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

1 

 )2018 فربا�ر 13( 1439 جامدى أ�ول 26

  السادسة وأ�ربعني بعد املائة اجللسةحمرض 

 ).م2018 فربا�ر 13(هـ 1439 جامدى أ�ول 26 ثال�ءال : التارخي
  .ا�لس لرئ�س ق�وح، اخللیفة أ�ول عبد الصمداملس�شار الس�ید : الرئاسة
�ق�قة او  لثانیة، ٕابتداء من السا�ة ا�قةدق  ونتان وعرش ساع : التوق�ت

  .زوالبعد ال ثام�ة والثالثنيال 
  .أ�س�ئ� الشفهیة م�اقشة: �دول أ�عامل

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

  :ق�وح، رئ�س اجللسة الصمداملس�شار الس�ید عبد 
والصالة والسالم �ىل ٔ�رشف املرسلني و�ٓ�  ،�سم هللا الرمحن الرحمي

  .وحصبه ٔ�مجعني
  .ٔ��لن عن اف�تاح اجللسة

  رتمون،السادة ٔ�عضاء احلكومة احمل
  الس�یدات املس�شارات احملرتمات،

  السادة املس�شارون احملرتمون،
من ا�س�تور، ووفقا ملق�ضیات النظام  100معال ب�ٔحاكم الفصل 

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

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

  .وٕا�ال�ت، اللكمة لمك الس�ید أ�مني

  :تو�زي، ٔ�مني اجللسة ٔ�محداملس�شار الس�ید 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  .�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم �ىل النيب أ�مني
لس�ید رئ�س احلكومة �ى مك�ب ا�لس مشاریع القوانني لقد ٔ�ودع ا

  :التالیة
یتعلق ب��ظمي التكو�ن املس�متر لفائدة  60.17مرشوع قانون رمق  - 1

ٔ�جراء القطاع اخلاص وبعض ف�ات مس�ت�ديم املؤسسات واملقاوالت 
العموم�ة وأ�ش�اص ا�ٓخر�ن �ري أ�جراء، ا��ن �زاولون �شاطا �اصا، 

من  82دراس�ته �ٔ�س�بق�ة، طبقا ٔ�حاكم الفصل وقد طلبت احلكومة 
  ا�س�تور؛

 120یوافق مبوج�ه �ىل االتفاق�ة رمق  30.17مرشوع قانون رمق  - 2
�ش�ٔن القوا�د الصحیة يف الت�ارة واملاكتب، املعمتدة من ق�ل املؤمتر العام 

 ؛1964یولیو  8، املنعقدة جبنیف يف 48ملنظمة العمل ا�ولیة يف دورته 
 2014یوافق مبوج�ه �ىل �روتو�ول  81.16رمق  مرشوع قانون - 3

، املعمتد من ق�ل 1930، �ش�ٔن العمل اجلربي 29املتعلق �التفاق�ة رمق 

 11يف املنعقدة جبنیف ، 103املؤمتر العام ملنظمة العمل ا�ولیة يف دورته 
 ؛2014یونیو 
یوافق مبوج�ه �ىل اتفاق�ة الضامن  43.17مرشوع قانون رمق  - 4

، بني اململكة املغربیة 2016س�متر  21وقع �لر�ط يف �ج�عي امل
 .�بلغارومجهوریة 

 :وتوصل كذ� جملس املس�شار�ن من جملس النواب �لنصوص التالیة
املتعلق  33.06بتغیري و�متمي القانون رمق  69.17مرشوع قانون رمق  -

  ب�س��د أ�صول؛
ملالیة یتعلق بتصف�ة مزيانیة الس�نة ا 53.17مرشوع قانون رمق  -

  ؛2015
یتعلق ٕ��ادة تنظمي ا�لس الوطين حلقوق  76.15مرشوع قانون رمق  -

  إال�سان؛
 39.08من القانون رمق  316مقرتح قانون یقيض بتعدیل املادة  -

املتعلق مبدونة احلقوق العی��ة، الصادر ب��ف�ذه الظهري الرشیف رمق 
نومفرب  22، املوافق ل1432من ذي احل�ة  25، الصادر يف 1.11.178

  ؛2011
یتعلق ب��ظمي املواد املتفجرة ذات  22.16مرشوع قانون رمق  -

�س�تعامل املدين والشهب إالصطناعیة الرتفهيیة واملعدات اليت حتتوي �ىل 
  وتق�یة؛ري �ریة بمواد 
 25.06یقيض بتغیري و�متمي القانون رمق  51.14مرشوع قانون رمق  -

دة �لمواد الغذائیة واملنتو�ات املتعلق �لعالمات املمزية �لم�ش�ٔ واجلو 
 .الفالح�ة البحریة

 13الثال�ء وقد بلغ �دد أ�س�ئ� اليت توصلت هبا الرئاسة ٕاىل �ایة 
  :2018 فربا�ر

 سؤ� شفهیا؛ 22 -
 ٔ�س�ئ� كتابیة؛ 10  -
  .ٔ�جویة عن ٔ�س�ئ� كتابیة 7 ــوتوصل كذ� ا�لس ب  -

بعد هنایة هذه كام حنیط ا�لس املوقر �لام ب�ٔننا س�نكون �ىل مو�د 
اجللسة مع �لس�تني �ام�ني، ختصص أ�وىل ��راسة والتصویت �ىل 

 2017النصوص اجلاهزة، وتعقهبا م�ارشة �لسة �نیة الخ�تام دورة ٔ�كتو�ر 
  .2018-2017من الس�نة ال�رشیعیة 

  .شكرا الس�ید الرئ�س

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

لسؤال املو�ه لقطاع أ�وقاف �س�هتل �دول ٔ�عامل هذه اجللسة �
والشؤون إالسالم�ة وموضو�ه ٕادماج الك�ات�ب القر�ٓنیة يف م�ظومة التعلمي 
العتیق، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق العدا� والتمنیة لتقدمي 
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  .السؤال، تفضلوا الس�ید املس�شار

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

  .لس�ید الرئ�سشكرا ا
  السادة الوزراء،

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

اعتبارا ��ور الهام ا�ي تقوم به الك�ات�ب القر�ٓنیة يف �ربیة و�كو�ن 
  :ال�شء وتعلمي كتاب هللا، �سائلمك الس�ید الوز�ر احملرتم

ى ٔ�داء هذه ما يه إالجراءات املت�ذة �لتعز�ز والرفع من مس�تو 
الك�ات�ب؟ وهل من ٕاسرتاتیجیة �لوزارة من ٔ��ل ٕادما�ا يف م�ظومة 
التعلمي العتیق؟ وما يه إالجراءات املت�ذة لتحسني وضعیة التالم�ذ 

  املس�تف�د�ن مهنا؟
  .وشكرا

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .شكرا

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

  :والشؤون إالسالم�ة وز�ر أ�وقاف ،التوف�قالس�ید محمد 
  .�سم هللا الرمحن الرحمي
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
  الس�ید املس�شار احملرتم،

شكرا لمك �ىل عنایتمك و�ىل سؤالمك، �دد الك�ات�ب القر�ٓنیة، امحلد �، 
، 426424، �دد املتعلمني هبا %92، امللحقة �ملسا�د مهنا 14122

، املدررون يف هذه 130000، املتفرغون مهنم 290000إال�ث مهنم 
، ا��ن ال �زاولون �ام دی��ة یعين عندمه �راخ�ص �اصة 16000الك�ات�ب 

رخصة،  5082، 2017ٕاىل  2005، �دد الرخص اليت ٔ�عطیت من 3637
ا�يل يف املسا�د ما تنعطیومهش رخصة ما غیحتاجوش ٔ�هنم من مضن �مة 

  .3027بو�دها تعطت  2017 إالمام، ويف
  : أ�مهیة لٕالدماج كام س�ٔلمت تت�ىل يف

�سویة وضبط الوضعیة القانونیة �لك�ات�ب القر�ٓنیة من �الل م�ح  -
  الرخص الالزمة؛

�نیا، تقدمي ا�مع �ج�عي لفائدة معلامت ومعلمي القر�ٓن الكرمي  -
 �لك�ات�ب القر�ٓنیة؛

تعلمي أ�ويل العتیق، یعين �لثا، ٕادماج ٔ��شطة �ربویة م�نو�ة �ل  -
 ٕاضافة ٕاىل حتف�ظ القر�ٓن الكرمي؛

رابعا، توفري العدة البیداغوج�ة ملعلامت ومعلمني القر�ٓن الكرمي  -
 واملربیات؛

 �امسا، تنظمي دورات �لتكو�ن املس�متر؛ -

 سادسا، تنظمي ز�رات يف ٕاطار املراق�ة الرتبویة وإالداریة؛ -

�ا�زة محمد السادس �لك�ات�ب  سابعا، �شجیع ا�متزي الرتبوي ب��ظمي -
 القر�ٓنیة لالرتقاء واملردودیة واملهنجیة؛

 �م�ا، �شجیع البحث الرتبوي �لتعلمي العتیق؛ -

 .�سعا تعز�ز وسائل الت�س�یق والتعاون والرشاكة -
من أ�مور ا�يل اح�ا مق�لني �لهيا، ٕان شاء هللا، اس�تكامل �لجهود 

  : �ىل املبذو� يف هاذ ا�ال، س�تعمل الوزارة

  ت�ٔهیل الب��ة املادیة �لك�ات�ب القر�ٓنیة القامئة والتابعة لٔ�وقاف؛ -

�نیا، تقدمي مسا�دات يف جمال البناء �لجهات املرشفة �ىل الك�ات�ب  -
 القر�ٓنیة؛

�لثا حتسني الوضعیة املادیة �لمربیات ومعلمي ومعلامت القر�ٓن الكرمي  -
 .�لتدرجي

  .وشكرا لمك

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

  .اللكمة لمك الس�ید املس�شار

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

  .ٔ�وال �شكرمك �ىل ا�هودات املبذو� يف هاذ إالطار
من طبیعة احلال هاذ المك الهائل د�ل هاذ الك�ات�ب القر�ٓنیة یعين �دد 

 400000د من كام ٔ�رشمت، ف�ه املس�تف�د�ن ٔ�زی 13000ٔ�زید من �م، 
  .مس�تف�د

من طبیعة احلال القامئني من أ�مئة واملدرر�ن وأ�ساتذة واملؤطر�ن 
�س�تحقون لك التنویه لٔ�دوار اليت یقومون هبا يف ٕاطار الت�ش�ئة �ج�عیة 

  .لهذه الف�ات
املزید من �ه�م هبذه الف�ات من ٔ��ل  ،الس�ید الوز�ر ،نطلب م�مك

 ال یبقوا رهینة رمغ أ�مهیة د�ل إالحسان ا�مع ومن ٔ��ل العطاءات، ليك
�ج�عي هو �م، ولكن ٔ�یضا العنایة هبم ٔ�ساس�یة و�مة يف ٕاطار إالدماج 

  .يف هاذ املسار د�ل التعلمي العتیق
ٔ�یضا البنا�ت والفضاءات د�ل �س�تق�ال ن�ٔمل ٔ�ن تتطور ليك 

من ٔ��ل �س�تجیب ملتطلبات العرص يف ٕاطار اع�د الوسائل احلدیثة 
حتب�ب الناش�ئة من ٔ��ل إالق�ال، ٔ�ن هذا من مضن الروافد أ�ساس�یة 
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  .د�ل م�ظومة التعلمي لكها، وت�متناو املزید من العنایة هبا
  .وشكرا

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .شكرا

  .اللكمة لمك الس�ید الوز�ر يف ٕاطار التعق�ب، ٕان ٔ�ردمت ذ�

  :والشؤون إالسالم�ة أ�وقافالس�ید وز�ر 
  .يف لك ما قلمت ،الس�ید املس�شار ،م�فقون معمكحنن 

يف الش�ٔن ا�یين بصفة �امة حنافظ �ىل تقالید� أ�صی� الصممية، و�مني 
بقدر إالماك�ت من �ة وأ�س�بق�ات من �ة ٔ�خرى، ؤ�نمت تعلمون ما يه 

  .أ�س�بق�ات
  .شكرا

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

لقطاع ٕا�داد الرتاب الوطين، وموضو�ه �ل  ون��قل ٕاىل السؤال املو�ه
معض� املسا�ن ا�ٓی� �لسقوط، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق 

  .أ�صا� واملعارصة لتقدمي السؤال، تفضلوا الس�ید الرئ�س

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

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

لقد تناسلت يف الس�نوات أ��رية العدید من امل�ٓيس املرتبطة مبشالك 
املسا�ن ا�ٓی� �لسقوط، واليت حتصد يف لك فاجعة العدید من أ�رواح 
و�اصة يف فصل الش�تاء، ف�ٔمام وعي امجلیع حبجم هذه املعض� وكذا ثقل 

وزار�مك اخلسا�ر النامجة عهنا، فٕاننا �سائلمك عن إالجراءات اليت اختذهتا 
لتطویق هذه الظاهرة وتفادي �سجیل العدید من اخلسا�ر يف أ�رواح 

  .واملمتلاكت مس�تق�ال
  .وشكرا

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

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

وز�ر ٕا�داد الرتاب الوطين والتعمري  ،الفهري الفايسالس�ید عبد أ��د 
  :یاسة املدینةوإالساكن وس� 

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

شكرا �ىل هاذ السؤال، ف� خيص هاذ املس�ٔ� يه حق�ق�ة مس�ٔ� 
ٔ�ساس�یة �س�تحق یقظة مس�مترة واه�م مس�متر، خصوصا يف هاذ الظروف 

  .املناخ�ة ا�يل تتعرفها البالد
  :مس�تو�ت 3التد�ل والعمل د�ل احلكومة �ىل 

، ا�يل 94.12ٕاطار قانوين، حبیث ا�ٓن عند� القانون  ٔ�وال، اك�ن وضع
من املزيات د�لو وإالجيابیات د�لو هو تی�دد أ�دوار واملسؤولیات د�ل 
مجیع املتد�لني، مبا فهيم املالكني د�ل املباين، هاذي نقطة وی��غي تفعیل 

  .هاذ القانون يف ٔ�قرب ا�ٓ�ال
د�ل الواك� الوطنیة  مث اك�ن اجلانب املؤسسايت، اك�ن الت�ٔس�س

�لت�دید احلرضي وت�ٔهیل املباين ا�ٓی� �لسقوط ا�يل يه �ٓلیة �لتد�ل وا�يل 
بطبیعة احلال خصنا وت�ش�تغلو �ش توقف �ىل ر�لهيا هاذ الواك� وتبدا 

  .تعمل يف ٔ�قرب ا�ٓ�ال، ولكن هذا لكه یتطلب الوقت
ن هناك جلان اك�ن كذ� وا�د العدد د�ل أ�عامل م�دانیة، كام تعلمو

خمتصة ا�يل تتقوم بوا�د إالحصاء مس�متر د�ل املباين �ٕالس�تعانة مباكتب 
ا�راسات ا�تصة ا�يل كت�دد النوع د�ل املعاجلة ٔ�ما الرتممي، ٔ�ما الهدم، ٔ�ما 

يف ما خيص هاذ  2012ٕا�ادة البناء ٕاىل �ري ذ�، وا�يل ميكن لنا نقولوا م�ذ 
ٔ�لف  �43ن وا�د إالحصاء د�ل تقریبا الرب�مج، اك�ن وا�د التحول، اك

م�ازل �ٓی� �لسقوط، مع العمل ٔ�ن هاذ إالحصاء خصو حتیني مس�متر، وا�ٓن 
اك�ن رشعنا يف العمل مضن وا�د العدد من االتفاق�ات ا�يل �ادي متك�ا من 

  .مالیري درمه 3.64ٔ�لف بنایة، �لكفة ٕاجاملیة د�ل  28معاجلة 
�لقصور والقصبات، كذ� �رامج  اك�ن كذ� الربامج ا�يل كتعلق

تتعلق ٕ��ادة ت�ٔهیل أ��س�ة القدمية واملدن العتیقة، هذه لكها ٔ�عامل مع العمل 
اكن وا�د العدد د�ل إال�راهات تتعلق �لق�ول د�ل اخلروج من املزنل 

  ...وا�د

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

  .ید املس�شار احملرتما�هت�ى الوقت ا�صص �لرد، اللكمة لمك الس� 

  :الكرمي اهلمس عبداملس�شار الس�ید 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

�رك قلیل من الوقت ٔ�ن نتفا�ل مع  ،الس�ید الوز�ر ،كنت ٔ�متىن
املوضوع نظرا لٔ�مهیة د�لو، فهاذ املوضوع الس�ید الوز�ر، بغیتمك ؤ�نمت 

دة �لتعامل معینني �دد يف هاذ احلكومة، ٔ�ن ختتاروا وا�د إالسرتاجتیة �دی
شق خيص ا�ال احلرضي وهو املدن : معه، ٔ�نه عندو جوج د�ل احملاور

 –تطوان  –مرا�ش  –مك�اس –العتیقة ا�يل كهنرضوا �لهيا مكدن فاس 
  ...�رش�ید، ومجمو�ة من - طن�ة

هناك ٔ�ح�اء �قصة ٔ�و أ�ح�اء الهامش�یة ٔ�و �قصة جتهزي ا�يل فهيا مدن، 
  ..، مجمو�ة منواد نونكنول، حبال �ه�، حبال بنا�ت �ٓی� �لسقوط، حبال �ٔ 

الس�ید الوز�ر، هو ٔ�وال تعامل احلكومة يف تدبري  ،لكن ما هيمنا ٔ�كرث
تصبح، ف�ٔمطار اخلري والثلوج ا�يل  ا�اطر وانعاكسها �ىل هذه البنا�ت ا�يل
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عرفهتا اململكة امحلد �، واح�ا فر�انني هبا �ادي تؤ�ر سلبا يف ا�ال 
الس�ید الوز�ر، املسائل التق�یة ٕاىل  ،�ىل قاطنني ا�ور، و�اصةالقروي 

�للهنا ٔ�ن ا�ٓن الضغط د�ل الربودة من بعد �ادي تعرض البالد ملو�ة من 
، ٕاذن هنا �ادي یبقوا هاذ ا�یور ٕاهترسوا، تويل 39و 40احلرارة تفوق 

  .وا�د امل�ٔساة �یع�شها املواطن
ن هو املواطن ا�يل سا�ن يف فٕاىل اكن يش مواطن خصو �كرمي يف الوط

 أ�منالعامل القروي ٔ�ن مىش � حقه ٔ�كرث من الالزم، ٔ�نه هو ا�يل ��رس 
ا�ٓن يف الب� مبسا�دة أ��زة أ�م�یة ٔ�نه هو ا�يل سا�ن يف اجلبال، خص 
التفاتة من احلكومة لهاذ املواطن ا�يل سا�ن يف العامل القروي، ال ب��ة حتتیة 

لحظة ا�يل �یمت اهنیار د�ل املبىن یمت احملارصة د�لو بضوابط، وا�.. طرق�ة، ال
ٕاذن هنا خص �سهیل مساطر د�ل ٕا�ادة ٕاصالح هاذ البنا�ت، و�سهیل 
املساطر د�لو يف البناء و�شجیعه �ىل �س�تقرار و�دم الهجرة د�لو 

  ...واملكوث د�لو يف ذاك ا�والر، ٔ�و احلي ٔ�و
سؤال ٔ��ن مصري جلنة الیقظة؟ يه جلنة فالس�ید الوز�ر، التجربة، ال 

الیقظة ا�يل اكنت يف احلكومات السابقة ت�ٔسست ويه ا�يل كتقدم ا�مع 
�لبنا�ت ا�ٓی� �لسقوط وا�د الغالف مايل ا�يل �یمت دمع من إالمسنت 
واحلدید املسلح ا�يل ٔ�حصاب هؤالء البنا�ت ا�ٓی� �لسقوط، وهذا یعين 

ة �لحكومة يف هاذ املوضوع، هذا موضوع جيب التفات واسرتاجتیة �دید
ل�س �لسهل، ٔ�ن �دا �سمع وا�د مقربة جامعیة وا�د السقوط �لبنا�ت 
ا�ٓی� يف مدینة فاس، �یفاش �ادي یمت التعامل معها، س�ید� هللا ینرصو 
ٔ�عطى التعل�ت، فعىل احلكومة الت�اوب بوا�د الرس�ة، والقضاء �ىل هاذ 

  .امللف �شلك هنايئ
  .شكرا

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

السؤال املوايل مو�ه لقطاع الرتبیة الوطنیة، وموضو�ه الوضعیة 
�ج�عیة ملتدريب مراكز التكو�ن املهين وٕانعاش الشغل، اللكمة ٔ��د 
السادة املس�شار�ن من فریق العدا� والتمنیة لتقدمي السؤال، تفضيل 

  .الس�یدة املس�شارة احملرتمة

  :الس�یدة امال م�رصةاملس�شارة 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

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

�سائلمك، الس�ید الوز�ر، عن إالجراءات اليت تقومون هبا من ٔ��ل 
  حتسني الوضعیة �ج�عیة ملتدريب التكو�ن املهين؟

  .وشكرا

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
 .شكرا
  .لكمة لمك الس�ید الوز�ر لٕال�ابة �ىل السؤالال

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

  .�مس هللا الرحمي الرحمي
  الس�ید الرئ�س،

  السادة املس�شار�ن احملرتمني،
ا�يل هو �م �دا، فاحلكومة يف الترصحي  ك�شكرمك �ىل هذا السؤال

د�لها احلكويم الزتمت �متكني املتدربني د�ل التكو�ن املهين يف س� التقين 
والتقين املتخصص من م��ة، حباهلم حبال الزمالء د�هلم يف التعلمي العايل، 

�ش �ینظم  2017 غشت د�ل 07يف  02.17.408وفعال خرج املرسوم 
ى ملك�ب التكو�ن املهين وٕانعاش الشغل الصالح�ة د�ل هذه العملیة ؤ�عط
  .رصف هذه املنح

فاش خرج ذاك اليش يف اجلریدة الرمسیة يف غشت �زامن مع ا�هنایة 
د�ل املومس ا�رايس، اليشء ا�يل جعل ٔ�ن الوزارة تطلب من هاذوك 

) minhaty.ma(الناس ا�يل �غیني املن�ة ٔ�هنم یتو�وا ٕاىل البوابة د�ل 
د�لها ) traitement(ٔ��ل �رسیع الوترية د�ل الطلبات ومن ٔ��ل  من

  .�شلك ٕالكرتوين ا�يل �ادي جيعلنا �رحبو الوقت
من بعد ذ� مت وا�د القرار ا�يل �ی�دد ا�ل�ان إالقلميیة ا�يل كت�ت يف 

ا�يل �زامن مع وا�د املر��  2017نونرب  9املنح، وهذا القرار خرج حىت ل 
هبا القطاع، اليشء ا�يل ٔ�دى ٕاىل الت�ٔ�ري، ولكن كن�ٔكد بيل  انتقالیة ا�يل مر

