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 ).م2018 مایو 29(هـ 1439 رمضان 13 ثال�ءال : التارخي
  .ا�لس رئ�سل امس، اخللیفة اخل�ئ� م�ة التازي ةالس�ید ةاملس�شار : الرئاسة
 ادیة عرشة، ٕابتداء من السا�ة احلدق�ق�ة وعرشونتان ساع : التوق�ت

  .صبا�ا ا�ق�قة العارشةو 
  .أ�س�ئ� الشفهیة م�اقشة: �دول أ�عامل

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

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

  .ٔ��لن عن اف�تاح اجللسة
  السادة ٔ�عضاء احلكومة احملرتمون،

  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
من ا�س�تور، ووفقا ملق�ضیات النظام  100اكم الفصل معال ب�ٔح

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

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

  .وٕا�ال�ت اللكمة الس�ید أ�مني
  :املس�شار الس�ید ٔ�محد خلریف، ٔ�مني ا�لس

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

  ،السادة املس�شار�ن احملرتمون
حنیط ا�لس املوقر ب�ٔننا س�نكون �ىل مو�د م�ارشة بعد  ،يف البدایة

یة، ختصص ��راسة والتصویت �ىل هذه اجللسة مع �لسة �امة �رشیع 
  .�دد من النصوص اجلاهزة

كام توصلت رئاسة ا�لس مبراس� من الفریق ا�س�توري ا�ميقراطي 
�ج�عي یطلب من �اللها ت�ٔج�ل سؤال الفریق املو�ه لقطاع الش�باب 

  .والر�ضة، حول مالعب القرب، ٕاىل �لسة الحقة
قاليل �لو�دة والتعادلیة یطلب ومبراس� �نیة، من رئ�س الفریق �س�ت

من �اللها ت�ٔج�ل سؤال الفریق املو�ه لقطاع الرتبیة الوطنیة، حول ٔ�س�باب 
  .الرتت�ب املتدين �ل�امعة املغربیة ٕاىل �لسة الحقة

 29و�ل�س�بة لٔ�س�ئ� اليت توصلت هبا الرئاسة ٕاىل �ایة یوم الثال�ء 
  :فه�ي اكلتايل 2018ماي 
 سؤ�؛ 37 :دد أ�س�ئ� الشفهیة� -
 ؛5 :�دد أ�س�ئ� الك�ابیة -

 .ٔ�جوبة 8 :�دد أ�جوبة الك�ابیة -
  .شكرا الس�یدة الرئ�سة

  :الس�یدة رئ�سة اجللسة
  .شكرا الس�ید أ�مني

�س�هتل �دول ٔ�عامل هذه اجللسة، �لسؤال أ�ول املو�ه لقطاع 
  ..ا�ا�لیة، وموضو�ه تدبري املناز�ات القضائیة �لجام�ات الرتابیة

  د املس�شار، واش نقطة نظام يف نطاق �س�یري اجللسة؟تفضل الس�ی
  :املس�شار الس�ید عبد احلق ��سان

  .شكرا الس�یدة الرئ�سة
اح�ا كنا تقدم�ا يف مجمو�ة الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل �رسا� ٕاىل 
ا�لس الس�تعامل الوسائل التك�ولوج�ة املتوفرة لعرض بعض املؤرشات 

نا، ولكن نتوصل يف �ٓخر حلظة من الس�ید عندها ارتباط �لسؤال د�ل 
  .أ�مني العام �ىل ٔ�نه هذا أ�مر �ري ممكن، قال لنا ب�ٔنه تق�یا ال ميكن

اح�ا م��ٔكد�ن ب�ٔنه تق�یا ميكن ؤ�نه س�بق وتعرضوا العدید من الو�ئق 
�رب الوسائل إاللكرتونیة، واح�ا �س�تغرب �یف یمت حرماننا من اس�تعامل 

، اس�تعامل التك�ولوج�ا والوسائل احلدیثة 21قرن وس�ی� �دیدة اح�ا يف ال
يف تطو�ر معل ا�لس هذا ٔ�مر محمود و�س�تغرب �یف یمت رفض هذا 

  .الطلب د�لنا
بغینا نعرفو �الش �رفض لنا هذا الطلب د�لنا �س�تعامل الوسائل 

  التك�ولوج�ة؟
  :الس�یدة رئ�سة اجللسة

  .شكرا الس�ید املس�شار
مك�ب جملس املس�شار�ن وما توصل�ش  هذه املراس� ما دازت �ىل

هبذه املراس� ا�يل تتلكم �لهيا �لك ا�رتام، وانتوما تتعرفو ب�ٔن هذه املراس� 
اكنت �ادي دوز �ىل املك�ب وحىت كذ� يف ندوة الرؤساء، ا�يل كنتوا 

  �ارض�ن فهيا وبال شك اقرتح�وا هذه النقطة دا�ل اج�ع ندوة الرؤساء 
  :احلق ��ساناملس�شار الس�ید عبد 

ما حرض�ش ندوة الرؤساء وما تداولناش يف ندوة الرؤساء يف هذا 
املوضوع وال �س�تحق رٔ�ي ندوة الرؤساء، هذه رسا� لرئ�س ا�لس ويه 
ٔ�مر �س�یط �دا ال �س�تدعي ٔ�ننا منر �ىل املك�ب، مث بعد ذ� ندوة 

  .21الرؤساء الس�تعامل وس�ی� �ك�ولوج�ة �دیثة واح�ا يف القرن 
  :دة رئ�سة اجللسةالس�ی

  .شكرا الس�ید املس�شار
يف املس�تق�ل ٕان شاء هللا ندرسو هذا الطلب يف الوقت املناسب  نٕاذ

ٔ�ن هذه املراس� ما وصل�ش يف الوقت، ما داز�ش يف املك�ب ويف ندوة 
  .الرؤساء وشكرا

ٕاذن السؤال أ�ول مو�ه لقطاع ا�ا�لیة، اللكمة ٔ��د السادة 
  .عدا� والتمنیة لتقدمي السؤالاملس�شار�ن من فریق ال
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  :املس�شار الس�ید محمذ ال�شري العبدالوي
  .شكرا الس�یدة الرئ�سة

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

تعرف املناز�ات والقضا� املرفو�ة ضد امجلا�ات الرتابیة ٔ�مام احملامك 
مبعىن مل حترتم فهيا  �زایدا، و�س�بة �برية من هذه القضا� فهيا اعتداء مادي،

املسطرة د�ل �زع امللك�ة، وهذا �رتب �ىل امجلا�ات م�الغ مالیة �برية، 
والك�ري من أ�ح�ان امجلا�ات يه �ري قادرة �ىل تنف�ذ هاذ املبالغ ٔ�هنا �ري 

  .مدر�ة يف مزيان�هتا، وحىت ٕاىل بغات تدر�ا يه �ري قادرة �ىل ٕادرا�ا
جراءات اليت تقومون هبا ملوا�بة �سائلمك الس�ید الوز�ر، عن االٕ 

امجلا�ات، ٔ�وال �ش تعاجلوا معها هاذ إالشاكل التارخيي، وكذ� ٔ�نه حتافظوا 
امجلا�ات ما توقعش يف إالفالس، كام هو ش�ٔن مجمو�ة من امجلا�ات ا�يل 

  ممكن توصل لٕالفالس ٕاىل ما تعاجل هاذ املشلك؟
  .شكرا لمك الس�ید الوز�ر

  :الس�یدة رئ�سة اجللسة
  .شكرا

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

  :الوز�ر املنتدب �ى وز�ر ا�ا�لیة ،الس�ید نور ا��ن بوطیب
  .شكرا

  الس�یدة الرئ�سة احملرتمة،
  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمون،

�شلك املناز�ات القضائیة �لجام�ات الرتابیة عبئا �بريا �ىل مالیهتا �لنظر 
لعامة يف موا�ة هذه أ��رية، وما تؤدي ٕالیه من عرق� لعمل ٕاىل أ�حاكم ا

  .امجلا�ات واس�تزناف ملزيان�هتا ومن ت�ٔثري �ىل املشاریع التمنویة برتاهبا
ومن �الل ت��ع مصاحل هاذ الوزارة لهذه املناز�ات، تضع من ٔ�مه 
ٔ�س�باب �زاید أ�حاكم الصادرة يف �ري صاحل امجلا�ات الرتابیة يه �دم 

م هذه أ��رية �مو�ة من املساطر القانونیة يف ٕاطار ممارسة ا�رتا
اخ�صاصاهتا، ومن ذ� مسطرة �زع امللك�ة من ٔ��ل املنفعة العامة، مما 
یؤدي ٕاىل �رت�ب مسؤولیة امجلا�ات الرتابیة عن أ�رضار اليت تلحق 

  .�ملواطنات واملواطنني جراء ذ�
الرتابیة �عتبارها ذات  ويف هذا الصدد، وكام تعلمون فٕان امجلا�ات

خشصیة معنویة واس�تقالل ٕاداري ومايل، فه�ي مؤه� قانو� ��فاع عن 
مصاحلها ٔ�مام القضاء، وهو ما �رس�ته القوانني التنظميیة �لجام�ات الرتابیة من 
�الل الت�ٔ�ید �ىل �ام رؤساء جمالس امجلا�ات يف ا�فاع عن هذه أ��رية، 

ا، وم�حهتم يف ذ� جمال ترصف واسع من ح�ث �عتباره ممثلني قانونیني له
م�ارشة ا�فاع ورفع ا��اوي القضائیة ٔ�و اس�ت��اف أ�حاكم ٔ�و الق�ام ب�ٔي 
ٕاجراء حتفظي ٔ�و موقف لسقوط احلق ٔ�و ٔ�ي ٕاجراء قضايئ �ٓخر دون 

  .الرجوع ٕاىل ا�لس
ومن �هتا فٕان سلطة املراق�ة يف ٕاطار املهام املوا�بة اليت ٔ�صبحت تقوم 

يف ظل القوانني التنظميیة اجلدیدة، تضطلع بدور الوساطة من �الل  هبا
مساطر الوصل اليت تق�يض من رافعي ا��اوى القضائیة ٕاخ�ار �امل العام� 
ٔ�و إالقلمي ٔ�و وايل اجلهة حسب احلا� عند رغبته �رفع دعوة قضائیة ضد 

مجلا�ات ٕا�دى امجلا�ات الرتابیة، وهو ما ميكن سلطة املراق�ة من ٕاشعار ا
الرتابیة املعنیة ���اوى املراد رفعها ضدها، وكذا العمل معها �ىل حبث 

  .احللول البدی� لها ق�ل سلوك املساطر القضائیة من طرف املش�تيك
فقد  ،ومن �ة ٔ�خرى، و�مع جمهودات ا�فاع �ى امجلا�ات الرتابیة

�یل القضايئ س�بق ٕا�داث املسا�د القضايئ �لجام�ات احمللیة لی�ل حم� الو
�لجام�ات الرتابیة مبوجب القوانني التنظميیة �لجام�ات الرتابیة، وا�ي یعني 
بقرار من وز�ر ا�ا�لیة، وقد مت ٕا�داد القرار املتعلق بتعی��ه، ؤ�ح�ل �ىل 
أ�مانة العامة �لحكومة قصد �رشه �جلریدة الرمسیة، ویتوىل هذا أ��ري 

یة �لجام�ات الرتابیة ومؤازرهتا وا�فاع عهنا توفري املسا�دة القانونیة والقضائ 
م�ارشة وموا�بهتا �الل مجیع مرا�ل ا�عوة املرفو�ة ضدها و�س�هتدف 
مطالبهتا ب�ٔداء د�ن ٔ�و تعویض، �اصة ت� اليت تتضمن مطالب مالیة �مة 
واليت �كون لها ٔ��ر سلبیة �ىل مزيانیات امجلا�ات الرتابیة، وختویل القوانني 

�لو�یل القضايئ �لجام�ات الرتابیة، ٔ�یضا ٕاماكنیة ا�فاع عن التنظميیة 
  .امجلا�ات الرتابیة يف مجیع ا��اوى أ�خرى، وذ� بناء �ىل �لكیف مهنا

ويف هذا إالطار، تعمل مصاحل هذه الوزارة بت�س�یق مع وزارة العدل 
واحلر�ت �ىل ت��ع امللف تنف�ذ أ�حاكم القضائیة ا�هنائیة من �الل عقد 

