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  �ننيوال ةالتاسع اجللسةحمرض 

 ).2017ماي  23( 1438 شعبان 26 الثال�ء: التارخي
  .ا�لس عبد القادر سالمة، اخللیفة الرابع لرئ�ساملس�شار الس�ید : الرئاسة
بتداء من السا�ة الرابعة وا�ق�قة إ  ،دق�قةعرشة  ثساعتان وثال :التوق�ت

  .امخلسني بعد الزوال
  .أ�س�ئ� الشفهیة م�اقشة :�دول أ�عامل

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

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

  .ٔ��لن عن اف�تاح اجللسة
  الس�یدات، السادة الوزراء احملرتمون،

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

ا�ا�يل �لس املس�شار�ن، خيصص ا�لس هذه اجللسة ٔ�س�ئ� السادة 
  .املس�شار�ن ؤ�جوبة احلكومة �لهيا

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

  .وإال�ال�ت
  .اللكمة لمك

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

توصل مك�ب جملس املس�شار�ن �رسا� من فریق �حتاد العام 
ملقاوالت املغرب یعلن فهيا عن قراره حسب مقرتح القانون التنظميي املقدم 

  .من �ن ٔ�عضائه والرايم ٕاىل حتدید رشوط و�یف�ات ممارسة حق إالرضاب
كام �ش�ث فریق �حتاد املغريب �لشغل مبقرتح القانون املقدم مببادرة من 

  . من مدونة القانون اجلنايئ 288ٔ�عضائه والرايم ٕاىل �سخ الفصل 
ن كام توصلت الرئاسة مبراس� من الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملا

خيرب من �اللها ا�لس، ٔ�ن الس�ید وز�ر الثقافة واالتصال، یتعذر �لیه 
حضور �لسة أ�س�ئ� الشفویة لیوم الثال�ء نظرا اللزتاماته حبضور �شاط 

  . مليك
ومبراس� �نیة خيرب من �اللها ا�لس ٔ�نه نظرا لق�ام الس�ید وز�ر 

و� امللكفة �ملاء التجهزي والنقل وا�لو��س��ك واملاء، والس�یدة اكتبة ا�
مبهمة رمسیة �ارج مدینة الر�ط، فٕاهنام یلمتسان ت�ٔ�ري أ�س�ئ� املو�ة ٕا�هيام 

  .ٕاىل �ٓخر اجللسة
ومبراس� �لثة، خيرب من �اللها ا�لس طلب الس�یدة وز�رة أ�رسة 

والتضامن واملساواة والتمنیة �ج�عیة بت�ٔ�ري السؤال املو�ه لوزارهتا ٕاىل ما 
س�ئ� املو�ة لقطاع التجهزي والنقل وفق الرتت�ب اجلدید، ٔ�ي يف بعد ا�ٔ 

  . �ٓخر اجللسة
 23و�ل�س�بة لٔ�س�ئ� اليت توصلت هبا الرئاسة ٕاىل �ایة یوم الثال�ء 

  . سؤال شفو� 27، فعددها 2017ماي 
كام حنیط الس�یدات والسادة ٔ�عضاء ا�لس املوقر �لام ب�ٔن اجللسات 

یة س��طلق �الل شهر رمضان املبارك ابتداء أ�س�بوعیة لٔ�س�ئ� الشفه 
  .من السا�ة الثانیة زو�

  .الس�ید الرئ�س شكرا

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

ٕاذن �ىل �ركة هللا وعونه، �س�هتل �دول ٔ�عامل هذه اجللسة �لسؤال 
يل املو�ه ٕاىل الس�ید وز�ر الرتبیة الوطنیة والتكو�ن املهين والتعلمي العاأ�ول 

�ىل العامل القروي، فلیتفضل " ت�سري"والبحث العلمي حول تعممي �ر�مج 
ٕاذا اكن موجودا الس�ید وز�ر الرتبیة والتكو�ن، اللكمة �لس�ید الوز�ر 

  .امللكف �لعالقات تفضل
املس�شار من فریق  تقدمي السؤال تفضل، ٔ�س�سمح اللكمة �لس�ید

  .، تفضلالعدا� والتمنیة لتقدمي السؤال، اس�سمح

  :املس�شار الس�ید �يل العرسي
  .شكرا الس�ید الرئ�س
  الس�یدان الوز�ران،

  الس�ید�ن الوز�ر�ن،
ٕاجراء اج�عي هبدف ن��ل، �متثل يف دمع متدرس ٔ�بناء " ت�سري"�ر�مج 

  الف�ات الهشة، مفا هو جحمه؟
  وما موانع تعمميه �ىل لك الف�ات الهاشة �ىل أ�قل �لعامل القروي؟

  .ز�رالس�ید الو  شكرا

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

  .التعلمي ٔ�و من ینوب �لیه، تفضل وز�راللكمة �لس�ید 

اكتب ا�و� �ى وز�ر الرتبیة الوطنیة والتكو�ن  ،ش�یخالعريب ب� الس�ید 
  :املهين والتعلمي العايل والبحث العلمي امللكف �لتكو�ن املهين

  .شكرا الس�ید الرئ�س
  .الرحمي والصالة والسالم �ىل ٔ�رشف املرسلني�سم هللا الرمحن 
  الس�ید الرئ�س،

  الس�ید�ن والس�ید الوز�ر،
  الس�یدات والسادة املس�شار�ن،
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یندرج مضن تدابري ا�مع " ت�سري"ٔ�ود يف البدایة ٔ�ن ٔ�ذ�ر ب�ٔن �ر�مج 
احلد من الهدر املدريس من �الل جتاوز املعیقات  ٕاىل�ج�عي الرام�ة 
اليت حتول دون �ح�فاظ �ٔ�طفال املن�در�ن من  السوس�یو اق�صادیة

  .أ�رس الفقرية واملعوزة دا�ل املنظومة التعلميیة
وكام تعلمون یعمتد هذا الرب�مج منط اس�هتداف جغرايف بناء �ىل املعایري 

  :التالیة
  ؛%30املعیار أ�ول، �س�بة الفقر جيب ٔ�ن تفوق ٔ�و �ساوي 

 كذ� جيب ٔ�ن تفوق ٔ�و �ساوي املعیار الثاين، �س�بة الهدر املدريس
  ؛5%

واملعیار الثالث، �ن�ء ٕاىل ا�ال اجلغرايف املعين �ملبادرة الوطنیة 
  .�لتمنیة ال�رشیة

جام�ة قرویة،  434كام جيب إالشارة ٔ�ن الرب�مج �س�هتدف �الیا 
جام�ة  132و�شمل سليك التعلمي �بتدايئ والثانوي وإال�دادي، مقابل 

 .مومس انطالقه 2009- �2008الل مومس 
كام جيب التذكري كذ� بعدد املس�تف�د�ن �الل املومس ا�رايس احلايل 

ٔ�رسة  527000ح�ث وصل �دد أ�رس املس�تف�دة ما یناهز  2016-2017
�ىل الصعید الوطين، وصل �دد التالم�ذ والتلمیذات املس�تف�د�ن ما 

 .890000یقارب 
  :لرب�مج فه�ي اكلتايلٔ�ما ف� خيص ا�ٓفاق املس�تق�لیة لهاذ ا

حتسني �ٓلیات �س�هتداف من �الل �نتقال من اس�هتداف جغرايف 
  .ٕاىل اس�هتداف م�ارش لٔ�رس الفقرية واملعوزة

مت اخنراط الوزارة يف مرشوع ممول من طرف البنك  ،ولهذا الغرض
ا�ويل مع قطا�ات حكوم�ة ذات الطابع �ج�عي، هيدف ٕاىل حتسني 

مج امحلایة �ج�عیة ببالد�، كام س�یعمتد املرشوع �ىل �ٓلیات اس�هتداف �را
ٕا�داد جسل اج�عي مو�د ميكن تق�مي أ�رس حسب مس�تواها السوس�یو 

 .اق�صادي
  .شكرا

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

اللكمة ٔ��د ٔ�عضاء فریق العدا� والتمنیة فلیتفضل  ،يف ٕاطار التعق�ب
  .مشكورا

  :يل العرسياملس�شار الس�ید �
  .شكرا الس�ید الرئ�س

شكرا الس�ید الوز�ر �ىل ٕا�ابته، فعال هذا الرب�مج هو م�ادرة 
اج�عیة ذات قمية �ىل أ�قل من اجلانب أ��اليق جيب ٔ�ن نصفق لها يف 
فریق�ا، ولكن نعتربها �ري اكف�ة �اصة ٕاذا ما ظل ال�ش�ث هبذه املعایري اليت 

  .نعترب ٔ�هنا ميكن ٔ�ن یمت جتاوزها

فاملواطن يف العامل القروي واملواطن الهش �شلك �ام، ال یتفهم �یف ٔ�ن 
هذا املواطن ا�ي �سكن يف هذه امجلا�ة �س�تف�د وا�ٓخر ا�ي �سكن 
جبواره ال �س�تف�د فقط ٔ�نه حمسوب �ىل جام�ة ٔ�خرى، رمغ ٔ�ن الوضع 
�ق�صادي و�ج�عي �لمواطن الثاين قد �كون ٔ�كرث بؤسا وصعوبة من 

  .واطن أ�ولامل
حنبذ ٔ�ن یعمم هذا الرب�مج �ىل لك الف�ات الهشة ��الني  ،�ا

احلرضي والقروي ٔ�وال، مث �رفع من قميته و�سهل معلیة �س�تفادة م�ه 
واس�ت�الصه، ٔ�ن حىت اس�ت�الص احلقوق ٔ�و املبالغ یمت ٔ�ح�ا� ت�ٔ�ريها 

  .القروي وت�ٔج�لها ویمت تعذیب املواطن الس�ت�الصها، �اصة يف العامل
؟ ٔ�نه "رام�د"مث ما املانع من ٔ�ن �ربط م�ارشة �الس�تفادة من بطاقة 

یعين الهشاشة، یعين الفقر یعين احلرمان، " رام�د"یتوفر �ىل بطاقة 
  .و�لتايل ربطه هبذه البطاقة س�ی�رس ٔ�مره

مث ٔ�نه يف ظل الرشوط واملعایري املوضو�ة ا�ٓن قد یؤدي ٕاىل نتاجئ 
عندما �رى هذا التلمیذ، ٔ�و هذا ��ن �س�تف�د عكس�یة، ٔ�ن املواطن 

  .وابنه ال �س�تف�د �كون رد فع� عكس�یا وحيرم ابنه من ا�متدرس
فٕاذا اكن الهدف من الرب�مج هو الرفع من �س�بة ا�متدرس وتقلیص 
الهدر املدريس فٕان م�ل هذه املعایري يف نظري جمحفة، تؤدي يف الغالب 

  .املدريس ٕاىل نتاجئ عكس�یة و�شجع �ىل الهذر
�لتايل نلمتس يف فریق�ا من احلكومة احلالیة ٔ�ن تعمل �ىل توس�یع هذا 

  .الرب�مج والرفع من قميته واع�داته وت�سري س�بل �س�تفادة م�ه
  .وشكرا الس�ید الرئ�س

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

  .يف ثواين معدودة ٕاذا ٔ�ردمت التعق�ب

�ر الرتبیة الوطنیة والتكو�ن املهين والتعلمي وز �ىالس�ید اكتب ا�و� 
  :العايل والبحث العلمي امللكف �لتكو�ن املهين

  الس�ید املس�شار،
كام مت التطرق ٕالیه يف جوايب هناك طریقة ٔ�خرى اليت س�مت هبا حتدید 
الطبقة املعوزة اليت �س�تحق �س�تفادة من هذا الرب�مج، وس�مت كذ� 

  ..مجیع الوزارات اليت�خنراط يف م�ظومة هتم 

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

السؤال الثاين موضو�ه ظاهرة الغیاب امجلاعي �لتالم�ذ، اللكمة ٔ��د 
  .السادة املس�شار�ن من فریق العدا� والتمنیة، فلیتفضل ٔ��دمه

  :املس�شار الس�ید عبد الصمد مرميي
  .�سم هللا الرمحن الرحمي
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  .شكرا الس�ید الرئ�س
  الس�یدات والسادة الوزراء،

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
كام تعملون تعرف الثانو�ت الت�ٔهیلیة وإال�دادیة ظاهرة  ،الس�ید الوز�ر

غیاب جامعي �لتالم�ذ ق�یل العطل املدرس�یة، والس�� عط� �ٓخر الس�نة، 
وهو ما ٔ�صبح �شلك ٔ�مرا واقعا اس�سلمت � الك�ري من ٕادارات هذه 

  .املؤسسات يف غیاب مقاربة وقائیة لهذه الظاهرة
الس�ید الوز�ر، ما يه التدابري وإالجراءات �س�تع�الیة  ،�سائلمك ،�ا

اليت س���ذوهنا �ل�د من هذه الظاهرة مبا یؤمن بطبیعة احلال التحصیل 
العلمي �لتالم�ذ ویضمن تزنیل املقررات العلمیة وفق ٔ�ج�دة زم�یة حمددة 

  حتددها الوزارة؟وفق ت� اليت 
  .وشكرا

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

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

وز�ر الرتبیة الوطنیة والتكو�ن املهين والتعلمي  �ىالس�ید اكتب ا�و� 
  :العايل والبحث العلمي امللكف �لتكو�ن املهين

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

 البدایة الت�ٔ�ید �ىل ٔ�ن فرض �نضباط هو املد�ل أ�سايس ٔ�ود يف
  . ٕالصالح املنظومة الرتبویة وٕا�ادة الثقة يف املدرسة العموم�ة

كام س�تحرص الوزارة لك احلرص �ىل ضامن حق التلمیذ يف �س�تفادة 
من الزمن املدريس �شلك اكمل، وذ� من �الل ٕاشا�ة و�رس�یخ ثقافة 

  .املدريس وإالداري والتصدي �لتغیبات الغري املربرةالواجب وت�ٔمني الزمن 
ؤ�ؤكد �ملناس�بة ٔ�ن الس�ید وز�ر الرتبیة الوطنیة والتكو�ن املهين والتعلمي 

فٕان إالصالح "العايل والبحث العلمي، اليس محمد حصاد، ٔ�كد �ري ما مرة، 
س��طلق ٕان شاء هللا �ٔ�ساس من القسم، ویعترب التلمیذ واملؤسسة 

  ".ة جوهر إالصالح امل�شودالتعلميی
و�ىل هذا أ�ساس، اعمتد� يف الوزارة مقاربة اس��اق�ة يف �سجیل 

-2017التلمیذات والتالم�ذ اجلدد �لمومس ا�رايس املق�ل، ٕان شاء هللا، 
، ح�ث س�مت ��هتاء من معلیة �سجیل التلمیذات والتالم�ذ اجلدد 2018
  . 2017یونیو  15ق�ل 

وموا�بة معلیة �سجیل مجیع التالم�ذ اجلدد وٕا�ادة  كام س�مت كذ� ت��ع
�سجیل التلمیذات والتالم�ذ، التحمك إالس��ايق يف الصیغة ا�هنائیة �لخریطة 

  .املدرس�یة يف هنایة الس�نة ا�راس�یة، ومن ٔ�ولو�ت ا�خول املدريس املق�ل
وجوا� �ىل سؤالمك، العمل �ىل ت�ٔمني الزمن إالداري �لك مس�تو�ت 

ة مركز� و�و� وٕاقلميیا وحملیا، اختاذ التدابري الالزمة لت�ٔمني الزمن املنظوم

املدريس، ويف نفس الوقت س�نوا�ه �لك مسؤولیة تغیبات أ�طر إالداریة 
والرتبویة اليت �كون ٔ�ح�ا� س��ا يف التغیبات امجلاعیة �لتالم�ذ، من �الل 

  :اختاذ إالجراءات التالیة
، ميكن "مسار"ن املدريس يف م�ظومة ٕادراج �ٓلیة �اصة بتدبري الزم

  .من ت��ع غیا�ت التالم�ذ وأ�ساتذة وأ�طر إالداریة �ىل �د سواء
�س��ر املعلومايت �لتقار�ر الواردة من املؤسسات التعلميیة خبصوص 

 .التغیبات مع اختاذ التدابري الالزمة يف حق املتغیبني عن العمل بدون مربر
�لمؤسسات التعلميیة لرصد التغیبات �ري  �ك�یف الز�رات التفقدیة

 .املربرة
 .وشكرا

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

  .اللكمة �لس�ید املس�شار يف ٕاطار التعق�ب

  :املس�شار الس�ید عبد الصمد مرميي
  .شكرا الس�ید الوز�ر

الس�ید الوز�ر، بعرضمك ٔ�مام�ا هاذ ا�مو�ة من �لزتامات، وحنن �مثهنا، 
  .�ٔ�ید �ىل خطورة الوضع دا�ل قطاع التعلميهذا ت

الس�ید الوز�ر، هاذ الظاهرة الیوم ٔ�صبحت ال تؤ�ر فقط �ىل التحصیل 
العلمي �ل�س�بة �لتالم�ذ، ولكن �لقت تفاو� واحضا بني القطاع العام 
والقطاع اخلاص، ؤ�� �ني ٔ�حتدث عن هذا التفاوت، ف�ٔ� ٔ�حتدث حتدیدا 

عب، بني ٔ�بناء أ�رس الضعیفة، بني ٔ�بناء البنائني �ىل التفاوت بني ٔ�بناء الش
  . واحلدادة والت�ار وبني ٔ�بناء امل�سور�ن، هذا هو أ��ري

هذه إالجراءات حنن نتفق معها لتقلیص هذا الهدر املدريس، هذه 
إالجراءات ٕالح�اء أ�مل �ى ش�باب املس�تق�ل نتفق معها، الفرصة الیوم 

  . اكن من ٔ�خطاء سابقةٔ�ن تتصاحل احلكومة ؤ�ن تصلح ما 
كنا �متىن ٔ�ن تقع �س�متراریة يف عهد الوز�ر السابق أ�س�تاذ الوفا، يف 

  . قطاع الرتبیة الوطنیة وإالصال�ات اليت بدٔ� يف م�ارشهتا
الس�ید الوز�ر، ق�ل أ�مل �ى الش�باب، من �الل بیا�ت  ،الیوم

ٕاىل اعتقال  مزدو�ة بني وزارة العدل ووزارة ا�ا�لیة، ٕاحياءاهتا تؤدي
الش�باب ٔ�هنم �ربوا وحبریة، ومه یظنون ٔ�ن هناك حریة �لتعبري، �ربوا �ىل 

  .الرتبیة الوطنیة والرتبیة إالسالم�ة يف هذا الب�
�رامه الیوم یرضبون �ىل الطعام يف السجون �لفت  ،ويف أ��ري

�ن��اه، هذه مشلكة تق�ل أ�مل �ى ش�باب املس�تق�ل، فلنن��ه ٕا�هيا 
الوز�ر، وخطابنا مو�ه ٕالیمك ومن �اللمك ٕاىل احلكومة، ٔ�ن �كون  الس�ید

العمل �ىل ٕاح�اء أ�مل �ى التالم�ذ و�عتناء �ملدرسة العموم�ة، ٔ�ن 
  .املدرسة العموم�ة يه اليت خرجت ٔ�كرث أ�طر الیوم ا��ن �سريون ا�و�

رزهتا البد من �ه�م من هذه النتاجئ اليت ٔ�ف ،الس�ید الوز�ر ،و��
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  . هذه الظاهرة ؤ�فرزهتا هذه إالشاكالت املوجودة يف قطاع التعلمي
  .وشكرا

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

 . ما بغیت�ش، صايف شكرا
  .نقطة نظام �لرئ�سة، تفضيل

  :املس�شارة الس�یدة �ر� حلرش
  الس�ید الرئ�س، 

حرضت يل  ميل شفت الس�ید الوز�ر امللكف �لعالقة مع الربملان،
  . ة �ش نوضع هاذ السؤالالبدهي

كنا وضعنا سؤال �ٓين حول أ�وضاع يف احلس�مية، وقلنا ب�ٔن وز�ر 
ن� الس�ید الوز�ر، لكن الحظنا اا�ا�لیة ما غميك�لوش جياوب، جتاوبو� 

هذا دا� وال نقاش د�ل لك مرة يف هاذ اجللسات يف جملس  ..ب�ٔنه
  . املس�شار�ن

مش��ا �لمنطقة و�لس�نا مع النقابیني ا�ونفدرالیة ٔ�ننا حنن مكجمو�ة 
و�لس�نا مع الش�باب، وبغینا نقولو لمك ب�ٔن مجمو�ة د�ل املطالب راها 
مطالب اج�عیة، وكنا �غیني نقولو لمك ب�ٔنه إالنصات وحسن إالنصات، 

  ...هو ا�ي �ادي خيرج�ا من هاذ الوضع ا�يل اح�ا
بغیت�ش جتاوب يف غیاب ا�الش ما ا ،الس�ید الوز�ر ،فهم�شاما 

الس�ید وز�ر ا�ا�لیة، مع العمل ٔ�هنم هاذو ش�باب، ٕاىل مسح يل الس�ید 
الرئ�س، هاذو ش�باب، �ساء ور�ال وموظفون ور�ال التعلمي وكذ� 
ر�ال لك الوظائف ؤ�جراء ا�يل �یطالبوا �ري �ش �كون معهم نقاش 

  .وحوار

  :الس�ید رئ�س اجللسة
 �ريض �لیك، الرسا� وصلت، بغی�ش نقاطعك، هللاالرئ�سة ما 

 .اللكمة �لس�ید الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان، تفضل
  .عطیتكش اللكمة، الس�یدة الرئ�سة هللا �ريض �لیكاما 

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

  احلق يف الرد يف طلب إال�اطة ما ميك�ش؟
  . مايش سؤال، دا� الس�ید الرئ�س ٔ�عطاين اللكمة يف ٕاطار نقطة نظام

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .يف ٕاطار نقطة نظام، یاله تفضل

