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  ال�سعني اجللسةحمرض 

 ).م2017 ماي 30(هـ 1438 مضانر  4 ثال�ءال : التارخي
 لرئ�سئ� م�ة التازي، اخللیفة اخلامس املس�شارة الس�یدة �: الرئاسة
  .ا�لس

وا�ق�قة  ثانیةساعتان وعرشون دق�قة، ٕابتداء من السا�ة ال  :التوق�ت
  .اخلامسة عرشة بعد الزوال

  .ئ� الشفهیةم�اقشة أ�س�  :�دول أ�عامل

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

 :املس�شارة الس�یدة �ئ� م�ة التازي، رئ�سة اجللسة
  .�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم �ىل ٔ�رشف املرسلني

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

  الس�یدات املس�شارات احملرتمات،
  شارون احملرتمون،السادة املس� 

  .رمضان م�ارك �رمي
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، 
مة �لس�ید أ�مني ٕالطالع ا�لس �ىل ما �د من مراسالت ٔ�عطي اللك
  .وٕا�ال�ت

  .اللكمة لمك الس�ید أ�مني

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

  .�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم �ىل النيب أ�مني
 31أ�ربعاء  حنیط ا�لس املوقر �لام ب�ٔنه س�رشع ابتداء من یوم �د

�لس�نة املالیة  73.16يف دراسة مرشوع قانون املالیة رمق  2017ماي 
  :وذ� وفق الرب�مج التايل ،�ىل مس�توى اجللسات العامة 2017

، ابتداء من السا�ة احلادیة عرش صبا�ا، 2017ماي  31یوم أ�ربعاء 
  .ء أ�ول من مرشوع قانون املالیةاملناقشة العامة �لجز 

ابتداء من السا�ة العارشة والنصف صبا�ا،  2017یونیو  1 سیوم امخل�
  .التصویت �ىل مواد اجلزء أ�ول من مرشوع قانون املالیة

ابتداء من السا�ة الرابعة زو�، التصویت  2017یونیو  1س یوم امخل�
  .�ىل مواد اجلزء الثاين وتفسري التصویت

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

  :2017ماي  30
  .جوا� كتابیا 57 ؛ٔ�س�ئ� كتابیة 5ٔ�س�ئ� شفهیة؛  9بلغ 

كام حنیط ا�لس �لام ٔ�ن الس�ید الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان 
س��وىل إال�ابة �لنیابة �ىل السؤال الفرید املو�ه �لس�ید وز�ر الص�ة، 

  .نظرا الرتباط هذا أ��ري ب�شاط مليك
توصلت الرئاسة من الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة بطلب  كام

�روم ت�ٔج�ل السؤال الشفوي املتعلق �سرتاجتیة احلكومة لتطو�ر ا�منوذج 
�ق�صادي وا�هنوض �ل�شغیل، واملو�ه ٕاىل الس�ید وز�ر الشغل وإالدماج 

 .املهين
  .شكرا الس�یدة الرئ�سة

  :الس�یدة رئ�سة اجللسة
  .منيشكرا الس�ید ا�ٔ 

ٕاىل �س�هتل �دول ٔ�عامل هذه اجللسة، �لسؤال ا�ٓين أ�ول املو�ه 
ا�لو��س��ك واملاء، وموضو�ه ٕا�ادة النظر يف الس�ید وز�ر التجهزي والنقل و 

نظومة التعریف�ة يف قطاع العبور املینايئ، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن امل 
  .سؤالمن فریق �حتاد العام ملقاوالت املغرب، لتقدمي ال 

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

  الس�یدة الرئ�سة احملرتمة،
  السادة الوزراء احملرتمون،

  السادة املس�شارون احملرتمون،
  الس�ید الوز�ر احملرتم، وز�ر التجهزي والنقل وا�لو��س��ك واملاء احملرتم،

مك ٔ�ن قطاع املوا� یعترب رافعة من الرافعات أ�ساس�یة ال خيفى �لی
�لتمنیة الت�ارة اخلارج�ة، وكذ� �شلك ٕا�دى أ�دوات أ�ساس�یة 

  .الصناعیة والت�اریة لتمنیة تنافس�یة �ق�صاد الوطين
، توالت مشاریع ٕاصالح هاذ القطاع 1963وكام تعلمون ٔ�نه م�ذ س�نة 

، وا�ي اكن �لك صدق، اكن 2006واكن �ٓخرها إالصالح الشامل د�ل 
منوذ�ا �حجا وموفقا �لك املقای�س، ٔ�نه ٔ�وال تطرق ٕاىل �ذف اح�اكر ا�ي 
اكن خموال ملك�ب �منیة واس�تغالل املوا�، وكذ� ٔ�معل الشفاف�ة يف منوذج 
حاكمة املنظومة القطاعیة، وذ� ٕ�عامل تقس�مي وجتزيء وشطر هذا 

ا ـــــٕاىل رشكة ا�يل يه مكقطب جتاري حتول : املك�ب ٕاىل قطبني
  .تعمل يف ٕاطار تنافيس) Marsa Maroc(، مث (SODEP)ون ــــــتعلم

ٔ�ما القطب الثاين ا�يل هو قطب املرفق العمويم، ف�حول �لطبع ٕاىل 
سلطة م�نائیة ا�يل كتلكف �لضبط والتق�ني وأ�من واملراق�ة، حتولت ٕاىل 

نه منوذج ا�يل ميكن حيتدى به الواك� الوطنیة �لموا�، ٕاذن هذا كنظن ب�ٔ 
وا�يل مطالش قطا�ات ٔ�خرى ٕاىل قار� بقطا�ات ٔ�خرى فك�بقى هذا قطاع 

  .�یبقى منوذج ا�يل هو ٕاجيايب �دا
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ٔ�ذ�ر مهنا �ىل س��ل املثال واحلرص  ،عطا� ٕاجيابیات كثريةا ه�لطبع ٔ�ن
�مة ٔ�نه و�د املناو�، و�د الفو�رة، وكذ� ٔ�معل املنافسة واكن اس��رات 

�لفا�لني املینائیني ال اجلدد وال مرىس املغرب ا�يل اكنت وازنة كذ�، 
  .خصوصا يف ما خيص املس�تغلني د�ل أ�رصفة خصوصا ٔ�رصفة ا�ٔكناف

النظام امجلريك وإالدارة العامة �لجامرك كذ� قامت هنا ب�سهیل العملیة 
طنیة �لموا� ٔ�هنا د�ل ��س�یاب د�ل التدفقات املینائیة، وكذ� الواك� الو 

ا�يل سهل �شلك �بري ) portnet(ك الوا�د امولت واح�ض�ت الش�ب
العملیة د�ل التدفقات املینائیة، مع ٔ�نه اك�ن هناك نواقص يف التدفقات 
املینائیة، ا�يل ٔ�وال قضیة املنافسة خصها �شمل مجیع موا� اململكة 

ضاء، يف ما خيص الق� والتدفقات ٔ�هنا اك�ن مشالك م�ال يف م�ناء ا�ار البی
و�ح�یا�ات ا�يل عند� يف الساكنريات اليت تؤرق ٔ�ر�ب النقل العاملني 

  .يف املیناء
ٕاذن املفارقة العجیبة هو ٔ�نه رمغ هذه إالجيابیات ف�ٔمه هدف لٕالصالح 
مل یمت حتق�قه ا�يل هو تقلیص لكفة العبور املینايئ والتلكفة املینائیة ب�س�بة 

  .2006احلال يف ملا اكن �لیه  20%
وهنا ٔ�ظن اح�ا م�یق�ني ب�ٔنه اكینة هناك �لقة جيب التطرق ٕا�هيا، �لقة 
ا�يل يه معت� �ري فاض�، ٔ�ن فهيا نوع من املضاربة مشوبة �لتواطئ د�ل 

  .التواطؤ د�ل الو�ء البحریني
التق�مي د�ل إالصالح املینايئ؟ و�ٓن أ�وان كذ� الج�ثاث  :السؤال

وهاذ املضاربة وٕا�ادة النظر يف هاذ احللقة د�ل الو�ء  هذا التواطؤ
  البحریني ووضعهم �لقانون؟

  .شكرا

  :الس�یدة رئ�سة اجللسة
  .شكرا الس�ید املس�شار

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

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

  .را السادة املس�شار�نشك
  .رمضان م�ارك �رمي

شكرا �لس�ید املس�شار احملرتم، ٔ�نه يف احلق�قة �لكم �ىل املعامل د�ل 
وا�يل اكنت  2007وا�يل انطلق انطالقا م�ذ  ،إالصالح ا�يل اكنت سابقا

عندو بطبیعة احلال ٕاجيابیات، �عتبار ٔ�ننا نت�دث عن �لقة من احللقات 
الوطين ؤ��د الرشایني أ�ساس�یة، مث كذ� �عتبار ٔ�ن  املهمة يف �ق�صاد

ما یبحث عنه املغرب ا�ٓن هو وا�د املوقع تنافيس ممتزي �ىل مس�توى 
  .اخلریطة ا�ولیة

الس�ید املس�شار ذ�ر مبجمو�ة د�ل أ�مور ا�يل تتعلق بتوح�د الفو�رة 
ل وكذ� مجمو�ة من أ�مور ا�يل تدارت �ىل مس�توى تقلیص العملیة د�

التد�ل، هاذ إالصالح ا�يل تدار یبدو ٔ�نه ٔ�هن�ى وا�د ا�مو�ة د�ل املهام 
ا�يل اكنت مرتبطة به، ٕامنا ما م�فقش �ري فالقضیة د�ل اللكفة ٔ�ن اللكفة 

تقریبا، ولكن ا�ٓن ا�يل  %30راه نقصت بوا�د  2007 ـٕاىل قار�ها ب
رى وهاذي ٔ�ننا نبارشو معلیة ٔ�خ ،وهذا �م �دا ،مطلوب يف اعتقادي

�ادي ميكن �هيا تدار من �الل بطبیعة احلال حوار م�واصل مع الفا�لني 
ومع املعنیني مع إالحتاد العام ملقاوالت املغرب، وكام يف �مل الس�ید املس�شار 
�ادي �كون وا�د ا�لجنة مشرتكة ما بني الواك� الوطنیة �لموا� وما بني 

  ش�نو ا�يل مطلوب مهنا؟�ٔ �ك، �حتاد العام ممثل ��لجنة د�ل ا�لو��س� 
ا�يل مطلوب �لضبط هو وا�د العمل ا�يل خصنا ند�روه ٔ�سايس هو 

ش�نو هام �ٔ هاذ السلس� ا�لو��س��ة املینائیة یمت تفك�كها مرة ٔ�خرى و�شوفو 
إالماكنیات د�ل �رش�ید اللكفة وكذ� حىت الت�ٔثري �ىل الزمن، ٔ�نه فعال 

 7و 6ح�ا تقریبا ما بني ا� اد ،یوم 13رحبنا، ٔ�ن كنا فوق  2007اح�ا من 
د�ل أ��م د�ل املكوث يف أ�رصفة املینائیة، وهذا بطبیعة احلال غیعطینا 
ٕاماكنیة ٕان شاء هللا ٔ�ننا ند�لو فوا�د املر�� ٔ�خرى ا�يل غیكون العنوان 

  .د�لها هو تقویة التنافس�یة د�ل بالد�
 س�یدة نفسها ميكن بطبیعة بطبیعة احلال ملا غتجمتع هاذ ا�لجنة ا�يل يه

احلال وا�د العدد د�ل أ�مور قد �كون واحضة ا�ٓن، لكن ا�يل ميكن 
ند�روه رمبا ٔ�ننا قد �كون مضطر�ن ٕاىل ٔ�ن نقوم بدراسة ٕاسرتاتیجیة معمقة، 

�ىل ) Benchmark(و فهيا بعني �عتبار هاذ القضیة د�ل ذ�اص ��
من هذا؟ وبطبیعة احلال  املس�توى ا�ويل، �ش �شوفو فعال ٔ��ن حنن

فذیك الوقت مع التفك�ك ميكن لینا �رجعو مجمو�ة د�ل أ�مور كام درجت 
  .�ىل ذ� الوزارة بعالقة مع املهنیني

  .شكرا الس�یدة الرئ�سة

  :الس�یدة رئ�سة اجللسة
  .شكرا الس�ید الوز�ر

السؤال الثاين موضو�ه الش�بكة الطرق�ة �لعامل القروي، اللكمة ٔ��د 
  .املس�شار�ن من فریق العدا� والتمنیة لتقدمي السؤال السادة

  :املس�شار الس�ید ن��ل أ�ندلويس
  .�سم هللا الرمحن الرحمي
  .شكرا الس�یدة الرئ�سة

  .رمضان �رمي مجیعا
تعرف الش�بكة الطرق�ة �لعامل القروي نقصا �ادا رمغ  ،الس�ید الوز�ر احملرتم

  .ما بذل من جمهودات يف الس�نوات أ��رية
وما تنوون الق�ام به الس�تدارك اخلصاص  ،�سائلمك عن ما مقمت به ،ا�

  .والنقص

  :الس�یدة رئ�سة اجللسة
  .اللكمة �لس�ید الوز�ر لٕال�ابة �ىل السؤال
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  :الس�ید وز�ر التجهزي والنقل وا�لو��س��ك واملاء
  .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم

موضو�ا  بطبیعة احلال هاذ املوضوع د�ل الطرق القرویة س��قى
مطرو�ا دامئا دا�ل الربملان �عتبار ٔ�نه من أ�مور اليت �شغل السادة 
املنتخبني، وكذ� �لنظر �لخصاص ا�يل اك�ن، ٔ�ن اح�ا ت��لكمو �ىل 

  .وا�د اخلصاص ا�يل بطبیعة احلال �رامك �ىل مر الس�نني
�ري ا�يل ميكن نقولو بع�ا� ٔ�نه تدار يف وا�د ا�مو�ة د�ل الربامج، 

ن الرب�مج أ�ول د�ل الطرق القرویة ا�يل ا�هت�ى وا�يل مكن من بناء اك
بوا�د  2005و �1995یلومرت من الطرق ما بني  1100وٕا�داد حوايل 

دامللیار د�ل ا�رمه، مث اكن الرب�مج الثاين ا�ي یبلغ طو�  6اللكفة د�ل 
ف د�ل ملیار ونص �15یلومرت واكنت اللكفة د�لو  15500تقریبا وا�د 

  .ا�رمه
وبطبیعة احلال هذا اكن مقدر ٔ�ننا نوصلو لوا�د ال�س�بة د�ل الولوج 

، و�ملوازاة مع هاذ اليش اكن انطلق %79واح�ا ا�ٓن حوايل  ،%80د�ل 
�ر�مج �ٓخر د�ل الت�ٔهیل الرتايب ا�يل اكن ت�س�هتدف �خلصوص املناطق 

�ش�ٔة �للكفة د�ل م  �68یلومرت من الطرق،  2320النائیة وت�شمل حوايل 
  .ملیار د�ل ا�رمه 2.5

ا�ٓن ا�يل اح�ا �ىل ٔ�عتاب ٔ�و �ىل ٔ�بواب ٕاطالق مرشوع �ٓخر ا�يل 
�یلومرت بتلكفة ٕاجاملیة  22000هو تقلیص الفوارق ا�الیة ا�يل غهيم ٕاجناز 

ملیون �سمة، وكذ�  3.4ملیار د�ل ا�رمه وا�يل �ادي هتم  28تبلغ 
القرب ا�يل ��رشف �لیه الوزارة م�ارشة، ا�يل  ٕاجناز �ر�مج ت�ٔهیل طرق

 .دامللیار د�ل ا�رمه 8م�ش�ٔة ف�یة �لكفة د�ل  �180یلومرت و 8000ف�ه 
 .شكرا الس�یدة الرئ�سة

  :الس�یدة رئ�سة اجللسة
  . شكرا

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

 :املس�شار الس�ید ن��ل أ�ندلويس
  .شكرا الس�ید الوز�ر

يف احلق�قة، الس�ید الوز�ر، ٕا�رتنا لهذا املوضوع ٔ��د املشالك اليت 
یعا�هيا العامل القروي، طبعا ل�س املشلك الوح�د، ولكن ٔ��د املشالك، 
حبیث ٔ�نه جند ٔ�ن معا�ة ساكنة العامل القروي تت�ىل يف الطرق، تت�ىل يف 

 مشالك املس�شف�ات، تت�ىل يف البىن التحتیة، وهاذ املشالك معوما يه
اج�عیة لعموم املناطق د�ل املغرب، جندها يف ج�ال أ�طلس، جندها يف 

  .ختوم الصحراء، جندها يف ج�ال الریف مشالك املغرب العمیق
وهنا ال�ساؤل �یف�ة تعامل ا�و� مع هاته املشالك، مع هاته املطالب، 

من  وا�ٓن �ىل ام�داد الرتاب الوطين جند اح��ا�ات كتخرج يف الشوارع
  .ٔ��ل املطالبة �حلقوق �ق�صادیة و�ج�عیة �لمواطنني

تعامل ا�و�، الس�ید الوز�ر، ومن �اللمك �لحكومة، هو �س�ت�ابة 
لهاته املطالب، ٔ�ما املقاربة اليت تعمتد يف ٔ�كرث من م�طقة ومن ب�هنا ا�ٓن 

  .املنطقة ما یقع يف ٕاقلمي احلس�مية ٔ�عتقد ل�ست يه اجلواب
�قي هو يف التمنیة ول�س يف القانون اجلنايئ، اجلواب یتوا�د اجلواب احلق 

يف إالنصات لهاته املطالبة وتغلیب م�طق احلمكة وم�طق التبرص، ٔ�ما 
مسلسل �عتقاالت ف�ٔعتقد ٔ�نه یعقد أ�مر ٔ�كرث، وما یقع من جتاوزات 

أ�بناء  اا�ٓن ف� یتعلق مبجمو�ة من أ�رس اليت ال تعرف حىت فني �یتوا�دو 
، رمغ ٔ�ننا قطعنا مسافات طوی� يف 2017د�لها مع أ�سف الشدید يف 

مسار بناء دو� املؤسسات ودو� احلق والقانون لكن هاته الرتاجعات وهذا 
الظمل ا�ي یقع �ل�س�بة �مو�ة من أ�رس اليت �س��كر و�س�تغیث ٔ�هنا ال 

مة وا�و� تعرف حىت أ�بناء د�لها ٔ��ن مت اعتقاهلم، ف�ٔعتقد ٔ�ن احلكو 
  .مبؤسساهتا �لهيا ٔ�ن تتحمل اكمل املسؤولیة يف هاته اخلروقات اليت متارس

املطالب د�ل املواطنني معوما يف مجیع م�اطق املغرب ومن ب�هنم م�طقة 
الریف يه مطالب �اد� ومرشو�ة، ف�التايل رمبا السؤال اكن حول طرق 

یق ٕاىل ا�ميقراطیة، العامل القروي ولكن التعق�ب يف معومه اكن هو الطر 
والطریق ٕاىل ا�ميقراطیة وتفعیل دو� املؤسسات �س�تدعي إالنصات بعمق 

  .وحتمك ملطالب الشعب املغريب
  .شكرا الس�یدة الرئ�سة

  :الس�یدة رئ�سة اجللسة
  .شكرا الس�ید املس�شار

  . اللكمة �لحكومة

  :الس�ید وز�ر التجهزي والنقل وا�لو��س��ك واملاء
  .ارشكرا الس�ید املس�ش

�ىل لك �ال خمتمت مدا�لتمك وقلمت الطریق ��ميقراطیة، احلكومة يه 
جزء من هذا الطریق ��ميقراطیة، ؤ�عتقد ٔ�ن هذا وا�د املسار ال رجعة 
ف�ه رمغ ٔ�نه قد تقع بعض النتوءات يف بعض احلاالت، لكن هذا مسار من 

  .یخهااملسارات اليت �سعى املغاربة لكهم، لك من موقعه ٕاىل ٔ�ن یمت �رس� 
بغیت �ري نقول اولكن عودة ٕاىل هاذ اليش د�ل الطرق القرویة، ٔ�� 

لٔ�مانة ٔ�نه �ىل لك �ال هذه مر�� ٔ�� مل ٔ��ن فهيا مسؤوال �ىل هذا 
ا�ال، اك�ن �د �بري ا�يل تدار يف بالد�، ؤ�� دامئا ٔ�قول ٔ�نه جيب �رصید 

ملیار  250عند�  ما هو ٕاجيايب، وبطبیعة احلال انتقاد ما هو سليب، راه
�د  -مرة ٔ�خرى  - د�ل ا�رمه د�ل الطرق ا�يل تدارت وتدارت بفعل 

املغاربة ر�اال و�ساء، وهذا الرصید �اصنا حنافظو �لیه، �اصنا نقویه، 
   .و�د �بري تدار

ذ�رمت احلس�مية، �ىل لك �ال ٔ�نت الس�ید املس�شار ٔ�نت �ارف ٔ�نين 
رة مع السادة الوزراء مش�ت يف ز�امش�ت جوج مرات �لحس�مية، 

مش�ت ق�ل ذ�، واك�ن �د معترب تیدار �ىل مس�توى الطرق القرویة او 
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وال ٔ�دل �ىل ذ� راه �ري الطریق الرسیع ما بني احلس�مية و�زة راه تتلكف 
دامللیار د�ل ا�رمه، وهو املقصود مهنا فك العز� �ىل وا�د العدد د�ل  4

