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  الثام�ة عرشة بعد املائة اجللسةحمرض 

 ).م2017 ٔ�كتو�ر 31(هـ 1439 صفر 11 ثال�ءال : التارخي
  .�لرئ�س ثالث، اخللیفة ال ید �وسكوسمح املس�شار الس�ید : الرئاسة
احلادیة  �ق�قةاو  الثانیةدقائق، ٕابتداء من السا�ة  مخستان و ساع : التوق�ت

  .بعد الزوالأ�ربعني و 
  .أ�س�ئ� الشفهیة قشةم�ا: �دول أ�عامل

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

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

  .ٔ��لن عن ٕاف�تاح اجللسة
  الس�ید�ن عضو�ن احلكومة احملرتمني،

  الس�یدات املس�شارات احملرتمات،
  ة املس�شارون احملرتمون،الساد

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
وق�ل الرشوع يف تناول أ�س�ئ� الشفهیة املدر�ة يف �دول أ�عامل، 

مة �لس�ید أ�مني ٕالطالع ا�لس �ىل ما �د من مراسالت ٔ�عطي اللك
  .وٕا�ال�ت، تفضل احلاج

  :الس�ید ٔ�محد خلریف، ٔ�مني ا�لساملس�شار 
  .شكرا الس�ید الرئ�س
  الس�یدان الوز�ران،

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
 47.16ٔ�ودع رئ�س احلكومة �ى مك�ب ا�لس، مرشوع قانون رمق 

واملتعلق  2016یونیو  4ه �ىل الربوتو�ول املتعلق �لر�ط يف یوافق مبوج�
مبراجعة االتفاق�ة العامة �لضامن �ج�عي بني اململكة املغربیة ومملكة 

، كام متت مراجعته 1972فربا�ر  14أ�رايض املنخفضة، املوقعة �لر�ط يف 
ع ، و�ىل امللحق املوق2002یونیو  24و 1996س�مترب  30وتوق�عه يف 
نومفرب  3واملتعلق مبراجعة التوافق إالداري بتارخي  2016یونیو  �4لر�ط يف 

�ش�ٔن �یف�ة تطبیق االتفاق�ة العامة �لضامن �ج�عي بني اململكة  1972
  .املغربیة ومملكة أ�رايض املنخفضة

س�مترب  30كام متت مراجعته �لتوافقات إالداریة املوقعة �لر�ط يف 

  .2002یونیو  24و 2000 یونیو 22و 1996
كام ٔ�ح�ط ا�لس املوقر ٔ�نه نظرا لظروف طارئة، فٕان الس�ید الوز�ر 
امللكف �لعالقات مع الربملان یلمتس تقدمي السؤال الفرید املو�ه لوزارته يف 

بدایة اجللسة، وان الس�ید اكتب ا�و� �ى وز�ر الرتبیة الوطنیة والتكو�ن 
العلمي، امللكف �لتعلمي العايل والبحث العلمي  املهين والتعلمي العايل والبحث

س��وىل متثیل احلكومة نیابة عنه، �الل �لسة أ�س�ئ� الشفهیة لیومه 
  .2017ٔ�كتو�ر  31الثال�ء 

و�ل�س�بة لعدد أ�س�ئ� اليت توصلت هبا الرئاسة ٕاىل �ایة یومه الثال�ء 
  :فقد بلغ 2017ٔ�كتو�ر  31

  ؛سؤ� 17 :�دد أ�س�ئ� الشفهیة -
  ٔ�س�ئ�؛ 8 :�دد أ�س�ئ� الك�ابیة -
  .جوا� 11 :و�دد أ�جوبة الك�ابیة -

 .السالم �لیمك

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

�س�هتل �دول ٔ�عامل هذه اجللسة �لسؤال الفرید املو�ه �لس�ید الوز�ر 
، املنتدب �ى رئ�س احلكومة امللكف �لعالقات مع الربملان وا�متع املدين

وموضو�ه وضعیة حمو أ�م�ة ببالد�، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من 
  .فریق العدا� والتمنیة، تفضل الس�ید املس�شار

  :سعید السعدوين الس�یداملس�شار 
  .�سم هللا الرحامن الرحمي

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

  الس�ید�ن الوز�ر�ن،
�ىل املعض� د�ل أ�م�ة، ٔ�نمت تعرفون ٔ�ن  ،ز�رالس�ید الو  ،الیوم �سائلمك

ٔ�ي ٕاقالع اق�صادي و�منوي احملور فهيا هو إال�سان واملواطن، �سائلمك �ىل 
إالجراءات اليت تنوون اختاذها من ٔ��ل ختف�ض ال�س�بة املرتفعة د�ل 

  �لقضیة د�ل حمو أ�م�ة؟ 32%
  .وشكرا

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .شكرا

  .وز�ر املنتدب لٕال�ابة �ىل السؤالاللكمة لمك الس�ید ال

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

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

  الس�ید املس�شار،
�دا، �عتبار ٔ�ن ب�� ٔ�وال ٔ�تو�ه �لشكر �ىل طرح هذا السؤال الهام 

و� امحلد كام اس�تطاع ٔ�ن �كسب نقطا �ىل مس�توى احلرب ضد أ�م�ة، 
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، 2014يف  %43كنا يف �دود  2004ٔ�نه حبسب إالحصاء العام لس�نة 
 %30، لكن ب�� فاش ت�شوفوا %30والیوم حنن يف �دود  32%

تقدم بدون تنحسوا احلجم الك�ري د�ل هاذ املشلك، ال ميكن كام ٔ�رشمت ٔ�ن ن 
نقط يف هاذ  10القضاء �ىل أ�م�ة، كام رحبنا هاذیك النقط خصنا �رحبوا 

  الوالیة، ٔ�ش�نو تیعين هذا؟
تیعين ٔ�ن خصنا نضاعفوا ا�هود مرتني، ٔ�نه يف السابق كنا ترنحبوا نقطة 
يف العام، د�ل ا�ٓن خصنا �رحبوا نقطتني، هذا تیق�يض ٔ�وال تعز�ز وتقویة 

� الوطنیة حملاربة أ�م�ة، وانعقدت مؤخرا املناظرة الوطنیة ا�ور د�ل الواك
  .وخرجت بوا�د العدد د�ل التوصیات يف هذا ا�ال

�نیا، تقویة ا�ور ا�ي یضطلع به قطاع أ�وقاف والشؤون إالسالم�ة، 
ومؤخرا �ال� امل� ٔ�مري املؤم�ني رعى احلفل د�ل توزیع اجلوا�ز، ٔ�زید من 

  .مس�تف�د 300000
  بغینا نقولو ٔ�ش�نو تتعين نقطتني؟إاىل 

ٔ�لف، مبعىن خص �ٕالضافة �لمجهود ا�يل  100تتعين حوايل ملیون و
، وهذا تیعين انتقلوا من 800000ت��ذلو وزارة أ�وقاف خص حوايل 

  .هذا تیعين تعبئة ال�س�یج امجلعوي 800000ا�يل اكینة �الیا ٕاىل  400000
مجعیة، احلكومة ضاعفت  4000د� الیوم هنا� رشااكت مع حوايل 

ملیون  120ملیون درمه، فهيا ٔ�زید من  500املزيانیة د� وصلنا حلوايل 
درمه دمع دويل، �حتاد أ�وريب، متت مضاعفة �دد امجلعیات ومت ٕارساء 
نظام د�ل احلاكمة، د� ما �اد�ش یبقى يش وا�د یقول � ٔ�� تند�ر حمو 

ت�س�ل القوامئ وبنظام معلومايت وت��ع أ�م�ة وهو ما عندوش القوامئ، ال، 
من املركز ومعلیات د�ل التدق�ق، هذا هو املسار اجلدید د�ل الواك�، 

  .ومؤخرا اكن ا�لس إالداري ومتت املصادقة �ىل هذا الرب�مج
  .وشكرا

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

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

  :س�شار الس�ید سعید السعدوينامل 
  .لس�ید الوز�راشكرا 

من طبیعة احلال املعطیات اليت قدممتوها حصیح ٔ�ن بالد� قد بذلت 
جمهودات �برية �دا ومت اس�ت�داث هاذ الواك� الوطنیة حملاربة ٔ�و حملو 

ولكن  2011مت ٕاصداره يف اجلریدة الرمسیة س�نة  38.09أ�م�ة، القانون 
س�نوات، مبعىن  3سة مل یمت تفعیلها ٕاال ق�ی� س�ن�ني ٔ�و التفعیل د�ل املؤس 

حنن ننوه هباذ ا�هود يف ٕاطار  الت�ٔخر، هاذ اجلهد املبذول ٔ�ن� تتعرفوا ٔ�یضا
ٔ�لف ومق�لون ا�ٓن يف  20 تعاقد مع الش�باب من ٔ��ل ال�شغیل ب

الرب�مج احلكويم اجلدید ٔ�یضا، ٔ�ال �رون ب�ٔن هادوك الش�باب ا�يل اكنوا 
دوا ال مع الواك� وال من �الل امجلعیات س�یؤ�ر �ىل أ�داء د�ل �یتعاق

الت�ٔطري ف� یتعلق مبحو أ�م�ة؟ ٔ�ن املعروف ٔ�یضا ٔ�ن املزيانیة املرصودة 
اكنت ضعیفة متت مضاعفهتا حصیح، ولكن أ�جور الهزی� ال �كفي �ل�س�بة 

 .لهاذ أ�طر اليت تتعاقد مع امجلعیات
رمغ ٔ�ن ٔ�یضا هاذوك أ�طر و�ا  -مشكورة  - حصیح ٔ�ن وزارة أ�وقاف 

درمه �ري اكف، ٔ�ن هذا وا�د الورش �م �ل�س�بة  2000املبلغ د�ل 
�لبالد د�لنا و�م �ل�س�بة لٕالقالع �ق�صادي، ومق�لون ٔ�یضا �ىل ٕاجياد 
منوذج �منوي �دید، و�لتايل احملور د�ل إال�سان حمور رئ�يس وجوهري 

  .ف�ه
الوز�ر، هاذ إالجراءات لكها اليت ٔ�رشت ٕا�هيا، هل تمت و�لتايل، الس�ید 

موا�بهتا ٕ�جراءات ٕاضاف�ة من ٔ��ل التحسني د�ل أ�داء يف ٕاطار احلاكمة 
د�ل الواك� ود�ل امجلعیات ٔ�یضا؟ ٔ�ن اكنت سابقا و�ت مزيانیات خضمة 
�لجمعیات، يف ٕاطار �ر�مج معني، كن�ساءلوا ٔ�یضا �ىل امل�ٓل د�ل هاذوك 

موال؟ ؤ�ش�نو هام النتاجئ د�ل أ��ر د�ل حمو أ�م�ة ف� یتعلق هباذ ا�ال ا�ٔ 
  هذا؟

  .وشكرا الس�ید الوز�ر

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

  .اللكمة لمك الس�ید الوز�ر يف �دود بضعة ثواين املتبقى لمك، تفضل

ت مع الربملان �ى رئ�س احلكومة امللكف �لعالقا املنتدبالس�ید الوز�ر 
  :وا�متع املدين والناطق الرمسي �مس احلكومة

ٔ�وال م�فق معك ٔ�ن كنوا�و حتد�ت، مايش سهل ٔ�ن الناس �ش�تغلوا 
  .ب�ٔجور �ملقارنة مع قطاع التعلمي ضعیفة ويف غیاب وا�د امحلایة قانونیة

ورمغ ذ� عند� الیقني ٕان شاء هللا �لتعاون مع ال�س�یج امجلعوي، ٔ�ننا 
حبوا هاذ احلرب ضد أ�م�ة، هاذ اليش �ادي یق�يض م�ا توفري امحلایة �ر 

القانونیة ومراجعة إالشاكلیات املرتبطة مبا هو مايل، �ٕالضافة ٕاىل �ك�یف 
العملیات د�ل التف��ش والتدق�ق �ش فعال هذیك أ�موال توصل �لنتاجئ 

  .د�لها
  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
تدب، و�شكرمك �ىل مسامهتمك يف هذه اجللسة شكرا الس�ید الوز�ر املن 

  .ال�رشیعیة
ن��قل ٕاىل أ�س�ئ� املو�ة ٕاىل الس�ید وز�ر ال�شغیل وإالدماج املهين، 
والسؤال ا�ٓين أ�ول، موضو�ه تق�مي الربامج ال�ش�یطة �ل�شغیل، اللكمة 
ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق �حتاد العام ملقاوالت املغرب لتقدمي 

  . ل، تفضل الس�ید املس�شارالسؤا
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  :املس�شار الس�ید عبد الكرمي �دي
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  .�سم هللا الرمحن الرحمي
  السادة الوزراء،

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن،
  الس�ید الوز�ر،
�در املغرب ٕاىل �لق مجمو�ة من الربامج إالرادیة  2005م�ذ س�نة 

ٕادماج، ت�ٔهیل، واكن �ٓخرها  ل�شجیع �شغیل الش�باب، كرب�مج مقاواليت،
  .�ر�جمي ت�ٔطري وحتفزي

�ا، �سائلمك، الس�ید الوز�ر، هل مقمت بتق�مي لهذه الربامج اليت 
، ٔ�ي حوايل ملیار 2016و 2014ملیون درمه بني س�نة  960اس�هتلكت 

  يف ثالث س�نوات؟
  .شكرا

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

  .ابة �ىل السؤالاللكمة لمك الس�ید الوز�ر لٕال�

  :وز�ر الشغل وإالدماج املهين ،الس�ید محمد ی�مي
  .شكرا الس�ید املس�شار �ىل تفض� بطرح هاذ السؤال

بطبیعة احلال الربامج ال�ش�یطة حتتاج ٕاىل تق�مي م�واصل، وهذه مس�ٔ� 
ٔ�ساس�یة، وبغیت نقول لمك ب�ٔنه احلكومة معلت وتعمل وس�تعمل �ىل التق�مي 

  .امجاملتواصل لهذه الرب 
�ل�س�بة لرب�مج مقاواليت، كتعرف ب�ٔنه یعين دار � تق�مي وا�د ا�لجنة 
�رٔ�سها الس�ید رئ�س احلكومة، فهيا ا�مو�ة املهنیة لٔ�بناك، �لصت ٕاىل 
�دد من اخلالصات، و�ىل ٔ�ساسها مت تطو�ر الرب�مج البدیل ا�يل هو دمع 

لق�لیة، البعدیة حلاميل ال�شغیل ا�ايت، ح�ث مت الرتكزي �ىل ٔ�مهیة املوا�بة ا
املشاریع، ٕاضافة ٕاىل مجمو�ة من التدابري أ�خرى مهنا، التوعیة �ملساطر، 

  .التوج�ه، عقد خطة معل مع مس�شار م�خصص يف �لق املقاو� ٕاىل �ٓخره
، الوزارة قامت یعين دراسة واملعطیات "ٕادماج"�ل�س�بة لرب�مج 

عند هنایة  %40س�تف�د�ن بلغ املن��قة عن هاذ ا�راسة كتبني ب�ٔن معدل امل 
  .شهر، هاذو ا�يل مت ٕادما�م 12بعد حوايل  %75عقد إالدماج، و

بطبیعة احلال سامه الرب�مج ٔ�یضا يف تقلیص املدة املتوسطة �لحصول 
شهرا �ل�س�بة �لمس�تف�د�ن من الرب�مج مقابل  �3.7ىل شغل دامئ ٕاىل 

  . شهرا �لباح�ني عن الشغل من �ري املس�تف�د�ن 12.8
ٔ�یضا من املس�تف�د�ن من عقد إالدماج �الل الفرتة ما بني  70%
مرصحون �ى الصندوق الوطين �لضامن �ج�عي، بعد  2013و 2009

  .2015مرصحون س�نة  %�55رخي توق�ع العقد و
�ل�س�بة �لرب�مج د�ل ت�ٔهیل الوزارة �اكفة �ىل تق�ميه وعن طریق 

اة �لتق�مي ٕاىل تق�مي املساطر مك�ب دراسات، وهندف من �الل هذه أ�د
  .املتبعة يف تنف�ذه وتق�مي �ٓ�ره �ىل املس�ت�دمني

حىت يف ٕاطار �ر�مج ا�طط الوطين �ل�شغیل هذا وا�د احملور 
ٔ�سايس د�ل املتابعة ود�ل التق�مي املتواصل �لربامج، وبطبیعة احلال اح�ا 

ء يف هذه م�ف��ني �ىل لك الرشاكء �ج�عیني ا�يل هام كذ� رشاك
  .الربامج

  .شكرا

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

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

  :املس�شار الس�ید عبد الكرمي �دي
  .شكرا الس�ید الوز�ر

د�ل التق�مي اكنت يف مقاوليت  ا�یف تتعرفوا هاذ املعطیات ا�يل كتد�رو
�يل ما اك�شار�هومش مع القطاع وال يف ت�ٔهیل الیوم هوما معطیات ا

  .اخلاص، هاذي ٔ�ول �ا�ة
الس�ید الوز�ر، هو ٔ�ن الیوم اك�ن وا�د  ،�ين �ا�ة �یف كتعرفوا

املرصد وطين د�ل الشغل، وهذا املرصد هذا ا�ٓن اكن الهدف م�و هو ٔ�نه 
یقوم �لتق�مي د�ل هذه الربامج ویعطینا املعطیات �ش ميكن لنا حىت اح�ا 

  .ن��عو معهكقطاع �اص 
هاذ املرصد �یف تتعرفوا اح�ا عند� حتفظات اكحتاد العام ملقاوالت 

  .املغرب ٔ�ن احلاكمة د�لو ما فهياش رشاكة د�ل القطاع اخلاص، هذه ٔ�وال
�نیا �یف تتعرفوا، الس�ید الوز�ر، املهم ٔ�ح�ا يف هذا السؤال هو 

وٕاىل  2015ل  2010الن�ا�ة د�ل هاذ الربامج ٔ�ن ميل ت�شوفو ب�ٔن من 
 %37ل  2010يف  %�34ذینا املعطیات كنلقاو ب�ٔن البطا� دازت من 

  .%�52ام  34ل  15وكتوصل د� يف الش�بان ا�يل من  2015يف 
، هذا هو شكتقلصا ٕاذن ٕاىل اكنوا هذه الربامج واكنت البطا� م

ة، وكنظن ب�ٔن �یخصو �كون وا�د ال�شارك و�اص �السؤال د�ل الن�ا
وال ن�ىس ٔ�ن نضع �المة  ،�خلدمة د�لو يف ٕاطار التق�مياملرصد یقوم 

�ىل إالسرتاتیجیة د�ل ال�شغیل ا�يل حلد ا�ٓن ما  ،الس�ید الوز�ر ،اس�تفهام
  .عرف�اش ٔ�ش�نو هو امل�ٓل د�لهاا

  .شكرا

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

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

  :ل وإالدماج املهينالس�ید وز�ر الشغ
ٔ�� م�فق معمك ٔ�نه خصنا نطورو املنظومة د�ل  ،ٔ�وال ف� یتعلق �لرصد
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الرصد، واح�ا ك�ش�تغلو من ٔ��ل بناء م�ظومة م�دجمة، ما كنتلكمش �ىل 
املرصد، كنتلكم �ىل م�ظومة م�دجمة �لرصد �ادي �كون فهيا املرصد 

هو ٔ�كرب من ٔ�ن تقوم به الوطين ا�يل هو مد�ریة، ولكن كنعق�دو ب�ٔن الرصد 
يف الرب�مج الثاين ٕان شاء  MCCاملد�ریة، ولهذا راه اح�ا �ش�تغلو مع 

هللا، ولك القطا�ات در� یوم درايس ومجیع الفا�لني �ادي نتعاملو معهم يف 
ٕاطار تبادل املعطیات �ش �كون املعطیات عندها قمية، ٔ�نه �ل�س�بة لنا ٔ�� 

 القضیة د�ل الربامج ال�ش�یطة، اح�ا نقول � وا�د القضیة ٔ�خرى، �يل
عند� وا�د التحول مس�متر يف سوق الشغل، اك�ن الفرص حنن خنلق فرص 
الشغل ولكن اك�ن فرص د�ل الشغل ا�يل �ددة، ولهذا یق�يض وا�د 

  ...املنظومة ؤ�� م�فق معك واح�ا مس�تعد�ن

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .وز�را�هت�ى الوقت الس�ید ال ،شكرا الس�ید الوز�ر

منر ا�ٓن ٕاىل السؤال ا�ٓين الثاين موضو�ه ٕادماج مح� الشواهد يف 
سوق الشغل، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من الفریق احلريك ل�سط 

 .السؤال
  .تفضل الس�ید املس�شار

  :املس�شار الس�ید ام�ارك محیة
  .شكرا الس�ید الرئ�س

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

یعرف املغرب كام هو معلوم تفامق �ٓفة البطا� خصوصا يف صفوف 
�اميل الشواهد حفسب ٕاحصائیات املندوبیة السامة �لتخطیط، انتقل 

�ىل املس�توى الوطين ما بني س�نة  %9.3ٕاىل  9.1معدل البطا� من 
2016-2017.  