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

ٔ�نوه �ملبادرة د�ل ا�مو�ة يف الز�رة د�لها، م�ادرة مطلوبة واح�ا هنا 

ما اك�ش �لكیف، لو اكن القطاع املعين فاش �یلكف وز�ر  ،لٕالنصات
  . العالقة مع الربملان �جلواب والوز�ر املنتدب �ى رئ�س احلكومة �ی�اوب

  .ٔ�ما ٔ�� خشصیا �لك فرح جناوب ما عندي مشلك

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

السؤال الثالث موضو�ه توفري النقل املدريس �لقرى، اللكمة ٔ��د 
  .السادة املس�شار�ن من الفریق احلريك لتقدمي السؤال، فلیتفضل مشكورا

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

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

�لرمغ من ا�هودات املبذو� يف جمال التعلمي ٕاال ٔ�ن �دم توفري النقل 
املدريس جبل املدارس �لعامل القروي، و�اصة ت� اليت تبعد عن 
التجمعات السك�یة وا�واو�ر، س�یؤدي ال حما� ٕاىل �سف لك ت� اجلهود، 

ات أ�مر ا�ي یرتتب عنه الهدر املدريس املبكر، و�اصة يف صفوف الف�ی
القرو�ت، أ�مر ا�ي یتعني �ىل احلكومة ٔ�ن حتمل محمل اجلد ل�س�تف�د 

  . ٔ�بناء القرى والبوادي واملدارش من م�ابعة دراس�هتم يف ٔ�حسن الظروف
و�لیه �سائلمك، الس�ید الوز�ر، ما يه التدابري اليت س���ذوهنا 

  مس�تق�ال لتوفري النقل املدريس ٔ�بناء العامل القروي؟
بة املعمتدة من طرف وزار�مك �ل�د من الهدر املدريس وما يه املقار 

  املبكر؟
  .شكرا

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

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

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

  .شكرا الس�ید الرئ�س
  ،الس�ید املس�شار
یعترب النقل املدريس �ٓلیة من �ٓلیات ا�مع �ج�عي اليت  ،كام تعلمون

�سامه ٕاىل �انب �ٓلیات اج�عیة ٔ�خرى يف �ل مشلك بعد املؤسسات 
  .التعلميیة عن مسا�ن التلمیذات والتالم�ذ لت�سري متدرسهم

التغلب �ىل هذه العوائق �سامه النقل املدريس يف  ،كام تعلمون كذ�
اجلغراف�ة و�ق�صادیة اليت حتول دون متدرس أ�طفال، و�اصة املن�در�ن 

  . من ٔ�رس معوزة �لوسط القروي
لٕالخ�ار، بعض املؤرشات، وصل العدد إالجاميل �لمس�تف�دات 
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يف املومس  139000واملس�تف�د�ن من �دمات النقل املدريس ما یقارب 
مس�تف�د  40000دة �مة بلغت ٔ�زید من ، �ز�2017-2016ا�رايس 

  . 2016-2015ومس�تف�دة مقارنة مع املومس ا�رايس 
كام جيب إالشارة، ٕاىل ٔ�ن هذا التطور يف �دد املس�تف�دات 
واملس�تف�د�ن راجع ٕاىل ا�هودات اليت تبذلها الوزارة، وكذ� املساهامت 

املدريس بواسطة الفعا� �لمبادرة الوطنیة �لتمنیة ال�رشیة يف جمال النقل 
احلافالت فضال عن مساهامت وهبات خمتلف الرشاكت من مجعیات ا�متع 

  .م�ظامت �ري حكوم�ةاملدين و 
ٔ�ما ف� خيص ما س�تقوم به الوزارة ٕان شاء هللا يف القریب العا�ل وهو 
��ك�اب انطالقا من هذه الس�نة يف دمع ٔ�سطول النقل املدريس والرفع من 

، وجع� ٕا�دى رافعات مشاریع املدارس امجلا�اتیة اليت �دد املس�تف�د�ن م�ه
  . �سعى ٕاىل الرفع من �ددها �الل الس�نوات املق��

املتعلق  112.14و�لتذكري ٔ�ن طبقا ٔ�حاكم القانون التنظميي رمق 
 7بتارخي  �1.15.84لعامالت وأ�قالمي الصادر ب��ف�ذ الظهري الرشیف رمق 

م�ه، فٕان النقل املدريس  79ادة ، و�اصة مق�ضیات امل2015یولیو 
�لوسط القروي ٔ�صبح اخ�صاصا ذاتیا �لعام� ٔ�و إالقلمي دا�ل نفوذها 

  .الرتايب
  .وشكرا

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

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

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

وز�ر �ىل اجلواب د�لمك ومن �اللمك الس�ید وز�ر ت�شكرمك الس�ید ال
الرتبیة الوطنیة والتكو�ن املهين والبحث العلمي �ىل هاذ ا�هودات اجلبارة 
ا�يل كتقوموا هبا �ىل الصعید الوطين ف� خيص، ٔ�ن يه جمهودات ج�ارة 
ٔ�ن كنعرفو ب�ٔن النقل املدريس راه هو أ�سايس يف القرى، راه ٕاىل ما 

بادرة الوطنیة وا�هوادت اجلبارة ا�يل دارت هبا، دور الطالبة اكن�ش امل 
وا�ا�لیات ما عطا�ش، راه مجیع الف�یات راه ما ت��غیوش یباتوا يف ذوك 

  .. ا�ا�لیات، ولكهم ما ت��غیوش
ذوك ا�هودات اجلبارة ا�يل تتقوموا هبا يف ا�ا�لیات .. ولهذا الس�ید

لوطنیة �لتمنیة ال�رشیة ٔ�عطت الك�ري ويف دور الطالبة وهذه املبادرة ا
والك�ري ف� خيص النقل املدريس، ولهذا بغینمك تعززوه، ٔ�ن ا�ٔكرثیة، ٔ�� 
كن�رشف �رئاسة امجلعیة يف د�ل إال�داد�ت هارون الرش�ید �لصو�ریة 
القدمية ب�ٔسفي، وتنعرف املشالك، ٔ�ن ا�ا�لیة، عند� دا�لیة وعند� دور 

ما ت��غیوش یباتوا فهيم، ٔ�ن ال یعقل �ش خنلیو، ٔ�ن  الطالبة جوج، ولكن
ذوك الب��ات �ارف لك وا�د تی�اف �ىل الب��ة د�لو، وذاك اليش، ٕاىل 

اكنت �ادي جتي تقرا و�روح لعندو راه هاذي مشلك �لیناه، وما نبقاوش 
، ٔ�ن وا�د العدد د�ل �ع�دات ا�يل كتخصص ل�ٔلك، راه ..ذیك

  . ه تیفطرو، ولكن العشا ما تیكون حىت يش وا�دت��غداو ف�ه، ٔ�ن
ٕاذن هاذ ا�هودات اجلبارة ا�يل تتقوم هبا ال املبادرة الوطنیة �لتمنیة 
ال�رشیة وال يف الوزارة، بغینمك متش�یو يف هاذ �جتاه، و�اصة ذوك 
املدارس امجلا�اتیة، راه ٔ�عطت ا�ٔلك د�لها الس�ید، ٔ�عطت ا�ٔلك د�لها ف� 

  . التجمع د�ل ٔ�مسیتوخيص هاذ 
ولهذا، الس�ید الوز�ر، اح�ا نعاو�مك و�سا�دمك، ٔ�ن النقل املدريس 

وا�د العدد د�ل الش�یفورات، وا�د  اعندو فعال �لكفة، ٔ�ن غیتخصصو 
، وا�د العدد د�ل )carburant( ــالعدد د�ل �ع�دات اخلاصة ب

لوز�ر، يف هاذ ٔ�مسیتو املسائل، ولكن هاذي نبغیومك تتغلبوا �لهيا، الس�ید ا
  ..ليك حيفز ا�راري د�ولنا �ش ��دواو�كون هاذ النقل املدريس 

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

  .يف ٕاطار ثواين ٕاذا ٔ�ردمت الرد �ىل التعق�ب الوز�رالس�ید 

الس�ید اكتب ا�و� �ى وز�ر الرتبیة الوطنیة والتكو�ن املهين والتعلمي 
  :بحث العلمي امللكف �لتكو�ن املهينالعايل وال 

مايش رد، توضیح من التدابري ا�يل اختذها الس�ید وز�ر الرتبیة الوطنیة 
والتكو�ن املهين والتعلمي العايل والبحث العلمي، ق�ل ٕاجناز ٔ�ي مؤسسة، 
الرشوط أ�ولیة وهو النقل املدريس، �اصنا �كونوا واثقني مهنا، وهذه 

ق�ل ا�راسة ٔ�و �جناز یمت �ل مشلك النقل  رزمة من التدابري، و�اصة
  .املدريس

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

ٕاىل السؤال الرابع موضو�ه ظاهرة الهدر املدريس، اللكمة  ن��قلوا�ٓن 
ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق أ�صا� واملعارصة لتقدمي السؤال، 

  .تفضيل

  :جناة مكريالس�یدة  املس�شارة
  .ا الس�ید الرئ�سشكر 

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

  ،الس�ید الوز�ر
تعد ظاهرة الهدر املدريس ٕا�دى العوائق الك�رية اليت تعرقل ٕاصالح 
التعلمي وجتع� مرشو�ا عصیا �ىل �نطالق يف مساره الصحیح، س�� ٕاذا 

ملدريس، و�ىل اخلصوص �لعامل القروي و�شلك �لمنا �رتفاع �سب الهدر ا
ٔ�كرب يف صفوف الف�یات، مما جيعل من مطلب ٕاصالح املنظومة الرتبویة 
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  .املغربیة ٔ�مرا اس�تع�الیا ٕالیقاف �زیف تدهور املؤسسة التعلميیة العموم�ة
�سائلمك، الس�ید الوز�ر احملرتم، حول ٕاسرتاتیجیتمك  ،ت�ٔس�سا �ىل ذ�

الظاهرة اليت ت�سف لك �ود ومطالب ٕاصالح �ل�د من تنايم هذه 
  املنظومة الرتبویة؟

  .شكرا

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .شكرا

  .اللكمة لمك لٕال�ابة �ىل السؤال الوز�رالس�ید 

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

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

رمغ ا�هودات املبذو� توا�ه املنظومة الرتبویة الك�ري من الت�د�ت، 
مهنا �ىل اخلصوص ارتفاع �سب الهدر املدريس يف الوسطني احلرضي 

شاب وشابة،  �66000البتدايئ وما یناهز  %2والقروي، وا�د تقریبا 
، �لام ٔ�ن �ددا ال ب�ٔس �161000ٕال�دادي و�دد املنقطعني یفوق  10.8%

  .به من املنقطعني یلتحقون �لتكو�ن املهين
واجلد�ر ���ر ٔ�ن ٔ�كرب �س�بة �لمنقطعني جسلت �لوسط القروي، 

  :و�رجع ٔ�س�باب الهدر املدريس ٕاىل
النقص يف التدابري اخلاصة حملاربة املعیقات السوس�یو اق�صادیة  -

  �لمتدرس؛
 ة املدرس�یة؛تدهور احلا� املادیة �لب��ات التحتی -
 غیاب املرافق الصحیة، م�ال؛ -
 .الفشل ا�رايس -

ٕان هذه الوضعیة تتطلب م�ا مجیعا جمهودا ٕاضاف�ا ومراجعة معیقة 
�لمقاربة املعمتدة يف الوسط القروي، �� س��كب الوزارة ابتداء من هذه 

 .الس�نة، ٕان شاء هللا، �ىل اع�د �ٓلیات �دیدة لالرتقاء ��متدرس
ر املدريس اعمتدت الوزارة ٕاجراءات اس�تع�الیة مهنا �ىل وملوا�ة الهد

  :اخلصوص
  تقویة تدبري ا�مع �ج�عي؛ -
 ؛"ت�سري"�ر�مج  -
 ؛"ملیون حمفظة"املبادرة امللك�ة  -
 ؛ا�ا�لیات -
 املطامع املدرس�یة؛ -
 والنقل املدريس، ا�ي تطرق�ا � ٔ��ريا؛ -
 ءات املدرس�یة؛ت�ٔهیل املؤسسات التعلميیة وا�ا�لیات و�رتقاء �لفضا -

 التوج�ه املبكر حنو التكو�ن املهين �ل�د من الهدر املدريس؛

 ٕارساء ا�مع الرتبوي؛
اع�د مدارس جام�اتیة كمنوذج �دید بدیل �لحجرات الفرعیة �لوسط 

 .القروي، مع ٕادماج النقل املدريس يف هاذ ا�منوذج
 .وشكرا

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .بتفضيل الس�یدة املس�شارة �لتعق�

  :مكري جناة لس�یدةاملس�شارة ا
  . يف الواقع طرح�ا هذا السؤال من م�طلق �ريتنا �ىل املدرسة العموم�ة

وما ت�شكوش، الس�ید الوز�ر، يف مدى �ري�مك كذ� عهنا، ولكن �یف 
ما قلت حىت ح�ا تنطالبمك برتمجهتا ٕاىل �رامج معلیة و�دیة، ٕاىل ما 

  .حتد م�ه�لصتناش من الهدر املدريس، �ىل أ�قل 
الس�ید الوز�ر، الك�ري بصح، كثري من إالجراءات ا�يل اختذهتا 
الوزارات السابقة يف هذا الصدد ما حقق�ش النتاجئ املرجوة وما �اد�ش 
نت�دث معك الس�ید الوز�ر �ىل إالحصائیات، ٔ�ن التضارب يف أ�رقام 

 رسدتوها، �یفقدها املصداق�ة د�لها، لكن الواقع املعاش �ی�ٔكد املعلومات ا�يل
  .الس�ید الوز�ر

بغیت وا�د إالشارة، ٔ�و �شري م�ال لبعض التدابري ٔ�و إالجراءات ا�ري 
ا�يل اختذهتا الوزارات السابقة �ش حتد من الهدر املدريس فزادت ف�ه، 

  .�ىل س��ل املثال �ادي ��د النقل املدريس وهذا واقع وك�شوفوه اكملني
یة الال ٕا�سانیة ا�يل �یتكدسوا النقل املدريس ما غنتلكمش �ىل الوضع 

هبا هاذوك الولیدات ٔ�و التالم�ذ يف س�یارات النقل، ولكن غنتلكم �ىل ما 
حيدث دا�ل الس�یارة ن���ة ذ� التكد�س، وا�يل م�ال �ل�س�بة لنا 
كنا�ذو ولیدات ب��ة وال ولید ا�يل طالعني من السادس وال عند� س�نة 

الثانیة �اكلور�، وطبعا ٕاىل اكن ٔ�وىل �نوي ٕا�دادي، ومعهم والد د�ل 
مكرر وال م�لث �دث وال حرج، ٕاذن هاذ التكد�س ٔ�ش�نو �ی��ج �لیه؟ 
اليشء ا�يل ا�ٓ�ء ما تی�لیوش ولیداهتم �اود مازال ميش�یو �لمدرسة، هذا 

  . من �ة
�ٕالضافة ٕاىل ٔ�ن النقل املدريس م�ال تیحطهم �ىل قار�ة الطریق، قار�ة 

خصوصا يف فصل الش�تاء ٔ�ش�نو يه ا�اطر ا�يل الطریق اح�ا تنعرفوا 
  .�هتددمه، هذا �انب

بغیت نتلكم �لیه، الس�ید الوز�ر، بصح �لكمتو ااجلانب ا�ٓخر ا�يل 
�ىل ا�ا�لیات، ٔ�� م�فقة معك ا�ا�لیات، ٕاىل ما اكن�ش عند� قدرة 
اس��عابیة، اح�ا كنعرفو أ�رس املغربیة ما ت�سمحش لٔ�بناء د�لها ٔ�هنم 

یو لب��اهتم وال ولیداهتم، وخصوصا إال�ث، غرف م�ال يف املدینة �ش �كر 
�مكلوا ا�راسة د�هلم، ٔ�ن كتعرف ٔ�ش�نو يه ا�اطر ا�يل كتحیط هبا، 
�هیك �یف �لكمتوا، الس�ید الوز�ر، �ىل الب��ة التحتیة، بغیت �شري اك�ن 

  .مؤسسات ما كتوفرش حىت �ىل املاء الصاحل �لرشب
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  :لسةالس�ید رئ�س اجل 
  . شكرا الس�یدة املس�شارة

يف ٕاطار ما تبقى لمك الس�ید الوز�ر من ثواين ٕاذا ٔ�ردمت الرد �ىل 
  .التعق�ب

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

د وهناك ٔ�ولو�ت مت كام تطرقت هناك �ر�مج حمد ،الس�یدة املس�شارة
رصدها بعد دراسة دق�قة، ومت الرشوع فهيا �الیا �ىل صعید اململكة، 
وختص مجیع الوسائل اليت س�متكن الطفل ٔ�و الطف� من م�ابعة ا�راسة 
د�هلم، كام تطرقت � فدا� أ�مه عند� هو الطفل ق�ل لك يشء، وس�نعمل 

  .طرو�ة �الیا�اهد�ن ٕان شاء هللا �لتغلب �ىل هذه املشالك امل
  .وشكرا

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

ق�ل ٔ�ن ن��قل ٕاىل وزارة ٔ�خرى، ٔ�ود �مسمك ٔ�ن �رحب بفوج من الطلبة 
املتدربني مبركز التوج�ه والتخطیط الرتبوي �لر�ط، وكذ� بتلمیذات 

  .ب�رة"الن�اعي إال�دادیة "وتالم�ذ ؤ�طر �نویة ٔ�محد 
شكرمك الس�ید الوز�ر �ىل املسامهة الفعا� يف هذه شكرا �لجمیع، و�ٔ 

  .اجللسة
ون��قل �لسؤال أ�ول املو�ه �لس�ید وز�ر الص�ة وموضو�ه معا�ة 
مرىض داء الرسطان، اللكمة ٔ��د املس�شار�ن من فریق العدا� والتمنیة 

  .لتقدمي السؤال، تفضل

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

  .�سم هللا الرمحن الرحمي
  الس�ید الوز�ر، 

  السادة الوزراء احملرتمني، الس�یدات الوز�رات،
  ،السادة املس�شار�ن، الس�یدات املس�شارات

الس�ید الوز�ر، �سائلمك عن املعا�ة د�ل مرىض الرسطان، ٔ�نمت تعرفون 
ف� یتعلق �ملس�شف�ات، ف� یتعلق  ج�دا ب�ٔن هناك خصاص �بري

 . ، ف� یتعلق �ملتخصصني يف هذا املرض ؤ�یضا املسا�د�ن الطبیني�ملعدات
�سائلمك حول ا�هودات اليت تبذلوهنا واليت ی��ظرها م�مك �دد �بري من 
املواطنني، الس�� يف بعض املناطق م�ل م�طقة احلس�مية اليت تعرف ٔ�كرب 
 �دد من مرىض الرسطان يف بالد�، �سائلمك عن ٔ�مه إالجراءات اليت

 تعزتمون الق�ام هبا �ل�د من معا�ة هذه الف�ة من املرىض؟
  .وشكرا لمك

  

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

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

 :الس�ید احلسني الوردي، وز�ر الص�ة
  الس�ید الرئ�س،

  الس�ید املس�شار احملرتم،
و�ىل اخلصاص الك�ري ا�يل تیعرفوا هذا ٔ�وال ت�شكرك �ىل هذا السؤال 

  . ا�ال الصحي
�ا� �دیدة د�ل الرسطان  40000يف املغرب اك�ن س�نو� ٔ�كرث من 

س�نو�، املرٔ�ة الثدي، رسطان الثدي وعنق الرمح، الر�ل الرئة 
  . والربوس�تات

وزارة الص�ة تتعمل يف هذا ا�ال �رشاكة مع مؤسسة لال سلمى 
ان �رب خمطط وطين، ا�يل ف�ه �دة ٕاجراءات وحماور، �لوقایة و�الج الرسط

بع�ا� اخلصاص اك�ن، املشالك ما �اد�شاي ننكروها �ىل الصعید كقطاع 
  . د احملاور 3وال  2الص�ة �لك، ولیين �ادي نذ�ر ب 

ٔ�وال حمور الوقایة والكشف املبكر، �نو�ت ومقاوالت بدون تد�ني، 
ا�ت، رشاء و�دات م�نق� قوافل و�رامج الكشف املبكر عن الرسط

و�دات،  9لتصو�ر الطب �ٔ�شعة ٕاىل �دود الیوم وزارة الص�ة اق�نت 
س�نني، اكن املرىض د�ل  5س�نني،  4حمور ال�شخیص والعالج هاذي 

الرسطان املتكفل هبم من طرف وزارة الص�ة ما تیدوزوش، وما 
ب جتاوز� �ك�ري  2016، وا�ٓن ٕاىل �دود دج�رب 22000ت���اوزوش 

  . د�ل املرىض ا�يل ملكفني هبم 200000
س�نوات یعين ا�يل تد�روا  4ف� خيص أ�دویة اك�ن جمهود كذ�، هذه 

ملیون درمه،  100ملیون درمه ٕاىل �دود الیوم ٔ�كرث من  11وزارة الص�ة 
هاذ اليش د�ل وزارة الص�ة، �ٕالضافة ٕاىل املزيانیة ا�صصة من طرف 

املراكز  9ور الب��ات التحتیة ٕاىل �دود الیوم، مؤسسة لال سلمى، واك�ن حم
�ویة �لرسطان، مصاحل لعالج رسطان الطفل، مراكز القرب، اك�ن ٔ�كرث 

  . مركز مرجعي �لكشف املبكر عن رسطان الثدي وعنق الرمح 30من 
هذه ٕاجراءات ٔ��ذهتا الوزارة مع مؤسسة لال سلمى يف ٕاطار ا�طط 

شالك حصیح، ولكن اك�ن جمهود ج�ار، الوطين، �ري اكف�ة حصیح، فهيا م 
�لك رصا�ة ؤ�قولها من هذا املنرب م�ذ ٔ�ن یعين هذه املؤسسة د�ل لال 
سلمى �رشاكة مع وزارة الص�ة، یعين هاذ املنظور اك�ن ٕاجراءات ملموسة 