��ات دوریة مع مصاحل وزارة العدل واحلر�ت قصد حرص هذه اج
أ�حاكم واس�تعراض إالجراءات املت�ذة لتنف�ذها مع حث امجلا�ات �ىل 
تنف�ذ أ�حاكم القضائیة ا�هنائیة ا�رتاما لقدس�یة القضاء ولقوة اليشء املقيض 

  .به
  .والسالم �لیمك ورمحة هللا و�راكته

  :الس�یدة رئ�سة اجللسة
  .لس�ید الوز�رشكرا ا

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

  :املس�شار الس�ید محمذ ال�شري العبدالوي
حصیح ٔ�ن مجمو�ة من املدن عرفت �رامج �منویة �مة، ولكن إالشاكل 
هو يف أ��ري ت��قى امجلا�ة يه ا�يل تت�ٔدي ا�مثن د�ل ذاك العقارات، 

ٕاال ٔ�نه لٔ�سف ٔ�نه  96ارة ا�ا�لیة ٔ�صدرت �دة دور�ت م�ذ حصیح ٔ�ن وز
، واملبالغ ا�يل معلت 2010امجلا�ات ما معلت فصل يف املزيانیة حىت لس�نة 

د�ل امللیار، ا�ٓن يف س�ن�ني يف مدینة طن�ة  2هزی�، طن�ة اكنت �ام� 
واتري ملیار، ؤ�ن املدینة ا�ٓن يه �ري قادرة �ىل ت�ٔدیة الف 50مت احلجز �ىل 

  .د�ل املاء والكهر�ء والنظافة ٔ�ن اك�ن جعز حق�قي
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تتد�ل ملعاجلة هاذ ا�لفات د�ل  شوهنا كنطالبو من احلكومة �
إالشاكل التارخيي، راه عندو عرشات الس�نني الس�ید الوز�ر، وكذ� 

�اص ا�ٓن، �ٓن أ�وان �ش �راجع، ٔ�ن هاذ احلصة ) TVA(1احلصة د�ل 
�ات ولكن اكن خصها �كون م�وازنة مع النفقات د�ل معمو� كدمع �لجام

امجلا�ات، و�لتايل ميل تیكون وا�د العجز هنا مطلوب من احلكومة �ش 
  .تتد�ل �ش تعمل التوازن حىت ال تفلس هذه امجلا�ات

اك�ن كذ� املوضوع د�ل تعدیل القانون الس�ید الوز�ر، اكن تطرح يف 
مكرر، فعال ما اك�يش الصیغة  8املادة  ،الس�نة املاضیة يف القانون املايل

د�ل املعاجلة املناس�بة، وت�ٔ�ل النقاش فهيا وا�ٓن تنعتقدو ب�ٔنه �ٓن أ�وان 
یتف�ح النقاش يف هاذ املادة �ىل ٔ�ساس حتفظ احلقوق د�ل أ�طراف  ش�

لكها، د�ل املواطنني ا�يل تزنعت مهنم العقارات د�هلم وكذ� امجلا�ات 
ما مييش لٕالفالس، وهذه مس�ٔ� تیخصنا نتعاونو مجیعا  �ش حىت يش وا�د

  .مكؤسسة �رشیعیة مع مؤسسة احلكومة
الس�ید الوز�ر، وهو ٔ�نه ��رتام د�ل املساطر، لو  ،املس�ٔ� أ��رية

ا�رتمت املساطر �رخيیا ما كناش نوصلو لهاذ املس�ٔ�، ٔ�ن مسطرة �زع 
س�نة تت�لصها ��مثن  20طلت امللك�ة تتعطیك القمية دالعقار يف ح�نه ٕاىل تع

س�نة، ٔ�نت معلت املرشوع، و�لتايل هاذ إالجراء رضوري ولو  20د�لو 
اكنت فعال دور�ت وم�شورات ا�يل اكنت تتصدر تتحث امجلا�ات �لهيا، 

  .ولكن ما تفعل�يش
كذ� القمية د�ل املرشوع تیخص الو�اء العقاري �كون من مضن القمية 

س�نة �اد  20لو املرشوع ونقميو القمية د�لها وبعد د�ل املرشوع، مايش تنعم
دي �مجلا�ات ٕاىل إالفالس، ؤ�� یؤ تنولیو خنلصو ذیك العقار، وهذا ٔ��ید 

طرحت ا�منوذج د�ل مدینة طن�ة، ؤ��ید الك�ري من امجلا�ات املغربیة 
  .تتعاين من هاذ املشلك

  .شكرا لمك
  .والسالم �لیمك ورمحة هللا

  :ةالس�یدة رئ�سة اجللس
  .شكرا الس�ید املس�شار

السؤال الثاين مو�ه لقطاع ا�ا�لیة، موضو�ه تفعیل م�دٔ� التدبري احلر 
يف التنظمي اجلهوي والرتايب، واللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق 

  .العدا� والتمنیة لتقدمي السؤال
  :املس�شار الس�ید عبد العيل �ايم ا��ن

  .شكرا الس�یدة الرئ�سة
  ز�ر احملرتم،الس�ید الو 

من ا�س�تور �ىل ٔ�ن التنظمي اجلهوي والرتايب �لمملكة  136نص الفصل 
�ر�كز �ىل �دة م�ادئ، من ٔ�مهها م�دٔ� التدبري احلر، �سائلمك عن تق�ميمك 

                                                 
1 Taxe sur la Valeur Ajoutée. 

لهاذ املبدٔ�، الس�� مع بعض القرارات أ��رية اليت ذهبت يف اجتاه بعید، 
  ن؟واد نو- خصوصا ما یتعلق بتوق�ف جملس �ة لكممي

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

  .شكرا الس�ید املس�شار
  .اللكمة �لس�ید الوز�ر لٕال�ابة �ىل السؤال

  :الس�ید الوز�ر املنتدب �ى وز�ر ا�ا�لیة
  ،الس�یدة الرئ�سة احملرتمة

  الس�یدات والسادة املس�رشون احملرتمون،
ٔ�خرى من بني ٔ�مه یعترب م�دٔ� التدبري احلر �لجهة وامجلا�ات الرتابیة ا

 136، ح�ث نصت املادة 2011املبادئ أ�ساس�یة اليت �اء هبا دس�تور 
  .م�ه �ىل ٔ�ن التنظمي اجلهوي ٔ�و الرتايب �ر�كز �ىل م�دٔ� التدبري احلر

كام تضمنت القوانني التنظميیة �لجهة وامجلا�ات الرتابیة أ�خرى 
وهنا �ك�ف�ة مق�ضیات هامة، �ددت رشوط تدبري امجلا�ات الرتابیة لشؤ 
  .دميقراطیة وقوا�د احلاكمة املتعلقة حبسن تدبري م�دٔ� التدبري احلر

وتزنیال لهذا املبدٔ� فٕان اجلهة وامجلا�ات الرتابیة أ�خرى وأ��زة 
التداولیة �متتع بصالح�ات واسعة، مهت جماالت التمنیة �ق�صادیة 

ٕالداري واملايل عن و�ج�عیة والثقاف�ة، متارسها يف ٕاطار من �س�تقالل ا
  .اختاذ املقررات املتعلقة هبا ، وكذاطریق التداول

ٕان م�دٔ� التدبري احلر جيب ٔ�ن یطبق يف ٕاطار ا�رتام القوا�د املرشوعیة 
وقوا�د احلاكمة، ومن ٔ��ل ذ� فقد ٔ�خضعت القوانني التنظميیة �لجام�ات 

ارسها السلطة إالداریة الرتابیة ٔ�عامل ا�الس امجلا�ات الرتابیة ملراق�ة ٕاداریة مت
امللكفة �ملراق�ة واملراق�ة القضائیة متارسها احملامك إالداریة اليت یعود لها 
�خ�صاص يف ٕابطال املقررات الصادرة عن هذه ا�الس يف �ا� خمافهتا 

  .�لقوانني اجلاري هبا العمل
 يف �س�یري امجلا�ات الرتابیة ال یعين م�ح ٕان ٕاقرار م�دٔ� التدبري احلر

من ا�س�تور، ٔ�كد  145إالدارة احمللیة �س�تقالل املطلق، ذ� ٔ�ن الفصل 
�ىل ٔ�ن الوالة والعامل ميارسون املراق�ة إالداریة و�سا�دون رؤساء جمالس 
جام�ات �رابیة �اصة رؤساء جمالس اجلهات �ىل تنف�ذ ا�ططات والربامج 

  .التمنویة
ظميیة املتعلقة �مجلا�ات وا�س�اما مع التدبري احلر معلت القوانني التن 

الرتابیة �ىل توس�یع هامش حترك جمال اجلهات ورؤساهئا، كام مت �ذف 
مفهوم الوصایة وتعویضه مبفهوم املراق�ة إالداریة وتعز�ز نظام الرقابة البعدیة 
�لقضاء إالداري واملايل، هذا یعين انتقال من وسائل مالءمة ا�يل تب�هتا 

اكنت تعطي سلطة الوصایة جماال �بريا يف مراق�ة القوانني الالمركزیة واليت 
امجلا�ات الرتابیة ٕاىل املراق�ة إالداریة واليت من �اللها تمت مراق�ة رشعیة 

  .القرارات واملقررات
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ؤ�ولت القوانني التنظميیة اخلاصة �مجلا�ات الرتابیة اه�ما �اصا 
ا�زالق  �لمراق�ة إالداریة لكوهنا �شلك حتصینا لعمل ا�لس من ٔ�ي

واحنراف عن املسار الصحیح ��ميقراطیة احمللیة اليت �س�تدعي توفري 
  .ضوابط ؤ��الق�ات

كام ٔ�ن م�دٔ� التدبري احلر یفرض �ىل امجلا�ات الرتابیة ا�رتام الس�یاسات 
العموم�ة القطاعیة عند ٕا�داد �راجمها التمنویة، ح�ث متت موا�بة جام�ات 

�ٔشري �لهيا، كام ٔ�ن مسطرة الت�ٔشري �ىل �رابیة يف ٕا�داد �رامج معلها والت
  .�رامج التمنیة اجلهویة تو�د يف �ٓخر مرا�لها

و�ٕالضافة ٕاىل ذ� فٕان الوزارة حترص �ىل دراسة والت�ٔشري �ىل 
مقررات املتوصل هبا دا�ل ا�ٓ�ال القانونیة ومل �س�بق لها ٔ�ن توصلت ب�ٔي 

  .رشاكیة ٔ�و طعن یتعلق �لت�ٔ�ري و�دم الت�ٔشري �ىل ٔ�ي مقر 
وت�ٔس�سا �ىل ذ�، فٕان املراق�ة إالداریة ل�ست الهدف مهنا احلد من 
تطبیق م�دٔ� التدبري احلر، بل الهدف م�ه هو تن��ه هذه ا�الس ٕاىل �ون 
ٔ�عاملها خمالفة �لقوانني اجلاري هبا العمل من �ة ومسا�دهتا �ىل ممارسة 

  .اخ�صاصاهتا يف ٕاطار املرشوعیة من �ة ٔ�خرى
راق�ة إالداریة فه�ي شلك من ٔ�شاكل املوا�بة يف ممارسة وهكذا فٕان امل

امجلا�ات الرتابیة الخ�صاصاهتا يف ٕاطار م�دٔ� التدبري احلر، وقد اس�تطاعت 
خمتلف اجلهات وامجلا�ات الرتابیة ٔ�ن تت�اوز الك�ري من الصعو�ت اليت 
 اكنت تعرتضها ٔ�ثناء ممارس�هتا الخ�صاصاهتا خصوصا ما یتعلق ٕ��داد �راجمها

 .التمنویة وتنف�ذها

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

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

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

حنن ال �شك ب�ٔن هناك جمهودات تبذل من طرف �دد من املتد�لني 
ة، الس�ید الوز�ر ركزمت يف اجلواب د�لمك من ٔ��ل حماو� ا�هنوض �جلهوی

�ىل املفهوم د�ل الرقابة إالداریة، واح�ا خنىش ٔ�ن یتحول هذا املفهوم ٕاىل 
نوع �دید من الوصایة ولهذا �رید ٔ�ن نقرٔ� م�دٔ� التدبري احلر �ىل ضوء ٔ�وال 
ا�س�تور، ا�س�تور یت�دث �ىل ٔ�ن هذا م�دٔ�، م�دٔ� دس�توري 