  .ٔ�نه املنح د�ل التقين والتقين املتخصص سوف یمت رصفها يف ٔ�قرب ا�ٓ�ال
  .وشكرا

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

 .اللكمة لمك الس�یدة املس�شارة احملرتمة

  :املس�شارة الس�یدة امال م�رصة
  الس�ید الرئ�س،

�مثن ا�هودات اليت قامت هبا  .لس�ید الوز�ر �ىل إالیضا�اتشكرا ا

وزار�مك من ٔ��ل تزنیل هاذ إالجراء اخلاص مبن�ة �س�تحقاق �ج�عي 
ملتدريب التكو�ن املهين، من �الل تعممي �س�تفادة من املن�ة وكذا التغطیة 

  .الصحیة، �ىل غرار الطلبة اجلامعیني وطلبة املدارس العلیا
راء ا�ي جنده حنن يف فریق العدا� والتمنیة من ش�ٔنه ا�هنوض هذا إالج

�ٔ�وضاع �ج�عیة ملتدريب القطاع، كام ٔ�نه ميثل �ٓلیة اس�تقطاب لف�ات 
من الش�باب من ٔ��ل ٕا�دادها بتكو�ن �ين مالمئ وحتسني ولو�ه لسوق 

  . الشغل �ك�ف�ة ملموسة، يف ا�س�ام �م مع خمطط إالقالع الصناعي



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

5 

 )2018 فربا�ر 13( 1439 جامدى أ�ول 26

راء ا�ي بدٔ� تزنی� �ل�س�بة ملتدريب الس�نة أ�وىل والثانیة هذا إالج
ٔ�ن  ،الس�ید الوز�ر ،والثالثة �ل�س�بة �لتق�یني والتق�یني املتخصصني، مل ال

  .�رسع هبذا التزنیل
التزنیل ٔ�یضا ف� یتعلق ل�س فقط �ملنح بل حىت �لتغطیة الصحیة، 

جراء �ىل �يق م�دريب وندعومك الس�ید الوز�ر احملرتم ٕاىل تعممي هذا االٕ 
التكو�ن املهين الغري احلاصلني �ىل شهادة البااكلور�، وخصوصا التكو�ن 

  .املهين الت�ٔهیيل والتخصص
هذا إالجراء لو معم �ىل هذه الف�ة س�یكون �ٓلیة اس�تقطاب لف�ة من 
الش�باب العاطل ا�ي مل �مكل دراس�ته إال�دادیة ٔ�و الثانویة، وا�ي هو يف 

من ٔ�وساط معوزة تعاين ظروف اق�صادیة واج�عیة صعبة معومه م��در 
  .البد من مرا�اهتا، وخصوصا ساكين القرى

ندعومك يف فریق العدا� والتمنیة ٕاىل تطو�ر  ،س�یدي الوز�ر ،وخ�اما
نظام التكو�ن املهين والرفع من مردودیته ف� یتعلق �ربط عرض التكو�ن 

ا ؤ�ن املندوبیة السام�ة �حلاج�ات �ق�صادیة و�ج�عیة، خصوص
�لتخطیط ٔ�كدت �ىل ٔ�ن ٕادماج خرجيي التكو�ن املهين یعترب أ�قل يف 

  .سوق الشغل مقارنة مع خرجيي التعلمي العايل
  .وشكرا

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

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

رتبیة الوطنیة والتكو�ن املهين والتعلمي �ى وز�ر ال ا�و�الس�ید اكتب 
  :العايل والبحث العلمي ملكف �لتكو�ن املهين

  .شكرا الس�یدة املس�شارة
ما ميكن لنا ٕاال نتفقو طبعا مع ال�م ا�يل قليت، واحلكومة ملزتمة �لك 
ما �اء يف الترصحي احلكويم ف� خيص الشق املتعلق �ملتدربني والتكو�ن 

  .املهين
اك جمهودات �برية من ٔ��ل مايش التدریب هو أ�مه، مايش طبعا هن

هذا يف �د ذاته، ولكن ٔ�ننا �اصنا خنرجو �س ا�يل قادر�ن �ش�تغلوا 
  .وقادر�ن �س�تجبوا �لمتطلبات سوق الشغل، هذا ف� خيص الشق أ�ول

الشق الثاين د�ل التد�ل د�لمك، ٔ�ما الشق أ�ول املتعلق �ملن�ة ٔ�ؤكد 
م�درب �ادي حيصلوا �ىل املنح  10643ٔ�ن  ،املس�شارةالس�یدة  ،لمك

  .د�هلم يف غضون شهر ٕان شاء هللا من ا�ٓن
�اله البارح �لكمت مع الس�یدة املد�رة د�ل مك�ب التكو�ن املهين 

ؤ�كدت يل ٔ�هنم سوف یمت رصف هذه املنح ) OFPPT( وٕانعاش الشغل
دمع د�ل يف �الل شهر، كام ٔ�ن القطاع اخلاص كذ� ك�س�تافد من 

درمه س�نو� �لطلب د�ل املتدربني ا�يل الوضعیة �ج�عیة د�هلم  4000
  .كتطلب ٔ�ن ا�و� تدمعهم

  .وشكرا

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .شكرا

الهدر املدريس يف العامل القروي، هو موضوع السؤال الثاين املو�ه من 
س�شار طرف مجمو�ة الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل، تفضلوا الس�ید امل 

  .لوضع السؤال

  :م�ارك الصادي الس�یداملس�شار 
  السادة الوزراء،

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
�شلك الهدر املدريس معض� �ربویة كربى �ٕالضافة ٕاىل أ�عطاب 
الب��ویة أ�خرى اليت حتول دون تطور ٔ�داء املنظومة الرتبویة، خصوصا يف 

ما يه إالجراءات والتدابري اليت : الس�ید الوز�رالعامل القروي، �ا �سائلمك 
  تودون اختاذها من ٔ��ل حرص هذه الظاهرة؟

  .وشكرا

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

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

وز�ر الرتبیة الوطنیة والتكو�ن املهين والتعلمي العايل  ،ٔ�مزازيالس�ید سعید 
  :لميوالبحث الع

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

  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
  . شكرا �ىل هذا السؤال الوج�ه ،الس�ید املس�شار احملرتم

بغیت �ري نعرب �ىل ٔ�ن الوزارة قطعت ٔ�شواط �د �مة، جمهودات ا
�ث كثرية بذلت من طرفها من ٔ��ل تقلیص �سب �نقطاع املدريس، ح 

س�نوات أ��رية �ل�س�بة �لتعلمي �بتدايئ من  9انتقلت هذه ال�س�بة يف 
، 10.2ٕاىل  13.1، �ل�س�بة �لتعلمي إال�دادي من %1.2ٕاىل  4.6%

، العدد ا�يل تیرتمج هاذ أ�رقام اكم� 9.6ٕاىل  �15.1ل�س�بة �لت�ٔهیيل من 
اوا يف د�ل التلمیذ والتلمیذة ا�يل بق 150000يه اخنفاض تقریبا د�ل 

ا�متدرس وما انقطعوش �ىل ا�راسة، �یف مت هذا؟ وا�د العدد د�ل 
  :التدابري اختذت من طرف الوزارة

وصل مجموع املؤسسات التعلميیة : ٔ�وال، �ىل املس�توى العرض املدريس
�ىل مس�توى  5946مؤسسة، مبا فهيا  10911الیوم �ىل املس�توى الوطين 

  .مؤسسة �78لس�نة الفارطة ز�دة د�ل العامل القروي، هاذ الس�نة �ل�س�بة 
مدرسة جام�اتیة،  �124ل�س�بة �لعدد د�ل املدارس امجلا�اتیة مت �لق 

د�ل املؤسسات  1000س�نوات املق��، س�نصل ٕاىل  5وامحلد � يف �دود 
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امجلا�اتیة، وهاذ املدارس امجلا�اتیة هام ا�يل �ادي حياولوا �ش نت�لصو من 
جنودو ا�راسة �لعامل القروي ونوفرو ظروف مالمئة احلجر املفككة ؤ�یضا 

  .�لتعمل
يف العامل القروي،  %60دا�لیة، مهنا  �889ل�س�بة لعدد ا�ا�لیات 

�ل�س�بة �لس�نة الفارطة، �ىل مس�توى املوارد ال�رشیة الیوم  56تقریبا ز�دة 
ا�يل مت  35000ٔ�س�تاذ، مهنم  240000عند� يف مجیع أ�سالك التعلميیة 

ظیفهم مبوجب تعاقد م�ارشة �ىل مس�توى أ�اكدميیات، وهاذ الس�نة امحلد تو 
ا�يل الیوم رامه يف �كو�ن ا�يل �ادي  �20000 �اود مت التوظیف د�ل 

یدوم ٕان شاء هللا حىت لشهر یولیوز �ش نبارشو ا�خول املدريس املق�ل 
  .ٕان شاء هللا

وا�د العدد د�ل �ىل مس�توى ا�مع �ج�عي، تواصل ٔ�یضا الوزارة 
التدابري الرام�ة ٕاىل جتاوز هاذ املعیقات السوس�یو اق�صادیة، مهنم اك�ن 
املبادرة امللك�ة السام�ة د�ل ملیون حمفظة، الیوم وصلنا لوا�د العدد د�ل 

ٔ�لف حمفظة، ٔ�یضا توفري ا�ا�لیة واملطامع املدرس�یة  200ملیون و 4
  .�لمس�تف�د�ن

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .س�ید الوز�رشكرا ال 

ا�هت�ى الوقت، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعق�ب 
  .تفضلوا الس�ید املس�شار

  :املس�شار الس�ید م�ارك الصادي
  ،الس�ید الرئ�س

ؤ�سائلمك حق�قة واش ، الوز�ر �ىل املعلومات واملعطیات الس�یدشكرا 
الرتبویة اللك  هاذ أ�رقام ٔ�نمت مر�حون لها؟ والیوم الواقع د�ل املنظومة

حىت التصنیف العاملي د�ل لك املؤسسات خن�ل  -ما يش �ري اح�ا  - جيمع 
من تعلمينا، والیوم ميل �هنرضو �ىل منوذج �منوي فاشل، و�غیني هنضو 
ببالد� و�غیني منیو بالد�، قل يل الس�ید الوز�ر يش بالد تقدمت والتعلمي 

   .علته يه احلا� د�لنا يف ا�متد�لها �ا
هاذ السؤال تیحیلنا �ىل م�ظومة الرتبیة والتكو�ن، ا�يل الیوم ٕاىل ما 
اك�ش حوار وطين واحلوار مع الفا�لني أ�ساس�یني ا�يل مه املوارد �ساء 
ور�ال التعلمي، ا�يل الیوم يف العامل القروي یعانون، ما يش �ري يف العامل 

التعسف احلرضي، يف احلرضي والقروي یعانون لك أ�شاكل د�ل 
والتضییق، وما اكی�ش احلوار معهم، واحلا� �ج�عیة واملادیة واملعنویة، 

  بغیتو منیو بالد� يف ٕاطار هاذ �هنیار د�ل املنظومة الرتبویة؟ا�یفاش 
الیوم املركز�ت النقابیة، وهذا ش�ٔن جممتعي د�ل لك التعبريات 

من بعد ) la CDT( الس�یاس�یة و�ج�عیة والس�یاس�یة والنقابیة، الیوم
سلس� من املطالب �لحكومات السابقة وهذه احلكومة حول احلوار 
�ج�عي، الیوم �ادي تنظم �دا ٕارضاب وطين ��فاع عن املدرسة 

كذ� امجلا�ات الرتابیة والتدبري املفوض ) CDT la(العموم�ة، الیوم يف 
ونفدرالیة فربا�ر وقفة اح��اج�ة �لك �20ادي ید�روا ٕارضاب وطين �دا 

  .والكونفدرالیات ٔ�مام الربملان
الیوم ا�متع یغيل �لك ف�اته وتعبرياته الس�یاس�یة والنقابیة، الیوم �اص 
احلكومة تعطي اه�م �بري، ٔ�� نقول لمك رٔ�يي هو ٔ�نه ميل ت��قاوا تقولوا 
أ�ولویة �لتعلمي حطوا لك يشء وبداوا �لتعلمي اس�مثروا يف إال�سان، 

عارات ولكن �ىل املس�توى الفعيل ما اكن والو، الیوم قانون ف��سمعو الش
إالطار �ایبني قانون إالطار وتنرضبو ا�انیة د�ل التعلمي وتتقولوا لنا الرسوم 
�ادي �كون �ىل ٔ�بناء أ�غنیاء، واش ٔ�بناء أ�غنیاء �ميش�یوا �ل�امعات 

  الیوم؟
  ...الیوم هاذ التعاقد

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .ملس�شارشكرا الید ا

وضعیة ٔ�ساتذة ا�ر�ة الثالثة السمل التاسع موضع السؤال الثالث، 
واللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن ومن الفریق �س�تقاليل �لو�دة 

  .والتعادلیة، تفضيل الس�یدة املس�شارة

  :الزويم �دجيةاملس�شارة الس�یدة 
  .شكرا الس�ید الرئ�س
  الس�ید الوز�ر احملرتم،

تناقضات خطرية �ىل مس�توى �مثني اجلهود و�ىل قطاع الرتبیة یعرف 
مس�توى التق�مي، هذا ٕاذا مل نقل ٔ�ن هذا التق�مي ٔ�صبح م��اوزا بل هو 

وما " 9القابعني يف الز�زانة "م�ناقضا وظاملا و�ا�را، مما �لف ما �سمي 
�سمع من حضا� النظامني ٕاىل �ري ذ� من عناو�ن �برية لٕالح�اط دا�ل 

  .هذا القطاع
ما هو احلل ا�ي �رونه لیضع �دا ملعا�ة : الس�ید الوز�ر ،�سائلمك ،لهذا

هذه الف�ة، ٔ�ي املرتبني يف السمل التاسع؟ وما يه إالجراءات والتدابري اليت 
  ؟جيب ٔ�ن تت�ذوهنا يف ٔ�قرب ا�ٓ�ال

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

  .اللكمة لمك الس�ید الوز�ر يف ٕاطار إال�ابة

  :ز�ر الرتبیة الوطنیة والتكو�ن املهين والتعلمي العايل والبحث العلميالس�ید و 
  .شكرا الس�ید الرئ�س احملرتم
  الس�یدة املس�شارة احملرتمة،

  .شكرا �ىل هذا السؤال
ٔ�ود يف البدایة الت�ٔ�ید ٔ�ن الوزارة تبذل جمهودات هامة بت�س�یق مع 

 ها �ىل مزید من العطاءرشاكهئا �ج�عیني لالرتقاء مبواردها ال�رشیة وحتفزي 
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والتعبئة، �عتبارها مد�ال ٔ�ساس�یا ٕالجناح هذا إالصالح، يف ٕاطار هذه 
العالقة املب��ة �ىل الت�س�یق والتعاون بني الوزارة وخمتلف القطا�ات 
احلكوم�ة والنقا�ت التعلميیة، مت جتاوز مجمو�ة من القضا� العالقة، من ب�هنم 

دة املس�شارة احملرتمة، هاذ الف�ة د�ل هاذ النقطة ا�يل رشيت لها الس�ی
أ�ساتذة ا�يل هام �یكونوا يف التعلمي �بتدايئ، يف التعلمي الثانوي إال�دادي، 
ملحقي �ق�صاد وإالدارة، ؤ�یضا امللحقني الرتبویني، املرتبني يف ا�ر�ة 

، 2012، اكن العدد د�هلم يف 6186، �ددمه الیوم هو 9الثالثة �لسمل 
�ري �ش نعرفو ب�ٔن يف هاذ الس�نوات أ��رية راه مت �سویة ، 13200

  .%50وضعیة تقریبا 
�ادي تمت �سویة  2018ميك�ين ٔ�ن ٔ�قول لمك ٔ�نه �ري يف هاذ الس�نة د�ل 

طرق �ش یعاجلوا  �3ا� ٕان شاء هللا، عندمه  �4000ا�، غیبقاو  2000
  .هاذ الوضعیة د�هلم

س�نوات من اخلدمة،  6توفرمه �ىل ٔ�وال، ام��ان الكفاءة املهنیة، بعد 
  ؛%13يف ٕاطار احلصیص ا�يل هو 

س�نوات د�ل اخلدمة، احلصیص  �10نیا �خ�یار بعد التوفر د�ل 
 ؛20%

 .د�ل املرات 4و�لثا عن طریق ال�سق�ف �ل�س�بة ا�يل �رحشوا 
مش�ت زرت مد�ریة املوارد أ�� ٔ�ظن ب�ٔن ٕان شاء هللا هاذ الصباح 

ندي وا�د حصة معل مع الس�ید املد�ر ومع الس�ید ال�رشیة، واكن ع 
الاكتب العام، وتطرق�ا لوا�د العدد د�ل أ�مور �ش نعطیو وا�د الوترية 

 .لهذه امللفات و�رسعو هبا
  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

 .اللكمة لمك الس�یدة املس�شارة

  :املس�شارة الس�یدة �دجية الزويم
يف الكونفدرالیة، �ان الوقت ليك �س�مثر ٔ�� س�ٔعود ٕاىل ما قا� زم�يل 

  .يف إال�سان، وإال�سان يف م�ظومة التعلمي هو أ�س�تاذ
  الس�ید الوز�ر،

الس�ید الوز�ر،  ،كتقول يل ب�ٔ�مك �لیتو املشالك، ما �لیتو حىت مشلك
ما �لیتو حىت مشلك، كت�لوه �ىل حسب الناس ا�يل غیرتقاو، �یرتقاو 

وه، هاذ اليش ا�يل اك�ن، مايش يش �ا�ة، ا�يل �ادي خيرج �لتقا�د ك�س�بق
ما تقول لنا بت�س�یق مع النقا�ت ومع كذا، النقا�ت ال ت�سق ليك ختلقوا 

عرف الس�ید الوز�ر ٔ�ش�نو املشلك احلق�قي، هو امشالك دا�ل التعلمي، 
، وا�د نفس إال�ازة د�ل 7 ملمعمل س ،7وا�د عندو إال�ازة �ید�ل سمل 

�ید�لوه  �9زتمت الوزارة �ش حتذف السمل �ني ا 2013، وا�د يف 8 ـل
، 10وا�ٓخر ٕ��ازة يف  8، وا�ٓخر ٕ��ازة يف 7، مبعىن ٔ�� ٕ��ازة يف 10 ـل

�الش؟ ٔ�ن �اصهم  9لكهم �السني يف سمل  2013و ا�يل ق�ل ذٕاذا ها
س�نني د�ل أ�قدم�ة وخصهم ید�لوا �لحصیص و�اصهم خيرجوا  10 اید�رو

و�ارج  11ا�يل مورامه راه وصل سمل  2013ٕاىل �ري ذ�، وا�ٓخر مول 
  .السمل، وا�ٓخر راه ما خرجش

اك�ن مشلك، اك�ن اعتباطیة وارجتال دا�ل وزارة التعلمي، كتجي حضا� 
كذ�  9القابعني يف ز�زانة  ذنظامني ٔ�ساس�یني مشلك، ميل كنجي لها

�لمك مشلك، لهذا الس�ید الوز�ر نتوما كت�لوا ولكن مد�ریة املوارد ال�رشیة د
عندها ذاكء �ارق، راه كت�ل �ىل حسب ذاك اليش ا�يل اك�ن، اك�ن 
وا�د احلصیص ما �ميك�ش �زید ف�ه، كزنولوا وا�د عندو احلق یرتىق، 
وند�رو ا�ٓخر ٔ�ن خرج تقا�د، ٕاذا النقا�ت حناول ٔ�ن �مت� احللول ؤ�ن 

عندها د�ر والو، تلتعا�ش الف�وي ولكن الوزارة ما ك ندفع يف ٕاجتاه وا�د ا
عندمه حقهم  20 اكزيولو  100، ولكن 100دوز تدوز ك ت�ادي  100وا�د 

ا�يل عندمه احلق، �ش  2000، 2000، نتوما تتقولوا 20ند�رو اح�ا 
ا�يل �ضومني من طرف وزارة الرتبیة الوطنیة ٕاذا ما  2000 او ذ��

  .معل النقا�ت.. تبقاوش حتلوا املشالك حبسب النقا�ت و�لتايل 

  :اجللسةرئ�س الس�ید 
  .شكرا الس�یدة املس�شارة احملرتمة، ا�هت�ى الوقت الس�یدة املس�شار احملرتمة

 .اللكمة لمك الس�ید الوز�ر �لرد �ىل التعق�ب ف� تبقى لمك من الوقت

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

تقين، �یف �اء �ىل لسا�مك ؤ�ظن ٕان شاء هللا �ادي  أ�مر هو �د
�كون عند� الفرصة �ش جنلسو، وميكن لنا ندققو هاذ أ�مور، �ري ا�يل 
. بغیت نوحض يه القضیة د�ل إال�ازة، هاذ أ�مر حسمت ف�ه احلكومة

س�نوات هذا تیعين الوظیفة  10التوظیف �لشهادة ما بقاش، القضیة د�ل 
ا مايش �ري الرتبیة الوطنیة، �ري �ش نورو ٔ�عضاء هاذ العموم�ة ب�ٔمجعه

 .ا�لس املوقر
ٕاذن ٕان شاء هللا �ادي �كون عند� الفرصة و�قشو هاذ أ�مور بدقة 

  .وف�ة بف�ة

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .ٕان شاء هللا، ا�هت�ى الوقت الس�ید الوز�ر، و�شكرمك �ىل مسامهتمك

التجهزي والنقل، وموضو�ه ون��قل ٕاىل السؤال أ�ول املو�ه لقطاع 
أ�رضار اليت س�ب�هتا أ�مطار والتقلبات اجلویة �لطرق الوطنیة، واللكمة 
ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق التجمع الوطين لٔ�حرار لتقدمي السؤال، 

  .تفضلوا اليس الرزمة

  :املس�شار الس�ید محمد الرزمة
  .شكرا الس�ید الرئ�س
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  السادة الوزراء احملرتمني،
  س�یدة الوز�رة احملرتمة،ال 

  زماليئ ٕاخواين السادة املس�شار�ن،
  الس�ید الوز�ر احملرتم،

تعرف بالد� هذه أ��م تقلبات م�اخ�ة نتجت عهنا ٔ�مطار وثلوج 
ور�ح وعواصف مل �س�بق لها م�یل، ٔ��دثت ٔ�رضارا �برية �لطرق 

ي الوطنیة، مما جيعل مس�تعميل هذه الطرق يف خطر دامئ، ٔ�ح�ا� قد تؤد
  .ٕاىل هالك بعضهم يف حوادث سري خطرية

  الس�ید الوز�ر،
ما يه ٕاسرتاتیجیتمك لصیانة الطرق الوطنیة وٕاصالح ما ترضر مهنا وفق 

  معایري سلمية حترتم احلد أ�دىن لسالمة السائقني و�ٓلیات النقل؟
  .وشكرا

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .شكرا

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

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

  .شكرا السادة املس�شار�ن
ٔ�وال، أ�صل يف الطرق �شلك �ام ٔ�هنا حتتاج ٕاىل صیانة، اكینة الصیانة 

