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  الثام�ة وال�سعني اجللسةحمرض 

 ).م2017 یولیوز 4(هـ 1438 شوال 09 ثال�ءال : التارخي
  .ا�لس رئ�سالقادر سالمة، اخللیفة الرابع ل املس�شار الس�ید عبد: الرئاسة
�ق�قة أ�ربعني اتان وعرش دقائق، ٕابتداء من السا�ة الرابعة و ساع : التوق�ت

  .مساء
  .الشفهیة أ�س�ئ� م�اقشة: �دول أ�عامل

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

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

  .ٔ��لن عن اف�تاح اجللسة
  الس�یدة الوز�رة،
  السادة الوزراء،

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

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
�د من مراسالت  ٔ�عطي اللكمة �لس�ید أ�مني ٕالطالع ا�لس �ىل ما

  .وٕا�ال�ت، فلیتفضل الس�ید أ�مني مشكورا

  :املس�شار الس�ید امحد خلریف، ٔ�مني ا�لس
  .شكرا الس�ید الرئ�س

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

یة حنیط ا�لس الوقر �لام ب�ٔننا س�نكون �ىل مو�د بعد هنا ،يف البدایة
هذه اجللسة، مع �لسة مشرتكة �ليس الربملان لالس��ع ٕاىل عرض الس�ید 
الرئ�س أ�ول �لم�لس أ��ىل �لحسا�ت عن ٔ�عامل ا�لس �رمس س�نة 

  .والنصف مساء مبقر جملس النواب �6ىل السا�ة  2015
 �4ىل السا�ة  2017یولیوز  5كام س�یعقد ا�لس یوم �د أ�ربعاء 

سة الشهریة لتقدمي ٔ�جوبة الس�ید رئ�س احلكومة حول والنصف زو�، اجلل 
أ�س�ئ� املتعلقة �لس�یاسة العامة وتلهيا اجللسة ال�رشیعیة اليت س�یخصصها 

یتعلق بتغیري  74.16ا�لس ��راسة والتصویت �ىل مرشوع قانون رمق 
  .املتعلق �لتعاونیات 112.12قانون رمق 

ن بقرار احملمكة توصل مك�ب جملس املس�شار� ،ومن �ة ٔ�خرى
ا�ي قضت مبوج�ه �رفض الطلب الرايم ٕاىل ٕالغاء  14/17ا�س�توریة �دد 

انت�اب الس�ید محمد رحيان عضو مب�لس املس�شار�ن �ىل ٕا�ر �نت�اب 

�رمس الهیئة الناخ�ة ملمثيل غرفة الصنا�ة  2017فربا�ر  23ا�ي ٔ�جري يف 
  .سطات-خ�یفرة، وا�ارالبیضاء- التقلیدیة جبهيت بين مالل

كام توصلت الرئاسة مبراس� من الس�ید الوز�ر امللكف �لعالقات مع 
الربملان، خيرب من �اللها ا�لس ٔ�ن السادة وزراء أ�وقاف والشؤون 
إالسالم�ة، الش�باب والر�ضة، والس�یدة اكتبة ا�و� امللكفة �ملاء، یتعذر 

ز الرتباطهم یولیو  �4لهيم حضور ٔ�شغال �لسة أ�س�ئ� لیومه الثال�ء 
  .ب�شاط مليك

ومبراس� �نیة خيرب من �اللها ا�لس ٔ�نه س��وىل إال�ابة �لنیابة عن 
السؤالني املو�ني لقطاع الص�ة، وعن السؤال الفرید املو�ه لقطاع الطاقة 

  .واملعادن والتمنیة املس�تدامة
و�شري ٕاىل ٔ�ن �دد أ�س�ئ� اليت توصلت هبا الرئاسة ٕاىل �ایة یوم 

  :2017یولیوز  �4ء الثال
  سؤ�؛ 45 :�دد أ�س�ئ� الشفهیة -
  ؛8 :�دد أ�س�ئ� الك�ابیة -
  .جواب�ا كتابیا 16 :و�دد أ�جوبة الك�ابیة -

  .والسالم �لیمك

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

�س�هتل �دول ٔ�عامل هذه اجللسة �لسؤالني املو�ني �لوزارة املنتدبة 
امللكفة �ملغاربة املقميني �خلارج وشؤون الهجرة، وا��ان  �ى وز�ر اخلارج�ة

  .جتمعهام و�دة املوضوع
ویتعلق أ�مر ٔ�وال �سؤال �ٓين حول �سهیل معلیة العبور ٔ�بناء اجلالیة 

  .املغربیة املقمية �خلارج، اللكمة �لفریق �س�تقاليل لتقدمي السؤال

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

  الس�یدات والسادة الوزراء،
  الزمالء املس�شار�ن واملس�شارات،

  الس�ید الوز�ر احملرتم،
هذا سؤال �دید قدمي مس�متر يف الزمان، هو يف املوضوع ا�يل كنوا�بوه 
مجیعا وكنعرفو ا�هودات ا�يل تتدار يف هاذ إالطار د�ل إالس�تق�ال د�ل 

عند  ،تیجیو لبالدمه عند �ائالهتملبالد ا�يل اوالد ا�ار د�ل موالني ا
ولیداهتم، وطبعا دامئا اهلم ا�يل اك�ن هو ا�هود �ش یدار �ش نوفرو وا�د 
الرا�ة وحيسوا �راسهم يف بالدمه مطمئنني، حىت ذیك املقارنة معهم مع 
بالدمه ومع البالصة فني �ا�شني خصهم حيسوا ب�ٔنه بالدمه یعين املس�ٔ� فهيا 

  .بغاوهااسائل د�هلم �یف امل  ام�رسة �ید�رو
السؤال ب�ساطة هو ٔ�ش�نو هام اجلدید ا�يل عندمك ؤ�� تنعرف  ،ف��

الس�ید الوز�ر، وتنعرف الكفاءة د�لتمك وامحلاس د�لمك،  ،�ه�م د�لمك
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ٔ�ش�نو يه اجلدید �ل�س�بة لهاذ الناس ا�يل يف مومس العبور وا�يل �ادي 
  ؟ريجيیو لبالدمه وخصوصا يف الشق إالدا

  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید رئ�س اجللسة
السؤال الثاين يف نفس املوضوع  .�لساالس�ید الوز�ر  ..السؤال الثاين

، اللكمة 2017یتعلق ٔ�یضا �س�تعدادات احلكومة لضامن جناح معلیة العبور 
  .ٔ��د السادة املس�شار�ن من الفریق احلريك، تفضل

  :املس�شار الس�ید الطیب البقايل
  .لس�ید الرئ�س احملرتمشكرا ا

  الس�ید�ن الوز�رات احملرتمات،
  السادة الوزراء احملرتمون،

  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
الس�ید الوز�ر احملرتم، دٔ�بت احلكومة عند بدایة لك عط� صیف�ة تنظمي 

، ل�سهیل عودة مميونة ٔ�فراد �الی��ا ببالد املهجر "مرح�ا"معلیة عبور 
ٕاجراءات و�رت��ات من ٔ��ل ت�سري معلیة العبور وما یوا�هبا من م��ذة �دة 

  .�ٕالضافة ٕاىل �ه�م خبدمات القرب ،ٕاجراءات ٔ�م�یة
ٕاال ٔ�ن ٔ�مه ما ی��ظره ٔ�بناء �الی��ا من احلكومة اجلدیدة ٕا�داث ش�باك 
وح�د لتقدمي اخلدمات إالداریة وت�س�یط إالجراءات و�رسیع البت يف 

ٕاىل ارض الوطن وت�ٔهیل وعرصنة اخلدمات الق�صلیة  الشاك�ت ٔ�ثناء العودة
حتفزيیة لالس��ر، وحتسني ظروف  مبا خيدم س�یاسة القرب و�لق عوامل
وكذا توفري  ،ٔ�شعة الشمس احلارقةالعبور لتفادي طول �نتظار حتت 

والعنرصیة سواء املعام�  امحلایة الس�یاس�یة ملغاربة اخلارج، ٔ�مام مظاهر ا�متیزي
  .ضون لها يف بعض أ�ح�ان من طرف سلطات ب�ان إالقامةاليت یتعر 

  :الس�ید الوز�ر ،�ىل هذا أ�ساس، �سائلمك
ٔ�وال، عن ما يه إالجراءات والتدابري اجلدیدة املت�ذة �الل هذه 

  الس�نة لضامن جناح معلیة العبور �لمومس احلايل؟
وهل هناك يف أ�فق تدابري �دیدة تتو� تفادهيا فوات معلیة عبور 

  لس�نوات املاضیة؟ا
  .شكرا الس�ید الوز�ر

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .اللكمة لمك يف �دود ست دقائق الس�ید الوز�ر

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

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

ٔ�وال بغیت �شكر الفریق احلريك والفریق �س�تقاليل �ىل هاذ السؤال 

ا�يل �ا يف الوقت املناسب واح�ا ك�س�تعدو �ش �س�تق�لو ٕاخواننا مغاربة 
  .العامل �ش �رجعوا لوطهنم ویتواصلوا مع وطهنم و�ائالهتم

ٔ�� بغیت نوقف عند ٔ�ول نقط القوة، وبعض رمبا بعض الثغرات يف ما 
 2، د�ل ما �زید �ىل 2016، نقط القوة هو ٔ�نه يف 2016عبور خيص 

ٔ�لف مغريب ومغربیة د�لوا �لمغرب، وقضوا العط� د�هلم يف  634ملیون و
ٔ�لف س�یارة عربة، و�لتايل  304مر�� عبور، د�لت يف الس�نة املاضیة 

  .%6هاذ الز�دة يه ز�دة د�ل 
ا�ٓلیات اش�تغلت،  يف الشهر املايض، لك 5معلیة عبور انطلقت يف 

ٔ�ول ا�ٓلیات هو �ج�ع د�ل ا�لجنة ا�يل ملكفة بت�س�یق معلیة عبور 
ماي، املسائل ا�لو��س��ك�ة  4وا�يل يه وزارة ا�ا�لیة وا�يل اجمتعت يف 

  .التق�یة
�نیا، اجمتعت جلنة حتت رئاسة الس�ید رئ�س احلكومة وا�يل مضت لك 

�ىل لك ا�لمسات ا�يل �ادي ختيل القطا�ات هاذي شهر، وا�يل مت االتفاق 
معلیة عبور دوز يف جو م�اسب ومه وا�يل ت�سهل �ىل املغاربة ٔ�هنم 

  .یتواصلوا مع وطهنم يف ظروف ج�دة
�خرة، �ٕالضافة لوا�د الباخرة ا�يل ت��قى حمطوطة  27ا�ٓن هتی�ٔت 

رهن إالشارة يف احلاالت القصوى ا�يل حمتاج�هنا، فقط هاذ الباخرة ا�يل 
ملیون درمه، جتربة اكنت يف الس�نة املاضیة  30ى حمطوطة تتطلب ت��ق

واكنت �حجة، هاذ الس�نة هذه �ادي نعاودو �س�تافدو مهنا، و�لتايل اكینة 
اخلطوط حبریة، اكینة �خرة  10دالر�الت يف  �10خرة تتوفر وا�د  27

  .تتوفر ا�ٓن ا�يل يه يف احلاالت القصوى غنحتا�ا
مغريب  40000تیقدروا ینقلوا یوم�ا  27خرة واك�ن كذ� هاذ البا

س�یارة، ا�يل تیعرفوا وا�يل خمتصني يف النقل  14735ومغربیة، �ٕالضافة ل 
  .تیكون قلیل وقلیل �دا 40000د�ل ) le pic(البحري 

كذ� مؤسسة محمد اخلامس ا�يل عندها دور ٔ�سايس وفعال، هی�ٔت 
يف املغرب ويف اخلارج، د�ل املسا�د�ن �ج�عیني ا�يل اكینني  410

إالس�بانیة يف ٔ�اكد�ر يف  الس�� يف الطرف إالس�باين، اجمتعت ا�لجنة املغربیة
ت�س�یق �بري مع ماي، وتتعرفوا إالس�بان تیلعبوا دور ٔ�سايس، واك�ن  18

  .اجلهات والسلطات املغربیة
ممرضة  138طب�ب و 122كذ� وفرت مؤسسة محمد اخلامس 

عاف ا�يل رهن ٕاشارة يف �ا� ما وقع يش �لل س�یارة ٕاس �47ٕالضافة ٕاىل 
  .ال قدر هللا

ر��  �513اله اكنت  2003كذ� اخلطوط امللك�ة، كام تتعرفوا، يف 
ر�� ٔ�س�بوعیة، بطبیعة احلال ٔ�ح�ا يف اخلطوط  1224ٔ�س�بوعیة، ا�ٓن اك�ن 

طا�رة، لكن، كام تتعرفوا، يف الصیف ت�مت �راء مجمو�ة من  56امللك�ة عند� 
  .رهن ٕاشارة مغاربة العامل واا�رات �ش �كونالط

�ٕالضافة ٔ�نه كتدار خطوط جویة اس�ت��ائیة يف الصیف ا�يل ترتبط 
مجمو�ة من املدن أ�وربیة ا�يل فهيا املغاربة مع مجمو�ة من املطارات، م�ل 
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  .الناظور، م�ل احلس�مية وم�ل ٔ�اكد�ر وفاس
عرفت ٔ�شغال �برية  كذ� مت هتیئة مجمو�ة من املرافق يف املوا� ا�يل

وا�يل ا�ٓن الس�� يف احلس�مية والناظور وطن�ة املتوسط وطن�ة املدینة 
  .د�ل امللیون د�ل ا�رمه 110وا�يل وصلت 

ٕاذن هناك حتضريات �ٕالضافة ٔ�ننا واضعني وا�د اخللیة �لت�س�یق حتت 
رئاسة رئ�س احلكومة ا�يل ٔ�ي طارئ اك�ن يف ٔ�ي حلظة يف ٔ�ي دق�قة يف 

ة تن�اولو نت�اوبوا معه �ش نتفا�لو وحنلو هاذ املشالك ٕاىل اكنت ٔ�ي سا�
  .مشالك قامئة

�ادي نقول ق�ل ما �كون التعق�ب ٔ�نه الس�نة املاضیة وقع لنا ٕاشاكل مع 
رشكة وا�دة ا�يل ت��قل املغاربة من الطالیان، ا�ٓن وزارة النقل اجمتعت 

 �ادي تلغى لها معها وقدمت لها حتذ�ر يف �ا� ما �ررت ٔ�خطاء املايض
  .العقدة ا�يل عندها د�ل النقل البحري ما بني ٕایطالیا واملغرب

  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

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

  :املس�شار الس�ید عبد ا�لطیف ٔ�بدوح
، شكرا الس�ید الوز�ر احملرتم �ىل تفضلمك ب�سط لك هاذ ما تفضلمت به

وهو يف احلق�قة ٕاجيايب و�م �دا، وحىت لكمتمك أ��رية يف ٕاطار هذاك 
إالشاكل ا�يل اعتربمتوه د�ل الس�نة ا�يل مضت، أ�سايس اح�ا �ل�س�بة لنا 
هو ا�لحظة د�ل وضع السؤال، ا�لحظة د�ل وضع السؤال يه مر�� دق�قة 

  .ٔ�ن تريجعوا املغاربة لبالدمه
�ا مكمثيل أ�مة ت��ارشو هاذ املواضیع و�هنمتوا �نیا، من املفروض ٔ�ننا اح 

هبا وتنوا�بوها، اح�ا غن��عو معمك هاذ اليش لكه و�ادي �كون تق�مي بطبیعة 
  .احلال من بعد، ولكن ت��غیو نعطیو وا�د أ�مهیة لهاذ املوضوع يف شقني

الشق أ�ول، هو املتعلق �لعبور ووحضت يف ما خيص ال الربي وال 
الس�ید  ،جلوي، هذا �م، ولكن ٔ�� كنبغي نطلب م�مكالبحري وحىت ا

هو تقولوا لنا ٔ�ش�نو اك�ن حىت �ىل املس�توى إالداري، ٔ�نه هادوك  ،الوز�ر
�ش یقضیوو بعض أ�شغال د�هلم ود�ل العائالت  الناس �یجیو لهنا �یجیو

  .د�هلم وعندمه وا�د الوقت زمين حمدد يف العطل د�هلم
�دمه �ش �رحبو الوقت �ش ما یرتهقوش ٕاذا اح�ا كفاش �ادي �سا

و�ش ما یتعبوش وحيسو �راسهم يف بالدمه ك�سهل هلم امل�ٔموریة �ىل 
مس�توى إالدارات �لت�س�یق د�لها وخصوصا يف ذیك احملافظات ويف 
احملافظات العقاریة ومن �ريها ا�يل �یكون عندمه الوثیقات ا�يل �یبغي 

  .��ذمه
نو يه املسا�دة؟ ٔ�ش�نو هو �ه�م ٕاذا ٔ�ش�نو يه إالجراءات؟ ٔ�ش� 

ا�يل �ادي حيسوا هبا الناس هبذه املناس�بة، ؤ�عتقد ب�ٔ�مك فكرتو ف�ه بغیت 

  .من �اللمك یتو�ه هاد اليش �لرٔ�ي العام
  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

 .يف ٕاطار التعق�ب ٔ�یضا اللكمة �لفریق احلريك

  :املس�شار الس�ید الطیب البقايل
  .لرئ�سشكرا الس�ید ا

شكرا الس�ید الوز�ر �ىل جوا�مك ا�يل �ا ٕ�جيابیات كثرية وكثرية �زاف، 
الس�ید الوز�ر، ماذا �رون الس�ید الوز�ر احملرتم يف �رتفاع  ،ٕاال ٔ�نه

الصارو� يف أ�مثنة د�ل تذا�ر السفر ال اجلویة وال البحریة يف هذا الوقت 
  �لضبط ويف فصل الصیف من لك س�نة؟

ش �ىل ٔ�نه هذا حرما� �ل�الیة املغربیة لز�رة بالدها واش ما اك�شوفو 
  وأ�هل د�لها وأ�قارب د�لها؟

مث ٔ�نه �ادي نعطي وا�د ا�منوذج �ادي ��ذو منوذج د�ل أ�رايض 
هولندا، هولندا يف هذا الوقت �لضبط سعر ) Pays Bas(املنخفضة 

لوا�دة يف هذا ٔ�ورو �لتذ�رة ا 600التذ�رة یصل ٕاىل ما یقارب ٔ�و ما یفوق 
وما ٔ�كرثمه  10ٔ�و  8الوقت هذا، فك�ف �رون ٔ�نه م�ال �ائ� تتكون من 

ٔ�ورو  5000، 7000، 6000د�ل أ�فراد ٔ�نه حشال �اصو، �اصو وا�د 
  .مفا فوق �لتذ�رة فقط

واش ما ك�شوفوش �ىل ٔ�نه هذا وا�د الثقل �ىل هاد إالخوان 
غ هاذ الس�ید الوز�ر احملرتم قد ال املهاجر�ن يف ا��ر الهولندیة، مث هذا املبل

  ..�س�تطیع توفريه يف الس�نة لكها د�لّ 
د�ل  6000ٔ�و  5000س�نة لكها وهو جيمع وما یقدرش یوفر هاد 

  ..أ�ورو �ش یقدر �زور بالدو، واش ما اكیناش يش ٕاماكنیات ٔ�خرى
امسح يل الس�ید الوز�ر �ادي نطرق �لقضیة د�ل جوازات السفر ٔ�هنا 

  ..� مسیتو يف ا��ر أ�وربیة مايش حبالتتعطل عند

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

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

نتدب �ى وز�ر الشؤون اخلارج�ة والتعاون ا�ويل امل وز�ر الالس�ید 
  :�ملغاربة املقميني �خلارج وشؤون الهجرة لكفامل

رقام ونطم�ٔن السادة املس�شار�ن �ىل ٔ�نه �ل�س�بة �ري �ش نعطي ا�ٔ 
یولیوز د�ل  2هذه العملیة تعرف ا�س�یاب �ادي ومرتفع ٕاىل �دود 

ٔ�لف مغريب ومغربیة، حلد ا�ٓن د�لت  �440لمغرب ٔ�و العودة يف عبور 
كام يف الس�نة املاضیة  %4س�یارة، فٕاذا راه ارتفاع اك�ن  �48000لمغرب 

  .%6اكن 
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فٕاذا اح�ا  %2ت املالیة ارتفعت ب ف� خيص ما �سمى �لتحویال
كنع�شو مر�� �ادیة و�لتايل اكینة هناك توافد املغاربة دالعامل �ش ید�لوا 

  .لبالدمه
�ل�س�بة �لعبور والتذ�رة د�ل البواخر، �ري بغیت ن�ٔكد وهذه حق�قة 
لق�هتا �ادي نقولها �شلك موضوعي ما معلنا فهيا والو، الس�نة املاضیة من 