راریة يف ٔ�ن �كون هناك كذ� �رامج املناطق، وامحلد � ٔ�نه اك�ن اس�مت
ٔ�خرى �س�تجیب، �لام ٔ�ننا عندما نت�دث عن احلس�مية يف جمال الطرق 

مرات اللكفة د�ل الطریق يف م�طقة  4القرویة راه اللكفة د�لها تتكون 
 .ٔ�خرى ل�ست ج�لیة

  .شكرا الس�یدة الرئ�سة

  :رئ�سة اجللسة ةالس�ید
  .شكرا الس�ید الوز�ر

و�ه، �س�ت�ابة ملطالب شغی� الرشكة الوطنیة السؤال الثالث موض
�لطرق الس�یارة �ملغرب، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق العدا� 

  .والتمنیة لتقدمي السؤال

  :املس�شار الس�ید �يل العرسي
  .شكرا الس�یدة الرئ�سة

  الس�ید الوز�ر،
�رية نفذ ٔ�طر ومس�ت�دمو الرشكة الوطنیة �لطرق الس�یارة يف أ��م ا�ٔ 

مجمو�ة من إالرضا�ت والتوقفات عن العمل، مما یمن عن �ا� اح�قان هبذا 
�سائلمك عن ما مت ٔ�و س�مت الق�ام به حلل هذه  ،�ا .القطاع وهذه الرشكة

  .إالشاكلیات
  .وشكرا

  :الس�یدة رئ�سة اجللسة
  .اللكمة �لس�ید الوز�ر لٕال�ابة �ىل السؤال

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

عطاو� هاذ الفرصة لتوضیح بعض اشكرا �لسادة املس�شار�ن ا�يل 
�ىل لك �ال الرشكة الوطنیة �لطرق الس�یارة يه وا�د الرشكة . أ�مور

ا�يل يه مؤسسة ٕاسرتاتیجیة، تدار وا�د العمل ال ب�ٔس به �ىل مس�توى 
  .�یلومرت من الطرق الس�یارة 1800البىن التحتیة ٔ�ن ت��لكمو تقریبا �ىل 

ا�يل �اص یعرفوا السادة املس�شار�ن ٔ�نه ٕاىل �دود بضع س�نوات 
�لت اكنت عندها ٕاشاكلیة حق�ق�ة �ىل مس�توى التواز�ت املالیة د�لها، 

طبیعي ٔ�ن اكنت �س�تدانة وهذا ما �سعى ا�ٓن ٕاىل ٕا�ادته ٕاىل وضعه ال 
  .احلدود ا�يل يه مق�و� جتاوزت

، اك�ن هاذ الشق ا�يل هو شق مايل، لكن اك�ن شق ا�يل بطبیعة احلال
مرتبط �ملس�ت�دمني، و�الل الس�نوات القلی� املاضیة بذلت الرشكة 
جمهودات �برية لتحسني ٔ�وضاع ٔ�جراء الرشاكت املتعاقدة، ٔ�ن هاذو 
رشاكت د�ل املناو�، ح�ث اس�تفادوا من م�ح �دیدة حس�ت �شلك �بري 

  .درمه 4000سط الراتب الشهري الصايف ٕاىل من د�لهم، حبیث یصل م�و 
من عقود معل �ري  ،مهنم %70ٔ��ري، ٔ�ي حوايل  1046كام اس�تفاد 

حمدودة، هاذي �مة �دا ٔ�ن الرشكة ٔ�لزمت بطبیعة احلال املتعاقد�ن معها 
�ش تويل هاذ العقود د�ل العمل �ري حمدودة املدة، �هیك �ىل م��ة 

ق الوطين �لضامن �ج�عي والت�ٔمني أ�قدم�ة و�خنراط يف الصندو 
  .إالج�اري �ىل املرض

احلوار اكن قامئا، وقف وا�د املدة، ٔ�� ملا ج�ت الوزارة ٔ�ول �ا�ة 
حرصت �لهيا هو ٔ�ن ینطلق احلوار، احلوار ا�ٓن هو �ر�ایة وزارة التجهزي 
 والنقل وا�لو��س��ك واملاء ووزارة ا�ا�لیة، ؤ�عتقد ٔ�ن ا�ٓن امحلد � راه

ون�ٔمل ٔ�ن یفيض ٕاىل ٔ�مور  ،اك�ن اج�ع ا�ٓن انطلق يف السا�ة الثانیة عرش
يف مصل�ة املس�ت�دمني وأ�جراء وأ�طر، وكذ� يف مصل�ة الرشكة 
الوطنیة �لطرق الس�یارة ٔ�ن عندها �ر�مج د�ل ال�ش��د و�ر�مج د�ل 

  . يالتدبري ا�يل �اصو ینطلق بطبیعة احلال يف ٕاطار وا�د السمل اج�ع
  .شكرا الس�یدة الرئ�سة

  : الس�یدة رئ�سة اجللسة
  .شكرا

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

  :املس�شار الس�ید عبد �اله احللوطي

  .شكرا الس�یدة الرئ�سة
  .شكرا الس�ید الوز�ر

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

دات اليت مقمت هبا واليت قامت هبا الرشكة بدایة، البد ٔ�ن ننوه ��هو 
واليت تعترب من ا�هودات أ�ساس�یة واملهمة، واليت مك�ت ب�� من ٔ�ن 
تصبح عنده ش�بكة �لطرق الس�یارة حمرتمة حلد ا�ٓن ولو كنا الزلنا نطالب 

  .�لطبع �ملزید
الس�ید الوز�ر، يف احلق�قة هاذ السؤال كنا طرح�اه من ق�ل ما یمت ف�ح 

د�ل احلوار مع الرشكة، و�� حنن الیوم �س�ل ٔ�نه من بعد هاذ  �ب
، وهاذ �ح��ا�ات مع اكمل أ�سف اليت ٔ�رضت �لطرق ا�ات��ح�

الس�یارة، ٔ�رضت �لرشكة، ٔ�رضت كذ� �ملالیة د�ل الرشكة وحىت 
  .املواطن

�زوزة ) barrière(نقول �، الس�ید الوز�ر، املواطن ملا تیلقى 
اي تیحس بوا�د النوع من �م�عاض، شٔ�نه ما تی�لص  و�یدوز ولو

  .�الش؟ ٔ�نه هذا وا�د الطاقات د�ل البالد د�لو اليت هتدرا
صلو او�� اح�ا حرصنا مجیعا، الس�ید الوز�ر، ٔ�ننا نتواصلو معمك ونتو 

مع إالدارة د�ل الرشكة من ٔ��ل ف�ح �ب احلوار، ما ميك�ش هاذ القضا� 
ر، هاذ احلوار �س�ل الیوم، الس�ید الوز�ر، ب�ٔنه تف�ح، هاذي حتل ٕاال �حلوا



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

5 

 )2017 ماي 30( 1438 مضانر  4

و�س�ل كذ� ب�ٔنه متت حلد ا�ٓن بعض التفاهامت حول بعض القضا� ا�يل 
�ىل ٔ�ن أ�مور ا يه مطرو�ة، ونطالب الس�ید الوز�ر فقط �ش حترصو 

ا�يل مت االتفاق �لهيا �ىل أ�قل تمت املتابعة د�لها و�لزتام هبا، ويف نفس 
نقولو ب�ٔنه الزالت هناك بعض �ح�قا�ت وبعض �ح��ا�ات ا�يل الوقت 

طاو معها بوا�د النوع من املصداق�ة ونوع من املهنیة ونوع ايه �ميكن لنا نتع
 .من املصل�ة العامة �لجمیع

هؤالء العامل، هؤالء املس�ت�دمون، الس�ید الوز�ر، ال یطالبون 
البون فقط ب�ٔن �كون القوانني �ٔ�ش�یاء الك�رية، یطالبون فقط �لكرامة، یط

املنظمة �لعالقة ب�هنم وبني الرشكة �كون قوانني معقو� وم�وافق �لهيا يف 
ٕاطار رشاكة حق�ق�ة، ٔ�ن املشلك ا�يل وقع، الس�ید الوز�ر، هو ٔ�ن هاذ 

ت تد�ر من طرف الرشكة لو�دها، حنن نطالب ب�ٔن العالقات هاذي وال
من التوازن ما بني املصل�ة العامة  �كون هناك رشاكة حق�ق�ة يف ٕاطار نوع

�لمؤسسة د�ل الطرق الس�یارة وكذ� املصل�ة د�ل العامل ود�ل 
ا إالرضاب راه م ااملس�ت�دمني ا�يل هام ك�ش�تغلوا وا�يل ميل �ميش�یو ید�رو

  .إالرضاب حىت ك�سد أ�بواب د�ل احلوار اتید�رو
  .ج د�ل احلوارهنمل�لتايل اح�ا كن�ٔكدو الیوم �ش �زیدو �متسكو �

  .وشكرا الس�ید الوز�ر

  :الس�یدة رئ�سة اجللسة
  .شكرا الس�ید املس�شار

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

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

ٔ�� م�فق متاما �ىل املبادئ ا�يل ذ�ريت هبا، ٔ�� قلت ٔ�ول �ا�ة در�ها 
ومة اجلدیدة هو ا�عوة ٕاىل احلوار من �دید، ا�ٓن احلوار قامئ من بعد احلك

  .واحلوار عندو وا�د ا�مو�ة من أ�مور راك ذ�ريت هبا
املس�ٔ� أ�وىل هو ٔ�نه هاذ املؤسسة يه م� �لجمیع مايش �ري لٕالدارة 
د�لها، راه إالدارة د�ل املس�ت�دمني د�لها، هناك ٕاشاكل �رتبط �ملتعاقد�ن 

املناو� اح�ا بطبیعة احلال ا�و� من �الل احلكومة ٔ�عطت لك  يف ٕاطار
الضام�ت �ىل ٔ�نه اك�ن اس�تقرار يف الشغل، یعين الرشاكت تلزم املتعاقد�ن 

ومجیع  ،بقاش عند� يش �ا�ة �سمى �ري حمدود املدةا اهبذا أ�مر، م
ذ أ�مور ا�يل ما اكن�ش سابقا واليت تتعلق �ٔ�مور ا�يل خصها توفر لها

  .أ�جراء واملس�ت�دمني اكینة
بطبیعة احلال احلوار ا�ٓن یفرتض ٔ�نه یت�اوز بعض إالشاكلیات اليت 
تتعلق هباذ القضیة د�ل املر�� املق�� ا�يل خص الرشكة ا�ٓن تبارش فهيا 
مجمو�ة من أ�مور �رتبط برب�مج تدبريها وكذ� �رتبط �ل�ش��د د�ل 

ال العنوان أ��رز فهاذ اليش اكمل هو �دمة وا�د ا�مو�ة د�ل املقاطع، وإ 
املرتفق، هاذ املرتفق خصو یلقى وا�د اخلدمة ج�دة، بطبیعة احلال هذا 

وا�د أ�مر ا�يل خصو �س�متر ف�ه احلوار بني الرشكة وبني املمثلني النقابیني 
  .مبختلف تالو�هنم

  :الس�یدة رئ�سة اجللسة
  .ة يف هاته اجللسةشكرا، �شكر الس�ید الوز�ر �ىل مسامهته القمي

ون��قل ٕاىل السؤال ا�ٓين أ�ول املو�ه �لس�ید وز�ر الثقافة واالتصال، 
وموضو�ه الربامج التلفزیة �الل شهر رمضان أ��رك، اللكمة ٔ��د السادة 

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

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

  س�یدة الوز�رة، السادة الوزراء،ال 
  .أ�خوات وإالخوة

وا�د الرتف�ه، ومع  االس�ید الوز�ر، كنظن ٔ�ن املغاربة الیوم �ی��ظرو
يش �رامج من نوع �ٓخر،  االتقدم والتطور التك�ولو� �یمتناو املغاربة �شوفو 

�رامج ت�ٔطريیة، �رفهيیة، �ربویة، وطنیة، مفاذا ٔ��دت وزار�مك الس�تق�ال هذا 
  هر املبارك؟الش 

  .شكرا

  :الس�یدة رئ�سة اجللسة
  .شكرا الس�ید املس�شار

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

  :وز�ر الثقافة واالتصال ،الس�ید محمد �عرج
  .�سم هللا الرمحن الرحمي
  .شكرا الس�یدة الرئ�سة

  الس�ید املس�شار،
رمضان، شكرا �ىل هاذ السؤال ا�يل عندو راهن��ه خصوصا مع بدایة 

نتطلع مجیعا ٕاىل ٕا�الم معويم �س�تجیب لتطلعات امجلهور، و�لتايل نعتقد 
مجیعا �ىل ٔ�ن هذا السؤال یتعلق ٔ�ساسا و�متحور ٔ�ساسا حول العرض 
السمعي البرصي، یتعلق �خلدمة العموم�ة ٔ��م رمضان، ونعتقد كذ� مجیعا 

  .ة�ىل ٔ�ن شهر رمضان املبارك هو م�اس�بة لتجمع أ�رس املغربی
كذ� هذا الشهر �س�ل �س�بة مشاهدة مرتفعة، ويف هذا إالطار، 

�لعدید من املواضیع ٔ�و  ري ٔ�ن هناك دفرت �لتحمالت �س�تجیبالبد ٔ�ن ٔ�ش
 .تطلعات امجلهور

هناك ٔ�وال، البد ٔ�ن ٔ�قول �لق�وات العموم�ة إالسرتاجتیة، سواء �ل�س�بة 
 سرتاجتیة تقوموهاذ االٕ ، )SOREAD(�لرشكة الوطنیة ٔ�و لق�اة ا�وزمي 

��ر�ة أ�وىل �ىل املراهنة القویة �ىل املنتوج احمليل من �الل مساطر 
تنف�ذ إالنتاج الوطين، و�لتايل اك�ن هناك تصور يف هاذ الشهر هذا، ٔ�ن 

  .�كون هناك م�توج وطين قوي يف الق�وات العموم�ة املغربیة
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  : وهذا ی�ٔيت انطالقا من مساطر م�عددة
امللكفة �النتقاء، و�لتايل هاذ ا�لجنة حتاول ٔ�ن �سا�ر  ٔ�وال هناك ا�لجنة

تطلعات امجلهور ورغبات امجلهور، وهناك �ل�س�بة لهاذ الشهر هذا، هناك 
من العرض السمعي البرصي یتعلق �ملنتوج الوطين، �لام ٔ�ن هذا  85%

  .�ل�س�بة �لمنتوج الوطين %50یت�اوز ما هو يف دفرت التحمالت 
، و�لتايل نعتقد ٔ�ن هناك %85يف هاذ الشهر ٕاذن اح�ا وصلنا 

أ�فضلیة �لمنتو�ات الوطنیة �س�تجیب ٕال�الم معويم �س�تجیب لتطلعات 
امجلهور، انطالقا من مسلسالت، انطالقا من �رامج دی��ة، انطالقا من 
مجمو�ة من إالنتاج الوطين ومن العرض السمعي البرصي حياول ٔ�ن 

  .يف هذا الشهر املبارك �س�تجیب لتطلعات املواطنني، خصوصا
  .شكرا الس�یدة الرئ�سة

  :الس�یدة رئ�سة اجللسة
  .شكرا

  .اللكمة �لفریق �س�تقاليل يف ٕاطار التعق�ب

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

الس�ید الوز�ر، كنظن ٔ�ن �ان الوقت ل�س�تغل ٔ��زتنا السمعیة البرصیة 
لشعب املغريب، لتوعیة الش�باب الناشئ، راه من ٕاذا�ة، من تلفزة لت�ٔطري ا

اح�ا ماش�یني يف �لط، الربامج ا�يل اكینني يف التلفزیون ال ختدم املصل�ة 
الوطنیة يف يشء، بقدر ما ٔ�ننا وقت ا�روة من املغرب �لعشا إالشهارات، 

د�لنا؟  واش هباذ إالشهار �رنبیو ا�راريإالشهار، إالشهار، إالشهار، 
، ما یقع ا�ٓن يف خمتلف ٔ�ر�اء البالد �جت عن نقص يف �شوفو أ�طفال

الوعي والتوعیة والت�ٔطري، ٕاىل ما ٔ�طر�ش الش�باب د�لنا عن طریق 
التلفزیون وإالذا�ة وا�ا اخلصوصیة مهنا، ٔ�فني مايش املغرب؟ راه اح�ا 
ماش�یني �لهاویة ٕاىل ما ق�طناش و�بحنا الغضب د�ل الش�باب د�لنا، 

  م الس�ید الوز�ر؟شكون �ادي یو�ها
رفع صويت ؤ�س�سمح هو ٔ�نين كنحس �لهول، �خلطر �ٔ�� ا�يل جعلين 

احملدق ا�يل �یرتصد �لمغاربة، ٔ�فني يه قضی��ا الوطنیة؟ ٔ�فني هام يش �رامج 
ا�يل �ادي خيلو� نبغیو بالد� ٔ�كرث؟ حنافظو �ىل املمتلاكت د�ل الشارع 

و، عند� ف�انة امن هنا غنبد ،�لناد�لنا، حنافظو �ىل النظافة د�ل املدن د
يف املس�توى ولكن ما عندمهش �ك صاحيب ا�يل غیدوزوا لٕالذا�ة، ورامك 

ش�نو �ٔ ٔ�ن� ٔ�� خفور بك، معجب بثقاف�ك، بتكوینك، بذاكئك، راك �ارف 
كريوج، هل من تغیري؟ وال غنبقاو هنرضو سوف، سوف، راه فات احلال 

غريب الشاب املغريب وال تیكره بالدو ح�ا ا�ٓن املاعطیين راه ا�ىل سوف، 
�ربیوه �ىل الغرية .. اك، هاذ العدوانیة، �ا الوقت �رامجاهباذ الطریقة ه

اكك، حىت االوطنیة احلق�ق�ة، ما یبقاش ی��ع �ري الهوى ومايش �ري ه
 .لالرواسغیدیو� 

  :الس�یدة رئ�سة اجللسة
  .شكرا، شكرا الس�ید املس�شار

  .اللكمة �لس�ید الوز�ر

  :ید وز�ر الثقافة واالتصالالس� 
  .ٕایه حىت ٔ�� م�فق معك الس�ید املس�شار

فعال �رید ٔ�ن �كون هناك ٕا�الم معويم فا�ل، ٕا�الم یعمل �ىل ت�ٔطري 
یعين جيعل املواطن ی�ىش مع العدید من  ..املواطنني، یعمل �ىل ت�ٔس�س

ما بني  الثوابت د�ل اململكة، و�لتايل نعتقد ٔ�ننا هناك دفرت د�ل التحمالت
، وهذا یعين ٔ�نه لك وقت )2M(الرشكة الوطنیة والوزارة وكذ� ق�اة 

  .ميكن لنا نبدلو هاذ دفرت التحمالت لت�ىش مع التو�ات الكربى �لمملكة
حنن �ىل یقني ب�ٔن إال�الم ا�يل هو �سمى �لسلطة الرابعة،  ،ٕاذن

�ٔطري و�لتايل البد ٔ�ن �سعى مجیعا �ىل ٔ�ن یعمل هذا إال�الم ٕاىل ت
  .املواطنني يف �جتاه الصحیح ف� یتعلق بثوابت اململكة، هذا م�فقني معك

  :الس�یدة رئ�سة اجللسة
  .شكرا الس�ید الوز�ر

السؤال الثاين موضو�ه هتدید بعض الربامج التلفزیة لقمي املغاربة، اللكمة 
  .ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق العدا� والتمنیة لتقدمي السؤال

  :ر الس�ید عبد الكرمي لهوا�رشياملس�شا
  .شكرا الس�یدة الرئ�سة

  السادة الوزراء احملرتمون،
  املس�شارات احملرتمات،السادة املس�شارون و 

فعال �ش ما منش�یوش �لهرواس وال الرواس اح�ا مرة ٔ�خرى تنطرحو 
�هتدید بعض الربامج التلفزیة لقمي  - كام قلمت  - السؤال د�لنا ا�يل هو م�علق 

بة، هذا �لرمغ من وجود دفرت التحمالت، لكن حلد ا�ٓن املغاربة بعد املغار 
هاذ ا�فرت اكنوا ی��ظرون ٔ�ن تتحسن صورة التلفزة املغربیة لكن الواقع بقي 

ما يه إالجراءات ٕان اكنت : �سائلمك، الس�ید الوز�ر ،�ا .كام هو �لیه
  مس�تع�� ملعاجلة هذا الوضع؟ 

  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :�سة اجللسةالس�یدة رئ 
  .اللكمة �لس�ید الوز�ر لٕال�ابة �ىل السؤال

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

فعال سؤال �شغل �ل الرٔ�ي العام الوطين كذ� الفا�ل الس�یايس 
والفا�ل يف ا�ال د�ل إال�الم، نعتقد مجیعا �ىل ٔ�ن هناك ما �سعى ٕالیه 

ت هو ٔ�ن �كون هناك ٕا�الم معويم �س�تجیب لتطلعات دامئا كام قل
املواطنني، وی�ىش كذ� مع ثوابت اململكة وفق املق�ضیات واملك�س�بات 
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خصوصا الباب الثاين املتعلق �حلقوق واحلر�ت،  2011الواردة يف دس�تور 
كذ� هناك العدید من مق�ضیات واردة يف ا�س�تور، جيب ٔ�ن ی�ىش مع 