ٕاسرتاتیجیة احلكومة �ىل هذا أ�ساس �سائلمك الس�ید الوز�ر، ما يه 
  لتقلیص معدل البطا� يف صفوف �اميل الشواهد؟

هل هناك يف أ�فق ٕاجراءات وتدابري و�رامج حكوم�ة تتو� ٕادماج 
الش�باب مح� الشواهد يف سوق الشغل ودمع مح� مشاریع الصغرى من 

  .هذه الف�ة؟ وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید املس�شار
  .الوز�ر لٕال�ابة �ىل السؤاللمك اللكمة الس�ید 

  :الس�ید وز�ر الشغل وإالدماج املهين
  .شكرا

ٔ�نمت تعلمون ٔ�ن املعض� د�ل البطا� وقضیة ال�شغیل يه يف صلب 
�ه�مات د�ل الرب�مج احلكوم�ة، ولهذا الیوم عند� یعين �ر�مج حكويم 

مو�ة د�ل ملوا�ة معض� البطا�، �یمتزي �ىل ٔ�ساس ت��طلق من وا�د ا�
التو�ات إالسرتاتیجیة، واك�ن مجیع القطا�ات احلكوم�ة م�در�ة يف العمل 

  . ف�ه يف ٕاطار ا�لجنة الوزاریة اليت مت اس�ت�دا�ا مبق�ىض مرسوم
بطبیعة احلال تتعرفوا ب�ٔن املعض� د�ل البطا� يه معض� مايش 
ساه�، حىت يش �د ما غیدعي ب�ٔن عندو �ل حسري، ولهذا تیخص 

تفا�ل د�ل مجیع القطا�ات احلكوم�ة، اسرتاتیجیات القطاعیة، اجلهات، ال 
�ٕالضافة �لربامج ال�ش�یطة ا�يل يه تتقوم هبا، تتقوم هبا الوزارة تتحتاج 
الخنراط جامعي حىت املقاو� املغربیة الوطنیة املواطنة، تتحتاج ٔ�یضا 

  .لالخنراط د�ل اجلهات
يل هو بعد �دید اك�ن ويف هاذ إالطار هاذ البعد اجلهوي ا�

اسرتاتیجیات القطاعیة، اك�ن �س��رات اك�ن الربامج ال�ش�یطة، ولكن 
الیوم اك�ن �ید�ل وا�د البعد �دید ا�يل هو اجلهات و�خنراط د�لها يف 

ال�شغیل من �خ�صاصات ا�اتیة اليت عهد  - كام تعلمون  -ال�شغیل ٔ�نه 
  . هبا املرشع ٕاىل اجلهات

ل �ش اجلهات توىل ا�ور د�لها البد من وا�د املوا�بة، بطبیعة احلا
د�ل التعاقدات  6ولهذا اح�ا ا�ٓن بدینا هاذ العمل مع اجلهات وقعنا وا�د 

د�ل اجلهات و�ادي �ش�تغلو مع اجلهات أ�خرى، و�ادي منش�یو يف  6مع 
�جتاه د�ل بناء �رامج �ویة كمتيش �لقرى �متيش �لش�باب، �متيش �لف�ات 
الضعیفة، و�لتايل �رامج �ویة ؤ�یضا غند�رو م�ظومات �ویة د�ل 

  .ال�شغیل
یوم امجلعة ٕان شاء هللا �ادي �كون وا�د ا�لقاء مع السادة رؤساء 
اجلهات �ىل مس�توى رئاسة احلكومة، ودون شك ٔ�ن هاذ املعطى د�ل 
�یفاش �ش�تغلو مجیعا �ش ی��قل تدرجيیا هاذ �خ�صاص �لجهات مع 

احلال الوظائف أ�ساس�یة غتبقى �ى احلكومة ف� یتعلق �لربامج  طبیعة
ال�ش�یطة ف� یتعلق �لس�یاسات القطاعیة واحملتوى د�ل هاذ ال�شغیل، 
هاذ اليش لكو ك�ش�تغلو �لیه يف ٕاطار ا�طط الوطين د�ل ال�شغیل، 
وبغیت نؤكد لمك ب�ٔنه اك�ن وا�د العمل الیوم م�داين حق�قي �ىل أ�رض 

سامهة اكفة القطا�ات يف ٕاطار ا�لجن املوضو�اتیة اليت بدٔ�ت ٔ�شغالها ويه مب 
  .هت� الرب�مج التنف�ذي �لمخطط الوطين

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

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

  :املس�شار الس�ید ام�ارك محیة
  .شكرا الس�ید الوز�ر �ىل الرد

قل �خ�صاصات ا�اتیة �لجهات، بطبیعة احلال هو ف� یتعلق بن
القانون احلايل ت��ص �ىل ٔ�ن التباري �ىل التوظیف وهاذي ٕاشاكلیة �برية 

  .�یكون �ىل املس�توى الوطين
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�مس الفریق احلريك اح�ا تنطلبو ٔ��مك تعدلوا هاذ القانون و�كون التباري 
  .لرتابیة�ىل املس�توى اجلهوي واحمليل و�ىل مس�توى امجلا�ات ا

�س�ل �ىل ٔ�ن هنا ف� یتعلق بتخصیص  ،الس�ید الوز�ر ،كام ٔ�ننا
املناصب املالیة ا�تصة �لبطا� حبام� الشواهد �ري اكيف يف الوقت احلايل، 
يف الوقت ا�ي یعرف �دد اخلار�ني لك س�نة ارتفا�ا �وال، بطبیعة احلال 

�ٔ�خص مح�  ،وز�رالس�ید ال ،البطا� يه �ىل الصعید الوطين يه مرتفعة
الشواهد يف اجلنوب يف لكممي، يف العیون، يف ا�ا��، ارتفاع �ول، الناس 
يف لكممي ساكنني يف شوارع س�نة تلو أ�خرى، العیون نفس اليشء، 

  .ا�ا�� العدد يف ارتفاع مس�متر
هو توق�ف التوظیف املبارش، ق�  ،الس�ید الوز�ر ،ا�يل ت�س�لو

هذا بطبیعة احلال یدعو احلكومة �ىل ٔ�هنا تت�ذ م�اصب الشغل الاكف�ة، 
�رامج ا�يل ميكن �لش�باب مح� الشواهد ٔ�هنم ینخرطوا فهيا �سهو�، و�كون 
فهيا مسطرة احلصول �ىل ا�متویالت و�ىل ا�مع مبساطر ا�يل يه سه� ا�يل 

  .متكهنم ٔ�هنم ینفذوا هاذ املشاریع الصغرية �دا
  .وشكرا الس�ید الوز�ر

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

  .لمك اللكمة الس�ید الوز�ر يف �دود الوقت املتبقي، تفضل

  :الس�ید وز�ر الشغل وإالدماج املهين
�ري مبا ٔ��مك �لكممت �ىل املزيانیة العامة، املزيانیة العامة ٔ��دثت ما مجمو�ه 

، �ٕالضافة ٕاىل ٕا�داث 2018و 2017م�صب شغل ما بني  42718
  .2019و 2018غل �لتعاقد س�نة م�صب ش 55000

�نیا، هاذ التو�ه د�ل التوطني د�ل املناصب املالیة هذا وا�د التو�ه 
ا�يل �اصنا منش�یو ف�ه، ٔ�� م�فق معاك ٔ�ن ٕاىل بغینا منش�یو �لجهویة �اصنا 
حىت املناصب اجلهویة، حىت الس�یاسة د�ل التعاقد ٕاىل بغینا منش�یو خفاصنا 

�اص امجلا�ات الرتابیة حتمل املسؤولیة يف هاذ منش�یو يف طار اجلهات و 
اليش، �ش فعال تفسح جماالت ٔ�بناء مجیع اجلهات البعیدة �ش �كون 

  .عندمه ٕاماكنیة �لتباري �ىل املناصب

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

السؤال الثالث دامئا يف قطاع ال�شغیل وإالدماج املهين، موضو�ه توفري 
ل حلوايل ملیونني من خرجيي مراكز التكو�ن املهين يف ٔ�فق م�اصب الشغ

، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من الفریق �س�تقاليل لتقدمي 2020
  .السؤال، تفضل الس�ید املس�شار

  :الس�ید النعم م�ارةاملس�شار 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�یدات والسادة الربملانیني،
  السادة الوزراء،

ٔ�هنا هناك تو�ه حنو ٕا�داد و�كو�ن حوايل ملیونني  ٔ��لنت احلكومة �ىل
  .2020من الش�باب لولوج سوق العمل ٔ�و سوق الشغل يف ٔ�فق 

�سائلمك الس�ید الوز�ر عن ماذا حصة هذه املعلومة؟ و�سائلمك كذ� 
  عن ما يه إالجراءات اليت س���ذها احلكومة يف ٔ�فق حتدید هذا الهدف؟

  .شكرا

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .س�ید املس�شارشكرا ال 

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

  :الس�ید وز�ر الشغل وإالدماج املهين
  .شكرا الس�ید املس�شار

يف احلق�قة و�ا السؤال �لضبط ما تید�لش يف النطاق د�ل 
�خ�صاص د�ل الوزارة ٔ�نه ت��علق �لوزارة د�ل الرتبیة والتكو�ن، ولكن 

  .تضامن احلكويم س�نجیب �ىل السؤالرمغ ذ� يف ٕاطار ال 
سؤالمك یتعلق يف احلق�قة �ٕالسرتاتیجیة الوطنیة �لتكو�ن وبت�دید 

س�نوات، هذا وا�د ا�راسة تدارت تتوقع  �8اج�ات التكو�ن �ىل ام�داد 
�ٓش�نا يه احلاج�ات د�ل التكو�ن �ل�س�بة بعد ال�شاور وا�راسة مع اكفة 

ل د�ل اكفة إالسرتاتیجیات وا�ططات القطا�ات، ودراسة �لمضمون احملمت
  .القطاعیة

بطبیعة احلال هذا يشء وإالدماج يف سوق الشغل راه يش �ا�ة 
ٔ�خرى ا�يل يه مرتبطة �لسوق د�ل الشغل نفسه وبقدرة ال�س�یج 

  .الفعيل لهؤالء�ق�صادي �ىل إالدماج 
یل خمطط د�ل ال�شغ  - كام قلت  -اح�ا يف ٕاطار احلكومة احلالیة در� 

 %8.5وبن��اه �ىل وا�د الفرضیة، يه الفرضیة ا�يل يه ٔ�ننا �زلو �لبطا� ل 
وقلنا ب�ٔن هاذ اليش هذا ٕاىل بغینا حنققوه �لینا ٔ�ن �ش�تغل ليك حنققه مجیعا، 

  .م�صب شغل یعين س�نو� 200000تیخصنا �ىل أ�قل خنلقو وا�د 
ٕاىل فعلنا  بغیت نقول لمك ب�ٔنه هاذ الهدف ممكن ٕاىل اش�تغلنا مجمو�ني،

هاذیك املقاربة ال�شار�یة و�لتقائیة ا�يل قلنا، اح�ا بدینا معلیا وبدینا 
ت��القاو، ا�ل�ان املوضو�اتیة ت�ش�تغل وبدینا �هنی�ٔو ا�طط التنف�ذي 
و�ادي منش�یو �لجهات، وٕان شاء هللا، ��مع د�لمك �ادي نوصلو لهاذ 

  .الهدف مجمو�ني
یة حكومة وجممتع مدين، قضیة فرقاء ال�شغیل قضیة دو� وجممتع، قض 

  .اج�عیني، قضی��ا مجیعا

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

  .لمك اللكمة الس�ید املس�شار يف ٕاطار التعق�ب
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  :ید النعم م�ارةس� ال املس�شار 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

الس�ید الوز�ر، كام قلمت، هو مسؤولیة امجلیع، ولكن هو  ،فعال ال�شغیل
یة احلكومة ��ر�ة أ�وىل والربامج احلكوم�ة القادرة �ىل ٔ�هنا ٔ�وال مسؤول 

  .تنعش �ق�صاد الوطين من ٔ��ل ٕاعطاء فرص الشغل حق�ق�ة
  الس�ید الوز�ر، 

ما �لكممت عنه من ٔ�هداف د�لمك د�ل خفض البطا� یتطلب حتق�ق منو 
 2019وبصفة مؤق�ة يف  %3.1تتلكموا �ىل  2018يف  %7س�نوي د�ل 

�ش نوصلوا لهاذ  2019و�لتايل يف  %10ت ٔ�دري �اصنا حنققو لس
ويه ٔ�رقام ت��ان لنا خ�الیة، خ�الیة ٔ�وال ف�  %13الهدف �اصنا حنققو 

خيص ال الترصحي احلكويم ٔ�وال، وف� خيص كذ� طبیعة الربامج ا�يل 
�لكمنا عهنا، �كو�ن ملیونني د�ل الش�باب هو �كو�ن ملیونني د�ل أ�طر 

ل الش�باب املغريب ا�يل �ادي خيرج لسوق العطا�، ٔ�نه ما اكی�ش د�
�لتقاء د�ل الس�یاسات العموم�ة د�ل احلكومة ا�يل �ادي تدمج ما بني 
التكو�ن و�اج�ات سوق الشغل، و�اج�ات سوق الشغل تتغري من س�نة 

  .ٕاىل ٔ�خرى، وتتغري كذ� حسب الوضعیة �ق�صادیة العامة
ذه املتغريات، الس�ید الوز�ر، مل تؤ�ذ يف �ني و�لتايل �ىل ٔ�نه ه

�عتبار �ني وضع هذه إالسرتاتیجیة، مل تؤ�ذ كذ� يف �ني �عتبار 
التطورات احلق�ق�ة ضد �ق�صاد املغريب، وا�ي �رتبط كثريا �لقطاع 
الزراعي و�ملطر، و�لتايل �ىل ٔ�نه ما ميك�ش حنلمو ٔ�كرث من الواقع، والواقع 

س�ن�د ٔ�نفس�نا ٔ�مام اسرتاتیجیات فاش� ٔ�وال، وس�نرصف �لهيا  �ىل ٔ�نناهو 
  .ٔ�مو� ٕان اكنت دراسة ٔ�و ٕاسرتاتیجیة لن تؤيت ٔ�لكها الس�ید الوز�ر

و�لتايل �ىل ٔ�نه مس�ٔ� ال�شغیل مس�ٔ� ح�ویة، ولكن حىت ال ن��ع الومه 
�لش�باب املغريب �اص ر�ة �برية ف� خيص �شغیل الش�باب املغريب، 

�اكثفوا اجلهود من ٔ��ل اخلروج من أ�زمة احلق�ق�ة ا�يل �یعاين �اص امجلیع 
مهنا املغرب ويه البطا� مايش فقط �اميل الشواهد ولكن د�ل الش�باب 
املغريب ا�ي ٔ�یضا ل�ست �یه شواهد، وا�يل معرض مجلیع ٔ�نواع الكوارث 

  .ا�يل �اص امحلایة د�لو
�دا، ولكن ٕاذا ما اكنت  �مة ،الس�ید الوز�ر ،و�لتايل �سرتاتیجیات

فهيا التقاء د�ل الس�یاسات العموم�ة د�ل احلكومة يف ا�ال �ق�صادي 
  .راه ما ميك�ش �كون �حجة الس�ید الوز�ر.. ويف ا�ال �ج�عي ويف جمال

  .شكرا

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

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

  :لس�ید وز�ر الشغل وإالدماج املهينا
ٔ�وال، حنن ال ن��ع الومه، ال حىت وا�د ف�نا ما �ی��ع الومه، اح�ا �اصها 

�كون عند� ٕارادیة و�اصنا نعرفو ب�ٔن معض� ال�شغیل ما فهياش ال مزایدة 
من ق�ل احلكومة وال من ٔ�ي طرف �ٓخر وٕامنا املعض� �سائلنا مجیعا و�سائل 

  .ا هو اجلدیداكفة القطا�ات، وهذ
عند� جلنة وزاریة �ل�شغیل ٔ��دثت مبق�ىض مرسوم، واجمتعت  ،الیوم

هذه ا�لجنة وا�ل�ان املتفر�ة عهنا �ش�تغل بفعالیة وٕ�نتاج�ة و�ادي ند�رو 
�ر�مج تنف�ذي وٕان شاء هللا �ادي نوصلو، ٕان شاء هللا، ولكن �ادي 

ار جلنة من ا�ل�ان جنیو نوصلو �ملعونة د�لمك وكنمتىن تتاح لنا الفرصة يف ٕاط
نتذا�رو �ىل هذا الرب�مج وندققوه وٕاذا عندمك ٕاضافات وٕاذا عندمك يش 

  .مسائل ا�يل ت��ان طو�ویة وال كت�مل نزنلوا لٔ�رض اكملني وحنلموا اكملني
  .شكرا

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

باب �لعامل السؤال الرابع وأ��ري يف هذا القطاع، موضو�ه �شغیل الش� 
القروي، اللكمة ٔ��دالسادة املس�شار�ن من فریق أ�صا� واملعارصة لتقدمي 

 .السؤال

  :املس�شار الس�ید عبد إالاله املهاجري
  .السالم �لیمك

  .شكرا الس�ید الرئ�س
  السادة الوزراء،

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
كون �امة، و�زداد ٕان الوضعیة الصعبة اليت یع�شها ش�بابنا �اكد �

هشاشة لكام اجتهنا صوب املناطق النائیة القرویة والش�به قرویة، ح�ث جند 
م�اطق شاسعة الزالت �مشة و�ارج دا�رة اه�مات احلكومة، مما نعتربه 

  .�كر�سا لواقع التفاوت ا�ايل والرتايب
الس�ید الوز�ر، حول رؤیة وزار�مك  ،ت�ٔس�سا �ىل ما س�بق، �سائلمك

مع مشالك الش�باب �لعامل القروي؟ وٕان اكنت هناك �رامج حمددة  �لتعاطي
  مو�ة �لش�باب القروي؟

  .وشكرا

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

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

  :الس�ید وز�ر الشغل وإالدماج املهين
�م �اصنا كام قلت �الل أ�جوبة السابقة، العامل القروي ٔ�سايس و 

منش�یو �لقرب كام یقال، ولهاذ هذا هو اجلدید يف ا�طط الوطين د�ل 
ال�شغیل ٔ�نه ٔ�عطى �لبعد اجلهوي ا�ور د�لو، و�لتايل ف�إالضافة �لربامج 
ال�ش�یطة الوطنیة غتكون امجلا�ات الرتابیة، اجلهة وأ�قالمي �ادي �كون 
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  .عندها وا�د ا�ور يف ٕاطار اجلانب د�ل ال�شغیل
بطبیعة احلال اك�ن وا�د ا�مو�ة د�ل الربامج ا�يل كتقوم هبا القطا�ات 
املعنیة �لتمنیة القرویة، ��ال الفال�، �ملبادرة الوطنیة �لتمنیة ال�رشیة، 
�ٔ��شطة د�ل الواك� التمنیة �ج�عیة، مث اك�ن الیوم كن�اولوا يف ٕاطار 

غیل والكفاءات اك�ن جتارب كن�اولو الواك� الوطنیة �ل�شغیل وٕانعاش ال�ش 
  .ند�رو قوافل، منش�یو �لقرى ونقرتبو من املواطنني

تندرج الو�دات املتنق� �ل�شغیل ا�يل يه الهدف  ،ويف هذا إالطار
  .د�لها حتسني قابلیة ال�شغیل �لساكنة القرویة يف املغرب

�يل يف هذا إالطار بطبیعة احلال اك�ن وا�د ا�مو�ة د�ل اخلدمات ا
 1000كتوفرها الواك� الوطنیة ٕالنعاش ال�شغیل والكفاءات، موا�بة 

مهنم �ساء من ٔ��ل الرفع من القابلیة د�ل ال�شغیل د�هلم،  300مس�تف�د و
بطبیعة احلال اك�ن وا�د الرب�مج د�ل الرشاكة ا�ويل وك�شمل وا�د 

�راكن، يف  ، يفالفحص ٔ�جنرةا�مو�ة د�ل املناطق اجلغراف�ة القرویة يف 
  .س�یدي قامس، يف �و�ت، ٕاىل �ٓخره

ولهذا هاذ البعد هذا �ادي �كون رضوري و�ادي �كون ٔ�سايس، 
يف الرب�مج الوطين �ل�شغیل، ٔ�نه منش�یو  -كام قلت  -وهذا هو اجلدید 

كام  -ولك اجلهات تتحمل املسؤولیة د�لها، ٔ�نه  ونتعاقدو مع اجلهة�لجهة 
اخ�صاصات ا�اتیة اليت ی��غي ٔ�ن تفوت عن ال�شغیل هو من  - قلت 

�لجهة، والیوم اك�ن اخنراط بني اجلهات، وا�د ا�مو�ة د�ل اجلهات �ىل 
أ�قل وا�د ثالثة وال ٔ�ربعة وضعت اع�دات يف هاذ ا�ال، واح�ا 

 les(��ش�تغلو �ش ند�رو املوا�بة و�ش �ش�ٔو ما �سمى هباد 
Ecosystèmes (ة د�ل ال�شغیلوهباذ املنظومات اجلهوی.  