اخنفضت تذا�ر البواخر، نفس الس�نة �يق مس�متر�ن يف نفس  س�نة 15بعد 
س�نة اخنفضت تذا�ر د�ل البواخر  15السعر، ٕاذا الس�نة املاضیة من بعد 

  .ا�يل كتقطع ما بني لك نقط العبور حنو املغرب
 �2ل�س�بة �لنقل اجلوي، ف�حنا نقاش مع اخلطوط امللك�ة املغربیة، 

نقص من أ�مثنة ما طل�ش مين ٔ�نين  خ�ارات اكینني تیقول � ٕاذا بغیيت
�ربط ما بني لك املناطق ا�يل ٔ�نت طلبين مهنا، و�لتايل �ادي نق�رص �ىل 
ا�ار البیضاء، وغنقص من الر�الت، فٕاذا خ�ار وٕاال �یعطیين ٔ�رقام لك 
ا�هودات املالیة واملقابل د�لها، فٕاذا بغیيت �ربط ما بني احلس�مية والناظور 

�اطق ٔ�خرى �لیين �ري يف ا�ار البیضاء ونقص من ؤ�اكد�ر وفاس وم 
  .الر�الت ومس�تعد ٔ�نين خنفض من التذ�رة

طا�رة، كنقطعو هبا م�اطق  56ٔ�� تنذ�ر دامئا أ�سطول اجلوي، عند� 
ر�� ٔ�س�بوعیة، هو اس�ت��اء ٕاىل قارن��ه مع  1250م�عددة، تنوصلو ا�ٓن ل

 .ا فهيا اخلطوط الفر�س�یةمجمو�ة من اخلطوط اجلویة �ىل املس�توى ا�ويل مب

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

السؤال الثالث موضو�ه، حتفزي ش�باب اجلالیة �ىل �س��ر، اللكمة 
  .ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق أ�صا� واملعارصة، فلیتفضل ٔ��دمك

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

  الرئ�س احملرتم،الس�ید 
  السادة الوزراء،

  الس�یدات الوز�رات،
  ٔ�خوايت، ٕاخواين املس�شار�ن،

الس�ید الوز�ر احملرتم، ٔ��لبیة ٔ�فراد اجلالیة املغربیة و�اصة الش�باب مهنم 
�رتبطون �شلك �بري بوطهنم أ�م، أ�مر ا�ي یطرح رضورة �شخیص 

 املشاریع الطاحمني �اج�اهتم وانتظاراهتم، س�� املس�مثر�ن الش�باب و�اميل
  . ٕاىل حتق�ق اس��راهتم بوطهنم أ�م

الس�ید الوز�ر احملرتم، �سائلمك حول س�بل دمع وموا�بة  ،من ٔ��ل ذ�
  ش�باب اجلالیة املغربیة وحتفزيمه �ىل �لق مشاریع اس��ریة بوطهنم؟ 

  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .اللكمة لمك الس�ید الوز�ر لٕال�ابة

نتدب �ى وز�ر الشؤون اخلارج�ة والتعاون ا�ويل امل  وز�رالالس�ید 
  :�ملغاربة املقميني �خلارج وشؤون الهجرة لكفامل

ك�شكر فریق أ�صا� واملعارصة، ٔ�ن السؤال �م وتید�ل يف ٕاطار 
دامللیون، م�وا�د�ن  5جوهر �خ�یارات إالسرتاتیجیة، مغاربة العامل هام 

ٔ�ورو�، اح�ا ٔ�مام هنایة تقریبا اجلیل  يف مجمو�ة م�اطق العامل ؤ�ساسا يف
الثالث، غند�لو يف اجلیل الرابع، ٕاذن ٔ�مام ج�ل ا�يل �دا �ادي یبحث 

  .�ىل �ٓلیات �س��ر و�س�تقرار يف بالده
من بني أ�ش�یاء ا�يل م�وفرة �الیا، ولٔ�سف ما ت�س�تعملش �شلك 

دوق ا�يل ج�د يه صندوق دمع �س��ر د�ل مغاربة العامل، هاذ الصن
دامللیون د�ل ا�رمه، مبعىن �ٓخر ٔ�نه ا�و�  5تیوفر �الیا من طرف ا�و� 

ٔ�لف  500دامللیون ٔ�ي مبعىن  5ٕاىل اكن املرشوع ما تیفو�ش  %10تتعطي 
من العم� الصعبة، ومن حقه  %25ٔ�ورو، �رشیطة ٔ�ن املس�مثر جيیب معاه

ي �ٓلیة من ا�ٓلیات ٔ�ن �س�مثر يف لك القطا�ات وبدون اس�ت��اء، فٕاذن هاذ
ٕاىل تعاو� �لهيا مجیع ميكن �سا�دو مغاربة العامل ٔ�هنم �س�مثروا و�س�تقروا يف 

  .بالدمه وخيلقوا القمية املضافة
�نیا، الوزارة اكنت تد�لت يف مجمو�ة مشاریع د�ل الرشاكة، الس�� مع 

 مرشوع، ا�ٓن يف ا�لمسات أ��رية د�لو وا�يل 100فر�سا وا�يل اكن هناك 
اكن �متویل وت�ٔطري مغريب فر�يس، ما دام هاذ العملیة مشجعة اح�ا بصدد 
ا�ٓن تفاصیل االتفاق مع بلجیاك، مادام بلجیاك ب� صغري، ٕاذن �ادي 

  . د�ل املشاریع �ادي �كون مؤطرة 50نق�رصو �ىل 
اكینة بوابة د�ل الوزارة ا�يل كتوضع رهن ٕاشارة مغاربة العامل مجمو�ة من 

ا�ق�قة �مة يف �س��ر وا�يل ميكن �كون وساطة، �ٕالضافة املعطیات 
من هذا الشهر �ادي نوقعو مع �حتاد العام ملقاوالت املغرب  27ٔ�ننا يف 

اتفاق�ة �مة ا�يل �ادي ختلق وا�د البوابة ا�يل �ادي �كون التفا�ل م�ارش 
بني ٔ�ي و�شلك م�تظم ما بني الوزارة وما بني احتاد مقاوالت املغرب وما 

فا�ل مس�مثر مغريب يف اخلارج وا�يل �ادي تعطاه لك املعطیات وا�يل 
  . �ادي یمت الت�ٔطري املبارش د�لو

فٕاذن هاذي �ٓلیات ٔ�ساس�یة اح�ا مس�تعد�ن نطوروا �ٓلیات ٔ�خرى، 
ولكن ٕاىل هاذ ا�ٓلیات فعلناها ميكن خنلقوا ج�ل �دید من مغاربة العامل ا�يل 

  . يف املغرب �ادي هيمتوا بفرص �س��ر
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .اللكمة لمك، لفریق أ�صا� واملعارصة

  :املس�شار الس�ید موالي عبد الرحمي الاكمل
  .شكرا الس�ید الوز�ر احملرتم
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ٔ�ن ٔ�ذ�رمك ب�ٔن اجلالیة املغربیة حتظى �ه�م  ،الس�ید الوز�ر احملرتم ،ٔ�ود
، 2011ؤ�یضا من ا�س�تور املغريب لس�نة  �بري من خطا�ت �ال� امل�

ا�يل ت��ص �ىل مجمو�ة من أ�دوار ا�يل خصصها  163وتنذ�ر هنا �لفصل 
هاذ الفصل، و�اصة وهو الت�ٔمني �لحفاظ، رضورة متكني اجلالیة املغربیة من 
احلفاظ �ىل العالقات قویة وم�ینة مبغرب�هتم وضامن حقوقهم وصیانة مصاحلهم 

وهذا هو املهم ا�يل عند�، واملسامهة يف التمنیة ال�رشیة ويف وكذا املسامهة، 
  . املشاركة املك�فة يف التمنیة املس�تدامة ويف تقدم البالد

ا�يل هو تیخص وا�يل ت��قص اجلالیة املغربیة وهو  ،الس�ید الوز�ر ،هنا
الوسائل ا�يل كمتكهنم من حتق�ق ومن لعب أ�دوار د�هلم، ومن ٔ�مه أ�ش�یاء 

�ایبة، ما اكیناش وهو ا�مع، وكنقصدو ��مع هو املوا�بة ا�يل يه 
واملصاح�ة، مصاح�ة املشاریع د�هلم واملوا�بة د�لها، املشاریع اخلاصة هبم 

، هاذ الصندوق مايش معروف عند هام، �ل�س�بة �لصندوق ا�يل ذ�رتو
امجلیع وهاذ إالجراءات ا�يل قلتو ا�ٓن مايش معروفة عند امجلیع، ا�يل 

  .صمك د�روا وا�د امحل� �ش �كون�ا
ٔ�یضا هذاك غیاب هذاك ا�مع وهذیك الوسائل ا�يل قلنا د�ل املوا�بة 
�یعطي الفشل د�ل املشاریع اخلاصة د�ل اجلالیة املغربیة يف املغرب، ٔ�یضا 
هاذ الغیاب د�ل ا�مع واملوا�بة واملصاح�ة د�ل املشاریع د�هلم �ی�لق ٔ�زمة، 

ة، ما بقا�ش وا�د الثقة ا�يل اك�ن فقدوا الثقة ا�ٓن ما بني ٔ�زمة د�ل الثق
اجلالیة املغربیة وما بني احلكومة، وما بني الوطن ا�يل �اصهم �شار�وا ف�ه و 
�شار�وا يف أ�وراش الكربى ا�يل تف�حت يف اململكة، و�اصة �ىل مس�توى 

  .. امجلا�ات الرتابیة، �ىل مس�توى د�ل اجلهة املتقدمة ا�يل يه ٔ�مسو
�نیا، ما �ميتازوش بوا�د �اصهم �كون عندمه وا�د املعام� تفضیلیة، 
مبعىن ٔ�نه �اصهم �كون عندمه وا�د التحفزيات، التحفزي كنقصدو هبا �ىل 

  .مس�توى الرضائب، �ىل مس�توى الرسوم امجلر�یة
  .شكرا

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

  .قت �لرد �ىل التعق�بف� تبقى لمك الس�ید الوز�ر من الو 

نتدب �ى وز�ر الشؤون اخلارج�ة والتعاون ا�ويل امل  وز�رالالس�ید 
  :�ملغاربة املقميني �خلارج وشؤون الهجرة لكفامل

�رس�ة وجعا�، ٔ�� �ادي نعطي ما هو تفضیيل ولو ما اكی�ش تفضیلیة ما 
بني املواطنني، ولكن �ه�م اخلاص انطالقا من توجهيات صاحب 

  . ، وانطالقا من التوجهيات احلكوم�ة و�خ�یارات احلكوم�ةاجلال�
مؤخرا  (l’application)م�ال يف احملافظة العقاریة تدارت وا�د 

غنعمموها �ىل مغاربة العامل، ٔ�ي تغیري وقع يف الو�اء العقاري �یخرج لیه يف 
(portable) د�لو، ٔ�ي (changement)  يف(portable)  د�لو م�ارشة

(à l’instant même) ا�يل �ادي حتید لنا �زاف د�ل املشالك ا�يل ،

  .قامئة ا�ٓن، و�لتايل املواطن �ادي یتحمل مسؤولیهتا، �ادي نعمموها
وهاذ الصندوق رمبا اك�ن خصاص  ،نعطي م�ال اكینة حتفزيات رضی��ة

يف التواصل، لكن أ�ش�یاء �س��ة، اك�ن ارتیاح �بري واك�ن مجمو�ة من 
  .�ذینا �رتیاح �بري، ٔ�� �ادي نعطي مقارنةا املؤا�ذات، ٕاىل

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  . شكرا الس�ید الوز�ر، و�شكرك �ىل مسامهتك هذه

ون��قل �لسؤال ا�ٓين املو�ه �لس�یدة اكتبة ا�و� �ى وز�ر الصنا�ة 
و�س��ر والت�ارة و�ق�صاد الرمقي امللكفة �لت�ارة اخلارج�ة، وموضو�ه 

ماس�یة �ق�صادیة، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من الفریق تفعیل ا�بلو 
  .�س�تقاليل، تفضل

  :املس�شار الس�ید موالي ٕا�راهمي رشیف
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

  الس�ید الرئ�س،
  الس�یدة الوز�رة،
  السادة الوزراء،

  ٕاخواين املس�شار�ن واملس�شارات،
تنافس�یة  ا�يل تعرفيف ضوء �امل م�حول ويف ٔ�سواق ا�يل يه مف�و�ة و 

�سائلمك، الس�یدة الوز�رة، عن إالجراءات ا�يل ، شدیدة ما بني املقاوالت
  .هبا �ش تعززوا دور املقاو� �ىل املس�توى ا�ويل ونتقوم

  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .اللكمة �لس�یدة اكتبة ا�و� لٕال�ابة �ىل السؤال، تفضيل

 �ر الصنا�ة و�س��ر والت�ارةالس�یدة ارق�ة ا�رمه اكتبة ا�و� �ى وز
  :لكفة �لت�ارة اخلارج�ةاملو�ق�صاد الرمقي 

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

�ىل هذا السؤال املهم،  ،الس�ید املس�شار ،ٔ�� رصا�ة ك�شكرمك
رصا�ة، ا�يل �هيم إالجراءات والتدابري املت�ذة من ٔ��ل تفعیل ا�بلوماس�یة 

  .ا�هنوض �ملقاو� املغربیة�ق�صادیة من ٔ��ل 

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .اللكمة لمك �لفریق �س�تقاليل

  :املس�شار الس�ید موالي ٕا�راهمي رشیف
  الس�یدة الوز�رة،

ما ميكن لنا نتلكمو عن ا�بلوماس�یة بطبیعة احلال ٕاال ميكن �س�تحرضو 
املوازیة،  ا�ور الرائد ا�يل �یقوم به �ال� امل� يف ق�ادة ا�بلوماس�یة
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والحظنا �ىل ٔ�نه يف مجمو�ة الز�رات الرمسیة ا�يل �یقوم هبا �ال� امل�، 
  . �یكون یعين تدشني مشاریع و�كون توق�ع �ىل اتفاق�ات

ن� توا�بوه عن اولكن هذا ا�هود ا�يل �یقوم به صاحب اجلال� �اصمك 
املس�توى ٔ�ول يش �ا�ة، یعين أ�دوار ا�يل ميكن یقوم هبا السفري �ىل 

ا�ويل، ٔ�ول يشء السفري �اص �كون عندو ثقافة اق�صادیة، ثقافة 
اق�صادیة لتجمیع املعطیات، ثقافة اق�صادیة �ش �كون عندو اطالع �ىل 

  .ول ٔ�خرى �ش �كون �ٓلیة كذ� �لت�س�یق مع املقاو�الوضع �ق�صادي �
ر بال ما ما ميك�ش یعين نتصورو �ىل ٔ�نه مقاو� متيش �س�مثر يف ب� �ٓخ

  .�كون عندها املعطیات الاكف�ة، هذه املس�ٔ� أ�وىل
املس�ٔ� الثانیة، السفري �اصو یطلع �ىل واقع املقاو�، ٔ�هداف الفا�لني 
�ق�صادیني، إال�راهات ا�يل عندمه، ا�شغاالهتم الیوم�ة، بطبیعة احلال هاذ 

ارها املغرب ا�ور كذ� �اصنا �شوفو االتفاق�ات د�ل التبادل احلر ا�يل د
لها التق�مي، ٔ�ش�نو ا�يل دار فهيا، واش اك�ن بطبیعة  مع دول، �اصنا �شوفو

  . احلال يه ٕاجيابیة �ل�س�بة �لمغرب والبد
بطبیعة احلال اك�ن اجلانب ا�ٓخر ا�يل مرتبط �س�تغالل املؤهالت 
�ق�صادیة لبالد� والتعریف هبا يف اخلارج، اك�ن اجلانب ا�ٓخر ا�يل بغیت 

 لو، وهو يف ٕاطار الفعالیة ا�يل ميكن تقوم هبا ا�بلوماس�یة الرمسیة �شري
لبالد� من �الل التصدي ملا الحظناه مؤخرا من ق�ام اخلصوم �حلجز �ىل 
بعض البواخر ا�يل يه محم� �لفوسفاط يف مواقع �جنوب ٕافریق�ا و��ما، 

  . وكذ� القوارب احملم� مبنتوج الصید البحري
وا عن إالجراءات العملیة ا�يل �اصمك تقوموا هبا �لتصدي وهنا ن�ساءل

لهذا النوع من املامرسات، وكذ� من ٔ��ل احلد من ت�ٔثريها �ىل 
  . �س��رات، یعين أ�ج�بیة خصوصا يف أ�قالمي اجلنوبیة

  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

 .يف ٕاطار التعق�ب ما تبقى � الس�ید الوز�رة

و�ق�صاد  و� �ى وز�ر الصنا�ة و�س��ر والت�ارةالس�یدة اكتبة ا�
  :لكفة �لت�ارة اخلارج�ةاملالرمقي 

  :الس�یدة الوز�رة
ٔ�� �ري تفا�ال معمك، فاملغرب امحلد � اخ�ار ٔ�نه  ،الس�ید املس�شار

ید�ل يف ٕاطار ا�بلوماس�یة �ق�صادیة بتفعیل هذه االتفاق�ات والرشااكت 
�ىل اخلصوص دول ٕافریق�ة، �یفام ذ�رتو الس�ید مع دول العامل، ومن ب�هنا 

املس�شار، ٔ�ن هناك معطیات �اصها تعطى �لمس�شار�ن �ق�صادیني يف 
السفارات املغربیة، هاذ أ�مر هذا اح�ا�، ٔ�� حریصة �لیه ٔ�نه �كون عند� 

  . يف كتابة ا�و�
�ىل وا�د الرتسانة قانونیة من ٔ��ل ت�س�یط و�سهیل  الیوم كنتلكمو

ساطر �ىل الشلك القانوين �ل�س�بة �لت�ارة، ولكن هناك ٔ�یضا املوا�بة امل 
  . د�ل كتابة ا�و� مع املس�شار�ن �ق�صادیني

رمبا مؤخرا اكن هناك لقاءات، ولكن هذه الس�نة ٕان شاء هللا �ادي 
�كون عند� لقاء، ٔ�و �كون عند� اج�ع مع املس�شار�ن �ق�صادیني، ٔ�� 

 ٔ�نه �اص �كون موا�بة من ٔ��ل �زویدمه �ملعلومات ٔ�شاطرك الرٔ�ي �ىل
الصحی�ة وحىت �ل�س�بة �لرتسانة القانونیة، ٔ�ن إالطار القانوين �لت�ارة، 
هذه أ�مور �اصها �كون عندو �مل هبا یعين ا�بلوماس�یني املغاربة يف مجیع 
العامل من ٔ��ل ٔ�هنم یدافعوا �ىل هذه أ�مور �ل�س�بة �لت�ارة و�ل�س�بة 

لمشالك ا�يل كرتافقها بعض املرات يف املناطق من ب�هنا، كام ذ�رمت مؤخرا � 
الباخرتني، هذه ٔ�مور �اصنا �كون عند� �ك�یف اجلهود من ٔ��ل �ل هذه 

  . املشالك
ٔ�یضا هناك بعض إالجراءات والتدابري ا�يل ٔ��ذهتا كتابة ا�و� يف هذا 

�ة ٔ�و الس�یاسة الرش�یدة أ�مر، ويه ٔ�یضا دا�� يف ٕاطار إالسرتاتیجیة املو 
لصاحب اجلال� ويه بعد انضامم�ا ٕالفریق�ا، هناك ٔ�یضا اتفاق�ات ا�يل توقعوا 
يف ب�ان، هناك ٔ�یضا موا�بة د�ل كتابة ا�و� يف هذا إالطار، ويه ٔ�ن 
هناك ز�رات م�كررة وم�عددة، ٔ��شطة �روجيیة �لصادرات يف هذه املواقع، 

�شاط  138ٕالنعاش الصادرات ا�يل ا�ٓن عندو  ومن ب�هنا هو املركز املغريب
من هذه  %�28شاط مو�ه ٕاىل ٕافریق�ا، یعين  38يف اخلارج، من ب�هنم 

  . أ��شطة س�تو�ه ٕاىل ٕافریق�ا
هذه ٔ�یضا دا�� يف ٕاطار ٔ�نه �دا املغرب حنن م�ك�ني �ىل دراسة 

، وا�ٓن 1(CEDEAO)�نضامم ٕاىل ا�مو�ة �ق�صادیة لغرب ٕافریق�ا 
ٔ�نه �كون عند� هناك تبادل  وغرب اح�ا يف هذا إالطار فاح�ا كنطمحامل