  .موم�ةهذه الق�وات الع
هناك �ساؤالت تطرح، البد ٔ�ن ٔ�قول ٔ�ن هاذ املس�ٔ� د�ل إال�الم هو 
مؤطر مبجمو�ة من القوانني، مؤطر مبجمو�ة من املساطر، مؤطر بدفرت 

و�لتايل حنن �راقب هاذ ��رتام �ى ا�رتام الق�وات د�ل  ،�لتحمالت
  .القطب العمويم �فرت التحمالت

اقب هاذ الربامج وهناك ت�ٔطري قانوين كذ� ميكن �لمواطن كذ� ٔ�ن �ر 
لهذا ا�ال، خصوصا ؤ�نه �ینا الهیئة العلیا لالتصال السمعي البرصي اليت 
�راقب مدى جتاوز م�ال يف �االت معینة ٕاذا جتاوزت هذه الق�وات بعض 
یعين اكنت هناك بعض الت�اوزات �مو�ة من املق�ضیات القانونیة املنظمة 

ي، و�لتايل هناك مجمو�ة من املساطر، ولكن حلد �لم�ال السمعي البرص 
�فرت د�ل �ا�ٓن حنن �سعى دامئا ٕاىل رضورة ٔ�ن �كون هناك ا�رتام 

�ع�د، ؤ�ي �لل هناك مؤسسات دس�توریة يه اليت حتل هذا املشلك، 
ولكن دامئا يف دفرت التحمالت نقول ٔ�نه جيب ٔ�ن ت�ىش الربامج املعروضة 

 ،�ة من املق�ضیات ا�س�توریة ف� یتعلق �لهویة الوطنیة�ىل املواطنني �مو 
  .بثوابت اململكة، و�لتايل ا�رتام مجمو�ة من املؤسسات ا�س�توریة

  .وشكرا

  :الس�یدة رئ�سة اجللسة
  .اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعق�ب

  :املس�شار الس�ید عبد الكرمي لهوا�رشي
  .شكرا الس�یدة الرئ�سة

، الس�ید الوز�ر، ما طرحمتوه هو ا�ي ٔ��ر� وجعلنا نطرح هذا ٔ�� فعال
  .السؤال

مدعومة مبال معويم، و�لتايل  ،ٔ�وال، ٔ�ن هذه الق�وات متول مبال معويم
 .هذا واجب �لینا ٔ�ننا �سائلمك الس�ید الوز�ر

ه، الس�ید یمش��و ل اأ�مر الثاين هو فعال ٔ�ن دس�تور اململكة وا�يل 
مي القمي، و�اء ینص يف ثنا�ه �ىل حامیة قمي املغاربة الوز�ر، ٔ�وال ٔ�نه �یح

  .وقمي أ�رسة املغربیة
م�ه  3املتعلق �لهااك فعال ف�ه احلدیث يف املادة  77.03ٔ�یضا يف القانون 

�ىل ا�رتام القمي ا�ی��ة واحلفاظ �ىل النظام العام وأ��الق امحلیدة، لكن 
و إالجراء، نعطیمك م�ال وا�د ما هو ا�ور �ٔ : ٔ��ساءل معمك، الس�ید الوز�ر

وقع يف املر�� السابقة وهو ملا �شف ر�ل یغين يف موقع من املواقع يل �ا
العموم�ة وحيمل هذا ٕاىل أ�رس املغربیة �شف عن عورته، ما هو ا�ور 
ا�ي قامت به الهااك؟ �لرمغ من ٔ�ن احلكومة راسلهتا يف املوضوع، مل حترك 

ما هو : ن �ل�س�بة �لق�اة الثانیة وكن�ساءلو هناساكنا، وهنا كن�ساءلو هذا اك
  دور جلنة أ��الق�ات املوجودة دا�ل هذه املؤسسة؟

اح�ا كنتلكمو عن القمي مبفهو�ا العام، قمي  ،وهنا ملا كنتلكمو عن القمي
الزناهة، قمي الصدق�ة يف اخلرب، ٔ�� نعطیمك �ري م�ال ق�ل یومني مت نقل 

س�بة ر�ضیة يف القضیة د�ل احلس�مية لتصو�ر ما وفربكة صور ا�يل اكنت مبنا
یقع يف احلس�مية �لوقفات �ح��اج�ة السلمیة من ٔ��ل مطالب اج�عیة 
�ىل ٔ�هنا عنف، وا�يل يف احلق�قة اكنت صور مفربكة، ٔ�یة قمي نت�دث عهنا 

  الیوم، الس�ید الوز�ر، يف هاته الق�وات اليت منولها من مالنا العام؟
�اكء املغاربة؟ ومه �س�متعون نقدم هلم صورا مفربكة،  ٔ�ول�س هذا ٕاهانة

اكن من املمكن ٔ�ننا نقدمو صور ٔ�خرى، ولكن ملا نقدم م�ل هذه الصور، 
يف احلق�قة هذا اس�تد�اء لصور يف احلق�قة ال تلیق �ملقام يف س�یاق ٕاهانة 

  .املغاربة
ٔ�ش�نو �ادي تت�ذوا من ٕاجراءات ملعاجلة هذه : الس�ید الوز�ر ،سؤالنا

  �خ�الالت؟ 
  .شكرا

  :الس�یدة رئ�سة اجللسة
  .شكرا الس�ید املس�شار

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

  :الس�ید وز�ر الثقافة واالتصال
ٔ�� تنقول ب�ٔنه ٕاىل اكن مجمو�ة من �لزتامات أ��الق�ة امللقاة �ىل 

صنا نفهمو القطب العمويم، هناك قوانني تؤطر هذا، ٔ�ن اح�ا دامئا �ا
و�اص �كون عند� هذه  ،وا�د املس�ٔ�، هناك اس�تقاللیة القرار إال�اليم

�س�تقاللیة، اك�ن مؤسسات �راقب مدى ا�رتام هذه املؤسسات �لعمل 
د�لها، و�لتايل هناك دفرت حتمالت، هناك قوانني تؤطر املشهد السمعي 

صیص �لیه البرصي، و�لتايل لك مؤسسة جيب ٔ�ن �ش�تغل وفق ما مت التن 
  .يف القانون

هناك الهااك يه املسؤو� �ىل هذه املراق�ة، ٕاذن ف� یتعلق ��رتام 
مجمو�ة من �لزتامات أ��الق�ة تنقول ب�ٔن حلد ا�ٓن �ل�س�بة �لق�وات 
العموم�ة حسب ا�يل عندي هناك ا�رتام القمي ا�ی��ة والكرامة إال�سانیة، 

 -م، اك�ن أ��الق امحلیدة، �م�ناع حرمة أ�رسة، احلفاظ �ىل النظام العا
�م�ناع عن بث مشاهد �لتد�ني ٔ�و الكحول ٔ�و  -وهادو كذ� �مني 

ٕاىل �ري ذ�، و�لتايل هناك مجمو�ة من  ،لعب الرهان، احلظ، الیناص�ب
الضوابط جيب �ىل الق�وات العموم�ة ٔ�ن حترت�ا ويف �ا� إال�الل هبا هناك 

  .مؤسسات دس�توریة

  :ئ�سة اجللسةالس�یدة ر 
  .شكرا الس�ید الوز�ر

السؤال الثالث موضو�ه �ٓلیات تزنیل القانونني التنظميیني املتعلقني 
بتفعیل الطابع الرمسي لٔ�مازیغیة وا�لس الوطين �لغات والثقافة املغربیة، 

 .اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من الفریق احلريك لتقدمي السؤال
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  :ركاملس�شار الس�ید حيفظه �منبا
  .شكرا الس�یدة الرئ�سة احملرتمة

  الس�یدة الوز�رة احملرتمة،
  السادة الوزراء احملرتمني،

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

تضمن الرب�مج احلكويم ا�ي قدمه الس�ید رئ�س احلكومة ٔ�مام الربملان 
�د القانون التنظميي املتعلق الزتاما بتفعیل الطابع الرمسي لٔ�مازیغیة �رب اع

هبا وإالرساع يف تزنی�، كام الزتم ٔ�یضا �ع�د القانون التنظميي املتعلق 
��لس الوطين �لغات والثقافة املغربیة بصف�ه مؤسسة دس�توریة ووطنیة 

 .مرجعیة يف جمال الس�یاسات ا�لغویة والثقاف�ة
 �ٓلیات تزنیل القانونني الس�ید الوز�ر احملرتم، �سائلمك ما يه ،بناء �لیه

التنظميیني املتعلقني بتفعیل الطابع الرمسي لٔ�مازیغیة وا�لس الوطين �لغات 
  والثقافة املغربیة؟

�نیا، ما يه أ�ج�دة الزم�یة لعرض القانونني التنظميیني �ىل املصادقة 
  ال�رشیعیة؟

  .وشكرا الس�یدة الرئ�سة

  :الس�یدة رئ�سة اجللسة
  .شكرا

  .د الوز�ر لٕال�ابة �ىل السؤالاللكمة �لس�ی

  :الس�ید وز�ر الثقافة واالتصال
شكرا الس�ید املس�شار �ىل هاذ السؤال ا�ي یتعلق ٔ�وال بتزنیل 

، خصوصا املك�سب املتعلق بتفعیل 2011املك�س�بات الواردة يف دس�تور 
الطابع الرمسي لٔ�مازیغیة، و�لتايل ٕاخراج القانون التنظميي لٔ�مازیغیة، 

   .قانون املتعلق ��لس الوطين �لغات والثقافة املغربیةوكذ� ال
ال بد ٔ�ن نذ�ر �ىل ٔ�ن هاذ القانونني هام �الیا يف ا�لجنة الثقاف�ة مب�لس 

ومتت املصادقة  2016ش�ت�رب  26النواب، وعندي هناك توارخي، �رخي 
، مت ٕایداعهام مبك�ب جملس 2016ش�ت�رب  �26لهيام يف جملس وزاري يف 

حتت �دد  2016ش�ت�رب  30رسالیة الس�ید رئ�س احلكومة بتارخي النواب �ٕ 
، و�لتايل هاذ القانونیني راهام يف جملس النواب يف ٕاطار جلنة، واح�ا 4977

�حكومة مس�تعد�ن ٔ�ن ا�لجنة يه اليت حتدد �دول أ�عامل واجلدول 
الزمين ملناقش�هتام وعرضهام، واح�ا مس�تعد�ن �وزارة �لحضور ٔ�مام ا�لجنة 

رض هذ�ن القانونیني التنظميیني، و�لتايل �ش�تغال وفق مقاربة �شار�یة لع
مع الس�یدات والسادة ال النواب وكذ� الس�یدات والسادة املس�شار�ن 

  .يف جملس املس�شار�ن
واح�ا مس�تعد�ن  ،�الیا جملس النواب عندو هاذ القانونني جبوج ،ٕاذن

  .ح�ة لمك مكؤسسة �رملانیة�حكومة ند�لو يف املناقشة د�هلم، وتبقى الصال

  .شكرا 

  :الس�یدة رئ�سة اجللسة
  .شكرا الس�ید الوز�ر

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

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

  الس�ید الوز�ر،
شكرا الس�ید الوز�ر احملرتم �ىل هذه التوضی�ات اليت ٔ�كدمت من �اللها 

العمل �ىل جتوید مشاریع هذه النصوص القانونیة ق�ل عرضها  �ىل رضورة
  .�ىل مسطرة املصادقة
فٕان ٔ�حاكم املادة اخلامسة من  ،وكام نعمل مجیعا ،يف نفس الس�یاق

ا�س�تور نصت كذ� �ىل رضورة عنایة ا�و� مبختلف التعابري ا�لغویة 
ا�ي �شلك  والثقاف�ة املغربیة، ومن بني هذه التعابري التعبري احلساين،

عنوان �ا�رة ثقافة وحضارة و�ام� �لشع� يف لك م�اطق الصحراء املغربیة 
  .ؤ�داة �لتواصل بني خمتلف ق�ائل الصحراء

 ،ويف هذا إالطار، وتفعیال �لمق�ضیات ا�س�توریة املشار ٕا�هيا نتطلع
ٕاىل إالرساع يف ٕا�داث مؤسسة ومراكز تعىن هبذا املكون  ،الس�ید الوز�ر

وتتوىل �شجیع البحث العلمي حو� لصیانة  ،احلساين الصحراويالثقايف 
هذا املوروث الثقايف احلساين املغريب أ�صیل، وا�ي یعزز قمية الثقافة 

  .الوطنیة يف ٕاطار م�دٔ� الو�دة يف التنوع
  .وشكرا الس�ید الوز�ر

  :الس�یدة رئ�سة اجللسة
  .شكرا

  .اللكمة �لس�ید الوز�ر

  :الالس�ید وز�ر الثقافة واالتص
  .شكرا الس�ید املس�شار

ال بد ٔ�ن نذ�ر �ىل ٔ�ن �ى وزارة الثقافة  ،ف� یتعلق �لتعق�ب د�لمك
واالتصال مركز ��راسات وأ�حباث احلسانیة �لعیون، وهناك �ر�مج 
وطين �م یتعلق جبرد وصون املوروث الشفايه احلساين، وهناك مجمو�ة 

ملیون درمه ف�  5انیة تفوق من ا�راسات والوزارة حلد ا�ٓن خصصت مزي 
یتعلق جبرد وصون املوروث الشفايه احلساين خصوصا بت�س�یق مع مجمو�ة 
من اجلهات يف أ�قالمي اجلنوبیة، وكذ� مع مجعیات ا�متع املدين، ولكن 
ا�يل ٔ�سايس �ینا مركز ��راسات وأ�حباث حول الثقافة احلسانیة �لعیون 

�يل �ادي تعطي يف أ�شهر املق�� مجمو�ة من و�ش�تغل وفق مقاربة �شار�یة ا
   .النتاجئ اليت ميكن ٔ�ن نعرضها �لیمك مس�تق�ال

 .وشكرا
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  :الس�یدة رئ�سة اجللسة
  .�شكر الس�ید الوز�ر �ىل مسامهته القمية يف هذه اجللسة

ون��قل �لسؤال أ�ول املو�ه �لس�ید وز�ر ٕا�داد الرتاب والتعمري 
�ه رضورة ٕا�ادة هیلكة أ�ح�اء السك�یة وموضو  ،وإالساكن وس�یاسة املدینة

الناقصة التجهزي والت�ٔهیل احلرضي، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من 
 .الفریق �س�تقاليل لتقدمي السؤال

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

  الس�یدة والسادة الوزراء احملرتمني،
  الزمالء والزم�الت احملرتمني،

  ید الوز�ر احملرتم،الس� 
ال ٔ��د ميكن ٔ�ن ینكر ا�هودات اليت قامت هبا احلكومات املتعاق�ة ف� 
خيص الرفع من مس�توى السكن ٕاال ٔ�نه الزال املشهد العام احلرضي تت�ل� 
بعض إال�راهات ومن مضهنا توا�د العدید من التجمعات السك�یة اليت 

ٕاىل متك�هنا من التجهزيات  و�لتايل ،حتتاج ٕاىل هیلكة وٕاىل ت�ٔهیل حرضي
أ�ساس�یة حىت �متكن من �ندماج يف ال�س�یج احلرضي وخصوصا يف 

  .املدن
وكام تعلمون ٔ�ن العدید من التجمعات السك�یة اليت �سمى ��واو�ر 

تطور احلرضي والتوسع العمراين مشلها ال اكنت بعیدة عن املدن ولكن بفضل 
الالزم إالرساع ٕ�دما�ا وهیلكهتا  كذ� املدار احلرضي �لمدن مما ٔ�صبح من

حىت �متكن من �س�تفادة من ا�هودات اليت تقوم هبا البالد �لرفع من 
  .مس�توى السكن وحتق�ق الكرامة �لمواطنني

  .شكرا الس�یدة الرئ�سة

  :الس�یدة رئ�سة اجللسة
  .شكرا الس�ید املس�شار

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

وز�ر إال�داد الرتاب الوطين والتعمري  ،بنعبد هللا الس�ید محمد ن��ل
  :وإالساكن وس�یاسة املدینة

  .شكرا لمك الس�یدة الرئ�سة احملرتمة
  .الس�ید املس�شار احملرتم

هو موضوع ح�وي ؤ�سايس ٔ�نه مرتبط  وفعال املوضوع ا�يل كتثري 
 �ملشهد احلرضي الیوم ومبا تع�شه �دد من املدن سواء اكنت �برية م�وسطة

ٔ�و صغرية، وميكن ٔ�ن نقول بدون م�الغة ب�ٔن �دد من مدننا شهدت �شویه 
حق�قي، �ىل مس�توى مشهدها العمراين واحلرضي، وهذا �جت �ىل الضعف 
ا�يل اكن من ق�ل ا�و� يف اس��عاب الهجرة القرویة واس��عاب الطلب 

  .ا�يل اكن �ىل السكن يف بالد�
اكن هناك وعي بذ� م�ذ ما لكن يف نفس الوقت یتعني ٔ�ن نقر ب�ٔنه 

س�نوات وجمهود �بري ا�يل تبذل كام قلتو الس�ید املس�شار  �10زید �ىل 
احملرتم يف ٕاطار ٕا�ادة هیلكة أ�ح�اء ويف ٕاطار ٕادماج هاته أ�ح�اء يف 
ال�س�یج احلرضي ويف ال�س�یج �ج�عي معوما، ٔ�ن ملا كندجمومه، 

طبیعي وخنرجومه من  مه كذ� يف ا�متع �ش یع�شوا �شلكوكندجم
إالقصاء ومن ا�هتم�ش ومن الهشاشة ومن العجز ا�يل تیعرفوها بضخ، ٔ�وال، 
مشهد سكين ا�يل مق�ول وكذ� خض �دد من املرافق العموم�ة يف هذه 

  .الفضاءات
بعد ذ� ويف ٕاطار احلكومة السابقة د�لنا املفهوم د�ل س�یاسة 

ما نبقاوش نعاجلو �ري السكن املدینة، ا�يل الهدف د�لو �لضبط هو ٔ�ننا 
بل نعاجلو كذ� املشهد يف مشولیته و�شوفو �یف ميكن ٔ�ن حندث توازن 

  .بني خمتلف أ�ح�اء
بدٔ�� كذ� يف هذه الس�یاسة لكن العجز هو جعز �بري وقدمي، و�لتايل 
ما مقنا به مك�نا من ٔ�ننا نوقفو الزنیف يف كثري من الفضاءات ومع ذ� 

  .ا�هودیتعني مواص� هذا 
فقط نعطیمك فكرة �رس�ة �ىل ا�هود ا�يل تبذل، يف ا�ار البیضاء م�ال 

ملیار، ا�ار البیضاء بو�دها،  �2.73دد هائل من االتفاق�ات یصل ٕاىل 
� ا�يل �اضعني الیوم ٕال�ادة الهیلكة �ش یعاود  82ا�ار البیضاء املدینة 

  .یدجموا يف ال�س�یج احلرضي ويف ال�س�یج �ج�عي
ملیون درمه، �ة فاس  863د�ل االتفاق�ات  �7ة مرا�ش �ٓسفي 

 298د�ل االتفاق�ات ٕاجاملیة كهتم �دة ٔ�ح�اء مايش � وا�د  4مك�اس 
ملیون درمه، �ة الرشق  155االتفاق�ات  3ملیون درمه، در�ة �ف�اللت 

ملیون، �ة طن�ة تطوان ٕاىل  792د�ل املالیني، �ة الر�ط سال  405
ملیون  383د�ل االتفاق�ات يف سوس ماسة  4املالیني،  210ذ� �ري 

  . ملیون يف �ة بين مالل خ�یفرة 150و
وهناك مواص� الیوم لهذه الس�یاسة من ٔ��ل  ،ونعمل ب�ٔن هاذ اليش �ري اكيف

أ��ذ جبمیع هذه أ�ح�اء وحتضريها ولكن اجلواب احلق�قي �ىل هاذ اليش 
عاجلة ومبعاجلة الت�ٔ�ري ا�يل اك�ن هو ٔ�ن تويل هو ٔ�ننا ما نبقاوش �ك�ف�و �مل

عند� س�یاسة اس��اق�ة ا�يل تف�ح م�اطق �دیدة �لتعمري �ش ما �سقطوش 
  .يف هاذ التجزیئات العشوائیة ا�يل تتعطینا هاذ املشهد هذا

  :الس�یدة رئ�سة اجللسة
  .شكرا الس�ید الوز�ر

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

  :س�شار الس�ید عبد ا�لطیف ٔ�بدوحامل 
ولكن املشلك هو يف هاذ  ،شكرا �لس�ید الوز�ر �ىل ما تفضلمت به

يل قلتو، هو هاذ ا�هود الك�ري ا�يل �یدار وهاذ أ�رقام ا�يل تتعطیو ا�اليش 
ٔ�� نعطیك �ىل مرا�ش م�طقة د�ل النخیل،  ،الناس يف بعض املناطق

هاذ  ا�يل �ا�شني متا ح�ث ت�سمعو هذاك اليش ا�يل �ا�شني ذوك الناس ا
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راه اك�ن وتیدار يف البالد  اليش ذیقو� ٔ�ودي ها� اليش ت��قى فهيم احلال، 
ح�ا ٔ�ش وصلنا؟ وهاذ املوضوع كنت اح�ا ٔ�ش�نو حق�ا ف�ه؟ اومز�ن ولكن 