ا�س�توري كتعتربو م�دٔ� من املبادئ ا�س�توریة و�جهتادات د�ل القضاء 
اليت تندرج يف ٕاطار احلر�ت العامة، مبعىن ٔ�نه ال جيوز املساس به وعندو 
�دد من املر�كزات من ٔ�مهها �س�تقالل إالداري واملايل، ٔ�ن اجلهة 

  .وامجلا�ات الرتابیة تتوفر �ىل وا�د الشخصیة معنویة
ر �ىل ضوء اخلطب امللك�ة ٔ�ساسا اليت اح�ا بغینا نقراو م�دٔ� التدبري احل

تت�دث �ىل ٔ�ن هذا املرشوع لكه د�ل اجلهویة املتقدمة هو م�درج يف 
مارس،  9ٕاطار ٕاصالح دس�توري شامل كام �اء يف اخلطاب التارخيي د�ل 

  .واملراد م�ه املسامهة يف حتدیث وٕاصالح هیالك ا�و�
القا من مجمو�ة من حنن نت�دث عن مرشوع اجلهویة املتقدمة ل�س انط

القوانني ٔ�و املساطر ولكن �ىل ٔ�ساس ٔ�نه هو املد�ل أ�سايس لبلورة 
منوذج �منوي ميكن الساكنة وميكن ٔ�یضا امجلا�ات من �س�ت�ابة ملطالب 

  .الساكنة
الس�ید الوز�ر، الفصل أ�ول من القانون التنظميي د�ل اجلهویة یت�دث 

ن �منیة اق�صادیة بدون اس��ر، �ىل التمنیة �ق�صادیة، ما ميك�ش �كو
ا�ٓن مازال هذا املوضوع د�ل �س��ر موضوع رهن ٕاشارة �ات ٔ�خرى، 
السلطات احمللیة، اح�ا بغینا هاد الفلسفة د�ل التدبري احلر تتعمق ٔ�ساسا 
يف املامرسة د�ل السلطات احمللیة ٔ�نه الیوم مازال عند� مجمو�ة من 

  .إالشاكلیات
ما ميك�ش تتحول املراق�ة إالداریة ٕاىل قرارات د�ل  ،الس�ید الوز�ر

التوق�ف، حنن نعترب ب�ٔن ما حصل �ل�س�بة جلهة لكممي واد نون خمالف 
�لقانون، حصیح ا�ٓن تنقولو املترضر مييش �لقضاء، ولكن ا�و� ی��غي ٔ�ن 
حترتم القانون بدایة، الفلسفة د�ل القانون التنظميي ود�ل ا�س�تور ما 

زنل �ىل فلسفة ا�س�تور ما ميك�ش تويل الرقابة إالداریة تتد�ل ميك�ش ت
يف املزيانیات حبال ا�يل حصل يف اجلهة د�ل در�ة �ف�اللت التد�ل يف 

  .املزيانیة املتعلقة �ملنح د�ل الطلبة، هذا انتقلنا من املراق�ة
املراق�ة إالداریة يه مراق�ة املرشوعیة تنعترب ت�شوفو واش اك�ن هاذ 

قرارات م�سجمة مع القانون وال ما م�سجامش؟ وٕاىل ما اكنت مم�سجامش ال
مع القانون �منش�یو �لقضاء، القضاء هو ا�يل تیحسم والقضاء إالداري ٕاىل 
�دود السا�ة، وهذا لٔ�سف �س�� ٔ�ن ٔ��لب أ�حاكم د�لو ضد 
التد�الت د�ل وزارة ا�ا�لیة، معىن ذ� ٔ�ن هناك احنراف يف فهم 

  .ویة كام هو موجود يف ا�س�تور ويف القوانني التنظميیةفلسفة اجله
�نیة كام  19كنت�ٔسفو الس�ید الوز�ر ٔ�نه املراس�مي ٕاال امسحيت يل �زیدیين 

  .زدهتا �لس�ید الوز�ر

  :الس�یدة رئ�سة اجللسة
  .تفضل

  :املس�شار الس�ید عبد العيل �ايم ا��ن
انني التنظميیة راس�مي التنظميیة والت تتعارض مع القو املالفلسفة د�ل 

وتتعارض مع ا�س�تور، ٔ�كرث من ذ� بدات �متيش لبعض القرارات �لام ٔ�ن 
السلطة التنظميیة عطاها املرشع ا�س�توري �لجهات �یف ما ٔ�عطى 
السلطة التنظميیة املتعلقة �لس�یاسات العموم�ة �لحكومة، و�� اح�ا 

ة املتقدمة كام كنثريو �ن��اه ٕاىل رضورة التعاون من ٔ��ل مرشوع اجلهوی
  .ٔ�راده �ال� امل�

  :الس�یدة رئ�سة اجللسة
 .شكرا، شكرا الس�ید املس�شار
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السؤال الثالث موضو�ه، تنظمي البا�ة املتجولني، واللكمة ٔ��د 
  .املس�شار�ن من فریق أ�صا� واملعارصة لتقدمي السؤال

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

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

تعترب ظاهرة البا�ة املتجولني من ٕافرازات الواقع �ق�صادي 
و�ج�عي الوطين ا�ي یدفع مجمو�ة من أ�ش�اص ٕاىل البحث عن قوهتم 
الیويم �رب امهتان الت�ارة املتجو� يف غیاب إالجراءات امللموسة لتنظمي 

، ويف هذا إالطار �سائلمك الس�ید الوز�ر، عن ما هذا القطاع وت�ٔهی�
س�تقومون به خبصوص تنظمي البا�ة املتجولني وما ا�ي ميكن �لحكومة ٔ�ن 

  .لهذه الف�ة من ٔ�بناء الشعب املغريب؟ وشكرا هتقدم

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

  :ةالس�ید الوز�ر املنتدب �ى وز�ر ا�ا�لی
  الس�یدة الرئ�سة احملرتمة،

  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
ٔ�عطى صاحب اجلال� امل� محمد السادس نرصه هللا ؤ�یده تعل�ته 

وحتسني ظروف معلهم من  ائلنيالسام�ة الرام�ة ٕاىل صون �رامة البا�ة اجل
 �الل ٕا�داد مرشوع م�اكمل، ولقد ا�ك�ت جلنة وزاریة مكونة من وزارة

ا�ا�لیة ووزارة الصنا�ة و�س��ر والت�ارة و�ق�صاد الرمقي �ىل ٕا�داد 
مرشوع ت�ٔهیل البا�ة اجلائلني وفق مقاربة مشولیة �ىل مس�توى مجیع 

  :العامالت وأ�قالمي، و�ر�كز هذا املرشوع �ىل ٔ�ربعة ٔ�هداف
تنظمي جمال وزمن البا�ة اجلائلني ومزاو� ٔ��شطهتم يف ظروف حتفظ  -

  ؛م�رامهت
 ؛حتر�ر امل� العمويم واحملافظة �ىل جاملیة املدن والفضاء احلضاري -
 ؛تقریب �دمات ا�متو�ن لفائدة الساكنة احمللیة -
 .توفري رشوط أ�من والسالمة الصحیة �لسلع واملس�هتلكني -

ف� خيص مهنجیة العمل ٕا�داد وصیا�ة ٔ�رضیة معل، ٕا�داث جلن 
لو�ت واخلصوصیات احمللیة، ٕاحصاء ٕاقلميیة لتفعیل املرشوع مع مرا�اة أ�و 

البا�ة اجلائلني، بلورة نظام معلومايت �لت��ع �اص �ملرشوع، ؤ��ريا الق�ام 
  .حبمالت التوعیة والتحس�س مع خمتلف املتد�لني

ٔ�ربعة ٔ�صناف �راعي اخلصوصیات الرتابیة  ف� خيص منط التنظمي هناك
 :للك عام� وٕاقلمي

مع إالبقاء �ىل  ،)des rues les marchés(ٔ�سواق أ�زقة  -
البا�ة ب�ٔمك�هتم وتنظميهم �لفضاءات احلالیة وفق ٔ�وقات ورشوط حمددة 

 .بنظام دا�يل

�اص ببعض الف�ات ) commerce itinérant(البیع �لتجول  -
 .السمك �رب �زویدمه بدرا�ات �ریة ثالثیة الع�الت يم�ل �ئع

یئة هت  (les marchés périodiques)أ�سواق ا�وریة  -
 .فضاءات ٔ�سواق دوریة حمددة حسب أ��م والسا�ات

لقارة ذات د�امات �دیدیة  - سواق ا �ريا ا�ٔ بعا و�ٔ را
)les marchés permanents(  ذو ب��ة خف�فة هتیئة جمال قار

ما�ن املعتادة ل�سوق الز��ن  .قرب ا�ٔ
مس�تف�د  124000ف� خيص مرا�ل التنف�ذ، فلقد مت ٕاحصاء حوايل 

م�ظمون يف ٕاطار ٔ�سواق أ�زقة والبیع  58279وع، من هذا املرش 
  .مس�تف�د م�ظمون يف ٕاطار أ�سواق ا�وریة والقارة �65078لتجوال، و

فمت  ،2018وف� خيص تقدم ٔ�شغال هذا الورش ٕاىل �دود شهر مارس 
اق�ناء التجهزيات لفائدة البا�ة املس�تف�د�ن من منط التنظمي يف ٔ�سواق 

مت �سلميها ٔ�و يف طور ال�سلمي،  %52العر�ت من هاذ  30000أ�زقة، 
  . 2018عربة س�مت اق�ناؤها �الل س�نة  28000وتبقى تقریبا 

فضاء  229فضاء جتاري �هتیئة أ�سواق ا�وریة والقارة،  338مت حتدید 
فضاء يف طور  109جتار� مشغل �الیا ٔ�و يف املرا�ل ا�هنائیة لٕالجناز، و

  .2018نة ا�راسة وس�مت ٕاجنازها �الل س� 
ولتنف�ذ هذا املرشوع املمتد �ىل ٔ�ربع س�نوات، فمت رصد �الف مايل 

ملیون درمه حصة  450ملیون درمه موز�ة �ىل ملیار و 600د�ل ملیار و
  .ملیون درمه لوزارة الصنا�ة 150و املبادرة الوطنیة

  :اجللسةالس�یدة رئ�سة 
  .شكرا

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

  :السالم بلقشور عبداملس�شار الس�ید 
  .شكرا الس�یدة الرئ�سة

ما مسعناه من الس�ید الوز�ر حول املقاربة اليت �اءت هبا وزارة ا�ا�لیة 
اجتاه هاذ املوضوع د�ل البا�ة اجلائلني، فيشء مجیل ٔ�ن مسعنا ٔ�ن هناك 
 ٕا�داد مرشوع ومقاربة مشولیة، وا�يل �ادي تنفذها يه أ�قالمي واجلهات،

ٕاىل �ٓخره، ومت ٕاحصاء البا�ة اجلائلني وكذ� مع التحس�س �ملسؤولیة 
 les marchés(و�لق ٔ�سواق أ�زقة وكذ� أ�سواق ا�وریة و

permanents(  120000وٕاحصاء.  
الس�ید الوز�ر، راه اح�ا يف هذا رمضان وأ��م ا�يل س�بقت راه  ،ولكن

تجولني ٔ��ید، وحصیح ال يشء من هذا، رصا�ة، ٔ�ن املوضوع د�ل البا�ة امل 
ٔ�نه شائك وشائك �دا ومعض� اج�عیة صعبة، نظرا �لتناقضات احلاص� 
يف دا�لها، ٔ�وال كنتعاملو مع البائع اجلائل �ش نصونو �رام�و، كام �اء يف 

  . مقدم�مك ا�يل قال صاحب اجلال�، �رامة البائع اجلائل يه أ�وىل
د�ل الشوارع، �دم اح�الل  �نیا أ�من والسالمة يشء �ٓخر، امجلالیة



  2018 �ریل�ٔ دورة  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

6 

 )2018 مایو 29( 1439 مضانر  13

  .امل� العمويم، هاذ التناقضات فهاذ الوضع هذا يه ا�يل صعبت امل�ٔموریة
كذ� نتلكم �ىل ٕاحصاء، هذا راه مايش سكن عشوايئ قار ت��لكمو 
�لیه الیوم والعدد د�لو حمدود وغیبقى حمدود ٕاىل �ني القضاء �لیه، هذا 