  .�عتیادیة واكینة الصیا�ت الكربى ا�يل تدار يف وا�د املدى زمين معني
ملیار د�ل  250حىت ل  �230 تقریبا ما بني الرصید الطريق يف بالد

�یلومرت د�ل  2000ا�رمه، اح�ا ت��د�لو س�نو� تقریبا �ىل مس�توى 
م�ش�ٔة ف�یة  �60یلومرت تقریبا د�ل التوس�یع وحوايل  600الصیانة، و

ملیار د�ل ا�رمه املعدل، یعين تقریبا ٔ�كرث من  1.65والغالف املايل تقریبا 
  .انیة ا�صصة لوزارة التجهزي والنقل يف جمال الطرقالنصف د�ل املزي 

لكن بطبیعة احلال جيب ٔ�ن نعرتف ب�ٔنه املس�توى د�ل الطرق عرف 
هاذي  2000وا�د �خنفاض ت��لكم �ىل اجلودة د�لو تقریبا من س�نة 

س�نة اكنت عند� وا�د العدد د�ل �خنفاضات حناول ٔ�ن  16تقریبا وا�د 
  .لها س�ت��دئ بتخصیص مزيانیة معقو� �لصیانةنعاجلها، املعاجلة د�

إالشاكل د�ل الصیانة يف بالد� ٔ�ن ما عندهاش نفس الوقع �بناء 
ملیار ونصف د�ل ا�رمه س�نو�  3الطرق، اح�ا حمتا�ني تقریبا ٔ�كرث من 

ختصص فقط لصیانة هذه الطرق، والصیانة بطبیعة احلال العوامل ا�يل 
ثلوج ور�ح، ولكن و�ا ما �كو�ش هاذ ذ�ريت يه عوامل مسا�دة من 

  .العوامل هاذي فهذه الطرق حتتاج ٕاىل صیا�هتا
  .شكرا الس�ید الرئ�س

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

اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعق�ب، تفضلو الس�ید 
  .الرئ�س

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

ٔ�س�باب �زول هذا السؤال هو  .الس�ید الوز�ر �ىل جوا�مكٔ�شكرمك 
�زام�ه مع أ�مطار والثلوج اليت �ساقطت �ىل بالد� يف أ��م أ��رية واليت 

  .اكنت اس�ت��ائیة وق�اس�یة
بطبیعة احلال حنن نثق ف�مك وم��ٔكدون �ىل ٔ�ن ٕاصالح الطرق ببالد� 

لٔ�حرار هو ٔ�ن  هو �ر�مج م�واصل، لكن �رى يف فریق التجمع الوطين
نعطي أ�ولویة �لمسا� واحملاور الطرق�ة القدمية املتوا�دة �لعامل القروي 

  .�خلصوص واجلبال، حىت �سهل معلیة فك العز� واحلصار �ىل الساكنة
الیوم، الس�ید الوز�ر، و�دمت صعو�ت �برية يف فك العز� عن 

ة من املناطق، ويه املواطنني احملارص�ن يف اجلبال ؤ�نمت لقد زرمت مجمو�
م�اس�بة �شكرمك فهيا ومعمك ٔ�طر وزارة التجهزي والنقل وا�لو��س��ك ؤ�طر 
كذ� وزارة ا�ا�لیة وا�رك املليك والقوات املسا�دة ور�ال الوقایة 
املدنیة �ىل جمهوداهتم املتواص� واجلبارة اليت یقومون هبا ٕاىل �د هذه 

ارصة، خصوصا يف املناطق ا�لحظة من ٔ��ل فك العز� عن الساكنة احمل
النائیة والبعیدة و�ىل املسا�دات الغذائیة وأ�غطیة اليت یقدموهنا �لساكنة 
احملارصة من فوق الطا�رات، وفق توجهيات �ال� امل� نرصه هللا، 
جمهودات ال ینكرها ٕاال �ا�د، الشئ ا�ي یفرض �ىل الوزارة ٕا�ادة النظر 

ح الطرقات ا�ي جيب ٔ�ن ن�ٔ�ذ بعني يف ٔ�ولو�ت الرب�مج الوطين ٕالصال
�عتبار هذه الوضعیة واملناطق البعیدة واجلبلیة اليت ت�ٓلكت فهيا الطرقات 

  .�شلك �بري بفعل غیاب الصیانة
  .وشكرا

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

  .اللكمة لمك الس�ید الوز�ر يف ٕاطار الرد �ىل التعق�ب، ٕان ش�مت

  :وا�لو��س��ك واملاء النقلو الس�ید وز�ر التجهزي 
حشال هذي ما ا. شكرا الس�ید املس�شار �ىل هاذ اللكامت الطیبة

امسعنا هاذ التنویه مبا تقوم به وزارة التجهزي والنقل وأ�طر د�لها �ىل و�ه 
  .اخلصوص

بغیت �ري ندقق وا�د املس�ٔ�، وزارة التجهزي والنقل وا�لو��س��ك ا
�دث عن الطرق املصنفة، ٔ�نت عندما تت�دث عن صیانة الطرق تت

طرحيت ٕاشاكل وهذا ٕاشاكل حق�قي د�ل الطرق الغري املصنفة، ٔ�ن عندما 
تتلكم عن الطرق النائیة تقصد الطرق القرویة اليت ال تد�ل مضن 
اخ�صاصات وزارة التجهزي والنقل وهذا ٕاشاكل من ٕاشاكالت ا�يل �اصنا 

ب�ٔنه فعال امجلا�ات الرتابیة ما نعاجلو، فهاذ اليش ا�يل وقع د�ل الثلوج بني 
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عندهاش إالماكنیات ول�ست مؤه� تق�یا لهاذ أ�شغال هاذي، وهذا من 
  .املواضیع اليت جيب ٔ�ن تطرح يف مس�تق�ل أ��م

بطبیعة احلال اك�ن بعض إالشاكالت أ�خرى ا�يل مرتبطة بطبیعة هذه 
ق�ی� ؤ�رشت  الصیانة، ٔ�ن اح�ا عند� وا�د العدد د�ل الطرق، ٔ�� قلهتا

ٕا�هيا من طرف خفي، تنقول الواقع د�ل البناء ٕا�الم�ا ٔ�كرب �ك�ري من 
ملیار د�ل ا�رمه، ٕاىل ما  250الصیانة، واحلال ٔ�نه ٕاىل ج�نا �شوفو هاذ 

در�ش لها صیانة دوریة كام هو م�عارف �لیه دولیا حبال يش وا�د ا�يل 
ن بصدد ٕا�ادة �رت�ب تیالك من رٔ�سامل د�لو، هاذ اليش �الش ا�ٓن حن

أ�مور �ىل املس�توى املايل والراحج ٔ�نه س��و�ه ٕاىل �قرتاض ل�س�تفي هاذ 
  .املوضوع د�ل الصیانة

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

-السؤال الثاين موضو�ه فك العز� عن العامل القروي جبهة در�ة
یة، تفضلوا الس�ید �ف�اللت، والسؤال موضوع من طرف فریق العدا� والتمن 

  .املس�شار احملرتم

  :مجیيل م�اركاملس�شار الس�ید 
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

  الس�ید الرئ�س،
  الس�ید الوز�ر،

  الس�یدة الوز�رة،
  ٔ�خوات وإالخوان املس�شار�ن،

  الس�ید الوز�ر،
تعاين مجمو�ة من امجلا�ات القرویة �ملغرب ٕاشاكلیة العز� و�دم الربط 

مما �زید من معا�ة ساكنة هذه امجلا�ات وحيد من مسار �لش�بكة الطرق�ة، 
ما يه إالسرتاتیجیات وزار�مك لفك : التمنیة هبا، �ا �سائلمك الس�ید الوز�ر

  العز� عن العامل القروي، خصوصا جبهة در�ة �ف�اللت؟ 
  .شكرا

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

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

  .شكرا السادة املس�شار�ن
�رس�ة، هاذ املوضوع هذا بطبیعة احلال هو موضوع ا�ي �س�ت�ٔ�ر 

تیعرف ب�ٔنه اكن عند�  ،الس�ید املس�شار ،�ه�م مجیع احلكومات، ٔ��ید
الرتايب مث �ر�مج د�ل الطرق القرویة وا�د مث اكن الثاين، مث اكن الت�ٔهیل 

 2و 1ا�ٓن اح�ا د�لنا لتقلیص الفوارق ا�الیة و�ج�عیة، جوج ا�لوا� 

ملیار  2.5ملیار د�ل ا�رمه، الت�ٔهیل الرتايب اكن ف�ه  21اكن فهيم تقریبا 
ملیار د�ل ا�رمه  36د�ل ا�رمه، هذا د�ل تقلیص الفوارق غیكون ف�ه 

هذا �ىل املس�توى الوطين، مبعىن لكم د�ل الطرق،  30000ا�يل �ادي هتم 
ٔ�ن هذه إالشاكلیة ٕاشاكلیة �ارضة، ومن بعد ما �سالیو هاذ الرب�مج 
أ��ري الولوج�ة �ىل املس�توى العامل القروي �رتتفع تقریبا لوا�د حوايل 

90%.  
معبدة حسب  3800لكم مهنا  �5400ف�اللت �رس�ة - ف� یتعلق بدر�ة

مهنا يف �ا� ج�دة، يف �ني ٔ�ن  %65.39تو�د  2016التصنیف د�ل 
  . �ىل املس�توى الوطين %60هذه ال�س�بة تناهز 

يف ٕاطار حتسني �ا� الش�بكة الوطنیة الطرق�ة �جلهة قامت الوزارة 
�ادي �كون  2019-2018وس��ان ملیار د�ل ا�رمه  �2س��رات �هزت 

 ا�يل �ادي ملیار د�ل ا�رمه 1.8متا يف اجلهة د�ل در�ة �ف�اللت حوايل 
  .م�ش�ٔة ف�یة 48لكم و 1955هتم حوايل 

وف� یتعلق �لرب�مج د�ل تقلیص الفوارق �ج�عیة وا�الیة، اك�ن 
ملیون د�ل ا�رمه �ري د�ل وزارة التجهزي والنقل، واك�ن بطبیعة  735

  .ملیار د�ل ا�رمه ا�يل خمصصة �لجهة �شلك �ام 3.5احلال مضن 
  .سشكرا الس�ید الرئ�

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

اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعق�ب، تفضلوا الس�ید 
  .املس�شار

  :املس�شار الس�ید م�ارك مجیيل
نتقدم �لشكر والتقد�ر للك من سامه يف  ،الس�ید الوز�ر ،يف البدایة

 ،���ر التد�ل لفك العز� واحلصار ا�ي عرف�ه م�اطق اجلهة، وخنص
وزار�مك فعال ا�يل اكن معنا جتاوب �بري، ومن �اللمك  ،الس�ید الوز�ر

 ،الس�ید الويل والسادة العامل ،املد�ریة اجلهویة وكذ� املد�ر�ت إالقلميیة
وكذ� ا�رك املليك والقوات املسا�دة والوقایة املدنیة  ،وجلان الیقظة

ن اح�ضنوا ووا�بوا هذه وا�متع املدين، شكر �اص وتقد�ر لٔ�هايل ا��
العملیة واس�تق�لوا احملارص�ن وقامسومه ٔ�لكهم ورشهبم ؤ�غطیهتم، هذا ل�س 

  .بعز�ز �ىل ساكنة در�ة �ف�اللت فهم طبعا ٔ�هال �� ومن ش�مي ٔ��القهم
  الس�ید الوز�ر،

ٔ�یضا �شكر ا�لس د�ل �ة در�ة �ف�اللت ا�ي خصص من مزيان��ه 
ملیار  2.4 ـب) FDR(1درمه �ٕالضافة ٕاىل  ملیار 1.77طبعا م�لغ د�ل 

ملیون درمه من ٔ��ل ت�ٔهیل وبناء الطرق  89 ـب) INDH(2درمه و
  .القرویة �ري املصنفة

                                                 
1 Fonds de Développement Rural. 
2 Initiative Nationale pour le Développement Humain. 
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  الس�ید الوز�ر،
�سائلمك عن الطرق املصنفة خصوصا ويه تد�ل مضن اخ�صاصمك 
ووقفمت عن كثب عند ز�ر�مك لهذه املنطقة �ىل هول اخلصاص واخلصاص 

هذه الطرق، وخنص ���ر الطریق الرئ�س�یة، الس�ید الوز�ر،  ا�ي تعانیه
ا�يل ت�متناوا ٔ�هنا تتحول ٕاىل طریق رسیع، ما  13الطریق الرئ�س�یة رمق 

الس�ید الوز�ر، اح�ا عرف�ا التلكفة  ،بق�ناش ت��لكمو �ىل الطریق الس�یار
ر�لیا، املالیة الباهظة وعرف�ا إال�راهات ا�يل عند الوزارة، هذا ختلینا �لیه م

ولكن ا�ٓن حنن نلح وبقوة و�شدة �ىل ٕاعطاء �نطالقة ��راسات د�ل 
  .الطریق الرسیع، الطریق الرسیع ما ميك�ش نرتاجعو �لهيا ونطالبو هبا بقوة

الحظمت ٔ�ن هناك مجمو�ة من  ،الس�ید الوز�ر ،من �الل الز�رة د�لمك
ذ�ر �ىل س��ل املقاطع الطرق�ة ف� خيص مجمو�ة من الطرق املصنفة، ون

بني ٕاملش�یل وتنغري هذه  703املصنفة سابقا  12املثال الطریق الوطنیة رمق 
�و� بني  503املصنفة سابقا  29حتتاج ٕاىل ت�ٔهیل، الطریق الوطنیة رمق 

، توس�یع 317زایدة وبوملان واملقطع الثاين زایدة �ن �لیل، الطریق اجلهویة 
الس�ید  ،مجمو�ة من الطرقاملقطع الطريق بني الر�ش وٕاملش�یل، هذه 

  .الوز�ر، �اصها ت�ٔهیل

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

اللكمة لمك الس�ید الوز�ر . ا�هت�ى الوقت الس�ید املس�شار، ا�هت�ى الوقت
  .�لرد �ىل التعق�ب

  :والنقل وا�لو��س��ك واملاء التجهزيالس�ید وز�ر 
التجهزي والنقل شكرا كذ� �ىل التنو�ر التنویه الطیب بوزارة 

  .وا�لو��س��ك
وهذه فرصة �ش نعاود نرتمح �ىل السائق ا�يل توىف لنا وهو �زحي 
الثلوج اليس ع�ن الشواي رمحة هللا �لیه، وكذ� التذكري ب�ٔنه فعال هذا 
العمل هو اكن معل مشرتك، واجلهة د�ل در�ة �ف�اللت كام �يق اجلهات، 

لنصیة، ؤ�ن� �ارفني ذاك إالشاكل ا�يل كنا ت��فا�لو معها حىت �لرسائل ا
  .اكن عند هاذوك الر�ل ا�يل اكنوا يف اجلبال

بغیت �ري �رجع ف� یتعلق �لطرق املصنفة، ٔ�� زرت املنطقة مرات أ�� 
�دیدة وقلت ب�ٔن هناك مد�لني ٔ�ساس�یني جلهة در�ة �ف�اللت، وا�د 

د�ل  9وطنیة ووا�د تريتبط �لطریق ال 13تريتبط �لطریق الوطنیة 
الطریق  13ف�ه النفق، ٔ�� �لكمت �لیه، ود�ل رمق  9الطریق الوطنیة 

الوطنیة �لكمت �ىل إالماكنیة د�ل الطریق الرسیع �لام، تنقولها، ب�ٔن العدد 
ملیون  �43ىل  1.8د�ل العر�ت يف الك�لومرت يف الیوم ما ت���اوزش 

هاذ الطریق هاذي حتتاج عربة يف الك�لومرت، ولكن مع ذ� كنعتقد ٔ�نه 
ٕاىل ٔ�ن جند لها الرت�یبة املالیة، وحنن �ش�تغل �ىل ذ�، وبدینا بطبیعة احلال 
حوار مع اجلهة ومع وا�د العدد د�ل املتد�لني، و�متناو ٕان شاء هللا �كون 

  .�ري يف مس�تق�ل أ��م
  .شكرا الس�ید الرئ�س

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

ث موضو�ه النقص احلاصل يف �المات ال�شو�ر الطريق، السؤال الثال
واللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من الفریق �شرتايك، تفضلوا الس�ید 

  .املس�شار احملرتم

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

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

ري يف بالد� النقص احلاصل من أ�س�باب اليت تؤدي ٕاىل حوادث الس
يف �المات ال�شو�ر الطريق يف ا�الني احلرضي والقروي، وحىت ٕان 
و�دت هذه العالمات، ورمغ قلهتا فه�ي يف وضعیة ال �سمح بت�ٔدیة دورها 

  .املمتثل يف التوج�ه وإالرشاد، ف�كون وجودها �عدمه
س�تقومون �ا، �سائلمك، الس�ید الوز�ر، عن إالجراءات والتدابري اليت 

  هبا ملعاجلة هذا النقص احلاد �ىل �ل الطرقات؟
  .شكرا

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

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

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

  .شكرا السادة املس�شار�ن احملرتمني
مسحيت يل �ري وا�د التدق�ق، إاىل  ،ید املس�شارالس�  ،هو السؤال

ٔ�ن �ا ف�ه يف السؤال أ�صيل، ربط �رتفاع املهول د�ل حوادث السري 
  . ٕ�شاكلیة ال�شو�ر

بغیت نعطي بعض املعطیات، ٔ�نه يف احلق�قة هذا لٕالنصاف، أ�� �ري 
، والعامل د�ل %65ٔ�نه ٔ�س�باب حوادث السري العامل ال�رشي �ٔ�ساس 

، هذا ما �یعن�ش بطبیعة احلال ٔ�نه هاذ %2.5طرق ید�ل مضنه ال�شو�ر ال
 -والشك  -یناهش بعني �عتبار، ٔ�نمت تعلمون ذ�اا�ال د�ل ال�شو�ر ما 

ٔ�نه �ل�س�بة �ل�شو�ر �لطرق دا�ل ا�ال احلرضي و�لطرق �ري املصنفة 
  .هو من اخ�صاص امجلا�ات احمللیة
ل�شو�ر �حملاور الطرق�ة، اح�ا ا�ٓن عند� وبطبیعة احلال ف� یتعلق �

لكم ود�لناه يف الرب�مج د�ل  5000تقریبا ننجز س�نو� �ر�مج �هيم حوايل 
السالمة الطرق�ة ا�يل اكن ٔ��لن �لیه الس�ید رئ�س احلكومة الس�نة املاضیة، 
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ولكن حىت يف هاذ املناطق احلرضیة أ�س�بوع املق�ل راه اح�ا در� وا�د 
�لیه ٔ�� والس�ید وز�ر ا�ا�لیة، ف� یتعلق  وعي �ادي نعلنا�لیل مرج

�لب��ات التحتیة اخلاصة �لسالمة الطرق�ة يف ا�ال احلرضي، ولكن عود 
�ىل بدء هذا موضوع من املواضیع بطبیعة احلال املهمة �دا اليت نو�هيا اه�م 

، ٔ�ن ت عند� ٕاشاكالت مل �كن سابقابغی�ش ند�ل يف التفاصیل، والاما 
هاذ ال�شو�ر ا�ٓن بدا حىت هو یطا� إالفساد وتطا� الرسقة، ولكن بطبیعة 

  .احلال حنن ن�ٔ�ذه �ىل محمل اجلد
  .شكرا الس�ید الرئ�س

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

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

  :محمد رحيان الس�یداملس�شار 
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

  لسادة الوزراء،ا
  الس�یدة الوز�رة،

  السادة املس�شار�ن احملرتمني،
  الس�ید الوز�ر، 

ما كن�ساوش ا�هودات د�لمك اجلبارة ا�يل كتقوموا هبا �ىل و�ه 
من املبادئ أ�ساس�یة ملدونة . اخلصوص ال يف القطاع احلرضي وال القروي

واجلوالن  السري �ىل الطریق هو ٕاجياد ٕاطار قانوين ینظم معلیة السري
واحملافظة �ىل ٔ�رواح املواطنني وحصة وممتلاكت مس�تعميل الطریق وحامیة 
حقوقهم، مع حتدید مسؤولیة املتد�لني يف السري �ىل الطریق العموم�ة 
�ل�د من حوادث السري الناجتة عن هذه ا�ٓفة اليت تف�ك ��متع، ولهذا 

ركة السري، بل تعترب �المات ال�شو�ر الطريق جزء ٔ�سايس من م�ظومة ح
يه ا�ٓن يف هذه املنظومة، وذ� اه�ما يف تنظمي وال�س�یري واجلوالن 
�سالمة الطرق واحلد من �زیف حوادث السري، مما یوفر �لمواطنني 

  .السالمة وأ�مان
لٔ�سف، املشهد الطريق يف املغرب الزال یعرف نقص يف العدید من 

اطق القرویة والنائیة، ح�ث الطرق احملوریة، خصوصا ت� اليت متر من املن
حتولت فكرة املدار الطريق ٕاىل �ذاب �ل�س�بة �لرا�لني والسائقني �ىل �د 
سواء، وم�اهات �ل�س�بة �لمواطنني ا��ن �س�تعملون هذه الطرق، �اصة 
ٔ�ول مرة، مبا يف ذ� غیاب �المات ال�شو�ر الطريق، مما خيلف حوادث 

اق�صاد وعواقب اج�عیة من سري خطرية �س�ب اس�تزناف �رشي وٕاهناك و 
  .�ة، مما ینعكس �لسلب �ىل مسعة بالد�

  الس�ید الوز�ر،
كتقولوا �ىل ٔ�نه اك�ن املدار احلرضي ما ت�ساوش �ىل ٔ�نه هاد الردارات 
ا�يل درتوا د� يف املدن راه انتوما ا�يل تتلكفوا هبم، وانتوما ا�يل ك�سريومه، 

ل�شو�ر راه اك�ن د� يف شوارع ا�يل ما هللا جياز�مك خبري، ا. مايش امجلا�ات
  .فهياش البالیك وال فهيا يش �ا�ة، تتجي ت�شوف الرادار

 2018يف شهر وا�د  �10 هنار اد ،لس�ید الوز�را ،�سائلمك ،ولهذا
يف شهر  25هنار  2017 ـ�ل�س�بة ل 56122 ـوصلت العدد د�ل ا�الفات ل

 �لیمك وجياز�مك خبري هللا �ريض ،الس�ید الوز�ر ،، هذا459786وصل  4
� الناس ت��غیو اكنلمتس م�مك وا�د املس�ٔ� �ش �سهلوا �ىل الناس، د

 )permis(ميش�یو خيلصوا وتیقولوا هلم ٔ�ودي �اصمك جتیبوا لنا شهادة وال 
  ...د�ل هذا هللا جياز�مك خبري

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

الرد �لس�ید . املس�شار، شكراا�هت�ى الوقت ا�صص �لسؤال الس�ید 
 .الوز�ر يف ٕاطار ما تبقى لمك من الوقت ٕان ش�مت بطبیعة احلال