يف احلكومة السابقة واكن جوا�مك ٕاجيابیا �دا،  ،الس�ید الوز�ر ،�رت معك
  .املنطقة �ش توقفوا �ىل هذاك اليش و�شوفوهبل اكن و�دمت �ز�رة ٕاىل 

�الش؟ اهاذ ا�عوة هللا جيازیك خبري،  ،الس�ید الوز�ر ،ف�ٔ� تن�دد لمك
دوار ا�يل فهيم  45ذوك الناس،  ابغیت حتس �یف حس�ت و�یحسو أ�نه 

 ااملنجزات ت�شوفو  ابقاو هاكك، ت�شوفو اس�نة و  30س�نة،  40ا�يل عندو 
�الش �ر� هاذ املوضوع من اهذا هو  ،الوهاذ اليش ولكن ما وصلهم و 

ح�ا يف البدایة د�ل احلكومة �ش ٕان شاء هللا �متناو �كون �ىل ا�دید و 
   .ید�مك و�ىل ید هاذ احلكومة هذي اخلري لهاذ املنطقة هذي

  .شكرا الس�ید الوز�ر

  :الس�یدة رئ�سة اجللسة
  .تهشكرا �لس�ید املس�شار، و�شكر الس�ید الوز�ر احملرتم �ىل مسامه 

ونواصل مع السؤال أ�ول املو�ه �لس�ید وز�ر الرتبیة الوطنیة والتكو�ن 
املهين والتعلمي العايل والبحث العلمي وموضو�ه وضعیة أ�ح�اء اجلامعیة، 
  .اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق أ�صا� واملعارصة لتقدمي السؤال

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

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

  ،الس�ید الوز�ر
تعاين أ�ح�اء اجلامعیة من العدید من إالشاكالت اليت ٔ��رزها 
�كتظاظ اليت تعرفه مجملها، ٕاضافة ٕاىل غیاب املعایري املوضوعیة يف الولوج 

حلصول ٕا�هيا مما �زید من معا�ة العدید من الطلبة والطالبات الراغبني يف ا
  .�ىل ٕاقامة هبا

ا�ور الهام املنوط �ٔ�ح�اء اجلامعیة يف  ،الس�ید الوز�ر ،فال خيفى �لیمك
حتسني ظروف ا�متدرس والتحصیل العلمي واملعريف، �اصة �لطلبة 

  .والطالبات املن�در�ن من املدن البعیدة
ما هو تصورمك حلل مشالك  ،الس�ید الوز�ر ،�سائلمك ،ويف هذا إالطار

  اجلامعیة ويف مقدمهتا ظاهرة �كتظاظ؟ح�اء ا�ٔ 

  :الس�یدة رئ�سة اجللسة
  .اللكمة �لس�ید الوز�ر لٕال�ابة �ىل السؤال

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

  الس�یدة الرئ�سة،
  ادة املس�شار�ن احملرتمني، الس

  ،الس�ید املس�شار احملرتم
هذا سؤال �ایة يف أ�مهیة حق�قة �اصة �ل�س�بة �لس�یاق د�لو �ىل 
 اعتبار ٔ�ننا حنرض ��خول اجلامعي املق�ل ومعلوم ٔ�نه �ه�م �ٔ�ح�اء

  .اجلامعیة وكذ� احلیاة اجلامعیة �لطالب تقع يف صلب اه�مات الوزارة
الس�ید املس�شار احملرتم ٔ�ن �دد أ�ح�اء اجلامعیة املوجودة فقط ٔ�ذ�ر 

د�ل امللحقات، بطاقة ٕایوائیة ٕاجاملیة  �8 �امعي و 19عند� يه حوايل 
ٔ�لف طالب وطالبة، هاذ العدد ما اكف�ش ٔ�نه ا�يل  50تصل ٕاىل حوايل 

ٔ�لف مقعد ورس�ر ا�يل  90جسلنا حلد السا�ة ٔ�نه اخلصاص هو حوايل 
بدلوا فهيا جمهود، ا�يل اك�ن هو ٔ�نه حلد السا�ة هناك یمت ٕا�داث م�تظر ٔ�نه 

رس�ر ٔ�ي �ز�دة  68000ٔ�ح�اء �امعیة �دیدة بطاقة اس��عابیة د�ل حوايل 
مع ٔ�یضا ف�ح  2013-2012مقارنة مع املومس اجلامعي  %106حوايل 

الفرصة ٔ�مام القطاع اخلاص الس��ر يف جمال إالقامات الطالبیة حبوايل 
  .رس�ر �دید 7000

هذا طبعا �ادي ميك�نا �ىل أ�قل من �س�ت�ابة ٔ�كرب �دد ممكن من 
   .الطلبات ويف الظروف ا�يل ميكن �كون ج�دة ومشجعة

  .شكرا الس�ید املس�شار

  :الس�یدة رئ�سة اجللسة
  .شكرا الس�ید اكتب ا�و�

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

  :تو�زي املس�شار الس�ید ٔ�محد
  .شكرا الس�ید الوز�ر

فعال هناك تطور يف �دد الطلبة املس�تف�د�ن من إالیواء، ح�ث انتقل 
ٔ�لف تقریبا  62ٕاىل  16- 15ٔ�لف يف الس�نة ا�راس�یة  60كام قلمت تقریبا من 

، هذا �م، ولكن هاذ �نتقاء د�ل 2017-2016يف الس�نة ا�راس�یة 
قلیل �دا، حبیث ٔ�ن تقریبا هو  املس�تف�د�ن مقارنة مع هاذ املمنو�ني فهو

من املس�تف�د�ن من املنح هام ا��ن ٕ�ماكهنم الولوج ٕاىل ٔ��د  27%، 27%
أ�ح�اء، ٕاذن هنا اك�ن ٕاشاكلیة �برية وهناك خصاص �بري �دا �خلصوص 

من املمنو�ني مه من العامل القروي، ٕاذ قلنا من  %47ٕاىل شف�ا �ىل ٔ�ن 
ن يف املدن، و�لتايل هنا ٕاشاكلیة البد العامل القروي، و�لتايل ال �سك�و

  .ٔ�ن تقلبوا �ىل احلل د�لها ،الس�ید الوز�ر ،لمك
كذ� التفا�ل مع املالحظات د�ل  ،الس�ید الوز�ر ،كام كنطلب م�مك

ا�لس أ��ىل �لحسا�ت يف ما خيص أ�ح�اء اجلامعیة، و�ادي نقول لمك 
ا�يل ٔ�قر هبا ا�لس  ونقرا لمك بعض املالحظات اليت �ملالحظات.. بعض

  .أ��ىل �لحسا�ت
ٔ�وال، �دم ا�رتام مق�ضیات القانون ا�ا�يل من طرف أ�ح�اء، هذا 

نقولوش لكهم، رفض الطلبات إالیواء املتعلقة �لطلبة ا بعض املالحظات م
الوافد�ن من مدن بعیدة وق�ول طلبات من طلبة وافد�ن من القرب، 
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د�ل ٔ�كدال الر�ط، ٕایواء ٔ�ش�اص،  وخصوصا اح�ا اعمتدت احلي اجلامعي
عندوش ا وهذا خطر، ٕایواء ٔ�ش�اص دون توفرمه �ىل صفة طالب، ٕاذن م

صفة �یكون يف احلي، ٕایواء بعض الطلبة دون اس�ت�الص واجب الكراء، 
  .ٕاىل ٔ�خره
اك�ن ٕاشاكلیات �برية �دا مطرو�ة يف هذا املوضوع، كذ� اك�ن  ،ٕاذن

ا ٕاشاكلیات يف ما خيص النوعیة، يف ما ظروف إالیواء، ظروف إالیواء فهي
خيص ا�ٔلك، يف ما خيص كذ� �دد الطلبة ا�يل �یكون يف الغرف، اك�ن 

�دم ا�رتام رشوط الص�ة : مهنا ،س�تة وال س�بعة د�ل املالحظات
والسالمة، وهذا خطري، هذه مالحظات د�ل ا�لس أ��ىل، كذ� 

ام معایري الوقایة وسالمة وضعیة إالطعام كذ� تدعو ٕاىل القلق، �دم ا�رت 
أ�ما�ن، �دم حضور أ�طباء البیطریني، �دم وضع أ�ح�اء اجلامعیة 
ٕالجراءات يف ما خيص احلاكمة، ٕاذن لكهم هاذ إالشاكلیات جتعل هاذ 
أ�ح�اء �لرمغ من ٔ�ن فهيا خصاص، ا�يل د�ل لٔ�ح�اء اكینة ٕاشاكلیة يف ما 

  .أ�ح�اءخيص السكن، يف ما خيص احلاكمة د�ل هاذ 
ٔ�ن �كون هناك حاكمة ج�دة يف هاذ  ،الس�ید الوز�ر ،لبمكاو�لتايل نط

أ�ح�اء رمغ قلهتا، ؤ�ن تعطوا ا�ال �خلصوص ٕاىل الفقراء من الطلبة 
  .واملن�در�ن من العامل القروي ٔ�ن یلجوا هذه أ�ح�اء اجلامعیة

  .وشكرا لمك

  :الس�یدة رئ�سة اجللسة
  .شكرا، شكرا

  .�لرد �ىل التعق�باللكمة �لحكومة 

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

  .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم
ٔ�وال نبغي نذ�ر ٔ�نه هناك معایري دق�قة �لولوج ٕاىل أ�ح�اء اجلامعیة، 

معایري معلنة، ؤ�ي وا�د عندو تظمل من �الل النظر يف وهاذ املعایري يه 
  .هاذ املعایري ميكن � یقدم املسطرة د�ل التظمل �لقطاع احلكويم املعين

نذ�ر فقط ٕاىل ٔ�نه من املعایري ا��ل الس�نوي لٔ�بو�ن، �دد إالخوة 
وأ�خوات حتت كفا� أ�ب ٔ�و الويص، التفوق ا�رايس �لطالب، البعد 

تعطى ٔ�ولویة طبعا لٔ�ش�اص املعاقني واملت�ىل عهنم وذوي اجلغرايف مث 
احلاالت �ج�عیة الصعبة، هذه يه املعایري املعمتدة يف أ�ح�اء اجلامعیة، 
وٕاىل اكنت هناك مجمو�ة من املعطیات املتعلقة حباالت بعیهنا، عندي يف 

ة من غضون أ�سابیع القادمة ٕان شاء هللا، ز�رة م�دانیة لٔ�ح�اء اجلامعی
ٔ��ل إالطالع املبارش �ىل ٔ�وال اجلودة د�ل اخلدمات واحلرص �لهيا، مث 
�نیا، تطبیق لك املساطر القانونیة وإالداریة املعمول هبا حىت متر احلاكمة يف 

  .ٔ�حسن الظروف
�لكمت �ىل املطامع، الس�ید املس�شار احملرتم، ٔ�� نذ�ر فقط ٕاىل ٔ�نه 

ا�مثن د�ل  زالاالغذائیة يف املطعم راه مأ�مثنة د�ل املطامع د�ل الوج�ة 
الس�ت��ات، ا�يل هو درمه ؤ�ربعني، واللكفة احلق�قة د�ل الرشاكت ا�ٓن 

درمه، یعين ٔ�نه ا�و�  20امللكفة �لتفویض د�ل هاذ اخلدمات راها 
امللیون د�ل الوج�ات الغذائیة �ش حتسن  8درمه حلوايل  18.6تت�لص 

   .�ور د�لنا هو املراق�ة والت��عاجلودة د�ل اخلدمات وا
  .وشكرا جزیال

  :الس�یدة رئ�سة اجللسة
  .شكرا الس�ید اكتب ا�و�

السؤال الثاين موضو�ه، احلیف ا�ي یطال عامل رشاكت النظافة 
واحلراسة املتعاقدة مع الوزارة، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من الفریق 

 .�س�تقاليل لتقدمي السؤال

  :لس�ید النعم م�ارةاملس�شار ا
  .شكرا الس�یدة الرئ�سة

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

قامت وزار�مك بتفویت مجمو�ة من ٔ�شغال مهنا النظافة واحلراسة دا�ل 
�ىل ٔ�ن �ل هذه الرشاكت  ،الس�ید الوز�ر ،املؤسسات التعلميیة، ؤ�قول لمك

ت ال تطبق قانون الشغل، ما يه إالجراءات اليت رست �لهيا هذه الصفقا
   ؟اليت س�مت اختاذها يف هذا الش�ٔن

  .شكرا

  :الس�یدة رئ�سة اجللسة
  .شكرا

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

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

  الس�یدة الرئ�سة،
  س�شار�ن احملرتمني،السادة امل 
رمبا لكمة تفویت مايش يه ا�يل مالمئة، ا�يل وقع را�ن تتعرفوه  ،ٔ�وال

املدارس وا�د املدة معینة بقات بال حراسة وبال عامل نظافة ٔ�ن ا�يل خرج 
)la retraite (ذما �یبقاش یتعوض ز�دة �ىل ٔ�ن وا�د العدد د�ل ها 

مه �لوظیفة العموم�ة ٔ�ن اكنوا النوع د�ل املوظفني ما اك�ش ميكن ید�لو
  .مشاوالكهم ) les échelles(هذاك  ،)l’échelle 1, 2, 3(�ید�لوا يف 

ٕاذا اكن البد �ش �كون �جتاه حنو املقاوالت �ش �لكف هبذه كام هو 
الش�ٔن تقریبا إالدارات لكها مايش �ري الرتبیة الوطنیة، املشلك هو ا�يل 

ن� تت�لصومه بوا�د ا�مثن وذاك ا�مثن ال ت��قال هو �یقول � هادوك العام
�ش �ی�لص �اود العامل د�هلم ٔ�قل �ك�ري من ذاك اليش ا�يل تت�لصوا 



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

12 

 )2017 ماي 30( 1438 مضانر  4

اليش اك�ن ولكن هذه الرشاكة يف الغالب راه عندها حىت يه  ذإالدارة، ها
ٕا�راهات، عندها مصاریف، عندها وا�د العدد من املسائل ز�دة �ىل 

)l’obligation ( ش �كون یعين مسائل معقو� دارت�ش�.  
یعين دفرت التحمالت واحض ) cahier de charge(ف�الرمغ من وجود 

رمبا اك�ن املراق�ة �اص يش وا�د ا�يل یقوم هبا، ت�شوف الس�ید وز�ر 
ال�شغیل هنا رمبا �اصنا نتعاونو �ش �كون مراق�ة ٔ�كرث �دیة �ل�س�بة لهذه 

�یطبقوا فعال ذاك اليش ا�يل اك�ن  الف�ة د�ل املقاوالت �ش �شوفوا واش
طرقو لها يف تط وال ال، وهذا من مج� املسائل ا�يل �ادي ن ويف دفرت الرش 

  .املس�تق�ل
  .وشكرا

  :الس�یدة رئ�سة اجللسة
  .شكرا

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

  :املس�شار الس�ید النعم م�ارة
  .شكرا الس�ید الوز�ر

ح، ٕاىل اعترب� التفویت يف �انبه إالجيايب ول�س قلته حصی فعال ما
�انب ختيل ا�و� عن ٔ�ي يشء، �انب ٕاجيايب �م �دا �ىل ٔ�نه �ش�تغل 

  .خصها ختدم يف ٕاطار القانون ،الس�ید الوز�ر ،رشاكت ولكن هذه الرشاكت
   ،الس�ید الوز�ر

درمه يف الشهر يف ٔ�حسن  700العامالت والعامل راه �یتقاضاو  ذها
احلواجي، املشلك ٔ�وال يف �ل د جوجالس�ید الوز�ر راه املشلك يف  احلاالت،

الناس یتقاضاو  ذدفرت التحمالت اخلاصة ا�يل ما �ینصش �ىل ٔ�نه �اصة ها
  .احلد أ�دىن لٔ�جر ما �ینصش �لهيا ٔ�وال هذا خط�ٔ 

�ني ٔ�یضا ال�سمل يف �ٓخر الصفقة اك�ن وا�د البند يف قانون  ،�نیا
ول �ىل ٔ�نه جيب �ىل الرشكة ٔ�ن تث�ت �ىل ٔ�ن الصفقات العموم�ة �یق

الوضعیة املالیة یعين ال أ�داءات د�لها وال ف� خيص التغطیة �ج�عیة 
د�لها، مجیع الناس الشغالني عندها �كون ٔ�داهتم، وهذه الورقة ال تعطى 
ويه ورقة رضوریة دا�ل الصفقات العموم�ة ٔ�نه �ني قد تديل هبا الرشكة 

) SMIG(1نة �ادي �كون ملزمة ٔ�وال �ىل ٔ�نه �كون طبقت يف �ٓخر الس� 
ف� خيص وزارة ال�شغیل و�ادي �كون ملزمة ٔ�یضا �ىل ٔ�هنا دارت التغطیة 

�لتايل هذه وضعیة  ،)la CNSS(�2ج�عیة لهاذ الناس ف� خيص 
خطرية فعال، اح�ا ف�حنا جمال د�ل الشغل �مو�ة دالناس، ولكن يف نفس 

�یعين  ،الس�ید الوز�ر ،مجمو�ة داحلقوق هذا معل مشرتك الوقت ضیعنا
ن� جزء مهنا، �یعين ٔ�یضا وزارة الشغل، حصیح، ف� خيص ااحلكومة �لك، 

مف�يش الشغل، ف� خيص املراق�ة، ولكن �یعين ٔ�یضا حتسني وجتوید دفرت 

                                                 
1 Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti. 
2 Caisse Nationale de Sécurité Sociale. 

التحمالت اخلاص هبذا النوع من الصفقات ا�يل �اصو یضمن ٔ�وال هذه 
ل احلد أ�دىن لٔ�جور، ویضمن كذ� التغطیة الصحیة �لرمغ املس�ٔ� د�

من ٔ�نه ميكن �یلزم قانون ٔ�و مرسوم ولكن هذا �اصنا �ش�تغلو �لیه ٔ�نه 
الرشاكت كرتحب وكرتحب �زاف د�ل الفلوس ٔ�كرث من الق�اس ٔ�كرث من 

  .غنقولها لیك ،الس�ید الرئ�س ،الق�اس
طقة يف املغرب خفنفرية ومجمو�ة ٔ�ح�ا كنا يف فاحت ماي كنا �ري فوا�د املن

د�ل الس�یدات، هذا يف املغرب لكه، مجمو�ة د�ل الس�یدات مك�تقضاوش 
درمه فهاذیك املنطقة، و�یقولوا �هيم رامك كت�دمو �ري نص الوقت،  600

درمه الس�ید  600ك�شدومه ا�هنار لكه دا�ل املؤسسة التعلميیة من ٔ��ل 
  .الوز�ر

و�ىل ٔ�مل  ،الس�ید الوز�ر ،نثريها قداممكو�لتايل، هاذي وضعیة ٔ�� ك 
ٔ�ننا �ش�تغلو مجیعا من ٔ��ل القضاء �ىل هذا النوع من الظواهر ا�يل ك�يسء 

  .لنا مجیعا
  .وشكرا الس�ید الوز�ر

  :الس�یدة رئ�سة اجللسة
  .شكرا �لس�ید املس�شار

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

  : هين والتعلمي العايل والبحث العلميالس�ید وز�ر الرتبیة الوطنیة والتكو�ن امل 
  .هذا موضوع كنظن ف�ه ٕاماكنیات �ش حنس�نوه ٔ�كرث

ٔ�وال، �رب حتسني دفرت التحمالت خصو �كون ٔ�كرث دقة ؤ�كرث املسائل 
و�ا ما ) les contrôles(�كون دق�قة فا�فا�ر املق��، وز�دة �ىل حىت 

 5000اك�ن تقریبا ) les gardiens( ميك�ش �ك�رتولیو، ٔ�ن م�ال �ل�س�بة
�شوفو واش عندو احلقوق  ا�يل مشغلني ما �اد�ش ميكن لك وا�د بوا�د

مع م�دويب وزارة ) des sondages(هذا، ولكن ميكن �كونوا  د�لو وال
ا واش ذیك الرشاكت كتطبق القانون وال م اال�شغیل �ش �شوفو 

  .كتطبقوشاي
ا درمه، ٔ�� م 700و 600بغیت فقط نعقب �ىل ذیك امن �ة ٔ�خرى 

  .درمه 700وال  600 ـاملغرب �ی�دم ب زال يش وا�د يفانظ�ش م
  .شكرا

  :الس�یدة رئ�سة اجللسة
  . شكرا

السؤال الثالث، موضو�ه وضعیة التعلمي اخلصويص �ملغرب، اللكمة 
  .ٔ��د السادة املس�شار�ن من الفریق �شرتايك لتقدمي السؤال

  :املس�شار الس�ید ٔ�بو �كر اعبید
  .الس�یدة الرئ�سةشكرا 

  السادة الوزراء،
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  الس�یدات والسادة املس�شار�ن،
ت التعلمي ٕان التاكلیف املادیة املرتفعة اليت تفرضها لك مؤسسا

اخلصويص �ىل ا�ٓ�ء و�ىل ٔ�ولیاء التالم�ذ واع�د ز�دات صاروخ�ة 
س�نویة دون حس�ب ٔ�و رق�ب، هذه الز�دات جعلت مهنا مؤسسات 

  . جتاریة ٔ�كرث مهنا �ربویة
�سائلمك، الس�ید الوز�ر، �ىل إالجراءات والتدابري اليت تنوي وزار�مك 