اح�ا بدینا ولكن ٕان شاء هللا نتفاءل �ريا هباذ التعاون ا�ي ٔ�رش� ٕالیه 
  .بني خمتلف الفا�لني

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

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

  :املس�شار الس�ید عبد إالاله املهاجري
التمنوي اكن � �لغ أ��ر �ىل لٔ�سف، الس�ید الوز�ر، فساد ا�منوذج 

أ�وضاع �ق�صادیة و�ج�عیة، وانعاكس م�ارش �ىل الطبقات 
�ج�عیة، �اصة يف وضعیة هشاشة، ويف مقدمهتم ساكنة العامل القروي 

  .وف�ة الش�باب ا�ي طاملا اكن �ارج اه�مات احلكومة الس�ید الوز�ر
و، دامئا ملمة �لش�باب، كنالحظو يف اخلطا�ت د�ل س�ید� هللا ینرص 

و�یعطي ٔ�مهیة كربى �لش�باب، ف�ٔ�ن يه إالسرتاجتیة الوطنیة املندجمة 
  ؟ �2014لش�باب اليت اعمتدت يف 

ٕاجراء �ادي تد�رها  62ــ الس�ید الوز�ر، ب ،الزتمت احلكومة السابقة
الس�ید الوز�ر، ك�شوفو، ك�سمعو  ،، مازال ما شف�اش مهنا والو2016يف 

مالیني  6ئ�س احلكومة، عش�یة أ�مس، �یكشف ٔ�ن �ٔ�مس الس�ید ر 
شاب مغريب ال یتوفرون �ىل معل وال �ىل �كو�ن وال �ىل تعلمي، وهذا 
ا�رتاف مضين بفشل لك املقار�ت احلكوم�ة يف �ل معض� البطا� يف 
صفوف الش�باب، و�خلصوص، الس�ید الوز�ر، العامل القروي، مل ی�ٔ�ذ 

ة، وهو ما اكن � �لغ أ��ر و�خلصوص نصیبه من لك الس�یاسات العموم�
  .�ىل ف�ة الش�باب اليت تتعرض لش�ىت ٔ�نواع إالقصاء وا�هتم�ش

ا�ٓن الس�ید الوز�ر، بدینا ك�شوفوا يش حواجي يف القرى ما كناش 
  .ك�شوفومه، ما كناش كنعرفومه، كنا ك�سمعومه �ري يف املدن الك�ار

القرى صغار �یتعطاو الش�باب ا�ٓن وىل �یتعاطى يش حواجي يف القرى، 
ليش حواجي ويف ٔ�مام املدارس، ٔ�ن هاذ اليش �جت �ىل ٔ�ش�نو؟ ك�شوفوا، 
كتلقى شاب د� يف دارمه عندو ٔ�ربعة د�ل خوتو وال مخسة قاریني 
�السني يف ا�ار مك�د�روا والو، ٔ�ش �ید�ر؟ ك�شوف حىت هو �ادي یقرا 

�ن فني خيدم، ٔ�ش�نوا �ادي ید�ر؟ �ادي خيرج جيلس حىت هو �دامه، ماك
  .ماك�ن م�دار

�ش جنحوا يف هذا، خصنا اجلهویة، راه  ،الس�ید الوز�ر ،هذا ؤ�ن
ها تفعل خصها تفعل �خلصوص يف هاذ املناطق القرویة، ابغینااجلهویة ٕاىل 

  .الس�ید الوز�ر
  .وشكرا

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

  .اللكمة لمك الس�ید الوز�ر

  :وإالدماج املهين الس�ید وز�ر الشغل
ال هو شوف اح�ا ممختلف��ش يف ال�شخیص، واللك الیوم یتلكم عن 
�ال� امل�، �لكم �ىل املراجعة د�ل ا�منوذج التمنوي، احلكومة �ادیة �ش 

  .د�ر هاذ العمل يف هاذ اليش هذا
القضیة الثانیة، ٕاىل كنت مسعت �لس�ید رئ�س احلكومة البارح راه عطا 

ل الرب�مج د�ل التنف�ذ د�ل إالسرتاجتیة اجلدیدة معطیات رمقیة حو 
�لش�باب، فٕاىل رجعت �ادي تلقى وا�د ا�مو�ة د�ل إالجراءات �ادي 

  .متيش �لمناطق النائیة و�ادي متيش �لقرى
بغیت نؤكد � ٔ�ن احلكومة �ازمة �ش تعطي أ�ولویة لهاذ ا ،ولهذا

ل ويف املشاریع د�ل ٕادماج املناطق النائیة و�اصة يف املشاریع د�ل ال�شغی
الش�باب يف العمل الثقايف، يف العمل الر�يض، ٕاىل رجعت �لجواب د�ل 
الس�ید رئ�س احلكومة، راه فهيا معطیات دق�قة، و�لتايل ال�شخیص هو 

  .هذا ولكن احلكومة �ادة وتفعل هاذ التو�ات ٕان شاء هللا

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

ون��قل ٕاىل السؤال املو�ه ٕاىل الس�ید وز�ر ا�و� امللكف حبقوق 
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إال�سان، وموضو�ه ا�هتااكت حقوق إال�سان �لك تالو�هنا مبدینة احلس�مية، 
اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من مجمو�ة الكونفدرالیة ا�ميقراطیة 

  .ار�لشغل، لتقدمي السؤال، تفضل الس�ید املس�ش

  :املس�شار الس�ید املبارك الصادي
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�ید الوز�ر،
  السادة الوزراء،

 السادة املس�شار�ن احملرتمني،
قد س�بق �مو�ة الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل ٔ�ن طرحت سؤ� 

، ومل 2017یونیو  �20ٓنیا حول ��هتااكت اليت عرفهتا مدینة احلس�مية يف 
�قي وراء �دم تفا�ل الوزارة امللكفة حبقوق إال�سان مع نعرف الس�ب احلق 
  .هذا السؤال ا�ٓين

لهذا ٔ�صبح سؤ� �اد� والزالت احلا�ة مل�ة لطر�ه، �ا �سائلمك 
الس�ید الوز�ر عن ��هتااكت اليت عرفهتا مدینة احلس�مية؟ وما يه 

يف  إالجراءات اليت اختذهتا وزار�مك �ل�د من جسامة ��هتااكت املر�ك�ة
  حق ساكنة ٕاقلمي احلس�مية وبعض ٔ�قالمي اململكة؟

  .وشكرا

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

  .لمك اللكمة الس�ید وز�ر ا�و� امللكف حبقوق إال�سان

  :وز�ر ا�و� امللكف حبقوق إال�سان ،صطفى الرم�داملالس�ید 
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

من ق�ل الس�ید وز�ر ا�ا�لیة والس�ید ٔ�شري ٕاىل ٔ�ن التفا�ل ا�ٓين اكن 
  .وز�ر العدل

فٕان املعلوم ٔ�نه ال یبارش  ،�ل�س�بة لوز�ر ا�و� امللكف حبقوق إال�سان
إالجراءات اخلاصة بتدبري املظاهرات وما ٕا�هيا، ومادام سؤالمك ینرصف ٕاىل 
وز�ر ا�و� امللكف حبقوق إال�سان فٕانين ٔ�شري، ٕاىل ٔ�ن احلدیث عن 

وق إال�سان يف ٔ�ي م�طقة من املناطق یتطلب التفرقة بني ا�هتااكت حق
مراكز اجلهات اليت تقوم بتق�مي أ��داث والوقائع و�ك�یفها، ح�� یتعلق 
أ�مر بفا�ل حقويق ٔ�و �رملاين بصیغة املفرد فٕانه �س��د ٕاىل جمرد روا�ت، 

هو وهذا  -روا�ت الض�ا� احملمتلني لیؤسس �لهيا موقفا �كون يف الغالب 
  .مساندا �لمواطنني، هذه �مته ولهذا و�د -الواجب 

ٔ�ما ح�� یتعلق أ�مر بفا�ل حكويم، م�ال وز�ر ا�ا�لیة، فٕان ما هيم 
�ٔ�ساس هو حامیة أ�من العام، هو حامیة ٔ�من أ�فراد وامجلا�ات 

  .واملمتلاكت ق�ل ٔ�ي اعتبار �ٓخر
فا�ل حكويم  ح�� یتعلق أ�مر بوز�ر حقوق إال�سان، فهو �لفعل

بل هو یفرتض ف�ه وجيب �لیه ٔ�ن �كون  ،لك�ه ٔ�یضا حساس�یة حقوق�ة

الضمري احلقويق �لحكومة، �� فٕان من واج�ه التن��ه �ىل لك 
�خ�الالت اليت ميكن ٔ�ن تال�س التد�الت أ�م�یة ليك �رىق ٕاىل ٔ��ىل 

  .مس�تو�ت احلاكمة أ�م�یة
لكف حبقوق إال�سان اكن ٔ�ف�دمك ٔ�ن وز�ر ا�و� امل ،هبذا اخلصوص

�ارضا يف قلب هذه أ��داث، من �الل التواصل مع اكفة اجلهات 
املعنیة، م�هبا ٕاىل ما ی��غي التن��ه ٕالیه حىت تذهب أ�مور يف ا�رتام �م 
�لقانون، وقد مقت ٕ�جناز تقر�ر شامل ی��اول اكفة الت�اوزات ا�تلفة 

�ل القوات العموم�ة حسب تصور�، سواء من ق�ل احملت�ني ٔ�و من ق 
ونتاجئها املؤسفة ٔ�ح�ا�، بل املؤملة ٔ�ح�ا� ٔ�خرى، وعرضت هذا التقر�ر �ىل 
ال�س�یج امجلعوي احلقويق �لك مكو�ته، وبعد م�اقشات مس�تف�ضة، وضعنا 
تقر�را ٔ�ثب��ا ف�ه رؤیة احلكومة ملا وقع، ولكن ٔ�یضا ٔ�ثب��ا ف�ه مالحظات مجیع 

�اء، وميكن لمك الرجوع ٕالیه �لوقوف �ىل الفا�لني احلقوق�ني بدون اس�ت� 
  . معطیاته يف موقع الوزارة

  .شكرا

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

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

  :املس�شار الس�ید املبارك الصادي
  .شكرا الس�ید الوز�ر �ىل إالیضا�ات

�سان ٔ�مام مؤسسة �رشیعیة، ٔ�� ال ٔ�عرف معل الس�ید وز�ر حقوق االٕ 
اح�ا طلبنا وا�د ا�مو�ة د�ل الفرق �ش ٕا�ن احلراك نعرفو مكؤسسة 
�رشیعیة وكربملانیني ماذا یقع؟ وماذا فعلمت �وز�ر د�ل حقوق إال�سان يف 
خروقات جس�مية ا�يل �دشت السمعة د�ل بالد�؟ ولكن مع اكمل 

نه طلبنا جتیو عند� �لجنة أ�سف مل �س�تجیبوا ال �لطلب د�ل ا�لجنة، �ٔ 
  .من حق�ا نعرفو الس�ید الوز�ر ،�ش نعرفوا

كتقولوا درتو تقار�ر، ما قدرتوش جتیوا حىت �لمؤسسة ال�رشیعیة �لربملان 
  .جملس املس�شار�ن تقولوا لنا ها ٔ�ش�نو اك�ن، ها �خ�الالت ا�يل اكینة

، ؤ�نمت تعرفون البناء احلقويق وا�ميقراطي ببالد� ،الس�ید الوز�ر ،الیوم
وكنمت فا�لني يف ذ� ق�ل ما توصلوا �لحكومة، اك�ن بناء هش �لمنظومة 
احلقوق�ة ببالد�، والیوم اك�ن �راجع �بري وخطري �ىل هذه املك�س�بات 
الهشة، الیوم اك�ن اعتقاالت ؤ�ث�ت التقر�ر أ��ري د�ل الرئ�س أ�ول 

كومة يف ذوك املشاریع، �لم�لس أ��ىل �لحسا�ت اكینة مسؤولیة د�ل احل
هؤالء الش�باب ا�يل الیوم رامه معتقلني اكن عندمه احلق ٔ�هنم طالبوا 
حبقوقهم �ج�عیة و�شفوا �حلجج والرباهني �ىل ٔ�نه متسوا يف �ق�صاد 

  .د�هلم ويف املع�ش الیويم د�ل أ�رس د�هلم
ن عندمه الیوم �یت�ني �لعامل مايش �ري لنا اح�ا، ٔ�نه هاذ الش�باب اك

احلق، ��هتااكت ا�يل تقاسوا فهيا هاذ الش�باب ومن بعد مهنم مايش �ري 
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  .هاذو
اكینة ا�هتااكت، احلق يف التجمع السلمي، اك�ن  ،الس�ید الوز�ر ،الیوم

ا�هتااكت يف التظاهر السلمي، اك�ن ا�هتااكت يف الرٔ�ي وحریة التعبري، اك�ن 
ة نقابیة متنعنا من مسرية اح��اج�ة ا�هتااكت يف احلق يف التنظمي، اح�ا م�ظم

  .یونیو 20یوم 
اك�ن ا�هتااكت �ىل �دة مس�تو�ت، لهذا نعطي  ،الس�ید الوز�ر ،الیوم

ٔ�م�� �اود �ين د�ل زا�ورة، ما یقع ا�ٓن يف زا�ورة، املواطنني �غیني املاء 
اح�ا بغینا احلكومة . �یعتذر.. يف عوض ما منش�یو یت�اوروا معهم .. �رشبوه

  ..يشمت
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید رئ�س اجللسة
الس�ید  ،الس�ید املس�شار. الس�ید املس�شار ا�هت�ى الوقت من فض�

  .املس�شار ا�هت�ى الوقت، شكرا
�لكمتو �ىل املراس�  ،ق�ل ما نعطي اللكمة �لس�ید الوز�ر، شهادة فقط

د د�ل ا�لجنة د�ل ال�رشیع، لقد توصلت الرئاسة مبراس� من عند الس�ی
الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان، مفادها ٔ�ن الس�ید وز�ر العدل �ىل 

یولیوز، وقد �دد الس�ید  27ٔ�مت اس�تعداد �لمثول ٔ�مام ا�لجنة یوم امخل�س 
الوز�ر هذا املو�د من ٔ��ل عقد �ج�ع د�ل ا�لجنة لتدارس موضوع 

  .هذه أ��داث
الوز�ر امللكف  وعندما توصلنا مك�لس ٔ�و �رئاسة مبراس� الس�ید

  .�لعالقات مع الربملان، متت ٕا�ا�هتا �ىل جلنة العدل وال�رشیع
وبطبیعة احلال یتضح ب�ٔن ٔ�ح�ل اجلواب �ىل ا�لجنة، ویتضح �ىل ٔ�ن 
قرر املك�ب د�ل ا�لجنة ٕار�اء �ج�ع ٕاىل مو�د الحق لزتامن ذ� مع 

ش نعطیمك هاذ �رجمة مرشوع قانون حول النیابة العامة، هذا لٕالفادة فقط �
املعطیات ٔ�نين عضو يف املك�ب، و�لتايل ٔ�� �ىل اطالع و�ىل ب��ة �لك ما 

  .جرى، لٔ�مانة فقط
  .تفضلوا الس�ید وز�ر ا�و� امللكف حبقوق إال�سان

  :الس�ید وز�ر ا�و� امللكف حبقوق إال�سان
ؤ��  ،شكرا الس�ید الرئ�س ٔ��مك تفضلمت فقدممت معطیات تو�د ��مك

�لسادة املس�شار�ن ٔ�نين كنت �ىل اس�تعداد دامئ من ٔ��ل املثول ٔ�مام ٔ�ؤكد 
ا�لجنة ا�تصة لتقدمي اكفة املعطیات، ٔ�نين ال ميكن ٔ�ن ٔ�ذهب ٕاىل ال�س�یج 

وال �ٓيت ٕاىل الربملان  -وهناك حقوق�ني اكنوا �ارض�ن معنا  -احلقويق 
ؤ��قش معه اكفة أ��داث  ،ٔ�س�تعرض معه اكفة املعطیات

  .�ا�اتو�س�ت� 
�ري �ل�س�بة ملا تفضلمت به، املوضوع د�ل اخلروقات اجلس�مية ٔ�� 

ما يه اخلروقات اجلس�مية؟ هل هناك �لفعل خروقات جس�مية؟ : ٔ��ساءل
ملاذا مل  ،الس�ید املس�شار ،ح�� نت�دث عن اخلروقات اجلس�مية، ٔ��ساءل

  تعملوا �ىل ٕا�داث جلنة تقيص احلقائق؟ 

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

  :الس�ید وز�ر ا�و� امللكف حبقوق إال�سان
كنت ٔ�متىن ٔ�ن حتدثوا جلنة تقيص احلقائق لتقفوا �ىل ما وقع، وذیك 

  ...السا�ة �كونوا معمك

  :الس�ید رئ�س اجللسة
شكرا الس�ید الوز�ر، شكرا الس�ید الوز�ر، ؤ�شكرمك الس�ید الوز�ر �ىل 

  .مسامهتمك يف هذه اجللسة
ل ٕاىل السؤال أ�ول املو�ه لقطاع أ�وقاف والشؤون إالسالم�ة، ون��ق

وموضو�ه وضعیة القميني ا�ین�ني، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من 
  .فریق التجمع الوطين لٔ�حرار لتقدمي السؤال

 .تفضل الس�ید املس�شار

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

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

  الس�ید الوز�ر احملرتم،
 .لقد وضعنا �لیمك هذا السؤال �دة مرات، جتیبوننا دامئا بق� إالماكنیات

ٔ��ید ٔ��مك تبذلون جمهودات ج�ارة �لهنوض ب�ٔوضاع هذه الرشحية اليت �سامه 
  .من موقعها يف حامیة ٔ�م�نا الرو� مكغاربة يف ا�ا�ل واخلارج

  وز�ر احملرتم، الس�ید ال
  ٕاىل مىت س��قى هذه الف�ة تتقاىض ٔ�جورا زهیدة؟

  .وشكرا

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

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

  :أ�وقاف والشؤون إالسالم�ة وز�ر ،الس�ید ٔ�محد التوف�ق
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

  الس�ید الرئ�س،
  املس�شارون واملس�شارات،السادة والس�یدات 

لمك احلق يف وضع هذا السؤال �س�مترار، ولكن �لینا ٔ�ن نوحض احلقائق 
  .عن هذا السؤال يف اجلواب �س�مترار

كام قلمت  -حنن م�فقون ٔ�ن ما یتلقاه أ�مئة والقميون ا�ی��ون من ماكف�ٓت 
 زهید، وحنن �املون وجنهتد يف ٔ�ن �كون ذ� مرتق�ا �س�مترار ٕاىل ما -

  .ی��غي ٔ�ن �كون
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مزيانیة وزارة أ�وقاف والشؤون إالسالم�ة  2013لٔ�سف الشدید يف 
ملیون درمه، �ىل ٔ�ساس ٔ�ن تعود يف الس�نة املوالیة ومل  620تنقص مهنا 

، ٔ�صبحنا ا�ٓن يف ملیار 2004ملیون درمه يف  60ٔ��ن كنا؟ كنا يف . تعد
اكم�، ٔ�صبحنا ، مث ٔ�صبحنا يف تغطیة حصیة 2017ملیون درمه يف  226و

هاذ اليش لكو ال ینفي ٔ�ن هذا أ�مر ٔ�ن املاكف�ٓت . يف �دمات اج�عیة
زهیدة ؤ�ننا يف اجهتاد �لتعاون مع امجلیع، ؤ�نمت مؤسسة �رشیعیة ليك �رىق 

  .هبذه املاكف�ات ٕاىل ما ی��غي ٔ�ن �كون
من املس�تف�د�ن من التغطیة الصحیة، وهؤالء  245949وقع یعين ا�ٓن 

�يل هام العائالت د�ل القميني مس�تف�دون من اخلدمات ٔ�نفسهم ا
 2500و �1400ج�عیة، وهاذ املاكف�ٓت ا�يل تنذا�رو �لهيا ترتاوح ما بني 

درمه �ل�س�بة �لخطباء، هذا  1000درمه و 400درمه �ل�س�بة لٔ�مئة و
مهنم �ملاكف�ٓت اليت تعطهيا امجلا�ات  %70يشء زهید، ولكن حنتفظ ب 

  .ط ویعطهيا احملس�نونيف ٕاطار الرش 
ٕاىل �ٓخره،  ،هنا� �س�بة �مة �س�تف�د من السكن ومن الضوء واملاء

هللا �زیدو يف �جهتاد من  هنا� جمهود ولكن مع ذ� م�فقني ٔ�هنا ٕان شاء
  .ٔ��ل حتسني هذه الوضعیة

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

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

  :ٔ�دعي حلسنس�شار الس�ید امل 
ٔ�شكرمك �ىل جوا�مك، م�وها يف هذا إالطار مبضمونه، ال خيتلف اثنان 
ٔ��مك �متون بوضعیة القميني ا�ین�ني، ممثنني يف هذا إالطار لك إالجراءات 

  .صالح الش�ٔن ا�یين يف بالد�الٕ املوا�بة 
فمت مقمت �لتغطیة الصحیة مشكور�ن، تنظمي �ر�مج طموح �لتكو�ن ٔ�رش 

�ىل ٕارشاك املرٔ�ة املغربیة يف الت�ٔطري ا�یين و�كو�ن املرشدات، وذ� 
  .هبدف موا�بة دینام�ة ا�متع املغريب

  الس�ید الوز�ر،
البد من �س�مترار ف�ه، خصوصا  ٕاصالح ٔ�وضاع القميني ا�ین�ني ورش

�ل�س�بة ٔ�بناء �الیاتنا يف اخلارج، كام جيب تعمميه لوجود بعض احلاالت 
الزالت تعاين والزالت مل �س�تفد من حظها يف هذه احلقوق اليت  اليت

رصدمتوها �لقميني ا�ین�ني، خصوصا يف املناطق النائیة وامجلا�ات القرویة، 
نعطیمك م�ال الس�ید الوز�ر، بعض یعين أ�مئة قدموا العجز د�هلم وعند� 

ذه ٕ�قلمي تنغري، ه "غزوت ٔ�یت عطات"جبام�ة  "تلولت"م�ال يف مس�د 
ملدة س�نة مازال ما �سوا�ش الوضعیة د�لو، والق�ی� �تفاق مع م�دوبیة 

عیاو، اأ�وقاف ب��غري، داروا ٕامام وتی�لصوه دا� هاذي س�نة ولكن راه 
بق�ناش قادر�ن خنلصو ا ما یعين قالوا يل بلغ �لس�ید الوز�ر هاذ املهمة راه

وضعیة إالمام  ىو�سو الوضعیة إالمام السابق  ىبغینا �سو اهاذ إالمام هذا، 

  .احلايل، یعين واحلاالت كثرية و�اصة جبهة در�ة �ف�اللت
  الس�ید الوز�ر احملرتم،

ٕاننا نطالبمك مبواص� ٕاصالح ورش احلقل ا�یين �عتباره ٔ��د د�امة 
ا�متزي املغريب، مشددا يف هذا إالطار �ىل رضورة مشددا يف هذا إالطار 