  :والنقل وا�لو��س��ك واملاء التجهزيالس�ید وز�ر 
مرة ٔ�خرى هذه القضیة د�ل ال�شو�ر ٔ�� قلت يه �مة �دا، ٔ�� كنت 
ٔ�عطیت تعل�ت صارمة ف� یتعلق �ل�شو�ر �خلصوص ميل تتكون 

اش، ٔ�ن مادام الطرق د�لنا لكها ٔ�وراش هذه اكنت فهيا ٕاشاكلیات أ�ور
ؤ�� تنقول ؤ�� �هبت الرشاكت يف املقاوالت ٔ�نه ممكن �رتبو �لهيا جزاءات 
ٕاذا مل حترتم القضیة د�ل ال�شو�ر، �ري �ش �رجعو لهذه القضیة د�ل 

، حوادث السري، ٔ�ن رشيت لها، راه اك�ن ٕاشاكل د�ل السلوك ال�رشي
من السائقني ال حيرتمون ال  %52ونعطیك ٔ�� �ري وا�د املؤرش راه عند� 

�المة قف، وما تی�رتموش أ�س�بق�ة د�ل ا�ميني، ما ت�س�تعملوش حزام 
السالمة يف املقا�د اخللف�ة، �هیك عن اس�تعامل اخلوذة الواق�ة �ل�س�بة 

� راه ا�يل تتوىف لنا س�نو �3500لمس�تعملني، ؤ�نت �ارف ٔ�ن يف هذیك 
د�ل الرا�لني، راه عند� ٕاشاكلیات ا�يل مرتبطة هبذا  1000عند� 
  .املوضوع

ذاك الرمق ا�يل  ،ذیك القضیة ا�يل ارشيت لها د�ل الرادارات الثابتةاه
طلع ٔ�نه من ق�ل الردارات اكنت فهيا ٕاشاكالت ا�ٓن حتلت، لكن هذاك 

ل، لكن القانون یوجب املشلك ا�يل اكن �رتبط �ٕال�راه البدين تلقى لو احل
�ىل لك مواطن یغري عنوانه ٔ�ن یغريه يف الو�ئق د�لو، هذا من إالشاكالت 
ا�يل تطرحوا، ٔ�ن اح�ا ميل تیكون الرادار تیق�ط ترنجعو �لورقة الرمادیة 
وتنصیفطو، اح�ا يف احلق�قة وزارة التجهزي والنقل تد�ر معل تقين، ٔ�ن 

بعد ذ� تبقى املسطرة مسطرة مرتبطة، عندها حملفني تی��توا وتريسلوا، 
   .ولكن هذه املالحظات س�ن�ٔ�ذها بعني �عتبار

  .شكرا الس�ید الرئ�س

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

السؤال الرابع موضو�ه إالجراءات احلكوم�ة املت�ذة من ٔ��ل موا�ة 
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للكمة ٔ��د مو�ة الربد القارس اليت تع�شها بعض املدن والقرى املغربیة، وا
السادة املس�شار�ن من فریق �حتاد املغريب �لشغل لتقدمي السؤال، 

 .تفضيل الس�یدة املس�شارة

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

  الس�ید الوز�ر،
هل من ٕاجراءات اس�تع�الیة واس��اق�ة من ٔ��ل احلد من وقع سوء 

   .ننيأ�حوال اجلویة و�رودة الطقس �ىل املواط 
  .وشكرا

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

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

  .شكرا الس�یدة املس�شارة احملرتمة
ٔ�وال حصیح هذه الس�نة اكنت س�نة اس�ت��ائیة �ىل مس�توى الثلوج 

��ك س�نو� تتكون عند� وأ�مطار، لكن يف وزارة التجهزي والنقل وا�لو��س 
وا�د العدد املرا�ل ا�يل مرتبطة �الس�تعداد �لمومس الش�توي، اكینة مر�� 
د�ل �س�تعداد ا�يل فهيا وا�د ا�مو�ة د�ل أ�مور �رتبط �لصیانة 
وإالصالح والتعبئة د�ل املوارد املادیة وال�رشیة، واك�ن املر�� د�ل 

ا فهيا مجیع أ�طر د�ل الوزارة واملوظفني التد�ل ا�يل بطبیعة احلال تنعب�ٔو 
و�مننعو �لهيم يف احلق�قة ٔ�هنم ا�يل معنیني ٔ�هنم ميش�یو ٔ�و ��دو عط�، 

  .واك�ن بطبیعة احلال ا�مع ا�لو��س��يك ا�يل تنو�دوه �ىل مس�توى ا�ٓلیات
عزز� أ�سطول د�لنا تقریبا بوا�د  2017نعطیك �ري م�ال يف س�نة 

ملیون د�ل ا�رمه، وا�ٓن ولینا تنعمتدو  47نا حوايل و�دة ا�يل لكف�  23
ودر� ) la Géolocalisation(ٔ�نظمة معلوماتیة �اصة هاذ القضیة د�ل 

بطبیعة احلال هاذ القضیة د�ل هاذ التطبیق ا�يك الطريق د�ل 
)MaRoute (ا�يل ت�سا�د �ىل معرفة أ�حوال د�ل الطرق.  

سف الشدید رمغ البال�ات ا�يل ٔ�� بغیت نقول وا�د القضیة، ل�ٔ 
تنصدروها رمغ هاذ القضیة د�ل التطبیق ا�يك وا�د العدد د�ل الناس 
م�ی�دوش بعني �عتبار هاد الت�ذ�رات، وراه وقعات لینا فوا�د العدد 
د�ل املناطق ا�يل يه م�اطق ٕاىل بغینا نقولو د�ل �صطیاف، ا�يل الناس 

تیوضع لینا ٕاشاكالت، ٔ�ن تنظطرو  لٔ�سف الشدید م�ی�رتموهاش وهذا
مايش �ري �زحي الثلوج ولكن خصنا هاذوك الناس حنضیو ٕاىل یوقع �هيم يش 

  .�ا�ة، وهذا بطبیعة احلال �لكف الوزارة يف اجلهد اليشء الك�ري
  .شكرا الس�ید الرئ�س

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

  .�باللكمة لمك الس�یدة املس�شارة يف ٕاطار التعق 

  :القايض وفاءاملس�شارة الس�یدة 
   .شكرا الس�ید الوز�ر

يف الوقت ا�ي �س�ل �رتیاح ال�ساقطات املطریة ا�يل عرفهتا بالد�، 
ٕاال ٔ�نه مع أ�سف الشدید �لفت هذه ال�ساقطات يف العدید من املناطق 
مبختلف �راب الوطن العدید من أ�رضار واخلسا�ر املادیة وأ�خطار اليت 

تضعفات ومس�تضعفي بالد� ا��ن یف�قدون ٕاىل ٔ��سط رشوط حلقت مس� 
احلیاة، ما یؤكد فشل احلكومة يف التقلیص من الفوارق �ج�عیة وا�الیة 
ويف فك العز� عن هذه املناطق اليت ٔ�صبحت م�كوبة بفعل هذه املو�ة يف 
غیاب �رامج اسرتاتیجیة فعلیة ت�ٔ�ذ بعني �عتبار و�لك مسؤولیة ما 

  .الساكنة القارة مهنا والر�ل تع�شه
ح�ث املسا� صعبة، غیاب الطرق اليت �ربط بعض القرى واملداشري 
�لطرق الوطنیة، اكتفاء وزارة التجهزي ٕ�زا� الثلوج يف الطرق الرئ�س�یة، 
صعوبة الساكنة املنكوبة اق�ناء املواد أ�ساس�یة، ارتفاع ٔ�سعار املوارد 

اش�یة اليت عرفت �س�بة نفوق مرتفعة �لام الغذائیة، حطب التدف�ة و�لف امل
ٔ�هنا متثل مصدر ��ش هذه الساكنة، اف�قار املؤسسات التعلميیة �لتجهزيات 
ووسائل التدف�ة، �نقطاع عن ا�راسة، وخماطر وصول ٔ�ساتذة وطلبة 
والتالم�ذ ٕاىل املؤسسات التعلميیة، صعوبة الوصول ٕاىل املس�توصفات اليت 

هزيات وأ�طر الطبیة، ما نتج عنه وف�ات يف تعرف نقصا �ادا يف التج 
صفوف ال�ساء والرضع واملس�نني، �رهل املسا�ن و�دم توفرها �ىل 

  .مواصفات حتمي الصق�ع والربد والثلوج
ما تطرق�ا ٕالیه الس�ید الوز�ر تع�شه م�اطق �دیدة م�ه �ىل س��ل املثال 

وٕاملش�یل ال احلرص �ة در�ة �ف�اللت، �ة بين مالل، تونف�ت ٔ�نفكو 
م�دلت وم�اطق  ،زایدة ،الر�ش ،تنغري ،ت هاين�ٓی ،، ٔ�مو�ر، بوزمؤ�مال�و

ٔ�خرى �ملغرب، ٕاهنا ٔ�وضاع مزریة تق�يض �لول �ذریة واس��اق�ة ٕ��شاء 
مراكز قارة �لتد�ل الفوري لفك العز� عن لك القرى واملداشري وتوفري 

ة وتعبید املسا� التجهزيات من اكحسات الثلوج واجلرافات واملوارد ال�رشی
  .الطرق�ة وصیا�هتا

ٕان �منیة املناطق اجلبلیة ورفع العز� عهنا مسؤولیة جيب ٔ�ن تتقامسها 
امجلا�ات الرتابیة واحلكومة وهی�ٓت ا�متع املدين بدمع من اجلهات يف ٕاطار 

من ا�س�تور، و�ع�د �ىل صندوق الت�ٔهیل  40التضامن معال �لفصل 
�رامج حملیة و�ویة هتم الب��ات التحتیة لت�ٔهیل �ج�عي، بدءا بوضع 

  .املناطق اجلبلیة و�مثني مؤهالهتا الطبیعیة
�ىل احلكومة �رسیع وترية �رامج فك العز� والتقلیص من الفوارق 
ا�الیة بوضع �رامج انتقالیة بني القطا�ات احلكوم�ة وا�هنوض �ملناطق 



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

13 

 )2018 فربا�ر 13( 1439 جامدى أ�ول 26

غرب �ري النافع وٕارشاك النقا�ت اجلبلیة و�ه�م �ساكنهتا ودحض مقو� امل
وا�متع املدين ٕاكطارات مسامهة �روج وطنیة �حلوار وإالقرتاح والتحس�س 
والتعویض عن املناطق النائیة مكطلب لنا يف إالحتاد املغريب �لشغل، 

   .2012ٔ��ریل  26حسب ٕاتفاق�ات 
  .وشكرا

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

  .الوز�ر وصلته الرسا� و� اجلوابٔ�ظن ٔ�ن الس�ید 

  :والنقل وا�لو��س��ك واملاء التجهزيالس�ید وز�ر 
  .شكرا الس�یدة املس�شارة �ىل هاذ امللف املطليب الطویل، العریض

هذاك ال�م أ�ول ا�يل قلتیه كتنطبق �لیه ذیك القصة د�ل اليس 
قل مات : "قولٔ�محد بوكامخ هللا �رمحو، ا�يل قریناها من ا�يل كنا صغار تی

  ".والسالم
اح�ا در� اج�ع يف الر�ط حرضاتو القطا�ات الوزاریة املعنیة، و�د� 
هاذ اليش ا�يل �لكمت �لیه د�ل ا�ٓلیات د�ل اكحسات الثلوج، حتراكت 
املؤسسات الصحیة، �ز� احلوامات، �ز� الفرق، �ٓش كنا كند�رو اح�ا 

�ید، لكن مز�ن تعرفوا اك�ن هاد املدة لكها؟ وقعت بعض إالشاكالت �ٔ 
ٕاشاكالت معقدة، عند� وا�د ا�مو�ة د�ل الر�ل یفرتض اكنوا �اصهم 

ٔ��م �ش نقلبو �لهيم  4هيبطوا ما هبطوش، بقاوا مت، هاذو لكفو� بو�دمه 
  .�ش نلقاومه

ٕاذن اك�ن ٕاشاكالت ا�يل حىت يه مرتبطة بتعامل الساكنة، �لكمت ٔ�� 
طق النائیة بعض املناطق حبال ٕافران �خلصوص ا�يل ق�ی� ما منش�یوش �لمنا

�یكونوا فهيا �س ا�يل تبارك هللا م�قفني �یعرفوا یتعاملوا مع البال�ات، ومع 
ذ� كتقول لیه راه اكینة ال�رشة إالنذاریة �اصك متيش حبالتك، �یبقى هو 

ونصف حىت السابعة �اد �یخرج ��لیل، وهاز معه ٔ�طفال وهذا  6حىت 
ٕاشاكالت لوزارة التجهزي والنقل، �ی�لق ٕاشاكالت ��رك املليك، �ی�لق 

هذه لكها وا�د ا�مو�ة د�ل أ�مور، رمغ �س�ت��ائیة د�ل هاذ الس�نة، 
ٔ�ن احلوامات ماوقفا�ش، وهزت �ساء  ،الس�یدة املس�شارة ،�اص تعرف

حوامل، وهزت جعزة، وحتر�ت �ىل مس�توى مجمو�ة من املناطق واملعدل 
اور الطرق�ة ما اكی�ش �یت�اوز عرشة سا�ات د�ل �نقطاع، رمغ د�ل احمل

  .ٔ�ن بعض احملاور الطرق�ة كنعاود حنلوها وكنعاودو حنلوها مرارا و�كرارا
  .شكرا الس�ید الرئ�س

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

والسؤال اخلامس موضو�ه دامئا فك العز� عن املناطق النائیة، وهو 
ع من طرف الفریق احلريك، تفضلوا الس�ید املس�شار لوضع سؤال موضو 

  .السؤال

  :البقايل الطیباملس�شار الس�ید 
  .شكرا الس�ید الرئ�س احملرتم

  الس�ید الوز�ر احملرتم،
عرفت بالد� �الل أ��م القلی� املاضیة �ساقطات ثلجیة �مة ٔ�دت 

بل ٔ�دت ٕاىل حمارصة الساكن �لقرى وج�ال أ�طلس وكذا ج�ال الریف، 
  .ٕاىل جهرة م�اطق وقرى �اكملها

�سائلمك، الس�ید الوز�ر، عن ما يه التدابري املت�ذة لفك العز� عن 
املناطق املترضرة من ال�ساقطات املطریة والثلجیة؟ وماذا ٔ��دت احلكومة 

  ملوا�ة قساوة الربد والع�ش يف هذه املناطق النائیة؟
  .شكرا

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .شكرا

  .مك الس�ید الوز�ر يف ٕاطار اجلواباللكمة ل

  :وا�لو��س��ك واملاء والنقلالس�ید وز�ر التجهزي 
  .شكرا الس�ید املس�شار

   .شكرا الس�ید الرئ�س 
هو تقریبا �ادي يف نفس الس�یاق �ادي یعطیين فرصة  هاذ السؤال

�ش نعطي �لسادة املس�شار�ن والس�یدات املس�شارات الوضعیة، هاذ 
لس الك�ري واملتوسط والصغري والریف والهضبة العلیا الس�نة اكن عند� أ�ط

س�ن�مي حىت جلوج د�ل أ�م�ار،  50الرشق�ة، اكن عند� مسك الثلوج مابني 
وهذه فرصة تعطیوه يل �ش نقول لمك احملاور ا�يل اكنت مغلقة، عند� 

، و�مل�زی�ت �ٔ  -م�دلت  –ٔ�زرو  –ما بني احلاجب  13الطریق الوطنیة رمق 
 - الرابطة ما بني مرا�ش 9ٔ�یت ٔ�وفال،  الطریق الوطنیة رمق  –متحض�ت 
 �10رب ممر ت�شاك و ٔ�یت ساون، الطریق الوطنیة رمق  - زا�ورة -ورزازات

، الطریق الوطنیة رمق بومالنالرابطة بني ورزازات و تنغري �رب قلعة مكونة و 
ناوت الرابطة ما بني حت  7الرابطة بني ٔ�زرو وٕافران، الطریق الوطنیة رمق  8

، �ست� ٕاسن �ر  -احلس�مية -شفشاون 2و�رودانت، الطریق الوطنیة رمق 
م�دلت �رب ٔ�وطاط احلاج، الطریق  -م�سور 15الطریق الوطنیة رمق 

 -�ور�رت  19بوعرفة، الطریق الوطنیة رمق  –فك�ك  17الوطنیة رمق 
 ،707بوملان، الطریق اجلهویة رمق  -صفرو 503بوعرفة، الطریق اجلهویة رمق 

، الحئة طوی� د�ل الطرق إالقلميیة واجلهویة ا�يل 712الطریق اجلهویة رمق 
اكنت تنقطع، وصدقين الس�ید الرئ�س، السادة املس�شار�ن، كنف�حوها 

  .وكنعاودو نف�حوها
وهذا بطبیعة احلال یدفعنا يف هاذ الس�نة هاذي ٕان شاء هللا، س�نعید 

ه اكن التعامل مع الثلوج يف النظر يف التصور ا�يل اش�تغلنا به، �عتبار ٔ�ن
السابق هو تعامل �اكد �كون مومسیا، �عتبار ٔ�ن مو�ة الثلوج اكنت 

  .حمدودة
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ا�ٓن �اصنا نعاودو نفكرو ٔ�نه امجلا�ات الرتابیة حمتا�ة �لتد�ل ٔ�ن 
والنقل وا�لو��س��ك و�ا تد�ر ا�يل دارت، اك�ن طرق �ري  وزارة التجهزي

 700هاذ الس�نة هاذي تد�لنا يف حوايل  مصنفة یصعب، اح�ا تد�لنا فهيا
ولكن ما عند�ش إالماكنیات �ش نتد�لو يف مجیع الطرق، خفص  ،�یلومرت

امجلا�ات الرتابیة حتت وصایة وزارة ا�ا�لیة ووزارة التجهزي والنقل 
وا�لو��س��ك نلقاو وا�د التولیفة، ٔ�ن اك�ن بعض ا�ٓلیات ا�يل يه �ٓلیات 

غتكو�ش عندها ا�ٓلیات الك�رية ا�يل اكینة ا م ،�اتصغرية م�اس�بة لهاذ امجلا
وهذا س�مت التفكري ف�ه يف مس�تق�ل  ،عند الوزارة ولكن ا�ٓلیات املناس�بة

 .أ��م
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .شكرا

  .اللكمة لمك الس�ید املس�شار

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

  .ر، الس�یدتني الوز�رتنيالس�ید الوز�
  .إالخوان املس�شار�ن، أ�خوات املس�شارات

فاحلق�قة هاذ املوضوع هو موضوع ا�يل �م وموضوع  ،الس�ید الوز�ر
ال ینكر  ،الس�ید الوز�ر .ا�يل �الیا كنع�شوه فهاذ املناطق ا�يل يه معزو�

ٔ��دا واح�ا �ا�ش�نا معمك ومع إالخوان د�ل وزارة ا�ا�لیة مشكور�ن 
جل�ش وكذ� ا�رك املليك والقوات املسا�دة وكذ� بعض املس�شف�ات وا

  .ا�يل اس�تق�لت مجمو�ة د�ل املترضر�ن
   ،الس�ید الوز�ر

اك�ن وا�د ا�راسة  1974إالشاكلیة ا�يل مطرو�ة �الیا هو ٔ�نه من 
ولك نوبة  ،وٕاىل �دود الیوم لك نوبة ت�سمعو وا�د الرمق" ت�شاك"د�ل نفق 

 �لق  مننا حنطو هاذ النفق، ش نتفهمو فني ميكن ل عند� ٕاشاكلیات �
وقلتو من �الل ال�م د�لمك ٔ�هنم إالحصائیات  ،الس�ید الوز�ر ،هرضتوا

بغینامكش حتلوها هباذ اما  ،ال، الس�ید الوز�ر ..د�ل الشاح�ات ود�ل
بقا�ش مس�ٔ� �ادیة، االشلك هكذا فهو حق لهاذ املناطق املعزو�، يه ما 

��ش ٔ�ن املواد الغذائیة توصلهوم، إالشاكلیة ٔ�ن الرش�ن املس�ٔ� يه مسا� 
 ـاحلق�قي د�ل احلیاة يه الطرق الس�ید الوز�ر، ما ميك�ش هنرضو ب

)Tunnel ( لهاذ املنطقة ما ميك�ش هنرضو ما بني م�دلت ؤ�زرو كنجیو كام
قلت حىت الوق�تة د�ل الثلج �اد كنجیو نقلبو �ىل احللول، د� �الیا ما 

الطریقة �ادیة تعطي �لول �جعة لهاذ املناطق هاذي، و�لتايل  بقا�ش هاذ
خص التفكري بوا�د شلك معیق �دا لهاذ الطرق ا�يل والت كنع�شو فهيا 

  .مشالك كثرية
فوا�د الز�رة عام قریب لهاد أ��مات لت�شاك،  ،الس�ید الوز�ر ،ج�تو

 د�لتوش ��ا�ل د�ل ت�شاك �ش تعرفو �ٓش الناس كتع�ش،ا بق�تو ماو 
واملشالك ا�يل تتع�ش وتعرفو املشالك د�ل الاكم�و�ت وال السائقني وال 
إالخوان ا�يل �ادیني بولیداهتم �لمدارس تقطعات ما �لمك الس�ید الوز�ر 

لفاس ومرا�ش،  االناس �ا�هنم كريان د�ل الس�یا�ة وما وصلوهومش رجعو 
�س�تق�لوا ا�يل اكنو دا�ر�ن �ش ) les hôtels(وهاذ الناس هاذو مساكني 

هاذ الناس و�ش یع�شوا حىت �ق�صاد � العصا، املنطقة د�ل الریف 
  .�اشت �دة ٕاشاكلیات د�ل الثلوج

 ابغیتو حتلو اإالشاكلیة ٕاىل كنتو حق�قة  ،الس�ید الوز�ر ،�لتايل
بعني �عتبار هاذ  اإالشاكلیة فها هو احلل اك�ن بني ٔ�ید�مك، وخصمك ��ذو 

راه ما " ت�شاك"ریة �خلصوص نفق د�ل املناطق ا�يل يه ٔ�صبحت رضو
ال ما بغیتوش هذا واقع وبغیتو ا ،وهروب م� ،الوز�ر الس�ید ،بقاش عندمكا

تعطیو� ٔ�رقام ولك مرة رمق وعند�  امك �زیدو بقاش ميكن لا، ما وفارض نفس
ا هذا وعند� �ش �دیة ٕاىل یوم�) l’étude(و 1974إالحصاءات من 
  ).l’étude( ة�ر اوكذ� الناس د 1932ومن  ،مكالو�ئق ونعطیومه ل

  ...هللا جياز�مك خبري ٕاىل �ىل أ�قل �اونو� �ري ،الس�ید الوز�ر ،و�لتايل

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

  .اجلواب د�لمك الس�ید الوز�ر ٕان ش�مت ف� تبقى من الوقت

  :وا�لو��س��ك واملاء والنقلالس�ید وز�ر التجهزي 
عطیت اما كن�ش، ٔ�� الرمق ا�يل  1974ما كن�ش،  1932 اح�ا يف