م بعد یوم وخصوصا ميل تیكونو راه وا�د العدد ا�يل قابل لالرتفاع یو 
  . م�ادرات

ما یعاب، هو ٔ�نه هاذ امجلا�ات احمللیة ا�يل يه  ،الس�ید الوز�ر ،ولكن
الوا�ة أ�ساس�یة د�ل هاذ الناس راه ما اكی�ش تعامل معهم �شلك 
م�ارش، ما عرف�ش ٔ�� �رئ�س جام�ة ما عرف�ش هاذ الربامج معري ما 

و�ا قال لیا راه اك�ن مرشوع من مسعهتا وال معر يش وا�د �در عندي 
  .هاذ النوع هذا

ؤ�قولها �لك رصا�ة و�لك مسؤولیة كذ�، ما اكی�ش حتس�س، اح�ا 
بعد ما م�حسس�ی�ش مكسؤولني حملیني، �یفاش غیتحسسوا هاذ البا�ة 

  اجلائلني؟
اح�ا راه تنعولو كثري �ىل هاذ املوضوع وما بغیناش اح�قان اج�عي، 

نصونو الكرامة د�ل البائع اجلائل يف املغرب وبغینا  الس�ید الوز�ر، وبغینا
ٔ�ننا خنلقو كذ� فرص الشغل من �الل هاذ الورش هذا، وبغینا التنظمي 

  . وبغینا أ�من والسالمة
ويف التعامل مع املواطنني د�لنا ما بغیناش موا�ات یوم�ة معهم وفر 

ني وال لك يش و�ر من هنا ومن هناك ال د�ل السلطات وال د�ل املنتخب
معذب، لكيش حمن، واش هاذ املغرب ما فهيش ر�ال و�ساء مسؤولني 
قادر�ن �ىل ابتاكر ٔ�فاكر �مة و�ذریة ٕالجياد �لول �جعة لهاذ املعض�، ٔ�� 
ما نقولش معض�، هذه فرص د�ل الشغل ا�يل �اص �ري التنظمي د�لها، 

�اص تنظمي ٔ�و �اص ما دام هناك ٕاق�ال وما دام هناك رواج ف�التايل هنا 
  .ٕاماكنیات مالیة ٔ�و �اص ٔ�فاكر

  .فهذا مسؤولی��ا اكملني
  .ا�هت�ى الوقت الس�ید الرئ�سة

  :اجللسةالس�یدة رئ�سة 
  .ا�هت�ى الوقت، شكرا

والسؤال الرابع موضو�ه الو�اء العقاري ا�صص لالس��ر، اللكمة 
رب لتقدمي ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق �حتاد العام ملقاوالت املغ

  .السؤال، تفضل الس�ید املس�شار

  :حميي یوسفاملس�شار الس�ید 
  .شكرا الس�یدة الرئ�سة
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

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

السؤال د�لنا الیوم، الس�ید الوز�ر، عندو �القة �لعقار �ق�صادي، 

�القة الصناعي وكذ� العقار ا�يل عندو م�ه العقار الس�یا� والعقار 
  . �لصنا�ة التقلیدیة

هاذ  ااك�ن وا�د العدد د�ل أ�ش�اص، الس�ید الوز�ر، ا�يل �یق�انیو 
 االعقار فقط �لمضاربة العقاریة، وتی�لیو مس�مثر�ن حق�ق�ني �ميش�یو 

  .يف ٔ�رايض مجوع يف ظروف �ري حصیة و�ري تنافس�یة اك�س�مثرو
د الوز�ر، مس�تق�ال هاذ املسائل هباذ الشلك هذا �ش نتفاداو، الس�ی

هاذ الناس هاذ أ�رايض هاذي؟  ابغینا نعرفو ٔ�ش�نو يه الصیغة �ش یق�انیو ا
هاذ  اوكذ� واش تی�رتمو دفا�ر التحمالت ا�يل �ميضیوها ق�ل ما ی�سلمو 

  أ�رايض؟ 
والسؤال أ��ري، الس�ید الوز�ر، واش اكینة يش طریقة السرت�اع هاذ 

  يض و�سلموها ملس�مثر�ن حق�ق�ني؟أ�را
  .شكرا

  :الس�یدة رئ�سة اجللسة
  . شكرا

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

  :الس�ید الوز�ر املنتدب �ى وز�ر ا�ا�لیة
  الس�یدة الرئ�سة احملرتمة،

  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
�س��ریة املنت�ة اعتبارا لكون العقار �شلك ٔ�رضیة النطالق املشاریع 

واملدرة ���ل واملوفرة لفرص الشغل، فٕان السلطات العموم�ة حترص �ىل 
تعبئة العقار العمويم وكذا العقارات ا�هزة واملهی�ٔة �ملناطق الصناعیة 
واملناطق ا�صصة لٔ��شطة �ق�صادیة ب�ٔسعار مدروسة وحتفزيیة 

  .و�رشوط مضبوطة
ن ختصیصه لالس��ر من امل� اخلاص ٔ�و ویتكون العقار العمويم املمك

العام ��و� وامل� الغابوي وأ�مالك التابعة �لجام�ات الساللیة ٔ�و امجلا�ات 
  .الرتابیة، وذ� وفق املساطر املعمول هبا يف لك �ا� �ىل �دة

ويف ٕاطار س�یاسة التدبري الال ممتركز لالس��ر فقد مت تفویض بعض 
اجلهات ٕالصدار �مس ا�و� قرارات بیع و�راء السلط والصالح�ات لوالة 

أ�رايض التابعة ٔ�مالك ا�و� قصد ٕاجناز املشاریع �س��ریة اليت تقل 
  . ملیون درمه �200لكفهتا إالجاملیة عن 

ويف هذا إالطار تمت دراسة الطلبات املقدمة من طرف املس�مثر�ن 
فها بناءا �ىل معایري دا�ل ا�لجنة اجلهویة لالس��رات واليت تبدي موق 

مضبوطة ت�ٔ�ذ بعني �عتبار ٔ�مهیة وقمية املرشوع و�لقه لفرص الشغل 
ة �شاط املرشوع خلصوصیة املوقع ءمومدى ا�رتامه لو�ئق التعمري ومال

  . و�اج�ات املنطقة
ویمت التفویت ٔ�و الكراء بقرار لوايل اجلهة، و�رخص ملصاحل ٔ�مالك ا�و� 

كراء بناءا �ىل السعر و�ىل ٔ�ساس دفرت التحمالت بتوق�ع عقد البیع ٔ�و ال
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  .اليت تضمنه، ٕاضافة ٕاىل الزتامه ٕ�جناز املرشوع وفق �دو� زم�یة حمددة
ولقد صادقت ا�ل�ان اجلهویة لالس��ر �الل الس�نوات امخلس أ��رية 

مرشوع مبسا�ة ٕاجاملیة د�ل  �2485ىل ختصیص عقارات معوم�ة لفائدة 
  .هك�ار 42000

مهنا ب�ٔمهیة ا�هتیئة املس�بقة �لعقار يف حتفزي �س��ر، تعمل  ووعیا
السلطات العموم�ة �ىل ٕاجناز م�اطق صناعیة وم�اطق صناعیة م�دجمة 
وم�اطق لٔ��شطة �ق�صادیة، و�رشف �ىل هتی�هتا و�سویقها وتدبريها 
رشاكت م�خصصة تضع رهن ٕاشارة املس�مثر�ن عقارات جمهزة وب�ٔسعار 

  .مدروسة
ف جلان �اصة مكونة من ٕادارات املعنیة والسلطات احمللیة و�رش 

واملراكز اجلهویة لالس��ر و�ی�ٔة م�طقة الصناعیة �ىل دراسة طلبات 
املس�مثر�ن، وقد متت املصادقة �الل امخلس س�نوات أ��رية �ىل ختصیص 

  .مرشوع 1200بقع ٔ�و ب��ات جمهزة لفائدة 
رشو�ه وفق الرشوط ودا�ل هذا وحرصا �ىل ضامن ٕاجناز املس�مثر مل 

ٔ��ل حمدد يف دفرت التحمالت، تقوم جلنة ٕاداریة مبعاینة ت��ع تنف�ذ املشاریع 
�س��ریة املس�تف�دة من هذه العقارات، ويف �ا� الوقوف �ىل ٔ�ي ت�ٔخر 
يف إالجناز یمت العمل حسب طبیعة الصعو�ت �ىل م�ح �ٓ�ال ٕاضاف�ة 

املنصوص �لهيا يف كناش التحمالت  ٕالجنازه ٔ�و بتوق�ع ٕا�وة عن الت�ٔ�ري
  .وذ� ق�ل تفعیل مسطرة اسرت�اع العقار

ويف س�یاق م�صل وضام� حلقوق ا�و� يف اسرت�اع أ�رايض املفوتة يف 
�ا� �دم وفاء املس�مثر �لزتاماته، معلت مصاحل ٔ�مالك ا�و� �ىل تضمني 

�ل�شطیب دفرت التحمالت مق�ضیات �سمح �لم�افظ �ىل أ�مالك �لق�ام 
  .�ىل تق�ید عقد البیع ونقل امللك�ة لفائدة امل� اخلاص ��و�

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

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

  :املس�شار الس�ید یوسف حميي
  . شكرا الس�ید الوز�ر

یعاوننا �ش �ىل لك �ال اح�ا تنقولو ميكن ٕان شاء هللا احلظ یعاو�مك و 
  .�سرتجعو هاذ أ�رايض و��دوها املس�تحقني ومس�مثر�ن حق�ق�ني

يف نفس الس�یاق، الس�ید الوز�ر، بغینا نطلبو م�مك هاذ الناس ا�يل ما 
ٔ�نه هاذ احملالت فاملناطق الصناعیة ما اكی���ش  القاوش فني �س�مثرو

مرا�ش، يف  واس�مثروا يف ٔ�رايض امجلوع، وعند� وا�د املثال م�ال، � يف
و�دة صناعیة �شغل ما  160ا�يل هو � صناعي الیوم ف�ه " حربیل"� 

 . �ام� و�امل بطریقة م�ارشة 2500یقرب من 
هاذ الناس �یفام قلت الس�ید الوز�ر، اس�مثروا �رخص اس�ت��اء ا�يل 

الطبیعة ال "عطاو هلم الوالة والسلطات احمللیة والعامل مشكور�ن، ٔ�نه 

  . ذن مك�ومه من �س��ر، إ "حتب الفراغ
هاذ الناس الیوم، الس�ید الوز�ر، �یع�شوا وا�د إالشاكلیة �برية من بعد 

، ا�يل كمتنع 2015ما صدرت وا�د ا�وریة من وزارة ا�ا�لیة يف ٔ�كتو�ر 
الشواهد إالداریة، هاذ الشواهد إالداریة يه أ�صل يف لك حركة �ل�س�بة 

 بغاواالیوم عندمه م�ال رخص اس�ت��اء  لهاذ الناس هاذو، ٕاىل بغاو یب��و
ما ميك�لهومشاي ما �ق�ش ميكن یق�طوا هذیك الورقة، وكذ�  یب��و

�ل�س�بة �لمتدید، ٕاىل بغاو ميددوا العمل �لرشاكت د�هلم، هاذ اليش لكو 
  . عندو �القة �ل�شغیل ما �ميكن هلمشاي

فوا يش كنطلبو م�مك الیوم هو حتاولوا، �شو  ،الس�ید الوز�ر ،ٕاذن
شلك، �كون يش ٕارسالیة �لوالة والعامل �ش یعطیوا هاذ الشهادات 
إالداریة لهاذ الناس هاذو، ٔ�ن املس�ٔ� عندها �القة �الس��ر و�ل�شغیل، 
هو �اصة �لناس ا�يل عندمه رخص �س�ت��اء، اح�ا و�ا نبقاو �ري يف هاذ 

رات د�هلم ب�� إالطار، یعين �ش ميك�ومه �ش یعملوا و�مكلوا �س��
ندوزو لوا�د احلل ا�يل هو شامل ؤ�حسن من هاذ اليش ا�يل كنظن ا�يل 