وت�ٔطري القميني ا�ین�ني يف اخلارج، �ىل رضورة ٕاقراض املزید من ا�مع 
والعمل كذ� �ىل �رسیع وترية بناء املسا�د يف ٔ�ورو�، و�ىل رٔ�سها 

ا�ي س�یكون ٔ��د املعامل إالسالم�ة املغربیة ) Montpellier(مس�د 
جبنوب فر�سا، وا�ي حيتاج دعام م�مك بعدما جعزت امجلعیة املسؤو� �ىل 

  .توفري م�لغ ٕاضايف ل�سدید دیوهنا
وقد و�ت لمك ملمتسا يف هذا املوضوع، الس�ید الوز�ر، هاذ املس�د 

، مس�د �بري قدم�ا یعين امجلعیات متا ك�شكر )Montpellier(هذا مبدینة 
الرئ�س د�لها، یعين ملیار، یعين رشاوا املس�د عن الب�یة د�ل 

)Montpellier ( كنت حرضت لمك. ملیون 250مبلیار مازال �اصهم، 
) Saint-Etienne(وز�ر، من ا�يل یعين دش�ت مس�د د�ل الس�ید ال

مشكور�ن، وكنطالبمك یعين فر�سا كتعرفوا اخلصوم د�لنا متا وامجلعیات، 
 250بغینا هاذ املس�د یتقدم یعين لٔ�وقاف ویقوموا به، ومازال لنا وا�د 

ملیون ا�يل �اص یعين �ش �سوى الوضعیة د�لو الس�ید الوز�ر، س�ن�مي 
 .مايش درمه
  .شكرا

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

  .اللكمة لمك ٕاىل اكن هناك تعق�ب الس�ید الوز�ر، تفضلوا

  :الس�ید وز�ر أ�وقاف والشؤون إالسالم�ة
ف� یتعلق �حلاالت اخلاصة من أ�فضل ٔ��مك تبداو جتیو ندرسوها معمك 

�ل ٔ�ن هنا� قميني ف� یتعلق �لقضیة د احلاالت العامةاحلاالت اخلاصة، 
 ،ر�یة كثرية عند أ�مئةاحلاالت �سوى، ٔ�ن هنا� وا�د احلدین�ني، هاذ 

فدامئا �یوقع ت�ٔخر �س�ب هاذ احلر�یة، وٕاال فٕانه ل�س هناك ٔ�ي هتاون يف 
  .�سویة وضعیة أ�مئة

  .وشكرا

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

الرتخ�ص �لمحس�نني ب��اء السؤال الثاين موضو�ه، بطء وتعقد مساطر 
  .املسا�د، اللكمة ٔ��د املس�شار�ن من فریق العدا� والتمنیة، تفضل

  :املس�شار الس�ید �يل العرسي
  الس�ید الرئ�س،
  الس�ید الوز�ر،
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رمغ اخلصاص المكي وا�ايل يف �دد املسا�د �ململكة، وتواضع ما تب��ه 
  .بناء مسا�د �دیدة الوزارة، �س�ل ت�ٔ�ريا وبطئا يف متكني احملس�نني من

  �ا، �سائلمك عن ما س�تقومون به ملعاجلة هذه إالشاكلیة؟
  .وشكرا

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

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

  :الس�ید وز�ر أ�وقاف والشؤون إالسالم�ة
من  ف� یتعلق هبذا املوضوع، رخص بناء وتوس�یع وٕاصالح املسا�د

هنا� دوریة مشرتكة مع وزارة ا�ا�لیة بني . اخ�صاص الوايل والعامل
، حتدد املسا� 2012نونرب  30وزارة أ�وقاف والشؤون إالسالم�ة بتارخي 

واملساطر �راسة طلبات ورخص بناء ٔ�و ٕاصالح أ�ما�ن ا�صصة ٕالقامة 
  .الشعا�ر ا�ی��ة

 %33ل الرخص، طلب د� 484م�ال،  2016نعطیك ف� یتعلق ب
من  %36من الطلبات مت البت فهيا دا�ل ٔ��ل مل یتعدى ثالثة ٔ�شهر، 

ٔ�شهر لعدم اس�تكامل الو�ئق  10الطلبات مت البت فهيا دا�ل مدة ٔ�قل من 
ٔ�شهر،  10من الطلبات فاقت مدة البت فهيا  %24املكونة �لطلب، 

ايض وارتبط الس�ب ٔ�ساسا بت�ٔخر ٕادالء ٔ�حصاهبا مبا یث�ت حتب�س أ�ر 
  .ا�صصة

  .شكرا

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

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

  :املس�شار الس�ید �يل العرسي
شكرا الس�ید الوز�ر، وشكرا �ىل هذه التوضی�ات، ولكن ل�س من 
رٔ�ى مكن مسع، ف�حن لس�نا حبا�ة �لتذكري ب�ٔمهیة املسا�د مكؤسسات لٔ�من 

لرو� �لمغاربة ؤ�ن هذا ا�ور یتعاظم ویتفامق مع ما تعرفه الثورة ا
التك�ولوج�ة من اس�تالب حضاري وقميي ؤ��اليق، ولكن هناك فعال بطء، 
ؤ�� و�ت سؤالني كتابیني خبصوص مس�د�ن سابقني، وهام دالني �ىل ما 

  .ٔ�قول
 مت هدمه من طرف السلطات الوجلة بتاو�تفهناك مس�د م�ال جبام�ة 

ق�ل ٔ�زید من س�نة، ومت ٕا�القه ق�ل ٔ�زید من ست س�نوات، ورمغ ٔ�ن ذاك 
املنطقة يف �ا�ة �لمس�د، السلطات ٔ�جنزت ٔ�و ٔ�قامت خمية مؤق�ة ال زال 
الوضع �ىل ما هو �لیه، رمغ تلهف الساكنة لبناء مس�د، وجود حمس�نني 

امجلعیة ٔ�سست  بتاو�ت، واد اسمل ..مس�تعد�ن، مث مس�د بتجزئة املسار 
، واحملس�نني اجهتدوا و�اولوا ٔ�ن یوفروا الغالف املايل، ولكن �ري 2013يف 

نقل امللك�ة من مؤسسة العمران لٔ�وقاف ووضعها رهن إالشارة ال زال مل 
  .2015یمت حلد ا�ٓن، وهذا ف�ه سؤال كتايب يف 

ٕاذن هناك فعال بطء شدید يف هذه إالجراءات، و�اصة ؤ�ن الوزارة 
 40شورة �ىل موقعها �لكرتوين ال ت�ين ٕاال معدل حسب إالحصائیات امل� 

ٕاقلمي، ٕاذن مايش حىت معدل  80مس�د يف الس�نة، يف �ني ٔ�ن اح�ا عند� 
  .مس�د يف لك ٕاقلمي، ٕاذن هناك خصاص �ول

ٔ�لف،  50مث ٕاىل قسمنا ا�ٓن �دد املسا�د ا�يل يف املوقع إاللكرتوين 
ٔ�نه ٕاىل قسمنا �دد ٔ�لف مس�د �ىل الصعید الوطين،  50تقریبا زهاء 

مواطن للك مس�د، ؤ�نه الثلثني د�لها يف العامل  700الساكنة تقریبا �یجینا 
القروي، يه جمرد ٔ�ما�ن �س�یطة �دا، بیوت طی��ة يف الغالب د�لها، ٕاذن 
ال �رىق ٕاىل ٔ�ن �سمى مسا�د، مث ٔ�ن حسب موقع الوزارة ٔ�ن الطاقة 

مالیني �سمة، يف �ني ٔ�ن  �7س��عابیة ملسا�د املغرب لكها ال تتعدى 
ملیون، لو هدى هللا س�ب�انه وتعاىل هاذ الشعب لكو  35ٔ�ح�ا شعب ف�ه 

مييش �لمسا�د فس�تقع مشلكة حق�ق�ة، وهذا ما نالحظه يف امجلع ويف 
رمضان �خلصوص، ٔ�ن الناس تصيل يف املمرات ويف أ�زقة ويف الشوارع، 

نعول �ىل ٔ�ن �رتقي  وهذا يف احلق�قة �يسء لصورة ب��، �اصة وحنن
املسا�د لتصبح فعال بعد ما تبدا تقوم ب�ٔدوار حمو أ�م�ة لتصبح مؤسسات 
اج�عیة حق�ق�ة تقوم �ٔ�دوار اليت اكنت مو�و� لها �رب التارخي، يف الت�ش�ئة 

  .�ج�عیة وتث��ت القمي وتث��ت هاذ البعد الرو� ���ن إالساليم
  .وشكرا الس�ید الوز�ر

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

  .لمك اللكمة الس�ید الوز�ر يف ٕاطار التعق�ب

  :الس�ید وز�ر أ�وقاف والشؤون إالسالم�ة
ٔ�ي يشء �يسء ٕاىل مسعة اململكة  ،الس�ید املس�شار احملرتم ،ل�س هناك

  .املغربیة ف� یتعلق �ملسا�د، العكس هو الصحیح
، هاذ احلاالت اخلاصة ف� یتعلق �لقضیة د�ل مس�د ٔ�و مس�د�ن

  .ی��غي ٔ�ن ندرسها ونقف �ىل ٔ�س�باهبا وال ميكن ٔ�ن نعمم احلمك انطالقا مهنا
مس�د ا�يل كتب�هيا الوزارة وهذه  40مس�د،  40ف� یتعلق بقضیة 

من %60س�یاسة الوزارة، املسا�د الكربى واملتوسطة راه احلجم د�لها رمبا 
س�نة، وحنن نف�خر �حملس�نني  املسا�ة د�ل املسا�د ا�يل كت��ا يف لك

و�لروح املوجودة د�ل الوقف، ٔ�ن الوقف ا�ٓن یت�ىل يف بناء املسا�د 
من �ن املغاربة، نف�خر بذ� ونعزت به ول�س يف ذ� ٔ�ي غضاضة ٔ�ن 

ؤ�مسو راه  �400كون هنا� ٕاسهام �لمحسن، وال نؤخر ٔ�� قلت � 
  .لق �لرخصف� یتع 2016فصلت � ٔ�ش�نو هام، ٔ�ش�نو وقع يف 

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

دامئا يف نفس القطاع، السؤال الثالث وأ��ري، موضو�ه دور القطاع 
الوقفي يف التمنیة �ق�صادیة، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق 

  .أ�صا� واملعارصة، تفضل الس�ید املس�شار

  :لباملس�شار الس�ید احلب�ب �ن الطا
  .شكرا

  .�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم �ىل �ري املرسلني
  الس�ید الوز�ر،

اخنرطت بالد� م�ذ �دة س�نوات يف ٕاجناز �دة مشاریع صغرى، 
م�وسطة وكربى يف خمتلف القطا�ات، واليت سامهت ٕاىل �د �بري يف �لق 

�يل اخلام، الرثوة والشغل والرفع من مسامهة ت� القطا�ات يف الناجت ا�ا
ٕاال ٔ�ن ٕاشاكلیة توفري العقار الالزم لالس��ر، العقار احملفز لالس��رات 
املنت�ة املدرة ���ل واملوفرة لفرص الشغل شلك ٔ�مه �ائق الس�مترار حتق�ق 
ت� الغایة، خصوصا يف ظل، من �ة، ضعف العرض اخلاص �مللك�ة 

خصوصیة أ�نظمة العقاریة  اخلاصة وارتفاع �لكفهتا، ومن �ة �نیة، ٕاشاكلیة
  .لٔ�رايض التابعة ٔ�و اخلاضعة لوصایة القطا�ات احلكوم�ة

�ا، الس�ید الوز�ر، �سائلمك �ىل ٔ�مه التدابري املت�ذة من ٔ��ل وضع 
  أ�رايض احل�س�یة رهن ٕاشارة �س��ر؟

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

  .سؤالاللكمة لمك الس�ید الوز�ر لٕال�ابة �ىل ال 

  :الس�ید وز�ر أ�وقاف والشؤون إالسالم�ة
  . شكرا الس�ید املس�شار احملرتم �ىل سؤا�

فعال ف� یتعلق بقضیة أ�وقاف، دامئا كتكون وا�د إالشاكلیة هو 
الصورة ا�يل عند معوم الناس عن أ�وقاف ٔ�هنا مس�ٔ� وضعت لٕالحسان 

  .ٔ�و يشء من هذا الق�یل
رث رصامة الترصف فهيا من ٔ�ي عقار قضیة أ�مالك احلبوس�یة يه ٔ�ك

�ٓخر، والترصفات اليت جتري �ىل أ�وقاف حمددة ا�ٓن، امحلد �، 
ا�يل مجعت القوانني  �2010لنصوص مدونة أ�وقاف الصادرة يف س�نة 

السابقة ومجعت النصوص ال�رشیعیة، ومع ذ� أ�مر ا�يل ك�س�ٔلوا �لیه 
  .أ�وقاف يف اجتاه السؤال د�لمكد�ل ا�االت ا�يل كتد�ل فهيا  6فهنا� 

ٔ�وال، كنوضعو رهن ٕاشارة لقطع ح�وس�یة ؤ�جزاء مهنا لبناء وتوسعة 
مسا�د ٔ�و مرافق اج�عیة ومعاهد �لتعلمي العتیق ٔ�و لتحف�ظ القر�ٓن الكرمي 

  .ٔ�و ٔ�ي ٔ�عامل �ريیة ٔ�و ٕاحسانیة ت�ىش مع أ�هداف الن��� لٔ�وقاف
دات اليت تبذلها ا�و� يف ا�ال السكين �نیا، أ�وقاف �سامه يف ا�هو 

عن طریق الرشاكة مع اكفة الفا�لني يف ٕاطار التضامن والتعاون من ٔ��ل 
معاجلة أ�وضاع القامئة واحلد من ان�شار السكن �ري الالئق وكذا توفري 
ٔ�وعیة عقاریة لعملیة ٕا�ادة الهیلكة ��واو�ر �رشاكة مع �دد من املقاوالت 

  .واملؤسسات
ثا، املسامهة يف التمنیة �ق�صادیة ٕ��داث جتزیئات سك�یة وصنا�ة �ل 

  .ومعاوضهتا ٔ�و بناء مجمو�ات سك�یة ٔ�و جتاریة
رابعا، �لق فرص �لشغل �لعامل القروي �شلك م�ارش من �الل 
ٔ�وراش أ�شغال الفالح�ة ومشاریع اس��ریة �ٔ�رايض الفالح�ة و�لضیعات 

  .احلبوس�یة
وعیة العقاریة لعدد من املؤسسات التعلميیة والصحیة �امسا، توفري ا�ٔ 

وإالداریة، ٕاما عن طریق املعاوضة ٔ�و املوافقة �ىل سلوك مسطرة �زع 
  .امللك�ة، ومع ٔ�نه مايش مضطر أ�ح�اس ما مضطراش

سادسا، املوافقة �ىل �زع ملك�ة عقارات ح�وس�یة �مة من ح�ث 
و� من مرافق �امة وطرق املسا�ة واملوقع �لمسامهة يف توفري م�ش�ٓت ا�

  .وطنیة و�ویة وطرق س�یارة وسدود وموا�
وحترص الوزارة �ىل املسامهة �شلك فعال يف التمنیة كام س�ٔلمت �ش�ىت 

  .جماالهتا
  .وشكرا

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

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

  :طالباملس�شار الس�ید احلب�ب �ن ال
  .شكرا الس�ید الوز�ر

هو �لق " املغرب أ�خرض"بغیت نذ�ر ٔ�نه من ٔ�مه إالجيابیات خمطط 
وا�د املركز د�ل �س��ر واك� التمنیة الفالح�ة و�ل القطا�ات مبا فهيا 
وزارة أ�وقاف وضعت أ�رايض الفالح�ة اخلاضعة لوصا�هتا رهن ٕاشارة 

  .ٕاشارة �س��ر هذه الواك�، ا�يل بدورها تتوضعها رهن
اح�ا الس�ید الوز�ر من هذا املوقع تنحییو، ٔ�وال، �لق املدونة العامة 
لٔ�وقاف وا�يل يه مك�ت من توضیح الرؤیة خبصوص هذه أ�رايض، 
كذ� تنحییو املبادرة ا�يل تتقوم هبا يف هذا الباب وتنطلبو املزید، ٔ�وال، 

لتحق�ق ٔ�هداف خمطط من وضع أ�رايض احل�س�یة رهن ٕاشارة هذه الواك� 
  .املغرب أ�خرض وتطو�ر الفال�ة املغربیة

  .شكرا الس�ید الوز�ر

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

 .لمك اللكمة يف ٕاطار التعق�ب ٕاذا اكن ��مك تعق�ب الس�ید الوز�ر
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  :الس�ید وز�ر أ�وقاف والشؤون إالسالم�ة
  .شكرا الس�ید املس�شار

ی�ش نثريها ٔ�ن فهيا حساس�یة اح�ا م�فقني، اك�ن وا�د القضیة ما بغ 
�برية هو ٔ�ن هناك اح�یاج �بري لٔ�رايض من ٔ��ل ٕاقامة مقا�ر وأ�وقاف 

  . رشعیا ما ميكن لهاش، لٔ�سف الشدید
  .شكرا

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

ملعادن، وموضو�ه �دم نواصل مع السؤال املو�ه لقطاع الطاقة وا
انعاكس اس�تغالل الرثوات املنجمیة �ىل املناطق املتوا�دة هبا، اللكمة 

  .ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق أ�صا� واملعارصة

  :املس�شار الس�ید ٔ�محد تو�زي
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  السادة الوزراء،
  الس�یدة الوز�رة،

  ٕاخواين املس�شار�ن،
  ،الس�ید الوز�ر
�سامه �شلك وافر يف التمنیة  ،ع املنجمي ببالد� قطا�ا وا�دایعد القطا

�ق�صادیة و�ج�عیة ببالد�، و�لنظر ٕاىل ٔ�ن ٔ��لب الو�دات املنجمیة 
تتوا�د �ملناطق القرویة اجلبلیة امل�سمة �لفقر والهشاشة، فٕاننا �سائلمك 

اطق اليت الس�ید الوز�ر عن إالجراءات اليت س�تقومون هبا لتمنیة هذه املن
  .تعاين من العز� وا�هتم�ش رمغ ٕاماكنیاهتا املنجمیة الك�رية �د

  .شكرا

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

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

  :الس�ید عز�ز ر�ح وز�ر الطاقة واملعادن والتمنیة املس�تدامة
  .ٔ�شكر املس�شار احملرتم
�يل م�ك�ة �لهيا احلكومة احلالیة هو هاذ امللف د�ل من ٔ�مه امللفات ا

املعادن، طبعا ما نتلكمش �ىل الفوسفاط، ٔ�نمت تعلمون ب�ٔن ا�طط الك�ري 
د�ل الفوسفاط هو �س��ر سواء �ىل الصعید الوطين ٔ�و ا�ويل حوايل 

ملیار د�ل ا�رمه، وا�يل انتقلنا ا�ٓن ٕاىل قوة رائدة يف لك ما یتعلق  200
  .ش�تقات الفوسفاط، و�اصة ف� یتعلق �لفال�ة يف العامل ويف ٕافریق�امب 

ف� یتعلق �ملعادن، ٔ�نمت تعلون ب�ٔنه احلكومة السابقة وا�ٓن �سري �لهيا 
  . احلكومة احلالیة اك�ن هناك خطة طریق

ٔ�وال، اجلیولوج�ا املناس�بة راسلنا مجیع اجلهات �ش نطوروا ما �سمى 

ة �ش �كون عند� التدق�ق حول املؤهالت د�ل �ملعلومة اجلیولوج�
املعادن د�ل بالد� وبدینا كنوقعوا مع اجلهات، بدینا جبهة سوس، وا�ٓن 

  .�ادي منش�یو ٕان شاء هللا جلهات ٔ�خرى
املس�ٔ� الثانیة، حسبنا مجیع الرتاخ�ص اليت ال �س�مثر فهيا ٔ�حصاهبا، 

لنا �لهيا يف اجلریدة رخصة حبث ا�يل ما اس�تغلوهاش حسبناها، ؤ��  1400
  .الرمسیة وا�ٓن رهن �س��ر

الش�باك الوح�د �ش ن�سطو ) le guichet unique(�لثا، ٔ��لنا �ىل 
  .املساطر �لمس�مثر

رابعا، اش�تغلنا مع إالخوان د�ل اجلامعة �ىل ٔ�ساس �شوفو ٔ�ش�نو يه 
مبعىن ) les clusters industriels(إالماكنیة د�ل �شجیع ما �سمى ب 

  .ملناطق الصناعیة، ح�ث �كون املنامج �ش �كون فعال قمية مضافةا
ؤ��ريا، اتفق�ا �ش نعاود نعاجلو اس�تفادة امجلا�ات احمللیة ا�يل عندها 
هذه املعادن اس�تفادة من هذه الرثوة من �الل مراجعة املس�تحقات ولكن 

  .ٔ�یضا من �الل التمنیة احمللیة و�القهتا �ملعادن
يل ك�ش�تغلو �لیه بت�س�یق مع القطاع اخلاص ؤ�یضا هذا هو التو�ه ا�

  .بت�س�یق مع اجلهات

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

 .لمك اللكمة اليس تو�زي، تفضل

  :املس�شار الس�ید ٔ�محد تو�زي
يف الواقع م�فقني معمك يف هذه اخلطة ا�يل �متناوها تنجح، ٔ�وال، ٔ�ن 