�ش نقول ب�ٔن  13عطیت رمق �ىل الطریق الوطنیة رمق امايش هو هذا، ٔ�� 
جحم اجلوالن عندو وا�د احلجم معني، ولكن مع ذ� قلت ب�ٔن هاذ القضیة 

  .ا�ٓن ل�ست املعیار الوح�د
يف جملس مل ٔ�رصح يف موضوع النفق �يشء نف�ته، ا�يل قلتو 

املس�شار�ن ويف جملس النواب هو ا�يل قلتو يف الراش�یدیة م�ذ ٔ��م، النفق 
ملیار  6، وا�د "ٔ�ور�اك"واك�ن د�ل " ت�شاك"اك�ن هناك نفقان، اك�ن د�ل 

  .ملیار د�ل ا�رمه، هذا قلتو ومازال تنعودو 12د�ل ا�رمه، وا�د 
 منش�یوش نقولوا والقضیة د�ل ٔ�نت تعمل ؤ�نت س�ید العارفني، �ش م

�م ونعطیوا وعود مقدی�ش �لهيا، وزارة التجهزي والنقل وا�لو��س��ك 
دارت ا�راسة أ�ولیة، ؤ�� قلت يف جملس املس�شار�ن �ادي نطلق 
ا�راسات التنف�ذیة، التفصیلیة، لكن اللك یعمل ٔ�ن قرار هباذ املس�توى هذا 

كون أ�مور � ش� وهباذ احلجم مايش عبد القادر اعامرة، ا�يل غیا�ذ،
الس�ید  ،نبقاوش نقولوا واحضة، ٔ�ن خص الرٔ�ي العام یعرف، �ش م

قلت وغتقول ٕاىل �ري ذ�، ل�س هناك ٔ��د حسب �لمي ال يف  ،الوز�ر
  .السابقني وال احلالیني وال الالحقني ا�يل هو ضد النفق

لكن النفق خصو الرت�یبة املالیة د�لو، خصو ا�راسة د�لو، وهذا هو 
  .یهاملعول �ل 



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

15 

 )2018 فربا�ر 13( 1439 جامدى أ�ول 26

  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید رئ�س اجللسة
 .شكرا الس�ید الوز�ر �ىل مسامهتمك و�ىل تنو�ر ا�لس

ونواصل مع السؤال أ�ول مو�ه لقطاع الس�یا�ة والنقل اجلوي، 
، واللكمة ٔ��د السادة "2020لرؤیة "وموضو�ه إالسرتاجتیة الس�یاح�ة 

دلیة لتقدمي السؤال، املس�شار�ن من الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعا
  .اللكمة لمك الس�ید املس�شار احملرتم

  :سلیغوة احلسناملس�شار الس�ید 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�یدات والسادة الوزراء،
  زماليئ أ�عزاء،

الس�ید الوز�ر، ٕالزتمت احلكومة ٕ�عطاء انطالقة �دیدة �لقطاع 
القطاع  الس�یا�، وذ� بوضع مدونة م�اكم�، مشجعة الس��ر يف هذا

  .الهام
�ا، �سائلمك، الس�ید الوز�ر، ما يه التدابري املت�ذة ملواص� ٕاجناز 

، وذ� من �الل مدونة �س��ر الس�یا� 2020لرؤیة  الرب�مج املسطر
  و�اصة مهنا ما یتعلق جبانب الس�یا�ة ا�ا�لیة؟

  .شكرا

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

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

والنقل اجلوي والصنا�ة التقلیدیة  الس�یا�ةوز�ر  ،الس�ید محمد سا�د
  :و�ق�صاد �ج�عي
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن،
شكرا �ىل هاذ السؤال املتعلق �سرتاجتیة  ،الس�ید املس�شار احملرتم

�ل �س��ر ومرشوع د�ل قطاع الس�یا�ة، �خلصوص يف هاذ ا�ال د
  .د�ل وضع مدونة �اصة بقطاع �س��ر يف قطاع الس�یا�ة

عرفت بعض  2017ٕاىل ٔ�ن هاذ الس�نة د�ل  �شريوا يف البدایة البد م
النتاجئ إالجيابیة ا�يل البد من �س�لوها ٔ�ول مرة، �دد السواح النافذ�ن 

  .�2017ل ملیون د�ل السواح يف هاذ الس�نة د �11.4ىل اململكة فاق 
كذ� مؤرش �ٓخر ا�يل هو ٕاجيايب هو ارتفاع �س�بة �دد لیايل املب�ت 

، وا�د املؤرش ا�يل هو ٔ�سايس كذ� هو 2016مقارنة مع  %15ـ ب
ما  %43، %�40س�بة امللء من ) le taux d’occupation(ارتفاع 

هاذ ثالثة د�ل النقط مؤرش ٕاجيايب مشجع املس�مثر�ن  2017و 2016بني 
طاع ا�يل ك�شوفوا ٔ�ن اك�ن إالماكنیات ٕاىل مردودیة ٔ�حسن يف يف هاذ الق

  .هاذ القطاع د�ل الس�یا�ة
 نعرتفوا �س�لوها، البد كذ� ما هاذ املؤرشات �جيابیة البد م نٕاذ

ٔ�ن الفرتة املاضیة عرفت وا�د الرتاجع �ل�س�بة لالس��رات يف هاذ القطاع 
ا�يل اكنت موضو�ة جیة طمو�ة ی د�ل الس�یا�ة، ميكن �جت �ىل ٕاسرتات 

 وا�يل ميكن إالماكنیات ا�يل اكنت م�وفرة ش�ت��اها �ش ند�رو �2020الل 
اس��رات يف مجیع أ�ما�ن ومجیع املناطق ومجیع اجلهات بدون الرتكزي 

 .وبدون حتدید ٔ�ولو�ت د�ل �س��ر حسب أ�س�بق�ات وأ�ولو�ت
ة يف هاذ القطاع د�ل هاذ الت�دي ا�يل عند� الیوم هو اسرت�اع الثق

 .الس�یا�ة، �ش �شجعو املس�مثر�ن ٕالر�اع الثقة يف هاذ القطاع
اح�ا ت�ش�تغلو حسب الرب�مج  ،ٕاذن �ل�س�بة ملدونة �س��ر

احلكويم، والزتم�ا �ش نوضعو وا�د املدونة �اصة �الس��رات يف القطاع 
تمنیة د�ل الس�یا�ة، كنفكرو كذ� يف �لق وا�د الصندوق د�ل ال 

حبال ما تیدار يف قطا�ات ٔ�خرى، وهاذ الصندوق �اصو �كون االس�یاح�ة 
. مو�ه مجلیع املشاریع د�ل الس�یا�ة، املشاریع الصغرى واملشاریع الكربى

والبد كذ� مع حتدید املعایري �لجوء لالس�تفادة من هاذ الصندوق د�ل 
 .التمنیة الس�یاح�ة

ا �ش �رجعو وا�د هاذي لكها مؤرشات ا�يل ت�ش�تغلو �لهي ،ٕاذن
 .ا�ینام�ك�ة لهاذ القطاع د�ل الس�یا�ة

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

 .اللكمة لمك الس�ید املس�شار

 :احلسن سلیغوة یداملس�شار الس� 
 . شكرا الس�ید الوز�ر �ىل هاذ املعلومات

حق�قة مؤرشات ٕاجيابیة، ولكن مع أ�سف راه طموح�ا ٔ�كرث من هذا، 
، ولكن راه ميكن لنا نوصلو ٔ�كرث، ولهذا 400ملیون و11صلنا حق�قة و 

س�ٔقرتح �لیمك بعض املسائل ا�يل ميكن نتعاونو فهيا اكملني، والس�� 
احلكومة، ٔ�ن هاذ القطاع تنعرفوه قطاع ٔ�فقي وف�ه التد�ل د�ل �دة 
وزارات ٕاىل بغینا نوصلو فعال، ٔ�ن مايش �ري الوزارة د�لمك، �اصة 

إالفریقي ودمع الس�یا�ة ا�ی��ة ف� خيص رضحي س�یدي ٔ�محد  جتس�ید البعد
ملیون ا�يل �بع هاذ الرضحي، س�یدي  400التی�اين ا�ي ت��لغ ٔ�كرث من 

ٔ�محد التی�اين، ولكن �ش ميكن لنا نوصلو، �ش ميكن لنا نوصلو لهاذ 
الهدف، جيب ٔ�وال ت�ٔهیل احملیط د�ل ٔ�محد التی�اين، واح�ا تنعرفو ب�ٔن 

قة تیخصهم جيیوا ب�ٔقل �لكفة، ٕاذن هذا بو�دیتو �ر�مج ٕاىل اس�تطعنا أ�فار 
د�ل  400ملیون و 11جنحوه راه �ن �ىل یقني ب�ٔن �ادي منش�یو ٔ�كرث من 

 .د�ل �س�بة امللء% 43السواح، و�ادي �كون ٔ�كرث من 
 الس�ید الوز�ر،

البد من تطبیق اجلهویة ف� یتعلق �لنقل اجلوي، وربط مجمو�ة من 



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

16 

 )2018 فربا�ر 13( 1439 جامدى أ�ول 26

مص العاملیة �ملطارات، تطبیق اجلهویة ف� یتعلق �لنقل اجلوي، الس�ید العوا
الوز�ر، وهنا ال بد ميل تنقول �ربط مجمو�ة من العوامص �خلطوط امللك�ة 
واخلطوط ا�ولیة دون املس بوا�د التنافس�یة مبا خيص اخلطوط امللك�ة 

م ا�يل البد تتجبدين لوا�د السؤال ا�يل هو �د �) la RAM(املغربیة 
�لكمت �لیه �دة حصف هاذ أ�س�بوع، وهو املشلك د�ل الر�بنة مع 
رشكة اخلطوط امللك�ة املغربیة، حنن نف�خر �لر�بنة املغاربة، هذا اف��ار 
وامحلد � ٕاىل اكنت وصلت اخلطوط امللك�ة املغربیة لهاذ املس�توى، ولكن 

لفخ د�ل وا�د الرسا� ا�يل بغیت نوصل ويه �منش�یو نطیحو يف وا�د ا
التضارب د�ل إالرضا�ت ا�يل �ادي املغرب �ادي خيلصها �ايل و�ايل 

 . �دا
 .شكرا

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

السؤال الثاين موضو�ه �دمات اخلطوط اجلویة امللك�ة املغربیة، 
واللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من الفریق �س�تقاليل �لو�دة 

 .ة، تفضلوا الس�ید املوساويوالتعادلی

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

 السادة الوزراء،
 الس�یدتني الوز�رتني،

 السادة املس�شار�ن احملرتمني،
 الس�یدات املس�شارات احملرتمات،

 الس�ید الرئ�س،
 الس�ید الوز�ر،

ة السابقة ٔ�ن سؤايل یتعلق �خلطوط امللك�ة املغربیة، لقد س�بق �لحكوم
قدمت دعام مالیا �ام من ٔ��ل تطو�ر �دمات اخلطوط اجلویة امللك�ة 

ٔ�صوات يف املطارات  ،الس�ید الوز�ر ،املغربیة، �ري ٔ�ن ذ� بعض أ�ح�ان
ال ت�رش �خلري، وهذا الس�ید الوز�ر �ل�س�بة �لخطوط امللك�ة �اصها تد�ر 

 .ٕاجراءات طیبة ومعام� طیبة
الوز�ر، نطلب م�ك الس�ید الوز�ر الطا�رة ا�يل النقطة الثانیة، الس�ید 

�ربط بني العیون والس �ملاس يه امحلد � ٔ�عطت ن���ة ٕاجيابیة، ويه يف 
  .ر�الت �لس��نة، ويه امحلد � ٕاجيابیة �ل�س�بة لٕالق�ال 3الس��نة 

القا�ة الرشف�ة �ة العیون الساق�ة  ،الس�ید الوز�ر ،والنقطة الثانیة
ٔ�رشت  ،الس�ید الوز�ر ،ف�ة ال تو�د مبطار العیون، وهذاامحلراء، قا�ة رش 

 لها، ما يه إالجراءات والتدابري اليت تت�ذها وزار�مك؟
 .وشكرا

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

 .الس�ید الوز�ر احملرتم ،اللكمة لمك

والصنا�ة التقلیدیة و�ق�صاد  اجلويالس�ید وز�ر الس�یا�ة والنقل 
  :�ج�عي

 .ا الس�ید الرئ�سشكر 
 الس�یدات والسادة املس�شار�ن،

السؤال �متحور حول الرشكة الوطنیة د�ل النقل اجلوي، كام كتعرفوا 
هذا القطاع د�ل النقل اجلوي عرف وا�د التقلبات كربى يف هذه 
الس�نوات ويف هذه العقود أ��رية، مع �روز هذه الرشاكت د�ل السعر 

ق�صادي يف هذا القطاع د�ل النقل املنخفض، ا�يل �ريت ا�منوذج �
اجلوي، و�دد من الرشاكت الوطنیة يف مجیع الب�ان عرفت تقلبات �برية 

 .ومشالك �برية واضطرت ٕاىل ٔ��ذ ٕاجراءات صعبة
�ل�س�بة �لخطوط امللك�ة املغربیة د�لنا ا�يل حىت يه �اشت هذه 

ة �مة يف املر��، حىت يه اضطرت �ش ��ذ ٕاجراءات تدبريیة �ادة �بري 
س�نوات أ��رية ميكن اخنفاض د�ل  العرش ذاهذه الس�نوات أ��رية، يف ه

  .2016و 2012ما بني % �36دد املس�ت�دمني وصل ٕاىل تقریبا 
كذ� اكنت مضطرة ٔ�هنا تغلق بعض اخلطوط ا�يل اكنت �ري م�وفرة 

  .وال ا�يل اكن فهيا العجز �بري �زاف
واكالت د�لها ا�يل اكنت �ارج كذ� اكنت �لقت وا�د العدد د�ل ال

اململكة، ولكن يف املقابل اكنت وقعت وا�د العقدة �ر�مج ا�يل الزتمت فهيا 
الرشكة الوطنیة �ش تقوم بوا�د العدد د�ل التحس��ات �ل�س�بة لٔ�داءات 
د�لها و�خلصوص �ل�س�بة �ل�دمات ا�يل ٔ�رشتوا لها الس�ید املس�شار، ٕاذن 

صبحت ممك�ة الیوم �س�تعامل الوسائل توفري �دمات عن بعد �ٔ 
التك�ولوج�ة، كذ� حتسني الرب�مج د�ل ا�رتام املواعید، وهذه من 
املؤرشات أ�ساس�یة د�ل اجلودة د�ل اخلدمات، كذ� يف بعض 
املطارات الیوم توفري بعض احملطات د�ل ال�سجیل ا�ايت، ا�يل اكینة الیوم 

�ادي تن�رش يف املطارات أ�خرى،  يف املطار د�ل محمد اخلامس وا�يل
اك�ن كذ� تطو�ر نظام د�ل املتابعة د�ل أ�م�عة، اك�ن بعض التطورات 
ٕاجيابیة �ل�س�بة �ل�دمات، ولكن البد ما نقولو ٔ�نه اك�ن مازال حتس��ات 
ٔ�خرى م�تظرة، واك�ن انتظارات كربى ا�يل �یخص الرشكة الوطنیة �ش�تغل 

لوا�د العقدة �ر�مج �نیة وا�يل �ادي نصو �ىل �لهيا، واح�ا بصدد ا�هتييء 
 .رضورة حتسني هذه اخلدمات

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

 .ف� تبقى لمك من الوقت ،الس�ید املس�شار ،اللكمة لمك
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 :املس�شار الس�ید س�یدي الطیب املوساوي
ف�  ،الس�ید الوز�ر ،فعال هذا ا�يل قلت ..شكرا الس�ید الوز�ر �ىل

  .تعلق �لنقطی 
ف� یتعلق ببعض املسؤولني  ،الس�ید الوز�ر ،بغینا نطلبو م�كاا�يل 

د�ل املطارات تتكون الطا�رة عندها ت�ٔ�ري وال جترب مع من تتلكم، تت�رب 
یقول � ما اك�ن، وال حىت الوقت ) chef d'éscale(اكتبة وا�دة وال 

لس�ید الوز�ر، ا ،یقول � راه الطا�رة عندها ت�ٔ�ري ما اك�ش ا�يل یعلمك
 .واخلطوط امللك�ة املغربیة �اصها تد�ر ٔ�مورها �ىل ٔ�حسن ما �رام

 .شكرا الس�ید الوز�ر

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

ون��قل �لسؤال أ�ول املو�ه لقطاع النقل، وموضو�ه تقویة تنافس�یة 
ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق  رشاكت الشحن املغربیة، واللكمة

 .�حتاد العام ملقاوالت املغرب لتقدمي السؤال، تفضلوا الس�ید الرئ�س

 :املس�شار الس�ید عبد إال� حفظي
 الس�ید الرئ�س احملرتم،

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

ة تنافس�یة املقاو� �متحور حول حتسني وتقوی ،الس�ید الوز�ر ،سؤايل
النقلیة، سؤايل � راهن��ه، نظرا لالرتفا�ات املتتالیة لسعر الغازوال، 

 .خصوصا ؤ�ن مجیع التوقعات �رحشه صوب �رتفاع
ما يه إالجراءات والتدابري اليت تنوون اختاذها : الس�ید الوز�ر ،فسؤايل

من ٔ��ل ضبط ٔ�سعار السوق وكذ� لضامن اس�تقرار طايق واج�عي 
امیة املقاو� النقلیة من موت حمقق ٔ�و يف ٔ�حسن أ�حوال من اجنراف وح

 .�ري املنظمحنو القطاع 
 .شكرا

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

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

اكتب ا�و� �ى وز�ر التجهزي والنقل  ،بولیفالس�ید محمد جنیب 
 :لكف �لنقلوا�لو��س��ك واملاء م

 .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم
�لفعل، الیوم احلدیث عن القطاع د�ل النقل �ٔ�ساس والشحن د�ل 
الرشاكت هو من القطا�ات املركزیة، �عتبار ٔ�ن رش�ن �ق�صاد مير �رب 

 .النقل و�ٔ�ساس النقل د�ل الرشاكت
الوزارة د�ل  �ىل ٔ�نه احلكومة من �الل ،الس�ید املس�شار احملرتم ،تعمل

النقل اكنت دامئا �ش�تغل مع املهنیني يف ٕاطار اتفاق�ات ا�يل يه معلنة، 
وهاذ االتفاق�ات اكنت �ل�س�بة لنقل البضائع من �الل عقد الرب�مج بعد 

 2011يف ٕاطار عقد الرب�مج د�ل  2003التحر�ر د�ل القطاع م�ذ 
ٕاجراء، وا�يل  38وا�يل اكنت ف�ه مجمو�ة من إالجراءات حوايل  2013و

جزء مهنا �لفعل اكن عندو صدى حق�قي �ىل ٔ�ساس ٔ�وال الرفع من 
مس�توى التنافس�یة، ولكن ٔ�یضا الرفع من مس�توى اجلودة د�ل العمل د�ل 
الشحن، ؤ�یضا من �الل ما یعرف بدلیلیة القطاع ا�يل �اولنا ٔ�ن من 

 55000 �ال� نوصلو ٕاىل مس�توى من املهنیة ا�يل �كون ٕاجيايب، حوايل
ت رشكة يف هاذ ا�ال وا�يل ٔ�عط 70000مقاو�، كام تعلمون، ٔ�كرث من 

 .وا�د النفس �دید �لعمل
لكن من �الل هاذ عقد الرب�مج اكنت هناك ٕاشاكالت �دیدة ا�يل ما 
وصلنا لهاش، وا�يل، كام تعمل ٔ�یضا الس�ید املس�شار، حنن الیوم يف ٕاطار 

� حناولو نتدارك مجمو�ة من النقائص ٕا�داد عقد �ر�مج �دید ا�يل من �ال
 .ا�يل اكنت يف عقد الرب�مج أ�ول

ال خيفى �لیك �ىل �ٔن املؤرشات املتغرية ؤ�ساسا ببعض املد�الت 
وا�يل مهنا املس�ٔ� د�ل البزن�ن والغالء د�ل احملروقات، هذا من ا�ٔمور 

يف هذا  ا�يل اكنت دامئا تؤرق املهنیني وتؤرق �ٔیضا العمل د�ل احلكومة
ا�ال، لكن �خ�یار ا�يل مشات ف�ه إالدارة املغربیة، كام تعمل، يف 
ٕاطار صندوق املقاصة اكن اخ�یار واحض ا�يل من �ال� ا�مع لن �كون 
�ىل احملروقات ��ٔساس، ولكن �ادي �كون من �الل �ٔوال �دید من 

لهاذ إالجراءات ا�يل يه مرتبطة خبلق املناخ د�ل التنافس�یة �ل�س�بة 
املقاوالت النقلیة، و�اصة ف� یتعلق ��ال د�ل الشحن، من �الل 
�ٔوال إالجراءات ا�يل يه يف املوا� و�ٔیضا من �الل حماو� ٕاجياد صیغ 
د�ل �ش�تغال من �الل إالسرتاتیجیة ا�لو��س��ك�ة وا�يل اكنت فهيا 

ننا �ر  فعو من العدید من املؤرشات، ا�يل اكن الهدف مهنا ��ٔساس هو �ٔ
املس�توى د�ل التنافس�یة ومس�توى اجلودة ولكن �ٔیضا نقلصو من 
التلكفة د�ل الشحن والتلكفة �ٔیضا د�ل النقل ا�لو��س��يك، ا�يل 

السعر د�لنا مرتفع، ولكن  ت��قاو اح�ا من الب�ان ا�يل مازال ميكن نقولو
�ربطو ما �ٔیضا يف ٕاطار ما هو ٕاسرتاتیجیة م�نائیة ا�يل �اولنا من �اللها 

، ا�يل �ٔعطت وا�د النفس �دید )la connectivité( ـیعرف ب
 .�لمقاو� املغربیة يف هذا ا�ال �ش �كون م�افسة

 .شكرا الس�ید الرئ�س

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

 .اللكمة لمك اليس حفظي ف� تبقى من الوقت

 :إال� حفظي عبداملس�شار الس�ید 
ٔ�ن مادة الاكزوال متثل �ل�س�بة ملقاوالت النقل  ،وز�رالس�ید ال ،كام تعمل
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�ل�س�بة �لتلكفة إالجاملیة % 35يف رمق معامالهتا و% 50الطريق تقریبا 
الس�تغالل مقاوالت النقل، وعند� ٕاشاكل �بري هو ٔ�نه نظرا لالخ�الل 
الهیلكي يف العالقة التعاقدیة ما بني الزبناء وما بني الناقلني �س�تحیل صعوبة 

نة صعوبة، لكن رمبا اس�ت�ا� د�ل عكس هذه الز�دات املتتالیة د�ل اكی 
  .الاكزوال �ىل التعرفة املتعامل هبا �لنقل