مشرتك وم�فعة مشرتكة د�ل التبادل الت�اري بني ا�ول أ�عضاء يف هذه 
  ...ا�مو�ة، املغرب ٔ�یضا حریص �ىل �نضامم ؤ�یضا حریص �ىل ٔ�نه �كون

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

الرتبیة الوطنیة، وموضو�ه �ر�مج �كو�ن ، ٔ�ال وهو ون��قل لقطاع �ٓخر
  .الش�باب وامل�ٔجور�ن، اللكمة �لفریق �س�تقاليل لتقدمي السؤال

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

  الس�یدة الوز�رة،
  السادة الوزراء،

  الس�یدتني الوز�رتني،
  أ�خوات وإالخوة،

لسؤال دالفریق �س�تقاليل سوف یبقى يف احلق�قة، الس�ید الوز�ر، ا
مس�متر نظرا ٔ�مهیة التكو�ن املهين يف ح�اة ا�متعات، فلقد ٔ�قدم قطاع 

                                                 
1 Communauté Economique Des Etats de l’Afrique de l’Ouest. 
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التكو�ن املهين �ىل �كو�ن مجمو�ة من أ�طر، من الشغی�، من امل�ٔجور�ن 
وكذ� من الش�باب، هذا التكو�ن اس�تفاد م�ه مجمو�ة �برية و�برية �دا من 

  �ٔجور�ن، مفا يه النتاجئ؟الش�باب املغريب ومن امل
وهل �رون من جتدید وتطو�ر حىت تعم هذه الفائدة اليت يه ال حما� 

  ٔ�هنا فائدة �مة �لمجمتع املغريب؟
  .الس�ید الوز�ر شكرا

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

اكتب ا�و� �ى وز�ر الرتبیة الوطنیة والتكو�ن  ،الس�ید العريب ب�ش�یخ
  :التعلمي العايل والبحث العلمي امللكف �لتكو�ن املهيناملهين و 

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

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن،
وما قام به مك�ب التكو�ن املهين  2016- 2015السؤال خيص ا�خول 

  . يف هاذ إالطار
الس�نة، اقرتح ف� خيص اخلریطة التكوی��ة اليت مت الق�ام هبا �الل هذه 

مقعد بیداغو�، مهنا التكو�ن أ�ويل  436000املك�ب ما �زید �ىل 
 %71والتكو�ن الت�ٔهیيل، التكو�ن أ�ويل ا�يل یتوج بدبلوم ال�س�بة د�لو 

  . ملوا�بة املقاوالت %29والتكو�ن الت�ٔهیيل 
ولهاذ التكو�ن مت تطابقه مع �اج�ات سوق الشغل و�اصة موا�بة 

ة اليت تعرفها البالد ف� خيص قطاع الطا�رات ٔ�و الس�یارات املشاریع املهیلك
  .ٔ�و أ�وفشورینغ ٔ�و النقل وا�لو��س��ك والس�یا�ة كذ�

واكنت هناك موا�بة مجلیع القطا�ات، هناك كذ� التكو�ن املس�متر 
�لم�ٔجور�ن، كام يف �لممك هناك نظام العقود اخلاصة �لتكو�ن املس�متر، وا�يل 

یري د�لها �اصة ف� خيص السكر�ریة د�لو مك�ب ت�سهر �لهيا وال�س� 
 800و 400ما �زید �ىل  2015التكو�ن املهين فقد اس�تفاد م�و يف �الل 

  .ٔ��ري، ومهت مجیع القطا�ات 456000ما یفوق  2016ٔ�لف وا�د، ويف 
حفسب ا�راسات  ،الش�باب ا�يل مت �كو�هنم ٕادماجٔ�ما �ل�س�بة ل�س�بة 
�راسات ا�تصة، ف�ال�س�بة ملك�ب التكو�ن املهين ا�يل تقوم هبا ماكتب ا

  .، هذا �ل�س�بة �لقطا�ات املهیلكة%�76س�بة إالدماج فاقت 
�ري املهیلك فال�س�بة ما اكی�ش يش وسائل ٔ�ما �ل�س�بة �لقطاع 

لضبط، وتتعرفوا �ل�س�بة �لتكو�ن املهين فهناك م�ال الكهر�يئ ٔ�و الرتصیص � 
  ...�ش (patente)ٔ�و اك الىش ما عندوش رشكة ذٔ�و 

  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .اللكمة لمك الس�ید الرئ�س

  :عبد السالم ا�لبار الس�یداملس�شار 
  . شكرا الس�ید الوز�ر �ىل هاذ التوضی�ات

-2015الهدف من هاذ السؤال رمغ ٔ�ن �یف �ا �ىل لسا�مك ٔ�ن يف 
نقميوه ونقميو  ، ولكن يه الس�نة ٔ�و املومس ا�يل ا�هت�ى وغميكن لنا2016

نتاجئه، ف�تاجئ م�اركة وطیبة، كنلمتسو إالضافة یعين ت�شكرو الساهر�ن �ىل 
مجیع املؤطر�ن واملد�ر�ن إالقلميیني  ،الس�ید الوز�ر ،هاذ القطاع، من �اللمك

واجلهویني ا�يل ت�سهروا �ىل ت�ٔطري هاذ الش�باب، وامل�ٔجور�ن كذ�، ٔ�ن 
عامل ٔ�و تق�یني �سطاء، اح�ا عند�  الهاجس الیوم د�ل املغاربة هو �كو�ن

فطو یلقى يش وا�د یالغرض بيل ٕاىل حترقت لیه البو� دالضوء نعرف ٔ�و نص 
قریب �لیا، ت�س�یل الروب�ين جني نلقى ا�يل �ادي یصوب يل اجل�ة و�ز�ر 

  . �ل�مونیط
معىن هذه حرف �س�یطة �كو�هنا �ري ملكف، ولكن راه مف�دة وفرص 

ا ت�شكوش يف ٔ�ن هاذ القطاع س�� ؤ�ن� �ىل رٔ�سه الشغل م�ا�ة، فاح�ا م
ملمني تبارك هللا النتاجئ ا�يل حققها املغرب يف التكو�ن املهين راه ال حيتاج 

  . وال تناقش ٔ�ن يش �د �شك يف مدى الن�ا�ة د�لها واجلدیة نتاعها
كنلمتسو هاذ ا�هودات د�ل أ�طر د�ل التكو�ن املهين �زید� من هاذ 

 يف خمتلف املدن الصغرية لت�ٔطري الش�باب، الش�باب يف ا�واو�ر، يف اخلال�
) mécanicien(املدن الصغرية، �ش یعرفوا �ىل أ�قل ٔ��سط أ�ش�یاء، 

د�ل   (panne d’électricité)،�س�یط، يش �ا�ة يف املوطور
هاذو هام احلرف ا�يل �قصینا وا�يل ميكن لنا ��اكء د�لمك  ،الطوموبیالت

ا�يل اكینني يف  (les petits patelins)�ات د�لمك نلقاومه حىت يف وإالبدا
  . ا�واو�ر واملدن الصغرية

  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
 .شكرا

ٕاذا ٔ�ردمت ٔ�ن تعق�وا �ىل هذا  ،الس�ید الوز�ر ،ف� تبقى لمك من الوقت
  .التعق�ب

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

الس�ید الرئ�س، �اصة مك�ب التكو�ن املهين ا�يل تیقوم  ،كام تعلمون
�لتكو�ن املهين �ىل الصعید الوطين، فهو تیعمل مبعیة  90%ب�ٔكرث من 

امجلعیات والف�درالیات املهنیة، وكذ� بعض الوزارات القطاعیة لت�دید 
القطاع، ح�ث مرینا من  وا�د التطور �بري ا�يل عرفو احلاج�ات، وهناك

مقعد  500000، �الیا ٕاىل ما �زید ٕاىل 2002مقعد بیداغو� يف  54000
  .بیداغو� وهتم مجیع املهن

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  . شكرا الس�ید الوز�ر
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وق�ل ٔ�ن ن��قل ٕاىل السؤال الثاين، ٔ�رید ٔ�ن ٔ��رب ا�لس ٔ�نه حيرض معنا 
جللسة ٔ�عضاء من الهیئة التنف�ذیة لرابطة الربملانیني ٔ��ل ٔ�شغال هذه ا

القدس، وا��ن قدموا من �دد من الب�ان العربیة وإالسالم�ة، وامسحوا يل 
  .�مسمك ٔ�ن ٔ�رحب هبم و�متىن هلم مقاما طیبا يف ب��

  .شكرا
السؤال الثاين موضو�ه ٕالزام�ة التعلمي أ�ويل وتعمميه وضامن جودته، 

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

  :املس�شارة الس�یدة �رمية ٔ�ف�الل
  .شكرا الس�ید الرئ�س

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

  الس�ید الوز�ر احملرتم،
التعلمي  2030- 2015اعتربت الرؤیة إالسرتاتیجیة ٕالصالح التعلمي 

أ�ويل القا�دة أ�ساس للك ٕاصالح �ربوي م�ين �ىل اجلودة و�اكفؤ الفرص 
واملساواة وإالنصاف وت�سري الن�اح يف املسار ا�رايس والتكویين، 
ووضعت إالسرتاتیجیة �لهنوض �لتعلمي أ�ويل �دة الزتامات �ىل �اتق 

  . ا�و�
جمهودات وزار�مك يف تزنیل  �سائلمك، الس�ید الوز�ر احملرتم، عن ،�ا

  ت� �لزتامات؟ 
  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .اجلواب لمك الس�ید الوز�ر

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

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

ی�سم قطاع التعلمي أ�ويل ببالد� بتعدد املتد�لني املهمتني  ،علمونكام ت
من قطا�ات حكوم�ة وفا�لني خواص ومجعیات ا�متع املدين ومؤسسات 
 معوم�ة، وقد عرف تعمميه بعض الصعو�ت �ىل مس�توى حتق�ق أ�هداف

املسطرة من طرف املیثاق الوطين �لرتبیة والتكو�ن، مفا يه الصعو�ت 
  ة؟ املطرو�

ضعف �س��ر القطاع اخلاص �لتعلمي أ�ويل يف الوسطني، القروي 
والش�به احلرضي، و�ملناطق ذات احلا�ة ٕاىل هذا النوع من التعلمي، كام 
كذ� ضعف اخنراط الهیئات الوطنیة املهمتة �لطفو� املبكرة يف هذا 
الورش الوطين، �اصة �ملناطق اليت �شكو من خصاص واحض يف هذا 

  . الا�
من الصعو�ت كذ�، ضعف قدرة أ�رس �ىل حتمل مصاریف متدرس 

   .ٔ�بناهئا، خصوصا �لوسطني القروي وش�به احلرضي
ما مت الق�ام به اس�تعدادا �لس�نة املق�� والس�نوات املق�� أ�خرى ٕان 
شاء هللا، فٕان الوزارة بصدد ٕا�داد �ر�مج یطمح ٕاىل توس�یع قا�دة التعلمي 

ٕا�داد خریطة اس�رشاف�ة �لتعلمي أ�ويل �ىل صعید لك أ�ويل من �الل 
�ة، وٕاقلمي وجام�ة �رابیة، مع الرتكزي �ىل املناطق اليت �شكو خصاصا 
ملحوظا، ح�ث من املتوقع توس�یع العرض ل�شمل �شلك تدرجيي ٔ�زید من 

س�نوات �ملدارس العموم�ة، �س�هتدف �ىل  5و 4طفل يف سن  125000
احلرضي ا�ي یعرف خصاصا �بريا يف التعلمي اخلصوص ا�ال القروي و 

  . أ�ويل
وس�ميكن هذا ا�هود ٕان شاء هللا من الرفع من �س�بة التعلمي أ�ويل من 

، ومن ٔ��ل ذ� س�مت ٔ�وال اس�تعامل لك احلجرات %175ٕاىل  63%
الشاغرة الصاحلة لهذا النوع من التعلمي، و�نیا ٕادراج جحرات �اصة �لتعلمي 

دارس اليت س�تقوم الوزارة ٕ�جنازها اكملدارس امجلا�اتیة أ�ويل �لك امل
  . �لوسط القروي

ٔ�ما خبصوص املوارد ال�رشیة ا�يل يه �مة �اصنا املدرسني وأ�ساتذة 
ا�يل �یقوموا هبذا التكو�ن، ٔ�ما خبصوص املوارد ال�رشیة الرضوریة لهذا النوع 

سايس یوا�ب من التعلمي، فٕان الوزارة بصدد وضع �ر�مج �لتكو�ن ا�ٔ 
م�طلبات �ر�مج توس�یع العرض، وس�یكون �لجام�ات احمللیة دورا �ام 
وحمور� يف الرب�مج، مما س�ميك�نا من العمل مبهنجیة القرب من الساكنة 

  .وتلبیة اح�یا�اهتا يف هذا النوع من التعلمي
مع ا��ر كذ� س�تقوم مؤسسة التعلمي أ�ويل، مع طبعا الوزارة 

املهين، ابتداء من هذه الس�نة ٕان شاء هللا، ا�خول املق�ل ومك�ب التكو�ن 
بیداغو� �ىل الصعید الوطين، وهاذ التكو�ن س�هيم مجیع  2000بتكو�ن 

  . املناطق سواء القرویة ٔ�و احلرضیة
  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

 . يف ٕاطار التعق�ب �ىل اجلواب تفضيل

  :املس�شارة الس�یدة �رمية ٔ�ف�الل
  . لس�ید الوز�ر �ىل جوا�مكشكرا ا

كام �اء يف جوا�مك ٔ�ن التعلمي أ�ويل يف احلق�قة تعطات لو وا�د املاكنة 
ممتزية يف إالصال�ات لكها ا�يل اكنت �ربویة، و�اصة يف الرؤیة 

، وا�يل محلت ا�و� وا�د ا�مو�ة د�ل 2030و 2015إالسرتاتیجیة د�ل 
  . ا هو ا�يل صعب�لزتامات، ولكن �یبقى التزنیل د�له

�ل�س�بة �لقانون د�ل ٕالزام�ة التعلمي، ف�حن نعرف ٔ�نه يف التعلمي 
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�بتدايئ مل یطبق، ٕاذا كنا اح�ا ما طبق�اهش يف �بتدايئ، یعين التعممي، 
�لعكس جند ٔ�ن بعض أ�طفال من ، یف ٔ�نه س�یطبق يف التعلمي أ�ويل� 

�لتعلمي �بتدايئ و�اصة الطبقة الهشة جيدون صعوبة يف ٕاجياد مقعد هلم 
  . يف القرى

هنا �ني نتلكم �ىل ٕالزام�ة التعلمي أ�ويل وتعمميه، ما هو نوع القانون 
ا�ي س�نعمتده �ش �رمغو ا�ٓ�ء �ىل ٕارسال ٔ�بناهئم ٕاىل املدارس يف التعلمي 
أ�ويل، ٕاذن البد ٔ�ن نطلع �ىل الت�ارب الناحجة يف هذا املیدان، سواء 

لیة من ٔ��ل وضع منوذج تعلمي ٔ�ويل مغريب ی�ٔ�ذ بعني الوطنیة ٔ�و ا�و 
  . �عتبار اخلصوصیات احمللیة، هذا من �ة

من �ة ٔ�خرى كام �اء يف جوا�مك ٔ�نه تعدد املتد�لني، ٔ�ن وزارة 
بيل  الرتبیة الوطنیة يه املسؤو� عن التعلمي أ�ويل، ولكن اح�ا ك�شوفو

ن الك�ات�ب القر�ٓنیة، اك�ن القطاع اك�ن وا�د ا�مو�ة د�ل املتد�لني، اك�
اخلاص، اك�ن بعض امجلعیات، اك�ن وا�د ا�مو�ة د�ل املؤسسات 
احلكوم�ة وكذ� وزارة الش�ب��ة والر�ضة، وزارة التضامن لكهم یتد�لون 
يف هذا التعلمي، ما ذ�ر�ش كذ� امجلعیات وأ�ش�اص ا�اتیني، هنا هاد 

ید ا�هترب من القانون يف غیاب الت�س�یق ا�ال �یف�ح الباب ٔ�مام لك من �ر 
  .بني الوزارات لضبط ا�ال وت�ٔطريه ومراق�ته

التعلمي أ�ويل جيب �س���ه بنصوص قانونیة يف غیاب  ذخ�اما، ها
توح�د املد�الت وا�ر�ات والت�س�یق بني خمتلف املكو�ت ا�ي یعیق 

�عطلوش احلق ٕاجناح هاد الورش، هنا البد ٔ�ن نعرتف ٔ�ن التعلمي أ�ويل م 
  ...د�لو بني خمتلف

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

 7ثواين د�ل أ�خت، عندك  5ائد ز ثواين  2بقى لمك ا ،الس�ید الوز�ر
  .ثواين، ٕاىل بغیيت تعقب، تفضل

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

ما بني  ،الس�یدة املس�شارة ،شكرا، �ش نوحض بعض املسائل
أ�ولو�ت الوزارة �الیا وهو التكو�ن أ�ويل والتطبیق ملا �اءت به الرؤیة 

  .2030-2015إالسرتاتیجیة 

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

 10السؤال الثالث موضو�ه، ملف خرجيي الرب�مج احلكويم لتكو�ن 
�ربوي، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق التجمع �ٓالف ٕاطار 

  .الوطين لٔ�حرار لتقدمي السؤال، تفضل

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

  الس�یدة الوز�رة،
  السادة الوزراء،

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

�ٓالف ٕاطار �ربوي من جتاهل  10هیل یعاين ٔ�طر الرب�مج احلكويم لت�ٔ 
احلكومة مللفهم املطليب القايض �ٕالدماج يف الوظیفة العموم�ة بعدما تنصل 
القطاع اخلاص من �لزتام �التفاق�ة إالطار اليت مت توق�عها مع مجمو�ة من 

  .القطا�ات الوزاریة
ة هذا �سائلمك، الس�ید الوز�ر احملرتم، عن التدابري اليت اختذمتوها ل�سوی

امللف؟ و�یف �لحكومة ٔ�ن �س�تف�د من هذا املرشوع الرتبوي ا�ي 
ملیون درمه، �لام ٔ�ن قطاع التعلمي  161خصصت � �الفا مالیا �ام 

  العمويم �شهد خصاصا �بريا يف أ�طر الرتبویة املؤه�؟
  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .اللكمة لمك الس�ید الوز�ر

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

شكرا الس�ید املس�شار احملرتم �ىل هاذ السؤال ا�يل �ا يف وق�ه يف 
و�ٓخر  2013احلق�قة، ٔ�نه وضع يف س�یاق ��هتاء من الرب�مج ا�ي بدٔ� يف 

هذه الس�نة، وحنن بصدد تق�مي هذا املرشوع و�اصة ؤ�نه عندو  فوج خترج
وا�د ا�لجنة د�ل الت��ع م�ارشة يف رئاسة احلكومة، ٔ�نه مرشوع د�ل 
احلكومة، ومبا ٔ�نه كذ� ال �دیث بصفة هنائیة يف تقد�ري عن قضیة جتاهل 

تتابعها  ،احلكومة، ٔ�نه يف العمق هذه م�ادرة احلكومة، �ر�اها احلكومة
كومة �شلك م�ارش ورفعهتا من مرشوع لقطاع حكويم معني ٕاىل احل

  .مرشوع حكويم تنخرط ف�ه القطا�ات احلكوم�ة ا�تلفة
والنتاجئ اليت توصلنا ٕا�هيا حلد السا�ة ت�� �ىل ٔ�نه من ٔ�جنح الربامج �ىل 
مس�توى إالدماج يف سوق الشغل وميكن لنا نواف�مك �لك إالحصاءات 

  .اوأ�رقام اليت تؤكد هذ
  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .لفریق التجمع الوطين لٔ�حرار �لتعق�باللكمة 

 

  :املس�شار الس�ید حلسن ٔ�دعي
  .شكرا الس�ید الوز�ر

ٔ�ود فقط ٔ�ن ٔ�ذ�رمك ب�ٔن هؤالء اخلرجيني مه حضا� مرشوع حكويم 
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عرضهم �لبطا� يف هنایة �كو�هنم، و�لتايل فاحلكومة ملزمة بتدبري هذا امللف 
  .م�صف وم�وافق �ش�ٔنه�شلك 

ٕان رفض هؤالء أ�طر لصیغة ال�شغیل �لتعاقد املعلن عهنا من طرف 
ا�ٔاكدميیات اجلهویة ملهن الرتبیة والتكو�ن م�ين �ىل ٔ�ساس �دم أ��ذ 
خبصوصیة هذه الف�ة اليت تعترب مؤه� ملزاو� �ن التدر�س، نظرا ملسارها 

ن مرورها �سلس� من التكویين البیداغو� وا�یداكتیيك، فضال ع
حلصول �ىل شواهد أ�هلیة �م��ا�ت و�خ�بارات اليت توجت �

و�یف یعقل  ،مفن �ري املعقول ٕاج�ارمه �ىل ٕا�ادة نفس املسطرة، �لتعلمي
  .كذ� ٔ�ن نقارن ف�ة مكونة ب�ٔخرى �ري مكونة ونضعهام يف نفس الكفة

م من خبصوص ٕادماج �دد � ،الس�ید الوز�ر ،وف� یتعلق بترصحيمك
خرجيي هذا الرب�مج يف الوظیفة العموم�ة فهل نورمت الرٔ�ي العام الوطين 
حول شلك وصیغة هذا �لت�اق ويف ٕاطار ٕانصاف، ملا مل یمت ٕادماج �يق 

  .اخلرجيني �لقطاع العام بنفس الطریقة اليت ٔ�دمج هبا زمالهئم
ب��ود یطالبون فقط �اللزتام  ،الس�ید الوز�ر احملرتم ،ٕان هؤالء أ�طر

تفاق�ات إالطار القاضیة ٕ�دما�م يف قطاع التعلمي العمويم، وذ� عن اال
طریق �س�تفادة من املناصب املالیة ا�صصة لقطاع الرتبیة الوطنیة 
املرص�ة هبا يف قانون املالیة �رب م�اراة التوظیف اليت تنظمها املراكز اجلهویة 

  . 2016-2015ملهن الرتبیة والتكو�ن ق�ل مومس 
عن مصري خرجيي هذا الرب�مج  ود كذ�، الس�ید الوز�ر، ٔ�ن تطلعو�ن

إالدارة الرتبویة وكذ� مجمو�ة التخصصات اليت مت ٕاطالق .. احلكويم
  . التكو�ن فهيا دون ٔ�ن یمت �لق ٔ�ي فرص شغل خبصوصها

  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
   .شكرا

  .اللكمة �لوز�ر، تفضل

بیة الوطنیة والتكو�ن املهين والتعلمي الس�ید اكتب ا�و� �ى وز�ر الرت 
  : لكف �لتعلمي العايل والبحث العلمياملالعايل والبحث العلمي 

  .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم
هذي فرصة فعال ليك ٔ�ضع الرٔ�ي العام يف صورة هاذ الرب�مج �ىل 
مس�توى اخلرجيني وٕادما�م يف سوق الشغل، �ادي نقول � ٔ�وال ٔ�نه هاذ 

جماز �رب عن اس�تعداده  90000يف الوقت ا�يل مت ٕاطالقه الرب�مج 
  .لالس�تفادة من الرب�مج

، 10000من هاذ الطلب ٔ�ي  %�10نیا، مل نليب ٕاال �اج�ات 
، املندجمون يف سوق الشغل ٕاىل �دود 8961اخلرجيني حلد السا�ة هام 

ملا تف�حت املباراة د�ل  4228ٔ�ن تن��عو هاذ اليش عن كثب هو  2016
  .د�ل هاذ الرب�مج رجينياخلمن  300عاقد أ�وىل اس�تفاد مهنا الت

 ،هاذ القضیة د�ل �وهنم رفضوا �ش�تغلوا يف التعاقد وكذا ٕاىل �ٓخره

نعطیك الرمق د�ل الناس ا�يل �س�لوا يف الرب�مج د�ل التعاقد ا�يل داز 
الس�تفادة لطلب تقدمت من طرف هؤالء اخلرجيني  2400هاذ أ�س�بوع، 

اقد مبعىن ٔ�نه اك�ن ٕاق�ال �بري �دا و�م�یاز ا�يل �ازتو هاذ م�اراة التعمن 
الف�ة هو ٔ�هنم تق�لوا عن �ٓخرمه بدون املرور بعملیة �نتقاء أ�ويل، و�متناو 

  .هلم اكمل التوف�ق يف املباراة كتابیا وشفهیا
درمه  8000يل اكن ف�ه ٔ�وال ا�هاذ التكو�ن رمبا هو التكو�ن الوح�د 

درمه د�ل  1000لكفة د�ل التكو�ن، �س�تفادة من �ل�س�بة للك طالب �
ملیون درمه  161ٔ�شهر يه اللكفة د�ل  10دار التكو�ن ملدة تإال�انة ملا 

  .واليت الزتمت هبا احلكومة
عطاتنا ٔ�مل ٔ�ننا نف�حو �رامج ٔ�خرى �لتكو�ن اكذ� العملیة د�ل التق�مي 

�لكفة  5000رية د�ل تلفائدة ا�از�ن ا�يل بدات الس�نة املاضیة بنفس الو 
شهر لفائدة  12و 10درمه ٕاك�انة د�ل التكو�ن ملدة  1000د�ل التكو�ن و

  .�ٓخر�ن  25000

 :الس�ید رئ�س اجللسة
ون��قل ٕاىل السؤال الرابع موضو�ه ام��ا�ت البااكلور�، اللكمة ٔ��د 

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

  :لس�ید عبد ا�لطیف ٔ�بدوحاملس�شار ا
  الس�ید الرئ�س،
  الس�ید الوز�ر،

  السادة الوزراء احملرتمني،
  الزمالء احملرتمني،

اكن الفریق قد وضعه يف ٕا�نه  ،السؤال یتعلق �م��ا�ت البااكلور�
واكنت ذیك السا�ة �هنی�ٔوا الم��ا�ت البااكلور� ٔ�ن امحلد � دازت املر�� 

وا�يل عندمه ا�ورة  ،یة ا�يل جنحوا �هننیومهأ�وىل و�ق�ة �س�تدرا� 
�س�تدرا�یة ت�متناو هلم التوف�ق، املوضوع ا�يل مطروح هو ٔ�ننا وحنن 
خناطب وزارة الرتبیة الوطنیة والتكو�ن املهين والتعلمي العايل والبحث 

اك، وهاذ الولیدات ا�يل اه والعلمي، امحلد � ا�يل مجموع هاذ اليش لك
  .اكلور� ا�ٓن �ادي ید�لوا ملر�� �نیةو�د�مه حىت �لبا

سامهنا ف�ه هو ٔ�ن مز�ن ٔ�ش�نو هام  السؤال د�لنا ت�متناو ٔ�نه �كونو
الظروف ا�يل �ادي �كون فهيا ا�ورة �س�تدرا�یة ا�يل يف ام��ان 
البااكلور�، وا�ٓفاق من بعد واش اك�ن يش تفكري د�ل ا�ٓفاق، ٔ�نه تتكون 

ة، راه تیكون اهلم د�ل �م��ان حىت تیويل اهلم د�ل وا�د التلفة دا� �بري 
هاذ الولیدات؟ فني �ادي مييش  من بعد �م��ان، فني �ادي ميش�یو

� القضیة د�ل النقط، القضیة د�ل املس�تو�ت، اهذا؟ خصوصا د
ٔ�ش من كفایة، واش اكینة، واش فكرت  ،ش�نو الوسائل�ٔ املعاهد،، 

  احلكومة يف هاذ �جتاه؟
  .شكرا
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  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .اللكمة �لس�ید الوز�ر لٕال�ابة �ىل السؤال

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

  .شكرا الس�ید الرئ�س
جيب التذكري ب�ٔن امحلد � العملیة مرت هاذ الس�نة يف جو من 

ة ويف �نضباط والشفاف�ة، ولكن �یفاش مرت ظروف البااكلور� املسؤولی
  هاذ الس�نة؟ 
ٕاخضاع الفضاءات ا�ا�لیة  ٔ�خص مهنا ،ت �دة تدابريا�ذاالوزارة 

واخلارج�ة يف ما خيص مس�ٔ� الشفاف�ة وت�ٔمني املواضیع، ٕاخضاع الفضاءات 
مئة بواسطة ا�ا�لیة واخلارج�ة لفضاءات ختز�ن املواضیع �لمراق�ة ا�ٓلیة ا�ا

الاكمريات، واع�د �دة �دیدة �لنقل املؤمن �لمواضیع حبق�بة مؤم�ة جمهزة 
  .بقفلني �سمل مفاتیحها ٕاىل رئ�س مركز �م��ا�ت واملالحظ

�سلمي مواضیع �م��ا�ت حسب املسافة الفاص� رية تكذ� �ك�یف و 
اكلور� فه�ي بني نقطة التوزیع ومركز �م��ا�ت، ومتزيت هاذ العام البا

سابقة هو ام��ان البااكلور� متزيت ام��ان وطين مو�د ٔ�ول فوج من 
مرتحشي املسا� املهنیة واملسا� ا�ولیة البااكلور� املغربیة، وكذ� خ�ار 

ت وا�د الظاهرة � لٔ�سف ظاهرة �جنلزيیة، مفا يه التدابري؟ ٔ�ن وال
  .هاذ الظاهرةالغش، وهاذ العام اكنت وا�د الرصامة �ل�د من 

فمت تطبیق قانون زجر الغش يف �م��ا�ت املدرس�یة هاذ الس�نة، كام 
مت تنظمي مح� حتس�س�یة تواصلیة �ىل الصعید الوطين واجلهوي وإالقلميي 
واحمليل، والزتام من طرف املرتحش ٔ�و �ئبه الرشعي بعدم ح�ازة وس�ی� من 

�ت، ویقر �طال�ه الوسائل التواصل إاللكرتوين دا�ل فضاءات �م��ا
�ىل القوانني والقرارات املتعلقة �لغش والعقو�ت املرتتبة عن ممارس�ته، 
اع�د فرق حملیا لزجر الغش بواسطة الهواتف النقا� �ع�د ا�ٓالت 
الاكشفة، اع�د الفرق إالقلميیة املتحركة ا�هزة ��ٓالت الاكشفة �لوسائط 

�ىل مس�توى إالقلميي واجلهوي واملركزي �لكرتونیة، اع�د فرق الیقظة 
لت��ع لك ما ی�رش �ىل صف�ات التواصل �ج�عي خبصوص ام��ا�ت 
البااكلور�، وكذ� مواص� املساعي �متكني الوزارة من اس�تعامل ٔ��زة 

  .ال�شو�ش �ىل الهواتف النقا� والوسائط �لكرتونیة مبراكز �م��ان
من خفض �دد ٔ�و  او�ا ال�س�بة �ق هذه التدابري مك�ت وامحلد �

يف الس�نة الفارطة  3777ح�ث مرت من  %�53س�بة الغش ما �زید �ىل 
  .هاذ الس�نة 1770ٕاىل 

  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

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

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

ح�ا السؤال اشكور �ىل هاذ التوضی�ات، ولكن الس�ید الوز�ر، م 
د�لنا �ريم ٕاىل ما بعد البااكلور�، اح�ا ت�شكرو ا�هودات ا�يل بذلتیوها 
�لحرص �ىل حماربة الغش، هذا ال نناقشه، ولكن ها ٔ�� جنحت فني �ادي 

�الش؟ ٔ�ن ان�س�ل؟ املعاهد الیوم تید�لوا لها الناس بطریقة �ري �اد�، 
مهنجیة معقو�، �م��ان د�ل البااكلور� �یكون وطين،  ماكی�شاي وا�د

اجلهوي �یكون �وي، املراق�ة املس�مترة ختتلف من مؤسسة ٕاىل ٔ�خرى، من 
�ة ٕاىل ٔ�خرى، معىن ٔ�نين ٔ�تنافس مع طالب �اصل �ىل البااكلور� ميكن 

يف �ة ٔ�خرى، ٔ�ن  15يف وا�د اجلهة �ادي �كون ٔ�حسن من  10املعدل 
  .د العدا� ٔ�و وا�د �م��ان مو�داكی�ش وا�ا م

اح�ا بغینا حكومة ا�يل جتهتد وتعطینا البدیل ) On a besoin(الر�اء 
بغینا حتركنا ا، 15ٔ��ىل  14حبال الببغاء ٔ�س�یدي هذا هو اواش اح�ا دامئا 

 و�رشو ذیك املادة الرمادیة د�لمك السادة الوزراء، احلكومة، �ش حنس�نو
الطلبة �ش لكهم حيسوا ب�ٔهنم �ا�شني يف �اكفؤ �دا� اج�عیة بدءا من 

  .الفرص ویرت�و �لهيا
م�مك جتهتدوا، �ا الوقت ٔ�ن الوز�ر  اح�ا ما تنلومو �د ولكن تنطلبو

ما بقاش اح�ا عند� الوز�ر ا�يل �غي جيلس يف الكريس قد ما عند� 
الوز�ر ا�يل یبدع وخيرج �لمیدان، س�ید� هللا ینرصو ما �ال حىت يش 

   .ق�ت ٕاذا �اصنا نعرصو العقل د�لنا ونبدعو
  .شكرا الس�ید الرئ�س

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

، ف� تبقى املوضوع �م �دا ولكن الوقت والقانون ما عند� ما ند�رو
  .من ثوان ،الس�ید الوز�ر ،لمك

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

  الس�ید املس�شار،
  الرئ�س احملرتم،

فهناك  ،�ونوا واثقني ب�ٔن املادة الرمادیة ك�شغلوها وعندها �ش �ش�تغل
ا�يل اك�ن هناك مشالك س�نقوم هبا ٕان شاء  ،بدراس�هتا تدابري �الیة كنقومو

�لتدابري ا�يل �ادي تت�ذ يف هذا هللا �ادي جيي الوقت ا�يل �ادي خنربمك 
�جتاه و�اصة �متكني الش�باب �ىل الصعید الوطين ال من �ح�ة �اكفؤ 

  .الفرص �لجمیع

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

وموضو�ه مغادرة العدید من التالم�ذ وانقطاعهم عن  السؤال اخلامس،
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سادة ا�راسة دون الت�اقهم مبؤسسات التكو�ن املهين، اللكمة ٔ��د ال 
  .تفضيل ،املس�شار�ن من فریق �حتاد املغريب �لشغل لتقدمي السؤال

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

  الس�یدة الوز�رة،
  السادة الوزراء احملرتمون،

  السادة والس�یدات املس�شارون احملرتمون،
العدید من الس�ید الوز�ر، تعرف س�نو� املدرسة العموم�ة مغادرة 

  . التالم�ذ وانقطاعهم عن ا�راسة دون الت�اقهم مبؤسسات التكو�ن املهين
  ٔ�مل حين الوقت ٕالجياد احللول �ج�عیة لهذه الف�ة؟ 

  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
   .شكرا

 .للكمة لمك الس�ید الوز�ر

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

  . شكرا الس�یدة املس�شارة �ىل هذا السؤال الوج�ه والقمي
ٔ�رید ق�ل إال�ابة �ىل سؤالمك إالشارة ٕاىل وا�د النقطتني ا�يل اكنوا 
ك�شلكوا وا�د املشالك يف املايض وهو الت�س�یق بني مجیع املتد�لني، ما 

املهين والتعلمي العايل، امحلد � ا�ٓن ٕادماج  بني الرتبیة الوطنیة والتكو�ن
 3امجلیع، بعدما مت ٕادماج التكو�ن املهين مع الرتبیة الوطنیة هادي وا�د 

  . س�نوات، مت د� ٕادماج امجلیع
بقاش موجود، اك�ن املشلك الثاين ا�يل ايف هاذ مشلك الت�س�یق ما 

هذا املضامر، و�ادي اكن وهو التواصل، �اصة مبا تقوم به ا�و� املغربیة يف 
  : نعطیمك بعض املؤرشات

�ل�س�بة �لس�نة الفارطة الش�باب ا�يل �ادروا املدارس، سواء �بتدايئ 
، ولكن السؤال املطروح فني 333000ٔ�و الثانوي الت�ٔهیيل ما �زید �ىل 

مشاو هاذ الش�باب، الش�باب، � ال�، �ادي نعطیك بعض ٔ�مسو، ا
وجلت �لتكو�ن  %80ملهين، ف�ٔكرث من مشاو �لتكو�ن اافأ��لبیة د�هلم 

املهين سواء العمويم ٔ�و اخلاص، �ادي نعطیك م�ال �ل�س�بة ملك�ب 
، 190000التكو�ن املهين وٕانعاش الشغل، اس�تقطب ما �زید �ىل 

القطا�ات العموم�ة أ�خرى، وزارة الفال�ة والصید البحري والس�یا�ة 
  .، وكذ� القطاع اخلاص28000والقطا�ات أ�خرى، 

ولهذا جيب التذكري ب�ٔن س�نو� هناك  47000القطاع اخلاص اس�تق�ل 
من ا��ن یقاطعون دراس�هتم  %�80دد �م، ٔ�� قلت � ا�يل یت�اوز 

  . �ملس�تو�ت الثالث یلجون التكو�ن املهين
� بدراسات ٔ�خرى �متكني الش�باب من �دم �نقطاع ا�الیا د وتنقومو

بدینا ف�ه هاذ العملیة هذه س�ن�ني، ا وهو املسار املهين �لثانو�ت ا�يل
و�ادي نطوروها �ىل مجیع الثانو�ت، وس�نقوم ببعض التدابري ا�يل �مة 
ا�يل ما اكن�ش موجودة، وهو وضع نظام توجهي�ي ا�يل ما اك�ش ممدود �ىل 
غرار ما یو�د يف مجیع ا�ول املتقدمة وهو نظام توجهي�ي، م�ال �ل�س�بة 

  . دمه مشلكلهاذ الش�باب ا�يل �یكون عن
وكذ� نظام ٕا�اليم منوذ� ا�يل ف�ه مجیع املعلومات، ولضبط املسائل 

بعد مغادرة املدارس، وهو  و�لضبط نعرفو هاذ الش�باب فني �ميش�یو
(l’identifiant unique)  حبال بطاقة التعریف، الس�ید ميل خيرج، ٕاىل

  ...�ادر

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

  .اللكمة لفریق �حتاد املغريب يف ٕاطار التعق�ب .الوقت ا�هت�ى

  :املس�شارة الس�یدة وفاء القايض
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�ید الوز�ر،
�ني طرح�ا يف �حتاد املغريب �لشغل السؤال حول الهدر املدريس 
اكن ذ� مرتبطا بف�ات تع�ش �لعامل القروي ٔ�و أ�ح�اء الشعبیة الهامش�یة 

حلرضي وبنات ؤ�بناء الطبقة العام� ؤ�بناؤ� وبناتنا ذوي والفقرية �لوسط ا
  . �ح�یا�ات اخلاصة

ٕاذ �س�بة �برية، الس�ید الوز�ر، ترتك ا�راسة ق�ل ٕاهناء مر�� معینة 
دون اك�ساب �نة، خصوصا يف صفوف الف�یات املتعلمني واملتعلامت، ما 

  .�شل حركة ا�متع وحيول دون ا�خول يف صف ا�ول الصا�دة
من  %50رية الهدر املدريس اليت تعرفها بالد� الیوم تنذر ب�ٔن تٕان و 

سوف لن ميتلكوا املهارات املعرف�ة اليت تؤهلهم  2030الساكن البالغني يف 
لسوق الشغل، مما یطرح سؤ� عریضا حول مدرس��ا العموم�ة وتعلمينا 

�، مع العايل والبحث العلمي، ٔ�ن املدرسة واملؤسسات اجلامعیة يف ب�
أ�سف، الس�ید الوز�ر، بعیدان عن جمال العمل والقطع مع بطا� �اميل 

  .الشواهد اجلامعیة
، "ملیون حمفظة"ت�سري، "ٕان لك ما قامت به احلكومة من �رامج 

، تبقى �ري اكف�ة يف غیاب �لتقائیة يف الس�یاسات "ال�سك �ج�عي"
النفس�یة و�ج�عیة العموم�ة والرؤى و�جهتادات �ىل املس�تو�ت 

و�ق�صادیة، ت�ٔ�ذ بعني �عتبار احملیط السوس�یو ثقايف و�ج�عي 
وٕاماكنیة أ�رس ومصادر ��شها وفقرها مما یؤهل النظام التعلميي �ىل ٔ�ن 
�كون صامم أ�مان للك الطاقات اليت �زخر هبا جممتعنا املغريب درءا 

رهاب، بطا�، �رشد لٔ�مراض الف�اكة من جرمية، خمدرات، تطرف، إ 
  .وجهرة

جيب ٕابعاد املدرسة العموم�ة عن لك املزایدات الس�یاس�یة واملزاج�ة 
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املتقلبة وجع� مس�ٔ� جممتعیة وٕاخضاع ٕاصال�اته ٕاىل املسؤولیة املرتبطة 
�ملساء� واحملاس�بة، حىت ال تتكرر ٕاخفاقات وتعطالت إالصال�ات 

  .راطیة والتمنیة املس�تدامةالرتبویة السابقة وجع� جحر الزاویة ا�ميق
نعم، الس�ید الوز�ر، ال ننكر ما قام به ا�لس أ��ىل �لرتبیة والتكو�ن 