 املناطق اجلبلیة والقرویة، ويه املناطق لكنا تنعرفو �ىل ٔ�ن املنامج اكینة يف
ا�يل يف املغرب ت�سم �لفقر و�لهشاشة، اح�ا م�فقني �لیه لكنا، وكذ� ٔ�ن 
هناك بعض املسائل اليت ميكن ٔ�ن �شكرها ٔ�ن بعض الفا�لني املنجمیني، 
خصوصا الك�ار من هاد الفا�لني املنجمیني، یقومون ب�ٔعامل �برية �دا يف 

�عي �ق�صادي ا�يل �یقوموا به يف املناطق، ولكن هاذ ٕاطار العمل �ج
اليش �یكون حمصور يف بعض الرشاكت الك�رية �دا ا�يل تتقوم �لضو املاء 
ٕاىل �ٓخره يف هذه املناطق، �ش ميكن �رفع شویة هاذوك املناطق وهذیك 

  .امجلا�ات شویة ٕاىل مس�تو�ت ٔ�خرى يف سمل التمنیة ال�رشیة
هذا هو املوضوع د�ل السؤال د�لنا هو �رید  -لت كام ق -كذ� هناك 

 les clusters(الیل قليت، ) les clusters(يف الواقع ٔ�ن �كون 
économiques ( ا�يل �كونوا د�ل املنامج ٔ�نه �كونوا يف املنطقة ا�يل فهيا

املنامج، ٔ�ن �كون هناك و�دات �لتمثني متكن ساكنة ؤ�بناء ساكنة هذه 
ا هبا، ٔ�ن عیب م�ال اح�ا ت�شوفو �لك رصا�ة ٔ�ن يف املناطق ليك یعملو 

مجیع املناطق ا�يل فهيا تو�رات اج�عیة ك�شوفو �دد �بري �دا من املناطق 
يف العامل القروي فهيا تو�رات اج�عیة �جتة ويف املناطق ا�يل فهيا التو�رات 

�لول، هاذ ن� �حكومة �ىل ٔ�نه تلقاو افهيا هذه املنامج، و�لتايل البد لنا 
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)les clusters (هذا �ل من احللول.  
دي يف اجلواب هنا هذاك املوضوع د�ل وعن -كام قلتو كذ�  - كذ� 

ٕا�ادة النظر ش��ا ما يف الرضائب، املنامج �روة وطنیة ما �اد�شاي نطلبو 
�ىل ٔ�ن مجیع ذوك املنامج ميش�یوا �یك امجلا�ة وال �یك اجلهة، ٔ�بدا، ولكن 

 - البد من ٔ�ن نفكر مجیعا، �كون عند� وا�د الفكرة نفكروا مجیعا يف �لول 
 ٔ�نه �كون جزء من هاذیك الرضائب ٔ�ن تذهب ٕاىل ت� �ىل -كام قليت 

املناطق ليك حيس املواطن ا�يل عندو يف جامعتو يف القریة د�لو وا�يل 
�یتحمل الب��ة و�یتحمل �دد د�ل املشالك ٔ�ن حيس �ىل ٔ�ن هاذیك الرثوة 
تص� يشء من هذیك الرثوة �لمدارس �لمس�شف�ات لعدد �بري �دا من 

  .يف �ا�ة ماسة ٕا�هيا يف ت� املناطقاملصاحل اليت يه 
ٕاذا �متىن ٔ�ن هذه اخلطة تنجح، و�متىن كذ� حىت ذوك املواطنني يف 
ذاك العامل القروي ٔ�ن یقولوا �ىل ٔ�ن حتملنا التلوث، حتملنا ندرة املیاه، ولكن 

  .فعال اك�ن شویة من هاذوك إالماكنیات ا�يل تتوصلنا
�لجهات م�ال حبال ذیك كذ� اك�ن بعض الرضائب ا�يل �ميش�یوا 

)la taxe ( ىل املنامج، �متناو نفكرو جام�ة وا�د الشویة من هاذیك�
)la taxe (توصل لهذه املناطق ا�يل يه فهيا هذه املنامج.  

  .شكرا الس�ید الوز�ر

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

 .لمك اللكمة الس�ید الوز�ر يف ٕاطار التعق�ب

  :واملعادن والتمنیة املس�تدامةالس�ید وز�ر الطاقة 
كد لمك �ٔ ٔ�� ت�شكر الس�ید املس�شار �ىل هذه املقرت�ات، ولكن نبغي ن

ٔ�نه هذا نقاش حبیث يف الز�رات ا�يل كند�رو لعدد من اجلهات وأ�قالمي 
اك�ن نقاش حق�قي حول دور املنامج واملعادن يف التمنیة احمللیة، ٕاذا �ذینا 

كن لیا نقول لمك اك�ن �ق�صاد املبين �ىل م�ال ميل مش��ا �لراش�یدیة مي
الوا�ات الفالح�ة، اك�ن �ق�صاد املبين �ىل الطاقة، الس�یا�ة الصحیة وما 

  .�اورها مث �ق�صاد املنجمي
بغینا منش�یو فهيا هو �یفاش حنافظو �ىل املنجمیني االتصور ا�يل 

، ولكن يف التقلیدیني ونوا�بومه �ش یبقاوا �ا�شني وعندمه وا�د ا��ل
لكم مربع يف هذه املنطقة ا�يل يه كمتثل وا�د الرثوة  60.000نفس الوقت 

هائ� �ل�س�بة �لبالد د�لنا، واتفق�ا مع اجلهة راه �ادي �رجعو �ش�تغلو معهم 
یقولوا لنا فني بغاو� ند�رو املنطقة الصناعیة مع وزارة الصنا�ة، �ش یويل 

  .. القمية املضافة يف
ائب، فعال اك�ن نقاش مع إالخوان د�ل اجلهات هاذ قضیة الرض 

وامجلا�ات احمللیة، مث ٔ�یضا ملا �لس�نا مع القطاع اخلاص اتفق�ا �ىل لك 
حشال اس�مثر يف هادیك امجلا�ة، من طریق، من  معدن غند�رو مقابل د�لو

مس�شفى، من صبیطار، وغنخر�ا، غنعلهنا �لرٔ�ي العام حبیث أ��ر د�ل 

 .منیة احمللیة �ىل مس�توى امجلا�اتاملنامج �ىل الت 
�ل�س�بة الب��ة، نعطي وا�د املثال اك�ن ا�ٓن مرشوع �م د�ل ملیار 
درمه راه مطروح و�ذا الرخصة، �ادي اشغل ٔ�لف د�ل الناس، �ٕالضافة 
لغري املبارش، م�ني �ایب املاء؟ جمیهباش من الفرشة املائیة، ٔ�ن �رب ح�ا 

لكم، مبعىن  90وكذا، غیجیهبا من السد �ىل بعد  القوا املاء م�رشبوا الناس
ٔ�ضاف يف هاذ امللیار و�س��ر د�ل ٔ�نه ٔ�ج�ب املاء فضال �ىل اس�تعامل 

  .املیاه العادمة، هذا لكه ف� یتعلق �لب��ة
ٔ�طمئنمك وهذا ال ميكن ٔ�ن یق�ل يف ب� ا�يل عندو م�ثاق د�ل الب��ة 

یؤ�ر �ىل الب��ة والفرشة املائیة،  ، �ش �كون ٔ�ي اس��ر22ؤ�نضم الكوب 
  .ولكن يف نفس الوقت البد ٔ�ن جند احللول �لمس�مثر و�لجام�ات احمللیة

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

ن��قل ٕاىل السؤال املو�ه لقطاع أ�رسة والتضامن واملساواة، وموضو�ه 
مبؤسسات الر�ایة �ج�عیة اخلاصة ٕ�یواء الطالبات  جتوید اخلدمات

  .والطلبة، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق أ�صا� واملعارصة

  :املس�شار الس�ید امحمد امحیدي
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�یدة الوز�رة، 
تعترب مؤسسات الر�ایة �ج�عیة ا�صصة يف ٕایواء الطالبات 

اس�یا حملاربة الهدر املدريس، ٕاال ٔ�ن ضعف اخلدمات والطلبة، جرسا ٔ�س
املقدمة من طرف هذه املؤسسات �اصة يف الشق الرتبوي والت�ٔطريي، قد 
�سقط العدید من املس�تف�د�ن واملس�تف�دات يف خف الهدر املدريس ا�يل 

  .كنذ�رو �لیه
  مفا يه التدابري اليت تعزتم احلكومة الق�ام هبا يف هذا إالطار؟

  ٕاجراءات لت�ٔهیل العاملني دا�ل هذه املؤسسات؟وهل هناك 

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

  .لمك اللكمة الس�یدة الوز�رة لٕال�ابة �ىل السؤال

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

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

ا�ي ی�سخ  �65.15 ٔ�مهیته الیوم، وحنن نتدارس القانون  هاذ السؤال
لف�ح وتدبري مؤسسات الر�ایة �ج�عیة، وقد صادقمت  14.05القانون 

تقریبا هاذ بضع شهور �ىل هذا املرشوع قانون ا�ي س�یكون ٔ��د وسائل 
  .ٕاصالح م�ظومة مؤسسات الر�ایة �ج�عیة
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مؤسسة  1500یبا وا�د مجموع هذه املؤسسات يف املغرب يه تقر 
دار الطالب ودار الطالبة، مبا یعين ٔ�ن  �1067لر�ایة �ج�عیة، من مضهنا 

ما �زید عن الثلث لك دار الطالب الطالبة، والقطاع يف الواقع هيمت بدار 
الطالب والطالبة ٔ�هنا تقدم �دمة يف ٕاطار احلد من الهدر املدريس �لف�ات 

  .الهشة ؤ�بناء أ�رس املعوزة
�نیا، ا�متویل ا�ي خنصصه �موع هاته املؤسسات هو تقریبا وا�د 

 106ملیون درمه ختصص �لجمعیات اليت تد�ر هذه املؤسسات مهنا  148
د�ل املالیني د�ل ا�رمه خمصصة �ار الطالب والطالبة، طبعا حنن �راهن 

ت اليت �ىل ٔ�ن ا�ٓلیة القانونیة ؤ�ن دمع امجلعیات س�سامه يف حتسني اخلدما
تقدم �لمس�تف�د�ن وكذ� حتسن من وضعیة العاملني �ج�عیني دا�ل 

  .املؤسسات

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�یدة الوز�رة

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

  :املس�شار الس�ید امحمد امحیدي
  .شكرا الس�ید الرئ�س

الوطين ا�يل مع فعال الس�یدة الوز�رة �لكمت عن العدد �ىل الصعید 
السؤال د�لنا واحض، اح�ا كهنرضوا �ىل املؤطر�ن دا�ل هذه املؤسسات 
والتكو�ن د�لو، ولكن جنیوا �لتقس�مي ٔ�ن مغن�دلكيش ٔ�ن اح�ا عند� 

اجلهة،  �12ة د�  16، ا�يل اكنت �ق�ة �ویة فهيا 2013التقس�مي د�ل 
هناك بعض اجلهات ٕاذن جيب ٕا�ادة النظر يف هاذ اليش د�ل التقس�مي، 

داب ا�يل ك�شمل وا�د العدد �بري من العامل القروي ا�يل �يق �یخرسوا 
وا�د ا�هود �بري وج�ار، �ش نقدرو ب�ٔن هاذ ا�ٓفة هاذ وهاذ املناطق 

  الهشة ا�يل قلت � �ش �ادي �س�تفدوا؟
ولكن هناك يف ما مل نتلكم عنه عن د�ل الت�ٔطري، الس�یدة الوز�رة، 

لعمل د�لمك ب�ٔن �ح��ا�ات ا�يل اكینة يف زا�ورة، اكینة يف مجیع عندمك يف ا
املؤسسات أ�خرى، خصوصا عندما نتلكم عن الت�ٔطري الن هناك املؤطر�ن 
ا�يل �بعني �لتعاون الوطين ا�يل عندمه املس�توى د�ل البااكلور�، �یف 

س یعقل ب�ٔن هادوا ا�يل عندمه مس�توى البااكلور� �ادي یؤطر � النا
وكذا؟ ٔ�ن كنجیبومه بوا�د ا�مثن �س�یط ا�يل كتعطي لنا هاذ أ�رقام ب�ٔن 
د�ل الفلوس ا�يل ك�سامهوا فهيا، مع العمل ب�ٔن هذه ا�ور ا�يل كنذا�رو �لهيا 
فهيا املسامهني، فهيا املؤسسة د�ل محمد اخلامس �لتضامن، فهيا الوزارة 

ا ٔ�طراف ا�يل ك�سامهوا د�لمك، فهيا ذاك اليش د�ل التعاون الوطين، فهي
  .فهيا

و طلبة، ٕاذا الطالب ذو مادام هاذالناس ها ذبغینا هااولكن اح�ا 
�یخصو �كون وا�د املس�توى �ايل ا�يل �ادي یقدر ی�ٔطرو مايش �ادي 
جنیبو لو وا�د من البااكلور� و�يق �یحتجوا حىت اخللصة ا�يل كتعطي هلم 

  .ضعیفة وضعیفة �دا
 من طرف املد�ر العام لهذه املؤسسة مث هناك اس�تغالل س�یايس

، ا�يل فعال ب�ٔن هناك حمسوبیة، اح�ا الناس �ی�شاكو لنا هناك يهذ
حمسوبیة، اك�ن الناس ب�ٔن �یجیو �یبغیو �س�تفدوا �یقول � ب�ٔن �امر، اك�ن 

� وال يف ااكتظاظ، �یف ميكن ب�ٔن وا�د احلا�ة واش رجعنا يف السجون د
ج�عیة، ٔ�صبحنا مايش مؤسسة د�ل الر�ایة املؤسسة د�ل الر�ایة � ذها

 �3ج�عیة ؤ�صبحنا ب�ٔنه يف جسون، بعض البیوت ا�يل �یعملوا فهيم 
دالناس، اك�ن وا�د احلا�ة اك�ن القانون أ�سايس كام ذا�ريت �ىل 
امجلعیات، هناك �لل حىت يف هذیك امجلعیات، وا�د املدة ما �یعملوش 

التقر�ر املايل وأ�ديب ا�يل �یقدموه س�نو� ما حىت امجلوع العامة د�هلم، 
  .اكی�ش

 ،الس�ید الوز�ر ،ٕاذا هناك �دد �بري من املسائل ا�يل تنذا�رو �لهيا
ولكن يف الصممي اح�ا كنذا�رو �ىل املؤطر�ن واملؤطرات و�اص الوزارة 
�ادي تفكر ب�ٔن �ادي تعمل نفس املس�توى ٕاىل بغینا �كونوا ذیك الطلبة، 

   . املس�تق�ل د�ل البالدٔ�ن هادوك هام
  .شكرا

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

 .يف ٕاطار التعق�ب، لمك اللكمة الس�یدة الوز�رة

  :الس�یدة وز�رة أ�رسة والتضامن واملساواة والتمنیة �ج�عیة
تتقول �م �لیظ ول�س �لیه �رهان �ىل اعتبار ٔ�ن  ،الس�ید املس�شار

 مكد�ر �ام �لقطاع، ل�ست � ٔ�یة �القة م�ارشة مع املد�ر العام هذا �سري
املس�تف�د�ن، هاته املؤسسات �سريها مجعیات يف ٔ��لهبا مجعیات كتوضع متا، 
� ٕاما تتكون �ام� ملرشوع ٕا�داث املؤسسة وال �لتوافق مع السلطات 

  .العموم�ة و�لتايل ال �القة لنا بتعیني امجلعیة �شلك انفرادي أ�وىل
 �ادي ید�ل وا�يل �ادي خيرج مايش هو املد�ر العام ا�يل هو �نیا ا�يل

شویة د�ل املنطق، ما ميك�ش ٔ�ننا �ريم ا�اود يش  ،موجود يف الر�ط
  .الناس �هتم �لیظة وال ميكن ٔ�ن تقع حىت يف اخلیال

�نیا �ل�س�بة �لجموع العامة د�ل امجلعیات حنن ال �رخص �لجمعیات 
اكنت عندها احلاكمة التامة وهذا �رى، نعم،  بف�ح هذه املؤسسات ٕاال ٕاذا

من ٔ�وراقها ومن م�ابعهتا يف املیدان، جنري لٔ�مر ا�يل هو �م و�م �د هو 
اخلاص �لعاملني �ج�عیني، العاملني �ج�عیني الیوم اك�ن قانون �ى 

�لوضع د�ل العاملني ) le statut(أ�مانة العامة �لحكومة �اص 
�يل كن�ٔملوا ٔ�نه �ادي �كون كذ� �ٓلیة قانونیة لتحسني وضعیة �ج�عیني ا

ا�يل هو ) INAS(1العاملني �ج�عیني، ولكن ما ت�ساش ٔ�ن عند� 
املعهد الوطين �لعمل �ج�عي التابع �لوزارة ا�يل �یخرج العاملني 

                                                 
1 Institut National de l’Action Sociale. 
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�ج�عیني ا�يل امحلد � ما معرمه ما �یكون عندمه البطا� ٔ�نه وا�د 
توج ا�يل هو مطلوب، هاد العاملني �ج�عیني الیوم فاش د�لت لنا املن 
)INAS ( املنظومة)LMD ( ادي یويل عند� التخصص، التخصص�

د�ل اجلل�س �لمسن، مریب �لطفل وهكذا و�لتايل راه اح�ا دا�لني يف 
  .وا�د املر�� د�ل امل�ٔسسة د�ل ا�ال

  :الس�ید رئ�س اجللسة
ة، ؤ�شكر الس�یدة الوز�رة �ىل املسامهة يف هذه شكرا الس�یدة الوز�ر 

  .اجللسة ا�س�توریة
السؤال املوايل مو�ه لقطاع الشؤون العامة واحلاكمة، وموضو�ه رفع 

اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق العدا�  ،ا�مع عن املواد املدمعة
 .والتمنیة

  :املس�شار الس�ید عبد السالم يس �وري
  .سشكرا الس�ید الرئ�

  السادة الوزراء احملرتمني،
  السادة املس�شار�ن احملرتمني،

  الس�ید الوز�ر، 
تعزتم احلكومة يف ٕاطار �ر�جمها احلكويم رفع ا�مع عن �يق املواد 
املدمعة و�اصة �از البو�ن اليش ا�ي �لق �ساؤالت �ى الف�ات الهشة 

  .املس�تف�دة من هذا ا�مع
م عن التدابري اليت س���ذوهنا محلایة �ا �سائلمك الس�ید الوز�ر احملرت 

  .مصاحل هذه الف�ة من املواطنني؟ وشكرا

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

 .اللكمة لمك الس�ید الوز�ر املنتدب

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

  .شكرا الس�ید الرئ�س
  .س�ید املس�شارشكرا ال 

لو اكن أ�مر �لهني لقيض أ�مر، املشلك مشلك �بري ٔ�ن لو كنا 
كنعرفوا شكون ك�س�تحق وشكون ما �س�تحقشاي �ادي �كون أ�مر 
سهل، ا�ٓن ما كنعرفوش شكون �س�تحق شكون ما ك�س�تحقشاي، راه 

 100جوابتمك املرة ا�يل فاتت هنا، قال يل وا�د الصدیق د�يل ت�س�تعمل 
يف ا�هنار �ش �س�تخرج املاء من البري، قال � ٔ�� ما  100ا�هنار،  بوطة يف

حمتاجش ا�مع د�لمك، �ريدمعوا لنا الطاقة الشمس�یة هذا عرف راسو، 
ولكن ذیك املرٔ�ة ا�يل تتطیب اخلزب يف الزنقة وذاك ا�يل ما عندو والو، فني 

  .عرف�اه؟ ٕاىل ج�نا �زولوها دروك، خصنا نعرفوا �ش ��ذ ا�مع

ٕاذن هاذ اليش هاذ املر�� ما اكی�ش ا�ٓن رفع ا�مع ٔ�ن ممكن نرضو 
   .الناس ا�يل ما تنعرفوش

  .شكرا

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

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

  :املس�شار الس�ید عبد السالم يس �وري
و فعال الس�ید الوز�ر طرح�ا ه .شكرا الس�ید الوز�ر �ىل اجلواب د�لمك

هاذ السؤال هذا ٕالزا� لك ل�س ٔ�و �شو�ش ميكن ٔ�ن یعرفه هذا املوضوع، 
  .مث لتبدید خماوف الطبقة الفقرية واملعوزة املس�تف�دة من هذا ا�مع

  الس�ید الوز�ر،
اح�ا فعال ت��فهمو مربرات ٕاصالح ما تبقى من صندوق املقاصة وتنحي 

س�مترار يف هنج احلكومة السابقة اليت اكنت لها احلكومة من �اللمك �ىل �

اجلرٔ�ة يف ف�ح هذا امللف ا�ي وفر �ىل خزینة ا�و� مالیري ا�رامه واليت 
خصصت لربامج اج�عیة م�نو�ة، ٕاذن إالصالح الس�ید الوز�ر رضورة 
حمتیة ٔ�ن املس�تف�د أ�كرب من الصندوق الیوم هو الرشاكت واملؤسسات 

ات �س�هتال�یة أ�خرى، ب�� اس�تفادت الف�ات املعوزة إالنتاج�ة والقطا�
والفقرية من الصندوق حمدودة رمغ �لكف�ه املالیة �ىل املزيان العميل ��و� 
وهذا ما تؤكده تقار�ر ا�لس أ��ىل �لحسا�ت اليت دعت ٕاىل ٕا�ادة 