  .�ىل ٔ�رض الواقع واك�ن تقدم �بري يف هذا ا�ال
  .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید الوز�ر
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  .يف ٕاطار التعق�ب �ىل اجلواب

 :املس�شار الس�ید عبد العيل �ايم ا��ن
  الس�ید الوز�ر احملرتم، 

يف الواقع اح�ا ال ننكر ا�هودات ا�يل كتبذلها الوزارة، ؤ�یضا املؤسسة 
د�ل لال سلمى �ىل هذا املس�توى، و�لت�ٔ�ید ٔ�ي م�ابع ٕاال وغیالحظ ب�ٔنه 

  . املك�س�بات �ىل هاذ املس�توىاك�ن �دد من 
اح�ا، الس�ید الوز�ر، فاش طرح�ا هذا السؤال ما �لكمناش، يف 
احلق�قة ما قصد�ش فقط �ري وزارة الص�ة، اك�ن وا�د العدد د�ل 

  .املؤسسات ا�يل عندها �القة هبذا املوضوع
املرىض د�ل الرسطان �یحتاجوا �لتحمل د�ل النفقات، هاذیك الوثیقة 

ل النفقات �ش جيیبوها، الس�ید الوز�ر، �اصهم جيیو حىت د�ل حتم
  . �لر�ط، الصندوق الوطين ملنظامت �ح�یاط �ج�عي

اح�ا كن�سائلوا ٔ�ش�نو يه الوظیفة د�ل املندوبیات اجلهویة التابعة 
�لصندوق الوطين ملنظامت �ح�یاط �ج�عي ٕاذا ما ��سهلش امل�ٔموریة 

  �ىل املواطنني؟
جع �ش ��ذ ا�واء من الصیدلیة ا�يل اكینة متا، و�اصو من و�اصو �ر 

بعد حتمل النفقات ا�يل كتت�ٔخر، وهنا اك�ن وا�د العدد د�ل إالشاكلیات 
يف ذاك الوثیقة، ٔ�نه كت�ال �ىل ا�ل�ان الطبیة يف بعض أ�ح�ان كت�ٔخر 
�ارج ا�ٓ�ال احملددة قانو�، ويف بعض أ�ح�ان ما �یكو�ش فهيا �س 

صني، ٔ�ن فهيا ٔ�طباء القطاع العام، و�یبداو یطلبوا يش و�ئق ا�يل م�خص
م�نیة �ىل �دم الفهم لهذاك امللف وطبیعته، من بعد فاش �مييش �ش 

وا�د ا�يل عندو يف هذیك ) pharmacien(��ذ ا�وا د�لو �یعطهيا ل 
املدینة، ا�يل هو بدوره �یطلهبا من وا�د الرشكة مس�توردة يف ا�ار 

اء، ا�يل عندها �ح�اكر تقریبا د�ل هاذ ا�وا، و�یبدا ی��ظر، يف البیض
بعض أ�ح�ان اك�ن هناك ٔ�نواع د�ل أ�مراض ا�يل يه م�نیة �ىل ا�قة يف 
تناول أ�دویة و�ىل التوق�ت، فك�كون ذاك الت�ٔخر د�ل التوق�ت د�ل ٔ�لك 

  . و الصحیة، �ی�ٔ�ر كثري �ىل الوظیفة د�ل(chimio)ذاك ا�واء ا�يل هو 
بعض أ�ح�ان �شرتط حضور املریض �ش ی�ٔ�ذ حتمل النفقات لٕالدارة 
املتخصصة �ر�لیه، وهو �یكون طرحي الفراش، ٕاىل �ا وا�د من أ�قر�ء 
د�لو كريفضوا، هذا هو النوع د�ل املعا�ة ا�يل بغینا نلف�و لها �ن��اه �ش 

 �ىل هاذ املس�توى وزارة الص�ة يف ٕاطار �القهتا مع خمتلف املتد�لني
  .خيففوا من املعا�ة د�ل هاذ املرىض

 la(اك�ن معا�ة حىت �ىل مس�توى التعویض �ل�س�بة �لناس ا�يل عندمه 
mutuelle ( و�اصة التعلمي، نقولها �لك رصا�ة �یكون ت�ٔخر �بري يف

التعویض �ىل ا�واء د�هلم، لهذا كنلمتس م�مك �ش حتر�وا �ىل هاذ 
  .املس�توى

  .وشكرا

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

  .�نیة ٕاىل بغیتوا الس�ید الوز�ر �لرد �ىل التعق�ب 30يف ٕاطار 

  :الس�ید وز�ر الص�ة
من هاذ املنرب، �ري �ش نذ�ر بوا�د النقطة ا�يل كتبان يل �مة، هاذ 
اليش لك يش ا�يل ذ�رت حصیح، املشالك �دیدة وم�عددة �ل�س�بة 

) la CNSS( و) la CNOPS(�اصين نذ�ر به ٔ�ن  �لمرىض، �ري ا�يل
  . راه ما تبعاش لوزارة الص�ة

هاذ اليش �ادي تقول يل حكومة، حصیح، اح�ا يف ٕاطار هاذ ا�راسة 
�بعني ) la CNSS(2 و) CNOPS(1ٔ�ن هنار بدات م�ذ �س�تقالل، 

لوزارة ال�شغیل، یعين هاذ املسائل، هاذ اليش ما كتحطش هاذ املشلك، 
�ري ٔ�مراض الرسطان، مجیع الناس ا�يل عندمه يش مرض �مييش مايش 

 �remboursement) (leلمص�ة وٕاال نفس اليشء، هاذ الورقة، هاذ 
  ..سري ؤ�� �لر�ط �اصنا ندرسوه، مايش سهل، حصیح والیين

  .شكرا

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

الشام�، اللكمة  ون��قل ٕاىل السؤال الثاين موضو�ه التغطیة الصحیة
  .ٔ��د السادة املس�شار�ن من الفریق �س�تقاليل لتقدمي السؤال

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

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

الس�ید الوز�ر، كنطرحوا �لیك هاذ السؤال �لمرة الثانیة، طرح�ا �لیمك 
وه الیوم لعلنا نو�دو عندمك جواب اكف �الل الوالیة السابقة، وكنطرح

  وشاف وواحض ف� یتعلق �لتغطیة الصحیة الشام�؟
هذا ورش بداتو بالد� هذه س�نوات، عند� الیوم وا�د نظام التغطیة 

، وبقات وا�د الرشحية �برية من املواطنني تقارب "رام�د"إالج�اري ونظام 
فهيم صناع، فهيم �دد د�ل دامللیون مواطنني، الیوم ا�يل فهيم جتار،  10

الفال�ني، فهيم الصناع التقلیدیني، ٔ�حصاب املهن احلرة، احملامني، أ�طباء 
  . ٕاىل �ري ذ� هام وأ�رس د�هلم الیوم ال یتوفرون �ىل تغطیة حصیة

طبعا يف �ٓخر الوالیة د�ل احلكومة السابقة ج�تو وا�د املرشوع 
 الرب�مج احلكويم ٔ�نه يف ما یتعلق قانون، بغینا نعرفو الیوم، طبعا شف�ا يف

�لص�ة، ٔ�ول نقطة �لكمتو �لهيا يه التغطیة الصحیة الشام�، بغینا نعرفوا 
من �الل اجلواب د�لمك، واش واحضة، اكینة يش ٕارادة واحضة �ش خيرج 

                                                 
1 Caisse Nationale des Organismes de Prévoyance Sociale. 
2 Caisse Nationale de Sécurité Sociale. 
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هاذ النظام ٕاىل �زي الوجود، و�ادي �كون اجلواب د�لمك اكف ٕاىل 
يل �ال� �ادي تبدا هاذ الرشحية من ٔ�عطیتو� وا�د السقف زمين ا�

  .املواطنني �س�تفد فعلیا من التغطیة الصحیة
  .وشكرا

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

  .اللكمة لمك يف ٕاطار اجلواب ،الس�ید الوز�ر

  :الس�ید وز�ر الص�ة
  .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم

حطیت يل هاذ ٔ�وال هاذ اليش ا�يل قلت حصیح، كنا تناقش�نا ف�ه و 
  . السؤال

اكنت عندو التغطیة الصحیة إالج�اریة  2005غنذ�ر ��يل املغرب 
" رام�د"، ا�يل اكنت �اصة من القطاع اخلاص، من بعد �ا %34حوايل 

، وا�ا �ملشالك د�لو والیين اكینة، من بعد �اوا %28ملیون، حوايل  9
ٔ�لف  288 ٔ�لف مس�تف�د، من بعد �اوا الطلبة 20املهاجر�ن حوايل 

ملیون �سمة من الصغار حىت الك�ار ا�يل  12مس�تف�د، الف�ة ا�يل حوايل 
  . بغا �س�تفد هام املهن احلرة ا�يل دویيت �لهيم، املس�تقلني واملهن احلرة

ج�نا مرشوع ٔ�ماممك ا�يل صوتوا �لیه �ٕالجامع يف ا�لجنة ك�شكرمك، ويف 
  . اجللسة العامة هنا صوت �لیه �ٕالجامع

  .�لغرفة أ�وىل، نفس اليشء، صوت �ٕالجامع يف ا�لجنة دا� مش�نا
� لٔ�سف، بعد ٔ��م ٔ��لق الربملان، ٔ�� ما عرف�ش �الش ما دوز�ش 
ٔ�� �ري تنحط حىت ٔ�� سؤال حبا�؟ ما دازش، ولكن ال یعين ٔ�نه �دا ٕان 
شاء هللا �ىل السا�ة الثالثة عندي نقاش يف ا�لجنة يف الغرفة أ�وىل �ش 

اش يف نفس املوضوع، ولكن �ش �ادي نعطیك سقف زمين، ٔ�ن نبداو نق
�ذیت التجربة، راه دوز� مجیع یعين واح�ا يف نقاش نقاش، وصل ا�يل 

دقایق، ٔ�ن داز �ٕالجامع يف  4وال  3اكنت بقات يل نقدمو يف ظرف 
ا�لجنة يف الغرفة أ�وىل وٕاذا به ما دازش، ما اك�ش عندي اكع هاذ الفرصة 

  .�ش نقدمو
ٔ�� �ادي ند�ر جمهود، ٔ�� من هذا املنرب تنقول هذا مرشوع  ،ولهذا

  (les artisans)مايش حكومة، مايش وز�ر، لكيش ت��ادي �لفال�ة وب
�لناس د�ل املوقف، ولكن راه لكنا مسؤولني، و�متىن �ىل هللا ٔ�� �ادي 

ٔ�نه  ند�ر جمهود مع الناس د�ل ا�لجنة، هام واعیني هباذ اليش ووا�دو�
  .�ادي نتعاونوا �ىل هاذ املرشوع �ش خنرجوه ٕاىل ٔ�رض الوجود

  .شكرا

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

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

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

طبعا �لكمتو �ىل لك ما یتعلق مبرشوع القانون، كنظن ٔ�نه �ادي 
جتاوب من عند النواب د�ل أ�مة، �ش هاذ املرشوع خيرج، �ري  �كون

هاذ املرشوع حيیل �ىل �دد د�ل النصوص التنظميیة، هذا اك�ن ٕاشاكل 
ا�يل اكن، و�لكمنا �لیه هنا يف جملس املس�شار�ن ولكن قلنا نصوتوا وخيرج 
املرشوع، ولكن ت��قى احلكومة إالرادة د�لها �مة �ش خترج النصوص 

  . لتطبیق�ة د�ل هاذ املرشوعا
مث الزم �ربطو هاذ املرشوع �الخ�الالت ا�يل اكینة يف النظام د�ل 

، �لكمنا �لهيا هاذي حىت يه سابقا، الیوم راه اك�ن بعض أ�رقام "رام�د"
د�ل املندوبیة السام�ة �لتخطیط ا�يل ٔ�رقام يف احلق�قة حمر�ة ومقلقة، تتقول 

ا�ٔكرث د�ال يف بالد�  %20يل اكینني يف د�ل املغاربة ا� %8ب�ٔن 
، ما عرف�ش واش شف�و هاذ الرمق، الس�ید "رام�د"حىت هام من  ات�س�تفدو 

الوز�ر، وال ما شف�وهش، هذا �ري معقول، ولكن �ميكن نتفهموه، ٔ�ن هاذ 
العدد د�ل الناس ا�يل �لكمنا �لهيم عندمه ٕاماكنیات ممكن �سامهوا يف وا�د 

مني الصحي، ولكن فاش تیلقى ما اك�ن حىت نظام واك�ن النظام د�ل الت�ٔ 
وىل " رام�د"فراغ ت��دى یقلب �ىل ٕاماكنیة �ش �كون مس�تف�د من 

مس�تف�د من يش �ا�ة، ٔ�ن الص�ة ملكفة �دا، وا�ا �كون الس�ید عندو 
د�ل �یف ما اكن، اكینة ٔ�مراض طوی� أ�مد ؤ�مراض ملكفة، فاش �ميرض 

لو وىل الس�یدة د�لو وىل الس�یدة �مترض، تتويل وا�د الس�ید والعائ� د�
الناس تتزنل �لفقر وتتزنل ملس�تو�ت یعين م�دنیة، بال ما نتلكمو �ىل 
الوضعیة النفس�یة د�ل وا�د الس�ید تیعرف ب�ٔنه �دا ٕاذا مرض ما عندوش 

  .�ش یتلكف �لعالج
البد من إالرادة، و�ادي ن��عومك، الس�ید الوز�ر، �ىل هاذ  ،ٕاذن

  . وع حىت خيرج ٕان شاء هللاملوض
  .وشكرا

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

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

  :الس�ید وز�ر الص�ة
  .شكرا الس�ید املس�شار

اح�ا م�فقني، ٔ�ن الص�ة �ادي نقول � ٔ�نت راه �ارف هاذ اليش، 
وا�ا جتیب ا�يل ج�يت، وا� ت�ين مس�شف�ات وا� جتیب جتهزيات 

وا� جتیب املوارد ال�رشیة، ٕاىل اكن �يق يف املغرب ا�يل �مييش لس��طار 
واملص�ة، �اصو حيك ج�بو �یف تنقولو خيرج الفلوس راه ما در� والو، 

 (les dépenses catastrophiques)وا�ا �كون ا�يل �كون، ٔ�ن اكینني
ما اكی�ش عند  20، 10ط يش �ا�ة ا�يل صعیبة ا�يل تیقول � دا� حت 
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  . املغاربة
ولهذا ٔ�ش�نو هو احلل؟ �رسیع وترية ٕاخراج هاذ القانون، ا�يل بعدا 
�ادي ميكن ما اكی�ش الفلوس یدورو اكع، ذاك السا�ة ميل ما یبقاوش 
الفلوس �ادي حنلو هاذ املشالك د�ل الناس الفلوس ا�يل ال �س �لهيم 

ه اح�ا تنضاربو �ىل هاذ اليش وكنت تیدیو �لفقراء، هاذي راه لك هنار را
راه ال �س، راه وا�د الوقت راه اكن  8مهو� دا� ٕاىل اكنت ماممك قدمت �ٔ 

  .وا�د الرمق �ول، واح�ا �اد�ن يف هاذ اخلطة هذه
الناس مع إالخوان د�ل الغرفة أ�وىل �ادي نعملو ید يف ید ٕان شاء 

  . هللا �ش خنرجو �لوجود
بغیناش خنرجوها، ابقى لنا ما ایق�ة موجودة، ف� خيص النصوص التطب 

الفالح ما ميك�ش �سامه  (l’artisan)ٔ�ن �اص نقاش مع الف�ات راه 
  ...حبالا

  .شكرا

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

ن��قل �لسؤال الثالث وموضو�ه التفاو�ت ا�الیة يف �س�تفادة من 
س�شار�ن من فریق أ�صا� اخلدمات الصحیة، اللكمة ٔ��د السادة امل 

  .واملعارصة، فلیتفضل ٔ��دمك مشكورا

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

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

الس�ید الوز�ر، یع�ش قطاع الص�ة ببالد� ٔ�زمة �ادة تت�ىل �ٔ�ساس 
اخلدمات وضعف املوارد ال�رشیة والب��ات  يف النقص يف أ�دویة و�ردي

  .الصحیة و�س�شفائیة
�سائلمك، الس�ید الوز�ر، ما يه إالجراءات اليت اختذمتوها  ،��

�لتخف�ف من �اكلیف الف�ات الفقرية ذات ا��ل احملدود �لتنقل دا�ل 
  اجلهات وأ�قالمي؟

  .وشكرا

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .شكرا

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

  :الص�ةالس�ید وز�ر 
شكرا الس�ید املس�شار احملرتم �ىل هذا السؤال د�ل الفوارق 
والتفاو�ت بني العاملني القروي واحلرضي واملناطق النائیة واملناطق اجلبلیة 

  .من �ة والعامل احلرضي

فهاذ التفاو�ت اكینة حصیح، ا�يل تن�اولوا �اهدا �ىل حسب 
  . تا�ة �لوزارة �ش حندو مهنا ما ٔ�مكنإالماكنیات امل 

و�ادي نقول � بعض إالجراءات ٔ�ن الوقت، ٔ�وال تن�اولوا �شغلو، 
اكنت دوات  (la cour des comptes)ا�يل قلت ٔ�ماممك واكنت حىت 

س�نني أ��رية  3، ا�يل يف هاذ �ىل هذا املوضوع، املراكز الصحیة املغلقة
  .�70لینا مهنا  112اكنت 

، راه اكینني ؤ�قر هباذ اليش 70هاذ املراكز یعين مشغ�  ولكن و�ا
  . ٔ�ماممك مراكز حصیة ا�يل ما فهيمش ٔ�طباء ا�يل ت�سريمه ممرضات وممرضني

الس�نوات  %67اك�ن كذ� التعی��ات والتوظیفات د�ل املهنیني 
أ��رية �متيش �لعامل القروي، �ري اكيف حصیح، ٔ�ن العدد لكه ضعیف، 

ولویة �لعامل القروي، اك�ن كذ� �شجیع املوارد ال�رشیة ولكن اك�ن ا�ٔ 
  .وحتفزيها من �الل بناء دور �لسكن

هاذ العام يف الرب�مج ا�يل عندي معمك یعين املزيانیة ا�يل مربمج فهيا 
غی��جزوا هاذ العام، ٔ�ن بطریقة مس�تع��، اك�ن  200دور �لسكن و 394

 خيص القوافل الطبیة، ف� خيص كذ� تعز�ز اخلدمات الصحیة املتنق� ف�
  .املس�شفى املتنقل ٕاىل �ٓخره

هذه بعض إالجراءات ا�يل تتخفف، ا�يل ما حتلش املشلك، ٔ�ن 
الفوارق ما اكیناش �ري يف املناطق النائیة، ما �یناش �ري يف ا�ال القروي، 

وبني مس�شفى ومس�شفى  quartier)و (quartierحىت يف املدینة بني 
   .هاذ الفوارقصغري اك�ن 

  .الس�ید املس�شار شكرا

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

  .يف ٕاطار التعق�ب اللكمة لمك، تفضل

  :الرحمي المكیيل عبداملس�شار الس�ید 
  .شكرا الس�ید الوز�ر

اح�ا ما ت�شكوش يف ا�هودات د�� الس�ید الوز�ر ا�يل تتقومو هبا 
لكن ٔ�� بغیت حندثك شویة �ىل ٕاقلمي والعمل اجلبار ا�يل تتقوموا به، و 

د�ل الساكنة واكنت  �90000رش�ید ا�يل عند� وا�د املشلك ا�يل هو كنا 
رس�ر، اح�ا ميل ولینا  45وعند�  522000رس�ر، دا� عند�  90عندها 

 600ٔ�و  500ٕاقلمي اس�ت�رش� �ري، قلنا ب�ٔن �ادي ٕان شاء هللا تويل عند� 
ٔ�رسة  10ر ا�يل عند� دا� خمصص مهنا وا�د رس� 45رس�ر، فٕاذا به هاذ 
  .�ل�ساء ا�يل تیو�و

امرٔ�ة  20امرٔ�ة حىت  15ح�ا عند� تقریبا اد�ل أ�رسة  10ٕاذن هاذ 
ؤ�ن� الرب�مج د�لمك دا�ر�ن  15ا�يل تتو� يف الیوم، ٕاذن هاذو ا�يل تیو�وا 

 30سا�ة �اصها �كون وا�د  48سا�ة، ٕاذن ميل تتكون هاذ  �48اص 
  .د�ل أ�رسة 10امرٔ�ة ا�يل وا�ة متاك يف هذاك ا�يل خمصصني د�ل 
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  فني اك�ن املشلك؟
تتفرش  20د�ل أ�رسة ت��قى لنا  10دا� ميل تیا�دو هاذوك العیاالت 

  . يف أ�رض يف الضس والقطوطة دا�ر�ن هبا، هذا اكن وا�د املشلك �بري
ى املوارد ال�رشیة اك�ن �اود �ين، الس�ید معايل الوز�ر، �ىل مس�تو 

ا ـــــدر�ة دابـــــاء ويف املمرضني حىت لــــــن خصاص �بري يف أ�ط�ــــاكی
هو ا�يل وال �یتحمك، هو ا�يل وال �یقدم �لطب�ب هو ا�يل   (sécurité)وال 

يش دا�، هذا �یبني ب�ٔن املوارد  وال �یا�ذ املواعید هو ا�يل �ید�ر لك
  . ال�رشیة �قصة �زاف

طب�ب ا�يل اكینة يف  800ا�د املشلك ٔ�كرث من هذا هو عندمك واك�ن و 
  .ا�لهم ٕاين قد بلغت..خصها خترج ختدم..املراكز إالداریة ؤ�ن� ما خمرج�هناش

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

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

  :الس�ید وز�ر الص�ة
ٔ��رتم الرٔ�ي د�لو، �ري  املس�شار ٔ�� الس�ید ٔ�� غنكون �د مق�ضب،

ما نقدموش بوا�د الطریقة سوداویة بوا�د الطریقة �دم�ة، وا�د الطریقة 
  .ا�يل فهيا ا�هتویل

ٔ�� م�فق معك املشالك اكینة ما تنكروهاش، ٔ�� وكنت ج�ت، شف�ك 
واتفقت ٔ�� و�ك �ش غمنش�یو يف اجتاه بناء، ٔ�ن هذاك املس�شفى و�ا 

، ٔ�� بعدا من ذاك الناس ا�يل ضد �ري نب��و طرف هنا تد�ر �لك رصا�ة
  .وزید هنا ود�ر الباب هنا وزید الرشمج

اتفق�ا ٕاىل �دود الیوم ما لق�ناش احلل �اصنا جنلسو، ٔ�� كنت تذا�رت 
ٔ��م مع الس�ید املندوب �ن لیا �ل، هو ذاك  4ٔ��م وال  3هاذي يش 

راك شف�یه ذاك  (les fissures)الس��طار �اصو �هتدم، ٔ�ن قدمي وف�ه 
، املشلك الك�ري هو ٕاىل ��س�نا ذاك املس�شفى فا�ن غميش�یو الناس؟ ..