اح�ا من �ب املسؤولیة يف فریق �حتاد العام ملقاوالت املغرب  ،��
مقرتح قانون ا�يل ف�ه بعض إالجراءات ا�يل مهنا وا�د ٔ�نه ارت�ٔینا ٔ�نه جنیبو 

ه ٔ�وال إاللزام�ة د�ل عكس هذه التقلبات �ىل مس�تو�ت التعرفة املتعامل ٔ�ن
هبا �رب مؤرش د�ل الاكزوال، ولكن ربطه �رشط ٔ�و ب��د جزايئ ا�يل �ادي 
ميكن من جترمي ومعاق�ة الزبناء ا�يل ما تیا�ذوش ویت�اهلون هذا البند، 

 .هذا إالجراء أ�ول
 �30ٓ�ال أ�داءات �ىل حتدید إالجراء الثاين هو التنصیص ف� خيص 

یوم �ٓخر ٔ��ل لٔ�داءات �ل�س�بة �لمتعامل به يف النقل الطريق، وهذا 
إالجراء هذا �ادي ميكن كذ� من ٔ�نه ید�ر وا�د النف�ة د�ل أ�و�س�ني 
يف خزینة املقاوالت، و�ادي ميكن وهذه إالجراءات لكها من النوع من 

ء �ل�س�بة ما بني الناقل وما بني السمل �ج�عي ومن مقاربة فهيا الهدو 
 .الزبون

من دراسة واس�تكشاف  -كام قلمت  -�لطبع هذه إالجراءات ال تعف�نا 
�ىل الاكزوال من ) TVA(الس�بل الكف�� بتفعیل الاكزوال املهين وكذ� 

واملفاوضات ا�يل متت الس�نة الفارطة، وهذه املس�ٔ� ٔ�هنا % 20ٕاىل % 10
قطا�ات ا�يل  2صعید الوطين، ٔ�ن اك�ن خصوصا ؤ�نه كنعرفو �ىل ال 

ك�س�تفدوا مهنا الس�ید الوز�ر و�ا صندوق املقاصة ا�يل يه املال�ة اجلویة 
وا�يل يه كذ� الصید البحري، و�س�تف�د كذ� �ىل الصعید أ�وريب مجیع 
أ�ساطیل أ�ج�بیة من هذه املس�ٔ� د�ل الاكزوال املهين، ٕاذن، وكق�ض 

يف ٕاطار املنافسة مع أ�ساطیل أ�ج�بیة، خصوصا املضاجع د�ل املهنیني 
يف النقل ا�ويل، النقل ا�ويل ا�يل حق�قة تطور رمغ التطور د�لو ٔ�نه �یبقى 
ح��س املنافسة العجز يف املنافسة وكذ� ح��س هذه ال�رشیعات 

 .74املتقادمة �ظهري 
 .شكرا الس�ید الرئ�س

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

 .�نیة 16اب لمك الس�ید الوز�ر ف� تبقى من الوقت، اجلو 

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

 الس�ید الرئ�س،
الس�ید املس�شار �عتباره �ين وقدمي يف املهنة راه هو تیعرف �ىل  هو

واملواضیع ا�يل  ٔ�نه النقاش يف هذا املس�توى اكن دامئا مع إالدارة مف�وح،

طرق�و لها �لفعل الیوم س�مترون ٕاىل مر�� �دیدة يف التعاطي والتعامل مع 
م�ل هذه القضا� وهو ٔ�ن �كون هناك مقرتح قانون، سواء تعلق أ�مر هباد 
اليش د�ل إاللزام�ة د�ل عكس أ�سعار وال ٔ�یضا يف ٕاطار ٔ��ل 

قرتح قانون، �ىل أ�داءات، ف�حن م�ف�حون �ىل املدارسة د�ل هاذ م
ٔ�ساس ٔ�نه متا غیكون عند� الوقت الاكيف �ش �زیدو نتوسعو معمك يف 

 .التصور د�لنا ود�لمك يف هذا ا�ال
 .شكرا

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

والسؤال الثاين موضو�ه تطو�ر م�ظومة النقل، واللكمة ٔ��د السادة 
 .و�دة والتعادلیة لتقدمي السؤالاملس�شار�ن من الفریق �س�تقاليل �ل

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

 الس�یدتني الوز�رتني، 
 السادة الوزراء،

 أ�خوات إالخوة،
 الس�ید الوز�ر،

يف احلق�قة ٔ�ن الیوم �لینا ٔ�ن نف�خر مكغاربة �لقمية وأ�مهیة وإالشعاع 
  .ا�يل عرف�ه بالد� وسط دول العامل

د� الیوم ٔ�صبحت حمج لعدة وفود، بالد� الیوم ٔ�صبحت ملتقى بال
دويل يف مجیع التظاهرات، س�� وحنن مق�لني نطلبو من هللا التوف�ق �ىل 
اح�ضان وا�د التظاهرة ر�ضیة يف �رة القدم ٔ�س العامل ٕاىل وفق�ا هللا 

 الس�تق�ال ،الس�ید الوز�ر ،س�ب�انه وتعاىل، مفاذا ٔ��ددمت ٔ�و ٔ��دت وزار�مك
هذه التظاهرة من �ة، من ح�ث الطرق وا�لو��س��ك، النقل؟ و�یف 

 تفكرون ملوا�بة هذه التظاهرة؟ 
 .شكرا

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

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

التجهزي والنقل وا�لو��س��ك واملاء ملكف  وز�رالس�ید اكتب ا�و� �ى 
 :ل�لنق

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

ال، ٔ�� ال ٔ�خف�مك ٔ�ن السؤال ا�يل توصلت به �ري مرتبط بتا� ال 
ف�ٔ� ٕاىل اكن هذا هو السؤال ٔ�� عندي  ..ـوال ب �2026ملوند�ل د�ل 

، و�ملنجزات وماذا 2026تطو�ر م�ظومة النقل، ال �القة �ملوند�ل د�ل 
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ارشة ملوضوع معني، ٔ�ما ٕاذا اكن املوضوع مرتبطا ٔ�نت مش�يت م�. نفكر
ب��ظمي بتطو�ر املنظومة د�ل النقل �ىل املس�توى د�ل ما نقوم به، 
فاملنظومة د�ل النقل يه م�ظومات، هل س���دث عن نقل املسافر�ن 
ا�ويل احمليل؟ هل س���دث عن نقل البضائع ا�ويل واحمليل؟ هل 

لنقل املزدوج؟ نقل املس�ت�دمني، س���دث عن النقل الس�یا�؟ هل ا
 .النقل املدريس

فٕاذن الیوم عندما یطلب من احلكومة ٔ�هنا �لفعل تعطي التصور د�لها 
ٔ�ننا �كونوا  3دقایق ٔ�و  2ملنظومة د�ل النقل یصعب �دا �ىل ٔ�ننا يف 

موجز�ن، لكن ما ميكن ٔ�ن یقال هو ٔ�ن امحلد � الباب د�ل إالصالح هو 
ابقة اكن م�طلق يف هذا ا�ال وعند� رؤوس ٔ�قالم م�ذ احلكومات الس

رئ�س�یة اليت نتعامل يف ٕاطار ٕاصالح هاذ املنظومة، ٔ�وال �نتقال من �ري 
املهنیة ٕاىل املهنیة، الرفع من التنافس�یة ضد �ح�اكر والریع، العمل �ىل 
املزید من السالمة الطرق�ة، العمل �ىل ختصیص لك ما یلزم من وسائل 

�كون املهنیون ٕاىل اجلانب �ج�عي �كون ٕاجيايب، ؤ�یضا الرفع  ا�يل ٔ�ن
من مس�توى اجلودة ومس�توى اخلدمات املقدمة يف هذا اجلانب، هاذو هام 
مخسة د�ل أ�فاكر أ�ساس�یة ا�يل من �اللها مش��ا يف نقل البضائع ٕاىل 

وا�يل التحر�ر، يف النقل د�ل املسافر�ن ٕاىل م�ظومة ا�ٓن ا�يل يه م�اكم� 
بقى فهيا س�نة ونصف د�ل احلوار، لكن يف �ٓخر املطاف تعرثت يف هاذ 
املس�ٔ� د�ل الریع، النقل املدريس والنقل الس�یا� والنقل د�ل 
املس�ت�دمني ا�يل اك�ن ف�ه فقط دفا�ر حتمالت، والنقل د�ل النقل ا�يل 

 .هو يف العامل القروي املزدوج ف�ه �راخ�ص فقط
ومة عندها الوسائل د�لها ود�ل �ش�تغال، فٕاذن الیوم لك م�ظ

وتن�اولو من �الل لك ما تنقومو به ٔ�ننا حنققو هاذ أ�هداف امخلسة 
 .الرئ�سة ا�يل �لكمت لمك �لهيا

 .شكرا الس�ید الرئ�س

 :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .شكرا

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

 :لبارالسالم ا�  عبداملس�شار الس�ید 
 الس�ید الوز�ر،

الهدف من هاذ السؤال ٔ�و سؤال الفریق �س�تقاليل هو تنو�ر الرٔ�ي 
العام ومعرفة مدى اجهتاد احلكومة يف تعز�ز الش�بكة الطرق�ة من �ة، 

  .وتعز�ز ٔ�سطول النقل مبختلف العر�ت اليت �سري يف هذه الطرق
ما بني املدن الیوم ٕاىل خرج�ا �ىل املدارات املعروفة وا�يل يه الربط 

وخصوصا املدن الك�رية، فس�ن�د ٔ�ن بعض الطرق الزالت مل حتظ بعد 
بنصیهبا من العنایة، اليشء ا�يل اح�ا ت�متناو ٔ�ن �جهتادات �زید خترج عن 
ٕاطار املدن املعروفة واملدن القریبة يف ذیك إالطار د�ل ا�ارالبیضاء ٔ�و 

و�تـ الطریق مفلسة، ٕاىل خرجيت م�ال �ىل مك�اس لتا. اجلدیدة، طن�ة
 ..خرجت من فاس لبوملان ٔ�فلس، خرجت من مك�اس �لراش�یدیة جيب

اك�ن اجهتاد ٔ�� ما ت��خسش الناس العمل د�لها، ت�شكرمك، و�زید ندمعمك، 
ولكن ت�متناو �ش �كون وا�د العنایة �برية، خصوصا �لطرق اليت مل حتظ 

  .بعد �لعنایة الك�رية
غرب د�لنا �بري، وامحلد �، وهو ا�ٓن ٔ�صبح الش�بكة، امحلد �، امل

�س�تقطب الس�یاح، �اصة هاذ الس�یاح �اصهم �زوروا حىت املناطق 
 .البعیدة �ش �زدیو نعرفو املناطق اجلبلیة والشاطئیة

 .امسح يل الس�ید الوز�ر. ؤ�س�سمح، شكرا الس�ید الرئ�س

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

 .ن الوقت، الس�ید الوز�ر، ٕان ش�متف� تبقى لمك م

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

ال ميكن، الس�ید الرئ�س، ٕاال ٔ�ن ٔ��ون مع ما تفضل به الس�ید املس�شار 
ٔ�نه ت��لكم �ىل مزید من ا�مع ومزید من إالصالح د�ل الطرق، وٕان هذا 

ا مرتبط �لتجهزي، ٕاذن يف اجلانب ا�ٓخر ا�يل اكن ما مرتبطش �لنقل هذ
ف�ه الزم�ل د�يل اليس اعامرة اكن ممكن، حىت عندي أ�رقام ولكن ٔ�تصور 

بغى یوصلها، هو ٔ�نه اخلروج من ا�ىل ٔ�نه الفكرة ا�يل الس�ید املس�شار 
بعض املناطق ا�يل �لفعل رمبا قد ٔ��ذت حظها من التجهزي ومن النقل 

ق ٔ�خرى ا�يل من �الل اجلهویة ومن �الل حتسني الطريق ٕاىل م�اط
الظروف د�ل �ش�تغال ومن �الل ٔ�یضا حماو� ٔ�ننا نقحمو �لفعل النقل 
ٔ�نه وس�ی� ا�يل من الوسائل الرضوریة د�ل التمنیة �ق�صادیة 
و�ج�عیة، ٔ�ننا منش�یو لبعض املناطق ا�يل يه الزالت مل جتد بعد حظها، 

 ميكن ٔ�ن نصادق �ىل ما تفضل به الس�ید املس�شار ؤ�نه فهاذ أ�مور لكها ال
منش�یو يف هاذ �جتاه، وهذا ما تقوم به، امحلد �، احلكومة ؤ�یضا 

 .احلكومات السابقة يف هذا �جتاه
 .شكرا الس�ید الرئ�س

 :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .شكرا الس�ید الوز�ر، و�شكرمك �ىل مسامهتمك

طاع املاء وموضو�ه ٕاجناز السدود، ون��قل �لسؤال أ�ول املو�ه لق
واللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من الفریق ا�س�توري ا�ميقراطي 

 .�ج�عي لتقدمي السؤال، تفضلوا اليس �دال

 :�دال محمداملس�شار الس�ید 
 .شكرا الس�ید الرئ�س

 الس�یدات والسادة الوزراء،
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 الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
م�ذ اس�تقال� �ىل س�یاسة رش�یدة لتمنیة وتدبري موارده راهن املغرب 

املائیة السطحیة واجلوف�ة، وال ميكن وحنن ٔ�ن نتطارح معمك هذا املوضوع 
ٕاىل إالشادة مبا حقق�ه بالد� يف جمال السدود والتجهزيات وامل�ش�ٓت املائیة، 
هذه الس�یاسة الرائدة اليت مك�ت بالد� من حتق�ق تطور �بري يف جمال 

 .فال�ة وكذ� يف ت�ٔمني ماء الرشوبال
�ا� النقص اليت تعاين  ،الس�یدة اكتبة ا�و� احملرتمة ،ما یثري ال�ساؤل

مهنا بعض املناطق، سواء ف� یتعلق �هتیئة املیاه �لرشب ٔ�و الفال�ة، �یف 
نفهمها؟ هل أ�مر یتعلق �حلا�ة ٕاىل بناء سدود �دیدة لضامن تعبئة املیاه 

لبحر؟ ٔ�م ٔ�ن أ�مر یتعلق بعدم كفایة حق�نة السدود و�دم ضیاعها يف ا
احلالیة �اجزة �ىل تعبئة املیاه السطحیة و�رش�ید اس�تغاللها؟ وهل �لحكومة 

 �ر�مج لبناء سدود �دیدة؟
 .شكرا الس�ید الرئ�س

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

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

اكتبة ا�و� �ى وز�ر التجهزي والنقل  ،ٔ�ف�الل لیدريادة رشفات الس�ی
 :وا�لو��س��ك واملاء ملكفة �ملاء

 .شكرا الس�ید الرئ�س
 .الس�ید املس�شار، ت�شكرمك �ىل هاذ السؤال

�لفعل بالد� راه رامكت وا�د التجربة وا�د اخلربة �د م�طورة يف 
ىل وا�د الب��ة حتتیة مائیة جمال بناء السدود وهندسة السدود، وكنتوفرو �

سد �بري ق�د إالجناز، یعين بوا�د  14سد �بري و �140د �مة، 
�س��رات خضمة ا�يل خضهتا ا�و� يف هاذ القطاع، �ٕالضافة تقریبا ٕاىل 

سد صغري، وبفضل هاذ الب��ة التحتیة يه ا�يل مك�ت البالد، امحلد  250
صعبة د�ل اجلفاف ا�يل دامت �، من اج�یاز بعض الفرتات ا�يل اكنت 

س�ن�ني، ثالث س�نوات، ٔ�ربع س�نوات سواء يف ال�ن��ات ٔ�و ال�سعینات ٔ�و 
 .ال حىت ا�ٓن

وتواصل احلكومة بطبیعة احلال س�یاسة السدود ما توقف�ش، تواصل 
احلكومة تعبئة ما ميكن تعب��ه من املیاه واس�تغالل امحلوالت ا�يل تتجي يف 

الضیاع �ىل البحر، ح�ث ٔ�نه من املرتقب ٔ�نه  فرتات م�اغتة حىت حند من
سد بعدا ا�يل ق�د إالجناز �ادي �س�تمكل، ومن املرتقب ٔ�نه نربجمو يف  14

من % 90سد �بري، بذ� �كون عب�ٔ� تقریبا ٔ�كرث من  30املس�تق�ل وا�د 
 .املوارد املائیة سطحیة

 ٕاال ٔ�نه بطبیعة احلال هاذ املیاه د�ل ال�ساقطات املطریة ٔ�صبحت
لو�دها �ري اكف�ة، من الرضوري البحث عن بدائل و�ىل رٔ�سها حتلیة م�اه 
البحر، ا�يل املغرب مطالب ب�رسیع �س��ر يف هاذ التك�ولوج�ا د�ل م�اه 

 .البحر، خصوصا �ىل مس�توى السا�ل �ش نضمنو أ�من املايئ �لبالد
ت و�ري فقط �ش نوضع السادة املس�شار�ن �ىل �ل، ب�ٔن ال�ساقطا

املطریة ا�يل عرفهتا بالد� يف الفرتات أ��رية حس�ت �س��ا �س�بة امللء 
د�ل السدود، یعين ما اكن�ش �ساقطات ا�يل �لفت وا�د امحلوالت �برية، 

 5وا�د �س�بة حتسن فقط % 40ٕاىل % 35انتقلنا من �س�بة ملء ٕاجاملیة 
س�ت نقط، یو� لنا ب�ٔن اكنت �ساقطات مطریة هامة، ولكن يف الواقع ح 

، و�متناو ٔ�ن هللا س�ب�انه %40ٕاىل % �35س��ا �س�بة امللء انتقلنا من 
 .وتعاىل �رمحنا يف أ��م املق��

 .شكرا لمك الس�ید املس�شار

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

 .اللكمة لمك الس�ید املس�شار

 :�دال محمداملس�شار الس�ید 
 .شكرا الس�ید الرئ�س

 وز�رة،الس�یدة ال
بغیت هنين ٔ�نفس�نا مجیع �لسدود ا�يل تنجزت وا�يل �ادي تنجز ا

مس�تق�ال، وبغیت �س�تغل كذ� الفرصة حول أ�س�ئ� ا�يل طرحوها 
الزمالء د�يل حول ٕازا� الثلوج من هاذ العاصفة د�ل الثلوج ا�يل مشلت 
 بعض أ�قالمي ا�يل هام تنغري، خ�یفرة، م�دلت، ٕافران، بوملان، احلس�مية،

احلوز، ؤ�� شفت �لك رصا�ة هاذ املناطق هام ا�يل يف الصیف �ی�شاكوا 
من اخلصاص يف املاء الرشوب، سواء املاء الرشوب �لمنازل ٔ�و �لامش�یة، 
وبغیتمك الس�یدة الوز�رة ٔ��مك تربجموا �حكومة تربجموا سدود لهاذ املناطق 

تا اح�ا هاذو، ٔ�ن هاذ الناس يف العذاب ال فالش�تا وال فالصیف، فالش� 
وا�لني معامه يف ٕازا� الثلوج ويف املضایقات ا�يل مضایقني راه معذبني، 

ٕاذن هنا احلكومة �اصها تتد�ل �ش ت�ين . وفالصیف كذ� �اصهم املاء
 .سدود لهاذ املناطق

كذ� �ش نذ�رمك هنر ٔ�م الربیع واش ما  ،الس�یدة الوز�رة ،بغیتا
 2015الرب�مج احلكويم د�ل �ا�ش الوقت ٔ�نه �س�تغلو هنر ٔ�م الربیع؟ ويف 

عرف�اش ااكن مربمج بناء سد�ن ولكن �يق ما بدا ال سد ال جوج، معا 
 .ٔ�ش�نو واقع فهاذ املشلك هذا

اح�ا كنعتربو ٕاقلمي خ�یفرة  ،الس�یدة الوز�رة ،بغیت نقول لیمك كذ�ا
من خزان املیاه اجلوف�ة يف بالد�، وقاسهم % 27وٕاقلمي ٕافران �ميثل 

قع؟ ی��غي الس�یدة الوز�رة �ىل ٔ��مك تد�روا دراسة معمقة اجلفاف، ٔ�ش�نو وا
يف املاكن د�لها ) La nappe(�ش تد�روا السدود لهاذ املناطق �ش تبقا 

 260ويف املنطقة ا�يل فهيا املیاه اجلوف�ة، الیوم هبط ٕافران وصلنا لتقریبا 
ا سالت م ضایة عوامرت �ش حتفر برئ، ما معر اكن هاذ اليش يف ٕافران، 

ما بقا فهيا، لهذا اك�ن خصاص، �اصمك تد�روا  وانیجحبرية د�ل ت بقا فهيا 
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 .دراسة �لمنطقة د�ل أ�طلس املتوسط

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

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

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

يف ٕاطار املناطق ا�يل �لكميت �لهيا، و�خلصوص م�طقة اجلنوب 
�ام ما  60الرشيق ا�يل عرفات �ساقطات ثلجیة اس�ت��ائیة، م�ذ ٔ�كرث من 

شهدهتاش، يه املناطق ا�يل عرفات اس��رات �د �مة يف الثالث 
يف  د�ل السدود �رجمت 5/3 س�نوات أ��رية، یعين �ل الب��ات التحتیة

ظرف س�ن�ني مبنطقة اجلنوب الرشيق، تنغري، الراش�یدیة وزا�ورة، �ٕالضافة 
ٕاىل العدید من السدود التلیة، وال زلنا �س�مثر يف هذه املنطقة ا�يل فهيا 

 .نقص �ىل مس�توى الولوج ٕاىل املاء وحمدودیة املوارد املائیة
م الربیع ما �ٔ . �ىل هنر ٔ�م الربیع، هنر ٔ�م الربیع ،الس�ید املس�شار ،�لكمتو

ٔ�قالمي اكم�  7وال  �6یضیعش هنائیا يف البحر، كزتود م�ه تقریبا وا�د 
كزتود من ٔ�م الربیع انطالقا من املنبع، یعين م�ذ خ�یفرة حىت �لمصب د�لو 

یعين هاذ ا�هنر . يف ٔ�زمور، وكزتود م�ه ا�ار البیضاء وكزتوذ م�ه مرا�ش
ط أ�طليس �سامه يف ت�ٔمني ا�يل �یقطع ج�ال أ�طلس و�مييش حىت �لمحی

�اج�ات كرب�ت املدن والتجمعات احلرضیة �ىل مس�توى املغرب احملاذیة 
و�ري احملاذیة، یعين �س�مثر وال زلنا نطمح ٔ�ننا �س�مثرو ٔ�كرث يف املیاه د�ل ٔ�م 

 .الربیع ف� ذ�
س�نوات م�تالیة  4راه  ،الس�ید املس�شار احملرتم ،ٔ�ما ف� خيص النقص

و جعز يف ال�ساقطات املطریة، وهذا العجز یرتامك س�نة عن واح�ا ك�س�ل
 .س�نة

 .شكرا لمك الس�ید املس�شار

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

السؤال الثاين موضو�ه املسا� الطرق�ة �لعامل القروي وهو سؤال 
 .موضوع من طرف الفریق احلريك، تفضلوا الس�ید الرئ�س اليس الس�باعي