  .ك�سعد امجلیع وهو ا�متلیك
د� هاذ الناس عندمه ٔ�رايض وعندمه فهيم وزینات، و�ش ميكن یعطوا 
ذوك لوزینات د�هلم وأ�رايض م�ال �ضامنة، �ش ميكن �مكلوا �س��رات 

بعدا املالیني وال املالیري ا�يل يه مس�مثرة ما  (déjà)د�هلم، هام عندمه 
  .�ميكن هلمشاي، ٔ�نه أ�مور د�هلم ما مضبوطاش

ٕارسالیة : لهذا الس�ید الوز�ر، هللا جيازیك خبري، جوج د�ل أ�مور
�لوالة والعامل �سا�دوا هاذ الناس �لشهادات �ش ميكن �مكلوا العمل، 

طریقة واك�ن املسطرة �ش ميكن هاذ الناس وند�رو وا�د اخلطة، راه اك�ن ال
  .�متلكوا و�زیدوا يف �س��رات د�هلم

  .وشكرا

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

السؤال اخلامس موضو�ه مالحظات �ش�ٔن تزنیل مشاریع م�ارة 
املتوسط �حلس�مية، واللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق العدا� 

  .قدمي السؤالوالتمنیة لت

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

الس�ید الوز�ر احملرتم، يف ش�ٔن مالحظات تزنیل مشاریع احلس�مية م�ارة 
املتوسط، �سائلمك عن ٔ�س�باب �دم تضمن ا�لوا�ات املنصبة مبحیط هذه 

ذ� القوانني اجلاري هبا العمل املشاریع �لمعطیات الاكف�ة ٔ�و كام تنص �ىل 
يف هذا إالطار؟ مث عن مدى ا�رتام هذه املشاریع �لقوانني اجلاري هبا العمل 

  خصوصا املتعلقة مهنا بقانون الصفقات العموم�ة؟
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  .وشكرا

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

  :الس�ید الوز�ر املنتدب �ى وز�ر ا�ا�لیة
  .س�یدة الرئ�س احملرتمةال 

  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
لقد مت توق�ع االتفاق�ة إالطار املتعلقة بربامج التمنیة ا�الیة ٕالقلمي 

ٔ�مام ٔ�نظار " احلس�مية م�ارة املتوسط"احلس�مية، واليت ٔ�طلق �لهيا ٕامس 
 17یوم صاحب اجلال� امل� محمد السادس نرصه هللا ؤ�یده، مبدینة تطوان 

، ح�ث �س�تف�د ٕاقلمي احلس�مية من �الل هذه االتفاق�ة من 2015ٔ�كتو�ر 
 2019و 2015خمطط هیلكي �لتمنیة املندجمة، یغطي الفرتة املمتدة بني 

ملیار درمه، بلغت مسامهة  6.5ویقدر الغالف �س��ري ا�صص � ب
 200يل ملیار ووزارة ا�ا�لیة ف�ه �رب املد�ریة العامة �لجام�ات احمللیة حوا

  .ملیون درمه
وتنف�ذا �لتعل�ت املولویة السام�ة، مت ٕا�داد هاذ ا�طط املندمج 
والهیلكي من ٔ��ل مواص� ت�ٔهیل ٕاقلمي احلس�مية وجع� قطبا �لتمنیة احلرضیة 
والقرویة يف �ة الشامل، ویتضمن هاذ ا�طط مشاریع مضبوطة يف ٔ�هدافها 

و�متزي �شمولیة جمال التد�ل ا�ي یغطي �ل ووسائل متویلها و�ٓ�ال ٕاجنازها 
�راب إالقلمي من حوارض ومراكز قرویة �ش�ئة وكذا اس�هتدافه جلل رشاحئ 
ا�متع مما س�ميكن من دمع التمنیة احمللیة وحتسني ولوج الساكنة �ل�دمات 

  . �ج�عیة بصفة �امة
مج وقد سامهت مجیع القطا�ات الوزاریة يف متویل وتفعیل هذا الرب�

  :الطموح، ویتكون من س�تة حماور ٔ�ساس�یة
  .حمور الب��ات التحتیة أ�ساس�یة

حمور اج�عي وخيص م�اد�ن الص�ة والرتبیة والتكو�ن والر�ضة 
 .والثقافة، ٕاىل ٔ�خره

اق�صادي ویتضمن مشاریع تضم قطا�ات الفال�ة والصید البحري حمور 
 .والس�یا�ة و�ق�صاد التضامين

 .مشاریع تطهري السائل ومطارح النفا�تاحملور الب�يئ وهيم 
حمور الت�ٔهیل احلرضي وا�ايل وذ� من �الل ت�ٔهیل الطرق 
واملسا� القرویة وربط ا�واو�ر �لطرق الرئ�س�یة وهیلكة أ�ح�اء �قصة 
التجهزي، وٕا�داث جتهزيات القرب وم�اطق أ��شطة �ق�صادیة وت�ٔهیل 

 .بلیةاملدن واملراكز الناش�ئة واملناطق اجل 
ؤ��ريا احملور ا�یين ویتعلق �خلصوص ب��اء وٕا�ادة بناء �دة مسا�د 

  . واملر�ب إالداري ومدرسة التعلمي أ�صیل
وقد انطلقت أ�شغال يف مجیع العملیات املكونة لهذه احملاور ح�ث 
وصلت �س�بة املشاریع املنجزة ٔ�و اليت يه يف طور إالجناز ٕاىل یوم�ا هذا 

يل الرب�مج �ىل ٔ�ن یمت ��هتاء من أ�شغال املرتبطة من ٕاجام %65حوايل 
  .بذات الرب�مج يف الوقت احملدد لها

ولضامن احلاكمة اجلیدة يف ٕاجناز وٕاجناح مشاریع هذا الرب�مج، فقد مت 
اع�د مقاربة �شار�یة تضمن اخنراط مجیع الفا�لني يف مسلسل ٕاجناز وت��ع 

دوریة �ىل املس�توى احمليل  أ�شغال من �الل عقد سلس� اج��ات
  . لتزنیل هذا الورش الك�ري �ىل ٔ�رض الواقع وحتق�ق النتاجئ املتو�اة م�ه

  .والسالم �لیمك

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

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

  :املس�شار الس�ید ن��ل أ�ندلويس
  الس�یدة الرئ�سة،

الوز�ر، یبدو ٔ�ن السؤال د�لنا مل یمت إال�ابة عنه، ما حق�قة الس�ید 
�ساءلناش �ىل املشاریع املربجمة يف ٕاطار م�ارة املتوسط، وٕامنا السؤال حول 
بعض �خ�الالت ومالحظة حمددة يف السؤال �دم تضمن املشاریع املنجزة 
 وا�يل بدات فهيا أ�شغال لبطائق التق�یة من م�ادئ د�ل الشفاف�ة ود�ل

الزناهة ا�يل �اصها �كون، ؤ��ر�ها مع املسؤولني ب�ٔن هاذ �اص �كون 
(des panneaux)  ا�يل تی�ددو مدة �جناز، صاحب املرشوع، التلكفة

  .إالجاملیة
يف غیاب هاذ املعطیات املواطن ی�سائل، ی�سائل واش فعال م�ارة 

  ؟املتوسط �ادیة يف املسار الصحیح ا�ي ٔ�راده صاحب اجلال�
د، الس�ید الوز�ر، نعرف مجیع ب�ٔن هذا مرشوع مليك �م، �م ٔ��ی

ٔ�شهر اكن هذا املرشوع س��ا يف ٕاقا�  �7ل�س�بة �لساكنة د�ل إالقلمي وق�ل 
�دد من املسؤولني والوزراء، �س�ب التعرث يف �نطالقة، ا�ٓن انطلق 

ثار املرشوع، اك�ن ٔ�مور ٕاجيابیة �مثن، ولكن اك�ن هاذ إالخ�الالت، عندما ی 
�ن��اه د�ل املسؤولني ود�ل ا�لجنة د�ل الت��ع والقطا�ات املعنیة، �اص 

  .�كون تد�ل من ٔ��ل اس�تدراك هاذ النواقص
إالخ�الالت ا�يل اكینة، الس�ید الوز�ر، وا�يل كنثريوها ا�ٓن ق�ل ما 
ت�هت�ي أ�شغال، �ري فقط ق�ل ٔ��م یوم الس�ت املايض اكنت ٔ�مطار قلی� 

جعت وقعات امزتجت م�اه أ�مطار مبیاه الرصف الصحي املیاه يف احلس�مية ر 
العادمة، مبعىن اك�ن اخ�الالت يف �جناز، اك�ن وا�د الرس�ة اليت تؤ�ر 
�ىل اجلودة، اك�ن مقاوالت اليت ال حترتم كناش دفرت التحمالت والقضیة 

 les cahiers des( د�ل املقاربة ال�شار�یة مع املنتخبني ما اكیناش،
charges(  حىت امجلا�ات احمللیة ما �ارفني ٓ   .ش واقع�

ف�التايل ٔ�عتقد، الس�ید الوز�ر، ٔ�ن هاذ أ�مور جيب ٔ�ن یوضع لها �د، 
ٔ�ن دا� املواطن ی�سائل واش هاذ املنار والت وا�د الوزیعة �یوزعوها 
مجمو�ة من املقاوالت ونقولها برصحي العبارة، الس�ید الوز�ر، جيب ٔ�ن نتحمل 
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سؤولیة، هذا مرشوع مليك �م، مرشوع سلطت �لیه أ�نظار، مجیعا امل 
  . �اصنا نتحملو املسؤولیة مجیعا، الس�ید الوز�ر

اكینة ٕاشاكلیات ا�ٓن يف التنف�ذ، اك�ن وا�د العشوائیة، اك�ن ارجتالیة، 
هاذ أ�مور �اصنا نقولها ویعين بوضوح �م لنكون مع احلدث و�كون مجیعا 

  .  و�ال� امل�عند حسن ظن الشعب املغريب
  .وشكرا الس�یدة الرئ�س

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

السؤال السادس موضو�ه، أ�وضاع املزریة اليت یع�شها قطاع 
امجلا�ات الرتابیة، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق �حتاد املغريب 

  .�لشغل لتقدمي السؤال

  :يضاملس�شارة الس�یدة وفاء القا
  .شكرا الس�یدة الرئ�سة احملرتمة

الس�ید الوز�ر، یع�ش قطاع امجلا�ات الرتابیة ٔ�وضاع مقلقة ومرتامكة، ٔ�مل 
  حين الوقت ٕالجياد �لول لهذا القطاع؟ 

  .وشكرا

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

  :الس�ید الوز�ر املنتدب �ى وز�ر ا�ا�لیة
  الرئ�سة احملرتمة، الس�یدة

  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
خبصوص السؤال ا�ي تقدمت بطر�ه الس�یدة املس�شارة احملرتمة حول 
أ�وضاع املزریة اليت یع�شها قطاع امجلا�ات الرتابیة، وجب التذكري ب�ٔن 
موظفي امجلا�ات الرتابیة �س�تف�دون من نفس نظام ٔ�جور والتعویضات اليت 

  .هبا موظفو إالدارات العموم�ة �متتع
ٔ�ما خبصوص اس�ت��اف �لسات احلوار �ج�عي بقطاع امجلا�ات 
الرتابیة مع ممثيل املركز�ت النقابیة يف القطاع، وج�ت إالشارة ٔ�ن هذه 
الوزارة مل تغلق �ب احلوار، ح�ث م�ارشة بعد صدور دوریة الس�ید رئ�س 

عي مع النقا�ت، قامت هذه احلكومة �ش�ٔن ٕاطالق جوالت احلوار �ج�
الوزارة �س�ت��اف جوالت احلوار �ج�عي مع ممثيل النقا�ت املمث� 

  :بقطاع امجلا�ات الرتابیة وفق اجلدو� التالیة
  مارس، �14حتاد املغريب �لشغل یوم 

  مارس، 15الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل یوم 
  مارس، �21حتاد الوطين �لشغل یوم 

  مارس، 22اد العام �لشغالني �ملغرب یوم �حت

   ؛مارس 28املنظمة ا�ميقراطیة �لشغل یوم 
  .مارس أ��ري 29ا�ميقراطیة �لشغل یوم  والف�درالیة