، واليت اكنت 2030- 2015والبحث العلمي من �الل الرؤیة إالسرتاتیجیة 
النظر�ت تتو� �ٔ�ساس جتاوز الهدر املدريس، ٕاال ٔ�ن ذ� یبقى ح��س 

ما مل یمت �ه�م �لعنرص احملوري، ٔ�ال وهو املتعمل واملتعلمة وٕار�اع �رامة 
ر�ال و�ساء التعلمي دا�ل ا�متع املغريب وتوفري الرشوط ا�لو��س��ك�ة 
دا�ل املؤسسات التعلميیة ووضع ٕاسرتاتیجیة يف جمال التوج�ه والتخطیط 

  .�ل�د من إالنقطا�ات عن املسارات ا�راس�یة
  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .وشكرا �لس�ید الوز�ر �ىل مسامهته يف هذه اجللسة ،شكرا

ون��قل �لسؤال أ�ول املو�ه لقطاع الص�ة وموضو�ه وضعیة 
املس�شف�ات إالقلميیة، وس��وىل إال�ابة �ىل هاذ السؤال نیابة عن الوز�ر، 

  .الس�ید الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان
السادة املس�شار�ن من الفریق �س�تقاليل، تفضل، يش اللكمة ٔ��د 

  .وا�د من الفریق �س�تقاليل

  :املس�شارة الس�یدة فاطمة احلبويس
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�یدة الوز�رة، السادة الوزراء احملرتمون،
  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

ات الطبیة تعرف املس�شف�ات إالقلميیة خصاصا ملحوظا يف التجهزي 
�ٕالضافة ٕاىل �دم توفر ٔ��لهبا �ىل ٔ�طباء اخ�صاصیني، �ٕالضافة ٕاىل ٔ�ن 
هناك ش�به غیاب ٔ�قسام إالنعاش يف بعض أ�قالمي ٕاكقلمي وزان، �ىل 
س��ل املثال ال �لحرص، اليشء ا�ي ی�س�ب يف مشالك ال حرص لها، ومما 

  .ینعكس سلبا �ىل حصة املواطنني
�سائلمك، الس�ید الوز�ر، ما يه إالجراءات الفریق �س�تقاليل  ،�لیه

والتدابري املس�تق�لیة لتدارك اخلصاص يف املس�شف�ات إالقلميیة لت�ٔهیلها حىت 
  �متكن من لعب دورها يف احلفاظ �ىل حصة املواطنني؟

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

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

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

  الس�یدة املس�شارة،
فعال إالشاكل ا�ي طرح�ه ٕاشاكل قامئ موجود ٔ�ن هناك خصاص يف 
املوارد ال�رشیة وٕاشاكالت مرتبطة �لب��ات التحتیة، احلكومة مؤخرا الس�ید 

الص�ة قدم مرشوع �ر�مج وطين �اص ��هنوض �لص�ة، یقوم هذا  وز�ر
الرب�مج �ىل �دد من أ�هداف ميكن نعطیك الهدف أ�ول وهو توفري 

رس�ر  2000الب��ات التحتیة، اخلطوة رمق وا�د ٔ�ننا �ادي ن��قلو من حوايل 
  .رس�ر يف هاذ الوالیة 10000ا�يل ت��ات يف الوالیة السابقة ٕاىل 

الثانیة يه دمع املس�شف�ات و�اصة املس�شف�ات إالقلميیة اخلطوة 
�لتجهزيات، ومن مضهنا ٔ�ننا �ادي نوصلو �ش لك مس�شفى ٕاقلميي �ادي 
�كون عندو ساكنري د�لو، لك مس�شفى �وي �ادي �كون عندو اجلهاز 

  ).IRM(2د�ل 
واكینة صفقة د�ل  22هاذ الس�نة راه مث اق�ناء حوايل  ،ويف هاذ الصدد

ا�يل موجودة �الیا وهادي  52مع  48ساكنري، ٕاىل ج�نا نقارنو هاذ  26
خطوة �مة، احلكومة السابقة يف الس�نة أ��رية قررت �ش �ىل مدى 
س�نوات �ادي خنصو ملیار درمه مزيانیة اس�ت��ائیة حلل ٕاشاكلیة د�ل 

  .التجهزيات
�اص� ٔ�ن ٔ�یضا اكینة إالشاكلیة املرتبطة �ملوارد ال�رشیة ويه ٕاشاكلیة 

اك�ن تفاوت �بري ما بني املناطق �ىل مس�توى احلا�ات من أ�طباء 
واملمرضني وهاذ اليش تیربز �شلك ٔ�سايس العامل القروي، ٔ�و يف م�اطق 

  .ا�يل يه ٔ�قالمي ولكن يف الب��ة د�لها یغلب �لهيا الطابع القروي
السؤال ا�يل تقدم�و به طرح�و احلا� د�ل مس�شفى العیون س�نة 

اخ�صايص، السؤال ا�يل �ا �رت ف�ه احلا� ٔ�یضا  45اكن عند�  2012
  ...د�ل مدینة العیون

ال، السؤال ا�يل طرح�و شفو� حتدثت ف�ه �ىل وزان ويف السؤال 
تعاين ف�ه العدید من اجلهات وأ�قالمي "الك�ايب ا�ي �اء� �اء ف�ه، 

  ."..خصاص �ىل مس�توى خصاص �بري �اصة ٕاقلمي العیون
د�ل  45اكن العدد  2012 ،ا املعطیات د�ل العیون دق�قةولهذ

وهذا وٕان شاء هللا حىت املس�شفى د�ل  ،67 :�2017خ�صاصیني، 
وزان املعطیات ٔ�� كنلزتم �ش خنرب الس�ید الوز�ر �ش �رسل لمك 

طرحوه تاملعطیات كتابیة، �ش حىت يه �كون ٔ�نه فعال هاذ اليش ا�يل ك 
�يل يه ٔ�قالمي ولكن فهيا مركز معراين وحمیط �اصة كام قلت املناطق ا

قروي �بري، ويه ال ختتلف احلا� د�ل وزان ا�يل يه فعال �ا� ل�ست 
  ...�لسه� وت�شاطرمك

، وهاذ 426ٕاىل  2012يف  �403دد املمرضني انتقلنا من هاذ 
  .وشكرا.. املعدالت

                                                 
2 Imagerie par Résonance Magnétique. 
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  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .الس�ید الوز�ر

  .�لفریق �س�تقاليلاللكمة  ،يف ٕاطار التعق�ب

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

السؤال طرح�ا ف�ه وزان والسؤال عند� ما طرح�اش،  ،الس�ید الوز�ر
ؤ�قالمي املغرب اكم� ٔ�قالمي مغربیة ما فهياش الفرق ما بني العیون ما بني 

  .ما بني هذي ما بني هذي ،وزان
ىل فصل الصیف، الص�ة يف وزان الس�ید الوز�ر، اح�ا مق�لني �

اكرثیة، مق�لني �ىل فصل الصیف، تلوث املیاه، ال�سمامت، لسعات 
العقارب، لسعات أ�فاعي، هاذ اليش اكمل، الس�ید الوز�ر، حمتاج لوا�د 
املس�شفى ٕاقلميي جمهز �ٕالنعاش، إالنعاش ما اكی�ش يف وزان، هاذ الناس 

لشاون، واملغرب اكمل ا�يل ٔ�هنم ميش�یو لتطوان وال �ميش�یو �  ا�یضطرو
یعرف الطریق الوطنیة الفاص� ما بني وزان وتطوان �یف يه احلا� د�لها، 

  . هذا جزء
نعرجو �ىل طب�ب الت�ذ�ر ما اكی�ش، اك�ن طب�ب وا�د ا�هنار ا�يل 
ت�شد العط� د�لو یبقى وزان ال �الب ٕاال هللا، منش�یو �لجرا�ة العامة، 

 6، طالبنا الس�ید الوز�ر مدة، هاذي ٔ�كرث من اجلرا�ة العامة ما اكیناش
ٔ�شهر واح�ا نطالب بطب�ب اجلرا�ة العامة ما اكی�ش، التخصصات، اك�ن 
ختصص ا�يل ف�ه هنار يف أ�س�بوع، واش هنار يف أ�س�بوع غیغطي ساكنة 

  وزان اكم�، الس�ید الوز�ر؟ 
ا ما هندروش �ىل قسم الوالدة، قسم الوالدة ف�ه طب��ة مق�� �ىل ٔ�هن

  . �ش تغادر ومتيش حفالها وتبقى الساكنة �ىل هللا
الس�ید الوز�ر، �س وزان �ی�سائلوا واش احلكومة كتض�ك �لهيم؟ 
وال ٔ�ن وزان ما اكیناش يف املنظومة الصحیة عند وز�ر الص�ة، ٔ�ش�نو هو 

   ؟موقع وزان يف الرب�مج احلكويم وال الرب�مج ا�يل ٔ�لقاه وز�ر الص�ة
ٔ�ن الس�ید الوز�ر جيي خشصیا �ش جياوبنا، �ش  ناو�ٕالضافة كنا كنمت 

جناوبو �ىل ٔ�ن وزان راه موفرة لو القطعة أ�رضیة ا�يل �ش نب��و �لهيا 
� جنهزو املس�شفى د�ل وزان ابغینا دااملس�شفى إالقلميي، اح�ا 

 يذا�لتجهزيات احلالیة، املواطن ما تی�س�ناش، الص�ة ما ت�س�ناش، ٔ�ن ه
  . � ميوت ىداو ت� ی  حصتو

ومن هذا املنرب، الس�ید الوز�ر، ٔ�شكر اكع العاملني �ىل قطاع الص�ة 
  . يف ٕاقلمي وزان، سواء يف العامل القروي وال يف املدینة

  .وشكرا الس�ید الوز�ر

  :الس�ید رئ�س اجللسة
دامئا يف قطاع الص�ة، السؤال الثاين موضو�ه تدبري الواك� الوطنیة 

، اللكمة ٔ��د السادة "رام�د"دة الطبیة �لت�ٔمني الصحي لنظام املسا�

 .املس�شار�ن من فریق العدا� والتمنیة
  :املس�شار الس�ید سعید السعدوين

  .شكرا الس�ید الرئ�س
  الس�یدة الوز�رة،
  السادة الوزراء،

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن،
الس�ید الوز�ر، �سائ� الیوم حول نظام املسا�دة الطبیة، هذا وا�د 

 200اكنت هيم حوايل  2011ٕا�داثه وعرف قفزة نوعیة، ق�ل النظام مت 
   .ٔ�لف مس�تف�د 400دامللیون و 10حوايل  2017ٔ�لف مس�تف�د، 

لكن مع الشاكوى املتعددة د�ل املس�تف�د�ن، الس�ید الوز�ر، حول 
" رام�د"�ردي اخلدمات و�دم كفا�هتا وحول �دم التوصل �لبطاقات د�ل 

ن إالجراءات املقدمة ٔ�و اليت تنوي وزارة واخلدمات املقدمة، �سائلمك ع
  الص�ة إالرشاف �ىل تقدميها؟

  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

 .اللكمة لمك الس�ید الوز�ر

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

  . �سم هللا الرمحن الرحمي
  .شكرا الس�ید املس�شار

  الس�ید الرئ�س،
نظام املسا�دة الطبیة هذا وا�د إالجناز �بري ا�يل انطلق هاذي وا�د 

س�نة، الیوم  20املسار د�لو من الناح�ة القانونیة تقریبا هاذي حوايل 
اس�تطعنا حنققو ف�ه وا�د اجلزء وحنققو جناح، ٔ�ن التقد�ر يف أ�ول اكن 

الف مؤهل  700دامللیون و 10 ـ� وصلنا لدامللیون، دا 8حوايل 
  . لالس�تفادة من هاذ النظام، هذا املعطى أ�ول

العملیة د�ل البطائق فعال اكنت تثار ٕاشاكالت يف الت�ٔخر يف ال�سلمي، 
ٔ��م  10 ـل � يف بعض احلاالت كنوصلوایوم، د 30من الناح�ة القانونیة 

عند� ٕاشاكلیات مرتبطة  ل�سلمي البطاقة من ٔ��ل �س�تفادة، ا�ٓن اكینة
ما إالشاكالت املرتبطة �لتجهزيات �یكون �از �ٔ �ملواعید واجلدو� الزم�یة، 

وا�د، �اصك حىت تد�ر مو�د، وهاذ اليش مايش �لترب�ر، هاذ اليش 
  . كنقولو الواقع �ش نعاجلوه وتتضافر اجلهود من ٔ��ل ذ�

نیة �لت�ٔمني ٔ��دث نظام د�ل �س�تق�ال �ىل مس�توى الواك� الوط 
مواطن يف املعدل  150الصحي �ش تعاجل إالشاكلیات املرتبطة به، تقریبا 

ٔ��م معل، ٔ�یضا تدار جمهود  3د�ل �س�تق�ال، ما بني معدل يف أ�س�بوع 
، لالتصال هبذا الرمق من ٔ��ل 0802000012د�ل ٕا�داث مركز �لنداء 
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وى الواك� �ش احلصول �ىل معلومات وت��ع امللفات املعاجلة �ىل مس�ت
 .الناس حتصل �ىل البطائق د�لها

�لثا، اك�ن ا�ٓن إالشاكلیات املرتبطة ��متویل، راه الیوم اكن عند� 
دامللیار  2قانون التصف�ة، راه �ري دا� الس�نة راه تنوصلو عند� املعدل �ش 

وز�دة، ولكن �ىل إالشاكلیات املرتبطة �لتحویل و�لسالسة فهاذ العملیة 
  .رتامكش ا�یون املرتبطة هباذ النظامتش ما �

د�ل  2فد من أ�یضا اك�ن إالشاكلیة د�ل ٔ�ن الشخص ا�يل �س�ت
أ�نظمة د�ل التغطیة الصحیة، هنا ا�ٓن وقع ٕ�طالق وا�د النظام 
معلوم�ايت ا�يل �ميكن من م�ارشة اك�شاف هاذ النوع د�ل هاذ احلاالت، 

  .اوالو التد�ل املعاجلة املرتبطة هب
ٔ�یضا اك�ن عند� القضا� أ�خرى ا�يل �ادي �كون حمط معل، ٔ�ن 
رئاسة احلكومة ا�ٓن واضعة مضن أ�ولیات، مجع جلنة د�ل الق�ادة د�ل هاذ 
املنظومة، �اصة ؤ�ن عند� التغطیة الصحیة د�ل املهن احلرة ا�يل حىت يه 

ة، كن��ظرو ٔ�ن د�لت ا�ٓن حلزي التطبیق و�ادي نبداو �لعملیة د�ل أ�جر�ٔ 
جملس املس�شار�ن حىت هو القانون اخلاص �لتقا�د �ش املنظومة الصحیة 

 2016-2012اكن الثلث، من  2012يف بالد� نولیو نغطیو امجلیع، ق�ل 
�زاد الثلث، سواء �ملسا�دة الطبیة ٔ�و الت�ٔمني الصحي د�ل الطلبة، وفهاذ 

د�ل املهن الصحیة وهاذ الوالیة �ادي �زیدو الثلث الثالث �رب النظام 
  .اليش �ادي یق�يض جمهود مايل ولكن ٔ�یضا تدبريي

  .وشكرا

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

  .يف ٕاطار التعق�ب اللكمة لفریق العدا� والتمنیة، تفضل

  :املس�شار الس�ید سعید السعدوين
  .شكرا الس�ید الوز�ر

ر الرٔ�ي العام حول اكن هدف�ا من �الل طرح هذا السؤال هو تنو�
هاذ التدابري املت�ذة، من طبیعة احلال يه �ود ج�ارة و�مة، لكن ت��قى، 
الس�ید الوز�ر، إالشاكالت اليت یع�شها املواطن يه ٕاشاكالت قامئة، ؤ�نت 
ٔ�رشت ٕا�هيا، وی��غي العمل �ىل یعين جتاوز هاذ إالشاكالت، من ب�هنا هاذ 

�ٔخر يف املواعید سواء ف� یتعلق یعين اليش ا�يل ٔ�رشت � د�ل املواعید، ت
�خ�صاصات الطبیة، ٔ�و ما یتعلق �لقضیة د�ل الساكنري والقضیة د�ل 

(IRM) .  
إالجراءات لكها �مة، الس�ید الوز�ر، �ل ٔ�نت ٔ�رشت لوا�د ا�مو�ة د

يه د�ل التنقل من إالقلمي " الرم�د"والقضیة الثانیة املتعلقة ببطاقة د�ل 
من إالشاكالت تیفرضها النظام، ولكن ميل تیجي وا�د لٕالقلمي، هذا 

الشخص مس�تف�د من ٕاقلمي تیجي عند العائ� د�لو لٕالقلمي مينع من 
�س�تفادة حىت یعود ٕاىل إالقلمي، واح�ا �ارفني ٔ�ن هاذ النظام مو�ه ٔ�ساسا 

�لطبقات الهشة والفقرية، مفا �� ٔ�ن یطلب م�ه ليك یعود ٕاىل إالقلمي ليك 
  .هادة ختول � �س�تفادة يف ٕاقلمي موايلی�ٔيت �ش 

هاذوي لكها ٕاشاكالت یعين ی��غي العمل �ىل الت�اوز د�لها، ؤ�نت 
ٔ�رشت، الس�ید الوز�ر، هاذ املسا�دة الطبیة راه كهتم الثلث تقریبا د�ل 

ٔ�لف، یعين املواطن یعين هيدف يف هاذ  400دامللیون و 10املواطنني، راه 
يف ظل وا�د النظام س�یايس دميقراطي حتفظ �  ا�و� العز�زة ٔ�ن یع�ش

�رام�ه، ما ت�سعى ٕاال لتوفري یعين الص�ة والشغل والتعلمي، هاذو هام 
املق�ضیات ا�يل يه ٔ�ساس�یة تريكز �لهيا املواطنني، ٕاىل �دم�ا فهاذ �جتاه، 
هذا س�سامه یعين يف احملافظة �ىل �س�تقرار وٕاعطاء أ�من وأ�مان لهاذ 

  . املواطنني
  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .يف ثواين معدودة ٕاذا ٔ�ردمت

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

ٔ�� فهاذ الثواين �ادي حنب نؤكد �ىل ٔ�ن هاذي ٔ�ولویة، ومضهنا وزان 
  . ت الكربىا�يل يه ٔ�ولویة من أ�ولو�

  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  . شكرا

السؤال املوايل مو�ه لقطاع الطاقة واملعادن، وموضو�ه ا�زون 
�ح�یاطي اخلاص �ملنتو�ات البرتولیة، وس��وىل إال�ابة �لیه �لنیابة 
الس�ید الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان، اللكمة ٔ��د السادة 

  .صا�املس�شار�ن من فریق ا�ٔ 

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

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

  الس�ید الوز�ر،
�ك�يس ا�زون �ح�یاطي من املنت�ات البرتولیة ٔ�مهیة قصوى لضامن 

  . سالسة توفري وتوزیع هذه املادة احلیویة
 ـلس أ��ىل �لحسا�ت يف تقر�ره الس�نوي ل�ذر ا� ،ويف هذا إالطار

ٔ�ن هذا ا�زون یعاين نقصا هیلكیا مقارنة مع املس�توى القانوين احملدد  2015
یوم من �س�هتالك، فعىل س��ل املثال الغازوال و�از البو�ن هبط  60يف 

یوم، الف�ول ا�يل �ی�س�تعمل يف ٕانتاج الكهر�ء وبعض  �24ح�یاط حىت 
وزد �ىل ذ�  ،یوم 20ٔ��م، وقود الطا�رات ٔ�قل من  5 الصنا�ات هبط ل
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یوم ق�ل  15املشلك الك�ري واخلطري �ل�س�بة لبالد�، النفط اخلام اكنت 
 .�ل�س�بة لهاذ ا�زون 0وا�ٓن " السامري"ٕافالس 

�سائلمك، الس�ید الوز�ر، عن وضعیة  ،انطالقا من هذه املعطیات
  ولیة �الیا؟ا�زون �ح�یاطي اخلاص �ملنت�ات البرت 

وما يه التدابري اليت س�تقوم هبا احلكومة لضامن هاذ ا�زون 
إالسرتاتیجي مبس�توى مرحي، یضع بالد� يف م�ٔمن من ٔ�ي �لل قد ال حتمد 

  عق�اه؟
  .وشكرا

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

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

  .ٔ�شكر الس�ید الرئ�س
ٔ�شكر الس�ید املس�شار �ىل طرح هذا املوضوع ا�يل هو قضیة وطنیة 

  .هتمنا مجیعا، والسؤال یعكس هاذ اهلم
یوم،  60فعال كام ٔ�رشمت املدة ا�يل يه مقررة دا�زون �ح�یاطي 