هذا �اصو یبقى نقاش ب��اتنا، واش �رنجعو �لقدمي؟ واش غنصاوبو؟ �ش 
  .نتعاونو �ش غمنش�یو يف هاذ �جتاه

  .شكرا الس�ید املس�شار

  :الس�ید رئ�س اجللسة
 �شكر الس�ید الوز�ر �ىل مسامهته شكرا الس�ید الوز�ر، �مسكن و�مسمك

  .القمية يف هذه اجللسة
ون��قل ٕاىل السؤال أ�ول املو�ه �لس�ید وز�ر الس�یا�ة والنقل اجلوي 
والصنا�ة التقلیدیة و�ق�صاد �ج�عي، وموضو�ه الرفع من جودة املنتوج 
الس�یا� الوطين، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق أ�صا� 

  .ة لتقدمي السؤال، تفضلواملعارص 

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

  .الس�یدات الوز�رات، السادة الوزراء
  .السادة املس�شار�ن، الس�یدات املس�شارات

�مس فریق أ�صا� واملعارصة ٔ�تقدم بطرح هذا السؤال حول الرفع من 
  .جودة املنتوج الس�یا� الوطين

الوطنیة یق�يض م�ا س�یاسة س�یاح�ة ت�ٔ�ذ بعني ٕان ا�هنوض �لس�یا�ة 
�عتبار الرفع من القدرة التنافس�یة �لس�یا�ة املغربیة، من �الل صیغة 
م�توج س�یا� �متزي مبزا� تفضیلیة وجبودة �الیة ولكفة تنافس�یة ومبقای�س 
�ذابة وحبرف ٔ�كرب يف �ٓلیات ٔ�دوات التدبري، طاملا ٔ�ن ال�شاط الس�یا� 

  .یثة �لتدبري العقالين واحلاكمة اجلیدةیتطلب تق�یات �د
ما هو تصور احلكومة يف هذا القطاع احلیوي  ،الس�ید الوز�ر ،ٔ�سائلمك

  الهام؟
  .وشكرا الس�ید الوز�ر

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .اللكمة �لس�ید الوز�ر لٕال�ابة �ىل السؤال، الس�یدة الوز�رة تفضيل

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

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

  الس�یدات والسادة الوزراء احملرتمني،
  .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم لطر�ك هذا السؤال
ی�سم �شدة املنافسة،  ٕان الوزارة واعیة متام الوعي ب�ٔهنا يف حمیط

�س�تلزم م�ا حتسني اخلدمات الس�یاح�ة، يف هذا إالطار فٕان الوزارة 
حریصة �ىل حتسني ٔ�داء املهن وأ��شطة الس�یاح�ة �عتبارها مع التكو�ن 
والت�ٔهیل ٔ�مه �ٓلیة لضامن جودة اخلدمات املقدمة �لزبناء ورفع حتدي املنافسة 

  . لو�اتنا الس�یاح�ة
تطلبات مت وضع �ر�مج وطين لٕالبداع والتنافس�یة وموا�بة لهذه امل 

  :�شمل حمور�ن
الت�ٔطري القانوين �لمهن الس�یاح�ة، كتحیني نظام تصنیف املؤسسات 

  . وقانون حول واكالت السفر، وقانون حول املرشد�ن
واحملور الثاين، وهو وضع �از دمع املقاوالت الس�یاح�ة كربامج 

(Renovotel) ومساندة س�یا�ة.  
  . ر إالشارة ٕاىل ٔ�ن هذه الوزارة تعمل �ىل حتسني هاذ�ن الرب�جمنيوجتد

جتدر إالشارة ٔ�یضا ٕاىل ٔ�ن الوزارة قد قامت ٕ�جراء اف��اصات رسیة 
مؤسسة لٕالیواء الس�نة املاضیة وس�س�متر هذه  200لفائدة ٔ�كرث من 
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  . املراق�ات
 ٔ��ريا، ٕان الوزارة ختصص موارد �مة �لتكو�ن والت�ٔهیل، كام �ركز

�ودها �ىل دمع إالدماج خلرجيي مؤسسات التكو�ن، وس�تعمل هذه 
  .الوزارة �ىل تعدیل ٕاطار التكو�ن ا�ي �سريه ا�ٓن

  .شكرا

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

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

  :املس�شار الس�ید محمد امحلايم
ة �ىل هذه إال�ابة و�ىل هذه الس�یاسة شكرا الس�یدة الوز�ر 

  . وإالسرتاتیجیة ا�يل �ادي تقوم هبا احلكومة يف املس�تق�ل
الوز�رة، وكن�ساراو  والد هاذ البالد وعند� �رية، الس�یدةا�ري اح�ا 

يف بالد� ما كمنش�یوش ٔ�ور�، ولكن �ري ا�يل كنالحظو، الس�یدة الوز�رة، 
يف ا�یوانة د�ل  (blocage) عند� �ىل ٔ�ساس وا�د الف�ة داملغاربة دا�

س��ة وا�یوانة د�ل طن�ة الناس تلتجئ �لس�یا�ة ٔ�و ٔ�ن العطل د�لها يف 
وهاذ اليش وقع العام  ،ٔ�ور�، �ىل ٔ�ساس ٔ�ن نعطیك م�ال �س�یط و�

يف ٕاس�بانیا ) congé(مىش �اي دوز اا�يل فات يل يل مايش ليش وا�د، 
مه، واح�ا هنا يف املغرب كنبغیو ٔ�لف در 20000یوم ما خرسش فهيا  15

�شجعو الس�یا�ة ا�ا�لیة وميل كمنش�یو لبعض أ�وطیالت وبعض أ�ما�ن 
  . الس�یاح�ة ما كنلقاوش اكینة اجلودة

الس�یدة  (étoiles 5)و�ىل س��ل املثال اك�ن أ�وطیالت ا�يل 
الوز�رة، مؤخرا وا�د يف فاس، الس�یدة الوز�رة، د�لت لو ما ك�رشفش 

، اك�ن أ�وطیالت يف مدینة د�ل (étoiles 4)عندو  (hôtel)�كون 
طن�ة، الس�یدة الوز�رة، ومش��ا ٔ�ملانیا شف�ا أ�وطیل، اكن وا�د أ�وطیل 

قلت يل جتي ذیك  (Intercontinental)عند� يف طن�ة ها هو شاد  
  . ا�قائق، �ىل ٔ�ساس ما اكی�ش يش 4الرشكة �شدو يف 

دة الوز�رة، ما اكی�يش املراق�ة، اك�ن اك�ن وا�د املس�ٔ� ٔ�خرى، الس�ی
هذا لويب �بري مس�یطر �ىل ٔ�ساس �اص وا�د املراق�ة، وا�يل يه دارهتا 
احلكومة السابقة �ىل ٔ�ساس العمل �ىل ٕا�شاء �از �لمراق�ة، هذا اجلهاز ما 

  . ك�شفوهش، الس�یدة الوز�رة، ك�شوفوا س�یاح �ی�رسقو، الس�یدة الوز�رة
دة الوز�رة، هذا الو�ه د�ل املغرب و�یجي ميل تیجي الساحئ، الس�ی

مشاكر مغطي �اكشة �یبغي �رسقو، هذه جودة الس�یا�ة، الس�یدة الوز�رة؟ 
الطا�يس، اك�ن وا�د االتفاق بني الطا�س�یات، �ی�شاكو م�و يف عوض 
�ادي یدیه لوا�د النقطة ا�يل يه قریبة تیدور به مسافة، كري�ب يف 

  ..درمه د�لنا مغربیة 20ٔ�ورو ٔ�و ال  2الطا�يس �ی�لص م�ال ٔ�ورو وال 

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

 .الس�یدة الوز�رة ف� تبقى � من وقت، تفضيل

الس�یدة اكتبة ا�و� �ى وز�ر الس�یا�ة والنقل اجلوي والصنا�ة التقلیدیة 
  :و�ق�صاد �ج�عي امللكفة �لس�یا�ة

هو تصنیف  80.14هو القانون  ٕاذن حبال يل س�بق يل القول، ٔ�ش�نو
الف�ادق، تصنیف الف�ادق معن�هتا �منش�یو، والف�دق رجعنا ت�شوفوا اجلودة 

  . ف�ه، ق�ل كنا ت�شوفوا �ري الب��ات التحتیة د� ت�شوفوا اجلودة
 �200لكمت �ىل ٕاجراء اف��اصات رسیة، ٔ�ش�نو معناهتا، در�ها يف 

فطو يش وا�د حبال ٕاذا اكن د�ل الف�ادق، ٔ�ش�نو معناهتا؟ معناهتا ك�س�ی
(client)  وهو ما �ی�ش راه من الوزارة وال من يش �ا�ة وتی�لس
�یفاش، املالكة �یفاش، لك �ا�ة �یفاش، بدینا  (restaurant)وت�شوف 

و�ادي �زیدو ند�روها، �الش؟ ح�ث تنقولوا راه اجلودة اح�ا  2016س�نة 
ن ق�ل القانون ما ميك�ش م�فقني معك �مة �دا و�لهيا رجعنا بدلنا القانو

ٕاىل اكن اجلودة ما مز��ش، �ري ٕاىل اكن حبال دا�  (étoile)حنیدو يش 
يش ح�ط وال يش �ا�ة، دا� ت�شفوا اجلودة، ٕاذن هذا راه �م وبدلنا 

  .القانون �ىل ود هاذ املس�ٔ� ا�يل �مة �دا
  .�لكمت �ىل التكو�ن، التكو�ن �م حىت هو والثاين

  :لسةاجل الس�ید رئ�س 
شكرا الس�یدة الوز�رة، و�مس ا�لس ٔ�شكرك �ىل مسامهتك القمية يف هذه 

  .اجللسة
ون��قل ٕاىل السؤال أ�ول املو�ه ٕاىل الس�یدة اكتبة ا�و� �ى وز�ر 
الس�یا�ة والنقل اجلوي والصنا�ة التقلیدیة و�ق�صاد �ج�عي امللكفة 

ه، مس�تق�ل الصنا�ة �لصنا�ة التقلیدیة و�ق�صاد �ج�عي وموضو�
  .التقلیدیة

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

  :�� امعر �داد ٔ�محداملس�شار الس�ید 
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

  سعادة الرئ�س،
  الس�یدات الوز�رات،

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

ام هو معلوم ٔ�ن املالیني من املغاربة یع�شون �شلك م�ارش ٔ�و �ري ك
م�ارش من قطاع الصنا�ة التقلیدیة، لكن لٔ�سف الشدید ٔ�ن هذا القطاع 
ٔ�صبح الیوم �دد نظرا �لمنافسة القویة لبعض املواد املس�توردة لقطاع 

  .الصنا�ة التقلیدیة، مما هيدد مس�تق�ل العدید من احلرف التقلیدیة
�سائلمك، الس�یدة الوز�رة احملرتمة، ما يه س�یاسة احلكومة محلایة �ا 

  هذا القطاع من املنافسة؟
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  الرؤیة املس�تق�لیة لقطاع الصنا�ة التقلیدیة؟ وما يه

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

  .اللكمة �لس�یدة الوز�رة لٕال�ابة �ىل السؤال

ز�ر الس�یا�ة والنقل اجلوي اكتبة ا�و� �ى و  ،الس�یدة مجی� املصيل
امللكفة �لصنا�ة التقلیدیة  ،والصنا�ة التقلیدیة و�ق�صاد �ج�عي

  :و�ق�صاد �ج�عي
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  .شكرا الس�ید املس�شار
وشكرا �لفریق �ىل هذا السؤال املهم و�ىل طرح قضا� �رتبط �لصنا�ة 

  .التقلیدیة يف بالد�
، الس�ید املس�شار، احلدیث �ىل املس�تق�ل، طبعا ٔ�وال، السؤال د�لمك

هذا سؤال �م، ولكن سؤال �بري یصعب ٔ�ننا جناوبوا �لیه يف دق�ق�ني ٔ�و 
ثالث دقائق، ولكن ميكن �كون م�اس�بات دا�ل ا�لجنة ا�تصة ملناقش�ته 

  .�لك�ري من التفاصیل
طبعا نبغي نؤكد �یف ما ٔ�رشمت، الس�ید املس�شار، يف سؤالمك ٔ�ننا 
بصدد قطاع ل�س �اد�، وامسحوا يل نقول هاذ اللكمة، هذا قطاع ف�ه 
البعد �ج�عي والبعد �ق�صادي والبعد الثقايف �لمغرب، هذا قطاع 
خيزتل الثقافة املغربیة والهویة املغربیة واحلضارة املغربیة، و�لتايل ف�ٔي اس��ر 

�ر يف مس�تق�ل يف هاذ القطاع الیوم هو مايش اس��ر �ادي ولكن اس�
  .املغرب ويف �رخيه ويف حضارته

و�لتايل، تنقول ب�ٔن الیوم هذا القطاع هو ال ی��غي ٔ�ن �كون فقط حمط 
اه�م الوزارة الوصیة، ولكن هناك �رامج ٔ�فق�ة بني خمتلف املتد�لني، سواء 

  . �ىل املس�توى احلكويم ٔ�و �ىل مس�توى القطاع اخلاص
معنا ب�ٔنه يف الرب�مج احلكويم مت ففي هذا إالطار هذا، الحظمت 

ختصیص جزء �م لقطاع الصنا�ة التقلیدیة ولالق�صاد �ج�عي، وهذا 
التخصیص ٔ�كد، یعين يف اجلزء ا�صص �لصنا�ة التقلیدیة و�ق�صاد 
�ج�عي، مت الت�ٔ�ید يف الرب�مج احلكويم �ىل رضورة بلورة رؤیة �دیدة 

  .ة�لقطاع، رؤیة ٕاسرتاتیجیة �دید
-2007اح�ا الیوم القطاع اكن ت�ش�تغل يف ٕاسرتاتیجیة ممتدة ما بني 

، الیوم ا�هتت، هاذ الس�ن�ني مرت يف تق�مي هاذ إالسرتاتیجیة ووضع 2015
�شخیص �لواقع ورمس الت�د�ت، كنتافقو معمك ٔ�نه اكن الیوم حتد�ت �هتدد 

ت�س�مترو هاذ القطاع، ولكن طبعا أ�وراش ا�يل يه مف�و�ة ؤ�وراش و�مة 

فهيا، وأ�وراش یعين يف ٕاطار هاذ الرؤیة اجلدیدة ٔ��ید ٔ�نه س�مت تضمیهنا 
مجمو�ة من احملاور، ا�يل الیوم الوزارة �دیة فهيا و�ادي �س�متر فهيا، حماور 
مرتبطة حبامیة املنتوج، ٔ�نه الیوم اكینة س�یاسة ٕانعاش املنتوج �ىل املس�توى 

، �رب �شجیع ٔ�س�بوع املغرب يف العدید الوطين �رب �شجیع أ�سابیع الثقاف�ة

من ا�ول، ولكن الشك ٔ�ن هناك م�ادرة ٔ�خرى ٕان شاء هللا �ادي 
  .نطلقوها

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

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

  :املس�شار الس�ید امحد �� امعر �داد
ها �ىل �مثني والتعبري و�خ�صاص ٔ�وال، �شكر الس�ید الوز�رة و�شكر 

واملاكنة د�ل القطاع ا�يل هضمهتا وعرفهتا، و�شكرها �ىل اجلواب ا�يل 
  . �اوبت

بغیت �شار�ها يف الرٔ�ي د�لها ونتعاونو معها واح�ا يف ج�هبا ٕان اولكن 
بغیهتا �شوف �امعة غرف اشاء هللا، نتعاونو معها، اح�ا ٔ�حصاب القطاع و 

ورؤساء غرف الصنا�ة التقلیدیة واملس�شار�ن الربملانیني  الصنا�ة التقلیدیة
ؤ�طر خمتصة يف  ةواملد�ر�ن اجلهویني �لوزارة وعندها ٔ�طر يف الوزارة كف�ٔ 

هذا املیدان، وجنمعوا ونناقشوا أ�ولو�ت ونناقشوا ند�رو بنك معلومات 
د�ل �قرتا�ات ا�يل ميكن یوصلنا يف أ�ولو�ت د�لو، وميكن �شوفو 

صوصیة، ٔ�ن الصنا�ة التقلیدیة عندها مسائل ا�يل البد، البد من طریق اخل
ا�متویل، البد من طریق املواد أ�ولیة، البد من �یف�ة إالنتاج، من بعد �د� 

  . نتخمو يف التصد�ر وال�سویق هذه املسائل من بعض النقل
وهن� هاذي ا�يل �ات يف هاذي الوزارة ا�يل يه وزارة م�اكم� ٔ�ول 

رة، الصنا�ة التقلیدیة، الس�یا�ة، النقل اجلوي، هاذي وزارة م�اكم� م
وا�ىل ی�سهل لمك ومندمك اح�ا ٕان شاء هللا معك يف العون، ٔ�ن بغینا 
�كعدو، و�خ�صاصیني لكو ا�يل جيیب املشالك وا�يل جيیب احللول، 

  . ونقادمه ؤ�نت عندك �ش تدافعي �لیه
فاتت سابقة �لوقت، ٔ�هنا  2015-2007هاذ الرؤیة ا�يل فاتت رؤیة 

  . فهيا نقط مدروسة ومعروفة والوزارة �ات ملزتمة حبقها مهنا
هاذ الرؤیة ا�يل بغیهنا تعود لقدام بغیهنا تعود ٔ�كرث وتعود �شمل مجیع ما 

  . یتعلق �لصنا�ة التقلیدیة وارتباطها �لس�یا�ة وارتباطها �لنقل اجلوي
  .وشكرا

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

  .ف� تبقى � من الوقت الس�یدة الوز�رة

الس�یدة اكتبة ا�و� �ى وز�ر الس�یا�ة والنقل اجلوي والصنا�ة التقلیدیة 
  :امللكفة �لصنا�ة التقلیدیة و�ق�صاد �ج�عي ،و�ق�صاد �ج�عي

  .شكرا
ٔ�وال، ٔ��دد الشكر �لس�ید املس�شار �ىل هاذ التعق�ب و�ىل هاذ 

لروح د�ل التعق�ب ا�يل يه روح قامئة �ىل التعاون والرغبة یعين يف ا
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  . ال�شارك وكذ� يف تقدمي اخلربة
ٔ��ید ٔ�نه يف هاذ القطاع هو قطاع ما فهيش فقط �ري القطاع احلكويم 

  . الويص، ولكن ف�ه فا�لني �مني
ٔ�� م�ارشة بعد تعی�ين زارين السادة رؤساء الغرف واجلامعة، نعم 

، واكنت م�اس�بة �ل�دیث �ىل القطاع وإالشاكلیات د�لو زاروين
والت�د�ت وكذ� بعض املقرت�ات �لتطو�ر، فاملقاربة ال�شار�یة �یف ما 
�ات يف الرب�مج احلكويم يه یعين من معق مقاربة دميقراطیة ا�يل 

  .كنت��اوها، ويه مقاربة ومهنجیة معمتدة يف مجیع الس�یاسات العموم�ة

  :لسةالس�ید رئ�س اجل 
  .شكرا الس�یدة الوز�رة

السؤال الثاين موضو�ه حتسني جودة املنتو�ات املغربیة وحام�هتا من 
املنافسة، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق �حتاد العام ملقاوالت 

 .املغرب فلیتفضل الس�ید املس�شار، تفضل

  :املس�شار الس�ید عبد امحلید الصو�ري
  الس�ید الرئ�س،

  زراء احملرتمون،السادة الو 
  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

  الس�یدة الوز�رة احملرتمة،
دون احلا�ة �لرجوع ٔ�مهیة قطاع الصنا�ة التقلیدیة وماكنته الوازنة يف 
ا�متع املغريب واليت تتعدى اجلوانب �ق�صادیة و�ج�عیة ملا خيزتنه من 

و� ثقاف�ة وف�یة، فالبد ٔ�ن نثري مقومات حرضیة وملا حيم� م�تو�ا من مح
اه�ممك �لمسؤولیة اجلس�مية اليت �ىل �اتق�ا مجیعا من ٔ��ل احلفاظ �ىل 
م�توج الصنا�ة التقلیدیة مكوروث ثقايف و�رخيي ا�ي �متزي به املغرب، 
ویعترب من ٔ�مه د�امات الهویة احلرضیة لبالد�، وذ� من �الل العمل �ىل 

ضامن �س�متراریة �رب تعز�ز حامیته واملنافسة �ري ٕاضفاء قمية ٔ�كرب �لیه و 
املتاكف�ة من ق�ل املنتو�ات أ�ج�بیة، اكملنتو�ات الصی��ة والهندیة 

  . والرت�یة، ٕاىل �ٓخره، اليت تغزو السوق املغربیة
 احملرتمة، ٕاال بتحسني جودة ولن یت�ٔىت ذ�، الس�یدة اكتبة ا�و�

وتنافس�یة م�توج الصنا�ة التقلیدیة، من �الل ت�ٔهیل مكو�هتا املهنیة 
وتطو�ر ال�س�یج املقاواليت �لقطاع ودمعه بوضع عقار مالمئ رهن ٕاشارة هذه 
املقاوالت الرائدة والناش�ئة ٕ��داث م�اطق وفضاءات ٔ��شطة م�دجمة من 

مالمئة لفائدة املقاوالت الصغرى ج�ل �دید تتوفر �ىل ب��ات حتتیة 
  . واملتوسطة �لقطاع

كام جيب تقدمي ا�مع ا�لو��س��يك ملقاوالت الصنا�ة التقلیدیة وضامن 
�زویدها �ملواد أ�ولویة ذات اجلودة العالیة �متك�هنا من رفع جحم إالنتاج 
وجودته وٕاد�ال بعض التصاممي العرصیة، وكذا مسا�رة التحوالت 

وتطو�ر وتنویع املنت�ات لتمتكن املقاو� الوطنیة املصدرة من  التك�ولوج�ة

��س�ام مع ٔ��دث �جتاهات يف التصاممي وأ�لوان و�س�ت�ابة 
  .ملتطلبات زبناء هذا املنتوج

و�لیه �سائلمك، الس�یدة اكتبة ا�و� احملرتمة، ما م�ٓل مرشوع فضاء 
�ي هيم �متكني املقاوالت ٔ��شطة الصنا�ة التقلیدیة مبدینة ا�ار البیضاء وا

  الصغرى واملتوسطة بفضاءات م�دجمة �س�تجیب حلاج�اهتم؟
�نیا، ما يه أ�شواط اليت قطعها مرشوع القانون املتعلق ب��ظمي مزاو� 
ٔ��شطة الصنا�ة التقلیدیة، وا�ي طال انتظاره من ق�ل اكفة املتد�لني يف 

القطاع وتعز�ز  القطاع وا�ي ميكن ٔ�ن �شلك مد�ال ٔ�ساس�یا لتطو�ر
  ٔ��شطته؟

�لثا، ما يه ا�ٓلیات اليت تعزتم الوزارة توفريها من ٔ��ل متویل ٕا�ادة 
  هیلكة املقاوالت، وذ� من ٔ��ل موا�بة التحوالت التك�ولوج�ة احلدیثة؟

  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .الس�یدة الوز�رة اجلواب �ىل السؤال

ة والنقل اجلوي والصنا�ة التقلیدیة الس�یدة اكتبة ا�و� �ى وز�ر الس�یا�
  :امللكفة �لصنا�ة التقلیدیة و�ق�صاد �ج�عي ،و�ق�صاد �ج�عي
  .شكرا الس�ید الرئ�س

مرة ٔ�خرى ٔ�شكر الس�ید والفریق ا�ي ی�مني � �ىل هاذ السؤال، و�ىل 
�ه�م بقطاع الصنا�ة التقلیدیة وتطو�ر هاذ القطاع ا�يل الشك هو قطاع 

  .وي واسرتاتیجي يف ال�س�یج �ق�صادي و�ج�عي لب��ح�
ولكن امسح يل الس�ید املس�شار، ٔ�� النص ا�يل عندي مايش هو 
هذاك ا�يل عندمك، یعين السؤال ا�يل توصلت به وتربمج هو سؤال يف 
موضوع عندو �القة �جلودة وعندو �القة حبامیة املنتوج، مع ذ� تفضلتو 

�شار، مبجمو�ة من أ�س�ئ�، طبعا جوج دقایق مشكور�ن، الس�ید املس 
�ادي نعاود �كرر ما اكف�اش، �ادي جتي �لجنة و�ادي �كون عند� 
م�اقشة املزيانیة یوم امجلعة مربجمة و�ادي �كون م�اس�بات ٔ�خرى دا�ل 

  . ا�لجنة ملناقشة هذه القضا�
الس�ید املس�شار احملرتم، ٔ�نه الصنا�ة التقلیدیة الیوم  ،ولكن ثقوا

و�ق�صاد �ج�عي يه يف صلب اه�م هذه احلكومة، �یف ما ٔ�رشت 
ٔ�نه يف الرب�مج احلكويم مت التخصیص لها جزء �بري �لصنا�ة التقلیدیة 
و�ق�صاد �ج�عي، الیوم الرؤیة اجلدیدة اليت �ش�تغل �لهيا يه رؤیة 

ریة س�تكون مايش قطیعة، ولكن فهيا �س�متراریة، وعندما ٔ�قول �س�مترا
یعين �مثني الربامج اجلیدة وإالجيابیة ا�يل اكنت من ق�ل وا�يل يه كثرية، 
ويف نفس الوقت اس�ت�ابة �لت�د�ت ا�يل من ٔ�مهها الیوم هو اجلودة وحامیة 
املنتوج، ٔ�ن عندما نت�دث عن اجلودة، اجلودة هذه الیوم مطلوبة يف لك 

لتارخي د�ل املغرب القطا�ات والشك يف ٔ�نه يف هاذ القطاع ا�يل كريتبط �
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وحضارة املغرب وكريتبط �ملس�تق�ل، وقطاع مايش قطاع فقط ببعد 
  .اج�عي ولكن قطاع ببعد اق�صادي

الیوم ال ٔ�خف�مك ٕاذا قلت ب�ٔن هناك طلب مزتاید من العدید من نقط 
العامل ومن السفارات د�لنا يف اخلارج تطلب تنظمي معارض وتطلب تنظمي 

هيا املغرب هو ضیف الرشف، من ٔ��ل التعریف هباذ ٔ�سابیع ا�يل �یكون ف
املنتوج، ٔ�ن هاذ املنتوج الیوم �لیه ٕاق�ال �بري، فهو من �ال� كنعتربو 
�قل احلضارة، وهو �قل دبلومايس، ودبلومايس �شلك ٔ�و ب�ٓخر و�ینقل 
اخلربة املغربیة ومنط الع�ش املغريب والفن املغريب، وهذا وا�د اليشء 

دارت دراسة ؤ�طلقت ا�يل بی�ت ب�ٔنه اك�ن وا�د الرضا عن �ل�س�بة لنا ت
هذا املنتوج، ؤ�ن �س�بة إالق�ال �لیه يف �زاید وأ�رقام ا�يل اكینة ميكن جتیوا 
يف ا�لجنة و�شريوا لها، ٔ�هنا ك�شري أ�رقام املتوفرة ٔ�ن رمق املعامالت، الیوم 

ملیار درمه  22.4ٕاىل  2007ملیار درمه ا�يل اكنت س�نة  10.4انتقلنا من 
  . 2015مع هنایة س�نة 

وحنن نطمح ٔ�ن هاذ الرمق یتضاعف يف املس�تق�ل، ٔ�ن الطلب املزتاید 
من أ�سواق اخلارج�ة وكذ� الثقة فهاذ املنتوج، وا�يل طبعا ما ميكن 
�لفا�لني الوطنیني سواء اكنوا فا�لني اق�صادیني ٔ�و یعين اج�عیني، ما ميكن 

ندة د�هلم لهاذ املنتوج ٕاال ٔ�هنا �سامه فعال ب�ٔنه حيظى یعين ا�مع د�هلم واملسا
  .�ملاكنة ا�يل ت�س�تحقها

فهناك م�ادرات مت الق�ام هبا يف السابق والیوم، �یف ما قلت، نعزتم 
�ش�تغال �ىل رؤیة �دیدة، رؤیة ٕاسرتاتیجیة �دیدة، ؤ�� عندي الثقة 

  ..غاربةالاكم� ٔ�ن هذا القطاع هو قطاع ا�يل ت��جمعوا ف�ه امل

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .�ىل مسامهتك القميةشكرا الس�یدة الوز�رة 

ون��قل ٕاىل حمور �ٓخر، السؤال مو�ه �لس�یدة وز�رة أ�رسة والتضامن 
واملساواة والتمنیة �ج�عیة، وموضو�ه وضعیة املترصفني املتعاقد�ن 

و�ة السادة املس�شار�ن من مجم مبؤسسة التعاون الوطين، اللكمة ٔ��د
  .الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل لتقدمي السؤال، تفضل

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

  الس�یدة الوز�رة،
  السادة الوزراء، 

  ،الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون
م�رصف م�عاقد مع هذه  20ٔ�قدمت ٕادارة التعاون الوطين �ىل طرد 

س�نوات، مفاذا تعزتمون، الس�یدة  5غلوا ملدة املؤسسة، �لام ٔ�هنم اش�ت
  الوز�رة، الق�ام به من ٕاجراءات ل�سویة وضعیة هؤالء املترصفني؟ 

  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .اللكمة � الس�یدة الوز�رة، تفضيل

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

  .ئ�سشكرا الس�ید الر 
ٔ�وال الس�یدة املس�شارة احملرتمة، نبغي �ري نعاود نضبط معك املفاهمي، 
تتلكمي �ىل يف السؤال د�� �ىل م�رصفني، واحلال ٔ�ن أ�مر یتعلق 
مبس�ت�دمني م�عاقد�ن، تتلكمي يف العرض د�� �ىل السؤال وتتقويل 

نقدرو طرد، وأ�مر یتعلق ٕ�هناء العقد، ف�� نضبطو املفاهمي ب��اتنا و 
  .نتلكمو �ىل الوضعیة

هاذ الف�ة تعاقدت مع ا�و� و�دد لها العقد مث اس�تفادت من اس�ت��اء 
العقد، وهذا معمول به يف مجیع ا�ول  د�ل الس�ید رئ�س احلكومة مث ا�هت�ي

  .وكذ� يف املنظومة املغربیة

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

  .لرئ�سةيف ٕاطار التعق�ب تفضيل الس�یدة ا

  :ر�اء الكساب الس�یدةاملس�شارة 
  . شكرا الس�یدة الوز�رة �ىل اجلواب

ولكن يف احلق�قة ما اح�اش يف م�رصفني وال م�عاقد�ن وال 
مس�ت�دمني، املوضوع مايش يف املفاهمي، املوضوع يف صلب املوضوع، هاذو 

 د�ل الناس ا�يل يف أ�صل اكنوا �اصهم �كونوا م�رصفني، ٔ�ن االتفاق 20
ا�يل اكن عندمه يف الوزارة ويف وزارة، الس�یدة الوز�رة، ا�يل اكنت س�بق�ك 

  .هو ٔ�هنم �ادي یدجموا يف ٕاطار الوظیفة العموم�ة
ا�يل حصل ٔ�ن ما اكنوش املناصب املالیة ووا�دومه وعندمه لك الو�ئق 
الالزمة ب�ٔهنم �ادي �كون عندمه عقد �ري حمدد املدة، لٔ�سف هام وقعوا 

 حمدد املدة، �ادي یتقلب هلم العقد حمدد املدة، ولٔ�سف هنا �ىل عقد �ري
عندمك منوذج من العقود ا�يل ت�س�هيا هاذ املؤسسة يف الصف�ة أ�وىل ممكن 
�ك�ب فهيا ا�يل بغیت، ٔ�ن يه �ري مس��ة والصف�ة الثانیة يه ا�يل 
مس��ة، الصف�ة أ�وىل يه ا�يل ت��ص �ىل ٔ�ن واش العقد حمدد املدة وال 

ري حمدد املدة، هذا منوذج ممكن نبدلوه ند�رو ف�ه ٔ�ي �ا�ة بغینا، هذا �
  .ٔ�وال

�نیا، هاذ العقود هذه �ري مصادق �لهيا وما تیعطومهش �سخ مهنا كام 
  . ، هذه من �ةینص �ىل ذ� القانون

س�نوات، وتنعتقد  5من �ة ٔ�خرى، هاذ الناس هاذو اش�تغلوا ملدة 
س�نوات اكف�ة ب�ٔهنم یتلقى هلم �ل  5ٔ�ن  ب�ٔن مدونة الشغل راه ت��ص �ىل

  .يف ٕاطار إالدماج يف الوظیفة العموم�ة، یرتمسوا يف ٕاطار العمل د�هلم
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اح�ا هاذ املوضوع هذا تن�ريوه ٔ�وال ٔ�ن املعا�ة د�ل هاذ الناس ا�يل 
ٔ�شهر، ٕاضافة ٔ�هنم مت تعنیفهم مرات �دیدة، �ٓخر مرة اكن  6معتصمني ملدة 

م قلی� من بعد ما تنصبتوا يف احلكومة احلالیة، ت��عنفوا يه م�ارشة یعين ٔ��
من ال�ساء یعنفن هبذه  16فرد فهيم  20ٔ�مام الوزارة د�لمك وتلفقهتم هتم، مه 

  .د�ل الش�باب 4الطریقة و
�نیا، هاذ السؤال د�لنا، اح�ا ا�يل كنثريوه ٔ�ن �یوري ب�ٔن العمل ا�يل 

الهشاشة، وهذا منوذج � من لو العمل �لعقدة �یو� لنا  اكرتوجو 
الهشاشة ا�يل �ادي خيلقو لنا هاذ العمل �لعقدة ورضب التوظیف دا�ل 
الوظیفة العموم�ة مع ما خيلق هاذ القضیة د�ل رضب الوظیفة العموم�ة من 

  .مشالك
  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة � الس�یدة الوز�رة

  :ساواة والتمنیة �ج�عیةوامل  والتضامنالس�یدة وز�رة أ�رسة 
  امسح يل الس�ید الرئ�س،

  الس�یدة املس�شارة،
و�ت اهتام خطري �لحكومة، عندما تت�دث عن عقود الصف�ة أ�وىل 
فهيا يشء والصف�ة أ��رية فهيا يشء، ٔ�� بني یدي العقود احلق�قة، ٔ�� ما 

  . كنتلكمش �ملمتنیات، ٔ�� ٔ��لكم بو�ئق
ت مع هؤالء املس�ت�دمني املتعاقد�ن يه هاذ، فهيا ٔ�ن العقدة اليت ٔ��رم

 durée d’une année( ا�يل اكن فهيا ٔ�ول ٕا�رام �لعقد 2011س�نة 
renouvelable(  هذا العقد ا�لوالين، مث مت جتدیده مرتني، مث جتدیده

ا�يل دار الس�ید  (la dérogation)مرتني، مث كذ� عند� �س�ت��اء 
  . ، ٔ�هنا جتددت تلقائیا2016حىت  2014رئ�س احلكومة يف 

وامسحوا يل إالخوة وأ�خوات املعنیني رامه يف �ٓخر املطاف ها ٔ�ن� 
  . �لتوق�ع (lu et approuvé avec signature)ك�شوفوا 
ش ٔ�ي �م، ٔ�ن هذا مس مبصداق�ة ا�و� و هللا خيلیمك ما تقول ،��

توى ا�ويل و�ىل املغربیة، هذا مس بنظام التعاقد املعمول به �ىل املس� 
بغیتو نقول لمك ٔ�ش�نو يه احلق�قة؟ هام هاذ الناس إاىل  .املس�توى الوطين

 ري�یجیوا ٔ�وال �ش یتعاقدوا ملدة س�نة، س�ن�ني، ثالث س�نوات يف أ��
�یطلبوا إالدماج املبارش يف الوظیفة العموم�ة، ومايش معقول ٔ�ننا نقولو 

طریقة التوظیف املبارش، �لناس من �الل القانون واملرسوم ا�يل �ی�دد 
دوزوا يف املبار�ت وجنیو و�د�ن �ٓخر�ن ند�رو هلم إالدماج تٔ��مك �اصمك 

املبارش، هذا ضد �اكفؤ الفرص، هذا ضد م�دٔ� �س�تحقاق، �� ا�يل 
بغى التعاقد ایدوز املباراة، وا�يل  كتافوابغى إالدماج املبارش یعري �ىل ا

ما س�ن�ني، � ٕاما ثالث س�نوات �ىل یوقع �ىل التعاقد � ٕاما س�نة، � إ 

  .حسب العقد ؤ�ش�نو ف�ه
بغیت كذ� نقول ب�ٔن اح�ا عند� عرض، العرض هو ٔ�وال جيیو ا

  . املبار�ت ابغاوش یدوزو ااملبار�ت ا�ٓن، ما  ایدوزو 
جوج قلنا هلم ممكن �كون التعاقد يف ٕاطار القانون اجلدید د�ل التعاقد، 

  .د ا�ي ا�هت�ىولكن تعاقد �دید، مايش التعاق

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا �لس�یدة الوز�رة، ؤ�شكرك �ىل مسامهتك القمية يف هذه اجللسة

ون��قل ٕاىل وزارة ٔ�خرى، ؤ�و�ه السؤال ٕاىل الوز�ر امللكف �لعالقات 
مع الربملان، واش وز�ر النقل موجود؟ وز�ر التجهزي؟ ٔ�و من یتوىل إال�ابة 

  .�لیه، من؟ اللكمة لمك الس�ید

نتدب �ى رئ�س احلكومة امللكف امل وز�ر ال ،الس�ید مصطفى اخللفي
  :مع الربملان وا�متع املدين والناطق الرمسي �مس احلكومة �لعالقات

ٔ�وال، هنا� أ�س�ئ� املتعلقة �ملاء، س�تجیب عهنا الس�یدة الوز�رة، 
اكتب ا�و�، مث بعد ذ� أ�س�ئ� أ�خرى س�تقوم �ٕال�ابة �لهيا ممث� 

  .لقطاع التجهزي والنقل وا�لو��س��ك واملاء

  :الس�ید رئ�س اجللسة
السؤال ا�ٓين أ�ول املو�ه �لس�ید وز�ر التجهزي والنقل  ،ٕاذن

وا�لو��س��ك واملاء، حول تطو�ر م�ظومة النقل، اللكمة ٔ��د السادة 
املس�شار�ن من الفریق �س�تقاليل والو�دة والتعادلیة، لتقدمي السؤال، 

  .تفضل

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

  السادة الوزراء،
  الزمالء احملرتمني،

املوضوع یتعلق برثوة ٔ�ساس�یة و�مة ومرتبطة �حلیاة ٔ�ال ويه املاء 
وتدبري املاء، املاء ا�هب أ�زرق، املاء هو احلیاة، املغرب ب�� مكوقع 

رف تغیريات �ىل ــ، یعات تضار�س�یةـــــجغرايف ممتزي یعرف تبای�
، كذ� عرف اس�هتالاك �بريا ملیاهه )géomorphologie(وى ــــاملس�

اجلوف�ة، �ساقطاته م�نو�ة و�لتايل ضعیفة ٔ�ح�ا�، بل یعين تعرف الشح يف 
  .بعض املناطق

ٕاذن املغرب م�ذ �س�تقالل اختذ ٕاسرتاتیجیة تدبري هاذ املورد 
لساكنة وكذ� هو أ�ساس �ىل أ�سايس احلیايت، الرتباطه مبع�شة ا

  .املس�توى احلیايت
��، فالس�یاسات اليت هنجها املغرب اكنت س�یاسات �د �مة و�ىل 
رٔ�سها س�یاسة بناء السدود اليت مزيت التجربة املغربیة، و�لتايل اكنت لها 
انعاكسات ٕاجيابیة ٔ�ساس�یة �ىل مس�توى أ�من الغذايئ، وكذ� �ىل 
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ي يف شقه الفال�، حىت ٔ�ننا ٔ�صبحنا مس�توى �س�تقرار �ق�صاد
مرتبطني لك �رتباط هبذه ال�ساقطات وانعاكساهتا �ىل املس�توى 

  .�ق�صادي، واكن لها دامئا ت�ٔثريا �بريا يف التواز�ت �ق�صادیة �ملغرب
��، الس�یدة الوز�رة احملرتمة، حنن نود من �الل هذا السؤال ٔ�ن 

ٔ�و التطوریة ٔ�و إالضاف�ة اليت تعزتم ما يه الس�یاسة اجلدیدة  :ن�ساءل
احلكومة يف هذه املر��، �س�تحضار الرتاكامت واس�شفاف املس�تق�ل من 

  �الل تدبري هذا القطاع أ�سايس؟
  .الوز�رة شكرا الس�یدة

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

  .اللكمة � الس�یدة الوز�رة لٕال�ابة

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

  .شكرا الس�ید الرئ�س
  . شكرا الس�ید املس�شار �ىل السؤال د�لمك

ٕان اكنت هناك س�یاسة حكوم�ة ٔ�و قطاعیة ٔ�ثب�ت جناعهتا وفعالیهتا يه 
الس�یاسة الوطنیة املائیة اليت هنجها املغرب م�ذ جفر �س�تقالل، واليت 
�رهنت �ىل فعالیهتا ؤ�نقذت املغرب یعين من فرتات جفاف بعض أ�ح�ان 
تتكون م�تالیة وعسرية، وهاذ الس�یاسة ا�يل انطلقت �لفعل بفضل س�یاسة 
السدود الكربى، ولكن السدود بو�دها ا�ٓن مل تعد اكف�ة لسد �اج�ات 

  .البالد من املاء وضامن ٔ�م�ه املايئ
متزي �الس��اق�ة وا�ینام�ة والتخطیط �� اكنت هاذ الس�یاسة دامئا � 

  :ا��امات ٔ�ساس�یة ا�يل يه 3الق�يل و�ر�كز �ىل 
ا��امة أ�وىل ��ر�ة أ�وىل هو تدبري الطلب، لن نتلكم عن البحث 
عن موارد مائیة ٕاضاف�ة، ٕان مل حنسن تدبري املوارد املائیة املتا�ة �رب هنج 

ج �ق�صاد املاء املو�ه ٕاىل س�یاسة �ق�صاد يف املاء، سواء اكن ا�هن
  .الفال�ة ٔ�و املاء املو�ه لالس�هتالك ال�رشي

�� اخنرط املغرب، بطبیعة احلال، مبسامهة لك القطا�ات الوزاریة يف 
س�یاسات معوم�ة هتدف ٕاىل التقلیل من اس�هتالك هذا املاء، سواء عن 

لامء طریق عرصنة ٔ�نظمة السقي ٔ�و عن طریق ت�ٔهیل ش�بكة التوزیع واجلر �
  .الصاحل �لرشب