ووضع �د لهذه الفوىض اليت  الق�ام هبا من ٔ��ل معاجلة هذه إالشاكالت
  .یع�شها التعلمي اخلصويص

  .شكرا

  :الس�یدة رئ�سة اجللسة
  .اللكمة �لس�ید الوز�ر

  : الس�ید وز�ر الرتبیة الوطنیة والتكو�ن املهين والتعلمي العايل والبحث العلمي
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

ن مرة ٔ�خرى، �ش �كون واحض فهاذ القضیة هاذي، ال ميكن لٕالدارة �ٔ 
د�ل املدارس اخلصوصیة، هاذي كنظن ما فهيا ) les tarifs(تتد�ل يف 

  .حىت يش �ا�ة ما تقال
املغرب، اليش ا�ٓخر  ت قلی� يفراه وال) réglementé(املصاحل ا�يل 

  .هو �بع �لطلب والعرض ولك
ميكن �كونو  -�ل�س�بة لٔ�مثنة ٔ�� �ىل حسب املعلومات ا�يل عند� 

 400ٔ�و  350ه كرتاوح ما بني راه ميكن متيش حىت ل أ�مثنة را - �الطني 
، ٕاذن العرض موجود وم�سع ٔ�ي 3500درمه ٔ�و  3000درمه حىت ل 

  .وا�د
ا�يل �م ا�ٓن هو ٔ�ن هاذ التعلمي اخلصويص وىل جزء من التعلمي يف 

� راه ف�ه ٔ�كرث من ملیون د�ل التالم�ذ ا�يل ااملغرب وخصنا �شجعوه، د
هذا، �شجعو التعلمي اخلصويص، ولكن يف نفس الوقت �ميش�یو لهاذ ا�منط 

نعملو �ش التعلمي العمويم ا�يل هو جماين یطلع �لمس�توى د�لو، �ش حىت 
ا�يل ماعندوش ٕاماكنیات �ش خيلص �ش مييش ملدرسة يف املس�توى 

  .وكتطابق احلاج�ات د�ل املواطنني
او �راق�و كنظن هذا هو ا�يل �اصنا منش�یو ف�ه، ٔ�ما منش�یو �ش نبد

أ�سعار د�ل املدارس اخلصوصیة وال ال، كنظن هاذي طریق ما 
  .��سلك�اش
  .شكرا

  :الس�یدة رئ�سة اجللسة
  .اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعق�ب

  :املس�شار الس�ید ٔ�بو �كر اعبید
  .شكرا الس�یدة الرئ�سة

  .شكرا الس�ید الوز�ر
ربو لهاذ اجلواب د�ل ما اح�ا يف احلق�قة، الس�ید الوز�ر، ك�س�تغ

شكون ا ،�ميك�ش لمك تتد�لوا، ٕاىل ا�و� ما ميك�ش لها تتد�ل فأ�سعار
 4000درمه، اكینة  3000د�ل؟ راه غتعود فوىض، راه اكینة ا�يل تا�يل غی 

  .درمه 5000درمه، اكینة 
  الس�ید الوز�ر،

  .ق�عناش، هذا هو الواقعاهاذ اجلواب اح�ا كفریق اشرتايك ما 
  الوز�ر،الس�ید 

هاذ املدارس ٔ�صبحت اكلرشاكت، ال تبحث ٕاال �ىل أ�ر�ح، ٔ�مثنة �د 
درمه، رسوم  5000درمه حىت ل  4000مرتفعة تفوق يف بعض املدن 

  .ال�سجیل كذ� �د مرتفعة، الك�ب وأ�دوات املدرس�یة �دث وال حرج
ٔ��ون معمك صادق، الس�ید الوز�ر، ٕان قلت ب�ٔنه إال�سان ميل ت��غي 

بناء د�لو رضوري �اصو یلت��ٔ �لقروض، ٕاىل ما الت��ٔش �س�ل ا�ٔ 
�اصو ٕاىل .. �لقروض ما ميك�ش ید�ل اوالدو ٔ�نه هو راه مس�تحیل �ش

  .ٔ�لف درمه 20ٔ�بناء �اصو تقریبا وا�د  5وال  4عندو 
  الس�ید الوز�ر، 

اح�ا ما ت��فقوش معمك ف� خيص التعلمي العمويم نقصیوه، ما �اصناش 
عمويم، اح�ا تن�ٔیدو التعلمي العمويم وكنطلبو م�مك تد�روا نقصیو التعلمي ال

جمهودات ج�ارة �ش التعلمي العمويم یبقى، یبقى ویتقوى ٔ�ن هو راه 
تتعرفوا املشالك ا�يل تیع�شها تعلمي القطاع العمويم، ما اك�ن مشلك ا�يل 
قدر مييش �لتعلمي اخلصويص هللا �سهل �لیه، ولكن التعلمي العمويم راه 

  .و یؤ�ذ بعني �عتبار�اص
  الس�ید الوز�ر، 

بق�نا �ىل هاذ الطریقة راه ت�شوفو اح�ا التعلمي العمويم راه �ادي إاىل 
وكذ� القضاء �ىل �ضطراب .. �لهاویة، وتنطلبو حتسني اجلودة د�لو يف

  . احلق�قي ا�ي یعرفه هذا القطاع ٔ�ي التعلمي العمويم
  .وشكرا

  :الس�یدة رئ�سة اجللسة
  .ة �لس�ید الوز�ر �لرد �ىل التعق�باللكم

  : الس�ید وز�ر الرتبیة الوطنیة والتكو�ن املهين والتعلمي العايل والبحث العلمي
 بغیت �ري ن�ٔكد هاذ اليش ا�يل �ا يف ا�ٓخر د�ل ال�م د�لمك هواال، 

ٔ�ن اجلواب �ىل هاذ اليش د�ل أ�مثنة هو �كون التعلمي العمويم يف وا�د 
ؤ�� لست م�فقا متاما مع الناس ا�يل تیقولوا ما اك�ن ما  املس�توى �ايل،

  . مىش، ٔ�� ما م�فقش متاماایتدار، التعلمي العمويم 
ٔ�� شفت دا� الوضعیة حق�قة مشالك كثرية، ولكن راه مايش 

.. �لعكس.. مس�تحی�، ؤ�قولها ؤ��ررها، مايش مس�تحی�، راه بتضافر
وامحلد � حلد ا�ٓن ؤ�قولها ٔ�مام  �حلق �اص �كون التضافر د�ل امجلیع،
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ا�لس د�لمك ال النقا�ت وال إالخوان د�ل امجلعیات ا�يل �متة �لتعلمي 
وا�يل تتد�ل يف التعلمي لكها تتظهر حسن نیة وقابلیة �لتعاون، �ش ٕان 

بغیتو هنرضو من إاىل  ،بغیتواشاء هللا هباذ القطاع نطلعو به �لمس�توى ا�يل 
س�نني ٕان شاء هللا، ٔ�� عندي یقني �ىل ٔ�ن املؤهالت  4 س�نني وال 3هنا 

ميل ) surtout.. (لكها اكینة عند املغاربة �ش یطلعوا التعلمي د�هلم، مايش 
ٕان ) ça sera un miracle(لنا ل تقو ) la banque mondiale(ت��دا 

، ولكن ما �كونوش م�شامئني ونبقاو )le miracle(شاء هللا �ادي �كون 
  . �لتعلمي العمويم د�لنام�فائلني

  .وشكرا

  :اجللسة ةرئ�س ةالس�ید
  .شكرا

السؤال الرابع موضو�ه، معایري تعیني خرجيي مس� إالدارة الرتبویة 
�ملراكز اجلهویة ملهن الرتبیة والتكو�ن، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من 

  .فریق التجمع الوطين لٔ�حرار لتقدمي السؤال

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

  الس�ید الوز�ر،
  الس�یدتني الوز�رتني،
  ٕاخواين املس�شار�ن،

  الس�ید الوز�ر،
من املنتظر ٔ�ن تفرج وزارة الرتبیة الوطنیة والتكو�ن املهين والتعلمي 
العايل والبحث العلمي يف أ��م القلی� املق�� عن املذ�رات اخلاصة بتعیني 

وا�مع إالداري والرتبوي إالج�عي، خرجيو مس� ٔ�طر إالدارة الرتبویة 
  .إالدارة الرتبویة �ملراكز اجلهویة ملهن الرتبیة والتكو�ن

الس�ید الوز�ر، ما يه املعایري اليت س�تعمتدها وزار�مك لتعیني خرجيي 
  مس� هذه الس�نة؟ 

  .شكرا

  :الس�یدة رئ�سة اجللسة
  .اللكمة �لس�ید الوز�ر لٕال�ابة �ىل السؤال

  : وز�ر الرتبیة الوطنیة والتكو�ن املهين والتعلمي العايل والبحث العلمي الس�ید
ٕاطار �ادي یتخرج هاذ  1000اك�ن تقریبا .. �ل�س�بة �لمعایري د�ل

ٕاطار لكها غمتيش مكد�ر�ن �لمدارس �بتدائیة ٔ�و  1000الس�نة، وهاذ 
�حراس �امني يف الثانو�ت، هناك نقص �بري �دا هاذ �الل الس�نوات 

�الش �ادي اما �اد�ش �كون اكف�ة وذاك اليش  1000ٔ��رية وهاذ ا
�ٓخر�ن �ش �سدوا اخلصاص  1800 :�2018زیدو �لهيا ٕان شاء هللا يف 

  .ا�يل اك�ن يف املد�ر�ن د�ل املدارس
 )les critères principals(، )le critère(�ل�س�بة لٔ�ولو�ت 

لت�اق �لزوج ٔ�و �لزو�ة هام هو احلا� العائلیة، مفن طبیعة احلال �املهم 
أ�وىل، هاذي كنظن طبیعیة، مث ك�شوفو اخلرجيني املزتو�ني حىت هام 
عندمه ٔ�س�بق�ة، ومن بعد الطبقة الثالثة هو �ري املزتو�ني كنبداو �ٕال�ث 

د�هلم ) les classements(هام أ�وىل و�اد ا��ور، ودا�ل لك ف�ة اك�ن 
�لطبقة أ�وىل ا�يل �لت�اق �لزوج ٔ�و  يف التخرج، معناه ٔ�ن �ل�س�بة

الزو�ة �یكون وا�د ا�مو�ة ا�يل يف هاذ احلا� هاذي، واك�ن الرتت�ب 
ٕاذن املسائل .. د�هلم �ىل حسب النتاجئ د�هلم ا�راس�یة و�یلتحقوا فهاذ

  .واحضة ٔ�ظن

  :الس�یدة رئ�سة اجللسة
  .شكرا

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

  :املس�شار الس�ید محمد البكوري
  .شكرا الس�ید الوز�ر، �ىل اجلواب د�لمك

�الش طرح�ا هذا السؤال الس�ید الوز�ر؟ ٔ�نه يف الس�نوات املاضیة ا
اكن تعیني هؤالء أ�طر إالداریة یمت بناء �ىل نتاجئ ولو�م �لمركز، وهنا البد 

ح�ا �ادي نقميو من ٕا�رة �ن��اه ٕاىل �دم صواب هذا املعیار، �یفاش ا
امسح يل، الس�ید الوز�ر، . وا�د إالطار �ىل يش �ا�ة مازال ما اك�س�هبا

  .�اص الوزارة تعاود النظر يف هاذ اليش
ٕاذن ما ميك�ش نتلكمو �ىل مس� إالدارة الرتبویة بال ما هنرضو �ىل 

  .خمر�ات هذا املس�
ش، ما ذ املس� ما واحضاهذه الس�نة الثالثة، الس�ید الوز�ر، ومازال ه

عندو ال رٔ�س وال ر�لني، �یف یعقل ٔ�ن ٔ�س�تاذ یمت انتقاؤه و�یدوز 
�خ�بار الك�ايب بن�اح وجيتاز املقاب� الشفویة بن�اح، و�یقرا ملدة س�نة 
تقریبا اكم�، فهيا النظري وفهيا الك�ايب، ومن بعد یتوج ذ� مبناقشة حبث 

�یخرج �یفام د�ل،  هنایة الس�نة، و�ج�یاز ام��ان التخرج بن�اح ومن بعد
  .ال دبلوم، ال ٕاطار �ربوي ال والو

ٕاذن ٔ�ش�نو ممكن �سمیو هاذ اليش، الس�ید الوز�ر، حنن ٕاذا ٔ�مام 
  مس� بدون �سمیة وال ٔ�فق وال مس�تق�ل؟

  :الس�یدة رئ�سة اجللسة
   .شكرا

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

  : تعلمي العايل والبحث العلميالس�ید وز�ر الرتبیة الوطنیة والتكو�ن املهين وال 
� ق�ل اكنوا أ�ساتذة من القسم اال، �ري �ىل س��ل الفهم فقط، د

�یدوز م�ارشة �یويل مد�ر مدرسة، راه هاذ اليش ا�يل اكن �اري به العمل 

لس�نوات، دا� تغري النظام، ق�ل ما مييش ید�ل مكد�ر �لمدرسة �ید�روا لو 

عام د�ل التكو�ن مايش �كو�ن �یفاش هذاك العام د�ل التكو�ن، هاذ ال
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 ...یقري ال هذا، ولكن �كو�ن یتعلق �ك�ف�ة �س�یري املوارد املالیة وال�رشیة

  . ٕاخل، هاذ التجربة بدٔ�ت

�الش ما اكی�ش دبلوم؟ ٔ�ن ا�بلوم رامك �ارفني �ش �كون دبلوم ا

  .�یخص عندو مسائل قانونیة د�لو

د راه عندك احلق �ش �كون �نیا، ما تعط�ش دبلوم �ش تقول لوا�

مد�ر، هاذي مس�ٔ� دا�لیة د�ل الوزارة مايش غیا�ذ دبلوم مييش خيدم 

  .ٕاخل، ٕاذن اح�ا غمنش�یو يف هذا التجربة وغنمكلوها ...يف يش بالصة ٔ�خرى

دار �ىل حسب نقط ت�ادي ی ) classement(ف� خيص النقط، 

فاش حنلوها، وهو ی� التخرج، بق�ت عند� ٕاشاكلیة وا�دة راه �ادي �شوفو 

�ش املراكز لكها كتنقط بنفس الوس�ی�، ) sûr(مركز ومايش  11ٔ�ن اك�ن 

ٕاذن �اصنا �شوفو �ش ما �كو�ش ح�ف ما بني املركز وا�ٓخر، ك�شوفو 

�یفاش �سویو هاذ القضیة ما بني املراكز، ولكن املبدٔ� هو ٔ�ن ا�ي س�یؤ�ذ 

  .بعني �عتبار هو النقط يف التخرج

  .وشكرا

  :س�یدة رئ�سة اجللسةال 
  .شكرا �لس�ید الوز�ر

السؤال اخلامس، موضو�ه التصدي �لغش يف �م��ا�ت، اللكمة 
  .ٔ��د السادة املس�شار�ن من الفریق احلريك لتقدمي السؤال

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

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

  الس�ید الوز�ر،
يف أ�سابیع القلی� املق�� ٕان شاء هللا س�یق�ل التالم�ذ �ىل اج�یاز 
�م��ا�ت، ومبا ٔ�ن ظاهرة الغش وارتفاع �االهتا ٔ�ثناء ٕاجراء �م��ا�ت 
دفع �لوزارة ٕاىل ٕاصدار قانون حماربة الغش عوض معاجلة الظاهرة �ربو�، 

  .ل ا�متعوهو ما �لف ردود فعل م�باینة دا�
و�ىل هذا أ�ساس، �سائلمك، الس�ید الوز�ر احملرتم، ما يه التدابري 
اليت س���ذوهنا �الل هذه الس�نة حىت تمت معلیة ٕاجراء �م��ا�ت يف 
ظروف ج�دة و�اكفؤ الفرص ما بني امجلیع وتضمن جناح هذه 

  �س�تحقاقات الرتبویة؟
  .شكرا الس�ید الوز�ر

  :الس�یدة رئ�سة اجللسة
  .الس�ید املس�شار شكرا

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

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

ت ظاهرة ف� خيص هاذ املس�ٔ� د�ل الغش يف إالم��ا�ت، حق�قة وال
د د�ل �االت د�ل الغش ا�يل ميكن نقولو مقلقة، مقلقة، ميل ك�شوفو العد

، ولكن 3000اكنت ق�ل مخس س�نوات ٔ�و ٔ�ربع س�نوات، وا�ا كثرية 
 16راه تقریبا  2016ل�ست املقارنة د�لها مع الس�نوات أ��رية، ٔ�ي يف 

ٔ�لف �ا� غش، هاذي �ري ا�يل مضبوطة، معناه اك�ن �االت �ٓخر�ن ا�يل 
لنا هو بعدا يف الوزارة يه �ري مضبوطة، وهاذ اليش مقلق �دا، فا�يل مع 

�ذینا ایعين �م��ان، ٔ�وراق �م��ا�ت، ) les épreuves(ف� خيص 
تدابري صارمة �دا لت�ٔم�هنا، یعين �ش تدوز من الر�ط وتعطى ملد�ري 
ا�ٔاكدميیات، هام �راسهم �یعودوا ید�لوها رامك �ارفني هاذ اليش، مبصاح�ة 

  .ها مصونة حىت یوم �م��انأ��زة أ�م�یة، �ش �كون املسائل لك 
 les(� ابقى لنا ا�هنار د�ل �م��ان، ا�هنار د�ل �م��ان هاذوك دا

portables ( وذاك اليش ما لق�ناش احلل، دا� �یقلبوا �ىل)les 
portables ( يف هذا، من بعد ما �یقلبوا �اود �ين يف أ�قسام �یلقاو �اود

من دا�ل أ�قسام، ما ) portables 300(�ين وا�د املدرسة خرجوا مهنا 
وهنا ن�ٔكد  - عرف�ا �ٓش ند�رو يف هاذ املس�ٔ� هاذي، ولكن ا�يل �یحصل 

ا�يل �یحصل راه القانون اجلدید راه صعیب �زاف، راه مس�ٔ� ا�يل  -�لهيا 
بقاش مشلك د�ل ما غتدوزش �م��ان �ام وال �امني وال ثالث اما 

یة، راه �مييش �ل��س ا�يل تق�ط، �ري س�نني، د� راه اك�ن عقو�ت ��س� 
�ش یعرفوها الناس، ٔ�ن ما اكی�ش يش �ل �ٓخر من �ري هذا، من �ري 

�الش اعرف�ش اشاي برصا�ة حىت ا�يل �یغش ما � عرف االزجر، وما 
؟ ها هو اكع �ذا الباك، ومن بعد؟ فني ا�یغش؟ ٔ�ن فني �ادي یوصلو 

ي حيصل �اود �ين، �ادي یوصل؟ �ادي مييش �اود �ين �ل�امعة �اد
  .�ادي یبقى یغش طول ح�اتو، ما ميك�ش

فهيا كنو�و دعوة ل�ٓ�ء وأ��ات ومن طبیعة  يهاذ املس�ٔ� هاذ نٕاذ
احلال التالم�ذ �ش هاذ املس�ٔ� هاذي بالصة ما یضیع وق�و يف �شوف 

ٔ�حسن، ا�لهم ٔ�حسن تعاود يف دورة .. �یفاش یغش ٔ�حسن یضیع وق�و �ش
  .حىت �ام وال تصدق يف احملامك ويف مسائل ٔ�خرىاس�تدرا�یة وال 

  .وشكرا

  :الس�یدة رئ�سة اجللسة
  .شكرا الس�ید الوز�ر

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

  :املس�شار الس�ید م�ارك الس�باعي
  .شكرا، الس�ید الوز�ر، �ىل جوا�مك املق�ع

اجلبارة ا�يل  حق�قة، اح�ا �هننؤومك، الس�ید الوز�ر، �ىل ا�هودات
  . تتقوموا هبا
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ف� خيص اجلواب د�لمك �ىل السؤال ا�يل س�بق من هذا، املقاربة 
س�نني، زید  10ال�شار�یة ٔ�ن وا�د العدد د�ل أ�ساتذة اكنوا م�ذمر�ن 

�ىل ذ� �ري �ش یطلبوا �لت�اق �لزوج، هذا تنطلبو هذا جمهود �بري 
  .�لیه �ذیتو، الس�ید الوز�ر، و�هننؤومكاا�يل 

ف� خيص، الس�ید الوز�ر، هاذ العملیات الزجریة يه يف احلق�قة قانون، 
والقانون واحض ولكن �اصنا حنسسو ٔ�والد� وحنسسو بناتنا يف ٕاطار 

مسیتو �ش ما یطیحوش هاذ الولیدات فيش مشالك ا�يل يه اإال�الم و 
بارة ا�يل فاحلق�قة القانون راه واحض، ٔ�ن معلیة الزجر وهاذ ا�هودات اجل 

  .هبا الس�ید الوز�ر اكتقومو 
ف� خيص هاذ �م��ا�ت املو�دة وا�يل فاحلق�قة اعطیتوها وا�د 
أ�مهیة �برية وغتكون يف رسیة �مة، هاذ اليش شف�اه فإال�الم ب�ٔنه غتكون 
مراق�ة مشددة، وهذا هو ا�يل تنطلبو م�مك، الس�ید الوز�ر، واملسائل 

�ىل التالم�ذ  ا وا�د امسیتو �ش �سهلو عندمك الزجریة راه اح�ا حق�قة �ون
  .عطا�ش الن���ة د�لهااو�ىل الطلبة، ٔ�ن املسائل الزجریة ما 