ح�ث متحورت امللفات املطلبیة حول مجمو�ة من القضا� اليت تعم 
�ل امجلا�ات الرتابیة، �ٕالضافة ٕاىل قضا� ٔ�خرى هتم احلوار الوطين، وال تد

يف اخ�صاص احلوار القطاعي، مع إالشارة ٕاىل ٔ�ن معظم املطالب املتفق 
ینا�ر  �19ش�ٔهنا يف ٕاطار جوالت احلوار القطاعي السابقة واحملددة �تفاق�ة 

قد مت تنف�ذها �س�ت��اء املطالب املرتبطة �لتعویضات عن املسؤولیة  2007
وادث الشغل ومرشوع �مجلا�ات الرتابیة، ت�ٔمني املوظفني امجلاعیني ضد ح

  .قانون مؤسسة أ�عامل �ج�عیة اخلاصة مبوظفي امجلا�ات الرتابیة
وجتدر إالشارة ٕاىل ٔ�ن مصاحل هذه الوزارة سوف تعمل �الل هذه 
الس�نة �ىل �س�ت�ابة لبعض �قرتا�ات الواردة يف امللفات املطلبیة، 

لرتابیة ومؤسسة �اصة مهنا املتعلقة �لتعویض عن املسؤولیة �مجلا�ات ا
أ�عامل �ج�عیة اخلاصة مبوظفي امجلا�ات الرتابیة وتوس�یع جمال التغطیة 
الصحیة التمكیلیة ل�شمل �دمات �دیدة، كام س�مت حث رؤساء جمالس 
امجلا�ات الرتابیة �ىل ت�ٔمني موظفي امجلا�ات الرتابیة عن حوادث الشغل 

  .�2019رمس مزيانیة س�نة 
لعمل �ىل دمج م�رصيف وزارة ا�ا�لیة ومن �ة ٔ�خرى، س�مت ا

العاملني �مجلا�ات الرتابیة يف النظام أ�سايس �لمترصفني املشرتك بني 
الوزارات �متك�هنم من �س�تفادة من احلقوق والوضعیات إالداریة اليت 
خيولها هذا النظام �حق �نت�اب لعضویة ا�ل�ان إالداریة امل�ساویة 

  .ء النقايب واحلق يف �س�تفادة من احلر�یةأ�عضاء واحلق يف �ن�
  . والسالم �لیمك

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

  ..اللكمة �لسادة

  :وفاء القايض الس�یدةاملس�شارة 
  الس�ید الوز�ر،

ما قلمت یبقى رهني بتحسني أ�وضاع املادیة و�ج�عیة �لشغی� 
 8ٕاىل  6طاع مرتبون يف سالمل من امجلاعیة جبمیع ف�اهتا، ف�ليث موظفي الق

ٔ��لهبم هلم شواهد �امعیة وتق�یة، ال �س�تف�دون من السالمل املناس�بة هلم، 
درمه ویبقى وضعهم �امد، مع العمل ٔ�ن إالدماج  4000ؤ�جورمه ال تتعدى 

اكن مك�سب مت إال�از �لیه، خصوصا ؤ�ن لك ٔ�عامهلم مرتبطة م�ارشة 
  .مبصاحل املواطنني

  :ــب ،ید الوز�رالس�  ،نطالبمك
  اس�تكامل معلیة إالدماج ورفع احلیف عن هذه الف�ة؛  -
 �سویة املسار إالداري واملهين �لتق�یني وٕانصافهم؛  -
ٕ��داث ا�ر�ة اجلدیدة �لمسا�د إالداري والتقين  �7ذف السمل   -
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 ؛)ٔ��ریل 26اتفاق�ة (
اع�د م�دٔ� املساواة مع أ�طر املامث� يف انت�ا�ت ا�ل�ان الثنائیة  -

 .امرسة النقابیة �ل�س�بة ملترصيف ا�ا�لیةوامل
الس�ید الوز�ر، عامل إالنعاش الوطين وما یعانونه من غیاب  ،ف�ة ٔ�خرى

�دا� ٔ�جریة وحامیة اج�عیة وحقوق شغلیة، ال �متتعون حىت �حلد أ�دىن 
وقوانني الشغل  31، مما ی��اقض وا�س�تور يف املادة )SMIG(لٔ�جر 
  . ا�ولیة

  :الس�ید الوز�ر ،نرب �سائلمكومن هذا امل 
احلق يف �س�تقرار وامحلایة �ج�عیني وضامن  ٔ�ل�س لهذه الف�ة

  اس�مترارهام؟
ٔ�ل�س هلم احلق يف ممارسة العمل النقايب ويف ٕادماج مطا�هبم يف احلوار 

  �ج�عي؟
ونطالبمك بعدم تفویت موظفي امجلا�ات  ،الس�ید الوز�ر ،كذ� �سائلمك
اخلاص يف ٕاطار التدبري املفوض دون وضع ٕاطار قانوين  الرتابیة ٕاىل القطاع

و�ٓلیة املراق�ة محلایة وضامن حقوق هذه الف�ة من العامل، التضییق �ىل 
احلر�ت النقابیة واحلقوق النقابیة املكفو� دس�تور�، فاملاكتب النقابیة مبجرد 
ت�ٔس�هيا تتعرض �لمضایقات ومتاطل يف مدها بوصول إالیداع، و�دم ف�ح 

ارات مع املسؤولني النقابیني احمللیني وإالقلميیني واجلهویني واجللوس حو 
  .لنقاش امللفات املطلبیة احمللیة ٔ�و إالقلميیة ٔ�و اجلهویة

كذ� �ق�طاع من أ�جور رمغ هزا�هتا ٕامعا� يف حماربة احلق يف 
إالرضاب رمغ دس�توریته، الشطط يف اس�تعامل السلطة مس�متر الس�ید 

بعض رؤساء امجلا�ات واملنتخبني مس�تغلني مع أ�سف الوز�ر من طرف 
مواقعهم يف ٔ�غراض س�یاسویة، �كون حضیهتا املوظف واملوظفة �مجلا�ات 

  .الرتابیة
إالرساع ٕاىل �د ا�ٓن مل خترج ٕاىل الوجود مؤسسة أ�عامل �ج�عیة، 
نطالبمك �ٕالرساع هبا ملا لها من دور يف التخف�ف من املشالك �ج�عیة 

  .وا�ة الغالء وأ�جور ا�مدة وتدين اخلدمات �ج�عیة من حصة وتعلميمل
ٕاننا يف اجلامعة الوطنیة لعامل وموظفي امجلا�ات الرتابیة املنضویة حتت 
لواء �حتاد املغريب �لشغل �متسك �حلوار اجلاد ا�ي �س�تجیب ملطالب 

  .لكيالشغی� امجلاعیة، وحنن ضد احلوار املومسي الهزیل والش
  .وشكرا

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

  .الس�ید الوز�ر، ما اكی�ش التعق�ب
السؤال السابع، موضو�ه ٕاشاكلیة التوظیف �مجلا�ات الرتابیة، واللكمة 

  .ٔ��د السادة املس�شار�ن من الفریق احلريك لتقدمي السؤال

  :املس�شار الس�ید ٔ�محد شد
  .ن الرحمي�سم هللا الرمح

  الس�یدة الرئ�سة،
  السادة الوزراء،

  ٔ�خوايت ٕاخواين املس�شار�ن،
تعرف �دة جام�ات �رابیة ٕاشاكلیة جتدید مواردها ال�رشیة �رب �ٓلیة 
التوظیف، وذ� من �الل تعقد مساطر ٕاجراء املبار�ت وٕالغاء م�اصب 
املتقا�د�ن ا��ن �زداد �ددمه لك س�نة، فضال عن �دم ف�ح ا�ال 

  .ظیف �لعقدة يف امجلا�ات الرتابیة�لتو 
�ىل هذا أ�ساس �سائلمك الس�ید الوز�ر، ٔ�وال ما يه التدابري اليت 

  تت�ذوهنا حلل ٕاشاكلیة التوظیف يف امجلا�ات الرتابیة؟
  �نیا ما يه ٕاسرتاتیجیة احلكومة لت�ٔهیل وتطو�ر إالدارة امجلاعیة؟

  .وشكرا

  :الس�یدة رئ�سة اجللسة
  .شكرا

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

  :الس�ید الوز�ر املنتدب �ى وز�ر ا�ا�لیة
  الس�یدة الرئ�سة احملرتمة،

  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
جوا� �ىل السؤال ا�ي تفضل بطر�ه السادة املس�شارون احملرتمون 

ملبدٔ� حول ٕاشاكلیة التوظیف �مجلا�ات الرتابیة، وجب التذكري ٔ�نه ا�رتاما 
املساواة يف الولوج �لوظائف العموم�ة، فٕانه مت تعممي املباراة �وس�ی� وح�دة 
لولوج خمتلف الوظائف �مجلا�ات الرتابیة �ىل غرار ما مت اختاذه �ىل صعید 

  .إالدارات العموم�ة
املتعلق  2016ماي  5وص� هبذا إالجراء مت ٕاصدار قرار وزاري يف 

لرتابیة، وا�ي مت من �ال� حتدید مجمو�ة من ب��ظمي املبار�ت �مجلا�ات ا
إالجراءات التنظميیة يف جمال التوظیف �مجلا�ات الرتابیة، ومن ٔ�مهها ٕاماكنیة 
التنظمي املشرتك �لمبار�ت بني �دة جام�ات �ىل صعید لك ٕاقلمي ٔ�و عام�، 
وتدعمي م�ادئ �اكفؤ الفرص واملساواة والشفاف�ة و�س�تحقاق بني مجیع 

ني لولوج املناصب العموم�ة �مجلا�ات الرتابیة، �ٕالضافة ٕاىل الت�ٔكد املرحش
ب�ٔن ال �كون لهذه التوظیفات انعاكس سليب �ىل توازن مزيانیة امجلا�ات 

  .الرتابیة و�ىل النفقات إالج�اریة
وهبدف �س�ت�ابة حلاج�ات امجلا�ات الرتابیة يف جمال املوارد ال�رشیة 

ت�س�یط مساطر التوظیف من �الل  و�اصة أ�طر املتخصصة، مت
ال�شغیل مبق�ىض عقد حمدد املدة وهو موضوع مرشوع املرسوم ا�ي مت 
ٕا�داده هبذا الش�ٔن، هذا املرسوم ا�ي س�ی�دد رشوط و�یف�ة ال�شغیل 
مبوجب عقود �مجلا�ات الرتابیة وذ� �متك�هنا من سد اخلصاص يف بعض 
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بطریقة نظام�ة، �اصة أ�طباء  ٔ�صناف املوارد ال�رشیة اليت یصعب توظیفها
واملمرضني واملهندسني ا�تصني يف الهندسة املدنیة سواء �مجلا�ات الرتابیة 

  .ٔ�و مجموعهتا ٔ�و مؤسسات التعاون بني امجلا�ات
هذا وس�مت حتدید الف�ات اليت یمت �شغیلها بعقد مق�ىض قرار لوز�ر 

�ب الرتش�یح بقرار ا�ا�لیة، كام س�مت �شغیل املتعاقد�ن عن طریق ف�ح 
لرئ�س امجلا�ة الرتابیة املعنیة عن طریق مقاب� انتقائیة وس�تخول �لمتعاقد 
ٔ�جرة جزاف�ة شهریة وبعض املنافع اليت یمت حتدیدها مبق�ىض قرار لوز�ر 
ا�ا�لیة، وس�متكن هذه الطریقة اجلدیدة من ال�شغیل �مجلا�ات الرتابیة من 

ا من ممارس� �خ�صاصات اليت اس�تقطاب الكفاءات الالزمة �متك�هن
 .ٔ�س�ندت ٕا�هيا مبق�ىض القوانني التنظميیة اجلدیدة

ويف جمال الت�ٔهیل وت�ٔطري ٕادارات امجلا�ات الرتابیة فٕان مصاحل هذه 
الوزارات معلت �ىل حتدید مناذج الهیالك التنظميیة اخلاصة �لك صنف من 

ات املنوطة هبا و�دد امجلا�ات الرتابیة، مع أ��ذ بعني �عتبار �خ�صاص
ساكهنا وجحم مواردها املالیة واليت تتكون �ٔ�ساس لتعیني مد�ر املصاحل 
ورؤساء أ�قسام ورؤساء املصاحل، وذ� وفق رشوط نظام�ة حمددة �ىل 