 :شار الس�ید م�ارك الس�باعياملس� 
 .شكرا الس�ید الرئ�س

 الس�یدتني الوز�رتني، 
 الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

 الس�یدة الوز�رة احملرتمة،
ٔ�مام العز� اليت تعرفها العدید من املناطق القرویة، تضطر الساكنة ٕاىل 

فها، مما اس�تغالل مسا� مؤق�ة ومعا�ر رملیة خترق الود�ن ف� موامس جفا

ميكن هذه الساكنة من تقلیص مسافة التنقل لقضاء مصاحلها �ق�صادیة 
   .و�ج�عیة والعائلیة

ٕاال ٔ�ن واك� احلوض املايئ هذه الس�نة م�عت هاذ الس�نة هاذ الناس 
�ش ما ید�روا، ٔ�ن هذه املسا� كتكون لك س�نة، ٔ�ن الواد تیعمر �ري 

وى هاذ الواد، ما �یبقاش ید�روا ٔ�شهر �یخ 10، ولكن 3وا�د شهر�ن وال 
   .ف�ه ذوك الساكن �ید�روا ذاك املس� د�هلم ا�يل �یقطعوا ف�ه

�الش متنعوا هاد الساكنة ايف هذا إالطار  ،الس�یدة الوز�رة ،ك�سولوك
 روش؟�الس�نة �ش ما ید ذاه

 :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .شكرا

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

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

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

الود�ن تعترب جزء ال یتجزء من امل� العمويم املايئ، وهذا امل� 
العمويم املايئ هو حمصن ومؤطر وحمفوظ مبق�ىض القانون، ؤ�ي �رايم �لیه 

�ري قانوين یعترب خمالفة طبقا ملق�ضیات قانون �شلك �ري مرخص و�شلك 
�لیه دا�ل هذه املؤسسة املوقرة، بذ� ٕاجناز ٔ�ي  ا�يل صادق�و 36.15املاء 

�اجز ٔ�و مس� بدون �رخ�ص یعترب خمالفة، و�لتايل من املفروض ٔ�ننا 
 .الس�ید املس�شار ،مننعه

 .شكرا لمك

 :اجللسةالس�ید رئ�س 
 . ٕاطار التعق�باللكمة لمك الس�ید املس�شار، يف

 :الس�باعي م�اركاملس�شار الس�ید 
 .شكرا الس�ید الرئ�س

 الس�یدة الوز�رة،
دارت يف ال�سعینات، هذا تراه الق�طرة یاله  ..هاد الناس مايش یاله

� اكینة او�يق الق�طرة د وراه ممر من ٔ��م �س�تعامر، ؤ�� تنعقل تندوز م�
مو القوانني، ولكن هاذ الناس ا�ٓن، ٕاذا اكن هاذ القانون اح�ا فعال تن�رت 

كتقول  7دواو�ر وال  6د�روا هلم ممر م�ني �سلكوا، راه ال یعقل �ش وا�د 
 20ها امجلا�ة، ولكن دوروا  ،ها املقاطعة ،ها املس�توصف ،هلم ها املدرسة

لكم، عوض �ش یقطعوا، �ري تنقول � الس�یدة الوز�رة راه �اص �شويف 
نوش حزازیني، ٔ�ن املسائل هاذ ا�واو�ر وتوقفي �ىل املسائل، ٔ�ن ما �كو 
ليس، �ون كنا كند�رو هذه املسائل راه اميل وقفوا �ىل الق�ادة ال یعقل 

الرسا�، ٔ�ن صیفطنا � وا�د الرسا� كتابیة وما توصلنا حىت ملؤخرا 
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، هذا ا�يل اضطر� �ش ند�رو هاذ 7أ�سابیع أ��رية صیفطناها يف شهر
 .السؤال الشفوي

ناس داروا وقفة اح��اج�ة عند الق�ادة، �ات الواك� دارت هاذ ال 
حمرض يف هنار من مرا�ش، وجتمعت ا�لجنة يف هنار وخرج القرار يف هنار، 
وتوصلوا ذوك الساكن يف هنار، و�اهتم ا��اوى من احملامك يف هنار، رمغ 

ت اح�ا احملمكة والعدل د�لنا الثقة د�لنا يف العدل، ٔ�ن ما نصفت ذاك نصف
 .الساكنة بعدم �خ�صاص

هاذ الناس تنقول � ب�ٔن هذا املس� راه من  ،الس�یدة الوز�رة ،ولهذا
ٔ��م �س�تعامر و�يق الق�طرة دا�زة، تید�روه يف وقت الصیف ٔ�ن هاذ واد 

 ��10س�یفت �یحمل من وا�د الوقت د�ل شهر وال شهر�ن، ومن بعد 
 لكم �ش جيیو 20رومه ٔ�شهر ت��قى �اف، ال یعقل هاذ الناس �ش ندو 

احلواجي د�هلم، هذا ال یعقل، وما ت��غیوش وفني اكنت هاذ الواك�  یقضیو
س�نة �ش تدارت الق�طرة د�ل واد  30؟ يد�ل احلوض املايئ س�نني هذ

��س�یفت ا�يل يه حق�قة ا�و� �ٓنذاك قرات اهلم �لفلوس وما قرا�ش اهلم 
 .�يل يه �برية وبعیدة �ىل الساكنة�لساكنة ا�يل دورهتا بوا�د املنطقة ا

ٕاذا اكن هاذ اهلم تنطلبو م�مك �ش تصاوبوا  ،الس�یدة الوز�رة ،ٕاذن هنا
مرت، ونطلبو  500 ـالساكنة ا�يل يه بعیدة �ىل املصاحل د�لها ب ذاق�طرة له

 .امسیتو ام�مك �ش تد�رو

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

 .و� �لرد �ىل التعق�بللكمة لمك الس�یدة اكتبة ا�

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

 الس�ید املس�شار، 
عندهاش مس� �ش �س� �لمرافق ا ٔ�تفهم قلق الساكنة �وهنا م

أ�ساس�یة هذا مشلك، وممكن �سامهو يف ��، ولكن �ش �رخصو ليش 
قد تعود �خلطر �ىل سالمة الساكن هذه �ا�ة ا�يل يه �ري قانونیة و 

  .الس�ید املس�شار احملرتم ،مس�ٔ� مفروغ مهنا
هاذ املس� ميكن یقطعوا الواد هذاك شغلهم، ولكن �ش ن�ين �اجز 
دا�ل امل� العمويم املايئ، وحنن ا�ٓن معرضني ٔ�كرث من ٔ�ي وقت مىض 

 � الواد يك �لتقلبات املناخ�ة والظواهر املناخ�ة القصوى ميل �ادي حيمل
�ادي تد�ر �ش حتمي الساكنة الس�ید املس�شار؟ وامل� العام املايئ م� 
حمصن قانو�، ومؤطر مبق�ضیات القانون، وميكن لناش ٕاطالقا �سامهو يف 
الرتايم �لیه �شلك �ري معقلن و�ري مرشوع، ٔ�ما �ش نب��و مسا� ٔ�� 

عندها مقومات م�فقة معك، ولكن هاذ املسا� الطرق�ة عندها ضوابط و 
تق�یة و�لمیة ا�يل �اصنا حنرتموها ق�ل الرتخ�ص ٔ�ي يشء، ؤ�نمت ٔ�هل 
القانون الس�ید املس�شار، حنن ا�ٓن بصدد النقاش دا�ل مؤسسة ا�يل يه 

�رشع القوانني، �یف تطلب مين ٔ�ن ٔ��الف القانون الس�ید املس�شار؟ ما 
 .ميك�ش ل�ش خنالف مق�ضیات القانون

ق�طرة، نتدارسو أ�مر، واح�ا مس�تعد�ن نتعاونو  ٔ�ما يف ما خيص بناء
 .مع هاذ الساكنة �ش نلقاو هلم احلل

 .شكرا لمك الس�ید املس�شار

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

ون��قل �لسؤال أ�ول املو�ه لقطاع الصنا�ة التقلیدیة، وموضو�ه م�ٓل 
ين يف قطاع الصنا�ة التقلیدیة، ٔ��د �ر�مج ٕا�داث مراكز ا�مع التق

 .السادة املس�شار�ن من فریق أ�صا� واملعارصة، تفضل الس�ید الرئ�س

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

 الس�ید�ن اكت��ا ا�و�،
 الس�ید الوز�ر احملرتم،

 الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
 الس�یدة اكتبة ا�و�،

 التكو�ن وا�مع التقين يف قطاع الصنا�ة التقلیدیة ٔ�مهیة كربى �ك�يس
�ل�س�بة �لحرف�ني، وكذ� �مع حىت القدرات د�هلم، و�ل�س�بة حىت 

 .املنتوج د�ل الصنا�ة التقلیدیة �ش �كون عندو وا�د اجلودة �الیة
ولهذا، �سائلمك، الس�یدة اكتبة ا�و�، ما م�ٓل مراكز د�ل التكو�ن، 

 املوجودة ٔ�و اليت تنوون ٕا�دا�ا من �دید؟سواء 
 . وشكرا

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

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

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

 :و�ق�صاد �ج�عي
 .شكرا الس�ید الرئ�س

 .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم �ىل هاذ السؤال
فعال مراكز ا�مع التقين يه الیوم تندرج يف ٕاطار س�یاسة املعمتدة 
دا�ل الوزارة من ٔ��ل ا�مع وموا�بة احلرف�ني والصناع الفرادى، ٔ�ن معلوم 

� مجمو�ة د�ل الو�دات صغرية ؤ�ن هاذ ٔ�ن هذه الف�ة �ش�تغل يف ٕاطار عند
الو�دات إالنتاج�ة الصغرية ا�يل فهيا صناع فرادى حتتاج ٕاىل مراكز دمع 

 .�لموا�بة
مركز، هذه املراكز �سري عن  12الیوم اخلریطة الوطنیة عند� تقریبا 
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عن طریق ٕا�شاء تعاونیات ومجعیات  ،الس�ید املس�شار ،طریق كام تعلمون
مركز �ىل املس�توى الوطين،  12ذه املراكز حلد السا�ة طبعا ه. �اصة هبا

هناك بعض إالشاكلیات يف بعضها ومايش يف لكها، ثالثة مراكز حتدیدا ا�يل 
فهيا ٕاشاكالت مرتبطة بطریقة التدبري، ٔ�ن هاذ املراكز مبا ٔ�هنا �شغل من 

اذ طرف التعاونیات، فعندما تقع ٔ�ي ٕاشاكلیة فهاذ املراكز �ميكن لها تت�ٔ�ر هب
العامل ال�رشي، وٕاال فٕان هاذ املراكز وهاذ املرشوع �م �دا من ٔ��ل 
ضامن املوا�بة واملصاح�ة �لصناع التقلیدیني ا��ن ال �س�تطیعون توفري بعض 

 .ا�ٓلیات من ٔ��ل تطو�ر م�تو�اهتم

 :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

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

 :د امحیدياملس�شار الس�ید امحم
 .شكرا الس�یدة اكتبة ا�و�

، معناه 12فعال ب�ٔن ٔ�نت تقر�ن وتعرتفني ب�ٔن �ىل الصعید الوطين اك�ن 
ب�ٔن ٕاىل ج�نا نعمل معلیة حسابیة لك �ة فهيا وا�د، مع العمل حشال من 
مدینة اكینة، مش�ال من ٕاقلمي ا�يل اك�ن، ا�يل �یخص ب�ٔن لك ٕاقلمي �كون 

فهيا املراكز د�ل التكو�ن ا�يل اكینة بوا�د ا�ور  سواء مدینة صغرية كتكون
 .�بري و�بري �دا ف� خيص ا�هنوض بقطاع د�ل الصنا�ة التقلیدیة

الس�یدة اكتبة ا�و�، هناك �لك رصا�ة ٔ�نمت تتلكمون  ،ٕاىل �انب ذ�
عن ٔ�ي مدینة؟ ٔ�ن مدینة حبجم طن�ة، بوابة املغرب، �لك رصا�ة ا�يل 

لتكو�ن، الس�ید رئ�س امجلا�ة، راه هو معنا هللا ما فهياش مركز د�ل ا
ٔ�شهر يف ا�لس السابق،  6جيازیه خبري، ٔ�عطو� املراكز ومعلنا معهم اتفاق�ة 

ٕاىل �د ا�ٓن مرت س�نني وس�نني ولكن الوزارة مل حترك ساكنا يف هاذ ا�ال 
هذا، مع العمل ب�ٔن ٔ�� تنعترب واش هذا انتقام من الصانعات والصناع د�ل 

 فهم�ش الس�ید اكتبة ا�و�، ٔ�ن ٔ�� �لكمت وممكن ب�ٔن انتان�ة؟ ٔ�و ما ط 
�اله مدة و�زية ميل شربيت املسؤولیة، ولكن هناك اس�متراریة د�ل إالدارة، 
ٕاىل �انب ما �� مدینة الشاون الس�یدة اكتبة ا�و�، هناك مراس� رمسیة 

شك ب�ٔن حىت يف من طرف رئ�س الغرفة مع العمل ب�ٔن وا�د احلا�ة ٔ�� �ٔ 
�الش؟ مدینة الشاون االوطنیة د�لنا، ت�شك فهيا ٔ�ن نقول � ٔ�� 

معروفة �لس�یا�ة معروفة �كذا، معروفة �لصنا�ة التقلیدیة، هناك مركز 
�الش تنقول � ب�ٔن ت�شك يف اد�ل التكو�ن يف وا�د املوقع �م، ٔ�ن 

�ادي نفرطو ف�ه، الوطنیة، ٔ�ن �ون اكن يف امل� د�لنا اخلواص ما كناش 
مغلق هاذي مدة س�نني وس�نني وهو مغلق ويف وا�د املوقع اسرتاتیجي 
یتالىش �ٔ�مطار وكذا ٕاىل �ري ذ�، ومقنا �لز�رة د�لو وراسلنا الوزارة، 
ولكن مع من تتلكم؟ �لعمل ب�ٔن لن ٔ��زاید، هناك مشالك �ىل الصعید 

عك يف املسائل ا�يل الوطين يف أ�قالمي أ�خرى، ولكن اح�ا تنذا�رو م
تنع�شوها، هناك مشالك يف القرص الك�ري، يف العرا�ش كذ� ما اكی�ش 

  .مراكز د�ل التكو�ن، ٕاىل �ري ذ�
بغینا بيل هاذ اليش �ادي االس�یدة اكتبة ا�و�، ولكن  ،ما غنطولش

��ذوه بوا�د النوع د�ل اجلدیة، ٔ�ن طن�ة جيب ٔ�ن �كون فهيا معهد 
بغینا ایدیة كام هو يف ا�ارالبیضاء �لك رصا�ة، ٔ�ن ٕاىل د�ل الصنا�ة التقل 

ب�ٔن هاذ القطاع �ادي مييش لٔ�مام �اصنا �ادي نعطیو لو أ�ولویة، 
وخصوصا ب�ٔن ذیك املراكز د�ل التكو�ن ما �اد�ش نبقاو نعولو �ري �ىل 
التكو�ن املهين، �الش ما �اد�ش �كون يش مراكز د�ل التكو�ن ٔ�ن اح�ا 

�ىل ا�راسة �اصو �كون وا�د  ایك أ�طفال ا�يل ت��قطعو ت�س�تقطبو ذ
املوا�بة د�لو، ٔ�ن راه �ی�لق وا�د أ�رس، واش �ادي خنلیوه ٔ�يم، �ادي 

 .نعلموه الصنا�ة و�ادي خنلیه بدون تعلمي
 .وشكرا

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

 .اللكمة لمك الس�یدة اكتبة ا�و� �لرد �ىل التعق�ب

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

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

وتتعرفوا ب�ٔن هاذ املراكز  ،ٔ�نمت اس�ٔلتو �ىل موضوع مراكز ا�مع التقين
مركز، وا�يل اكنت الیوم اكینة دراسة من ٔ��ل  12عند�  د�ل ا�مع التقين

�ىل موضوع �ٓخر هو املعاهد د�ل التكو�ن يف  التق�مي د�لها، و�لكمتو
الصنا�ة التقلیدیة، تتعرفوا ٔ�ن املعاهد الیوم عند� الش�بكة د�ل التكو�ن فهيا 

لكها معاهد م�خصصة مبعاهد يف ف�ون �سمى ف�ون الصنا�ة  6مركز،  58
 .لتقلیدیةا

 الس�ید املس�شار، 
تتعرفوا ب�ٔن ٔ��لب املشاریع د�ل الصنا�ة التقلیدیة يه مشاریع د�ل 
القرب وت��فذ �رشاكة مع امجلا�ات الرتابیة وانتوما رئ�س غرفة، اح�ا مايش 
فقط ت�س�متعو لمك يف هاذ اجللسة، ولكن تتكون م�اس�بات دا�ل الوزارة 

د من املرات وتزنورو یعين م�دانیا مجمو�ة وت�سمعو لمك واس�تق�لنامك يف العدی
املواقع، و�لتايل فاكینة ما ميكن لیناش تقولو ب�ٔنه تد�روا مراسالت ما 
تتلقاوش اجلواب، بل �لعكس هو ا�يل اك�ن، هو ٔ�ن الوزارة ٔ�بواهبا مف�و�ة 
وك�س�تق�لمك وت�سمعو لمك ؤ�ن لك ٕاشاكلیات تن�اولو ما ٔ�مكن نلقاو لها 

ٕاشاكلیات مرتبطة �مجلا�ات، یعين البد ٔ�هنا �كون يف  �ل، ولكن اكینة
ٕاطار رشاكة مع امجلا�ات الرتابیة، وهاذ املوضوع �رجع �لموضوع د�ل ا�مع 

  .التقين هذا موضوع تیحظى ب�ٔمهیة كربى عند كتابة ا�و�
والیوم اح�ا بصدد ٕاجراء تق�مي لتجربة املراكز ٔ�ن هاذ املراكز مفروض 

فقط تن�ٔسسو ولكن تن�ٔسسو مراكز، والبد بعد س�نوات ٔ�هنا كدو� مايش 
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من تق�مي التجربة، ليك نت�ٔكد هل هذه التجربة ٕاذا اكنت فعال عندها مثار 
واكنت مف�دة �س�مترو فهيا، وٕاال وجب تقوميها وتطو�رها من ٔ��ل ٔ�ن تعطي 
نتاجئ ٔ�كرث و�س�تجیب حلاج�ات الصناع والصانعات ا�يل اح�ا �ىل وعي �م 

 .ا�يل تیعانوها يف هاذ ا�ال د�ل الت�ٔهیل ود�ل التطو�ر �ٕالشاكالت

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

ون��قل �لسؤال ا�ٓين املو�ه، عفوا السؤال الثاين دامئا يف قطاع كتابة 
ا�و� يف الصنا�ة التقلیدیة، هو موضو�ه حصی� وزارة الصنا�ة التقلیدیة 

، واللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من الفریق 2017الس�نة املالیة �الل 
 .�س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة، تفضلوا الس�ید الرئ�س

 :املس�شار الس�ید امحد �� امعر �داد
 .شكرا الس�ید الرئ�س

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

 �ر�جمها احلكويم ��هنوض بقطاع الصنا�ة الزتمت احلكومة يف
التقلیدیة، وذ� من �الل خمطط س�نوي و�ىل ٔ��ر طلبات الصناع 
والصانعات التقلیدیني �لقلوالت وبدراسة مشالكهم وقلوالهتم و�ىل ٕا�ر 

   .الندوات والربامج ا�يل شف�ا الوزارة تد�ر
 2017ة ما يه حصی� احلكومة يف س�ن: الس�ید الوز�رة ،�سائلمك ،�ا

 يف الصنا�ة التقلیدیة؟

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

 .اللكمة لمك الس�یدة اكتبة ا�و�

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

�ىل هذا السؤال، وا�يل هو يف احلق�قة سؤال شكرا الس�ید املس�شار 
حبیث .. �م، ولكن �متناو �كون فرصة یعين يف ٕاطار جلنة ٔ�و يف ٕاطار

 .�كون وقت لعرض فعال حصی� القطاع يف هذه املدة الزم�یة
ف�ٔول يشء الیوم ال شك ٔ��مك الحظمت ارتفاع صادرات الصنا�ة 

�س�بة ارتفاع الصادرات % 32عند�  2017التقلیدیة، فٔ�ول مرة الیوم يف 
  .الصنا�ة التقلیدیة يف املغرب مقارنة مع الس�نوات السابقة

الس�ید املس�شار، ما كناش كنت�اوزو ٔ��  ،الس�نوات السابقة ملعلوما�مك
، طبعا %32، 2017، %6، 2016، %6، 2015نعطیك ٕاحصائیات 

 ، واملنتو�ات أ�خرى تتفاوت ما بني%�23س�بة املال�س التقلیدیة فهيا 
و�ريها من أ�رقام، فٕاذن هذا املؤرش يف �د ذاته ارتفاع % 17و% 16

الصادرات �یتعترب مؤرش �م ٔ�نه یؤكد ٔ�نه اكینة وا�د ا�ینام�ك�ة وا�د 

 .احلر�یة �مة �دا يف القطاع
كذ� نبغي نتلكم �ىل مؤرش �ٓخر وهو ا�راسة اليت ٔ�جنزت يف القطاع 

غاربة ملنتوج الصنا�ة التقلیدیة حول �س�بة الصادرات، حول اس�هتالك امل
يه % 20من �س�هتالك هو اس�هتالك وطين، و% 80وا�يل بني ٔ�نه 

اس�هتالك �ىل مس�توى اجلالیة و�ىل مس�توى الس�یا�ة، فهذا �س�هتالك، 
هذا املؤرش وا�يل ٔ�عطى كذ� مؤرش �ٓخر وهو �س�بة الرضا، �س�بة رضا 

ل�س�بة يل هذا املؤرشات املغاربة �ىل م�تو�م يف الصنا�ة التقلیدیة، ف�ا
يف الصنا�ة التقلیدیة يه مؤرشات دا� و�س�تحق ٔ�ن  2017الیوم يف 

نتوقف عندها ل�س فقط الیوم من �ب ٔ�ننا نعطیومك مؤرش، ولكن مبحطات 
 .ٔ�خرى من ٔ��ل الت�لیل والوقوف عند ٔ�بعاد هذه أ�رقام

لصنا�ة املس�ٔ� الثانیة ا�يل نبغي نتوقف عندها، ويه أ�س�بوع الوطين � 
التقلیدیة، أ�س�بوع الوطين �لصنا�ة التقلیدیة هذه الس�نة حرصنا ٔ�ن یتحول 
ٕاىل حمطة �مة من ٔ��ل تق�مي الس�یاسات املوضو�ة يف الصنا�ة التقلیدیة 
واس�رشاف املس�تق�ل، وهنا تف�حت ٔ�وراش �برية �دا من ب�هنا م�اظرة 

والتوصیات د�لها  حول ا�لباس التقلیدي املغريب، وا�يل بی�ت هذه املناظرة
 .اه�م املغاربة بلباسهم وحضور ف�انني و�متني من خمتلف الف�ات