التوزیع  ترشاكت البرتول الوطنیة يف بالد�، رشاكالقدرات ا�يل اكینة عند 
مهنا م�ص� �ملوا�، الناظور، طن�ة  %93ملیون مرت مكعب،  1.3

املتوسط، احملمدیة، اجلرف أ�صفر، ٔ�اكد�ر، طانطان، العیون، ا�ا��، 
 60یوم من �س�هتالك الوطين، مبعىن راه معدل ا�يل هو د�ل  47ومتثل 

  .ذا راه حتديیوم راه ما وصلی�ش وه
یوم د�ل  63لكن من الناح�ة التفصیلیة اك�ن تفاوت، البزن�ن املمتاز 

یوم،  38یوم د�ل �س�هتالك، وقود الطا�رات  �51س�هتالك، الغازوال 
 74000ٔ�لف مرت مكعب، الف�ول هو ا�يل عند� ف�ه ٕاشاكل حق�قي،  87

  . یوم من �س�هتالك 20مرت مكعب ٔ�ي 
 تف� یتعلق �ملادة د�ل �از البو�ن عند رشاكالقدرات التخزی��ة 

یوما من �س�هتالك، القدرات احلالیة ك�س�ل، كام قلت،  45التعبئة متثل 
یوم يف معوم  32د�ل التفاوت ٔ�ن اك�ن خمزون د�ل �ح�یاطي ا�يل هو 

یوم  15القدرات ا�يل عند�، دون ا��ساب ا�زون د�ل �س�تغالل ل 
املعدل العام اكن  2017والنصف أ�ول د�ل  2016 من �س�هتالك، يف

یوم �ل�س�بة ملادة  15یوم و 24ف� یتعلق �لبزن�ن، البو�ن  یوم 30عند� 
  .الف�ول

هذه مؤرشات تق�يض وا�د العمل ووا�د ا�هود، ٔ�ن م�ذ التوقف 
ٔ��رت ٕاشاكلیة، ولكن  2015يف غشت " السامري"د�ل املصفاة د�ل 

يف الت�ٔمني د�ل احلد أ�دىن، عند� ٕاشاكل �ىل  اامحلد جنح بعد املغرب و�
  .مس�توى ا�زون ولكن الت�ٔمني د�ل احلد أ�دىن

-2017لهاذ الس�ب ا�ٓن �ىل املس�توى احلكويم توضع �ر�مج يف 

فهاذ امخلس س�نوات �اله وافق الرب�مج احلايل وا�يل هو �ر�مج  2021
شاء قدرات ختزی��ة ٕاضاف�ة د�ل �ىل ٕا�  طموح وملكف، �ادي نعملو

یوم ٕاضاف�ة، �ىل ٔ�ساس �اود  16مرت مكعب ا�يل �ادي تعطینا  700000
  .�ين �اص �ر�مج �ين �ش یوقع تقدم

ما بني الوزارة د�ل الطاقة واملعادن و�يق الفا�لني توضع �ر�مج �ش 
دبري دار نظام �دید لتت�س��رات املقررة تدار يف ا�ٓ�ال د�لها، وی 

ا�زون �ح�یاطي يف ٕاطار الرشاكة بني القطاع العام والقطاع اخلاص 
  .والعمل �ىل تعز�ز التعبئة مع الرشاكت املعنیة

  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .اللكمة لمك الس�ید املس�شار من ٔ��ل التعق�ب

  :املس�شار الس�ید احلو املربوح
واب د�لمك الواحض ا�ي یقر شكرا الس�ید الوز�ر �ىل أ�رقام و�ىل اجل

 .ٔ�ن هناك مشلك، وفعال مشلك وطين مشلكنا مجیعا
اك�ن حىت يش اح�یاط ا�يل وصل ا بغیت �ري نذ�ر، الس�ید الوز�ر، ما

، وزد �ىل ذ� ٔ�ن الواك� 71یوم ا�يل يه يف القانون د�لنا د�ل  60عند� 
  .ليش لكوبعاد مازال �ىل هاذ اایوم، واح�ا  90ا�ولیة �لطاقة تويص ب 

   الس�ید الوز�ر،
بغیت �سو� ٔ�یضا ما هو مصري هذاك الهامش اخلاص ا�يل بلغ يف ا

دامللیار د�ل ا�رمه، وا�يل من املفروض وت�ش�ٔ لهاذ  3ٔ�كرث من  2015
  اليش هذا �ش �سامه يف ٕا�شاء ا�زو�ت الرضوریة؟

  الس�ید الوز�ر،
�ع هاذ هذا مشلك وطين كام قلمت، �اص ٕا�شاء هیئة مس�تق� لت�  

املوضوع، ندعو احلكومة ولكن الزتم�و قدام�ا د� ب�ٔن احلكومة م�ك�ة �ىل 
هاذ املشلك برب�مج مرمق و�ادي ن��عوه معمك، ولكن ندعو احلكومة مرة 
ٔ�خرى لاله�م الاكيف هباذ إالشاكل، ٔ�نه هيم، مايش رضوري �ش نوحضو، 

، ٕاىل قدر هللا ٕاىل هيم ٔ�من البالد، من ا�فاع الوطين ٕاىل أ�من الغذايئ
  .وقعت يش �ا�ة

   الس�ید الوز�ر،
هاذ الوضعیة هاذي كتحرم بالد� من تدبري أ�سعار د�ل النفط 
بواسطة ا�زون، یعين ك�رشي وخنزن يف الوقت ا�يل �كون ا�مثن طاحي 
�ش ميكن لنا �س�هت� م�و ميل �كون ا�مثن طالع، اح�ا حمرومني م�و حىت 

  .یوم �اد ميكن لنا نوصلو لهاذ إالماكنیة 60 یوم وال 90نوصلو لهاذ 
ا�ٓن، العدا� الت�اریة ك�س�ىن العروض، " السامري"�ٓخر نقطة وهو 

�ش یعود التكر�ر د�ل النفط " السامري"ا�يل �ادي یؤ�ذ أ�صول د�ل 
�ذ ب�ٔنه يف دفرت التحمالت د�ل ا�يل �ادي � بغینا نت�ٔكدوايف بالد�، 
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ن الزتام واحض وشفاف �ش �كون وا�د ا�زون من �دید �كو" السامري"
  .اح�یاطي فهاذ املكرر الوح�د، شكرا

  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
�شكر الس�ید الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان �ىل مسامهته يف هذه 

  .اجللسة
ون��قل �لسؤال املوايل واملو�ه لقطاع الس�یا�ة، وموضو�ه الس�یا�ة 

ٔ��د السادة املس�شار�ن من الفریق ا�س�توري إال�كولوج�ة، اللكمة 
  .ا�ميقراطي �ج�عي لتقدمي السؤال

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

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

  الس�یدة الوز�رة احملرتمة،
عدید من املؤهالت الطبیعیة بدون شك نعمل مجیعا ٔ�ن بالد� �زخر �ل

  .وإال�كولوج�ة والس�� يف أ�قالمي اجلبلیة
ما يه إالسرتاجتیة د�لمك، الس�یدة الوز�رة، فهاذ  :السؤال د�لنا

  املؤهالت ٕالنعاش قطاع الس�یا�ة؟
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .اللكمة � الس�یدة الوز�رة

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

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

الس�یا�ة إال�كولوج�ة ميكن لها �ذب �دد �بري من الس�یاح، ٕاذن 
  . ك�شكرك الس�ید املس�شار �ىل هاذ السؤال

 �ري مس�ٔ� د�ل احلفاظ �ىل الب��ة وال احلفاظ �ىل ٕاذن ح�ث مايش
مش��ا االرتاث الثقايف وال الطبیعي، ولكن مس�ٔ� مالیة واح�ا البارح فاش 

 (club Med)�لسواين شف�ا ذاك املرشوع الك�ري ا�يل �ید�روه يف عوض 
قدام احلس�مية، ما ك�شوف �ري الغابة وفرسوا لنا الفا�لني ويف تغازوت 

�ن دا� الف�ادق �یفرسوا لنا الفا�لني ب�ٔن الس�یاح �یقلبوا �ىل حىت يه، اك
يش ف�ادق ا�يل م�سجمة مع احملیط د�لها وٕا�كولوج�ة، ٕاذن رجع هذا يش 

  . �ا�ة �مة
وامحلد � اح�ا تنحثو �لیه يف املشاریع، وميكن لهاذ الس�یا�ة 
إال�كولوج�ة ٔ�یضا �سامه يف حتسن مس�توى ��ش املغاربة يف م�اطق 

�عز�، ح�ث �یكونوا هاذ املواضیع �س�ت��ائیة �یكونوا عندمه �ري هاذ م 
  . الطبیعة وهاذ اليش ما �یكو�ش عندمه يش �ا�ة ٔ�خرى

ٕاذن هاذ الس�یا�ة �ادي �كون �مة �اك الساكنة فذاك املناطق، 
ٔ�ن �كون املغرب و�ة س�یاح�ة مرجعیة يف جمال  ��2020 تطمح رؤیة 

  .التمنیة املس�تدامة
دد� وا�د جوج م�طقات يف املغرب ٔ��ل مؤهالهتم �س�ت��ائیة و�

�و�ات �لس�یا�ة إال�كولوج�ة وهو ج�وب أ�طلس الك�ري ا�يل ت�متحور 
حول املوقع �س�ت��ايئ د�ل ا�ا�� وأ�طلس والود�ن ا�يل ت�متحور حول 

  . وواد در�ة وواد ز�ز واد دزورزازات والود�ن والوا�ات ا�يل ف�ه 
ضافة ٕاىل الریف ا�يل ف�ه املنزته الوطين �لحس�مية وشفشاون، وهاذ �الٕ 

  . املواقع لكها إالس�ت��ائیة، ٕاذن تن�دمو �ش حنمیوها
ودا� السؤال يه �ٓش�نو غند�رو اح�ا �ك�ابة ا�و� لهاذ الس�یا�ة 

  إال�كولوج�ة؟
  :ٕاذن ٔ�ربعة حماور

ت�ٔسس  ٔ�وال، ٕا�ادة ت�ٔهیل الرتاث املبين اكلقصور والقصبات، وراه
ملیون درمه ا�يل تی�دم الیوم �ىل  450وا�د الصندوق �س��ر قدره 

د�ل القصور والقصبات وعندو وا�د الرب�مج د�ل �س��ر �م  3ت�ٔهیل 
  .�ش ن�ٔهلو القصور والقصبات يف بالد�

�نیا، ويه احلفاظ و�مثني س�یا�ة املواقع إال�كولوج�ة والهشة، �حامیة 
 .�ري املقنن الیوم �ددة �الس�تغالل و�ة مرزوكة ا�يل

 .�لثا، �روجي م�اسب لهاذ الس�یا�ة إال�كولوج�ة
ورابعا، تفعیل الربامج التعاقدیة ا�يل توقعت مع اجلهات وما تفعال�ش 
حىت الیوم، وحتددت فهيا متویل د�ل هاذ الربامج ا�يل فهيا تنظمي مسارات 

�ذب الس�یاح وال�شاطات وٕا�ادة س�یاح�ة يف املناطق اخللف�ة وهت� ٔ�ما�ن 
 .ت�ٔهیل الرثوات الطبیعیة يف هاذ اليش لكو

 .شكرا

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

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

د�ري لنا، ٔ�ن تنو كتفكري �ش بغیت نعرف إالسرتاتیجیة ٔ�ش� أ�� �ري 
ولكن من �الل یعين املناطق ا�يل ذ�رت، راه اكینة م�اطق م�س�یة ا�يل 

عیون ٔ�م "يه فهيا مؤهالت طبیعیة یعين جتلب الس�یاح، غنقول � 
عند� " ٔ�زود"، مرزوكة، "ش�یلل ٕام "ما عندهاش املثل، نقول � " الربیع

 تعطیوها عنایة وتد�لوها وا�د العدد د�ل املناطق ا�يل يه ت�س�تحق ٔ��مك
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  .يف ا�راسة
وت�متىن �ىل ٔ��مك خترجوا فهاذ الوق�تة مومس الصیف، مفومس العطل ٔ��مك 
ا �ش تعرفوا العدد د�ل الزوار وتعاینومه، وهذه يه ا�راسة احلق�ق�ة م

تعمتدوش �ىل بعض أ�رقام، ختر� الس�یدة الوز�رة احملرتمة و�شوفوا 

املناطق ا�يل فهيا �روات طبیعیة وتتوفر �ىل الناس يك تیع�شوا يف بعض 
بغینامك امؤهالت س�یاح�ة و�الیة یعين مفقودة من البنا�ت التحتیة، و 

  . تد�روا وا�د ا�هود �بري
�اد �دیة يف الرب�مج د�لمك،  ،الس�یدة الوز�رة ،اح�ا �ارفني ب�ٔنك

ه هی�ٔت ولكن هناك كذ� اس�متراریة إالدارة، راه الوز�ر السابق قال لنا را
بغینا نعرفو �اود �ين لك ٕاقلمي، اوا�د ا�راسة، فني يه ا�راسة هذه؟ و 

د�روا ف�ه �ىل املدى القریب، تف�ه؟ ٔ�ش�نو �ادي  ٕاقلمي ٔ�ش�نو درتو
  املتوسط، البعید ٕاىل �ريه؟

بغیتمك ما افالس�یدة الوز�رة �متناو � التوف�ق ٕان شاء هللا، ولكن 
  .ت�ساوش بعض أ�قالمي

  .وشكرا

  :رئ�س اجللسةالس�ید 
  .شكرا �لس�یدة الوز�رة �ىل مسامههتا يف هذه اجللسة

ون��قل �لسؤال املو�ه لقطاع الشؤون العامة واحلاكمة وموضو�ه حتسني 
  . م�اخ أ�عامل �ملغرب

  تفضل نقطة نظام، �ك ما اك�ن يش سؤال؟

  :املس�شار الس�ید العريب احملريش
  الس�ید الرئ�س،

  الس�یدات والسادة الوزراء،
  ،لس�یدات والسادة الربملانینيا

الس�ید الرئ�س، يف احلق�قة السادة الوزراء عندمه ٔ��ذار معقو� ا�يل 
  . تغیبوا، ولكفوا یعين ا�يل ینوب �لهيم

ولكن �ل�س�بة �لقطا�ات، ت��لكم �ىل قطاع املاء ا�يل عند� ف�ه ٔ�س�ئ� 
ضاء شكون من ٔ�عاوما لكفا�ش الس�یدة الوز�رة يف ٕاطار التضامن احلكويم 

من ا�س�تور واحضة  93احلكومة ا�يل غینوب �لهيا، مع العمل ٔ�ن املادة 
من النظام ا�ا�يل  256تتلكم �ىل التضامن احلكويم، النظام ا�ا�يل 

  . واحض ت��لكم الربملاين بو�دو ا�يل عندو احلق یؤ�ل السؤال د�لو
اد�ن بغینا �ري نفهمو واش السادة الوزراء قارص�ن ٔ�و �ري قاولكن ا�ٓن 

  �ش جياوبوا �ىل أ�س�ئ� د�ل �يق السادة الوزراء ا�يل ما �ارضی�ش؟
ٔ�و اك�ن هناك �الف بني السادة الوزراء ب�هنم ما ميك�ش وز�ر ینوب 

بغینا �ري نفهمو هاذ ا�لخبطة ا�يل اكینة فهيا احلكومة، ٔ�ن ما ا�ىل وز�ر؟ 
عندمه مواضیع، عندمه ٔ�س�ئ�،  عندها حىت معىن السادة الربملانیني جيیو

عندمه الزتامات واحلكومة ما لكفا�ش العناء �ش �لكف شكون ا�يل ینوب 

 .�لهيا �ش جتاوب �ىل ٔ�س�ئ� السادة املس�شار�ن
�لس�ید الرئ�س مايش  ولهذا �لمرة الثانیة والثالثة والرابعة والعارشة تنقولو

یغیبوا،  معقول هنائیا، السادة الوزراء عندمه ٔ��ذار معقو� م�فقني معهم
ولك� ا�يل مايش معقول هو ٔ�نه �ش �لكف وا�د وال وا�دة ما عندها 

  ...حىت معىن

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .اللكمة �لحكومة �ش جتاوب، الرسا� وصلت الس�ید املس�شار

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

ٔ�وال، هاذ أ�مر اح�ا �ادیني تدرجيیا �ش هنیوه د�ل ما یوقعش يش 
ت�ٔج�ل، تنحرصو �ش یوقع �لكیف وزراء �ٓخر�ن مايش فقط �ري يف 
أ�س�ئ� بل حىت يف القوانني، وهاذ اليش وقع حىت يف جملس النواب الیوم، 

طابع تقين ٕاال يف بعض احلاالت ا�يل كتكون بعض أ�س�ئ� عندها وا�د ال
ٔ�و الوز�ر تیقدر ٔ�ن اجلواب ف�ه ٔ�مور ذات طابع تقين وهو تیفضل ٔ�نه هو 
یقد�ا يف ٕاطار ربط املسؤولیة �حملاس�بة، هنا يف هذه احلا� ما �اد�ش 

  .نقدو نلزمو الوز�ر ٔ�نه جيي جياوب ٔ�و یفوض
لكن يف العموم التو�ه دا� ا�يل �ادیني ف�ه هو ٔ�ن فاش �كون أ�س�ئ� 

بة وز�ر �ٓخر، وٕاذا الحظتو هاذ اجللسة مايش حبال السابقة، هاذ یوقع ٕا�
اجللسة �ىل أ�قل ٔ�م�نا وا�د احلد أ�دىن د�ل إال�ابة واح�ا �ادیني يف 

  . هاذ �جتاه
، ٔ�ن املسؤولیة د�لنا لكام اكنت هنا� ٕاماكنیة �لجواب �ادي جناوبو

عو �لرقابة د�لها اح�ا �حكومة ٕازاء املؤسسة ال�رشیعیة هو ٔ�ننا تنخض
  .وتن�اوبو �ىل أ�س�ئ� د�لها

  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

يف دراسة وم�اقشة أ�س�ئ� الواردة يف �دول هذه  ٕاذن �ادي �س�مترو
  .اجللسة

اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق �حتاد العام ملقاوالت 
یو أ�ولویة لهاذ املغرب لتقدمي السؤال، اكن وا�د السؤال ولكن نعط 

السؤال، فاللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من الفریق �حتاد العام 
  .ملقاوالت املغرب لتقدمي السؤال

  :املس�شار الس�ید عبد الكرمي �دي
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  .�سم هللا الرمحن الرحمي
  الس�ید الرئ�س احملرتم،
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  الس�یدات والسادة الوزراء احملرتمون،
  دة املس�شارون احملرتمون،الس�یدات والسا

  الس�ید الوز�ر احملرتم،
ٕان احلدیث عن إالقالع �ق�صادي والتمنیة �ق�صادیة يف بالد� ال 

  .ميكن ٔ�ن یتحقق دون توفري م�اخ سلمي لٔ�عامل
�سائلمك، الس�ید الوز�ر احملرتم، عن ما يه إالجراءات والتدابري  ،�ا

  ملناخ؟اليت تنوي احلكومة اختاذها لتحسني هذا ا
  .وشكرا

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

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

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

س�نوات  10دروك؟ راه خمري، راه دز� يف ا�اله املناخ ما مز�ن 
  . 61ٕاىل الرتبة  190 املاضیة من الرتبة

، واش تعرف �50لرتبة  �زلووفهاذ الرب�مج احلكويم ٕان شاء هللا، 
 بغیتوا؟ بغیتوا عرف�ش ٔ�ش�نوا��يل ٕافریق�ا اح�ا الثانیني يف ٕافریق�ا، ما 

  .أ�ولني يف لك يش، وراه حىت ا�ر�ة الثانیة راه مز�نة
  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .ار �لتعق�باللكمة لمك الس�ید املس�ش

  :املس�شار الس�ید عبد الكرمي �دي
مسیة ا�لجنة ااح�ا ما تنقولوش ب�ٔن هاذ اليش ما مز��ش، ولكن راه 

  . بغینا من حسن ٕاىل ٔ�حسناحتسني م�اخ أ�عامل، ٕاذن اح�ا 
ويف هاذ إالطار ت��غي نذ�ر ب�ٔن ا�لجنة الوطنیة مل تعقد �ج�ع د�لها 

تقول ب�ٔن فلك �ام تیخص �كون وا�د ت  6، واملادة 2014یونیو  24من 
ما اك�ش هاذ �ج�ع، هذا ف�  2017و 2016و �2015ج�ع، ٕاذن 

  .خيص ا�لجنة الوطنیة
ف� خيص ا�ل�ان اجلهویة، واح�ا �هنرضو يف ٕاطار العدا� ا�الیة، 
ختلقت وا�د ا�ل�ان �ویة مببادرة من �حتاد العام والسلطات احمللیة، 