  .غرار ما هو معمول به �ىل صعید القطا�ات الوزاریة
ة ٔ�طر ومن �ة �نیة، یمت تنظمي ا�ورات التكوی��ة �شلك دوري لفائد

امجلا�ات الرتابیة، سواء �ىل الصعید اجلهوي ٔ�و �ىل الصعید املركزي، كام 
تعمل مصاحل هذه الوزارة �ىل ٕا�داد دالئل مرجعیة �لمهام والوظائف 
واملساطر �متكني امجلا�ات الرتابیة من �ٓلیات �دیثة �لتدبري الش�ٔن اجلهوي 

  .واحمليل

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

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

  :ٔ�محد شد س�یدال املس�شار 
  .شكرا

  .ٔ�شكرمك الس�ید الوز�ر �ىل هذه التوضی�ات الهامة
وتفا�ال مع جوا�مك القمي نود الس�ید الوز�ر احملرتم يف الفریق احلريك 
 و�لك موضوعیة، وبناءا �ىل املامرسة الفعلیة يف امجلا�ات الرتابیة ننوه

��هودات اجلبارة اليت بذ�هتا وتبذلها وزارة ا�ا�لیة وٕادارهتا الرتابیة يف 
خمتلف اجلهات ملوا�بة وٕاجناح التزنیل التدرجيي لورش اجلهویة املتقدمة، 

  .وتفعیل مق�ضیات ا�س�تور اجلدید
ويف هذا الس�یاق البد الس�ید الوز�ر احملرتم ٔ�ن نثري معمك ٕاشاكلیة 

صاص املهول ا�ي تعرفه امجلا�ات احمللیة يف بعض املوارد ال�رشیة واخل
�خ�صاصات وخصوصا ويف قسم أ�شغال، مع العمل ٔ�ن تنعرفو ب�ٔن مجمو�ة 
د�ل امجلا�ات تتد�ر مجمو�ة د�ل املشاریع ولكن �ش توا�هبا �ىل مس�توى 
الصیانة، �ىل مس�توى احلراسة، �ىل مس�توى ال�س��ة، �ىل مس�توى 

تنلقاو تیكون وا�د التدهور هذا �جت �ىل ق� الید  مجمو�ة د�ل أ�شغال
  .العام� ا�يل �ادي تقوم هباذ أ�شغال هذه

ومن طبیعة احلال ويف ظل التوقف هذیك معلیة التوظیف ا�يل �جتة 
  .�ىل القوانني والتنظ�ت ا�يل عرفهتا هاذ التنظ�ت أ��رية

  :د�ل �قرتا�ات 4لهذا نقرتح الس�ید الوز�ر، 
التباري حول الوظائف امجلاعیة �ىل مس�توى اجلهات ٔ�و  حرص - 1

�ىل مس�توى أ�قالمي، وهذا ما یتطلب طبعا تعدیل يف النظام أ�سايس 
  �لوظیفة العموم�ة والقوانني ذات الص�؛

ف�ح �ب التوظیف مبوجب التعاقد ل�شمل امجلا�ات الرتابیة بغیة  - 2
ٔ��ل اس�تقطاب  متك�هنا من تعز�ز مواردها ال�رشیة، وهذه فرصة من

 الش�باب العاطل �اميل الشهادات؛
�رسیع وثرية ٕاخراج النظام أ�سايس ملوظفي امجلا�ات الرتابیة قصد  - 3

تطو�ر الوظیفة امجلاعیة وحتسني الوضعیة إالداریة واملادیة و�ج�عیة 
 ملوظفي هذه امجلا�ات؛

ٔ�جرٔ�ة خمططات �لتكو�ن والتكو�ن املس�متر �لمنتخبني وكذا أ�طر  - 4
 .وظفنيوامل

وخ�اما نتطلع الس�ید الوز�ر احملرتم ٕاىل اخنراط ٔ�كرب لبايق القطا�ات 
احلكوم�ة يف دمع ورش �ویة وموا�بة امجلا�ات الرتابیة �منو� وٕادار� حىت 

 .�هنض مبها�ا ا�س�توریة �ىل ٔ�مكل و�ه
  .وشكرا

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

املراكز اجلهویة لالس��ر يف ٔ�فق  السؤال الثامن موضو�ه ٕاصالح
  .صدور م�ثاق الال�ركزي إالداري

اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من الفریق �س�تقاليل �لو�دة 
  .تفضل الس�ید املس�شار. والتعادلیة لتقدمي السؤال

  :ٔ�بدوح فاملس�شار الس�ید عبد ا�لطی
  .شكرا الس�یدة الرئ�سة

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

موضوع سؤالنا یتعلق �ملراكز ٔ�و املراكز اجلهویة لالس��ر، واليت مىض 
ٕا�ر  2002س�نة، یعين �نطالقة اكنت يف س�نة  �16ىل ٕا�دا�ا ٔ�كرث من 

الرسا� امللك�ة السام�ة اليت اكنت مؤسسة لهذه املؤسسة لهذه املؤسسة، 
تطورات �ىل املس�توى ا�س�توري و�لتايل وا�بت بعد ذ� العدید من ال 

و�ىل مس�توى القوانني و�ىل مس�توى ا�ال، اليشء ا�ي یضعنا الیوم ٔ�مام 
  مساء� هذه املؤسسة، ما يه جنا�اهتا وما يه ٕاخفاقاهتا؟ 

بل ٔ�كرث من ذ� �لمنا ٔ�ن هناك جلنة ا�ك�ت �ىل هذا املوضوع، �ا 
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 اليت قامت هبا هذه �سائلمك، الس�ید الوز�ر احملرتم، عن ما يه النتاجئ
  ا�لجنة، و�لتايل كذ� يف ٕاطار �ٓفاق صدور م�ثاق الال�ركزي إالداري؟ 

  .شكرا الس�یدة الرئ�سة

  :الس�یدة رئ�سة اجللسة
  .شكرا

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

  :الس�ید الوز�ر املنتدب �ى وز�ر ا�ا�لیة
  الس�یدة الرئ�سة احملرتمة،

  املس�شارون احملرتمون،الس�یدات والسادة 
تنف�ذا �لتعل�ت امللك�ة السام�ة املو�ة لرئ�س احلكومة من ٔ��ل ٕا�داد 
مقرت�ات �ش�ٔن ٕاصالح املراكز اجلهویة لالس��ر وت�ٔهیلها �لق�ام بدورها يف 
حتفزي �س��ر �ىل الصعید اجلهوي وموا�بة املس�مثر�ن واملقاوالت، رفع 

مقرت�ات �لنظر املليك  2018ٔ��ریل  19الس�ید رئ�س احلكومة بتارخي 
  . السايم خبصوص ٕاصالح هذه املراكز

ف� خيص التصور الشامل ٕالصالح هذه املرافق اليت مت ٕا�داده وفق 
مقاربة اس��دت ٕاىل �شخیص معمق �تلف إال�راهات، واليت �الت دون 

ینا�ر  9حتق�ق هذه املراكز �لتدابري املضمنة يف الرسا� امللك�ة السام�ة ل 
�ش�ٔن التدبري الالممتركز لالس��ر، واليت �شلك إالطار املرجعي  2002

  .لعمل املراكز اجلهویة لالس��ر
كام اس��د هذا العمل ٕاىل �الصات تقر�ر ا�لس أ��ىل �لحسا�ت 
حول تق�مي ٔ�داء املراكز اجلهویة لالس��ر واملرفوع ٕاىل �ال� امل� نرصه هللا 

ونتاجئ ا�راسة ال�شخیصیة وإالس�رشاف�ة املفص� واليت  ،2017يف د�سمرب 
ٔ�جنزهتا وزارة ا�ا�لیة وخمر�ات اج��ات ا�لجنة املشلكة من خمتلف 

  . القطا�ات املعنیة حتت رئاسة الس�ید رئ�س احلكومة
  : حماور 3التدابري املسطرة ٕالصالح هذه املرافق �ر�كز �ىل 

ز اجلهویة لالس��ر، وذ� من احملور أ�ول، هو ٕا�ادة هیلكة املراك
�الل حتویل هذه املراكز ٕاىل مؤسسات معوم�ة مع اع�د حاكمة �شار�یة 
وم�ف��ة �ىل خمتلف الفا�لني من جمالس �ویة وممثيل القطاع اخلاص 

  . واملصاحل اخلارج�ة �لقطا�ات احلكوم�ة
توس�یع نطاق �ام واخ�صاصات املراكز اجلهویة لالس��ر ل�شمل 

اجلة املندجمة مللفات �س��ر يف اكفة مرا�لها، واملوا�بة الشام� املع
�لمقاوالت الصغرى واملتوسطة والسهر �ىل ال�سویة الودیة �لزنا�ات 

  .الناش�ئة بني إالدارات واملس�مثر�ن و�ريهام
اع�د هیلكة تنظميیة �دیثة وم�طورة �رب ٕا�داث قطبني، هام قطب 

س��ر والعرض الرتايب، تعز�ز املوارد ال�رشیة دار املس�مثر وقطب حتفزي �
  .وت�ٔهیلها

احملور الثاين، دمج اكفة ا�ل�ان اجلهویة السابقة املرتبطة �الس��ر يف 

  . جلنة �ویة مو�دة هبدف حتسني ومالءمة مساطر اختاذ القرار
احملور الثالث، ت�س�یط املساطر وإالجراءات املرتبطة مبلفات �س��ر 

  . س�تویني اجلهوي واملركزي�ىل امل 
ومن ٔ��ل بلورة هذا إالصالح مت ٕا�داث جلنة وزاریة اليت ٔ��ذت �دد 

  : من التدابري، و�شمل التدابري أ�ولیة
ٕا�داد مرشوع قانون بتحویل املراكز اجلهویة لالس��ر ٕاىل مؤسسات 
معوم�ة، وٕ��داث ا�لجنة اجلهویة املو�دة لالس��ر، س�مت ٕا�ا�هتا �ىل 

  . ملان يف ٔ�قرب ا�ٓ�الالرب 
حتدید دفعة ٔ�وىل من قرارات نقل السلط املتعلقة �الس��ر و�لرخص 
إالداریة القطاعیة من إالدارات املركزیة ٕاىل املس�توى اجلهوي، وحرص الحئة 
القوانني احملفزة ذات أ�ولویة يف ٕاصالح م�ظومة �س��ر وحتسني م�اخ 

  . أ�عامل
املالیة الالزمة يف مزيانیة ا�و� لتزنیل مرشوع  ؤ��ريا رصد �ع�دات

  . إالصالح

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

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

  :املس�شار الس�ید عبد ا�لطیف ٔ�بدوح
  . شكرا الس�ید الوز�ر �ىل ٕا�ابتمك

وع عن قرب، وما مت فعال كنا نتوقع ذ� ٔ�نه فعال ت��عنا هذا املوض
اس�رشافه خبصوص هذا املوضوع وتزنی� هو ٔ�سايس و�م و�س�تجیب فعال 

  . �لعدید من إال�راهات اليت ٔ�ظهرها ال�شخیص
�� فعمال بتزنیل اجلهویة املوسعة تعترب هذه املؤسسة ٔ�ساس�یة و�مة 
 يف �شجیع �س��ر، و�لتايل الرفع من قوة �اذبیة ا�ال الرتايب، وكذ�

ف�ح ا�ال لرؤوس أ�موال الوطنیة وا�ولیة لالس��ر �ىل مس�توى 
  .اجلهات، وخصوصا مع مرا�اة خصوصیات لك �ة

��، الس�ید الوز�ر احملرتم، ف�حن وحنن �س�متع ٕاىل ردمك، ف�حن 
ن�شوق فعال ٕاىل معلیة التزنیل ٔ�ساسا، و�لتايل إالرساع هبذه العملیة، نظرا 

  .ايل حىت ال خنلف مو�د� ف� خيص التمنیة ا�الیةٔ�نه الزمن مير و�لت
وكذ�، الس�ید الوز�ر احملرتم، ف�عترب كذ� ٔ�نه من ٔ�مه خصوصیات 
ٕاجناح هذه العملیة و�لرجوع ٕاىل التجربة املرتامكة، فقد اتضح ٔ�ن حتفزي 
املوارد ال�رشیة ووضع القوانني الواحضة، البعیدة عن الغموض وعن الت�ٔویل، 