ا��امة الثانیة بطبیعة احلال هو �منیة العرض، یعين البحث عن موارد 
مائیة ٕاضاف�ة وتنویع مصادر الزتوید، مل یعد اكف، املوارد التقلیدیة، ٔ�ي يف 
أ�مطار اليت ٔ�صبحت ا�ٓن تیطبعها وا�د النوع من �دم �نتظام والرتاجع 

�اج�ات البالد من املاء، �� البد من ال�س�يب، مل تعد اكف�ة لو�دها لسد 
البحث عن موارد �ري تقلیدیة، وهنا ٔ�خص ���ر ا�لجوء ٕاىل البحر وتطو�ر 
�ك�ولوج�ة حتلیة م�اه البحر و�مثني املیاه املعاجلة، ذاك الرصید املايئ املهم 

ا�ٓن ا�يل اس�مثر� يف جمال تطهري السائل �اصنا �مثنه ونو�ه لالس�تعامالت 
 .�ىل املیاه أ�خرى ویة لنخفف العبءالثان

بطبیعة احلال ا��امة الثالثة هو احلفاظ �ىل الرصید املايئ عن طریق 
یعين حماربة التلوث، عن طریق عقلنة ٔ�یضا اس�هتالك الرصید املايئ اجلويف 
ا�يل تیعرف وا�د �س�تزناف مفرط و�ول يف بعض املناطق و�مثني بعض 

 .املصادر د�ل التوزیع
  .لمك الس�ید املس�شار اشكر 

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .شكرا

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

  :املس�شار الس�ید عبد ا�لطیف ٔ�بدوح
  . شكرا الس�یدة الوز�رة �ىل ما تفضلمت به من ٕا�ا�ت

وفعال الحظنا إالجراءات والطرق ٔ�و إالبدا�ات، ٕان حص التعبري، اليت 
 يف اختاذها، وهذا تی�ني وتی�ٔكد ٔ�ش�نا هو إالملام �رغبون يف، ٕان شاء هللا

  .د�لمك الك�ري هباذ القطاع و�ٔ�مهیة د�لو
ٔ�� �ري بغیت �س�تغل الفرصة فهاذ ا�قائق ا�يل بقات ٔ�و ال �ري الثواين 
ا�يل بقات، �ش �ري نثري املوضوع د�ل �خ�الالت الطبیعیة ا�يل ما 

ك املفرط والغري املرشد �لفرشة املائیة، عندمك فهيا ید، ولكن راجعة لالس�هتال
  .وا�يل �لق لنا وا�د التبا�ن �ىل مس�توى أ�حواض املائیة

أ�حواض املائیة مايش حبال حبال وهاذ التبا�ن ف� ب�هنا تیعطي وا�د 
سليب ٔ�ح�ا� يف بعض املناطق، اليشء ا�يل �ی�ٔ�ر خصوصا �ىل �نعاكس 

التوقعات د�ل املس�تق�ل يف ما خيص القطاع الفال�، ما كنتلكموش �ىل 
 .حىت أ�زمة د�ل ماء الرشب يف بعض املناطق ا�يل �ددة �لعطش

  .شكرا الس�ید الرئ�س

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

  .شكرا الس�یدة الوز�رة يف ما تبقى � من الوقت

ملكفة  ،اءالس�یدة اكتبة ا�و� �ى وز�ر التجهزي والنقل وا�لو��س��ك وامل
  :�ملاء

  الس�ید املس�شار، 
ٔ�شاطرمك الرٔ�ي ب�ٔن ٔ�مه الفرشاة املائیة وا�زون املايئ اجلويف ا�ي یتوفر 
�لیه املغرب یعاين من �س�تزناف املفرط واملهول، مما هيدد املوازنة املائیة 
وهيدد ٔ�یضا �س��رات املرتبطة، �خلصوص �س��رات الفالح�ة 

  . ا�زون املايئاملرتبطة هبذه 
اخنرطنا يف مقاربة �دیدة، مقاربة تعاقدیة مع مجیع أ�طراف، ح�ث ٔ�ن 

 le contrat de( كن�اولو ما ٔ�مكن نبلورو ما �سمى بعقدة الفرشة،
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nappe ( ا�يل فهيا تعاقدات مجیع أ�طراف هتدف �ٔ�ساس ٕاىل اسرت�اع
  . (l’équilibre hydraulique)املوازنة املائیة، 

د من إالجراءات الس�هتالك �هتدف �ٔ�ساس ٕاىل العدی و�نیا
  .د�ل هاذ الفرشة املائیة (rationnel)الين ــــــعق

  .شكرا لمك

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

السؤال ا�ٓين الثاين، وموضو�ه موا�ة اخلصاص يف م�اه الرشب 
ار�ن من مجمو�ة العمل ببعض املناطق اجلنوبیة، اللكمة ٔ��د السادة املس�ش

  .التقديم لتقدمي السؤال، تفضل

  :املس�شار الس�ید �دي جشري
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

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

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن،
تعلمني الس�یدة الوز�رة احملرتمة، ٔ�ن مقای�س أ�مطار املس�� �الل 

، عرفت تفاو� �بريا من �ة 2017-2016الس�نة الهیدرولوج�ة احلالیة 
ٔ�خرى، حبیث ٔ�ن أ�قالمي اجلنوبیة الرشق�ة �لمملكة، ؤ�خص ���ر لك من 
ٕاقلمي طاطا، ورزازات، زا�ورة، تنغري، الراش�یدیة وفك�ك جسلت جعزا هاما 
من هذه ال�ساقطات نتج عنه نقص �بري يف املوارد املائیة، و�ٔ�خص املاء 

  .الصاحل �لرشب
فٕاننا �سائلمك، الس�یدة الوز�رة، عن إالجراءات اليت س���ذوهنا  �ا

لضامن اس�مترار �زوید ساكنة هذه املناطق، خصوصا وحنن مق�لون �ىل 
  فصل الصیف و�ىل شهر رمضان؟

  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .اللكمة �لس�یدة الوز�رة لٕال�ابة �ىل السؤال، تفضيل

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

  . شكرا لمك الس�ید املس�شار �ىل هاذ السؤال
م�اخ�ة، احلا� الهیدرولوج�ة لهاذ -�لفعل املناطق یعين الس�نة الهیدرو

املومس عرفت تفاوت ما بني اجلهات، حبیث ٔ�ن ال�ساقطات �راوحت ما 
جعز م�با�ن ٔ�یضا ما بني ملميرت، مما شلك یعين  650ملميرت ٕاىل  100بني 

اجلهات وما بني أ�حواض، �خلصوص املناطق اجلنوبیة ا�يل عرفت وا�د 
العجز، قد ٔ�قول، �م يف ما خيص الواردات املائیة، يف احلوض ا�يل �لكمت 
�لیه، �خلصوص أ�حواض اجلنوبیة الرشق�ة ا�يل عرفت وا�د العجز 

  . �ىل مس�توى الواردات املائیة %55یقارب 
كن هاذ املناطق معروفة یعين جبفاف هیلكي وب��وي وكتعرفو الس�ید ول

املس�شار، ب�ٔننا اس�مثر� الك�ري يف هذه املناطق �ىل مس�توى تدعمي الب��ة 
التحتیة املائیة، حبیث يف الثالث س�نوات أ��رية ثالث سدود كربى �ىل 

  . مخسة ٔ��ش�ٔت وو�ت �ٔ�ساس لهذه املناطق
یاه اجلوف�ة، یعين رصد� �الف مايل �د �م ف� خيص اس�تكشافات امل 

من ٔ��ل تعمیق �س�تكشاف املايئ اجلويف وبتعبئة هذه املوارد املائیة، 
یبقى فقط هناك تفاوت ما بني هذه أ�حواض �ىل املس�توى احمليل، ولكن 
هناك یعين �ر�مج اس��ايق حىت حند من هذا اجلفاف ٔ�و خنفف �ٔ�ساس 

لیة، ال من ح�ث تعبئة املوارد املائیة اجلوف�ة العبء �ىل الساكنة احمل 
�خلصوص، ال من ح�ث ٔ�یضا تق�ني بعض الطلقات ا�يل مو�ة �ٔ�ساس 
�لفال�ة، ٔ�ن أ�س�بق�ة �لامء الصاحل �لرشب، وال من ح�ث ٔ�یضا توفري 
بعض الصهارجي املائیة �خلصوص �لمناطق املش��ة واملناطق البعیدة حىت 

  .فافخنفف من �دة هذا اجل
  .لمك الس�ید املس�شار شكرا

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

  :املس�شار الس�ید �دي جشري
شكرا الس�یدة الوز�رة �ىل �ودمك، و�شكرمك كذ� �ىل التفهم د�لمك 

  .وأ�مهیة ا�يل كتعطیوها لٕالشاكلیة د�ل املاء يف هاذ املناطق
   الس�یدة الوز�رة،

د�ل رؤساء امجلا�ات  9طرح�ا هاذ السؤال جتاو� مع ملمتس قدموها 
يه جام�ات س�یدي �يل �لراش�یدیة، جام�ة �زار�ن،  املكونة حلوض معیذر

داوود �زا�ورة، وجام�ة النیف، وحصیا ٔ�یت والل والنقوب و�ٓیت بو 
ومصیيص ٕ�قلمي تنغري، وا�يل قدموا هاذ امللمتس ��وا�ر ا�تصة یطلبون 

داملطالب، املطلب أ�ول هو ما �اء يف السؤال، هو یعين ٕاجياد  2فهيا 
احللول �لمشلك احلايل ا�يل �یعانیو م�ه نظرا �لنقص ا�يل تتعرفوا یعين 
املنطقة ف� خيص أ�مطار، ولكن �ٔ�ساس املطلب الثاين وهو املطالبة 

  . �لزتوید �لمنطقة بوا�د املوارد ا�يل تضمن �س�متراریة
عرف، الس�یدة الوز�رة، من �الل الز�رات ا�يل مقمت هبا �لمنطقة وكت

و�طالع د�لمك �ىل إالشاكل احلق�قي ا�يل ت�متكن يف ٔ�ن املنطقة احلوض 
، لهذا ..ما فهيشاي الب��ة اجلیولوج�ة د�لها، ما مالمئاشاي �ش ی��قل 

  . �یبقى احلل الوح�د هام الق�وات اجلهویة
ر اخلدمة ٕالجناز السدود و�شكرون �لهيا، سد حق�قة ٔ��مك ٔ�عطیتو ٔ�م

، ٕاال ٔ�نه املطالبة د�ل هاذ الناس هاذو، ٔ�نه موا�بة مع ىدغز وسد تو كد�ٔ 
ٕاجناز السدود �یطلبوا ٔ�نه �كون دراسة �اصة �لق�وات اجلهویة ومبحطات 
الت�لیة �ش ميل �مكلوا السدود �ش ميكن یبدا الرشوع يف أ�شغال د�ل 
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  . د�ل هذه املناطقالزتوید ا�هنايئ
  .الس�ید الوز�ر شكرا

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

 .اللكمة � الس�یدة الوز�رة يف ٕاطار الرد �ىل التعق�ب

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

  .شكرا الس�ید الرئ�س
ر، �لفعل ف� یتعلق �حللول هو تفا�ال مع رد الس�ید املس�شا

�س�تع�الیة ری� هتی�ٔ هذه امل�ش�ٓت املائیة الكربى، كام قلت � حنن 
رصد� �الف �د �م �ىل مس�توى التنق�ب �ىل املوارد املائیة اجلوف�ة 
وتعبئة هذه املوارد لصاحل هذه املناطق ا�يل �لكمت �لهيا، ا�يل كت�متي ٕاىل 

  . رعیذحوض امل 
یعد من ٔ�مه أ�حواض اليت تعاين من خصاص �ول  وحوض املعیذر

�ىل مس�توى املوارد املائیة احمللیة، ری�، ��ل �ىل املدى املتوسط والبعید 
هو ٕاجناز سد تود�ة، ا�يل أ�شغال ف�ه �د م�قدمة وبوترية �الیة، ويف نفس 
الوقت هناك ا�راسة التفصیلیة �لق�اة اجلهویة ٔ�و ق�اة اجلر اجلهویة ا�يل 

ادي �شلك وا�د احلل �ذري �ىل مس�توى الولوج ٕاىل املاء الصاحل �
  . �لرشب �لك املراكز املتوا�دة حبوض املعیذر

املرشوع ا�ٓن ا�يل ت�رشف �لیه املك�ب الوطين �لكهر�ء واملاء الصاحل 
�لرشب يف مر�� ا�راسة التفصیلیة، من املرتقب ٔ�ن أ�شغال تنطلق يف 

�ادي �كون السد تنجز، یعين �ادي �كون ، يف نفس الوقت ا�يل 2021
مرشوع م�دمج، ملا ینجز السد الب��ات التحتیة املوازیة املتعلقة مبعاجلة املیاه 
وحمطة �لمعاجلة وق�اة اجلر ؤ�یضا ش�بكة التوزیع، �ادي �كون ٕان شاء هللا 

  .2022ٔ�و  2021وا�دة يف ٔ�فق 
  .لمك الس�ید املس�شار شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

السؤال ا�ٓين الثالث وموضو�ه، مرشوع الربط القاري بني ٔ�ورو� 
واملغرب، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من الفریق ا�س�توري 

 .ا�ميقراطي �ج�عي لتقدمي السؤال

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

  الس�یدة والس�ید الوز�ران،
  مون،الس�یدة والسادة ٔ�عضاء ا�لس احملرت 

الس�ید الوز�ر، م�ذ عقود مت االتفاق �ىل ٕا�شاء معرب �لربط القاري بني 

ٔ�ورو� وٕافریق�ا �رب ٕاس�بانیا واملغرب، وقد شلك هذا الربط موضوع 
دراسات من اجلانب إالس�باين واملغريب، ٕاال ٔ�ننا الحظنا �الل الس�نوات 

مرشوع  أ��رية غیاب هذا املرشوع يف مجیع الربامج احلكوم�ة، ٔ��ن وصل
  الربط القاري؟

  .الس�ید الرئ�س شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

 .اللكمة � الس�یدة الوز�رة لٕال�ابة

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

  .شكرا الس�ید الرئ�س
س�ٔ�اول ٔ�ن ٔ�ج�ب عن هذا السؤال، مع العمل ب�ٔنين ال ٔ�رشف م�ارشة 

  . �ىل قطاع التجهزي ا�يل الس�ید الوز�ر مل �متكن من احلضور معنا
�لفعل هذا املرشوع �سرتاتیجي وا�ي هيدف ٕاىل الربط ما بني شامل 
وج�وب حبر أ�بیض املتوسط هو �مل راود� م�ذ ٔ�ن كنا ش�باب وكنا 

  .طالب �ٓنذاك
یعطي اسرتاتیجي �لمنطقة و  ومن ش�ٔنه ٔ�ن یعطي دفعة قویة �لموقع اجلیو

دفعة قویة لالندماج �ق�صادي و�ج�عي ما بني ضفيت البحر أ�بیض 
  . املتوسط، الضفة الشاملیة والضفة اجلنوبیة

املبادرة أ�وىل اكنت يف هنایة ال�ن��ات، یعين الفكرة ان��قت م�ذ 
ال�ن��ات وهنایة ال�سعینات �ٔ�ساس، واليت بلورت يف ٕاطار اتفاق�ة مجعت 

ملك�ني، اململكة املغربیة واململكة إالس�بانیة ؤ�رشف �لهيا امللكني، ما بني امل 
یعين مليك البالد، وا�يل مت االتفاق ب�ٔنه من الرضوري ٕاجياد ربط قاري �ىل 

  . مس�توى ضفيت البحر أ�بیض املتوسط
انطلقت ا�راسات أ�ولیة، ٔ�ن هاذ املرشع هو مرشوع خضم 

د ٔ�ن نالمس مجیع اجلوانب من ومرشوع هیلكي ومرشوع اسرتاتیجي الب
�ح�ة ا�راسة، سواء اكنت تق�یة ٔ�و بی��ة ٔ�و مالیة ٔ�و حىت قانونیة، ٔ�ن 
�ربط قارتني، وهذه ا�راسات توجت �خ�یار ��ل، هل سوف �ربط 

  (centimètre 1)جبرس مع العمل ب�ٔن الصف�حتني �ري قارتني �یتالقاو ب 
ٔ�بیض املتوسط �ىل غرار لك �ام، ٔ�و خصنا نفق �ىل مس�توى البحر ا

  . نفق حبر املا�ش
اس�تقرت ا�راسة أ�ولیة �ىل ٕا�شاء نفق، یعين نفق حتت البحر، ولكن 
تطلب ذ� الق�ام بدراسات معیقة لطبیعة الرتبة ا�يل حتت البحر ا�يل تقریبا 

مرت د�ل البحر وهذه ا�راسات �س�تكشاف�ة أ�وىل �رهنت ب�ٔهنا  300
من احلق�ة الر�عیة ا�يل يه �ربة هشة، ما ميك�اش  )Quaternaire(�ربة 

تتحمل نوع البنایة، مما تطلب بعد ذ� دراسة �د معمقة لهذا املرشوع 
�ىل مس�توى �س�تكشافات حتت ٔ�غوار الب�ار، ؤ�یضا هناك اه�م 



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

20 

 )2017 ماي 23( 1438 شعبان 26

  . ��لجنة أ�وروبیة ا�يل ٔ�بدت اه�م �بري من ٔ��ل متویل هذا املرشوع
حتیني بعض املعطیات التق�یة، مث البحث عن  ا�ٓن املرشوع من ٔ��ل

ا�متویل، ٔ�ن ال اح�ا وال �رياننا إالس�بانیني قادر�ن �ىل متویل مرشوع من 
هذا احلجم، البد من البحث عن رشاكء وٕاغراء هاذ الرشاكء حىت �س�مثرون 
يف ذ�، سواء ا�لجنة أ�وروبیة ٔ�و مل ال ا�لجنة �ق�صادیة د�ل أ�مم 

  . ٔ�بدت ٔ�یضا اه�م هبذا املرشوعاملت�دة ا�يل
  .شكرا لمك الس�ید املس�شار

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

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

  :املس�شار الس�ید محمد �دال
   .وشكرا �ىل التوضی�ات، شكرا الس�یدة الوز�رة

اح�ا يف الفریق ا�س�توري ا�ميقراطي �ج�عي طرح�ا هاذ السؤال 
  . نظرا �لحجم د�ل هذا املرشوع هذا، ونظرا كذ� ٔ�مهیة

مرشوع خضم و�بري �دا و�ادي �سهل وا�د العدد د�ل أ�مور، ٔ�وال 
ما هو اق�صادي وما هو اج�عي، �ادي �سهل كذ� معلیة العبور �ىل 
إالخوان د�لنا القاطنني ب�ٔورو�، �ادي �ربط كذ� ٕافریق�ا ب�ٔورو� بوا�د 

 �دا رسیع، �ادي �رحبو الوقت، �ادي �سهل كذ� و�سامه املس�توى �ايل
  . يف قطاع د�ل الس�یا�ة

س�نة، ٔ�واخر  30لكن ما �اء يف اجلواب د�لمك الس�یدة الوز�رة، 
هذه مدة �برية، ؤ�� س�بق يل و�لست مع بعض  2017ال�ن��ات واح�ا يف 

يف القرار  املسؤولني إالس�بان تیقولوا �ىل ٔ�ن املغرب هو ا�يل مازال معطل
 يف د�لو، واش ند�رو نفق؟ واش ند�رو جرس؟ اجلرس بطبیعة احلال ف�ه

(la profondeur) 800 مرت، هذا صعیب �ش خترج .  
 ـوحىت يف اللكفة املالیة �قص ب ،�ش ند�رو نفق اوإالس�بان �یقرتحو 

� اح�ا ٕاذا در� اجلرس  امن اللكفة د�ل اجلرس، وإالس�بان تیقولو  30%
ش ند�رو نفق فوق اجلرس ٔ�ن اك�ن ر�ح قویة، ٕاذن هذا رضوري �

  . مرشوع �بري و�م �دا
س�نة الربامج د�ل احلكومة ما �اش  25احلكومة املغربیة م�ذ تقریبا 

بغینا نعرفو واش �ادي �كون هذا املرشوع وال ما افهيم هذا املرشوع هذا، 
  �اد�ش �كون؟ 

وارد املالیة وا�د�ن فوق املوارد املالیة إالس�بان تیقو� عندمه امل
الطب�، ك�س��او املغرب، ٕاذا ٔ�عطیو� اجلواب الس�یدة الوز�رة، واجلواب 

  .�كون ٕا�ابة ميكن تقول ما اكی�ش ما اكی�ش
  .لمك الس�ید الرئ�س شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

 .الس�یدة الوز�رة

ملكفة  ،اءالس�یدة اكتبة ا�و� �ى وز�ر التجهزي والنقل وا�لو��س��ك وامل
  :�ملاء

ف� یتعلق �حلل التقين قلت � ب�ٔن �ادي �كون نفق، اس�تقرت 
ا�راسات أ�ولیة ا�يل قاموا هبا اخلرباء ب�ٔنه �ادي �كون نفق حتت ٔ�ريض 

�ام وهام يف ا�راسات،  �50ىل غرار حبر املا�ش، والنفق د�ل املا�ش بقاو 
  .العش�یة وحضاها�ام وهام تیو�دوه، مايش تو�د یعين ما بني  50

واملغرب یبدي ٔ�مهیة قصوى لهاذ املرشوع وا�يل �ادي یعطي دفعة 
قویة لالندماج اجلیو اق�صادي ما بني شامل وج�وب البحر أ�بیض 

  .املتوسط وا�راسات ا�ٓن يف صدد حتیني بعض املعطیات
  .شكرا �

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

ه قطاع بیع ورشاء الس�یارات املس�تعم�، السؤال ا�ٓين الرابع موضو�
اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من الفریق �شرتايك لتقدمي السؤال، 