املس�ٔ� الثانیة يه �نف�اح �ىل إال�الم �رب یوم خصص �ور إال�الم 
الوطين يف �منیة قطاع الصنا�ة التقلیدیة، ٔ�ن هذا قطاع ٔ�فقي، هذا قطاع 

كويم ويص، هذا قطاع د�ل املغاربة اكملني، ول�س قطاع د�ل قطاع ح
 .د�لنا اكملني ٔ�نه ف�ه ثقاف�نا هوی��ا حضارتنا ومس�تق�لنا

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

 .اللكمة الس�ید املس�شار احملرتم

 :املس�شار الس�ید امحد �� امعر �داد
شكرا الس�یدة الوز�رة �ىل اجلواب الشايف والاكيف، وحق�قة ما كنا 

�ش �سمعوه ٔ�ن بعض من التظاهرات وبعض من الندوات وبعض �متناو 
من املعارض وبعض من حتس�س حيرضوا لو الصناع وبعض �سمعوه يف 

، 2017إال�الم و�شوفوه، ولكن بغینا �ش ختطات هاذ ا�يل يه يف س�نة 
تعود تطبیق املسائل �رجع �لصناع �لفائدة، یعود عندمه  2018بغینا س�نة 

ال حقق�ا كذا، وحقق�ا كذا، وحقق�ا كذا، املسائل ا�يل يش �ا�ة ا�يل ینق
  .یعودوا م�طلبات حتقق مهنا كذا والثاين يف الطریق د�ل إالجناز

بغینا هذه الس�نة املق�� ٕان شاء هللا �متزي عند� �ٔ�ولو�ت د�ل الصانع 
التقلیدي، �ملسائل ا�يل متس الصانع التقلیدي یقد یع�ش مهنا وتقد تعاونو 

مس�تق��، �ملسائل ا�يل ت�ٔمن القضیة د�لو ا�يل یعود �س�تفاد مهنا الصانع يف 
املعمل الشاكرة �كونوا م�طفلني، هذا هو ا�يل .. التقلیدي بدون ما یعود

 .معروف هو م�ه يف مجیع الطرق.. الصنا�ة التقلیدیة �ش .. بغیناه یعود
 .وشكرا
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 :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید املس�شار

 .ة اكتبة ا�و� ف� تبقى من الوقتالس�ید

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

 .شكرا الس�ید الرئ�س
هو فعال ٔ�ن لك ا�هودات اليت تبذل الیوم يه من ٔ��ل حتسني وضعیة 

ع التقلیدي ومن ٔ��ل ٔ�ن �كون هناك مردودیة �ىل أ�رض و�ىل الصان
  .الواقع

طبعا �لتعاون د�لمك و�لتعاون د�ل هذه الغرفة احملرتمة، الشك ٔ�ننا 
ميكن ٔ�ن نقوم �لك�ري، �اصة يف ا�ال ال�رشیعي، وهذه كذ� من 

ة هو املنجزات ٔ�ن القانون الیوم د�ل تنظمي مزاو� ٔ��شطة الصنا�ة التقلیدی
الیوم يف حمطته أ��رية و�ادي ی�ٔ�ذ املسار ال�رشیعي د�لو، ٕ�ذن هللا، يف 

 .ٔ�قرب أ�وقات
ا�يل متت املصادقة �لیه وا�يل  112.12كذ� القانون د�ل التعاونیات 

بفض� مدد� أ��ل، وهذا �م �ل�س�بة �لتعاونیات ٔ�هنا اكنت يف وضعیة 
 .ع القوانني اجلدیدةد�ل �دم مالءمة ٔ�نظمهتا أ�ساس�یة م

طبعا من أ�وراش الكربى ا�يل تف�حت وا�يل مس�متر�ن فهيا �نف�اح 
�ىل البحث العلمي واجلامعة، ٔ�نه ال یعقل ٔ�ن الصانع التقلیدي ت�ش�تغل 
�ٕالماكنیات ال�س�یطة يف �ني ٔ�ن اجلامعة تتوفر �ىل مراكز البحث، �ىل 

التقلیدي يف املواد أ�ولیة،  �ح�ني م�خصصني ا�يل �ميكن هلم یف�دوا الصانع
 .سواء يف احلدید ٔ�و الطني ٔ�و يف �ريها من املواد

 :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�یدة اكتبة ا�و�، و�شكرمك �ىل مسامهتمك

ون��قل �لسؤال ا�ٓين املو�ه لقطاع العدل، وموضو�ه اعتقال املواطنني 
السادة املس�شار�ن �س�ب خمالفات قانون السري واجلوالن، واللكمة ٔ��د 

 .من فریق أ�صا� واملعارصة لتقدمي السؤال، تفضلوا الس�ید الرئ�س

 :املس�شار الس�ید احلب�ب �ن الطالب
 .شكرا الس�ید الرئ�س احملرتم

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

رتیاح �بري البالغ بعد �دة س�نوات من املعا�ة اس�تق�ل املواطنون �
الصادر عن رئاسة النیابة العامة خبصوص تطبیق إال�راه البدين عند ٕا�داث 
خمالفات السري، �ا �سائلمك الس�ید الوز�ر عن التدابري املت�ذة يف هذا 

 الباب؟
 .وشكرا

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

 .اللكمة لمك الس�ید الوز�ر

 :عدلالس�ید محمد ٔ�و�ار وز�ر ال
 .شكرا الس�ید الرئ�س

شكرا الس�ید املس�شار احملرتم �ىل ٕا�رة هاذ السؤال الهام، ؤ�ود ٔ�ن 
ٔ�شكر جملس املس�شار�ن �ىل العنایة هبذا املوضوع، وس�بق ٔ�ن ٔ�ج�ت ق�ل 
بضعة ٔ�سابیع �ىل نفس السؤال، م�ارشة بعد ٕا�رة املوضوع هنا يف جملس 

خمتلف اجلهات واملتداو� يف  املس�شار�ن والتظلامت ا�يل توصلنا هبا من
وسائل إال�الم، �در� ٕاىل عقد اج�ع موسع مع القطا�ات املعنیة �ملوضوع 
رئاسة النیابة العامة، وزارة ا�ا�لیة، ا�رك املليك، أ�من الوطين �راسة 

 .املوضوع
ا�يل توحض من مجمل التظلامت ٔ�ن املوضوع د�ل تنف�ذ العقو�ت 

، معوما ت��صب �ىل �دم �مل 2مب�الفة السري فهيا  والغرامات املتعلقة
املواطنني �ٔ�حاكم الصادرة يف حقهم ٔ�ن تتغري العناو�ن يف البطائق الوطنیة 

 .و�دم �مل البعض ا�ٓخر ٕ�جراءات مسطرة إال�راه البدين اجلاریة يف حقهم
وهاذ املسطرة بطبیعة احلال عندها �ٓ�ر سلبیة �ىل املواطن و�عتقال 

لو، وعندها حىت لكفة �ىل السلطة العموم�ة، �اص ٔ�عوان السلطة د�
العموم�ة ینقلوه �لمدینة ٔ�و اجلهة ا�يل صدر فهيا ٔ�مر �عتقال، وكام و�دت 
هنا يف جملس املس�شار�ن ٕاذن �قرتاح د�لنا هو ف�ح إالماكنیة 
الس�ت�الص الغرامات احملكوم هبا يف موضوع املسطرة د�ل إال�راه البدين 
من �ن مصاحل أ�من وا�رك يف املدن اليت یمت ٕایقاف احملكوم هبا، ٕاذن 
ا�الفة تتكون تعملت يف مرا�ش وت�شدو إال�سان يف مدینة بعیدة و�اص 
�مييش حىت ملرا�ش، ٕاذن ا�ٓن إالماكنیة �ادي �كون د�ل اس�ت�الص 

 .الغرامات يف �ني املاكن
رة إال�راه البدين يف املراكز ؤ�ذ�ر ٔ�نه ف� یتعلق �لغرامات موضوع مسط

 .احلدودیة ويف املراكز العبور یمت �س�ت�الص يف �ني املاكن
ٔ�شكر لمك هاذ �ه�م، واملوضوع هو حق ٕا�ساين ودس�توري،  ،ٕاذن

ٔ�ن املوضوع یتعلق حبریة املواطنني، ؤ�نوه مببادرة رئاسة النیابة العامة 
ظ �رامة املواطنني، و�سهل وبتعبئة لك القطا�ات احلكوم�ة ٕالجياد �ل حيف

 .تنف�ذ أ�حاكم والغرامات
 .شكرا

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

 :املس�شار الس�ید احلب�ب �ن الطالب
شكرا الس�ید الوز�ر �ىل هاذ أ�جوبة، وٕاذ �مثن �الیا هاذ التفا�ل 

شاكلیات، بل هاذ ا�اطر اليت اكنت إالجيايب ا�يل من ش�ٔنه جتاوز هاذ االٕ 
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هتدد� مجیعا �سائقني، وٕاذ كذ� نؤكد �ىل احلرص �ىل حامیة حق ا�و� 
يف اسرت�اع مس�تحقات هاذ الغرامات، نؤكد ٔ�ساسا كذ� �ىل احلرص 

 .�ىل ا�رتام �رامة املواطن وصون مسعته وحریته
 الس�ید الوز�ر،

املس�تحقات �ادي حتل ٔ��ید ٔ�ن هاذ املبادرات د�ل اس�ت�الص هاذ 
جزء �بري من هاذ إالشاكلیة، لكن املشلك س�یظل قامئا، ٔ�ن الشخص 
ا�ي س�مت توق�فه عند �اجز مراق�ة ��رك ٔ�و �لرشطة بعد التنق�ط د�لو 
س���ٔكد ب�ٔنه ما سواش خمالفة ا�يل هو ٔ�صال ما عندوش هبا العمل، واش 

الرشطة ٔ�و ا�رك ٕاىل  �ادي خيلص متا ٔ�و �ادي یمت النقل د�لو يف س�یارة
املقر ا�يل ت��و�د ف�ه ا�يل �ادي �س�ت�لص، یعين �ادي �كون �عتقال، 
وهنا ت��طرح املشلك واح�ا تنعرفو مجیع واح�ا مغاربة وتنعرفو إالماكنیة 
د�ل لك وا�د، واش ذیك السا�ة عندو الفلوس وال ما عندوش، یعين 

 .غیظل دميا �عتقال
�زل يف ف�دق و�اي من مدینة ٔ�خرى، كذ� الشخص ا�يل تیكون 
د�ل ا�لیل، اواش ح�ا تنخرجو هذا  12وتنعرفو التنق�ط تیكون �ادة وراء 

د�ل ا�لیل من الب�ت د�لو من  2الشخص يف الوا�دة د�ل ا�لیل وال 
الف�دق مع ولیداتو واش �ادي خيلص متا يف الف�دق ٔ�و �ادي یدیوه حىت 

لص، یعين دامئا �عتقال، واش عندو �لمقر ح�ث یتوا�د ا�يل بغا یت�
 .الفلوس ذیك السا�ة وال ما عندو، ٕاذن غیبقى دامئا مطروح

ٕاذن الس�ید الوز�ر ا�هود �اصو یتدار �ىل مس�توى التبلیغ وما یف�د 
التوصل، اح�ا �ري يف امجلا�ات تتصیفط العضو لعقد �ج�ع ٔ�و يف الغرفة 

ة وتدوز ا�ورة �س�تة ٔ�شهر �ش جيي حيرض معك �ج�ع د�ل ا�ور
وتتجینا الربا تتقول � ال یو�د هذاك العنوان، فني غیتوصل ��الفة؟ 
أ�صل ا�هود �اصو یتدار �ىل مس�توى التبلیغ، �ىل مس�توى التوصل، 
وكذ� منك�و املغاربة ا�يل عندمه حسن النیة �ش �سا�دومه خيلصوا ما 

 .�هيم
 .شكرا الس�ید الوز�ر

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

ون��قل ٕاىل السؤال الثاين، وموضو�ه �عتقال �ح�یاطي، واللكمة 
ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق أ�صا� واملعارصة لتقدمي السؤال، 

 .تفضلو الس�ید املس�شار

 :املس�شار الس�ید محمد امحلايم
 .ٔ�رشف املرسلني �سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم �ىل

 الس�ید الرئ�س،
 .الس�ید الوز�ر، الس�یدة الوز�رة

 .السادة املس�شار�ن واملس�شارات
رمغ ا�هودات املبذو� الضطالع قطاع  ،الس�ید الوز�ر ،السؤال د�لنا

العدل ال زال �عتقال �ح�یاطي �شلك ٔ��د العق�ات ٔ�مام لك حماوالت 
% 42ت السجنیة �ملغرب ت�ٔوي إالصالح، ٕاذ ال زالت العدید من املؤسسا

من املعتقلني اح�یاطیا، وهو أ�مر ا�ي مل یعد مق�وال، سواء من الناح�ة 
 .القانونیة ٔ�و احلقوق�ة

من ٔ��ل ذ�، �سائلمك حول س��ل معاجلة ٕاشاكلیة �عتقال 
 .الس�ید الوز�ر ،�ح�یاطي
 .وشكرا

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

 .س�ید الوز�ر لٕال�ابة �ىل السؤال اللكمة لمك ال 

 :الس�ید وز�ر العدل
 .شكرا جزیال

كام تعلمون الس�ید املس�شار هاذ املوضوع ظل یؤرق �ل الس�یاسة 
اجلنائیة يف بالد� م�ذ س�نوات طوی�، ورمغ لك ا�هودات اجلبارة اليت 

% 40بذلت ما زالت �س�بة �عتقال �ح�یاطي تت�ٔرحج وترتاوح بني 
  .ف الشدید رمغ لك ا�هودات املبذو�لٔ�س% 43و

يف هذه ا�لحظة ا�يل ٔ�حتدث ٔ�ماممك �دد املعتقلني �ح�یاطیني ٕاىل ممت 
من الساكنة % 40.19معتقال ب�س�بة  33168ما مجمو�ه  2018شهر ینا�ر 

 . �ساء 997ذ�ور، و 32171، 82512السجنیة البالغ �ددها 
ٕا�هيا، ومبناس�بة ٕا�داد وزارة العدل يف �دود �خ�صاصات املو�و� 

املرشوع اجلدید لقانون املسطرة اجلنائیة املوجود �الیا ٔ�مام أ�مانة العامة، 
معلت �ىل تطو�ر �دد من �خ�یارات يف جمال الس�یاسة اجلنائیة لالجتاه 
حنو بدائل موضوعیة وبدائل معقو� لالعتقال �ح�یاطي وبدائل �لعقو�ت 

كتظاظ اليت تعرفه الساكنة السجنیة، وهاذ السالبة �لحریة �لتخف�ف من �
مرشوع هذه املسطرة س�ی�ٔيت ٔ�مام جملسمك املوقر، و�ادي �كون عند� 

 .م�اس�بة لالطالع ف�ه
من ٔ�مه ما �س�ت�دثه املرشوع اعتبار �عتقال �ح�یاطي تدبريا 
اس�ت��ائیا، ال یل��ٔ ٕالیه ٕاال ٕاذا تعذر تطبیق تدبري بدیل عنه ويف احلا� اليت 

كون فهيا م�ول الشخص ٔ�مام احملمكة يف �ا� رساح من ش�ٔنه الت�ٔثري �ىل �
حسن سري العدا�، رضورة توفر ٔ��د أ�س�باب التالیة من ٔ��ل اختاذ 

 : النیابة العامة لقرار �عتقال �ح�یاطي
ٕاذا ا�رتف املش��ه ف�ه �ٔ�فعال املكونة جلرمية یعاقب �لهيا �حل�س ٔ�و  -

یة �ىل ار�اكبه لها ٔ�و املشاركة فهيا وا�ي ال تتوفر ف�ه ظهرت معامل ؤ�د� قو 
 اكفة ضام�ت احلضور؛
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ٕاذا ظهر ٔ�نه خطري �ىل النظام العام ٔ�و �ىل سالمة أ�ش�اص  -
 وأ�موال؛

ٕاذا اكن أ�مر یتعلق ب�ٔفعال خطرية وٕاذا اكن جحم الرضر ا�ي ٔ��دثته  -
 اجلرمية جس��؛

 .. ٕاذا اكنت الوس�ی�، ٕاىل �ٓخره -
عدد د�ل املق�ضیات ا�يل �ادي جنیبوها هنا و�ادي �كون وا�د ال

فرصة ليك ن��اقش معمك يف ٔ�حسن الصیغ �ل�د من �عتقال �ح�یاطي، 
 .وا�يل ٔ�شكرمك �ىل �ه�م هبذا املوضوع ا�ي یؤرق�ا مجیعا

 .شكرا الس�ید الرئ�س

 :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

 .اللكمة لمك الس�ید املس�شار

 :س�ید محمد امحلايماملس�شار ال 
 . شكرا الس�ید الوز�ر �ىل التوضیح

�ىل ٔ�ساس �لتجربة ا�يل عندمك،  ،الس�ید الوز�ر ،ما عند�ش الشك
 .دوزيت فا�ل حقويق وكتعرف هاذ أ�ش�یاء ٔ�كرث م�ا اكملني

هو �یبقى دامئا ٔ�مر يف ید وا�د  ،الس�ید الوز�ر ،�عتقال �ح�یاطي
ح�یاطي هو إال�سان عندو القايض معني، �ىل ٔ�ساس �عتقال �

ضام�ت، اجلريان د�لنا ها هام ما �یعتقلوش الس�ید الوز�ر، اك�ن ضام�ت، 
إال�سان عندو ضامنة، ر�ل معروف عندو إالماكنیات، ما عندوش فني 
مييش، عندو �رية وطنیة ما یقدرش هيرب من بالدو، عندو ولیداتو، 

كنطلقوه مع وا�د الف�ة  ك�شربوه اح�ا� وكندیوه �ل��س، كند�لوه �لسجن
وا�د قاتل واد جمرم وا�د كذا، ما اكی�يش، كنجیبوه ند�لوه حبال ٕاىل 

كند�لوه �یصبح ذاك الس�ید هذاك ميل . دا�لینه ليش �وري، كند�لوه
تنجیو كنعتقلوه �یطري ا�هشة د�ل احل�س، �یويل جمرم، وا�د ا�مو�ة 

�س، لكيش هنا �ی�اف من د�ل الناس يف املغرب راه اح�ا كن�افو من احل 
احل�س، ولكن ٕاذا قدر� مش��ا وج�نا وخرج�ا صايف �ادي نولفو، �ادي 
نعرفو ٔ�ش�نو �یدور يف احل�س، احل�س راه مدرسة، راه وا�د ا�مو�ة د�ل 
الناس د�لت �ل��س وخرجت خرجوا ب�ٔفاكر م�د�، وخرجوا الناس 

ٕال�سان حبال وفهموا كفاش �ش�تغلوا، داوا جتارب من دا�ل احل�س، ا
و�و، و�ك ميل ترضبو �زاف ما �یبقاش خياف م�ك، احل�س �اص ٕا�ادة 
النظر، هاذ الناس هاذو عندمه الضام�ت د�هلم عندمه إالماكنیات ما فهيا 
�ش ندیوه، هنار ا�يل یتحمك ذیك السا�ة ندیوه �لسجن، كندوزو عند 

 . قايض التحق�ق، كنصیفطوه �ل��س نرصفو �لیه
نني الزنقة حمتا�ني ذیك إالماكنیات ا�يل كنخرسوها يف اح�ا مواط 

السجن خنرسوها �ىل ذوك الناس يف املناطق النائیة، و�شربو اح�ا� ا�يل 

�ادي ندیوه �ل��س وكنبقاو متا نرصفو �لیه، راه عند قايض التحق�ق 
�یجیب جوج لكامت ثالثة �اود ردو، �اود ج�بو، �اود ردو، �اود ج�بو، 

 . رج حفالو، هاذ اليش هذا �اصو ٕا�ادة النظر�اود طلقو، خ
ٓ عباد هللا د � �ري املشلك د�ل الش�یاكت، مشلك د�ل االس�ید �

الش�یك ما �یجي ال ٕانذار ال والو، كمت معلیة جتاریة �یجي الس�ید اعتقلو، 
طلعو هبطو �لص، هبط، �لص، ما �یجهيوش يش ٕانذار، البارح ميل 

س�ید �ش ٔ�عطى الش�یك هو �یقول لو �ري ذیك ال  یعوا وی�شاراوا�اكنوا �ی� 
اعطیين الش�یك ٔ�� نصرب �لیك كذا، كذا، �دا كنجیو كنصیفطوه حىت هو 
�ل��س، الس�ید �یكون ر�ل ٔ�عامل ٔ�وال هذا كنجیبوه حىت هذا �اص 

 .ٕا�ادة النظر
 .شكرا الس�ید الرئ�س

 :الس�ید رئ�س اجللسة
املوضوع، یة بقت لمك بضع ثواين، تفضلوا الس�ید الوز�ر، نظرا ٔ�مه 

 .ؤ�عرف ٔ��مك س��قوا معنا

 :الس�ید وز�ر العدل
 .شكرا جزیال الس�ید الرئ�س

طلع ا�لس املوقر �ىل ٕاماكنیة الطعن يف قرار إالیداع �ٔ بغیت أ�� �ري 
ة احلمك اليت س�ت�ت يف القضیة ٔ�و ئ�لسجن، هذه ٕاماكنیة �دیدة ٔ�مام هی 

نیة الطعن يف قرار إالیداع ة جامعیة تتكون من ثالثة قضاة وٕاماكئٔ�مام هی 
�لسجن الصادر عن الو�یل العام �لم� ٔ�مام الغرفة اجلنحیة ٕاىل �ایة الیوم 
املوايل لصدور قرار إالیداع، مع ٕاماكنیة متدید هذا أ��ل ٕاذا صادف یوم 
عط� ٕاىل اكن الس�ت وأ��د، مع وجوب بت احملمكة يف رشعیة �عتقال 

ن إال�ا�، لهذا وا�د املق�ىض �دید من �دمه دا�ل ٔ��ل یوم وا�د م
�ادي �سمح �لطعن و�ادي یويل احملمكة �اصها حتمك، وهذا �ادي �زید 

 .حق�قة وا�د الضامنة �دیدة �لمواطنني �ش یطعنوا يف هاذ املشالك
 .شكرا

 :الس�ید رئ�س اجللسة
 .شكرا الس�ید الوز�ر �ىل مسامهتمك و�ىل تنو�ر ا�لس

�ٔ�س�ئ� الشفهیة، ٔ�ذ�ر الس�یدات والسادة  وق�ل رفع اجللسة اخلاصة
املس�شار�ن، ٔ�ننا سوف �كون �ىل مو�د بعد قلیل مع �لس�تني �ام�ني 
م�ارشة، ختصص أ�وىل ��راسة والتصویت �ىل النصوص اجلاهزة، وتعقهبا 

-2017من الس�نة ال�رشیعیة  �2017لسة �نیة الخ�تام دورة ٔ�كتو�ر 
2018. 

 .شكرا ملسامهتمك مجیعا
  .فعت اجللسة اخلاصة �ٔ�س�ئ�ور