اذ جلنة اجلهویة �رب �ىل ورق، ما اكی�ش التفعیل، ما كت�لش ولكن �يق ه
ندوي �ىل مراكز �س��ر  املشالك يف ٕاطار اجلهة، وهنا �ميكن يل

اجلهویة، �اص ٕا�ادة النظر يف الصالح�ات د�لها، ٔ�ن كتد�ر الت�س�یق 
د�ل املصاحل اخلارج�ة، ولكن ال تت�ذ ٔ�ي ٕاجراء ف� خيص موا�بة 

، ٕاذن هذا مشلك ا�يل اك�ن، (la décision)كنقول يف ٔ��ذ �س��رات 

 عندها صالح�ات ٔ�خرى ا�يل يه موا�بة �س��ر، عندها صالح�ات
ٔ�خرى ا�يل يه ال�شجیع د�ل اجلهة من �ح�ة �س��ر ولكن ما عندهاش 

  .الصالح�ات و ما عندهاش املوارد
ٔ�ن  لكن كنمثنويف ما خيص �رسیع رمقنة إالدارة، هذا اح�ا ت�ٔخر� و 

ا�يل �ادي   (numérique)د�ل   (l’agence)� وا�د ا�ادي �كون د
  . ب�ٔن هذا �م تدار، فاح�ا كنظنو

 :les trois F( ولوج �یف كتعرف، الس�ید الوز�ر،مس�توى 
financement, foncier, et fiscalité(العقار ا�متویل ، ٕاذن ،

  . واجلبا�ت
لس�ید الوز�ر، فهناك ا�ٓن امحلد � املشلك د�ل العقار كتعرفوه، ا

املغرب عندو م�اطق صناعیة موجودة، ولكن املشلك هو الولوج لهذه 
املناطق الصناعیة، وهذا هو املشلك، املشلك د�ل العقار الصناعي، هاذ 
املناطق الصناعیة مز�نة، ٔ�هنا عندها وا�د املس�مثر�ن ا�يل هام م�وسطني، 

ة واملتوسطة ا�يل كتطلب وا�د املناطق ولكن اك�ن املقاوالت الصغري 
الصناعیة ا�يل �كون فهيا اللكفة �ز�، و�كون فهيا ٔ�یضا الكراء، وكت�ٔهیل 
فضاء أ�عامل كنقولها لمك، رامك �ارفني ب�ٔن جيب الرفع من مس�توى ٔ�داء 

  .قضاء أ�عامل وتعز�ز قدراته ملوا�بة
  .وشكرا

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

  .اللكمة لمك الس�ید الوز�ر ٕاذا ٔ�ردمت التعق�ب

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

ٔ�� �غي ن�رش الس�ید املس�شار فهاذ الشهر ٕان شاء هللا �ادي �كون 
ا�لجنة جتمتع، راه مايش املشلك يف �ج��ات، املشلك واش كنتقدمو وال 

ـ ل 61مج احلكويم وضع الهدف هنبطو وال نطلعو، ٔ�ن من ال، ذاك الرب�
  . 50حبال ٕاىل هابطني، ال يه كنطلعو، �ش نتقدمو �لقدام مرتبة  50

�كفي مؤرش وا�د فهاذ اليش د�ل �ٓخر ماي، �س��رات أ�ج�بیة 
، لو ما اك�ش م�اخ أ�عامل دولیا مز�ن يف املغرب %�24زادت ب�ٔكرث من 

رات أ�ج�بیة، هذا مؤرش طبیعي �لمس�مثر الوطين و�ش �س��یما جي 
عندك أ��انب يه القدرة د�ل اس�تقطاب د�ل  �ش�تغل، ولكن ميل جيیو
صعید شامل ٕافریق�ا اح�ا أ�ولني، ٕاذن ولكن �یف املغرب قویة دولیا، و�ىل 

�الش؟ ٔ�ن ٕاىل وقف�ا ا�ٓخر �یمتىش، ا ،ريةتالو  ما قلت ٔ�نت �اص �رسعو
ٔ�كرث من ا�ٓخر�ن ٕاىل �غي جتلب �س��رات، ولكن  ٕاذن خصك جتري

�ن �ىل یقني املنافسة ا�ولیة مار�اكن مع �رامب ا�ٓن �غي هيبطوا الرضیبة 
  ، �یفاش ٔ�نت ك�سا�ر هاذ الواقع؟ %15ـ �ىل الرشاكت ل

ٕاذن الت�د�ت العاملیة كثرية �دا، واكن هاذ الفراغ ا�يل اكن يف 
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ٕان شاء هللا یتعني املد�ر د�ل املؤسسة قریبا، احلكومة حىت هو ٔ��ر و�متناو 
هاذ اليش د�ل املناطق الصناعیة راه كذ� اجلهة، وا�ٓن عندها موارد 
د�ل ا�مع، ٔ�ن املشالك احمللیة ما ميك�ش لكها حتل من الر�ط، راه اك�ن 

ا�و� �برية �ل�س�بة �لمشالك الصغرى وصغرية �ل�س�بة "ا�ٓن �یقول � 
  ". كربى�لمشالك ال

جتي �لر�ط حتل مشالك يف صفرو،  واعندك مشلك يف صفرو كن�س�ن
و اال متركز �ش فعال �كون التمنیة احمللیة، ٔ�ما ن�س�نالالبد من الالمركزیة و 

  . من الر�ط تت�ل املشالك لكها هذا م�طق جتاوز
بغینا فعال اخفاص مزید من الالمركزیة ومزید من اجلهویة ٕاىل  ،ٕاذن

نفجر يف و�ه هاذ إالشاكلیات املطرو�ة، وا�مع د�ل الطاقات احمللیة ت 
املقاوالت الصغرى، راه رئ�س احلكومة یاله �لكم يف الرب�مج، �ادي �كون 
جلنة �ىل مس�توى رئ�س احلكومة، املشالك ا�يل داز من املرا�ل لكها وما 
�لش املشالك �ادي �كون جلنة عند رئ�س احلكومة ٕان شاء هللا ملتابعة 

 .لكهاذ املشا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
 وموضو�ه ،ون��قل ٕاىل السؤال املو�ه لقطاع الشغل وإالدماج املهين

رشاكت املناو�، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من مجمو�ة الكونفدرالیة 
  .ا�ميقراطیة �لشغل لتقدمي السؤال، تفضل

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

  ء،السادة الوزرا
  السادة املس�شار�ن احملرتمني،

طیب، سؤالنا حول �اك�ر رشاكت املناو�، و�ٔ�خص قطاع د�ل 
و العامل د�هلم من مشالك یالتدبري املفوض يف امجلا�ات الرتابیة ا�يل تیعان 

  . �دة
الس�ید الوز�ر، ا�ور د�ل الوزارة د�لمك يف ت��ع مدى  ،�سائلمك ،�ا

  . لشغلا�رتام هاذ الرشاكت ملدونة ا
  .شكرا

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

  :الس�ید محمد ی�مي وز�ر الشغل وإالدماج املهين
  . �ىل لك �ال السؤال ما فهيش امجلا�ات احمللیة �ش نقدر جناوبك

  .ولكن شكرا ٔ�وال �ىل طرحمك لهذا السؤال ا�يل هو �م
س�ش�تغل ف�ه ما ميك�ش  ويف احلق�قة ٔ�� نقول لمك املوقف املبديئ ا�ي

�س�متر هاذ النوع من �س�تعباد اجلدید ا�يل تی�سمى ٔ�ح�ا� بعض العقود 

  . من الباطن ا�يل �هتدر احلقوق د�ل الشغی�

ٔ�� ملزتم معمك ٔ�ننا ی��غي ٔ�ن �ش�تغل مجیعا ليك جند إالطار القانوين 
ناش وإالطار التنظميي �ش نصف�و هاذ القضیة، �ىل أ�قل ٕاىل ما اس�تطع 

نصف�وها اكمال ف� یتعلق �رشاكت املناو� ا�يل ت�ش�تغل يف القطاع اخلاص، 
�ل�س�بة �لقطا�ات احلكوم�ة، �ل�س�بة �لمؤسسات العموم�ة ما ميك�ش 

  . �س�متر هاذ اليش
وميكن لنا  ،حنن �اكفون يف الوزارة �ىل بلورة مقرت�ات قانونیة ،ولهذا

�ادي �رفعو تقر�ر فهاذ  نضمنوها يف مرسوم د�ل الصفقات العموم�ة،
املوضوع هذا، اح�ا �دامني وت�متناو تعطیو� ٔ�فاكر فهاذ اليش هذا، �ش 

  . �ىل أ�قل نبداو هباذ املس�توى، مث �نیا منش�یو ٔ�یضا لقطا�ات ٔ�خرى
بطبیعة احلال تتعرفوا ب�ٔنه من الناح�ة القانونیة هذاك املقاول من الباطن 

�لنصوص ال�رشیعیة د�ل الضامن  ،انونملزم �لتق�د �ٔ�حاكم د�ل الق
�ج�عي، د�ل حوادث الشغل، د�ل أ�مراض املهنیة، املقاول أ�صيل 
حيل قانو� حمل املقاول من الباطن ٕاذا ما نفذش الوعود د�لو، اح�ا ا�ٓن 
�ىل مس�توى التف��ش د�ل الشغل اك�ن وا�د اجلهد اس�ت��ايئ و�ركزي �ىل 

الضمي  فعال حناولو �رفعو الضمي، نقولها لمك، �رفعوهاذ الرشاكت هاذي �ش 
ٔ�ن اك�ن ممارسات واك�ن �االت خشصیة ٔ�� تنعرفها وقریبة ا�يل فعال  ..�ىل

الناس یعين اك�ن رجعنا لوا�د احلا� من �س�تعباد املعارص اليت ال جيوز 
  . ٔ�ن �كون يف دو� د�ل احلق والقانون حبال ا�و� املغربیة

  .شكرا

  :د رئ�س اجللسةالس�ی
  .شكرا

  .اللكمة لمك يف ٕاطار التعق�ب

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

ؤ�ح�یك �ىل الرصا�ة د�� يف اجلواب، وكنمتناو فعال نتعاونو �ش 
نفكو هاذ املشالك العویصة، الغریب يف أ�مر هو ٔ�نه هاذ الرشاكت د�ل 

لیة وامجلا�ات الرتابیة ا�يل ت�سريوها هام التدبري املفوض يف امجلا�ات احمل 
رؤساء جام�ات م�تخبون وسلطات الوصا� ا�يل �بعة لوزارة ا�ا�لیة ا�يل 

  . كرتاقب هاذ التدبري املفوض
الاكرثة هو ٔ�نه یمت �دم ا�رتام دفا�ر التحمالت ٔ�مام مرٔ�ى ومسمع 

 ،الس�ید الوز�ر ،امجلیع، مع رؤساء امجلا�ات وال السلطات احمللیة، وتتعرفوا
  . هاذ العامل االظروف ا�يل ت�ش�تغلو 

تنطلبو م�مك، الس�ید الوز�ر، ت�س�یقمك مع وزارة ا�ا�لیة ومع  ،لهذا
السلطات إالقلميیة �ش نوضعو �د لهاذ الت�اوزات، وفعال ٔ�ص�ت ح�� 

  .قلت ٔ�نه زمن اس�تعباد د�ل هاذ الرشاكت
�ادي نعطي م�ال يف  نعطیمك ٔ�م�� موجزة، العامل د�ل التدبري املفوض

 les délégués(عامل، مك�ب نقايب، و) Sita Blanca(ا�ارالبیضاء 
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personnels(  د�ل رشكة مبجرد ٔ�هنم داروا ملف مطليب �لرشكة وقفت
 6وا�د معتصمني ٔ�مام امجلا�ة احلرضیة ملدینة ا�ار البیضاء �ٔكرث من  20

  .رشها
، الس�ید الوايل والس�ید قلت لهذا تنطلبو ٔ�وال من السلطات إالقلميیة
هاذ املشالك ٔ�نه �ري  وز�ر ا�ا�لیة والس�ید وز�ر ال�شغیل �ش نفكو

معقول الیوم يف امجلا�ات الرتابیة ٔ�نه اكینة حرب �ىل العمل النقايب، اكینة 
 .العامل ذضیاع احلقوق د�ل ها

�نیا، �ل�س�بة �لقطا�ات د�ل امجلا�ات احمللیة وكنا �لكمنا ٔ�� وٕا�ك 
عرف�ش واش اكینة االس�ید الوز�ر وقليت يل الیوم بدٔ� احلوار القطاعي، ما 

حكومة �رئاسة الس�ید الع�ين رئ�س احلكومة وال اكینة حكومات م�عددة 
وطلبنا �لس�ید وز�ر  ،ٔ�نه احلوار القطاعي مع وزارة ا�ا�لیة ما اكی�ش

د�ل  �ب احلوار مع النقا�ت ا�ا�لیة وقال � اح�ا مس�تعد�ن نف�حو
  .احلوار ذامجلا�ات الرتابیة ولكن الیوم ما اكی�ش ها

اكینة مشالك �مجل� يف غیاب حوار قطاعي ٔ�ش�نو كنو�دو لهذا 
ٕاىل ما اك�ش حوار قطاعي  اح�ا يف احلوار �ج�عي، كنقولو ك�شكو

مم�ٔسس ما ميك�ش �كون احلوار �ج�عي، لهذا �اود �ين كق�ول لمك من 
غیل ٔ�نه �اص احلكومة تف�ح احلوار القطاعي خصوصا يف �ب وزارة ال�ش 

العامل �ی�س�ناو يف وا�د ا�مو�ة د�ل املدن ٔ�نه �ىل  ذامجلا�ات الرتابیة، ها
أ�قل یت�رتم دفرت التحمالت ویت�رتم قانون الشغل �اصة املتعلق بضامن 

ب�ٔمراض مزم�ة، ٔ��لهبم  االص�ة والسالمة لهذا العامل ٔ�نه ٔ��لهبم �ميرضو 
  ..یتعرضون حلوادث السري، ٔ��لهبم �یتقطع هلم من أ�جر د�هلم، لهذا كنمتناو

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

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

  :الس�ید وز�ر الشغل وإالدماج املهين
دش ف�ه املعطى د�ل امجلا�ات احمللیة ر أ�� كنعاود ن�ٔكد ب�ٔنه السؤال ما و 

يل ٔ�نه مرتبط �لقضیة د�ل العقود من الباطن هذیك ولكن املشلك یبدو 
د�ر اجلهود تمجیعا �ش الوزارة د�ل الشغل ك  كنقول لمك �اصنا نتعاونو

د�لها يف ٕاطار اجلهد ا�يل �یقوم به املف�ش د�ل الشغل و�یحرروا خمالفات 
ذاك اليش ا�يل �اطهيم القانون، ولكن كزنید وكن�ٔكد ب�ٔنه �ميكن لنا  ا�ید�رو

بغیتو ايش �ا�ة يف املدونة ٕاىل  ایبو جت مجیعا وان� مكرش�ني �ميكن  كرونف
خرى، ج�بو يش �ا�ة يف الها وتوقع يش �ا�ة  الها وال خف�و تقربو  اتقربو 

معه ٕاجيابیا  املوضوع هذا اح�ا مس�تعد�ن نتعاملو ذااملدونة، ٕاىل بغیتو يف ه
  .ف� یتعلق �حلوار �ج�عي
س�ید رئ�س احلكومة �لكم �لیه يف ا�لقاء د�لو احلوار إالج�عي راه ال 

ٕاىل ما اك�ش يش قطاع معني حنن سرنفع هذا ٕاىل الس�ید رئ�س احلكومة 
ليك جيدد م�شوره بتفعیل احلوار القطاعي متهیدا �لحوار املركزي ا�ي هو 

  .قادم ٕان شاء هللا يف أ�سابیع القلی�

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

صلنا �لنقطة اليت ٔ��رها اليس العريب احملريش حول الوزراء ا�يل وا�ٓن و 
شكون ا�يل �ادي جياوب، فا�ٓن حنن ٔ�مام سؤالني ا�ایبني وما قدموش 

وا�د مو�ه لاكتبة ا�و� امللكفة �ملاء وما اك�ن شكون ا�يل �ادي جياوب 
  .�لیه، ويه مل تطلب ت�ٔ�ري هذا السؤال
د�ر، تارفني، الرئاسة �ارفة ٔ�ش�نو ك وكذ�، هللا �ريض �لیمك اح�ا �

الفریق �شرتايك والفریق د�ل أ�صا� واملعارصة  ،وكذ� اك�ن الفریقني
السؤالني فإالخوان ٕاذا اكنوا مازالني م�ش�ب�ني یقراو  ذ�ربوا �ش ی�ش��وا هبا

 .، تفضل256السؤال طبقا �لامدة 

  :املس�شار الس�ید محمد �لمي
ى ال فائدة من طرح سؤال �ىل الكرايس �ل�س�بة �لفریق �شرتايك �ر 

�لسؤال د�لنا وكنطلبو من الرئاسة ت�ٔ�لوا لنا ٕاىل  الفار�ة، اح�ا كن�ش��و
�ني حضور الس�یدة اكتبة ا�و� جلواهبا �ىل السؤال حىت یق�نع الفریق 
ویق�نع الرٔ�ي العام الوطين، �اصة ٔ�ننا مق�لني �ىل مومس د�ل الصیف، 

واكینة ٔ�قالمي �دیدة دا�ل �راب اململكة تعاين من هذه  اك�ن حش د�ل املیاه
  .بغینا جواب د�ل احلكومة الواحض والرصحي ملعاجلة هذه ا�ٓفةاأ�زمة، اح�ا 

  :الس�ید رئ�س اجللسة
لمك ذ� رمغ ٔ��مك كنمت اتفقمت ق�ل ذ� ٕ�لقاء السؤال، ولكن لمك ذ�، 

  .نفس اليشء
 .اللكمة لمك ،أ�صا� واملعارصة

  :ر الس�ید العريب احملريشاملس�شا
ا�يل �ادي نقول يف احلق�ق�ة حس�يب هللا ونعم الو�یل،  ،الس�ید الرئ�س

اح�ا السؤال د�لنا مو�ه �لس�یدة الوز�رة، فعال عندها �ذر، ولكن السؤال 
ا�يل اك�ن  (titre) د�لنا تنو�وه �لحكومة، ولو ٔ�ن احلكومة يف احلق�قة �ري 

املقاالت ا�يل اكینني يف بعض اجلرائد، اك�ن حبال ذاك امسیة د�ل احلكومة، ا
�ري العنوان، ٔ�ن ميل تتجي �لتفعیل وتتجي �لعمل ومع من �ش�تغل اك�ن 

  . �ري العنوان �یف ما قلت �
  .د�ل الوزراء ملكفني �ملاء 6عند� املوضوع هو قطاع املاء، عند� 

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  الس�ید املس�شار، واش نقطة نظام وال؟

  :س�شار الس�ید العريب احملريشامل 
  .ال سؤال �ٓس�یدي

  .�اود معا� الس�ید الرئ�س
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  :الس�ید رئ�س اجللسة
(La régie) د�ر ت(compteur)  تفضل، ٔ�ن شفت ٔ�� فهمت ب�ٔن ،

  .نقطة نظام
  .الس�ید الوز�ر

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

  .ٕاىل تطرح السؤال راه ت��قى عند احلكومة احلق يف اجلواب
  :الس�ید رئ�س اجللسة

  .اس�متر ،الس�ید العريب

  :املس�شار الس�ید العريب احملريش
  . حس�يب هللا ونعم الو�یل ،الس�ید الرئ�س

السؤال د�لنا مو�ه �لس�یدة الوز�رة، ٔ�ن عند� مشلك د�ل املاء، 
حبال از�رة عندها �ذر، احلكومة �یف ما قلت اك�ن �ري العنوان الس�یدة الو 

ذاك املقاالت ا�يل اكینني يف بعض اجلرائد، �ري العنوان، ولكن تتد�ل 
  .�لعمق تتلقاه فارغ هاذي يه احلكومة د�لنا، هللا ید�ر اخلري

د�ل الوزراء ملكفني �ملاء، ا�يل ملكفة �لوزارة �ملاء د�ل  6عند� 
دالوزراء  �6يل ملكفة �ملاء دالواد، ا�يل ملكفة �ملاء د�ل الش�تا، السد، ا

لكهم ملكفني �ملاء، زائد املد�ر العام مسكني الوطين �لامء والكهر�ء خمتفي 
اليس �يل الفايس الفهري دا� راه تنطلب املغاربة ا�يل لقاه یبلغ به امجلا�ات 