  .�رش�ید هذا ا�مع وتوجهيه ملس�تحق�ه
  الس�ید الوز�ر،

م بصدد دراسة اخلیارات املمك�ة ٕالصالح ما ٕاذا اكنت احلكومة الیو 
تبقى من صندوق املقاصة فطلبنا هو ٔ�ن ال حتسم يف ٔ�ي س��اریو ٕاال بعد 
�شاور معیق مع خمتلف الفرقاء املعنیني ٔ�ن املوضوع حساس، وميكن ٔ�ن 

  .�كون � انعاكس �ىل السن �ج�عي
�ات الفقرية البد من طم�ٔنة املواطنني، خصوصا الف  ،الس�ید الوز�ر ،مث

ب�ٔن دمع املواد أ�ساس�یة �اصة الغاز البو�ن ب�ٔنه مازال مس�مترا وس��قى 
مس�مترا حىت یمت احلسم يف الس��اریو أ�سمل لٕالصالح وحتدد الف�ات 

  .املس�تف�دة م�ه
البد من العمل �ىل توس�یع دا�رة املس�تف�د�ن  ،الس�ید الوز�ر ،ؤ��ريا

من الطبقة املتوسطة عن  من ٔ�ي س��اریو إالصالح ل�شمل جزء ٔ�كرب
طریق �رامج اج�عیة ا�تلفة ٔ�ن الطبقة �برية يش شویة والبد تد�ل مضن 

   .إالصالح د�ل هاذ الصندوق هذا
  .وشكرا الس�ید الوز�ر

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

  .لمك اللكمة الس�ید الوز�ر املنتدب يف ٕاطار التعق�ب
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رئ�س احلكومة امللكف �لشؤون العامة  الس�ید الوز�ر املنتدب �ى
  :واحلاكمة

ٕاىل �ري ال�شو�ش مولف�نو اك�ن ا�يل تی��ع �ري  ،الس�ید املس�شار
ال�شو�ش، ٔ�ن احلق�قة ما ت��ا�ش مز�ن واك�ن ا�يل �ا�ش من هاذ اليش، 

  .ها �دا �ادي ید�ر، �دا، �دا
ة داملواطن تنطمنئ املواطنني ٔ�ننا ج�نا �ش حنافظو �ىل الطاقة الرشائی

يف ٕاطار املمكن ٔ�ن الطاقة الرشائیة ما �ادي تطور ٕاال ٕاىل تطور ا�منو 
ولكن ٔ�ن اك�ن وا�د املس�توى وجني  %7و  �6ق�صادي، اح�ا ت�سعاو ل 

هذا ما ميك�ش، البوطة ما ميك�ش یرتفع �لهيا  ،هنبطوا �لمس�توى دالناس
؟ هذا یق�نا ش �ارفني مز�ن لك وا�د ٔ�ش�نو ت�س�تحقاا�مع ٕاىل ما كن

وهذا و�د� به الناس والو�د ما ميك�ش خنالفوا الو�د مع املواطنني، هاذ 
مرة، ما ميك�ش �رفع ا�مع ما دام ميكن  100اليش قلهتا و�اودهتا و�اودهتا 

  .یرضوا وال وا�د، ٔ�ن هذاك الوا�د ٕاىل رض �ادي �س�تافد وا�د �ٓخر
لبوطة، اك�ن ا�يل ما ا�ٓن راه مايش الفقراء ا�يل ت�س�تافدو �زاف من ا

 راشدعندو عند� يف البالد اكع ما عندو البوطة �يق مسكني تیجمعو 
ٔ�ش�نو هو راشد؟ هو ذاك الورق دالزیتون الیا�س ت�شطبوه تیجمعوه 
تیطیبو به وتیجمعو اخلشب، هذوك من حقهم �س�تعملوا حىت هام البوطة 

ذا ا�مع خصين ندمعو �ش �س�تعمل البوطة �ش حنافظ �ىل الغابة، إ 
�ادي یوصل لهذا املواطن هنار یرتفع، ويش وا�د ٕاذا ترضر ذاك الوقت 
�ادي جيي یقول ٔ�� م�رضر �شوفوا احلا� د�لو، راه ما ميك�ش جتي وتقيض 
�ىل الطاقة الرشائیة د�ل املواطن، ما ميك�شاي هنائیا، السمل �ج�عي 

  .اح�ا كن�افظو �لیه، اح�ا جزء من السمل �ج�عي
ٕاذا هذا تنقولو �لمواطنني یطم�ٔنوا الناس ولكن �اصين نلقى، ا�ٓن حىت 
�ش �سخن املاء راه يف فاس اك�ن معمل ا�ٓن �س�ب البحث العلمي �ادي 

   .درمه 4000 ـب) chauffage solaire(�كون 

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

ر البزن�ن، السؤال الثاين موضو�ه قرار جلنة الیقظة خبصوص ٔ�سعا
اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من الفریق �س�تقاليل لتقدمي السؤال، 

 .تفضل الس�ید الرئ�س

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

بغینا االزتمت احلكومة ب�شك�ل جلنة الیقظة ملراق�ة ٔ�سعار احملروقات، 
   ٔ�رض الواقع؟ نعرفو ٔ�ش�نو دارت؟ ؤ�ش�نو هو العمل د�لها �ىل

  .شكرا

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

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

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

  .شكرا الس�ید الرئ�س
الیقظة  شكرا اليس ا�لبار �اود �ين بعد ٔ�س�بوع، مايش مسیهتا جلنة

�ملنطق القدمي، ا�ٓن املراق�ة " متوت"د�ل مراق�ة أ�سعار، مراق�ة أ�سعار
د�ل املنافسة ٔ�ن وا�د املادة ميل �كون حمررة حبال ٔ��هتا املواد �ري ما 

  .�كو�ش �ك�ل واتفاق بني الرشاكت �رفعوا أ�سعار ب��اهتم �تفاق
بعدا، وٕان شاء هللا  ا�ٓن اح�ا كنتلكموا وجلنة �ار�ة �ىل ٔ�رض الواقع

�ا�� جلنة اس�تطالعیة من الغرفة أ�وىل، وذاك اليش ا�يل قلنا لمك يه 
موقع من البورطابل د�� ها هو قریب خيرج �كون يف الر�ط تعرف 
أ�مثنة ا�يل �داك �ش ختتار ٔ�قل لكفة هذه �ش املنافسة �الش ٔ�ن 

ىل ما �ارفش واش يه أ�و) station(إال�سان عندو الس�یارة د�لو تیجي 
ا�يل مرتفعة وال يه ا�يل م�خفضة، ا�ٓن �ادي یعرف �ش ندفعو �لمنافسة 
ٔ�ن التحر�ر یعين املنافسة ما عندك ما د�ر �ري ما یتفقوشاي واح�ا راه 
دا�ر�ن جلنة ا�ٓن �ادیة �لرشاكت �ش تبحث وٕان شاء هللا ممكن جنیبو لمك 

  .النتاجئ ميل بغیتوا

  :ةالس�ید رئ�س اجللس
  .شكرا الس�ید الوز�ر املنتدب

 .اللكمة الس�ید الرئ�س يف ٕاطار التعق�ب

  :املس�شار الس�ید عبد السالم ا�لبار
  .شكرا الس�ید الوز�ر

اح�ا دامئا يف الفریق �س�تقاليل ويف حزب �س�تقالل ندمع 
املبادرات الطیبة س�� ٕاذا اكنت هتم وا�د الرشاحئ �مة يف ا�متع، الیوم 

حظة اك�ن مجمو�ة من ا�ٓلیات موقفة والت�ار واملس�تغلني د�ل كنلقاو ا�ل
م�ال البواخر رامه واقفني يف العیون، يف ) les bateaux(هذه ا�ٓلیات 

العیون عندي ا�ٓن ٔ�ن مجمو�ة من املواطنني واقفني وك�شوف التظاهرة 
ا�يل دا�ر�ن �الش؟ ٔ�ن السعر د�ل احملروقات ٔ��ىل من �ٔاكد�ر، يف 

  .م�املدینة اك
اح�ا حصیح نبحثو �ىل الرشكة ا�يل يه تت��ع ٔ�قل ولكن فني يه 

الس�ید الوز�ر،  ،ا�و�، فني يه املراق�ة �ىل أ�قل �كون وا�د السقف
اح�ا تنقولوا ٔ�ن تیخص وا�د التدبري حممك، زولنا صندوق املقاصة، حرر� 
أ�سعار، ولكن جيب ٔ�ن نضع ضوابط معقو� �ش �كون �ىل أ�قل 

ف السعر، ما ميك�يش ٔ�� جني يف املدینة وهنمين �ىل املدینة ونقول ٔ�� معرو
السعر هو هذا اليش ا�يل جعل �ح��ا�ات وكمتس القدرة الرشائیة 

  .وكمتس حىت �س�تقرار وأ�من دا�ل خمتلف املناطق
 ضالیوم كذ� كنلقاو يش وا�د �یجي لوا�د إالقلمي و�هيمين �لیه و�یفر 
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هللا جياز�مك خبري اح�ا ك�شوفوا ٔ�ن هذه ا�ل�ان ا�يل دارت ٕاذا  .السعر نتاعو
راه حلد السا�ة مازال العمل د�لها ما هو يش حمبوب و�جع �ل�د من هذه 

  .املضاربة وامحلایة د�ل املس�هت� ا�يل �یت�ٔ�ر �س�مترار، شكرا الس�ید الرئ�س

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

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

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

  .شكرا
 60سعر الربم�ل فات ب�ٔن الیوم واش تعرفوا مع أ�سف  خصنا نعرفو

دوالر، وٕاىل قدر هللا هاذ  45دوالر الیوم، ميل اكن التحر�ر اكن ب
عار �ادیة وتتطلع، مايش احلكومة ا�يل تتطلع أ�سعار، كنتلكمو �ىل أ�س

الهامش حشال تريحب ٕاىل رشیت ٔ�نت وا�د املادة من اخلارج واش �ادي 
ت��عها �خلسارة؟ غت��عها �لرحب، ت�شوفو �ري ذاك الرحب واش ما م�فق��ش 

مرتفع الت�ار وتید�رو يش سقف بو�دهتم، وما ٕاىل اكن السعر د�ل الربم�ل 
�را ما عندك ما د�ر، ٔ�ي مادة الف�س�تة ا�يل ت�رشي ٕاىل رش�هتا من �را 

  .وطالع السعر �ادي �رشهيا ��مثن د�لها
ٕاذن خص املواطن یعرف، املغرب ما تی��ج البرتول وال الغاز اح�ا 

ميل تیطلع " البوم�ا"ت�س�تورده، ت�س�تورده ميل �هيبط راه �هيبط يف 
  تیطلع، املشلك ٔ�ش�نو اك�ن؟

هو من بعد التحر�ر من بعد الرشاكت رفعوا الهامش د�هلم عوض ما 
�اصو �شوفوا ٔ�ش اك�ن اتفاق  15، هاذ �15رحب م�ال العرشة وال تريحب 

ب��اهتم وال ال، ورامك �رملاين رامك �متثلوا أ�مة ممكن تد�روا ا�لجنة وتقلبوا �ىل 
ما �كونوا، ولكن من هاذ اليش، اح�ا تن�او�مك ممكن نقول لمك احلق�قة ممكن 

حقمك حىت ٔ�ن� تقلبوا �شوفوا هاذ اليش ا�يل تنقول لمك واش حصیح وال ال، 
ٔ�ن �ري انتقدو� مز�ن، ولكن الربملان حىت هو راه عندو دور يف هاذ 

  اليش واش الربملان �ري حيط ٔ�س�ئ� وجياوب الوز�ر، ال، وما� ٔ�نت؟

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  ر،من فض� الس�ید املس�شا

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

  .اح�ا ت��لكمو مع اليس ا�لبار

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .من فض� الس�ید املس�شار، الس�ید املس�شار من فض�

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

�ن نتعاونو معامك يف هذا املیدان، ها ا�لجنة تنقولو اح�ا مس�تعد
�س�تطالعیة �ادي جتي من الغرفة أ�وىل �ادي نتعاونو معاها �ش تعرفوا 
ٔ�ن� احلقائق ا�يل اكینة وذاك الوقت نتعاونو ٕاىل اكن يش مشلك، عرفيت 

  .ٔ�يس ا�لبار

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

ؤ�نتقل �لسؤال املو�ه لقطاع النقل، وموضو�ه ٕا�ادة النظر يف تدبري 
رخص النقل املزدوج، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق التجمع 

  .الوطين لٔ�حرار لتقدمي السؤال، تفضل الس�ید الرئ�س

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

  رتمني،السادة الوزراء احمل
  ، السادة املس�شار�ن احملرتمني

هل متنح الوزارة رخص �لنقل املزدوج؟ ما يه  ،الس�ید الوز�ر احملرتم
املعایري والرشوط املعمتدة؟ وهل �ى الوزارة خمططات متكهنا من ضبط 
خریطة اخلصاص يف النقل �لعامل القروي جتعلها تعد النظر يف طریقة تدبري 

  .ملزدوج؟ شكرانظام م�ح الرخص النقل ا

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

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

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

  .شكرا الس�ید املس�شار
ل التعاطي مع امللف د�ل ٔ��ید ٔ�نه الوزارة عندها الفعل ٕاسرتاتیجیة د�

النقل املزدوج، الیوم النقل املزدوج هو وس�ی� �لتمنیة �ق�صادیة 
  .و�ج�عیة ولفك العز�

س�ٔلمت عن املعایري، املعایري الیوم حمددة يف دفرت التحمالت ا�يل هو 
صیغة ٔ�وىل متت م�اقش�هتا مع املهنیني واتضح ٔ�ن فهيا بعض  2013الیوم يف 

�ىل  2013ءت صیغة �نیة �فرت وحتمالت معدل غشت النقائص و�ا
  .ٔ�ساس ٔ�نه تی�دد املعایري �ىل ٔ�ساس ٔ�ن ميارس هذا النقل املزدوج

الیوم ولٔ�سف الشدید الزال العدید من ا��ن ميارسون النقل 
رخصة  400مل ینخرطوا يف هاذ املنظومة د�ل إالصالح حوايل ) الرسي(

من الرخص د�ل النقل املزدوج  %60 فقط �ىل الصعید الوطين ؤ�كرث من
ا�يل عند� �ىل الصعید الوطين يه �ري مس�تغ� تیفضلو ميش�یو وید�روا 
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ذاك اليش ا�يل تتعرفوا عوض ما جيي وید�ر أ�مور �لناح�ة القانوینة و�ري 
ا�لجنة د�ل ٔ�كتو�ر البار�ة تنعقدو ا�لجنة الوطنیة د�ل النقل املزدوج 

يف أ�قالمي حبال ٕاقلمي د�ل مرا�ش وٕا�زاكن وبعض رخصة  37اعطینا حوايل 
  .أ�قالمي أ�خرى مبعىن ٔ�نه العمل راه �دام يف هاذ ا�ال، شكرا

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

  .لمك اللكمة الس�ید الرئ�س يف ٕاطار التعق�ب

  :املس�شار الس�ید محمد البكوري
  .لس�ید الرئ�ساشكرا 

  الس�یدة الوز�رة،
  السادة الوزراء،

  ٕاخواين املس�شار�ن،
الس�ید اكتب ا�و� احملرتم ٔ�شكرك �ىل توضی�ا�مك و�ىل اجلهود اليت 
تبذلوهنا �لهنوض هبذا القطاع، القطاع احلیوي ا�يل هو النقل املزدوج ا�ي 
البد ٔ�ن نؤكد مرة ٔ�خرى �ىل ٔ�مهیة اس�تحضار املقاربة ال�شار�یة يف ٕاجياد 

  .الك اليت مازال یتخبط فهيااحللول البدی� �لمش
ٕاننا حبا�ة الس�ید اكتب ا�و�، ٕاىل رغبة حق�ق�ة لت�ٔهیل هذا القطاع 
احلیوي خصوصا يف املناطق اجلبلیة والنائیة، ح�ث یعترب مصدرا ل�شغیل 
الید العام� وحتریك جع� التمنیة احمللیة واجلهویة، ؤ�ن تلبیة �اج�ات ساكنة 

ن ٔ��د أ�س�باب اليت تدفع �لهنوض ب�ٔوضاع العامل القروي من تنقل يه م
  .الساكنة القرویة ٕاك�دى الروافد أ�ساس�یة �لس�یاسة التمنویة �لبالد

ويف هذا إالطار، فٕاننا يف فریق التجمع الوطين لٔ�حرار نطالبمك الس�ید 
اكتب ا�و� �ملزید من العنایة �ملهنیني يف هذا القطاع �رب تق�ني �شاطهم، 

دادمه ببطاقة �نیة �سمح هلم �لعمل �شلك قانوين، وذ� من �الل ٕام
�ٕالضافة ٕاىل ٕا�ادة النظر يف احملطات العشوائیة وما یصاحهبا من جتاوزات 
كثرية �رب ختصیص حمطات �اصة هبذا النوع من ال�شاط وجتنب مشالك 

  .�كتضاض اليت حتدث يف حمطات النقل املتوا�دة دا�ل املدینة
ء املهنیني �ىل جتدید حظرية املر�بات يف جتوید كام س�سامه �شجیع هؤال

�دمات هذا القطاع وإالق�ال �لهيا، هذه إالجراءات اليت س�سامه ح� يف 
حتسني ظروف اش�تغاهلم ويف الرفع من مس�توى ٔ�وضاعهم املادیة 

  .و�ج�عیة
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .شكرا الس�ید املس�شار
  .اكتب ا�و� يف ٕاطار التعق�بلمك اللكمة الس�ید 

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

  .شكرا الس�ید الرئ�س
فعال الس�ید املس�شار قدم بعض املقرت�ات ا�يل ال ميكن ٕاال ٔ�ن �مثهنا 

رتم من الناح�ة العملیة، املقاربة ال�شار�یة ٔ�� �ري خنرب الس�ید املس�شار احمل
لقاء لكها مع  14ب�ٔنه يف هاذ الفرتة أ��رية د�ل وزارة النقل مقت حبوايل 

املهنیني ويف مجیع التخصصات ومهنا قطاع د�ل النقل املزدوج، �لست مع 
املمثلني د�هلم �ىل الصعید الوطين واكنت عندمه وا�د ا�مو�ة د�ل 

ل هاذ الفرتة د�ل إالشاكالت ا�يل �اولنا ٔ�ننا �س�تاج�وا جلزء مهنا �ال
الشهر�ن املنرصمني، واكنت عندمه طلبات �دیدة وا�يل مرتبطة �جلزء ا�يل 
هو ما �لكمت �لیه الس�ید املس�شار د�ل هاذ اليش د�ل احملطات، وهذا 
ما بقاش من �خ�صاص الیوم، ٔ�ن التدبري د�ل احملطات د�ل النقل 

اخ�صاص ملعطي �لجام�ات، املزدوج ما يش د�ل الوزارة د�ل النقل هو 
  .مبعىن ٔ�ن امجلا�ة يه اليت تقرر ٔ��ن تضع النقل املزدوج

لكن رمغ ذ�، ٔ�� نقول � الس�ید املس�شار، ٔ�ح�ا الیوم يف ٕاطار 
�خ�صاصات ا�يل عند اجلهات الیوم وا�يل عند ا�الس إالقلميیة وامجلا�ات 

الیوم يف ٕاطار الیوم عندمه اخ�صاصات ا�يل جزء مهنا مرتبط �لنقل، 
املس�ٔ� ا�يل مسیهتا ال�شار�یة �ادي نف�حوا حوار يف وزارة النقل مع اجلهات 
�ىل ٔ�ساس ٔ�نه ما هو اخ�صاصات ذاتیة ا�يل وىل فهيا التنقل، مبعىن ٔ�نه 
النقل املزدوج ٔ�� خشصیا ما �اد�ش یبقى �ىل الصعید الوطين هذا هو 

قالمي ومييش �لجهات ٔ�هنا يه مييش ل�ٔ  املقرتح ا�يل عند�، النقل املزدوج
  .ا�يل �ارفة اخلصاص د�لها

دراسة د�ل القرب �ش نعرفوا اخلصاص ا�يل  57ٔ�ح�ا الیوم عند� 
اك�ن �ىل الصعید الوطين، لكن ٕاذا مىش هاذ �خ�صاص و�ذاتوا اجلهات 
ٔ�و ٔ��ذاتوا ا�الس إالقلميیة بصیغة ا�يل هو ف�ه تفویض، �ادي �كون ف�ه 

ٔ�كرث ٔ�نه هو تدبري ا�يل ما عندوش مفهوم وطين وٕامنا هو تدبري ٕاجيابیات 
د�ل الس�یاسة د�ل القرب، والشك ٔ�نه الصالح�ات د�ل ا�الس إالقلميیة 
ؤ�یضا بعض امجلا�ات ؤ�یضا اجلهات �ادي ميكن من ٕاعطاء نفس �دید 

  .�لنقل املزدوج ٕان شاء هللا رب العاملني
  .شكرا

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .الس�ید اكتب ا�و�، ؤ�شكرمك �ىل مسامهتمك يف هذه اجللسةشكرا 

املو�ة لقطاع التعلمي العايل، السؤال أ�ول  أ�س�ئ�ون��قل ٕاىل 
موضو�ه ٕاصالح التعلمي العايل، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من الفریق 

  .�شرتايك لتقدمي السؤال، تفضل الس�ید املس�شار

  :د فاحتيامحلی عبداملس�شار الس�ید 
  الس�ید الرئ�س،
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  الس�یدات والسادة الوزراء،
  ،الس�یدات والسادة املس�شار�ن

الزال تعلمينا العايل و�اصة اجلامعي یعاين من �دة  ،الس�ید الوز�ر
ٔ�عطاب هیلكیة، ٕان �ىل مس�توى اجلودة، ٕان �ىل مس�توى البحث 
العلمي، ٕان �ىل مس�توى وضعیة أ�س�تاذ الباحث، ٕان �ىل مس�توى ربط 