  .شكرا

  :الس�یدة رئ�سة اجللسة
  .شكرا الس�ید املس�شار

السؤال السادس موضو�ه الت�اق أ�طر التعلميیة ب�ٔزوا�م، اللكمة 
�ج�عي لتقدمي  ٔ��د املس�شار�ن من الفریق ا�س�توري ا�ميقراطي

  .السؤال

  :املس�شار الس�ید ٕادر�س الرايض
  .شكرا الس�یدة الرئ�سة احملرتمة

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

  ،الس�ید الوز�ر
لقد �اىن �ساء ور�ال التعلمي من مشلك �لت�اق �ٔ�زواج د�هلم وما 

 احلیاة أ�رسیة، بل ومس�تق�ل ومصري اكن �� من انعاكسات سلبیة �ىل
أ�بناء د�هلم، مما دفع احلكومات املتعاق�ة وب�شاور مع الفرقاء �ج�عیني 
ٕاىل ابتاكر �لول وتدابري حتد من انعاكسات هذا املشلك، مما دفعنا ٕاىل 
طرح هذا السؤال را�ني من وراء ذ� �طالع �ىل املهنجیة د�لمك 

لیة، واكن جوا�مك، الس�ید الوز�ر، ق�ل انعقاد هذه �لتعامل مع هذه إالشاك
اجللسة، وذ� من �الل تدبريمك �لحركة �نتقالیة الوطنیة لهذه الس�نة 
واليت اكنت نتاجئها ق�اس�یة، حبیث مل �س�بق ٔ�ن اس�تفاد هذا العدد املهم من 

  .ر�ال التعلمي من نتاجئ احلركة �نتقالیة الوطنیة
اس�ت�رش �ريا هبذه النتاجئ الغري مس�بوقة، وال ال خنف�مك رسا ٔ�ن امجلیع 

�سعنا هبذه املناس�بة ٕاال ٔ�ن ننوه هبذه التدابري واليت اعمتدت ٔ�ساسا �ىل 
ٕارضاء رغبات ٔ�ولئك الراغبني يف �نتقال من مد�ریة ٕاقلميیة ٕاىل ٔ�خرى، 

وبتعبري ٔ�دق ت�ٔج�ل التباري بني الراغبني يف ذ� دا�ل نفس املد�ریة 
  .اس�تحقاق احلركة �نتقالیة اجلهویة وإالقلميیة وٕا�ادة �ن�شار إالقلميیة ٕاىل

�ري ٔ�نه، الس�ید الوز�ر، �كتفاء بتلبیة الطلب �ىل مس�توى املد�ریة 
إالقلميیة املرغوب فهيا وجتاوز حتدید املؤسسة املعینة �رك انطبا�ا، بل 

غبون ختوفا �ى ر�ال التعلمي، مراده ٔ�ن یعینوا �ارج املؤسسات اليت �ر 
فهيا، مما قد یفرغ هذه العملیة من حمتواها ویمت املساس مببدٔ� �لت�اق 

  .�لزوج ٔ�و الزو�ة
  الس�ید الوز�ر، 

واثقون من تفهممك ٔ�ن معاجلة هذا املشلك س��عكس ٕاجيا� �ىل ح�اة 
هؤالء، وتعلمون كذ� ٔ�ن �س�تقرار النفيس لر�ل التعلمي س�سا�ده �ىل 

د من ظاهرة الغیاب واحلد كذ� من الهدر من العطاء، كام س�سامه يف احل
و�لتايل تعود هذه  ،الزمن املدريس، والس�� يف مدارس العامل القروي

النتاجئ �ىل ٔ�بناء مجیع املغاربة و�ىل مس�توامه ا�رايس، و�لتايل ما رٔ��مك، 
مه ٔ�ماممك �اصة ٔ��مك تعرفون القطاع ج�دا االس�ید الوز�ر، يف لك ما �سطن

 ؟، هللا �رمح احلسن الثاين1995 عضوا يف جلنة التعلمي س�نة ٔ��مك كنمت
  .شكرا

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

  .اللكمة �لس�ید الوز�ر

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

وا�د الر�ل  ،لمك هاذ املس�ٔ� د�ل تفریق العائ�كام �اء يف التد�ل د�
�دام يف ج�ه واملرا �دامة يف ج�ه، حق�قة ٔ�قل ما یقال عهنا ٔ�هنا تت�لق 

�الش هاذ العام امشلك نفيس ومشلك د�ل یعين يف العمل ذاك اليش 
قلنا �ادي حناولو �س�ت�ابة �ٔكرث �دد ممكن من الطلبات، فف� خيص �ري 

خرى، العدد د�لها ا�ٔ �لزو�ة ما �هنرضش �ىل الطلبات  طلبات لاللت�اق
  .مهنا یعين لكها 5800يل توصلنا هبا هاذ العام، متت تلبیة تقریبا ا� 6500

طلب  4700طلب،  4700ٔ�ما �لتعلمي إالبتدايئ تقریبا لكيش تلبت 
  . تلبت 4600

يف املر�� أ�وىل درهنا �ىل الصعید الوطين �ش مييش التحویل  اهذ
من إالقلمي ا�يل اكن فهيا الشخص ٔ�و الس�یدة ٕاىل ٕاقلمي �ٓخر، دا�ل إالقلمي 
ٔ�ش �ادي یوقع؟ اك�ن هناك طلبات كذ� لالنتقال كذ� دا�ل إالقلمي 

راو �ىل نفس افا�يل �ادي جيي من �ارج إالقلمي وال من دا�ل إالقلمي غی��
ت��قاو  املناصب بنفس النقط، یعين هذاك ا�يل �اي من �ىل �را ت��قاو،

)classement ( د�لو، ت��قى هو هذاك النقط د�لو ت��قى عندو، وهاذي
ا�يل اكن ) système(ا�يل اكن ق�ل ٔ�ن ) système(ٔ�حسن من هذاك 

ذوك ا�يل دا�ل إالقلمي اه. ق�ل اكنوا �یبداو �النتقاالت دا�ل إالقلمي
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را ت��قى بغاو، وذاك اليشء ا�يل �اي من �ىل �اذاك اليشء ا�يل  ا�یا�ذو 
  .�اصل

دا� ميل �ادي جيي من �ىل �را من ٕاقلمي وال دا�ل ٕاقلمي �ادي �كونوا 
د�هلم مجمو�ني مايش لك ) classement(يف نفس الوضعیة و�ادي �كون 

وا�د بو�دو، وتنظن �ل�س�بة �لناس املزتو�ني وا�يل �ادي یلتحقوا �لزوج 
هلم، معناه ٔ�ن رب يف د�هلم ٔ�و الزو�ة د�هلم تیحتفظوا �ىل النقط د�

الغالب يف الغالب يف الغالب �ادي تلىب الرغبة د�هلم، واتفق�ا مع النقا�ت 
مبا ٔ�ن التدبري د�ل هاذ املس�ٔ� هذي �ادي �كون دا�ل إالقلمي، العدد 

وال ا�يل  20.000مايش كثري، مايش حبال �ىل الصعید الوطين اك�ن 
ي �كون رمبا لك ٕاقلمي معدل ٕاىل تنقلت هاذ العام، ولكن دا�ل إالقلمي �اد

التدبري د�لها حىت یعين حىت  400وال  500حس��و غتكون وا�د ا
تفق�ا مع النقا�ت قلنا ميل ا�لتوافق �ادي �كون سهل، ذاك اليش �ش 

بقا�ش يش �ا�ة صعیبة ا�ادي جتي لٕالقلمي �ادي تويل مس�ٔ� سه�، ما 
ة �اصة وال هذا راه البد نلقاو ٕاىل اكن يش �ا� اج�عیة وال �ائلی. �زاف

  . لها احلل ٕان شاء هللا
 .شكرا

  :الس�یدة رئ�سة اجللسة
شكرا، شكرا، �شكر الس�ید الوز�ر واكتب ا�و� �ىل املسامهة يف هاته 

  .اجللسة
والسؤال املوايل املو�ه �لس�ید وز�ر الص�ة، وموضو�ه ا�رتام �ٓ�ال 

د السادة املس�شار�ن من ٕاجناز بعض املشاریع �س�شفائیة، واللكمة ٔ��
  .فریق أ�صا� واملعارصة لتقدمي السؤال

  :املس�شار الس�ید العريب احملريش
  الس�یدة الرئ�سة،
  السادة الوزراء،

  الس�یدات والسادة الربملانني،
ٔ�وىص ا�لس أ��ىل �لحسا�ت يف التقر�ر السابق وزارة الص�ة 

ة د�ل املس�شف�ات ا�يل ��رتا�ا �لمخططات إالسرتاتیجیة حول بناء مجمو�
  .الزتمت هبا

  .وشكرا

  :الس�یدة رئ�سة اجللسة
 .اللكمة �لحكومة �لرد �ىل السؤال

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

  .شكرا الس�یدة الرئ�سة
  ، الس�ید املس�شار

فعال ك�س�ل �االت د�ل الت�ٔخر يف ٕاجناز بعض املشاریع، ويف البدایة 
كنبلغ �عتذار د�ل الس�ید وز�ر الص�ة، راه �ا يف البدایة ولكن لوجود 

  .الزتام �شاط مليك اضطر یغادر ولكفين �جلواب نیابة �لیه
قلت فعال ك�س�ل �االت د�ل ٕا�راهات �االت د�ل الت�ٔخر يف ٕاجناز 

شاریع املرتبطة يف قطاع الص�ة يف العملیات د�ل البناء، ٕاما ٔ�ح�ا� بعض امل 
الربجمة د�ل املشاریع ٔ�و ٕا�راهات مرتبطة �لو�اء  ،إال�راهات تتكون مالیة

العقاري، مشالك قانونیة �ملوقع، �ملسا�ة، �ملس�تلزمات ا�يل كتوا�ب 
ء، ٔ�و مشالك مرتبطة العملیة د�ل توفري الو�اء العقاري الالزم لعملیة البنا

واكنت " ت�سة"�لرشاكت وماكتب دراسات يف بعض احلاالت م�ال يف 
�ا� د�ل وفاة صاحب الرشكة وا�يل ٔ�دت من بعد ٕاىل ٔ�ن الرب�مج ب�ٔمك� 

  .عرف تعرث، �ٕالضافة ٕاىل ٔ�س�باب ٔ�خرى
ت يف التو�ه د�ل �رفع یدها �ىل معلیة امشاوزارة الص�ة  ،ا�ٓن

یف القطا�ات احلكوم�ة املعنیة، ٕاما مد�ریة امل�ش�ٓت البناء، و�كون �لك 
العامة يف وزارة املالیة، وهذا هو ا�يل �اصل �الیا يف املشاریع ا�يل اكینة 

  .�ىل مس�توى الناظور واحلس�مية وتنغري ومشاریع ٔ�خرى
  .وشكرا

  :الس�یدة رئ�سة اجللسة
  .شكرا

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

  :ار الس�ید العريب احملريشاملس�ش
  الس�ید الوز�ر احملرتم، 

بغینامك حترتموا يف احلق�قة ا�اكء د�ل املغاربة، ٔ�ن هذا ا�لس ااح�ا 
أ��ىل �لحسا�ت تی�ني �خ�الالت ا�يل اكینة يف وزارة الص�ة، وميل 

  .كنتلكمو �ىل وزارة الص�ة كنتلكم �ىل �يق القطا�ات د�ل احلكومة
  �ر، الس�ید الوز

اتفاق�ة توقعت  2010اك�ن اتفاق�ات توقعت ٔ�مام صاحب اجلال�، يف 
يف سال والزالت ٕاىل �دود السا�ة ح��سة الرفوف، اتفاق�ات ا�يل توقعت 

يف تطوان حبضور صاحب اجلال� واكنت الزتامات د�ل وزارة  2015يف 
و�ة الص�ة ود�ل وز�ر الص�ة، بناء املس�شفى إالقلميي د�ل احلس�مية ومجم

قطاع وزاري وقعوا ٔ�مام  21د�ل امللحقات دا�ل ٕاقلمي احلس�مية، واكنت 
�ال� امل� يف تطوان، وقع التعرث د�ل مجمو�ة د�ل املشاریع ا�يل اكن من 
املفروض ٔ�هنا خترج �لنور ویالحظوها املواطنني اكن بعدا �ىل أ�قل 

ا�يل توقعت ٔ�مام املواطنني یفهموا ب�ٔن راه احلكومة الزتمت �التفاق�ات 
  . ذ �ح�قان ا�يل اك�ن يف احلس�ميةاصاحب اجلال� وما �كو�ش ه

الس�ید رئ�س احلكومة  2011الوز�ر احملرتم، شف�ا يف  الس�یدا�ٓن، 
احلايل اليس الع�ين د�ا يف احلس�مية وطلب من الش�باب �ش یطلبوا �حلمك 

�ن كريان يف لقاء ا�ايت ها وا�د، رئ�س احلكومة السابق اليس عبد إال� إ 
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  . مع احلزب د�لو قال ب�ٔن هو ما تیعرفش احلس�مية فني �ات
� ا�ٓن، الس�ید الوز�ر، أ��لبیة وقعت �ىل بیان واهتمت الناس ب�ٔهنم اد

ويف أ��ري �راجعت �ىل البیان د�هلم، ا�يل تیعتقل ویرضب  ،انفصالیني
د�لها تتقول  وی�هتك احلقوق احلكومة، وتتجي احلكومة من �الل أ�حزاب

ا�لهم هذا م�كر، �یف یعقل، الس�ید الوز�ر، املواطنني ی��قوا هبذه احلكومة 
يه ترضب وت�هتك وتتقول ا�لهم هذا م�كر، س�ب�ان هللا، ٕاذا اكنت هاذ 
احلكومة يه ا�يل تتحمك ويه ا�يل تتخرق القانون ويه ا�يل �ر�كب وا�د 

اتفاق�ات الرشاكة ال ا�يل ا�مو�ة د�ل الت�اوزات ويه ا�يل ما كت�رتمش 
موقعة بني القطا�ات وال االتفاق�ات ا�يل توقعت ٔ�مام �ال� امل�، وتتجي 

ذ اشكون ا�يل دار ها ،ا�ٓن وتتقول احلكومة اك�ن جتاوزات، اك�ن خروقات
ذ اشكون ا�يل مسؤول �ىل هاشكون ا�يل تیحمك؟ ااخلروقات؟ 
شكون ا�يل اات؟ ذ الت�اوزاشكون ا�يل مسؤول �ىل هاالت�ٔ�ريات؟ 

شكون ا�يل مسؤول �ىل البیان أ��ري د�ل امسؤول �ىل �عتقاالت؟ 
االهتام د�ل م�طقة �اكملها ب�ٔهنا فهيا انفصالیني، وترتاجعوا وهاذ اليش تدار 

  .حبضور و�رئاسة الس�ید رئ�س احلكومة
  الس�ید الوز�ر، 

اربة، ما ميك�ش ر�اء، ا�رتموا ا�اكء د�ل املواطنني، ا�رتموا املغ ،عفامك
  .حكومة �س��� املغاربة

  :الس�یدة رئ�سة اجللسة
  . شكرا الس�ید املس�شار

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

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

ا�ايت هو انفصال ٕاذن م�ادرة احلمك ا�ايت  ٕاذن ٕاىل كنيت كتعترب احلمك
هذا  .ا�يل قد�ا املغرب لٔ�مم املت�دة انفصال ف� یتعلق �لصحراء املغربیة

يشء خطري ٔ�ننا حنرفو ونعطیو ت�ٔویالت �ىل النق�ض، املغرب اخ�ار اخ�یار 
  .اجلهویة املتقدمة و�ادي مييش ف�ه

بعض أ�س�ئ� ا�يل مرتبطة ذاكء املغاربة �یق�يض ٔ�ننا فاش جنیو �س�ٔلو 
�ٔ�جرٔ�ة د�ل املشاریع جنیبو هاذ املشاریع، فني اك�ن املشلك؟ وٕاال 

هاذ الس�نة مقرر ��هتاء  ، يف2017املس�شفى إالقلميي د�ل سال راه يف 
د�ل  109د�ل أ�شغال، وٕاال ٔ�� هنا عندي قامئة د�ل �دد من املشاریع 

�الش؟ ا ،مت ا�متكن من الف�ح د�لهاا�يل  2016و 2012املؤسسات ما بني 
  .ٔ�نه تدارت ٕاجراءات ملعاجلة هاذ إالشاكل

القضیة د�ل ٔ�ن أ��لبیة اجمتعت واهتمت م�طقة �اكملها ٔ�هنا انفصالیة، 
البیان د�ل أ��لبیة ا�يل موثق وموقع ما فهيش هاذ اليش، ٕاىل اكنت 

ل احلكومة ترصحيات مرتبطة ببعض أ�حزاب، أ�حزاب، ٔ�ما املوقف د�
اكن واحض و�امس و�ل�س�بة ٕالینا ما �سمحو حبىت يش وا�د �هتم الریف ب�ٔنه 

انفصايل، ٔ�هلنا يف الریف هام ا�يل دافعوا �ىل الو�دة د�ل املغرب يف 
اجلنوب، و�لتايل ما نقولوش أ�مور �ش �س�لو ٕاصا�ت وال ند�رو 

یع إالنصات واحلوار هاذي وا�د املر�� كتق�يض من امجل  ..مزایدات، حنرتمو
والعمل �ىل �ل إالشاكالت ا�يل كتثار يف ٕاطار القانون، وهذا هو التو�ه 

  .د�لنا
  .وشكرا

  :الس�یدة رئ�سة اجللسة
  . شكرا، شكرا الس�ید الوز�ر، �ىل مسامهتمك

ون��قل �لسؤال أ�ول املو�ه �لس�یدة وز�رة أ�رسة والتضامن واملساواة 
ا��ساب أ�قدم�ة املك�س�بة لبعض  والتمنیة �ج�عیة، وموضو�ه

مس�ت�ديم التعاون الوطين، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق 
  .�حتاد املغريب �لشغل لتقدمي السؤال

  :املس�شارة الس�یدة فاطمة الزهراء الیحیاوي
  .شكرا الس�یدة الرئ�سة
  الس�ید�ن الوز�ر�ن، 

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

رمغ تنصیص النظام أ�سايس ملس�ت�ديم التعاون الوطين �ىل 
�ح�فاظ �ٔ�قدم�ة املك�س�بة ورس�ن مق�ضیات النظام العام �لوظیفة 
العموم�ة �ىل املس�ت�دمني، فقد مت حرماهنم من س�نوات أ�قدم�ة اليت 

  .س�نة عند �رق�هتم 34و �10راوحت بني 
ت اليت تعزتمن الق�ام هبا من ٔ��ل الس�یدة الوز�رة، ما يه إالجراءا

  تصحیح هذه الوضعیة؟
  .شكرا

  :الس�یدة رئ�سة اجللسة
  .شكرا الس�یدة املس�شارة

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

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

  .�ىل س�ید املرسلني �سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم
  الس�یدة املس�شارة احملرتمة،

 34طبعا یؤسفين ٔ�ن مشلك الیوم �یتطرح واكن ممكن یت�ل هاذي 
  .س�نة �34ام، ما دام كتقويل ب�ٔن املشلك قامئ هاذي 

مؤسف �دا ٔ�ن الیوم نطرحوه مكوضوع �اد �اصنا �شوفو ٔ�ش�نو يه 
الوطين وا�د احللول د�لو، لكن �اصنا �كونوا �ارفني ب�ٔن التعاون 

املؤسسة ا�يل اكنت عندها وا�د الوضعیة �اصة، املوظفني ا�يل عندها � 
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ٕاما �یكونوا يف ٕاطار ال�س�یري إالداري ٔ�و ال�س�یري احلسايب، واكن تقریبا 
معوم املش�تغلني مه ٔ�عوان، مس�ت�دمني واك�ن بعض املترصفني، كذ� اك�ن 

  .ٔ�و مرشد�ن � مدربني ابعض املربني ا�يل هام � ٕاما �یكونو 
تدار نظام ٔ�سايس �لتعاون الوطين، ٕاذن بدا التغیري،  2003يف  ،ا�ٓن

خرجوا هاذ الناس من الوضع د�هلم اخلاص املرتبط �ملؤسسة  2004يف 
ٕاىل الوضع ا�يل م�دجمني ف�ه سا�ر املوظفني يف ا�و� ٔ�ي يف الوظیفة 

  العموم�ة، ٔ�ش�نو ا�يل وقع؟
وضعیة هؤالء مبا هو ٔ�رىق، كام �اء يف ا�يل وقع هو �لفعل مت حتسني 

النظام أ�سايس، ؤ��ذ بعني �عتبار أ�قدم�ة املك�س�بة، ا�ٓن ا�يل وقع 
هو ٔ�نه اك�ن مطالب، هذیك املطالب طرحت �ىل جلنة مشلكة من 

  .املؤسسة نفسها ووزارة �ق�صاد واملالیة ووزارة الوظیفة العموم�ة
د وزارة املالیة املرتبطة مبالیة ا�و� ف�بني انطالقا من املعطیات ا�يل عن

وخمتلف الوضعیات املشاهبة يف إالدارات أ�خرى ب�ٔن أ�مر �س�تحیل ٔ�ن 
یطبق �ىل الشلك ا�ي یطالب به هؤالء، فٕاذن وصل أ�مر ٕاىل هاذ 