  . �لیه البو وجمالس العامالت وأ�قالمي وجمالس اجلهات تیق 
الس�ید  ،الناس �لعطش، الصیف، هنار العید يف وزان املاء مقطوع

وتوقعت االتفاق�ة ٔ�مام �ال� امل�  ،الرئ�س، وهنار �ين عید املاء مقطوع
مع اليس الفايس الفهري ومع �يق الوزراء �ىل ٔ�ساس ٔ�ن يف  2008يف 

ز ما د�جنا 50%�كون امللف ا�هت�ى وساىل، ٕاىل �دود السا�ة  2012
  . اكیناش

تنطالبو بف�ح حتق�ق فهاذ املشاریع لكها، مايش �ري م�ارة احلس�مية، مجیع 
املشاریع ا�يل مت التدشني د�لها من طرف �ال� امل� جزء �بري فهيا 
م�وقف، جزء �بري من هاذ املشاریع یعين م�وقفة ما اكیناش، تنطلبو بف�ح 

  . حتق�ق
اجلواب احلق�قي �سمحوا  توبغی اكذ� تنطلبو، الس�ید الوز�ر، ٕاىل 

�لسادة الربملانیني د�لمك یوقعوا �ىل جلن د�ل تقيص احلقائق ا�يل مايش �ري 
يف احلس�مية، مجمو�ة د�ل املشاریع فهيا خروقات، مجمو�ة د�ل امللفات فهيا 

الفساد  بغیتوافساد �بري واك�ن �س خمتب�ني وراء الفساد، وتنقول لمك ٕاىل 
  نوقفو �لیه، ها السادة الربملانیني خرجوا اكملني ونوقفواحلق�قي ها هو ٔ��

�ىل ٔ�ي ملف اكن، اك�ن ملفات فهيا رواحئ اكرثیة واحلكومة يف �لمها، ولكن 
  . لكيش تی��ظر

ولهذا تنقولو، الس�ید الرئ�س، ب�ٔن هاذ املوضوع د�ل املاء يف مجمو�ة 

موضوع د�ل املاء د�ل املناطق، موضوع ا�يل الناس دا� يف ٔ�مس احلا�ة، 
  .املاء االناس لكهم تی��ظرو

  .ما �ادي یوقفين حىت وا�د �ري �ونوا هانیني
دالوزارات یتقضاو تقریبا  6املاء ا�ٓن موضوع السا�ة، احلكومة �ایبة 

  ...ملیون د�ل ا�رمه يف الشهر �ایبني، � 
لضو الس�ید املد�ر ال وجود � والناس �لعطش، الفواتري د�ل املاء وا

شكون خيلص، اك�ن ا�یلومرت �متيش ما تتلقاش  20دا� الناس تترضب 
مشالك ا�يل احلق�قة هاذ احلكومة تت��ظر حىت یوقع ما وقع حبال ا�يل وقع يف 
احلس�مية �اد تبقى تقول مايش ٔ�� ا�يل مسؤو�، راه ا�يل مسؤول، راه 

)PAM ( ولني دالوزارة مسؤ  6جام�ة، هللا ٔ�كرب، حكومة فهيا  24عندو
�ىل املاء، واملاء ما اكی�ش و�دا ميل یوقع املشلك یقولوا یلصقوا ا�لومة ليش 

  . �د �ٓخر
ومن هذا املنرب تنقولو لهاذ احلكومة احملرتمة  ،الس�ید الرئ�س ،ولهذا

  .�راجع أ�وراق د�لها

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

  .اللكمة لمك الس�ید الوز�ر ٕاذا ٔ�ردمت إال�ابة

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

  .�سم هللا الرمحن الرحمي
ٔ�وال، املس�شار�ن والربملانیني مايش قارص�ن �ش احلكومة يه ت�ٔذن 

ج�ه هلم، حنن حنرت�م، هلم اس�تقاللیة قرارمه، ال ميكن التحمك فهيم وتو 
إالمالءات هلم لیوقعوا ٔ�و ال یوقعوا، املؤسسة ال�رشیعیة مس�تق� ؤ�� ٔ�رفض 

ٔ�ن یقع جعل الربملانیني مبثابة قرص �بعني  2011ٔ�ن �س�ل �لینا يف دس�تور 
  .. ـلقرار حكويم، �لینا ٔ�ن حنرتم املؤسسة ال�رشیعیة، حنن ال �ش�تغل ب

  :الس�ید رئ�س اجللسة
 . راه �هيدر حىت �مكل ونعطیك

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

  . ٕاذن هذه القضیة أ�وىل
القضیة الثانیة، الوزراء يف املیدان، الوزراء يف املیدان يف م�طقة 

وزارة التجهزي احلس�مية يف عهد هذه احلكومة ثالث ز�رات �لوزارة امللكفة، 
 300والنقل واملاء وا�لو��س��ك، من ٔ��ل ماذا؟ سد واد ��س ملیار و

  . ملیون درمه
مركز حتلیة م�اه البحر مع الس�ید املد�ر د�ل املك�ب الوطين �لكهر�ء 
واملاء الصاحل �لرشب �رید ٔ�ن جتده س�ت�ده يف املیدان، زار ٕاقلمي احلس�مية 
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ركز حتلیة م�اه البحر ا�يل القمية مرات من ٔ��ل ٔ�ن یقف �ىل مرشوع م 3
مرشوع د�ل امحلایة من الف�ضا�ت �ىل  11ملیون درمه،  500د�لو 

  .مس�توى ٕاقلمي احلس�مية، مهنجنا، من �رید ٔ�ن �رامه، يف املیدان
والیوم احلكومة قررت، �ال� امل� ٔ�عطى توجهيات صارمة برضورة 

ع اليت ٔ�قرت �ىل البحث والتحق�ق و�شك�ل جلنة �ىل مس�توى املشاری
مس�توى احلس�مية املنارة املتوسط، وسريا �ىل هذا ا�هنج املليك السايم، قرر 
الس�ید رئ�س احلكومة يف اج�ع جملس احلكومة أ��ري ٔ�ن �شمل البحث 
اكفة املشاریع، ٔ�ن �كون هنا� جلنة �ىل مس�توى رئاسة احلكومة لت��ع لك 

نه یقع التوق�ع ٔ�مام �ال� امل�، املشاریع، ٔ�نه فعال ا�شغاالت املواطنني �ٔ 
  .وال یقع ا�رتام ت� الربامج ،وال یقع ا�رتام ت� ا�ٓ�ال

عندما یقع هذا املشلك �ل�س�بة ٕالینا هذا أ�مر مطلوب، �اصة ؤ�ن 
  .هذه �ٓلیة دس�توریة ت��ح �لس�ید رئ�س احلكومة ٔ�ن یتابع بدقة

متدت ا�طط ٔ�نه ما یتعلق �لقضیة املرتبطة �ملاء، احلكومة احلالیة اع 
اكن إالشاكلیة املطرو�ة يف بالد� من ٔ��ل ت�ٔمني املوارد املائیة هو التوفر 
�ىل خمطط مرجعي، خمطط وطين �لامء، واحلكومة وضعت مضن ٔ�ولو�هتا 
من بعد القانون د�ل املاء ٔ�ن �كون هذا مضن التو�ات، وامحلد � ا�ٓن 

  .ا املساروفق هذه إالسرتاتیجیة نتقدم خطوات يف هذ
  .وشكرا

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

 .الس�ید الرئ�س مازال حمتفظ بنقطة نظام، تفضل

  :املس�شار الس�ید ن��ل ش�یخي
ما كنت ٔ�تد�ل و�اولت ما نتد�لش ولكن ٔ�مام  ،الس�ید الرئ�س

ال�دي د�ل الس�ید املس�شار ا�ي �لكم م�ذ قلیل وا�يل بدل من ٔ�نه 
�ه �لحكومة يف ٕاطار أ�دوار ا�س�توریة املنوطة �لربملانیني �یتو�ه یتو 

�لسادة النواب واملس�شار�ن �ش یعطهيم دروس، فوقاش یوقعوا وفوقاش 
  . ما یوقعوش

ٔ�� كنعترب ب�ٔن هذا سلوك �ري الئق وی��اىف مع املق�ضیات د�ل النظام 
  . ا�ا�يل د�لنا و�لتايل ی��غي ٔ�ال یتكرر

دقائق يف نقطة نظام طبقا �لنظام  2عندي .. املس�شار�نالنواب و 
  . ا�ا�يل

غیوقعوش، ا النواب واملس�شار�ن �یعرفوا فوقاش غیوقعوا، فوقاش م
خصوصا ميل تتجي طلبات توق�عات من هیئات ؤ�حزاب �یعرفوا املغاربة 
ب�ٔن يه ا�يل م�ورطة يف وا�د العدد د�ل املصائب ا�يل كتعرف وا�د 

ملناطق يف البالد د�لنا، و�ىل رٔ�سها احلس�مية واملناطق د�ل العدد د�ل ا
  . الریف، و�لتايل كفى من املزایدات

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

  ..ال، هللا �ريض �لیمك ما �اد�ش نبقى ٔ��
نقطة نظام يف ال�س�یري واش اك�ن يش خط�ٔ يف ال�س�یري، شوف، یاله، 

 .لمك ذ�، � ذ�

  :س�شار الس�ید العريب احملريشامل 
  الس�ید الرئ�س، 

�د ینوب �لینا  ٔ�وال، الس�ید الوز�ر تنعتقد هو يف أ�ول قال ما لكفو
تنظن، ب�ٔن هو قال . �ش جياوب، ما لكفاتوش الوز�رة، ٕاذن �ري فضويل

  . ب�ٔن الوز�رة ما لكفاتوش
ت مع رض ها�نیا، ٔ�ن الس�ید الرئ�س ا�يل تیقول ٔ�� و�ت لو اهتام ٔ�� 

ت �ىل العدا� والتمنیة، ٔ�� رض هاعرفين هو االناس ا�يل معنیني، �ش 
ت �ىل ٔ�عضاء احلكومة �سمحوا لبعض الفرق د�هلم يف بعض رض ها

 �ىل امللفات ا�يل فهيا الفساد وا�يل رضامللفات، ٔ�ما الس�ید الرئ�س ا�يل �هي
ش �الش طلبنا اح�ا التحق�ق، �اهاذ اليش  (PAM)فهيا مسؤولني �لهيا 

بغاش یوقع هام العدا� انب��و شكون ا�يل مسؤول، ولكن شكون ا�يل ما 
 معنا �د، هام ا�يل ما رضهاوالتمنیة، وكذبوا يف إال�الن وقالوا ب�ٔن اح�ا ما 

بغاوش یوقعوا �ش نف�حو حتق�ق من طرف السادة الربملانیني، وا�ٓن ا
  .تیزتایدوا �ىل املغاربة

  :الس�ید رئ�س اجللسة
   �ريض �لیك، �الش �ادي �رفعها؟ اليس العريب هللا

�لسؤال الثالث موضو�ه ٕاجناز السدود، اللكمة كذ�  �ادي ن��قلو
  .�لسادة ٔ�عضاء فریق أ�صا� واملعارصة لتقدمي السؤال

  :املس�شار الس�ید ٔ�محد تو�زي
  شكرا الس�ید الرئ�س، كنطلب هو أ�ول، واش اك�ن نقل؟

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  . اك�ن نقل م�ارش

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

وجعلنا من املاء لك "و �ىل املاء ف� خيص املاء، رض يف الواقع اح�ا كهن
، ويف ا�ول ا�يل حبالها حبال املغرب ا�يل تعاين من خصاص يف "يشء ح�ا

املاء، ا�يل يه دول ٕاما �افة ٔ�و ش�به �افة تصبح معل تعبئة املیاه املوارد 
ملائیة املتوا�دة دا�ل الب� ٔ�وىل أ�ولو�ت، ما كتكون حىت يش حكومة ا

�یفام بغات �كون هذه احلكومة كتكون عندها يش ٔ�ولویة ٔ�خرى من �ري 
  . ٔ�ولویة تعبئة املیاه وبناء السدود

�ىل ٔ�ن الس�یاسة احلكمية د�ل �ال�  ،الس�ید الوز�ر ،كام تعرفون
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اء السدود، هاذ الس�یاسة احلكمية اليت املغفور � احلسن الثاين ف� خيص بن
يه ا�يل ك�س�تفدو مهنا ا�ٓن، ا�ٓن املغرب مقارنة مع وا�د العدد �بري من 
ا�ول، ال نعاين خصاصا يف املاء، سواء املاء ا�يل هو �س�تعمل يف الفال�ة 

  . ٔ�و املاء د�ل املاء الصاحل �لرشب
ا هو موقع املغرب تذ�روا لو مل �كن ت� الس�یاسة د�ل بناء السدود، م

ا�ٓن؟ ٕاذن هناك ٕاشاكلیة �برية �دا، ٔ�ن بناء السدود ف�ه ٔ�وال تعبئة املیاه، 
حامیة أ�من املايئ د�ل الب�، كذ� حامیة املس�توطنات واملدن من 

  . الف�ضا�ت، وكذ� جعل الفرشة املائیة تتقوى مع مرور الزمن
ا�يل �الو� ا�ٓن ٕاذن هذا العمل قاموا به ذاك الناس ا�يل س�بقو�، 

اح�ا كنع�شو يف هذه الفرتة ا�يل فهيا �س��ا املاء م�وفر، سواء كام قلت يف 
  . البدایة �لفال�ة والصنا�ة

السؤال املطروح ا�ٓن هو اح�ا �حكومة مايش �ري حكوم�مك ٔ�ن�، 
احلكومة د�لمك واحلكومات السابقة اليت ختلت نقولها �لك صدق عن بناء 

املتوسطة والسدود التلیة، ٔ�نه وا�د الوق�تة قلنا ٔ�ن السدود الك�رية و 
�ام ميل قلنا  15س�نني وال  10املغرب مايش فال�، و�لتايل وقف�ا 

السدود �برية وتلیة، ا�ٓن ٔ�ش�نو املطلوب م�مك، ٔ�ش�نو أ�جوبة ا�يل �اصها 
   ؟تعطي احلكومة �لمواطنني

 خيص ، املغرب وقع عندو الزتامات ف�(Cop22)املغرب اس�تق�ل 
التغريات املناخ�ة، احملافظة �ىل التغريات املناخ�ة، �ٔي العملیات اليت 

واملاء هو يف صلب املوضوع د�ل التغريات  ،سوف تؤدي ٕاىل تغريات
الس��نة ا�يل فاتت  ذااملناخ�ة يف حشه، كذ� احلكومة قررت ميكن ه

�ل التمنیة املس�تدامة، املاء دا (Les ODD)وا�د ا�طط وطين د�ل 
  . مش��ا كنلقاوهامس�ٔ� ٔ�ساس�یة، املاء فني ما ) les ODD(هاذ 

�الش او�لتايل جيب ٔ�ن �كون هناك س�یاسة واحضة يف هذا املیدان، 
  املیدان؟ ذانقولو واحضة يف ه

نتعطلو �ىل هذا،  ،(l’autoroute)�ىل  خنلیو لك يش، نتعطلو
یات د�ل �ىل هذا، ما تنعطلوش �ىل الربا�ات، ما خنلیوش مك  نتعطلو

  . املیاه ا�يل كمتيش كتطیح الش�تا وكمتيش �لبحر
ونعطیمك م�ل �س�یط ا�يل تنعرفو خشصیا، ٔ�� عندي ٔ�جوبة د�ل السادة 

، ا�يل ماتوا هللا �رمحهم، عندي ٔ�جوبة الوزراء، اك�ن فهيم ا�يل هللا �رمحو
�ىل ٔ�ن وا�د السد ا�يل معروف �ىل واد �بري تیجي من أ�طلس الك�ري 

 2001 يف اقالو  1999، ٔ�نه يف جواب د�ل وز�ر "واد الزات"هو  ا�يل
  .وال یو�د 2017السد، اح�ا يف  ذا�ادي یت�ىن ه

جيب �ىل احلكومة ٔ�ن تعطي أ�ولویة الك�رية لبناء هاذ  ،و�لتايل
السدود ا�يل يه ضامنة ٔ�من املاء لبالد� يف ٔ�فق التغريات اخلطرية واخلطرية 

  .يف املس�تق�ل�دا اليت ممكن ٔ�ن تصی��ا 

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

  .هللا هيدیك، الس�ید الوز�ر تفضل. شكرا، شكرا

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

ند �دم اجلواب، ٔ��ن هو ٔ�عتقد وهذا جزء من املسؤولیة، ا�يل اكن ع 
نعو�ت �الش �ایبة احلكومة؟ عند اجلواب اس�تعامل االتضامن احلكويم و 

قدح�ة ال تلیق هباذ املؤسسة، یعين ٔ�عفي نفيس من �كرارها ٔ�ن ال تلیق 
  .هبذه املؤسسة

الس�ید املس�شار، الس�ید املس�شار طرح  تن�اوب السؤال ا�يل طرحو
  . طة نظام ولكن مضن الوقت ا�صصوا�د القضیة �مة �اوبت �ىل نق

ولكن السؤال ا�يل طرحت الس�ید املس�شار هام، ٔ�ن أ�من املايئ يف 
اكینة  ،بالد� وا�د من القضا� الكربى ا�يل ما كرتتبطش بتغري احلكومات

ٕاسرتاتیجیة، هاذ احلكومة ٔ�ش�نو الرب�مج د�لها، الرب�مج یقوم �ىل ثالثة 
  :ٔ�مور

ا�ال �رؤیة ٕاسرتاتیجیة، ولهذا  ذافاظ �ىل تدبري هٔ�وال، ما یتعلق �حل
من بعد قانون املاء ا�ٓن اك�ن ا�طط الوطين �لامء ا�يل وقع �ع�د د�لو 

  .يف تزنیل الربامج د�لو
�نیا، ما یتعلق بتدبري املوارد، �اصة ما هيم القضیة ا�يل طرحهتا يف 

 .السؤال د�لمك، القضیة د�ل السدود
 3سد،  15د�ل هاذ احلكومة �ىل مس�توى السدود الكربى الرب�مج 

 10، �ىل مس�توى السدود الصغرى 2021-2017سدود كربى يف الس�نة 
سدود صغرى يف الس�نة، هذا هو الرب�مج ا�يل الزتم�ا به يف ٕاطار الرب�مج 

 .� ف� بی��اءاحلكويم وا�يل هو موضوع مسا
املايئ، ٔ�ن هذا كام س�توى الثالث هو الت�دي د�ل العرض امل �ىل 

نقولو املوارد، مث �س�ت�ابة �لطلب ا�يل اك�ن �ىل مس�توى ا�متع وا�يل هو 
طلب مايش ساهل، طلب ا�يل يف تنايم، �اصة يف ظل احلاج�ات 

  . املرتبطة �لفال�ة، احلاج�ات املرتبطة �حلاج�ات الصناعیة و�ري ذ�
م�ه ف� یتعلق �ملاء هاذ ا�ال فعال جزء م�ه يف ا�طط، ولكن جزء 

الصاحل �لرشب، التدبري د�ل املك�ب الوطين �لامء الصاحل �لرشب وا�يل 
اك�ن ف�ه تقدم وفق �ر�مج، �اصة تدبري احملطات احلر�ة والصعبة، �اصة 

اكع اح��ا�ات حولها، ا�يل تیكون  بعض املناطق القرویة ا�يل ك�شهدو
  . يئ يف تدبريهاالعطش وا�يل تیق�يض وا�د ا�هود اس�ت��ا

صنا منزيو ما بني املاء وما بني املیاه، ٔ�ن التدبري د�ل املیاه وهنا خ 
املرتبطة بب�ريات ٔ�و برثوات طبیعیة �ادیة، هذاك عندو جمال د�لو، عندو 
�القة �ملیاه والغا�ت، وهذا ٔ�یضا جمال اسرتاتیجي، ما خصناش خنلطوه مع 

القة بتوفري املاء الصاحل �لرشب ٔ�و املاء ا�ال املرتبط �ملاء ا�يل عندو �
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د�ل السقي ٔ�و �ري ذ�، هاذو جوج د�ل ا�االت ا�يل هام ممتزي�ن وا�يل 
  . �ش�تغال فهيم

مبعىن �ش نؤكد السؤال د��، احلكومة �ادیة وفق ٕاسرتاتیجیة ا�يل 
اعمتدها املغرب هاذي عقود، ولهذا هاذ الس�نة احلق�نة د�ل السدود �هزت 

  .والد�، ٔ�نه تی�ٔمن لنا احلاج�ات، وهذا وا�د اليشء �م �ل�س�بة ال60%

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  . هبذا �كون قد ٔ�هنینا �دول أ�عامل

واك�ن دا� ا�ٓن �لسة مشرتكة ما بني جملس املس�شار�ن وجملس 
 .النواب

  .ورفعت اجللسة، وشكرا �لجمیع