  .عة �لواقع �ق�صادي الوطيناجلام
�سائلمك، الس�ید الوز�ر، ما يه تصورات احلكومة لوضع اجلامعة  ،��

  املغربیة �ىل سكة إالصالح؟
  .شكرا

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

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

 بیة الوطنیة والتكو�نالس�ید �ا� الصمدي اكتب ا�و� �ى وز�ر الرت 
  :املهين والتعلمي العايل والبحث العلمي ملكف �لتعلمي العايل والبحث العلمي

  .شكرا جزیال الس�ید املس�شار احملرتم
ٔ�قامسمك نفس اهلموم ونفس التطلعات ف� یتعلق بوضعیة التعلمي العايل 

�شهد والبحث العلمي يف بالد�، ٕاال ٔ�نه رمبا كنعتقد ٔ�نه هاذ الس�نة س 
انطالقة �دیدة ملنظومة الرتبیة والتكو�ن والبحث العلمي بصفة �امة والتعلمي 
العايل والبحث العلمي بصفة �اصة، ذ� ٔ�ننا �ش�تغل يف ٕاطار الرؤیة 

 -2015إالسرتاجتیة ٕالصالح م�ظومة الرتبیة والتكو�ن والبحث العلمي 
ىل و�ه واليت وضعت ٔ�ولو�ت حمددة ف� یتعلق هبذا القطاع � 2020

الت�دید، و�كفي ٔ�ن ٔ�ذ�ر ٕاىل ٔ�نه خمطط الوزارة يف ٕاطار تنف�ذ الرؤیة 
اجلانب القانوين، واجلانب : إالسرتاجتیة ین�ين �ىل ٔ�ربع ٔ�سس رئ�س�یة

  .البیداغو�، و�انب املوارد ال�رشیة و�انب الب��ات التحتیة
ف� یتعلق �لب��ات التحتیة �كفي نعطیك وا�د الرمق هو ٔ�نه خصصنا 

ملیون درمه من ٔ��ل توفري الب��ات التحتیة  77هاذ الس�نة حوايل 
الرضوریة وأ�ساس�یة الش�تغال الطالب وأ�س�تاذ يف ٔ�حسن الظروف، 

  .ويه مزيانیة اس�ت��ائیة هاذ الس�نة
كذ� رفعنا من �س�بة الت�ٔطري البیداغو� مبناصب مالیة ق�اس�یة هاذ 

د�ل املناصب املالیة  1100الس�نة �ملقارنة مع الس�نوات املاضیة حوايل 
سواء احملدثة ٔ�و يف ٕاطار التحویل، كذ� س�نطلق قریبا وراه بدینا من 
سطات وننطلق ٕاىل �امعات ٔ�خرى ورش إالصالح البیداغو� ا�ي 
س�ميك�نا من حرص وتق�مي وضعیة النظام البیداغو� احلايل ووضع تصور 

ملعنیني وكذ� مع �دید �رشاكة طبعا مع جمالس اجلامعات ومع أ�ساتذة ا
النقا�ت، ما يه أ�ش�یاء أ�ساس�یة اليت ی��غي ٔ�ن نبدٔ� هبا ف� یتعلق 

  �ٕالصالح البیداغو�؟
ٔ�ضف ٕاىل ذ� ٔ�ن الوزارة م�ذ احلكومة السابقة ٕاىل ا�ٓن م�خرطة يف 

  .01.00ٕا�داد تصور �دید وٕاصالح �دید �لقانون إالطار 
  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .تب ا�و�شكرا الس�ید اك

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

  :املس�شار الس�ید عبد امحلید فاحتي
  .شكرا الس�ید الوز�ر

ٔ�� اتفق معمك �ىل ٔ�ن هاذ إالجراءات فعال س�سا�د، ولكن ٔ�عتقد ٔ�هنا 
أ�وىل يه : ل�ست اكف�ة، �عتبار ٔ�ن تعلمينا العايل �سري �ىل رسعتني

�س�تقطاب احملدود وا�يل ٕاحصائیا ال تت�اوز  املعاهد واملؤسسات ذات
من الطلبة ا�يل �یدیوا البااكلور�، املؤسسات اجلامعیة یعين اللكیات  10%

ومن یذهب ٕا�هيا؟ یذهب  %90احلقوق، ا�ٓداب، العلوم، هذه حوايل 
ٕا�هيا الطلبة مكرهون، مكرهون ٔ�نه مصا�ش فني مييش، ومكره ٔ�نه مايش 

م�صب شغل، ومكره ٔ�نه تف�قد لعدة رشوط ومن �لرضورة �ادي یص�ب 
ب�هنا أ�ساس�یة وهو أ�شغال التطبیق�ة، أ�شغال التطبیق�ة فهيا نقص �اد، 
�� فاملطروح الیوم، حصیح إالصالح البیداغو� رضوري لكن جيب ٔ�ن 
�كون جزءا من إالصالح الشمويل و�كون بطبیعة احلال ٕ�رشاك لكي 

  .لٔ�ساتذة الباح�ني
، �01.00نیة، ا�يل يه رضوریة قلهتا يه ٕاصالح القانون  مس�ٔ�

وكذ� النظام أ�سايس لٔ�ساتذة الباح�ني رضوري ٔ�نه بدون ٔ�س�تاذ 
�حث يف ظروف ورشوط یعين �سهل �لیه الق�ام ب�ٔدواره �اصة يف مس�ٔ� 

  .البحث العلمي ال ميكن جلامعاتنا ٔ�ن تتقدم
ا�متعي، الیوم �امعتنا كذ� �امعاتنا جيب ٔ�ن تنف�ح �ىل حمیطها 

لٔ�سف الشدید جزر معزو� عن ا�متع، مايش یعين �س��ا لكيش �س�يب 
ماكی�ش املطلق، ولكن رضوري �یف جند ق�وات وجسور لربط اجلامعة 

  د�لنا مع قضا� ومشالك جممتعنا املغريب؟
كذ� الیوم البحث العلمي هذا ٕاشاكل دامئا تنذا�رو �لیه ٔ�نه ما خيص 

العلمي لٔ�سف الشدید الزلنا مل نصل ٕاىل طموح ا�يل خصنا نوصلو البحث 
� حىت �ىل املس�توى العاملي اح�ا �امعتنا لٔ�سف الشدید تو�د يف 
مراتب حق�قة تفرض �لینا ٔ�ن هذا الرؤیة إالسرتاتیجیة ٔ�ن �سري �رس�ة 

  .ٔ�كرب ورس�ة ٔ�كرث
نا �یف �كون مطروح الیوم ٔ�نه اجلامعة د�ل  ،الس�ید الوز�ر ،كذ�

مش�تل لٔ�طر ا�يل نضخوها يف �ق�صاد الوطين د�لنا وهذي معض� 
ٔ�ساس�یة وا�يل خصنا مجیعا نفكرو فهيا يف هاذ إالطار د�ل الرؤیة 

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

  .لمك اللكمة الس�ید اكتب ا�و� �لرد �ىل التعق�ب

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

  .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم
هاذ اليش ا�يل ٔ��ريت طبعا تیعطینا وا�د الرؤیة مشولیة لٕالصالح 

العمل خصها وا�د الوقت طویل و�ميكن لنا يف ٕاطار ا�لجنة ن�سطو خمطط 
د�ل الوزارة يف هاذ �جتاه، لكن �ادي خنتار من أ�س�ئ� ا�يل طرحيت 

  . واهلموم و��شغاالت ا�يل طرحيت جوج د�ل أ�ش�یاء
املس�ٔ� أ�وىل يه مؤسسة ذات اس�تقطاب احملدود ا�يل هاذ الس�نة 
در� وا�د إالجراء اس�ت��ايئ رفعنا من الطاقة �س��عابیة د�لها حبوايل 

يش ا�يل مكن ولیداتنا يف البااكلور� �ش �رتفع احلظوظ د�هلم ال 20%
  .مقعد وهذا �م �دا 5000حبوايل 

�نیا، ف� یتعلق مبؤسسة ذات �س�تقطاب املف�وح عند� ف�حنا ورش 
حق�قي س�ش�تغل ف�ه �رباء من ٔ��ل ٕا�داد تصور لك�ف�ة ربط هاذ 

یة بصفة �امة، د�لها �سوق الشغل بصفة �اصة و�لتمن .. املؤسسات 
  . ومازال ٔ�مام�ا يف هاذ الورش هذا �ىل و�ه الت�دید طریق طویل، شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
السؤال الثاين موضو�ه، وضعیة أ�ح�اء اجلامعیة، اللكمة ٔ��د السادة 

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

  :املس�شار الس�ید م�ارك الس�باعي
  .را الس�ید الرئ�سشك

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

  الس�ید الوز�ر احملرتم،
تثار يف بدایة لك دخول �امعي ٕاشاكلیة �ردي ٔ�وضاع أ�ح�اء اجلامعیة 
واخلصاص �ىل مس�توى التجهزيات وغرف إالیواء، يف �ني �س�ل غیاب 

ات إالیواء يف وقت تعرف �س�بة الطلبة املعایري واحضة لق�ول ٔ�و رفض طلب
  .الوافد�ن �ىل اجلامعات ارتفا�ا لك س�نة

بناء �لیه، �سائلمك الس�ید الوز�ر، ما يه إالجراءات اليت تت�ذوهنا 
لتحسني ٔ�وضاع أ�ح�اء اجلامعیة؟ ما يه اسرتاتیجیا�مك لتحسني قا�دة 

  املس�تف�د�ن من السكن اجلامعي؟

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

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

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

  . شكرا الس�ید املس�شار احملرتم
اثنني يف �ون السكن  ف� یتعلق �لسكن اجلامعي طبعا ال خيتلف

اجلامعي هو وا�د إالجراء ٔ�سايس �ل�س�بة لٔ�رس ذات ا��ل احملدود، 
وا�يل �متكن الطلبة من �وهنم �س�متروا يف ا�متدرس وكنقصوا يش شویة من 
الهدر اجلامعي، ٕامنا نبغي نعطي يف البدایة وا�د ا�مو�ة من أ�رقام، اح�ا� 

د� طاقة اس��عابیة يف أ�ح�اء طالب، وعن 915000ت�سمعو ٔ�نه عند� 
طالب، ٕاذن �س�بة �برية د�ل الطلبة ما  60000اجلامعیة ال تت�اوز 

ت�س�تافدوش من أ�ح�اء اجلامعیة ولكن هنا بغیت نصحح وا�د النقطة 
�مة �دا، ما خصناش �شوفو العدد د�ل السكن اجلامعي �ملقارنة مع �دد 

جلامعي مع �دد الطلبات املعرب الطلبة، خصنا �شوفو العدد د�ل السكن ا
  .عهنا لالس�تفادة من احلي اجلامعي

�س�بة  60000وهنا �ادي نعطیك ٔ�رقام، وصلنا هاذ الس�نة حوايل 
رس�ر وهذا وا�د ا�هود �بري و�بري �دا،  10000التطور د�ل حوايل 

ولكن احلاج�ات املعرب عهنا ا�يل ما اس�تفد�شاي مل �س�تجب لطلهبا يه 
عين �ملقارنة ما بني �دد الطلبات املود�ة و�دد أ�رسة ی 15000حوايل 

املتوفرة اليش ا�يل تیجعلنا راه تنوصلو لوا�د ال�س�بة م�قدمة �دا تت�اوز 
وخمطط معل د�ل الوزارة املس�تق�يل هيدف ٕاىل الوصول ٕاىل  %65حوايل 

رس�ر، وهذا طبعا �ادي یعطینا وا�د الطاقة اس��عابیة  80000ٕاىل  75
  .مة �دا �ل�س�بة �لطلبة�مة و�

ٕاذا �لكمنا �ىل التجهزيات والب��ات ٔ�� درت ز�رات م�دانیة لوا�د 
العدد من أ�ح�اء اجلامعیة، وكنتفق معمك متام االتفاق ٕاىل ٔ�نه الوضعیة اليت 
تع�شها بعض أ�ح�اء اجلامعیة، حىت ال نعمم، يه وضعیة مزریة مقلقة 

هذه الس�نة وس�س�متر ف�ه �الل حق�قة، و�� در� خمطط معل بدٔ��ه 
الس�نوات املق�� ٕان شاء هللا، من ٔ��ل ٕا�ادة ت�ٔهیل هذه أ�ح�اء حىت 

  .�كون وفق الرشوط الرضوریة
  .وشكرا

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

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

  :املس�شار الس�ید م�ارك الس�باعي
  .الرئ�سشكرا الس�ید 

ت�شكرمك الس�ید الوز�ر �ىل هذه التوضی�ات، ونود يف هذا الس�یاق ٔ�ن 
نؤكد �ىل ٔ�نه فضال �ىل النقص املهول من سكن �امعي فأ�ح�اء اجلامعیة 
القامئة تعرف تدهورا مس�مترا من ح�ث التجهزيات واخلدمات، هذا �اء يف 

  .اجلواب د�لمك الس�ید الوز�ر
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ا�صصة لٔ�ح�اء اجلامعیة و�یف�ة  �س�ل كذ� حمدودیة املزيانیة
ترصیفها، مما جيعل �س�ت�ابة �لطلب املزتاید بعید املنال، ٕاضافة ٕاىل املعایري 
املعمتدة اليت ال یمت ا�رتا�ا �ادة النتقاء املس�تف�د�ن من السكن اجلامعي، 
وهو ما یف�ح ا�ال ٔ�مام احملسوبیة والزبونیة، ويف الوقت ا�ي نؤكد ف�ه 

لوز�ر �ىل رضورة اخنراط احلكومة �شلك ٔ�كرب لتعممي السكن الس�ید ا
  .اجلامعي ��ل للك الطلبة �اصة املن�در�ن �ارج املدن اجلامعیة

وٕاسهاما يف وضع �لول بدی� يف ظل حمدودیة العرض احلكويم نقرتح 
  :الس�ید الوز�ر ما یيل

  تعز�ز الرشااكت مع القطاع اخلاص لبناء ٔ�ح�اء �امعیة �دیدة؛ -
 اتفاق�ات مع ا�الس اجلهویة لالس��ر يف هذا القطاع الهام؛ ٕا�رام -
تعممي املنح اجلامعیة �لطلبة �ارج مق�ضیات املرسوم احلكويم ا�ي  -

 حيرم ف�ات عریضة من الطلیة؛
الرفع من مزيانیة �س��ر العمويم ا�صص لبناء أ�ح�اء اجلامعیة  -

لك أ�ح�اء اجلامعیة جبهات  وحتسني اخلدمات وتعممي املطامع اجلامعیة �ىل
 اململكة؛

مع اجلامعات القامئة ..ٕاطالق خمطط لبناء اللكیات والنواة اجلامعیة مع  -
 .ا�ات يف خمتلف �ات اململكة

  الس�ید الوز�ر احملرتم، 
 10ٔ�� بغیت نقل � �ري �ىل النواة اجلامعیة القايض عیاض ب�ٓسفي 

 5000 اكن فهيا تقریبا فوق س�نني تقریبا ومازال ما فهياش � �امعي، ا�يل
طالب، هاذ الطلبة ا�يل هام أ�طباء د�لنا د�ل الغد، مه املهندسني، تنلقاوا 

طلبة يف ب�ت ساكنني يف ب�ت مع اجلريان، واش هاذ  6ٔ�و ال  5وا�د 
الطالب بغیيت �دا یعطي يش مردودیة لهاذ ا�و� د�لو، ٔ�ن ٕاىل ما 

 .ل الوطن د�لناهتلیناش ف�ه ٔ�ن هو املس�تق�ل د�
ٕاذن الس�ید الوز�ر، اعطیوا وا�د �ه�م شویة لهاذ الطلبة �ىل أ�قل 

هام یع�شوا يف وا�د، ٔ�ن ا�ٔكرثیة  زیدومه يف املنح و�لهيم ید�رو حىت
  .الطلبة ا�يل تیطالبوا العمل هام ٔ�والد الفقراء

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

  . ذ� الس�ید اكتب ا�و� �لرد �ىل التعق�بلمك اللكمة ٕاذا رغبمت يف

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

�ري �اء �ىل لسا�مك الس�ید املس�شار احملرتم، القضیة د�ل املعایري، 
ٔ�نه املعایري تعمتد ٔ�وال �ىل ا��ل الس�نوي وهذه �مة �دا نبغي نذ�ر 

لٔ�بو�ن، �دد إالخوة وأ�خوات حتت الكفا�، البعد اجلغرايف عن املقر 
د�ل اجلامعة، التفوق ا�رايس �اصة يف النتاجئ د�ل البااكلور� وٕاعطاء 
وا�د ا�متیزي وا�د أ�فضلیة �وي �ح�یا�ات اخلاصة، وذوي احلاالت 

  .ة�ج�عیة الصعب
واملهم يف املس�ٔ� هو ٔ�نه الوزارة السابقة احلكومة السابقة معلت وا�د 
إالجراء �م �دا ا�يل هو �رش لواحئ القاطنني، �ش الناس یعرفوا �لضبط 

واش اك�ن شفاف�ة؟ واش اك�ن وضوح يف الولوج ٕاىل  هاذ الناس هاذو
  هذا؟

 8حوايل  دیوف� یتعلق �ملطامع اجلامعیة، نعطیك رمق وا�د فقط كن�ٔ 
د�ل املالیني د�ل الوج�ات س�نو� �ل�س�بة �لطلبة، وارتفعت هاذ الس�نة 

ملیون وج�ة �ل�س�بة �لطلبة سواء �لقاطنني يف أ�ح�اء اجلامعیة ٔ�و  8.7ٕاىل 
  .الغري القاطنني

  .شكرا

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

وج املدارس واملعاهد العلیا السؤال الثالث موضو�ه انتقاء التالم�ذ لول
�عتبار املعدالت احملصل �لهيا ومدى �دا� هذا الرشط �رب اجلهات، 

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

  :املس�شار الس�ید محمد سامل �منسعود
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  السادة الوزراء،
  الس�یدات والسادة املس�شارون،

بدایة لك مومس درايس �یكرث احلدیث �ىل الولوج�ات �لمدارس يف 
العلیا واجلامعات �اصة �جلهات ا�يل مك�تفروش �ىل هاذ املدارس و�ىل 

  .هاذ اللكیات
�سائلمك، الس�ید الوز�ر، ما يه معایري ورشوط انتقاء التالم�ذ  ،�ا

  �ملدارس العلیا؟
  وهل هناك �دا� جمالیة يف هذه املعایري؟

  .وشكرا

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

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

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

  .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم
تلكموا �ىل املؤسسات ذات �س�تقطاب احملدود �ري �ش فعال ملا كن 

املت��عني یعرفوا �لضبط ٔ�ش�نو كنقصدوا؟ كنقصدوا لكیة الطب والهندسة 
واملدارس د�ل الت�ارة وال�س�یري وما ٕاىل ذ�، هاذ املؤسسات �یكون فهيا 
ام��ا�ت وطنیة، واملعایري املعمتدة يف �م��ا�ت الوطنیة يه ام��ان 
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واملعدل د�ل �م��ان اجلهوي  %�75ل البااكلور� �ل�س�بة د�ل وطين د
، اكن عند� وا�د إالشاكل د�ل املراق�ة املس�مترة اكن �یوقع %25ب�س�بة 

ف�ه وا�د شوي د�ل التضخمي يف النقط ٕاىل �ٓخره، مت �دم اع�د هاذ 
ملعدل املؤرش ا�يل هو املراق�ة املس�مترة و�كتفاء فقط �ملعدل الوطين وا

  .اجلهوي
�نیا، الحظنا �لفعل ٔ�ن هناك ٕاماكنیة يف هاذ املؤسسات لرفع الطاقة 
�س��عابیة واملقا�د البیداغوج�ة �ل�س�بة لهاذ املؤسسات �ملقارنة مع �س�بة 
الت�ٔطري، �� كام ذ�رت يف اجلواب �ىل السؤال السابق، رفعنا من املقا�د 

مقعد  5000ء ا�يل اعطا� اليش %20البیداغوج�ة ا�صصة حبوايل 
يف املعدل ٔ�ح�ا�  18و �17دید، حبیث ٔ�نه اك�ن الولیدات ا�يل اكنوا عندمه 

مك�وصلوش، ولكن يف الوقت ا�يل در� هاذ إالجراء راه �اود عطینا 
  .حظوظ ٔ�كرب لهاذ الناس

كذ� نبغیوا ن�ٔكدو هنا خبصوص اجلواب �ىل السؤال، �ىل ٔ�نه خصو 
ص كام �كون عند� حرص �ىل توفري املقا�د �كون عند� وا�د احلر 

البیداغوج�ة �كون عند� حرص ٔ�یضا �ىل جودة التكو�ن، ٔ�ن هاذ وا�د 
مجمو�ة من التكوینات ا�يل كتعطینا كفاءات وطاقات ا�يل �ادي �سري 
البالد يف جماالت حمددة وحساسة، �� خصنا جنمع ما بني رفع الطاقة 

كو�ن، اليشء ا�يل جعلنا نعطیوا لهاذ �س��عابیة واجلودة د�ل الت
املؤسسات وا�د العدد د�ل املناصب املالیة �ش منكهنا من الت�ٔطري موا�بة 

  .%20مع الطلب ا�يل طلبنا مهنم ا�يل هو الرفع من 
مع ما یوا�به  %30نعم الس�نة القادمة ٕان شاء هللا �ادي �زیدوا ب 

  .تا�ا هاته املؤسساتذ� من ت�ٔطري ومن ب��ات حتتیة ومن جتهزيات حت 
  .شكرا

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

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

  :املس�شار الس�ید محمد سامل �منسعود
  .شكرا الس�ید الوز�ر

معرف�ش واش الشق الثاين من السؤال د�يل واش فهمته وهو العدا� 
هاذ املعایري، و�ادي نعطیك م�ال � د�ل لكیة د�ل الطب يف  ا�الیة يف