، لكن وضعهم حتسن وممكن ٔ�ننا �رجعو ٕالیه من بعد ما �سمع يالوضعیة هاذ
  .التعق�ب د��

  :اجللسةالس�یدة رئ�سة 
  .شكرا �لس�یدة الوز�رة

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

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

يه يف احلق�قة اح�ا كرناهنو �ىل تفا�لمك مع هاذ امللف، و�ىل ٕاعطاء 
من  11املادة  أ�مهیة القصوى ا�يل �یحتا�ا، كرنجع ٔ�ن إالدارة جتاهلت

 2003النظام أ�سايس اخلاص مبس�ت�ديم التعاون الوطين الصادر ٔ�واخر 
كام ذ�رمت، واليت تنص �ىل ٕادماج املس�ت�دمني مبقرر ملد�ر التعاون الوطين، 

�ىل �ح�فاظ �ٔ�قدم�ة املك�س�بة من ٔ��ل الرتيق يف  12كام تنص املادة 
  .الرتبة وا�ر�ة

  الس�یدة الوز�رة، 
 من مراس� ا�ل�ان الثنائیة امل�ساویة أ�عضاء ملد�ر التعاون و�ىل الرمغ

�ٓنذاك من ٔ��ل تصحیح الوضعیة ق�ل �رق�هتم، كام ٔ�ن إالدارة تعمدت �ٓنذاك 
�دم متكني املس�ت�دمني من قرارات ٕادما�م أ�صلیة يف ح�نه، واكتفت 

  .ٕ�عطاهئم �سخ م�ه وبعد ٔ�كرث من ثالث س�نوات من �رق�هتم
  ة، الس�یدة الوز�ر 

مؤكد ٔ��مك �شاطرنين الرٔ�ي، هل یعقل ٔ�ن یبقى مس�ت�دم التعاون 
الوطين ح��س السمل الثاين، ب�� نظريه يف الوظیفة العموم�ة ارتقى ٕاىل السمل 

ٔ�و �ارج السمل، مع العمل ٔ�نه مت توظیفهام يف وقت وا�د ويف نفس  11
  السمل؟

  .وشكرا

  :الس�یدة رئ�سة اجللسة
  .شكرا

  .ز�رةاللكمة �لس�یدة الو 

  :الس�یدة وز�رة أ�رسة والتضامن واملساواة والتمنیة إالج�عیة
  الس�یدة املس�شارة،

ميكن ما عند�ش املعطیات ا�يل كتبني ب�ٔن الوضع حتسن �لفعل، 
بطریقة �مة �دا، ويه �نتقال �لرتق�ة �س�ت��ائیة يف ا�ر�ة عن طریق 

هام ا�يل عهنم هاذ ام��ا�ت الكفاءة، ٕاذن وىل وا�د العدد قلیل �دا 
مهنم تفضلوا بتقدمي د�اوى قضائیة، لكن �اءت  14املشلك، هاذ الناس 
  .أ�حاكم لصاحل إالدارة

ح�ا وا�د ا�و� د�ل املؤسسات، وا�د ا�و� د�ل القانون، ا ،ٕاذن
فانضباطنا �لمؤسسات وانضباطنا �لقانون جيعلنا ٔ�مام وضعیة صعبة من 

هلم طرق ٔ�خرى �لرتق�ة يف م�اصهبم، � ٕاما  ؤ�ن املعنیني هبا ،ح�ث احلل
�الم��ا�ت، � ٕاما �یف ما قلنا �یلقاو راسهم يف در�ة اس�ت��ائیة، ٕاذن ما 

�الش؟ ا�لشلك ا�يل �لكمت �لیه،  8بقا�ش هاذ الوضعیة د�ل السمل ا
ٔ�هنم اس�تاطعوا حيس�نوا من الوضعیة د�هلم عن طریق الرتق�ة �س�ت��ائیة 

  .يف ا�ر�ة

  :س�یدة الرئ�سة اجللسةال 
  .شكرا الس�یدة الوز�رة �ىل مسامهتمك

ون��قل �لسؤال أ�ول مو�ه �لس�ید وز�ر الشغل وإالدماج املهين، 
وموضو�ه �شغیل ذوي �ح�یا�ات اخلاصة، اللكمة ٔ��د السادة 

  .املس�شار�ن من فریق أ�صا� واملعارصة لتقدمي السؤال

  :املس�شارة الس�یدة جناة مكري
  .لس�یدة الرئ�سةشكرا ا

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

  الس�ید الوز�ر،
ٕان من واج�ات ا�و� جتاه املواطن ضامن حقه يف الشغل، ال س�� ٕاذا 
تعلق أ�مر بذوي �ح�یا�ات اخلاصة، ٕاذ بدون شغل ال ميكن لهذه 

  .ذواهتم دا�ل ا�متع مبا حيفظ �رامهتم الرشحية من املواطنني ٔ�ن حيققوا
وكام تعلمون، الس�ید الوز�ر، صدر يف عهد احلكومة السابقة مرسوم 
مينع التوظیف املبارش دون إالشارة ٕاىل ختصیص م�اراة �راعي خصوصیة 

  .هذه الف�ة
��، �سائلمك، الس�ید الوز�ر، ما هو تصور احلكومة ٕالدماج ذوي 

  �ح�یا�ات يف سوق الشغل؟
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  .شكرا الس�ید الوز�ر

  :الس�یدة رئ�سة اجللسة
  .شكرا

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

  :الس�ید محمد ی�مي وز�ر الشغل وإالدماج املهين
  .شكرا �لس�یدة املس�شارة �ىل تفضلمك بطرح هاذ السؤال

ٔ�ود ٔ�ن ٔ�ؤكد ٔ�ن احلكومة تتوفر �ىل س�یاسة معوم�ة واحضة م�اكم� ف� 
.. وع ذوي �ح�یا�ات اخلاصة، �ینطلق بطبیعة احلال منیتعلق مبوض

وهيدف ٕاىل تفعیل املبادئ ا�س�توریة اليت تنص �ىل رضورة العنایة هبذه 
الف�ة، ؤ�شري ٕاىل ٔ�ن الربملان س�بق ٔ�ن صادق �ىل قانون ٕاطار �یحمي 
هؤالء أ�ش�اص و�سري يف �جتاه د�ل ت�ٔمني د�ل املساواة د�هلم مع 

  .واطنني�ريمه من امل
ا�ٓن ف� یتعلق �ل�شغیل، ٔ�ود ٔ�ن ٔ�شري �ىل ٔ�ن إالسرتاجتیة الوطنیة 
�ل�شغیل خصصت �زيا هاما �لربامج إالرادیة ٕالنعاش ال�شغیل، وركزت 
يف ٕا�دى حماورها �ىل هذه الف�ات، �ىل �دد من الف�ات و�اصة 

ليت أ�ش�اص يف وضعیة ٕا�اقة، ومت الت�ٔ�ید �ىل توفري �دد من إالجراءات ا
س�سا�دها �ىل ولوج سوق الشغل من �الل وضع حتفزيات مالیة، 

  .اج�عیة، رضی��ة �ل�س�بة �لمقاو� ٔ�و الشخص يف وضعیة ٕا�اقة
املس�ٔ� الثانیة، وزارتنا والواك� الوطنیة ٕالنعاش الكفاءات وال�شغیل مع 

وا�د  وزارة أ�رسة والتضامن مع الواك� د�ل التمنیة �ج�عیة، اك�ن عند�
االتفاق ٕاطار، وهاذ االتفاق �هيدف ٕاىل ت�سري ٕادماج أ�ش�اص يف وضعیة 

  .ٕا�اقة يف احلیاة املهنیة
وبطبیعة احلال �ل�س�بة �لواك� و�ل�س�بة �لوزارة س��وىل تعز�ز د�ل 
املوا�بة د�ل هاذ الرشحية من املواطنني من �الل �رامج �س�هتدف حتسني 

ٕاطار ال�شغیل املؤقت وكذا موا�بهتم ٔ�یضا  قابلیهتم �ل�شغیل وٕادما�م يف
  .من ٔ��ل �لق مقاوالت صغرية ٔ�و م�وسطة

وحنن نعمل يف الواك� يف مس�تق�ل أ��م �ىل اس�تكامل �كو�ن �دد من 
مس�شاري ال�شغیل يف جمال التوج�ه ومسا�دة وٕارشاد أ�ش�اص يف 

ت مما �سا�د وضعیة ٕا�اقة دا�ل الواكالت اجلهویة واحمللیة لٕالنعاش والكفاءا
�ىل التعرف �ىل احلاج�ات د�ل ٔ�حصاب هاذ الف�ة، واك�ن تدابري ٔ�خرى 

  .تتعلق �لتوظیف س�ٔوحضها بعد تعق�بمك

  :الس�یدة رئ�سة اجللسة
  .شكرا الس�ید الوز�ر

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

  :املس�شارة الس�یدة جناة مكري
  .شكرا الس�ید الوز�ر

طر� لهاذ السؤال �اء بناء �ىل لس�ید الوز�ر، �ل�س�بة لحلق�قة، اا
ٕال�سانیة ا�يل �یع�شوها هاذ أ�ش�اص يف وضعیة ٕا�اقة، وا�يل االوضعیة 

  .كتدفعهم طبعا لالح��اج �شلك یويم ٔ�مام هاذ الق�ة احملرتمة
ٔ�وال، ٔ�� كنوه ٕاىل اكنت هاذ إالسرتاجتیة يه ا�يل عندمك، ف�ٔ� كنوه هبا 

ٔ�ن تفعیل ا�س�تور والقوانني  ن �ىل أ�قل یعين �ل�س�بة يل، �ٔ �شلك �بري
  .راه يف الصاحل د�لنا

�ل�س�بة يل، الس�ید الوز�ر، ولكن هذا ما �مينعش ب�ٔن عندي وا�د 
جوج د�ل إالشارات، وا�د جوج النقط ا�يل ��شري هلم، �ل�س�بة 
�لحكومة السابقة �لكمت �ىل ختصیص ملیار مكن�ة �مع أ�ش�اص يف 

ٕاىل مسحت، الس�ید  .وضعیة ٕا�اقة، وذ� �رب صندوق ال�سك �ج�عي
الوز�ر، تعطینا ٔ�ش�نو وفني وصلتو يف �لزتام؟ وتعطینا �رب ٕاحصائیات 

فدوا ٕاىل ٔ�ي �د زعام ادق�قة شكون ا�يل اس�تافد؟ الناس ا�يل اس�ت
  ٔ�وال ترصفوا هاذ الصندوق؟ ااس�تطعتو ٔ��مك خترجو 

�ل�س�بة �لرب�مج احلكويم د�لمك، الزتممت  �ين �ا�ة، الس�ید الوز�ر،
صصة لٔ�ش�اص يف وضعیة ٕا�اقة يف الوظیفة ا� %7بتفعیل �س�بة 

  العموم�ة، ٔ�ش�نو يه إالجراءات العملیة ا�يل درتو لتفعیل هاذ املق�ىض؟ 
�ٕالضافة لهذا، الس�ید الوز�ر، عند� �ل�س�بة �لم�لس �ق�صادي 

قر�ر أ��ري د�لو ٕاىل ٕاصالح نظام الكوطا و�ج�عي والب�يئ ٔ�شار يف الت
اخلاص هبذه الف�ة ل�شمل القطاع الش�بة العمويم والقطاع اخلاص، فني 

  وصلتوا ٕاىل مسحت، الس�ید الوز�ر، فني وصلتو لتفعیل رٔ�ي ا�لس؟
  .شكرا

  :الس�یدة رئ�سة اجللسة
  .شكرا

  .اللكمة �لس�ید الوز�ر �لرد �ىل التعق�ب
  :ماج املهينالس�ید وز�ر الشغل وإالد

�مييش وغمييش لهاذ الربامج ا�يل �لكمت  ،��مع ول�س دعام م�ارشا

ملیون �ادي ختصصت للك هذه الربامج اليت تمت إالشارة  �100لهيا ملیار و
  .ٕا�هيا

احلكومة خرجت وا�د املرسوم ا�يل  7%ف� یتعلق �ملناصب د�ل 
ا�يل  �2017ل س�نة �ادي مييش يف �جتاه د�ل تدبري املناصب املالیة د

�ادي یتخصص ملبار�ت �اصة هبؤالء، واك�ن �ادة ت��قى لهؤالء س��قى هلم 
احلق يف التباري �ىل اكفة املناصب املالیة يف لك املبار�ت أ�خرى، فٕاذن 
املرسوم خرج والتفعیل د�لو �ادي تتابعو الوزارة ا�تصة ا�يل يه معنا 

  .یات اليت ٔ�شري ٕا�هياالس�یدة الوز�رة ا�يل تت�ٔكدها املعط 
  .شكرا

  :الس�یدة رئ�سة اجللسة
  .شكرا �لس�ید الوز�ر
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السؤال الثاين ورد �ش�ٔنه طلب ت�ٔج�ل من الفریق �س�تقاليل، ٕاذن 
  .�شكر الس�ید الوز�ر

املنتدب �ى رئ�س احلكومة  الوز�ر والسؤال املوايل مو�ه �لس�ید
اربة الرشوة، اللكمة امللكف ٕ�صالح إالدارة و�لوظیفة العموم�ة وموضو�ه حم

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

  :املس�شار الس�ید عبد العز�ز بنعزوز
  .رمضان �رمي �لجمیع

  الس�ید الوز�ر،
بغیت �سو� واش عوالني �س�متروا �ىل نفس الس�یاسة د�ل احلكومة ا

كومة ج�تو يش تدابري السابقة يف التطبیع مع الرشوة، ٔ�و ٔ�ن يف هاذ احل
  ربوا هبا هاذ ا�ٓفة اخلطرية �ىل ا�متع و�ىل ا�و�؟اوٕاجراءات ا�يل حت

  .شكرا

  :الس�یدة رئ�سة اجللسة
  .شكرا

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

الوز�ر املنتدب �ى رئ�س احلكومة امللكف  ،الس�ید محمد بنعبد القادر
  :لعموم�ة�ٕالصالح إالدارة و�لوظیفة ا

  .ت�شكر فریق أ�صا� واملعارصة �ىل طرح هاذ السؤال
الرشوة مايش ظاهرة �اصة �ململكة املغربیة، يه ظاهرة �املیة 
والشعوب ا�يل قضت �ىل الرشوة يه الشعوب ا�يل اس�تطعت خترج 
موضوع الرشوة من جمال الس�ال الس�یايس وتفرغو من الشحنة العاطف�ة 

ساء احلكومات ت��ابعهم القانون ومریضنا ما د�لو، ورؤساء ٔ�حزاب، رؤ
  .عندو �س و�س�متر احلیاة �ادیة، ٕاذن ال جمال �ل�دیث عن يش تطبیع

املغرب قطع ٔ�شواط يف هاذ الش�ٔن تتوج ��س�تور ا�يل �رس م�ادئ 
  .احلاكمة اجلیدة ؤ�خضع املرافق العموم�ة ملبدٔ� احملاس�بة واملسؤولیة والشفاف�ة

ليش ما اك�ش اكيف، �� اك�ن وا�د إالسرتاتیجیة وبطبیعة احلال هاذ ا
وطنیة ا�يل يه وا�د ا�لحظة م�قدمة يف حتق�ق حلظات �لتئام يف ا�متع 
املغريب، هاذ إالسرتاتیجیة راه سامهوا فهيا فعالیات د�ل ا�متع املدين 
والقطاع اخلاص واحلكومة، وإالسرتاتیجیة ا�ٓن موجودة وم�اكم� واحلكومة 

زارة املعنیة م�ك�ة يف هاذ ا�لحظة ا�يل اح�ا كنت�دثو فهيا �ىل وضع والو 
ا�لمسات أ��رية لٕالجراءات إالس�تع�الیة لتفعیل إالسرتاتیجیة الوطنیة 

  .حملاربة الرشوة

  :الس�یدة رئ�سة اجللسة
  .شكرا

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

  :املس�شار الس�ید عبد العز�ز بنعزوز
  س�ید الوز�ر، ال 

ا�هنار ا�يل تبغیو تغمقوا �ىل يش �ا�ة تتجیبو تقولوا لنا إالسرتاتیجیة، 
ٔ�� سولت �ىل التدابري، التدابري هو ٕاجراءات حمددة ودق�قة حملاربة هذه 

وت�س�رشي يف ا�متع ويف املؤسسات  اا�ٓفة، ويه �ٓفة خطرية �دا و�اد
تواطؤ، و ٔ�ن هناك مؤامرة �ل د�ل ا�و�، حبیث ٔ�ننا ميكن لنا نوصلو نقول

  .حول هاذ ا�ٓفة اخلطرية �دا وا�د املؤامرة د�ل الصمت
  :حنيك لمك وا�د القصة، الس�ید الوز�ر

مشاو یصیدوا اهاذو وا�د ا�مو�ة د�ل املواطنني هبطوا �لبحر، 
احلوت، وممنوع ذاك احلوت یتصید، وصیدوه �ىل �اطرمه، لسا�ات وهام 

 وا�د رمغ ٔ�نه اك�ن مصاحل ا�يل �اصها تد�ر يف البحر، ما وقفهم حىت
دور�ت، وخرجوا ذاك احلوت وممنوع یتصید، ود�لوه �لمرىس، ممنوع 

�ی�سمى هاذ السوق ) ال لو�ا(ید�ل �لمرىس، وما داوهش �لسوق 
، )اللو�ا( ـمشاش لاتیعرفوه الناس د�ل الریف، ما ) ال لو�ا(�لس�بلونیة 

سا�ة، وتباع ذاك احلوت يف  �24ىل  24عندها املراق�ني ) اللو�ا(و
السوق السوداء و�ا وهتز وتدار يف الاكم�و، والاكم�و داز يف احلواجز، 

مىش يف اسا�ة، وخرج الاكم�و و  �24ىل  24الس�ید الوز�ر،  ،واحلواجز
ت دا� وال( 40الشارع يف وسط املدینة، �ا حىت �ا خيرج �لبالكة د�ل 

رجعوه و�ابوه �لكوم�سار�، وتدار ا�يل �ارج املدینة و ) 60البالكة د�ل 
مسیتو حمسن فكري، هللا �رمحو يف اتدار ؤ�دى ٕاىل وفاة مواطن �ريء ا�يل 

  .هاذ ا�هنار
شكون ا�يل �یتحمل امن املسؤول عن وفاة مواطن مغريب؟ 

املسؤولیة؟ واش الناس ا�يل اكنوا يف البحر ا�يل �اصهم یرتاق�وا؟ واش 
�اع بدون و�ه قانون؟ واش الناس ا�يل �الو الناس ا�يل �الو احلوت ی� 

، الرباج، يه الرشوة ا�يل مسؤو�، "لبار�رةا"احلوت یدوز احلواجز یعين 
ولكن من املسؤول عن هاذ الرشوة؟ واش وزارة الصید البحري؟ واش 

شكون ا�يل یتعاقب؟ من اكن من أ��در ٔ�ن یعاقب؟ اوزارة ا�ا�لیة؟ 
، و�یتعاق�وا الیوم مواطنني ا�يل �یتعتقلوا بدل ما یتعاق�وا موظفني �سطاء

خشصیا بدون و�ه حق وبدون �ىل أ�قل وا�د اجلزء هام ا�يل كنعرفو ٔ�� 
  .و�ه قانون، وهناك جتاوزات يف هاذ الباب، الیوم

  :الس�یدة رئ�سة اجللسة
  .شكرا الس�ید املس�شار

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

ى رئ�س احلكومة امللكف �ٕالصالح إالدارة الس�ید الوز�ر املنتدب �
  :و�لوظیفة العموم�ة

ما عند�ش يش تعق�ب �ىل هاذ القصة، ٔ�هنا معروضة �ىل القضاء، 
وفهيا معطیات �مة �دا كذ� �كشف �ىل مفهوم الشهادة ومفهوم البیع يف 

  .السوق السوداء
اس�مي ا�يل ميكن نوحض هو ٔ�ن يف هاذ ا�لحظة هاذي اك�ن جوج د�ل املر 
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ا�يل مربجمني يف ا�لس احلكويم، املرسوم أ�ول یتعلق �ك�ف�ة تلقي 
املالحظات والشاك�ت و�قرتا�ات د�ل املرتفقني و�یف�ة معاجلهتا، 
واملرسوم الثاين هو مرسوم یقيض ٕ��شاء ا�لجنة الوطنیة ا�يل �ادي تصبح 

رئ�س  مم�ٔسسة حملاربة الفساد وا�يل غتجمتع قریبا حتت رئاسة الس�ید
احلكومة، حبضور اكفة فعالیات ا�متع املدين والقطا�ات الوزاریة، ؤ�عتقد ٔ�ن 
هاذي وا�د املبادرة كتبني �ىل ٔ�ن احلكومة �ادة يف تزنیل إالسرتاجتیة 

  .الوطنیة حملاربة الفساد والرشوة
  .وشكرا

  :الس�یدة رئ�سة اجللسة
  .شكرا الس�ید الوز�ر �ىل مسامهتمك

و�ه �لس�ید الوز�ر املنتدب �ى وز�ر املٔ�ول ون��قل ٕاىل السؤال ا
اخلارج�ة امللكف �ملغاربة املقميني �خلارج وشؤون الهجرة، وموضو�ه 
مشالك اجلالیة �ملهجر، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق التجمع 