  .تفضل الس�ید الرئ�س

  :املس�شار الس�ید محمد رحيان
  الس�ید الرئ�س،
  الس�یدة الوز�رة،
  الس�ید الوز�ر،

  السادة املس�شار�ن احملرتمني،
م� واقع مزري، بل فوضاوي یع�ش قطاع بیع ورشاء الس�یارات املس�تع

ٔ�ح�ا� ن���ة الغموض وا�ل�س ا�ي �ك�نف معلیة البیع والرشاء، وهو أ�مر 
ا�ي �سفر من �ني �ٓخر عن معامالت �شوبوها النصب و�ح�یال، 
و�لتايل تضیع حقوق املس�هت� ورمبا �ر�كب جرامئ جس�مية، جراء ذ� 

واملعطیات اخلاصة �لك  �زداد هذا الواقع ق�امة يف ظل غیاب البنا�ت
الس�یارات من بني مالیني الس�یارات، اليت �كون مهنا حظرية الس�یارات 

  . الوطنیة واس�ت�ا� ا�لجوء ٕا�هيا ٕان اكنت موجودة
�سائلمك، الس�یدة الوز�رة احملرتمة، عن �ر�جممك لتنظمي هذا القطاع  ،�ا

  احلیوي؟
نرتن�ت حىت وهل تفكرون يف ٕا�شاء قا�دة معطیات وربطها �ش�بكة �

یت�ٔىت �لمتعامل إالطالع �ىل البیا�ت يف س�یارات �اصة ت� املرتبطة 
مباكن رشاءها ٔ�ول مرة واملالك ا��ن تعاق�وا �لهيا وحوادث السري اليت قد 
�كون قد تعرضت لها، و�ريها من املعلومات اليت من ش�ٔهنا ٔ�ن جتعل 

  . یة الرشاءاملس�هت� �ىل بیا�ت اكفة املعطیات ق�ل الق�ام بعمل 
  .والسالم �لیمك

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .الس�یدة الوز�رة، اللكمة � لٕال�ابة �ىل السؤال
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ملكفة  ،الس�یدة اكتبة ا�و� �ى وز�ر التجهزي والنقل وا�لو��س��ك واملاء
  :�ملاء

  الس�ید املس�شار، 
�لفعل هو ٔ�ن هاذ القضیة د�ل بیع الس�یارات ما بني الشاري واملشرتي 

ابه بعض الشوائب، یعين ومت الضبط العدید من �االت الغش قد ش
و�ح�یال والنصب بعض أ�ح�ان یعين اليت حتول دون ٕا�رام هاذ 
االتفاق�ة، ولكن ما ميكن ٔ�ن نقول ب�ٔن �سجیل التعرضات �ىل انتقال امللك�ة 
د�ل املر�بات ما بني الشاري واملشرتي یمت طبعا بطبیعة احلال، تبعا 

لطات املدینة �لام�، یعين ٕاما تیكون تعرض د�ل مد�ریة لطلبات الس
الرضائب املبارشة ٔ�و تعرض ٕالدارة امجلارك ٔ�و ٔ�وامر د�ل السلطات 
القضائیة، ا�يل تیكون ف�ه حمك یعين صدر لیحول دون ٕامتام هاذ العملیة 

  . د�ل البیع
 ولكن ا�يل ميكن نقول ب�ٔنه ا�ٓن وزارة التجهزي والنقل وا�لو��س��ك

 système( واملاء �ش�تغل �ىل رمقنة هاذ العملیات وتطو�ر ا�لجوء ٕاىل
d’information( ، نظام معلومايت ا�يل �ميكن لو یعطیك وا�د املسار

د�ل لك مر�بة واش مر�بة تعرضت حلادث السري ٔ�و مر�بة ميكن �كون 
مرسوقة ٔ�و ٕاىل �ٓخره، حىت حنمي، ٔ�وال نقنن هذه العملیة ونؤطرها ونضبطها 

  .حنمي سواء الشاري واملشرتي من لك حماوالت الغش و�ح�یالو 
  .شكرا لمك الس�ید املس�شار

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�یدة الوز�رة
  .يف ٕاطار التعق�ب

  :املس�شار الس�ید محمد رحيان
  .شكرا الس�یدة الوز�رة احملرتمة

خمتلف الض�ا� واملعطیات اليت تقدمت �جلواب �ىل سؤال الفریق 
شرتايك ا�ي �ك�يس يف الواقع ٔ�مهیة �برية بل راهنیة، ؤ�كدت خصوصا �

ٕاذا �لمنا ٔ�ن ا�لس احلكويم أ��ري تدارس مضن �دول ٔ�عام� رضورة 
الرتكزي �ىل اجلهد �ىل التزنیل �سرتاتیجیة الوطنیة �لسالمة الطرق�ة 

  .�لعرشیة املق��
سؤالنا �س�تحق ٔ�ن  حنن نعتقد كفریق اشرتايك ٔ�ن املوضوع املثار يف

حيىض �العتبار الالزم يف هذه إالسرتاتیجیة املرتق�ة، وذ� ٔ�ن الك�ري من 
احلوادث السري املرهبة اليت �شهدها طرقاتنا الوطنیة لها �القات ببعض 

  .أ�ح�ان �لعشوائیة والفوىض اليت متزي سوق بیع الس�یارات املس�تعم�
��ٓت س��ة تصل ٕاىل �د كام ٔ�ن هذا القطاع تظهر ف�ه ٔ�ح�ا� مفا

التورط يف رشاء الس�یارات املرسوقة املس�تعم� يف ممارسات مش�بوهة يف 
ظل غیاب املعطیات وحشها بفضل عام ی�س�ب ذ� من ٕاهدار حقوق 

املس�هت� اليت جيب �ىل البائع ا�رتا�ا يف ٕاطار من الوضوح والشفاف�ة بني 
  .املتعاملني

الالزمة لصوهنا و�� فٕاننا نطمح يف كام جيب �ىل ا�و� اختاذ التدابري 
الفریق �شرتايك يف ٔ�ن تع�ل احلكومة بضبط وتنظمي هذا القطاع احلیوي، 

يف ا�ورة �ق�صادیة الوطنیة الس�� .. ٕاميا� یتضمن املساهامت إالجيابیة 
�رب اع�د إالماكنیات الهائ� اليت ت��حها التك�ولوج�ا احلدیثة كام �رب� عن 

  ...السؤال املطروح من �اللذ� يف 

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

 .اللكمة ليك الس�یدة الوز�رة ف� تبقى � من الوقت

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

ما  بطبیعة احلال الس�ید املس�شار احملرتم، هو ٔ�ننا �شاطرمك الرٔ�ي �ىل
ج�مت به هو ٔ�ن إالسرتاتیجیة الوطنیة �لسالمة الطرق�ة اليت قدمت ٔ�مام 
ا�لس احلكومة ٔ�و ٔ�مام ا�لجنة ا�تصة اليت �رٔ�سها رئ�س احلكومة اكنت 
من ٔ�مه حماورها هو ضبط وتق�ني هذه العملیة د�ل بیع ورشاء وت�ٔطريها 

ا املواطنني حىت حند من العملیة د�ل النصب و�ح�یال اليت یتعرض له
�رب ٕا�شاء نظام معلومايت یضبط احلظرية ویضبط املسار د�ل لك مر�بة 
مر�بة، من �ح�ة احلوادث ا�يل تعرضت لها ٔ�و من �ح�ة الوضعیة د�ل 
القانونیة، ٔ�و من �ح�ة دون بطبیعة احلال أ�مور ا�يل يه تتعلق �ملا�، 

  . ا وا�د النوع د�ل التحفظیعين �مس د�لو وال الهویة د�لو وال �كون فهي
  .شكرا لمك الس�ید املس�شار

  :الس�ید رئ�س اجللسة
السؤال ا�ٓين اخلامس موضو�ه وضعیة الطرق جبهة در�ة �ف�اللت، اللكمة 

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

  :املس�شار الس�ید عبد السالم ا�لبار
ٔ�س�سمحمك ٕان قلت ورمبا قد ٔ�غفلمت ٔ�ول سؤال مو�ه ٕاىل الس�ید وز�ر 

  .� ٔ�س�تاذ الس�ید الرئ�س 1التجهزي، السؤال أ�ول رمق 

  :الس�ید رئ�س اجللسة
 .دي �شوفأ�� �

  :املس�شار الس�ید عبد السالم ا�لبار
  .ٔ�� راين م�سامح ولكن �ري �متىن ما �كو�يش سقط سهوا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
السؤال أ�ول حول تطو�ر م�ظومة النقل �اوبو  ..�اىش ؤ�نمت لكمكال ال 
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 .�لهيا، �اوبت �لهيا، �ىل ٔ�ي

  :املس�شار الس�ید عبد السالم ا�لبار
سؤال �ين مو�ه ٕاىل الس�ید وز�ر التجهزي اكن هو تطو�ر ... الس�ید الرئ�س

  .م�ظومة النقل ٔ�ول سؤال

  :الس�ید رئ�س اجللسة
 .اوبوين، ولكن ٔ�� ما دارهوش يل هنااللكمة لمك الس�ید الوز�ر جت

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

  ...السؤال ا�ي طر�ه الفریق �س�تقاليل

  :الس�ید رئ�س اجللسة
ٔ�نه امللف ا�يل عندي  �ىل ٔ�ي ٕاذا اكن كذ� �ادي �كون �ري خط�ٔ 

ا�يل ك�سري به اجللسة ما توضعش يف حم� ٕاذا �ادي �س�تدرك هذا 
  .ال�س�یان، شكرا �ىل تفهممك

 .تفضل اللكمة لمك

  :املس�شار الس�ید عبد الرحامن ا�ر�يس
  .شكرا الس�ید الرئ�س
  .شكرا الس�ید الوز�ر

  الس�یدة الوز�رة احملرتمة،
  ،منيٕاخواين ٔ�عضاء جملس املس�شار�ن احملرت 

�لرمغ من ا�هود املبذول من طرف احلكومة �لهنوض بوضعیة الطرق 
معوما، فٕاننا �سائلمك الس�یدة الوز�رة ومن �اللمك الس�ید الوز�ر، ما يه 

  التدابري اليت س���ذوهنا لفك العز� عن مدن ؤ�قالمي اجلنوب الرشيق؟

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

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

  .شكرا الس�ید الرئ�س
الس�ید املس�شار، �لفعل التوزیع ا�ايل �لب��ات التحتیة یعد ٔ�مه 
العنارص أ�ساس�یة اليت �ش�تغل �لهيا يف بلورة الس�یاسة الطرق�ة وبطبیعة 

لتمنیة �ق�صادیة احلال من ٔ��ل فك العز� وٕاعطاء دفعة قویة � 

�ف�اللت حض�ت بعنایة فائقة من  - و�ج�عیة، وميكن نقول ب�ٔن �ة در�ة
طرف الوزارة �رب إالسرتاجتیة الوطنیة الطرق�ة، حبیث ٔ�نه تتوفر �الیا �ىل 

مصنفة  %62لكم لكها معب�ٔة ؤ�كرث من  3700لكم، مهنا تقریبا  5400
ن اخنفاض �ىل الصیانة و�ىل ج�دة، ٔ�ن املشلك مايش هو بناء الطرق ولك

  .احلا� اجلیدة يف هاذ الطرق

 2012ولتحسني هاذ الش�بكة بطبیعة احلال رصدت الوزارة ما بني 
ملیون درمه �رب ٕاجناز العدید من املشاریع،  600ٔ�كرث من ملیار و 2016و

املشاریع الطرق�ة، مث ٔ�یضا هناك �دة مشاریع يف طور إالجناز �لكفة مالیة 
ملیون درمه، ؤ�یضا اس�مترارا يف حتسني الش�بكة  400و فاقت ملیار

یعين �دة مشاریع بوا�د اللكفة د�ل  2017الطرق�ة �جلهة، مت �رجمة س�نة 
ملیون درمه، یعين هاذ اجلهة هاذ حتىض بعنایة فائقة طبیعة  200امللیار و

احلال نظرا �لخصاص ا�يل كتعرفو �ىل مس�توى الب��ة التحتیة الطرق�ة، 
ن هنا ٔ�یضا ا�لس اجلهوي �خلصوص مطالب انه ید�ل �رشیك ؤ�ظن ب�ٔ 

ٔ�سايس، ٔ�ن الوزارة بو�دها و�ع�دات املرصودة �لطرق �ري اكف�ة لسد 
اكفة �ح�یا�ات، ٔ�ن �ح�یا�ات �برية �دا، والبد من حبث عن ٕاطار 

 .تعاقدي و�شاريك ما بني لك اجلهات حىت �رفع لك الت�د�ت
  .س�شارشكرا لمك الس�ید امل 

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .اللكمة لمك الس�ید املس�شار

  :املس�شار الس�ید عبد الرحامن ا�ر�يس
  الس�یدة الوز�رة، 

ملیون  �600ري رمبا �یف ما قلت ٔ�نه �ات يف ال�م د�لمك ٔ�نه ملیار و
ا�يل �ات لهاذ املنطقة يف ما خيص الطرق، يه �ات �ري يف هذاك املقطع 

ٕاىل �دود الیوم اك�ن  2012بني مرا�ش وورزازات، ومن  ا�يل اك�ن ما
وا�د التعرث يف هاذ الطریق هاذ، ٕاىل �دود الیوم اك�ن ٕاشاكلیات �برية 
وكنطالبو الس�ید الوز�ر، انه ٕاصفط جلنة �ش ٕاشوف هذه املشالك ا�يل 

  .كتع�ش هاذ الطریق
) l’étude(ا�يل عندها  غساتال -اك�ن الطریق ا�يل ما بني دم�ات

حىت يه كذ� مربجمة خصها تربمج يف هاذ الوق�تة، اك�ن الطریق ما بني و 
ما دار�ش والفلوس د�لها موجود�ن ) double voie(امرزاكن وورزازات 
  .2015الوز�رة، يف الربجمة د�ل  واكنوا عندمك، الس�یدة

كذ� الطریق ا�يل ما بني الراش�یدیة ملك�اس مربجمة، ولكن الطریق 
ة �ري مق�و� وما كتلیقش هباذ املنطقة هاذ، كنمتنوا ٔ��مك �ش خمدومة طریق

�رجعو و�شوفو هاذ الطریقة �ش ختدمات هاذ البالصة، ك�سمعوا ب�ٔنه دار 
وا�د الت��ع  �ن جمهود، ولكن جمهود خصوا ی��عووا�د ا�هود �بري، فعال اك

ء هذا �ين �ا�ة كام �اء �ىل ا�لسان د�لمك ٔ�نه �اص رشاك) terrain(يف 
  . �ٓخر�ن

اح�ا تنقول � ب�ٔنه كنا اح�ا أ�ولني ا�يل مدینا الید�ن د�لنا �لس�ید 
�ف�اللت، ومتك�نا  –الوز�ر، �ٓنذاك الس�ید الوز�ر سابقا يف اجلهة د�ل در�ة

�ش �رصدو وا�د املبلغ �بري، �م �ىل ٔ�ساس ٔ�ننا �س��و معه اتفاق�ة، يف 
ال داعي ��ر إالمس د�هلم  أ��ري كنتفا��ٔوا ٔ�نه س�ىن تقریبا مع �تني
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بصحهتم و�راحهتم، ولكن اح�ا دامئا كنبقوا يف أ�خر دامئا ما كنفهموش 
�الش؟ اح�ا أ�ولني ا�يل اكن عند� لقاء يف تنغري مع الس�ید الوز�ر، وما 
متك�اش �ش نلقاو �س��و معه هاذ االتفاق�ة مع العمل ٔ�ن املنطقة لكها كتع�ش 

دزيت الس�یدة الوز�رة، ؤ�نت ك�شويف املنطقة من مشالك يف الطرق، ورمبا 
�الل الرب�مج د�ل الوزارة د�لمك د�ل املاء، وعرفت �یفاش دا�ر�ن 

  .الطرق
اك�ن ٕاشاكل ٔ�خر، ٔ�ن ما بني تنغري وبين مالل اكینة وا�د الطریق ا�يل 

ما دار�شاي، ؤ�كرث من ذا وذاك كتعريف  (l’étude)التوس�یع د�لها اك�ن 
ملنطقة عندها ٕاشاكلیة د�ل ال�ساقطات الثلجیة وبعض اخلطرات ب�ٔن هاذ ا

كتقطع ملدة مخسة ٔ��م، ٔ�ربعة ٔ��م، واملواد الغذائیة كتبقى ما ميك�لهاش �ش 
  .توصل لهاذ املناطق هاذي

الس�یدة الوز�رة، ٔ��شدمك ؤ��شد احلكومة ٔ�ن هاذ املنطقة �لك رصا�ة 
ا�يل �س�تاهلوا هاذ الناس،  وبدون مزایدات، راه مازال ما �دا�ش حقها

كنمتىن ٔ�ن هاذ الصوت د�ل هاذ الناس هذا یوصل لمك، وكنمتىن من ٔ�ن 

د� ـــــنا ما ع�� ل اح �ىل أ�قـــــاس ع�ل �ل�ـــــد الوز�ر، ٔ�نه �رســــــالس�
 les ports de(وال  (les ports)ما تغان��ا معمك ف  (autoroute)ال 

plaisance (ل �ري الطریق �كون لهاذ الناس هاذو�ىل أ�ق.  

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

  .اللكمة � الس�یدة الوز�رة

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

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

اش، یعين �ی��قل تقریبا لك الس�ید الوز�ر خشصیا حيرص �ىل ت��ع لك أ�ور
مرشوع مرشوع، يف هنایة أ�س�بوع، انتقل ما بني �زة واحلس�مية وما بني 
احلس�مية وتطوان لٕالطالع بنفسه �ىل مدى تقدم أ�وراش و�ىل إال�راهات 

  . ا�يل اكینة �الیا
اجلهة د�ل در�ة �اصها املزید، ولكن اس�مثرت فهيا الوزارة العدید من 

قط �ىل مس�توى الطرق املصنفة، �ىل مس�توى الطرق أ�وراش، ل�س ف
د امللیار ونصف ا�يل رصدت �ٔ�ساس  3القرویة، هناك اس��ر �م �دا، 

من ٔ��ل یعين التفاوت ا�ايل �ىل مس�توى الطرق�ة، وهناك ٔ�یضا توق�ع �دة 
اتفاق�ات �ىل املس�توى اجلهوي، راه ما ميك�ش الوزارة بو�دها �كون 

من البحث عن الرشاكء، اكینة اتفاق�ات ا�يل توقعت  �رشیك ٔ�سايس البد
ا�يل توقع اتفاق�ة وٕاذا  168يف السابق، ميكن ما مشل�ش اجلهة د�لمك، ولكن 

اكن هناك �ات ٔ�خرى مل �شملها هذه االتفاق�ات الوزارة مف�و�ة �ىل لك 
إالطارات التعاقدیة، �ىل لك ال�شارك، �ىل لك الرشاكء من ٔ��ل بلورة 

  .يف هذا الش�ٔن اتفاق�ة
  .شكرا لمك الس�ید املس�شار

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

، اللكمة ٔ��د السادة تطو�ر م�ظومة النقلوا�ٓن سؤال �ٓين �ٓخر حول 
املس�شار�ن من الفریق �س�تقاليل، ؤ�س�سمح ٔ�ن أ�وراق ختلطو، 

 .شكرا، تفضل الس�ید الرئ�س

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

  .حنن نتعاون واخلط�ٔ وارد
الس�یدة الوز�رة، حمظوظني اح�ا ا�يل بقات معنا الس�یدة الوز�رة 
بو�دها، ٔ�ن لكهم مشغولني ٕاال اح�ا السادة الربملانیني نبقاو �ساینو ما 
عند� شغل اح�ا، ٔ�ن كن�ٔدیو الواجب، فا� یعاون السادة الوزراء 

ضور د�ل احلكومة معنا مشخصة يف والس�یدات الوز�رات، وكن�رشفوا �حل
  . الس�یدة احملرتمة والفاض� املق�درة الس�یدة الوز�رة

السؤال د�ل الطرق ا�يل حىت هو مت إالحجاف �لیه خط�ٔ، وكنعتذر 
�ري �لض�ك مت �ركه �لمرتبة السادسة، وهذا ال یرض بقدر ما ٔ�ن الهدف 

اها ٔ�ن �هنض مبا م�و هو ٔ�ننا كنثريو �ن��اه �لحكومة املوقرة �ش عس
تعهدت به خبصوص الطرق ومدى ٔ�مهیهتا يف التمنیة، يف التواصل، يف 

  التطور، يف �ق�صاد، مفاذا فعلمت الس�یدة الوز�رة؟

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

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

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

املس�شار الفاضل واحملرتم، ك�شكرمك �ىل هذا السؤال ا�يل ميكن نقول 
من ٔ�مه أ�وراش إالسرتاتیجیة اليت اش�تغلت �لهيا وزارة التجهزي والنقل 
وا�لو��س��ك واملاء هو تطو�ر م�ظومة النقل من ٔ��ل املزید من املنافسة 

ذا القطاع و�لق املبادرة احلرة واحلد من الرشیفة ودمع �س��ر يف ه
  . �ح�اكر ا�يل اكن �شوب هذا القطاع يف السابق واكن خيلف م�ٓيس �دة

ف� خيص العدید من املق�ضیات اليت مت �ع�د �لهيا، هو ٔ�وال �ع�د 
�ىل دفرت حتمالت واحض �ٔ�ساس يف النقل املدريس ونقل املس�ت�دمني، 

  .حتمالت من ٔ��ل النقل الس�یا��ٕالضافة ٕاىل دفا�ر 
مث بعد ذ� انتقلنا ب�ٔن التنقل ما بني املدن ا�يل ك�شمل �ىل مس�توى 

وهيم �ٔ�ساس الساكنة القرویة مت بلورة  %35النقل العمويم ٔ�كرث من 
تصور مشويل وم�دمج من ٔ��ل ا�هنوض هبذا القطاع، وا�يل یعمتد �ٔ�ساس 
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ني يف القطاع من �ح�ة املوا�بة، من �ىل �دة د�امات، ٔ�ولها ت�ٔهیل الفا�ل
�ح�ة التكو�ن، من �ح�ة الت�ٔطري، مث ٔ�یضا الق�ام �ٕالصالح الهیلكي 
واملؤسسايت والريق �ٕالطار ال�رشیعي والقانوين حىت �كون هناك قطاع 
م�ظم واحض تصادق �لیه املؤسسات ا�تصة، مث احلفاظ �ىل املك�س�بات 