ٔ�اكد�ر ا�يل من بني الرشوط ق�ول ملفات الطلبة ٔ�نك �كون ت�متي ٕاىل 
اجلهة، وحمدد�ن أ�قالمي وهذا اك�ن يف املوقع الرمسي د�ل اللكیة، یعين 
مايش النقط ومايش �جهتاد ومايش التحصیل، ولكن اجلهویة من 

  .لضیق وم�ظورها ا�يل م�قدوش نوصفه ب�ٔوصاف ٔ�خرىم�ظورها ا
يف �ني ٔ�ن و�ا نلقى م�اطق ٔ�خرى و�ات ٔ�خرى ا�يل ما فهياش 

نعطیك م�ال العیون م�ال فهيا نواة .. �امعات ومفهياش مدارس �لیا، فهيا 
مقعد  �100امعیة، فهيا مدرسة �لیا ی�مية وا�يل الطاقة �س��عابیة د�لها 

نتقاء د�ل الطلبة مف�و�ة مجلیع اجلهات سواء ا�يل فهيا درايس وا�يل يف �
  .املدارس العلیا، سواء اجلهات اجلنوبیة

مقعد، كذ� مف�و�ة  50إال�ازة املهنیة يف هاذ النواة اجلامعیة فهيا 
�لجمیع، �یفاش يف م�اطق ا�يل مفهياش لكیات ومفهياش �امعات ومفهياش 

ني �نتقاء؟ يف �ني ٔ�نه يف �ات مدارس �لیا نطبقوا هذا النوع من قوان
ٔ�خرى ا�يل فهيا لكیات وفهيا مدارس �لیا وفهيا وا�د احلر�یة تعلميیة �الیة 

  .نطبقوا فهيا هذا النوع من املعایري
لهذا الس�ید الوز�ر، اح�ا عند� مقرتح ٔ�نه تعود هناك حریة �خ�یار 

�لطلبة ا�يل حىت �ل�س�بة �ل�امعات واللكیات، حر�ت �خ�یار �ل�س�بة 
�اهتم ما فهيمش �امعات، ال یعقل �ىل ٔ�نه طالب �اي من �ة ما فهياش 
�امعة وتفرض �لیه ٔ�نت مييش ٔ�اكد�ر وال مييش ملنطقة ٔ�خرى، خص 
�كون عندو احلریة يف ٔ�ما�ن ا�راسة ا�يل ت�شوف هو �ىل ٔ�نه حيصل فهيا 

  . اجلهات د�هلموقد ینجح فهيا، يف انتظار ٔ�نه یدارو هلم �امعات ولكیات يف
ويف أ��ري البد ٔ�ن �ش�ید بدور القطاع اخلاص يف التعلمي العايل يف 
مجمو�ة من اجلهات ا�يل ما فهياش �امعات وما فهياش مدارس �لیا وا�يل 

  .�س�مثروا فهيا وا�يل م�وا�د�ن فهيا ا�ٓن وشكرا

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

  .و� �لرد �ىل التعق�ب، تفضلاللكمة لمك الس�ید اكتب ا�

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

  .الس�ید املس�شار احملرتم
  .ٔ�� تیظهر يل خصنا نفرقو بني وا�د جوج د�ل النقط

اجلامعیة الوطنیة ولك �امعة من النقطة أ�وىل، تتعلق �خلریطة 
اجلامعات عندها وا�د ا�ال جغرايف د�ل الطلبة ا�يل تی�س�لو فهيا هذا 
دا�ل يف ٕاطار العدا� ا�الیة ولكن النقطة ا�يل ت��لكمو �لهيا يه الولوج 
ٕاىل املؤسسات ذات �س�تقطاب احملدود وا�يل �م��ا�ت فهيا وطنیة، ما 

وطنیة، لك وا�د عندو احلق حيط امللف د�لو فني فهياش معایري �ویة، 
ما بغا ویدوز �م��ان د�لو ويف الوقت ا�يل تتعلن الن���ة �اد تی�ٔفك�ا 

  .ذیك السا�ة بناء �ىل الن���ة ا�يل حصل �لهيا
هاذ النقطة ا�يل بغیت خنمت هبا، هو ٔ�نه وا�د العدد د�ل أ�رس اكنوا 

ن تنجربو وا�د التطبیق �رب بوابة تیعانوا �ش یداوزو املبار�ت، ا�ٓ 
ٕالكرتونیة �ش حناولوا ما ميكن ٔ�ننا خنفو من املعا�ة �الل الس�نة القادمة ٕان 

  .شاء هللا

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

الس�ید اكتب ا�و� ا�هت�ى الوقت، دامئا يف قطاع التعلمي العايل السؤال 
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 2018-2017عي �رمس املومس اجلامعي الرابع وأ��ري موضو�ه ا�خول اجلام
اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق �حتاد املغريب �لشغل لتقدمي 

  .، تفضل الس�ید املس�شار.السؤال

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

جنا�ه لقد مت ا�خول اجلامعي لهذه الس�نة يف غیاب الرشوط الكف�� �ٕ 
مما ٔ�دى ٕاىل �دة اخ�الالت ٔ��رت سلبا �ىل تدبري ا�خول اجلامعي و�ىل 
لك مكو�ت اجلامعة، و�لیه �سائلمك الس�ید اكتب ا�و� عن أ�س�باب، 

  .ٔ�س�باب هذا الوضع، وإالجراءات اليت اختذمتوها لت�اوزه؟ شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

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

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

  .شكرا
  .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم

بعض أ�رقام يف البدایة د�ل اجلواب ٔ�هنا مف�دة �دا يف ٕاعطاء وا�د 
ل اجلامعة د�لنا والطلب �ىل اجلامعة مزتاید الصورة �ىل الوضعیة د�

و�س�مترار، ا�ٓن راه اح�ا شارف�ا �ىل ملیون طالب عندها حوايل 
طالب عند� كذ� يف التكو�ن املهين حوايل نصف ملیون،  915000

مبعىن ٔ�نه الطاقة �س��عابیة والعرض الرتبوي م�اح �ل�س�بة �لطلبة د�لنا 
�، بقدر ما كريفع حتد�ت �برية �دا �ل�س�بة  ولكن هذا بقدر ما كنطم�ٔنو

  .�لتعلمي العايل، و�اصة يف جوج د�ل أ�ش�یاء
أ�مر أ�ول هو الطاقة �س��عابیة �لطلبة، وتبدل فهيا وا�د ا�هود 
�بري و�بري �دا �الل الوالیة السابقة ويف بدایة هذه الوالیة، كذ� الت�ٔطري 

ذ�رت يف اجلواب السابق، �دثنا البیداغو� ا�يل �یف ما س�بق يل و 
  .م�صب مايل �ل�س�بة �لتعلمي العايل 1100حوايل 

كذ� بعض املؤسسات اجلامعیة و�اصة مهنا ذات �س�تقطاب 
املف�وح یعين الب��ات والتجهزيات احملدثة هذي القامئة الب��ات والتجهزيات 

موح د�لها يه جتهزيات وب��ات ال �رىق ٕاىل طموح أ�س�تاذ وال ٕاىل ط
الطالب �ش ميكن لو یؤدي الوظیفة د�لو يف التكو�ن والبحث �ىل ٔ�حسن 

  .و�ه
�� اس�ت��اء هاذ الس�نة ما دم�ا نتلكم �ىل ا�خول اجلامعي، ٔ�� 
ذ�رت �ىل ٔ�ننا خصنا وا�د املزيانیة اس�ت��ائیة لت�ٔهیل الب��ات أ�ساس�یة 

وكدا ٕاخل، ال تربات التحتیة، ملا تنقول الب��ات أ�ساس�یة التحتیة مايش ا� 
) jardinage(د�ل الطلبة د�ل أ�ساتذة، ) les buvettes(ت��لكم �ىل 

يش رمبا یعتربه بعض الامسحوا يل، املرافق الصحیة، هاذ ) les toilettes(و
الناس ما يش ٔ�سايس ولك�ه رضوري �ل�س�بة لطالب یلج ٕاىل مؤسسة 

  .�امعیة
امة ا�يل خص ی�ٔ�ذها كذ� ال�شو�ر وما یتعلق �ملعلومة بصفة �

الطالب وی�ٔ�ذها املرتفق �ل�س�بة �ل�امعة، هذه ٔ�ش�یاء ٔ�ساس�یة بدٔ�� فهيا، 
وتنعتقد ٔ�هنا س�تؤدي �لفعل س�شلك انطالقة، ل�ست اكف�ة ولكهنا 

  .س�شلك انطالقة حصی�ة لالس�ت�ابة �ل�اج�ات
 .شكرا

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .شكرا الس�ید اكتب ا�و�
  .س�شار يف ٕاطار التعق�بلمك اللكمة الس�ید امل 

  :ا��ن ز�ري عزاملس�شار الس�ید 
شكرا الس�ید اكتب ا�و� �ىل اجلواب د�لمك، فعال ٔ�نمت مشكورون 
�ىل ا�هودات ا�يل قدممت من �الل ٕاجناح ا�خول اجلامعي، ولكن السؤال 
د�لنا اكن ت��علق �ٔ�س�باب و�خ�الالت ا�يل عرفها ا�خول اجلامعي هذه 

  .الس�نة
مفن بني أ�س�باب ا�يل عرفها هاذ ا�خول اجلامعي هو ٔ�نه �زامن یوم 

ش�ت�رب ا�يل اكن معمم �ىل مجیع  11ا�خول اجلامعي ا�يل اكن یوم 
اجلامعات، �زامن مع �رخي املبار�ت ا�يل اكنت خمصصة لولوج س� 

  .املاسرت، هذا ٔ�دى ٕاىل �ش�ت�ت �ود املوارد ال�رشیة ٔ�وال
قت ما بني �رخي ا�خول اجلامعي و�رخي نتاجئ كذ� نظرا لضیق الو 

ا�ورة الثانیة لٕال�ازة، ا�يل مت حرمان ف�ة عریضة من الطلبة اجلامعیني 
احلاصلني �ىل إال�ازة يف ا�ورة الثانیة من اج�یاز م�اراة ولوج س� 

  .املاسرت
هذا أ�مر ا�ي یعترب رض� صار�ا ملبدٔ� �اكفؤ الفرص ويف ولوج 

امعیة، �اء يف الرب�مج د�لمك ا�يل قدم�وه �لهتييء ��خول املؤسسات اجل
اجلامعي ا�يل خصصتو � �دة حماور لتوفري الرشوط املالمئة سواء حتسني 
العرض الرتبوي، سواء تعز�ز اخلدمات ف� خيص املوارد ال�رشیة ٔ�و البحث 

ات العميل واحلاكمة، رمغ لك هذه ا�هودات اليت مقمت هبا وهاذ إالجراء
الزلنا نالحظ معا�ة كثرية للك مكو�ت اجلامعة، وذ� من �الل ٔ�وال 
شدة �كتضاض، �ش�ت مرافق اجلامعة ضعف موارد البحث العلمي، كام 
هو الش�ٔن �ل�س�بة للكیات العلوم والصید� ب�ٔاكد�ر اليت مت الرتوجي لها ٕا�ن 

ع النقص مكؤسسة من اجلیل اجلدید، ولیك�شف امجلی 2016اف�تا�ا س�نة 
املهول يف التجهزيات الرضوریة، كام �اء يف جوا�مك، وأ�ساس�یة لتلقني 
الطب �ىل ٔ�حسن و�ه و�دم وجود مركز اس�شفايئ �امعي �لق�ام 

  .�حلصص اللكی��ك�ة ٕاخل
ٕاذن ف�حن يف فریق �حتاد املغريب �لشغل �ینا �دة �ساؤالت، ٕاىل 
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  ة املغربیة؟مىت س�تظل أ�جواء مشحونة ومرعبة دا�ل اجلامع
ٕاىل مىت س�تظل �البیة الطلیة حمرومة من حق السكن �ٔ�ح�اء 

  اجلامعیة؟
ٕاىل مىت س�یظل الس�باق محموما �لحصول �ىل الوج�ات الغذائیة 

  اجلامعیة؟
ٕاىل مىت س��قى املك�بات اجلامعیة ال تليب الطلب سواء المكي ٔ�و 

  النوعي؟

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

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

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

يف �دود الوقت املتبقى تنعتقد ا�يل طرح�وا الس�ید املس�شار احملرتم 
ا �ادي �كون عند� م�اس�بة يف املناقشة د�ل القانون املالیة �لمزيانیة رمب

الفرعیة د�ل الوزارة سواء يف جملس املس�شار�ن ٔ�و يف جملس النواب �ش 
  :د�ل النقط 2ميكن لنا نفصلوا اجلواب يف هاذ اليش، �ادي نعطیك فقط 

�ل النقطة أ�وىل تتعلق ب�ٔننا �الل هاذ الس�نة در� ٔ�ول خمطط د
الس�نة اجلامعیة �شلك م�دمج، �ش نتفاداو هاذ �خ�الالت لكها ا�يل 

�الل هاذ الس�نة ولكن ت�متىن  %�70لكمت �لهيا، جنحنا ف�ه �س��ا بوا�د 
ٔ�نه ؤ�توقع، ٕان شاء هللا، ٔ�نه �الل الس�نة القادمة س�تعاجل هذه 

  .�خ�الالت اليت حتدثت عهنا �شلك �شاريك
  ..املس�ٔ� الثانیة

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

نواصل مع السؤال أ��ري يف �لسة الیوم املو�ه لقطاع التمنیة 
املس�تدامة، وموضو�ه التغريات املناخ�ة، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن 

 .من الفریق �س�تقاليل، تفضل الس�ید املس�شار

  :س�یدي الطیب املوساوي املس�شار الس�ید
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  السادة الوزراء، 
  السادة املس�شار�ن احملرتمني،

  الس�یدة الوز�رة،
سؤايل، تعرف بالد� حتوالت م�اخ�ة  ،الس�ید الوز�ر ،الس�ید الرئ�س

تؤ�ر �ىل جمالنا الرتايب وقد ٔ�صبح �ه�م املزتاید �لتعامل مع هذه 
  .ر الت�ٔثريات السلبیة �ىل بالد�املتغريات، وكذ� الس�ید الوز�

ما يه التدابري وإالجراءات اليت  ،الس�ید الوز�ر ،�س�ٔلمك ،�ا
  س���ذوهنا يف هذا ا�ال؟ 

  .وشكرا الس�ید الوز�ر

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

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

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

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

ٔ��م من انعقاد املؤمتر  5ٔ�شكرك �ىل طرح هذا السؤال وحنن �ىل بعد 
  :نقارب املوضوع �ىل مس�تویني) �23وب (املنا� 

ين ٔ�ن مقار�ت ماكحفة �ٓ�ر �ىل املس�توى ا�ويل واملس�توى الوط
التغريات املناخ�ة يه فهيا الزتام وطين م�عدد أ�طراف، �لتايل اك�ن حضور 

  .ممتزي �لمغرب
�ىل املس�توى الوطين، املغرب الیوم عندو رؤیة وخطة اس��اق�ة 

  .ملاكحفة ٔ�خطار التغري املنا�

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

 .ليس عبد ا�لطیف ٔ�بدوح تفضل يف ٕاطار التعق�بلمك اللكمة ا

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

  الس�یدة الوز�رة،
السؤال د�لنا �ٔ�ساس هو يف احلق�قة موضوع ا�يل واحض ومعروف 

اكن ا�لقاء ا�يل اكن يف املغرب يف مرا�ش ) �22وب ( واملغرب امحلد � يف
ات ا�يل خر�ات و�قرتا�ات ا�يل اكنت، اكنت �مة �رز �دا، والتوصی

ال �ىل املس�توى ا�ويل، وكذ� اكن �نعاكس د�لها �ىل املس�توى 
  .الوطين

املغرب الزتم�ا الزتامات �دیدة ف� خيص هذا املوضوع د�ل التغريات 
املناخ�ة، ا�ٓن ٔ�ح�ا كنبغي ند�رو وا�د التق�مي ٔ�نه ا�يل �م ا�ٓن هو 

، هو التوقعي ٔ�نه هذا هو املوضوع ا�يل ما ميك�لهيش نطبقو �لیه �س��ايق
هذیك القضیة د�ل ٕاىل ٔ�ن یقع، هذه ال قدر هللا ٕاذا وقعت ما بقى ما یدار 
مبعىن �س��اق لهذه التحوالت والتغريات املناخ�ة وإالسقاطات �لهيا ا�يل 

بعد ٔ�مين كت��ج �لهيا اق�صاد�، وكذ� ٔ�صبح ا�ٓن هذا املوضوع عندو 
  .كذ� �ىل ح�اة د�ل املواطنني واحلیاة د�هلم و�س�تقرار د�هلم

اح�ا السؤال د�لنا م�ارشة يف هذا املوضوع، ٔ�ش�نو هام  ،��
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إالجراءات �س��اق�ة واخلطط ا�يل دار سواء �ىل مس�توى الرمسي وحىت 
يل �ىل مس�توى الغري احلكويم وكنبغي �شري �لمبادرات الصدیقة �لب��ة، ا�

متزيت هبا وا�د العدد د�ل املؤسسات �ري احلكوم�ة يف املغرب واكن 
  .عندها وا�د إالشعاع �بري وج�د

ٕاذا احلكومة ٔ�ش�نو هام التوقعات وال ٔ�ش�نو هام إالجراءات �س��اق�ة 
  .يف هذا املوضوع؟ شكرا

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

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

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

  .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم
�لفعل الیوم ٔ�وال املهنجیة هو ٔ�ننا اس�تطعنا خنلقو تعبئة ودینام�ة وطنیة 

 3يف بالد� �رب  وتعبئة لك الفا�لني من ٔ��ل ماكحفة حق�قة التغري املنا�
  .مدا�ل

أ�وىل كام قليت هو ٔ�ن الیوم املغرب �یتوفر واحلكومة �ىل خطة 
  اس��اق�ة ملوا�ة هذا اخلطر ا�يل �یع�شوه املغربیات واملغاربة؛

املس�توى الثاين هو حامیة التنوع البیولو� والنظم إال�كولوج�ة وتدعمي 
كنخففوا ونتك�فوا  �ق�صاد أ�خرض، مكد�ل لتخف�ف والتك�ف ٔ�ن �ري

�لتايل ال ميكن احلد مهنا ) systématique(ٔ�ن ظاهرة التغري املنا� يه 
 لكیا؛

املد�ل الثالث وا�يل هو �م كذ� هو ٔ�ننا الیوم يف معق تزنیل 
الرها�ت جنیو �لجنة  3إالسرتاتیجیة الوطنیة �لتمنیة املس�تدامة ا�يل 

ج�عیة و�ق�صادیة من ٔ��ل و�رشحوها يه �ش ت�ٔهل املنظومة د�لنا �
ٔ�ننا ند�لو يف وا�د املنظومة ٔ�فق�ة د�ل لكهم القطا�ات والفا�لني، قطاع 

  ونـــــخص مبجمتع مدين �اصة ٔ�ن الیوم �راهن �ىل الغري احلكويم �ش �ك

عندمه �ٓ�ر �بري ٔ�ن �ش �كون عند� املواطنة البی��ة واملواطنة ذات  
املغرب من ا�ول ا�يل عندها مساهامت التغري املنا�، و�لتايل الیوم 

تصل ٕاىل  2030ويه ٔ�فق�ة ومبعدل نصل ٕاىل ٔ�فق  %42حمددة وطنیة ب 
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املغرب كذ� عندو خمطط د�ل التك�ف الوطين وعند�  ،الیوم
خمططات د�ل التك�ف اجلهوي ؤ�� خشصیا فني ما �منش�یو تن�لسو مع 

ا �ش تناقشو التك�ف والت�ٔقمل، �اصة يف اجلهات السادة املسؤولني �رابی
  .ا�يل يه من طبیعهتا هشة

مث كذ� �ٕالضافة ٕاىل ذ� عند� مركز الكفاءات �لتغري املنا� �ٓلیة 
كذ� �ش �ش�تغلوا �ىل تقویة القدرات بغینا املنتخب احمليل، �رايب، 
 �وي، �متكن �ش یويل ید�ل ویدمج ٕاشاكلیة التغري املنا� يف
الس�یاسات ويف الربامج، و�لتايل هذا ت�ش�تغلوا �لیه، عند� �ر�مج طموح 

  .�2021ميتد ٕاىل لك والیة ٕاىل 
ف� یتعلق حامیة التنوع البیولو� ممكن نذ�ر فقط املرشوع ا�يل 
ت�ش�تغلو �لیه ومشاریع ٔ�خرى، ولكن هاذ املرشوع �دي ا�يل هو د�ل 

سادة والس�یدات املس�شار�ن �ف�اللت، ممكن �ل - الوا�ات د�ل در�ة
�ف�اللت ا�يل يه بغینا -�زوروا املنظومة البی��ة الزراعیة لوا�ة در�ة

دا�ر فهيا مقاربة ) projet pilote(ن�ٔسسوا فهيا وا�د ا�منوذج وا�د 
  ...مس�تدامة م�دجمة �كونوا فهيا لكيش �رشاكة مع

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

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

  .ونتلكم يف ا�لجنة يف هذا املوضوع �شلك مفصل ٔ�كرث

  :الس�ید رئ�س اجللسة
ؤ�شكر ، �شكر الس�یدة اكتبة ا�و� �ىل املسامهة يف هذه اجللسة

  .امجلیع �ىل املسامهة الفعا�
  .لسةورفعت اجل 