  .الوطين لٔ�حرار لتقدمي السؤال

  :املس�شار الس�ید حلسن ٔ�دعي
  .شكرا الس�یدة الرئ�سة

  د�ن الوز�ر�ن،الس�ی
  السادة الوزراء،

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

یع�ش مغاربة العامل مشالك �دیدة، و�ش�تيك هذه الف�ة من ضعف 
اخلدمات الق�صلیة و�دم ا�س�یاب�هتا ومن �دم توفري احلكومة �لتحفزيات 

ىل الرمغ من الرضوریة من ٔ��ل ال�شجیع �ىل �س��ر دا�ل املغرب �
مسامههتم الك�رية يف الناجت ا�ا�يل اخلام، هذا ٕاىل �انب ضعف الت�ٔهیل 
وت�ٔطري �رامج التعلميیة ٔ�بناء هذه اجلالیة يف جمال تعلمي ا�لغة وأ�سس 

  .ا�ی��ة والثقاف�ة لبالد�
الس�ید الوز�ر، ما يه ٕاسرتاجتیة وزار�مك ٕالصالح حق�قي وملعاجلة 

  �ملهجر؟واقعیة مشالك �الی��ا 
  .وشكرا

  :الس�یدة رئ�سة اجللسة
  .شكرا

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

الوز�ر املنتدب �ى وز�ر اخلارج�ة والتعاون  ،الس�ید عبد الكرمي ابنوعتیق
  :�ملغاربة املقميني �خلارج وشؤون الهجرة ا�ويل ملكف

  .شكرا الس�یدة الرئ�سة
  الس�یدات والسادة املس�شار�ن،

بغیت �شكر الفریق د�ل أ�حرار �ىل هاذ السؤال ا�يل �ید�ل اوال �ٔ 
كد م�ذ البدایة ٔ�ن ٕاسرتاجتیة �ٔ بغیت نايف صلب �ه�مات مبغاربة العامل، و 

التعامل و�ه�م مبغاربة العامل م�نیة �ىل ثالث حماور كربى ومر�كزات 
  :كربى

اربة، �ش یبقاو املر�كز أ�ول، هو ٔ�وال احلفاظ �ىل الهویة د�ل املغ
  حمصنني ویبقى عندمه ارتباط م�ني بب�مه أ�صيل؛

  �نیا، يه حامیة احلقوق واملصاحل د�هلم؛
  .�لثا، يه تعز�ز املسامهة يف التمنیة

غنبدا �لنقطة الثالثة، ف� خيص املسامهة يف التمنیة، رمبا خفي �ىل 
ة د�ل اخلارج �سامهوا مجمو�ة من الناس ٔ�نه اكینة حتفزيات �برية �ش املغارب

يف التمنیة �ق�صادیة، وغنتذا�ر �ىل الصندوق اخلاص ��مع، هاذ 
الصندوق ا�يل وضعتو احلكومة السابقة وا�يل �يق مس�متر، رمبا ما اكی�ش 
حولو مجمو�ة من إالماكنیات �ش نتواصلو مع الناس، و�اصنا نتواصلو مع 

ارات ٔ�ساس�یة كت�يل املغاربة الناس ف�ه ا�يل م�ين �ىل مجمو�ة من �خ�ی
�سامهوا يف التمنیة �ق�صادیة ومسامهة ملموسة، لك مرشوع ا�يل تیفوت 

بدون مقابل �ىل ٔ�ساس ٔ�ن  %10 ـملیون د�ل ا�رمه ا�و� ك�سامه ف�ه ب
  .ملیون د�ل ا�رمه 5املسامهة ما تفو�ش 

 �نیا، ٔ�ن ٔ�ي مواطن مغريب يف اخلارج ممكن �سامه �اصو �سامه ب
�ارج ا��ن البنيك و�كون �لعم� الصعبة، و�لتايل يف لك  25%

بغا االقطا�ات فٕاذن هذا معل وصندوق ملموس كنطلبو من امجلیع �دا ٕاىل 
اح�ا مس�تعد�ن ند�رو املوا�بة د�لو �ىل مس�توى ال�سهیل �ش .. �سامه يف

  .�س�تفاد من لك إالماكنیات د�ل هاذ الصندوق
�ش حنس�نو اك�ن حضور قوي د�ل املغرب  ف� خيص احلضور د�لنا

�ىل املس�توى الثقايف، م�ال املغرب يف الس�نوات أ��رية د�ل يف س�یاسة 
يف مونرت�ل، اك�ن ا�ٓن التحضري " دار املغرب"د�ل دور الثقافة، اك�ن 

دار الثقافات "ببار�س، اك�ن كذ� " دار املغرب"وغیبدا أ�شغال يف 
ا�يل ك�ش�تغلو مع ا�و� الفالمانیة ٔ�و عن " دار�"ٕ�ش��لیة، اك�ن " الثالثة

يف ٔ�مسرتدام ا�يل وا�دة " ا�ار"طریق الفالمان ببلجیاك، واك�ن كذ� 
  .ا�يل أ�شغال ا�هتت وكن��ظرو �ري التدشني د�لها

فرقة مرسح�ة  �17ىل مس�توى احلضور الثقايف فالس�نة املاضیة اك�ن 
ٕافریق�ا ويف دول ٔ�خرى، وا�يل  ا�يل دارت جوالت م�عددة يف ٔ�ور� ويف

عرض مرس�، هذا تواصل ثقايف ا�يل عند� مع  120قدمت �ىل أ�قل 
  .ٕاخواننا يف اخلارج

كتاب مدريس �مع  57000اك�ن كذ� مسامهة الوزارة سامهت ب 
امجلعیات ا�يل كتد�ر التلقني د�ل ا�لغة العربیة ٔ�و ا�لغات املغربیة ٔ�بنائنا يف 

  .اخلارج
� ف� خيص التكو�ن املهين درت وا�د اجلهبة �مة، لك اك�ن كذ

العائالت ا�يل كتع�ش يف اخلارج وا�يل عندها نوع من الهشاشة �ميكن جتي 
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تتلقى �كو�ن يف املغرب عن طریق التكو�ن املهين وكرتجع �ول 
  .�س�تق�ال، ويه مسل�ة �ش ميكن تنخرط يف سوق الشغل

لتايل �اصنا فقط �اصنا �ري نضافرو فٕاذن اك�ن اه�مات م�عددة، و�
اجلهود �ش نعطیو ب�ٔنه �ٕالضافة لهاذ �ه�م راه اك�ن مجعیات �ش�تغل �ىل 
ٔ�رض الواقع، ويه �تصال مع الوزارة، ولكام اكن موضوع معني ٕاال وكند�لو 

  .يف رشاكة معها
  .شكرا

  :الس�یدة رئ�سة اجللسة
  .شكرا الس�ید الوز�ر

  .�شار�ن يف ٕاطار التعق�باللكمة ٔ��د السادة املس 

  :املس�شار الس�ید حلسن ٔ�دعي
شكرا �ىل جوا�مك الس�ید الوز�ر، ونذ�رمك ٔ�ن ٔ�س�باب �زول هذا 

، ولعل ٔ��رز "مرح�ا"السؤال مرتبط ٔ�ساسا مبومس العبور وبتدبري معلیة 
النقط اليت وقف �لهيا فریق التجمع الوطين لٔ�حرار يف مشالك لها ارتباط 

ع�شها ت مرتبط بظروف أ�زمة �ق�صادیة اخلانقة اليت  ثقايف و�ٓخر تدبريي
ب�ان إالقامة، مفومس العبور � �اكلیف كربى مرتبط بتذا�ر السفر الغالیة 
�دا وظروف �س�تق�ال الصعبة وانعدام اجلودة يف اخلدمات، �اصة النقل 

ل البحري ا�ي �ادة ما تعانیه مع رشاكت النقل البحري العاملیة، واليت تتعام
  .�س�تعالء �بري وتف�قر تعامالهتا ٕاىل ٔ��سط الرشوط إال�سانیة

يف اجلانب الثقايف، تعلمون ٔ�ن العالقة اليت �ربط �الیهتا يف د�ر املهجر 
مع ب�ها يه �القة مقدسة، ح�ث معلت أ�ج�ال أ�وىل �لهجرة �ىل بذل 

وتعز�ز جمهودات ج�ارة لبناء املسا�د من ٔ��ل احلفاظ �ىل الهویة املغربیة 
القمي املغربیة أ�صی�، ح�ث معل كذ� �ىل ت�ٔس�س العدید من امجلعیات 
اليت جيب ٔ�ن تدمعوها ملواص� هذه إالجنازات وهذه أ�وراش �رب ٕارسال 

  .البعثات الثقاف�ة والتعلميیة الرضوریة
  الس�ید الوز�ر، 

ال �كفي لو�دها، مفعاجلة مشالك اجلالیة مرتبطة حبلول " مرح�ا"معلیة 
م�دانیة تتجسد يف بناء مدارس �دیدة وربطها مبقررات �اصة ب�ٔبناء اجلالیة 

  .املغربیة �خلارج �راعي خصوصیات ب�ان إالقامة
ٕاشاكلیات ٔ�خرى مرتبطة كذ� بظروف إالدارة ووضعها امل�ٔساوي 
ا�ي �سامه يف ت�ٔزمي املرفق العمويم، فعدد الشاك�ت اليت تبعهثا �الی��ا 

شاكیة  5360ٕاىل  2015ت والق�صلیات وصلت س�نة عن طریق السفارا
مرتبطة ٔ�ساسا �لرخص والتعمري واحملافظة العقاریة والرتايم �ىل م� الغري 
والرسقات املتعددة و�دم توفر رشوط �س��ر و�دم مسا�دهتا �ىل ٕاجناز 
مشاریعها اليت تعاين من تصف�ة احلسا�ت يف ظل تباطؤ إالدارة الق�ام 

  .بواجهبا
�ريا املشاركة الس�یاس�یة، ٔ�عتقد ٔ�نه م�دٔ� دس�توري ی��ظر م�مك و�ٔ 
اجلهود لتحق�ق هذا الطموح ٔ�ن الب� الیوم حمتاج ٕاىل �س�تفادة  ةمضاعف

من ٔ�بنائه �ارج ٔ�رض الوطن، ٕاذن مشالك اجلالیة م�ظومة م�اكم� تق�يض 
تضافر �ود احلكومة �لك ملعاجلهتا و�لیمك الس�ید الوز�ر الق�ام بدور 

  .لت�س�یق بني خمتلف هذه القطا�ات حلل هذه املشالك يف مشولیهتاا
  . وشكرا

  :الس�یدة رئ�سة اجللسة
  .شكرا الس�ید املس�شار، و�شكر الس�ید الوز�ر �ىل مسامهته

ون��قل �لسؤال أ�ول املو�ه �لس�یدة اكتبة ا�و� �ى وز�ر الطاقة 
مة، وموضو�ه ان�شار واملعادن والتمنیة املس�تدامة امللكفة �لتمنیة املس�تدا

غبار ٔ�سود مبدینة الق�یطرة، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من مجمو�ة 
  .الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل لتقدمي السؤال

  :املس�شار الس�ید املبارك الصادي
  .شكرا الس�یدة الرئ�سة

  .رمضان �رمي �لجمیع ومجیع املغاربة
ربة احلكوم�ة السابقة، و�ا يف الواقع كنا طرح�ا هاذ السؤال يف التج

ا�ور �لیه الیوم يف هاذ احلكومة، نظرا �لغیاب ا�امئ لبعض الوزراء، 
وهاذي يف احلق�قة ظاهرة �قش�ناها يف بدایة هاذ احلكومة، وكنمتىن ٔ�نه 
نتغلبو �لهيا، ٔ�نه �ري ممكن هاذ املؤسسة د�ل الربملان ما تد�رش ا�ور 

  .د�لها
ربة تیفقدوا الثقة يف املؤسسات ويف أ�حزاب ويف الیوم أ��لبیة داملغا

بدینا مهنا �ادي االنقا�ت ن���ة لبعض املامرسات وٕاىل ما صلحناهاش و 
  .نبقاو هكذا

الیوم ٕاىل ما �اوبناش �ىل أ�س�ئ� احلق�ق�ة د�ل املواطنات واملواطنني 
  .�ادي یبقاو دامئا ما تی��قوش يف هاذ املؤسسات

الیة ا�ميقراطیة �لشغل طلبت عقد لقاء مع وز�ر س�بق �مو�ة الكونفدر 
�ش نلعبو ا�ور د�لنا  ،املرحوم فكري ،ا�ا�لیة ٕا�ن وفاة فكري

  .مكؤسسة
. كذ� الیوم كنطلبو وطلبنا عقد لقاء مع وز�ر ا�ا�لیة �يق كن�س�ناو

ن� ت�شوفوا تید�روا سؤال وتیذا�روا �ىل االیوم لك الفرق وا�مو�ات ها 
يف الریف ٔ�نه من حق�ا اح�ا مكؤسسة �رشیعیة وم�تخبني ن��عو ما وضع ال

ما ميك�ش نبقاو مكؤسسة نتفرجو �ىل املصري د�ل املغاربة  ،جيري يف بالد�
  .واملصري د�ل بالد�

خصنا �سامهو يف �ل املشالك د�ل ٔ�بنائنا ولك املناطق د�لنا،  ،الیوم
والیوم ٔ��د املكو�ت د�ل احلكومة �ذاهتا احلكومة الهذا هاذ املقاربة ا�يل 

تیقول � احلوار مع امجلیع هو احلل، ب�� اكینة مقاربة ٔ�خرى �ىل ٔ�رض 
الواقع وهو �خ�طاف وهو �عتقال، اكینة الناس ا�يل ما �ارفاش ٔ�بناءها 
فني اكینة، لهذا �اص هاذ املؤسسات تلعب ا�ور د�لها وتعرف ٔ�ش�نو 

  .واقع يف بالد�
ل د�لنا د�ل الغبار أ�سود، فعال اكینة هاذ الظاهرة يف جني �لسؤا
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ة ـــــال، وا�د ا�موعـــــيف مدینة س ،مدینة الق�یطرة ويف مدینة احملمدیة
هاذ الظاهرة تتكرر غبار ٔ�سود تیخنق الساكنة د�ل ) surtout(دن �امل

ة بغینا نعرفو ٔ�ش�نو يه إالجراءات ا�يل دارت هذیك احلكوماالق�یطرة، 
  السابقة واش�نو �ادي تد�ر هذیك احلكومة ا�ٓنیة؟

  .وشكرا

  :اجللسة ةالس�یدة رئ�س
  .شكرا

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

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

رتم �ىل طرح هذا السؤال، ؤ�� خشصیا شكرا الس�ید املس�شار احمل
ٔ�عترب ٔ�ن التدافع النیايب والربملاين بصفة �امة هو جزء من التحس�س 
وكذ� من الت�ٔس�س ملرشوع الب�يئ �لت�ٔهیل الب�يئ لبالد�، و�لتايل �ن 

  .مطمنئ ٔ�ننا س�نليب ا�عوة لكام دعومتو�
بغیت نوضع ایطرة، �ل�س�بة ملا یتعلق �ن�شار الغبار أ�سود مبدینة الق� 

إالخوان وأ�خوات املس�شارات يف إالطار العام، الیوم بالد� ك�شهد �منیة 
  .صناعیة اق�صادیة، �ملوازاة البد ٔ�ن �كون لها مرشو�ا د�ل الت�ٔهیل الب�يئ

يف ا�طط الوطين لتدبري  ،امحلد �، تقدم�ا يف خمططات وطنیة
ا�طط الوطين لتدبري النفا�ت الصلبة، النفا�ت، السوائل املزنلیة واملامث�، 

بعض املبادرات ماكحفة التلوث الصناعي، الهواء ٔ�ن ما ك�شوفوهش، ما 
معرو �لكمنا �لیه، �لتايل الیوم ٔ�� هباذ املناس�بة كنعلنو ٔ�ننا �ش�تغل �ىل ٔ�ن 
�كون �لمغرب يف ٕاطار مرشو�ه وخطته �لت�ٔهیل الب�يئ �كون عند� وا�د 

د�ل املغاربة، هذا �ىل دة الهواء د�ل املغربیات و ني جو اخلطة لتحس
 .املس�توى الوطين

ما یتعلق �لق�یطرة، �لفعل احلكومة السابقة وهذه احلكومة دارت 
مجمو�ة د�ل التدابري، مهنا ٔ�ول يشء اح�ا كنعزتو به يه اك�ن وا�د ا�لجنة 

ا يه ٔ�هنا �ویة دامئة تق�یة دارت مجمو�ة من املبادرات، وأ�ساس فهيا ٔ�هن
�شار�یة، فهيا السلطات احمللیة، اجلهویة، كذ� الوزارة د�لنا ا�يل فعا� 

  .�ىل هاذ املس�توى، مث اكینة تدابري ٔ�خرى س�ٔ�رشف ٕ�لقاهئا بعد التعق�ب
  :الس�یدة رئ�سة اجللسة

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

  :املس�شار الس�ید املبارك الصادي
  .ا الس�یدة الوز�رةشكر 

�ري �ل�س�بة ذاك الغبار أ�سود هو �یخنق ٔ�بناء الق�یطرة و�اصة 
هاذ ا�لجنة التق�یة مع  ،الصبیان، أ�طفال، وذاك اليش ا�يل تدار قدمي

ما �ددت حىت الس�ب د�ل هاذ الغبار أ�سود، بعض  يقأ�سف �
طرح املرات �یقول لنا هذوك الع�الت املتالش�یة �یحرقومه قدام م

النفا�ت، بعض املرة �یقول لنا من وا�د املصنع د�ل تولید الكهر�ء، بعض 
امل�ش�ئات د�لها  ،املرة �یقول � املصانع ا�يل اكینة يف الق�یطرة ما كت�رتمش

ما كت�رتمش املعایري البی��ة، و�لتايل حىت املشلك �يق ما عرف�اهش �ش 
كومة ٕاىل ما قدرا�ش هاذ اليش نلقاو العالج احلق�قي د�ل ذاك اليش، واحل

ما �یلكف ال مزيانیة ال فلوس ال حىت يش �ا�ة، �یلكف ٕارادة حق�ق�ة 
د�ل احلكومة، ٕاىل ما قدا�ش تضمن لنا ولولیداتنا حىت جو سلمي فني 
نع�شو ٔ�ش�نو ممكن نطلبو مهنا ٔ�كرث؟ هاذ اليش ما �یلكفش، كنقول �، 

هناك تواطؤ كنقول � د�ل  مزيانیة خضمة، �یلف ٕارادة حق�ق�ة، واك�ن
بعض الناس مع بعض امل�س�ب�ني يف هاذ اليش ا�يل ما �غی�ش یقولوا 

  ...احلق�قة

  :الس�یدة رئ�سة اجللسة
  .شكرا الس�ید املس�شار

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

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

هو یبدو، الس�ید املس�شار، ٔ�ن ل�س � املعلومات الاكف�ة ف� یتعلق 
  .مبلف الق�یطرة

هناك بعدا تقر�ر اكمل �لفرتة السابقة ولهذه الفرتة يف احلكومة د�ل 
ا�ترب الوطين �لب��ة، هناك كذ� تقار�ر د�ل ا�لجنة اجلهویة ا�يل فهيا 

�يل ٔ�عطت وا�د احلق�قة ا�يل يه من فربا�ر �لیوم مجمو�ة من إالجراءات ا
حتسن الوضع، مايش �لشهادة د�يل ولكن �شهادة املواطنني الق�یطریني، 
وكام كنقولو هذا مرشوع د�ل الت�ٔهیل الب�يئ د�ل بالد�، وخصوصا يف 
بعض النقط واملدن احلیویة ا�يل كتعرف �منیة صناعیة و�منیة اق�صادیة، 

يف هاذ ا�لجنة اكنت فهيا مشاركة د�ل الوزارة فعا�، متت فهيا و�لتايل اكن 
هاذ ا�لجنة قامت بعدة ٔ��شطة، ٔ�ول مهنا يه ٕا�ادة �شغیل حمطة ق�اس 
جودة الهواء، و�لتايل اح�ا ك�شكرو مجیع الساهر�ن، هذه م�اس�بة �ش 

   .�شكر مجیع الساهر�ن �ىل هاذ إالجراء هذا
ق�ام : ذ مجیع التدابري وفهيا �ٓ�ال حمددة مهنااكن اقرتاح مجیع الفرقاء الختا

ا�ترب الوطين كام قلت الب��ة حبمالت ق�اس جودة، اكنت فهيا ملدة مس�مترة 
خلرائطي ابعینات وب��اجئ، مايش ما عرف�اش، مث كذ� اكن ٕاجناز املسح 

مش��ا لس�یدي قامس، بعد امش��ا لس�یدي سل�ن، و اتوسعنا من الق�یطرة و 
بة �لت��ع واملراق�ة عن كثب �ل�س�بة �ل�التني د�ل حمطيت ذ� مت �ل�س� 

تولید الطاقة الكهر�ئیة �لق�یطرة، وهنا الزتموا املسؤولني ٔ�هنا �كون عند� 
  ...ٕاجراءات مس�تدامة، وهذا هو أ�ساس ا�يل �ادي �كون مس�تدامة

  :الس�یدة رئ�سة اجللسة
  .و�شكر اكتبة ا�و� �ىل مسامههتا ،شكرا

  .مجیعا، ومرة ٔ�خرى رمضان �رميشكرا لمك 
  .ورفعت اجللسة