�ج�عیة من �ح�ة لكفة التنقل، ٕان �خلصوص الف�ات الهشة والف�ات 
اكن هناك ٕاصالح ج�د، ولكن دون ٔ�ن �كون � انعاكس �ىل القدرة 
الرشائیة �لف�ات الهشة والف�ات �ج�عیة، مث ت�ٔهیل الب��ات التحتیة 
بطبیعة احلال �ىل مس�توى الطرق و�ىل مس�توى الصیانة، ل�شلك �ائق 

احلايل يف احلا� اجلیدة د�لو، �ىل مس�توى احلفاظ �ىل الرصیف الطريق 
ٔ�ن ميكن لنا نب��و طریق، ميكن لنا �س�مثرو ولكن الرهان أ�سايس هو 
احلفاظ �ىل احلا� اجلیدة �لطرق، ٔ�ن الطرق تعترب بعض أ�ح�ان قات� 

  . ومس��ة ٔ�كرث حلوادث السري
�ٕالضافة ٕاىل �سویة الوضعیة �ج�عیة �لعاملني، جبانب هذا التصور 

فقه تطو�ر املنظومة ال�رشیعیة من �الل سن العدید من القوانني سواء را
املنظم لقطاع نقل البضائع ٔ�و قانون مدونة السري ا�يل  16.99القانون د�ل 

  . صادقت �لهيا ٔ�یضا املؤسسة ال�رشیعیة
لك هاذ الرزمانة د�ل إالجراءات من ش�ٔهنا ٔ�هنا �رىق مبنظومة النقل 

السري ا�يل �شلك یعين ش�بح لاكفة املغاربة  وحتد �خلصوص من حوادث
  . واكفة أ�رس املغربیة

  .شكرا لمك الس�ید املس�شار

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  . شكرا

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

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

  الس�یدة الوز�رة،
او ٔ�و كنمتناو اح�ا املغاربة �ش �زید تنظن ٔ�ن م�ظومة النقل مازال ت�سع

تطور، ٔ�ن أ�سطول، أ�سطول د�ل العر�ت ا�يل كت��قل يف الطرق ت 
د�لنا تنقولو ٔ�هنا ٔ�حضت �ري �اهزة هنائیا و�ري مق�و� �ش تتجول يف 
الطرقات، اك�ن شویة دالعلل من الطرق ما مقداش، واك�ن شویة العر�ت 

  .ك�لهياش توا�ب حركة السريوصلت لوا�د ا�ر�ة ا�يل ما مي 
والزالنا حنن يف الفریق �س�تقاليل �ما ردد� و�هبنا احلكومة ف� خيص 

ا�يل يه  207ت��جولوا بدون ٔ�رقام، هاذیك   (les triporteurs)هذوك 
ٕاىل خرجت �لبوادي راه ما ميك�لكش تتجول، الطریق مفلسة والعر�ت 

مايش يف الطریق، فاح�ا لكنا زعام ما ميك�لكش تطمنئ �ىل نفسك ؤ�نت 
�اصنا نتعاونو �ش حنس�نو الرؤیة دبالد� ال من الطرق د�لها، ال من 

حتت الر�ایة  ومايشالعر�ت د�لها �ش ميكن لنا �شوفو املغرب ٔ�حسن 

دس�ید� هللا ینرصو ا�يل ت�متناو �شوفوه یتقدم ویتطور ویوا�ب تقدم ا�ول 
  . فق والسالماملتقدمة یوما عن یوم، هللا املو 

  .شكرا

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

  .يف ٕاطار التعق�ب ف� تبقى � من الوقت

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

  .شكرا الس�ید الرئ�س
�لفعل ٔ�شاطرمك الرٔ�ي الس�ید املس�شار ف� خيص احلا� د�ل حظرية 
املر�بات اليت �شلك نقطة سوداء �ىل مس�توى السالمة الطرق�ة، ٔ�ن ا�ٓن 
ٕان اكن هناك يش جمهود تیكون جمهود م�بادل سواء من طرف احلكومة ٔ�و 
من طرف الفا�لني يف القطاع، هو جتدید هاذ احلظرية واحلد من 

  . �س�تعامالت د�ل احلظرية اليت مل تعد یعين صاحلة لالس�تعامل
حبیث ٔ�نه قدمت  2014الوزارة اخنرطت يف الس�نة املالیة �� اكنت 

م��ة �اصة من ٔ��ل �كسري العر�ت ا�يل ما بقا�ش صاحلة لالس�تعامل 
ؤ�عطت م��ة �دیدة من ٔ��ل جتدید هاذ احلظرية، ميكن نقول ب�ٔن هاذ 
العملیة عطات املردود د�لها وعطات بوادر د�ل الن�اح ومطالبة ٔ�ننا 

ارة ا�ٓن �ش�تغل �ىل عقدة �ر�مج �دید ما بني جنددوها، �� الوز
  . الفا�لني من ٔ��ل ٔ�هنا متيش يف هاذ �جتاه

  .شكرا لمك

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  الس�یدة الوز�رة، 

السؤال السابع موضو�ه احلاكمة يف التدبري املندمج �لموارد املالیة 
  .ببالد�

  . س�بقت السؤال د�ل الرئ�س
اص الفادح يف املاء الرشوب جبهة العیون السؤال السابع موضو�ه اخلص

الساق�ة امحلراء، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق التجمع الوطين 
  .تفضل. لٔ�حرار لتقدمي السؤال

  :املس�شار الس�ید محمد الرزمة
  الس�ید الرئ�س،
  الس�یدة الوز�رة،

  السادة املس�شار�ن احملرتمني،
 ،ة العیون الساق�ة امحلراءتعاين ساكن :سؤايل، الس�یدة الوز�رة

من خصاص �بري يف املاء الرشوب، �� ٔ�صبح  ،وخصوصا مدینة طرفایة
من الالزم �ىل احلكومة التد�ل العا�ل ملؤسساهتا العموم�ة لتوفري املاء 
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  . �لساكنة هبذه اجلهة الغالیة
وسؤالنا، الس�یدة الوز�رة، يه ما يه إالجراءات املس�تع�� اليت 

  ٕاشاكلیة نقص املاء هبذه اجلهة؟  س�تقوم هبا حلل
  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .اللكمة � الس�یدة الوز�رة لٕال�ابة �ىل السؤال

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

  . شكرا الس�ید املس�شار
ن �ساقطات �لفعل املناطق اجلنوبیة راه تتعرفوها السادة املس�شارو

م�لميرت يف الس�نة، خصاص �ول �ىل مس�توى املوارد املائیة  50ب ٔ�قل 

املتا�ة، ما �یبقى لنا ٕاال �ل وح�د هو التو�ه �لبحر وتطو�ر التك�ولوج�ا 
  . د�ل حتلیة م�اه البحر

اس�مثر العدید، یعين م�ذ الس�بعینات م�ذ اس�تقالل هذه أ�قالمي یعين 
�لیة، ولكن هذه أ�قالمي كتعرف وا�د �ىل مس�توى احملطات د�ل الت

الطفرة �منویة ومعرانیة �برية �دا، مطالبني �ش نوا�بو هذه الطفرة �ىل 
لرت  300مس�توى توس�یع هذه احملطات د�ل الت�لیة، احملطة د�ل العیون 

لرت يف الثانیة من  300يف الثانیة مل تعد اكف�ة، هناك مرشوع خضم ٔ�یضا 
تاج�ة د�ل هذه احملطة، ولكن تنعرفوا ب�ٔن التك�ولوج�ا ٔ��ل تث��ة القدرة إالن 

د�ل الت�لیة يه �ك�ولوج�ا مس�توردة، ال نتوفر �ىل مقاوالت وطنیة ا�يل 
�ميكهنا �ش�تغل يف هذا ا�ال، و�لتايل تتكون طلبات العروض طلبات 

دولیة، �یجیو� رشاكت دولیة ا�يل اس�مثروا يف هاذ اليش، وهاذ اليش ف�ه 
لنوع د�ل املساطر نو�ا ما معقدة، ولكن كن�اولوا ما ٔ�مكن نوا�بو وا�د ا

  . هذا ا�منو ا�ميوغرايف وا�منو العمراين �ىل مس�توى الب��ات التحتیة املائیة
طرفایة ا�يل حتدث �لهيا �لفعل كتعرف خصاص وتعرف �خلصوص يف 
 فصل الصیف ويف فرتات ا�روة ا�يل �ی��ج �لهيا بعض �ضطرا�ت �ىل

مس�توى الزتوید �ملاء الصاحل �لرشب، ولكن هناك مرشوع �د �م هو 
حمطة لت�لیة م�اه البحر ا�يل �ادي تعزز املنظومة ا�يل موجودة �الیا ب 

لرت يف الثانیة، تقویة ٔ�یضا القدرة د�ل التخز�ن �ىل مس�توى اخلزا�ت  15
  . د�ل املیاه و�ىل مس�توى ٔ�یضا ش�بكة التوزیع

را�ل �د م�قدمة وميكن نقول ب�ٔنه سوف �رى النور املرشوع هو يف م
  . ٕان شاء هللا يف الشهور املق��

  .شكرا لمك الس�ید املس�شار

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

 .اللكمة � الس�ید املس�شار

  :محمد الرزمةاملس�شار الس�ید 
  . شكرا الس�یدة الوز�رة

 �ىل الرب�مج اح�ا تنعرفو ا�هودات ا�يل تتقوم هبا ا�و�، وامحلد �
التمنوي ا�يل سهر �لیه صاحب اجلال�، هو ا�يل �ل املشلك الك�ري ا�يل 
اكنت كتعاين م�ه مدینة العیون، رمغ ٔ�ننا تنعرفوا التلكفة د�ل هذه املیاه، 

  . ولكن مدینة طرفایة يف و�ة نظري ٔ�� حلد السا�ة ما زال ما فهيا �ل
ورشحت ب�ٔ�مك واعیني ولكن مبا ٔ�نك تقدمت، الس�یدة الوز�رة، 

�ملشلك د�ل مدینة طرفایة، ٔ�ح�ا ت�شكرمك �ىل ٔ��مك تع�لوا م�و ٕان شاء 
هللا الرمحن الرحمي لفك املشلك �ىل الساكنة، ٔ�هنا يف بعض أ�وقات راه 

  .�متيش �رشي املاء املعدين ا�يل كت�ل به املشالك واحلاج�ات الیوم�ة
  .شكرا الس�یدة الوز�ر

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

 .بغیيت الس�یدة الوز�رةااللكمة � ٕاذا 

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

كنتقامس معك نفس �نطباع �ىل رضورة ال�رسیع د�ل هاذ املرشوع 
د�ل طرفایة، ولكن املك�ب اس�مثر الك�ري �ىل مس�توى احملطة د�ل 

مس�توى ٔ�یضا بو�دور ا�ٓن ا�يل ما بقاش فهيا مشلك د�ل العیون، �ىل 
املاء الصاحل �لرشب، �متناو ٔ�ن طرفایة ٕان شاء هللا حىت يه ��ذ حقها يف 

  .قدرة املاء الصاحل �لرشب
  .شكرا � الس�ید املس�شار

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

السؤال الثامن وأ��ري، موضو�ه التخف�ف من �دة الفوارق اجلهویة 
ىل مس�توى الب��ة التحتیة الطرق�ة، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من �

 .فریق أ�صا� واملعارصة لتقدمي السؤال

  :املس�شار الس�ید �ادل الربااكت
  الس�ید الرئ�س،
  السادة الوزراء،

  ٕاخواين ؤ�خوايت املس�شار�ن واملس�شارات،
ال يف الوقت ا�ي �شهد العدید من املناطق طفرة نوعیة يف جم

املواصالت من طرق س�یارة وسكك �دیدیة و�ريها، الزالت م�اطق 
ٔ�خرى تعاين جراء �دم متكهنا من ب��ة حتتیة طرق�ة يف مس�توى انتظارات 

  . ساكنهتا، مما معق العجز و�دم التاكفؤ بني خمتلف �ات اململكة
سؤالنا، الس�یدة الوز�رة، عن ٕاسرتاتیجیة وزار�مك لضامن التوزیع العادل 
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  ریع الب��ات التحتیة الطرق�ة؟ملشا
وما ا�ي س�تقومون به من ٔ��ل حتسني الش�بكة الطرق�ة يف املناطق 

  القرویة اليت الزالت تعرف خصاصا يف هذا ا�ال؟ 
  .شكرا

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

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

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

  .شكرا الس�ید الرئ�س
  .شكرا الس�ید املس�شار �ىل هذا السؤال

�لفعل ٕان اكن هناك عنرص نعمتد �لیه يف بلورة إالسرتاتیجیة الطرق�ة 
هو عنرص التوزیع ا�ايل �لب��ة التحتیة والربط ما بني هذا التوزیع ا�ايل 

رص يف مجم� ٔ�ن �كون �ادل وما بني اجلدوى �ق�صادیة العادل ا�ي حن
و�ج�عیة والبی��ة ٔ�یضا للك هذه املشاریع، �� تعمتد إالسرتاتیجیة 

  .الطرق�ة �ٔ�ساس �ىل
  ٔ�وال، صیانة الطرق كام حتدثت وتدبري الش�بكة الطرق�ة املصنفة؛ 

ٕاىل تطو�ر وٕا�داث ٔ�یضا الطرق الس�یارة والطرق الرسیعة �ٕالضافة 
تطو�ر وتدعمي �ر�مج الطرق القرویة ا�يل ٔ�یضا اس�مثرت ف�ه الوزارة 

  . الك�ري، والزال هناك نقص ٔ�یضا يف بعض املناطق
وحترص الوزارة ٔ�یضا �ىل توزیع �س��رات بطریقة م�صفة �روم 
إالنصاف ا�ايل والرتايب، ولكن هذا ال �سائلنا فقط كقطاع حكويم، 

هویة، ٔ�خص ���ر ا�الس اجلهویة البد ٔ�ن �مت� �ساءل ٔ�یضا جمالس اجل 
اخ�صاصاهتا حبمك القانون التنظميي �لجهات، ؤ�ن تد�ل يف رشاكة مع هاذ 
الوزارة حىت �س�تطیع رفع لك الت�د�ت ونؤهل لك هاذ اجلهات اليت الزال 

  .فهيا نقص �ىل مس�توى الب��ة التحتیة الطرق�ة
 .شكرا لمك الس�ید املس�شار

  :س اجللسةالس�ید رئ�
  .شكرا

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

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

ما اك�ن  3(TGV)ح�ا، الس�یدة الوز�رة، اح�ا م�فقني معك اح�ا ند�رو 
ما   (les autoroutes)مشلك، ند�رو املوا�، ند�رو املطارات، ند�رو 

  . اك�ن مشلك

                                                 
3 Train à Grande Vitesse. 

ولكن نص�ب العامل القروي من هاذ التمنیة د�ل بالد�، الس�یدة 
الوز�رة، م�اصب اجلهویة من هاذ التمنیة د�لنا الس�یدة الوز�رة، الفوارق 

  .�ج�عیة �برية بني العامل القروي والعامل احلرضي
  الس�یدة الوز�رة، 

و�اصة ٕاقلميي ٔ�زیالل نعطیك �ىل س��ل املثال �ة بين مالل خ�یفرة 
وخ�یفرة، راه خصك تعرف، الس�یدة الوز�رة، هاذ املناطق هاذ إالقلميني 
جبوج راه تیع�شو مشالك �دة، راه مسا� طرق�ة صعبة، راه �اص 
الوزارة تد�ل وتف�ح املسا� الطرق�ة لهاذ الناس �ش ٔ�هنم یوجلوا حىت هام 

  .�اورة هباذ أ�قالميو�نف�اح �لطرق الرئ�س�یة و�نف�اح لٔ�سواق ا
  الس�یدة الوز�رة، 

 2014كنعطیك �ىل س��ل املثال اكنت ز�رة ملك�ة لصاحب اجلال� 
ٕالقلمي ٔ�زیالل، وعطا تعل�ته السام�ة �ٓنذاك �لوز�ر�ن يف ا�ا�لیة، اليس 
حصاد واليس الرض�س �ش ید�روا وا�د الز�رة تفقدیة لبعض امجلا�ات 

الس�یدة الوز�رة، یصعب �لهيم الولوج �لص�ة،  ا�يل فقرية، جام�ات ا�يل،
الولوج �لتعلمي، الولوج لٔ�سواق ا�اورة، وقادوا تقر�ر، الس�یدة الوز�رة و�ا 
خطاب د�ل صاحب اجلال� ا�يل تی�ٔكد �ىل �منیة العامل القروي، و�ا ومت 

  . ٕا�شاء صندوق د�ل �منیة العامل القروي
س�نوات د�ل  3وذاك  2017 ولكن، الس�یدة الوز�رة، ٔ�ح�ا ا�ٓن يف

  إالجناز، د�الش إالجناز، الس�یدة الوز�رة؟ 
راه �اص هاذ املشاریع خترج حلزي الوجود �اص الناس خيدموا، �اص 
�ق�صاد د�ل املراكز الناش�ئة ختدم، راه هذا هو ا�يل ت�س�ب �ح�قان 

�اص .. وت�س�ب �ح��ا�ات، الس�یدة الوز�رة، يف الشارع وت�س�ب
  . رة تف�ح �ٓفاق لهاذ املناطق القرویةالوزا

ونقول �، الس�یدة الوز�رة، عند� اح�ا بغیتك �س�يل، الس�یدة 
الوز�رة، ٔ�ن هذا السؤال س�بق لیا وطرح�اه �ىل الس�ید الوز�ر د�ل 
التجهزي وما �داهش بعني �عتبار، الس�یدة الوز�رة، خرج من هنا ورىم 

  .هاذ السؤال
�، الس�یدة الوز�رة، وتنعرفو الكفاءة د�� اح�ا تنعرفو املصداق�ة د�

  .بغیناك تبلغي، الس�یدة الوز�رة، هاذ الرسا� حبذافريها �لس�ید وز�ر التجهزي
داحملاور يف ٕاقلمي ٔ�زیالل، الطریق  3عند�، الس�یدة الوز�رة، وا�د 

الرابطة بني تیلو�یت �رب زاویة ٔ�ح�صال ومركز �ب�ت ٔ�یت  302اجلهویة رمق 
من  (il est très riche)ا وا�د اخلط، الس�یدة الوز�رة، بوكامز، هذ

الناح�ة الس�یاح�ة د�لو، خصنا �شجعو الب��ات الس�یاح�ة متا �ش حترك 
�ق�صاد د�ل املنطقة، ولكن بدون طریق، الس�یدة الوز�رة، راه ما 

  ...��306شجعو حىت �ا�ة، وعند� الطریق اجلهویة 
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  :الس�ید رئ�س اجللسة
ملس�شار احملرتم، شكرا الس�ید املس�شار احملرتم، شكرا شكرا الس�ید ا

  . الس�ید املس�شار احملرتم
  .اللكمة � الس�یدة الوز�رة، شكرا الس�ید املس�شار

  :املس�شار الس�ید �ادل الربااكت
  . ..�ري دق�قة و�دة، �ش نبلغ الرسا� كام هو

یق و�زیدك، الس�یدة الوز�رة، هللا خيلیك، الطریق الرابطة بني الطر 
�رب مركز تباروشت، الطریق هذه ا�يل  306والطریق اجلهویة  302اجلهویة 

هتی�ٔت ولكن الشعاب د�لها، الس�یدة الوز�رة، دامئا حمبوسة هاذ الطریق، 
وكذ� ق�طرة يف مد�ل جام�ة �لكفت، الس�یدة الوز�رة، جام�ة �لكفت 

  . هاذ الق�طرة خصها تدار ق�طرة يف مس�توى تطلعات الساكنة
  .را الس�یدة الوز�رةوشك

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

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

س�ٔبلغ ب�ٔمانة لك هاذ أ�مور �لس�ید الوز�ر ولكن نبغي نقول ب�ٔنين 
  ة ب�ٔن�القروی ٔ�شاطرمك الرٔ�ي ؤ�تقامس معمك هذا الغنب �خلصوص �لساكنة

  . اخلصاص هو خصاص �بري و�ول 
و�نتظارات يه انتظارات �برية، ولكن مت ٕاجناز هناك تقدم، هناك 

�دة ٔ�مور ا�يل ٔ�جنزت، هناك ساكنة قرویة فكت �لهيا العز�، وهناك ٔ�یضا 

  . ٔ�طفال متدرسوا و�ساء ٔ�صبحن یعين �ميش�یو حىت هام �لمس�شف�ات

، هناك 31رویة اس�مثرت الوزارة تقریبا �ري �ىل مس�توى الطرق الق

ملیار درمه،  17ملیار درمه سامهت ف�ه الوزارة ب  31مرشوع د�ل 

ٔ�لف �یلومرت، هاذ الك�لومرتات لكها يف  22وا�يل مه �ٔ�ساس تقریبا ٕاجناز 

  . الطرق القرویة

 �180یلومرت مهنا  8000املشاریع ا�يل يه يف طور �جناز تقریبا 

 859ٕاقلمي،  �73یلومرت، أ�قالمي املس�تف�دة  8اللكفة إالجاملیة م�ش�ٔة ف�یة، 

دوار، یعين هناك تقدم وهناك ٔ�وراش يف طور إالجناز،  7761جام�ة، 

  .و�اصنا املزید ٕان شاء هللا بتعاون وتضافر �ود امجلیع

  .شكرا لمك الس�ید املس�شار

  :الس�ید رئ�س اجللسة

ك املمتازة والقمية والناحجة يف شكرا الس�یدة الوز�رة، ٔ�شكرك �ىل مسامهت

  .هذه اجللسة

 .شكرا، ورفعت اجللسة