�ر ف� خيص ا�ل�ان اجلهویة لالس��ر، مفهام اكنت قوة هذه ؤ�خص ��
  .ا�ل�ان، فٕاذا مل �كن �مهتا واحضة ومسطرة، فٕان ذ� یقلل من ٔ�مهیهتا

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

ٔ��د السادة السؤال التاسع، موضو�ه التفاو�ت ا�الیة، اللكمة 
املس�شار�ن من الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة لتقدمي السؤال، 

  .تفضل الس�ید املس�شار

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

  الس�یدة الرئ�سة،
  السادة الوزراء،

  الس�یدات والسادة املس�شارون،
الیة، بطبیعة احلال بالد� موضوع سؤالنا الیوم مرتبط �لتفاو�ت ا�

عرفت منو اق�صادي ا�يل هو �م يف الس�نوات أ��رية، ولكن املهم هو هل 
هذه التمنیة هل يه �منیة م�وازنة؟ هل يه �منیة یعين م�وازنة �شلك یعين 

  �ادل �ل�س�بة �لجهات؟ 
الیوم واقع احلال یؤكد �ىل ٔ�نه حنن بعیدون �ىل ذ� �ك�ري، ٔ�ربع �ات 

من الناجت ا�ا�يل اخلام، یعين یلزم�ا حسب  %�64سامه مبا یناهز تقریبا 
س�نة من ٔ��ل تقلیص هذه الهوة التمنویة  25حىت  24التقار�ر الرمسیة من 

  .ٕاىل النصف
سؤالنا ما يه إالجراءات اليت تقوم هبا يف وزار�مك من ٔ��ل ال�رسیع 

  �لتقلیص من هذه الهوة التمنویة؟
  .شكرا

  :سةالس�یدة رئ�سة اجلل 
  .لس�ید املس�شارشكرا ا

  .اللكمة �لحكومة لٕال�ابة �ىل السؤال

  :الس�ید الوز�ر املنتدب �ى وز�ر ا�ا�لیة
  الس�یدة الرئ�سة احملرتمة،

  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
یعترب موضوع تقلیص الفوارق �ق�صادیة و�ج�عیة بني اجلهات ٔ��د 

هویة املتقدمة، ح�ث معلت احلكومة �ىل ا��امات الرئ�س�یة ملنظومة اجل 
اع�د تقس�مي �وي �ر�كز �ىل مقاربة وظیف�ة هتدف ٕاىل حتق�ق التمنیة 
املندجمة ومعاجلة الفوارق �ىل مس�توى املؤهالت �ق�صادیة والب��ات 

  .التحتیة
ويف هذا إالطار وموا�بة مهنا �لمجهودات اليت تقوم هبا امجلا�ات الرتابیة 

طیط، فٕان وزارة ا�ا�لیة م�ك�ة �ىل ٕاخراج ٔ�دوات يف جمال التخ 
التخطیط، ویتعلق أ�مر بدالئل ٕال�داد �رامج التمنیة �لجام�ات الرتابیة، 
وكذا ال�س�ة اجلدیدة �لنظام املعلومايت امجلاعي اليت مت تعدیلها �ىل ضوء 
القانون التنظميي اجلدید، وذ� بتحسني مس�توى التخطیط والتدبري الرتايب 

  .�كون ٔ�كرث فا�لیة حىت
ويف نفس الس�یاق، مت وضع وتنف�ذ مجمو�ة من الربامج التمنویة اخلاصة 
�لعامل القروي �رشاكة مع القطا�ات املعنیة ومؤسسات ا�و�، �روم احلد 
من الفوارق املس�� �ىل مس�توى ولوج الساكنة القرویة ٕاىل الب��ات 

عد الربامج الوطنیة التحتیة واخلدمات �ج�عیة أ�ساس�یة، ح�ث ت
اخلاصة �لكهر�ء والطرق واملاء الصاحل �لرشب �لعامل القروي من الربامج 
اليت سامهت �شلك �بري يف حتسني ظروف وحمیط الع�ش �ى الساكنة 

  .القرویة
وتدع� لهذه الربامج، سامهت وزارة ا�ا�لیة يف ٕا�داد ومتویل �رامج 

صاحب اجلال� امل� محمد السادس  الت�ٔهیل احلرضي ا�ي ٔ�عطى انطالقهتا
، كام مت تنف�ذ هذه الربامج يف معظم عامالت 2005نرصه هللا ؤ�یده يف س�نة 

ملیار درمه، سامهت مضهنا  200ؤ�قالمي اململكة ح�ث بلغت لكفهتا إالجاملیة 
  .ملیار درمه 57وزارة ا�ا�لیة مبا یناهز 

من املدن مبختلف  وبفضل هذه إالجنازات الهامة تغريت معامل الك�ري
ٔ�ر�اء اململكة، ح�ث مت ٕاجناز مشاریع �دیدة وخمتلفة كتطهري السائل 
والصلب والطرق وأ�رصفة وإال�رة العموم�ة واملسا�ات اخلرضاء 
والسا�ات العموم�ة والتجهزيات الثقاف�ة والر�ضیة واملرافق امجلاعیة، مما 

�سري حركة مكن ٔ�یضا من �لق فرص �لشغل وحتسني حمیط الع�ش وت 
السري والتنقالت �ملدن و�لق دینام�ة �ىل مس�توى احلر�یة �ق�صادیة 

  .والس�یاح�ة و�لب �س��ر
من التفاو�ت ومن بني أ�وراش الهامة املعول �لهيا �ل�رسیع �لتقلیص 

ا�الیة، هناك �ر�مج تقلیص الفوارق ا�الیة و�ج�عیة �لوسط القروي 
ملیار  50بغالف مايل یقدر ب  2023و 2017ة بني �رمس الفرتة املمتد

 .درمه
وهيدف هذا الرب�مج ٕاىل حتسني الظروف املع�ش�یة لساكن املناطق 
اجلبلیة والقرویة من �الل تلبیة اح�یا�اهتم من الب��ات ٔ�ساس�یة واملرافق 
�ج�عیة �لقرب، واليت �ددت اح�یا�ات الب��ة أ�ساس�یة واخلدمات 

  . جام�ة 2271دوار، يف  29000مس�توى �ج�عیة �ىل 
مرشوع  2656بربجمة  2017وقد ٔ�عطیت انطالقة هذا الرب�مج س�نة 

 2018ملیون درمه، ف� عرف �ر�مج  800امللیار و 7بغالف مايل د�ل 
 800ملیار و 6مرشوع بغالف یصل ٕاىل  �1900رجمة ٕاجناز ما مجمو�ه 

  .ملیون درمه
�منویة كف�� بتقلیص الفوارق بني اجلهات  ولٕالشارة فٕان ٕاجناز ٔ�ي مقاربة

تق�يض تضافر جمهودات خمتلف املتد�لني وت�س�یق خمتلف التد�الت 
القطاعیة �رب تعبئة املوارد الالزمة والسهر �ىل حتق�ق التقائیة الربامج 

   .واملشاریع
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  :اجللسةالس�یدة رئ�سة 
  .شكرا الس�ید الوز�ر

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

  :ٕا�راهمي رشیف موالياملس�شار الس�ید 
  .الس�ید الوز�ر، �شكرمك �ىل جوا�مك

بطبیعة احلال ٕا�دى أ�جوبة �ل�س�بة �لقضاء �ىل التفاو�ت ا�الیة هو 
ورش اجلهویة، بطبیعة احلال هذا الورش یعرف تعطالت وت�ٔخرات كثرية 
�س�ب مجمو�ة من املعوقات ال يف ا�ال ت�ٔ�ري ٕاصدار النصوص التنظمية، ال 

من �ح�ة  من �ح�ة ت�ٔ�ري املصادقة �ىل ا�ططات التمنویة اجلهویة، وال
  .كذ� وضع الوسائل ال�رشیة واملالیة �لجهات من ٔ��ل تنف�ذ �راجمها التمنویة

�ام اكن جحم �ع�دات املالیة ا�يل كتوفرها ا�و� يف �س��رات 
العموم�ة، املؤرش احلق�قي هو �س�تفادة املبارشة �لساكنة احمللیة واجلهویة 

ت العموم�ة ٕاىل ما اكنت توفر من هذه �س��رات، یعين �س��را
الشغل �لناس يف املناطق د�لها يف اجلهات د�لها، ٕاىل ما اكن املقاو� احمللیة 

  .حتس �الس�تفادة فذ� �س��رات العموم�ة تبقى دون فعالیة �برية
الیوم ما ميكن نصورو املشاریع �كون �حجة ٕاىل ما رشكنا الساكنة يف 

ا وتدبريها، ما ميكن م�ال نتصورو �ىل ٔ�نه ممكن �رجمة املشاریع يف تنف�ذه
یدار سد �بري قرب ا�واو�ر، مث ت� ا�واو�ر تعاين من العطش، ما ميكن 
نتصور ٔ�نه �ل�س�بة �لجام�ة قرویة �كون �داها مرشوع �بري �یلك یعين 
�طاقة رحيیة وال الطاقة الهوائیة، مث ساكنة ت� امجلا�ة ال �س�تف�د من 

 جيب �ىل ٔ�نه �كون مرا�اة الت�ٔثري املبارش والوقع املبارش ال�شغیل، یعين
  .لت� املشاریع �ىل الواقع املع�ش �لساكنة

كذ� �س��ر اخلاص مز�ن جنیو �س��رات اخلارج�ة ومز�ن 
نعولو �ىل املقاو� املواطنة �ش �مني لنا املناطق النائیة واملناطق ا�يل تعاين 

ولكن كذ� جيب التعویل �ىل الفا�لني اجلهویني عن  من الت�ٔخر يف التمنیة،
طریق ٕاجراءات ٕاداریة ا�يل �كون �س�یطة، مؤرش م�ال معني �ل�س�بة جلهة 
العیون الساق�ة امحلراء، مشالك ا�متویل ٕاىل ما اكن العقار حمفظ ما ميك�ش 

فقط من ال�س�یج احلرضي ا�يل اك�ن يف �ة  %15نوجلو �لمتویل البنيك، 
ساق�ة امحلراء وكذ� ا�ا�� هو حمفظ، والس�ب ٕاجراءات العیون ال 

ٕاداریة، روتی��ة وثق��، جيب معاجلة هذا النوع من القضا� وتفعیل ا�ل�ان 
  .اجلهویة ملناخ أ�عامل

  .وشكرا

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

  .�شكر الس�ید الوز�ر �ىل مسامهته القمية معنا
�ٓين أ�ول املو�ه لقطاع الرتبیة الوطنیة وموضو�ه ون��قل ٕاىل السؤال ا

مقاربة احلكومة حملاربة الغش املدريس، واللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن 

  .من الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة لتقدمي السؤال

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

  السادة الوزراء احملرتمني،
  ات وإالخوة،أ�خو 

  الس�ید الوز�ر احملرتم،
ٔ�ظن ٔ�ن ظاهرة الغش املدريس �اصة يف �م��ا�ت اخلتام�ة 
ٔ�صبحت تقلق وتقلق امجلیع، يه مسؤولیة، مسؤولیة مشرتكة �شارك فهيا 

  .وا�متع �رم�هاحلكومة 
مفاذا ٔ��ددمت، الس�ید الوز�ر، ل�س حملاربة الغش، ف�ٔظن ٔ�ن الیوم 

ساحمهم هللا �شجعون ٔ�بناءمه �ىل الغش، وهنا ٔ�صبحت حىت بعض ا�ٓ�ء 
هذا مساس بوا�د الكرامة، مساس �لقدس�یة، مساس �لقمية د�ل 

  �م��ا�ت، فاالجهتادات د�لمك ماذا ٔ��ددمت، الس�ید الوز�ر؟ 
  .شكرا

  :الس�یدة رئ�سة اجللسة
  .شكرا

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

لرتبیة الوطنیة والتكو�ن املهين والتعلمي العايل وز�ر ا ،الس�ید سعید ٔ�مزازي
  :والبحث العلمي

  .شكرا الس�یدة الرئ�سة
  الس�یدات والسادة املس�شارات واملس�شارون،

رمضان م�ارك �رمي ٔ��اده هللا �لینا مجیعا �خلري وا�مين  ،يف البدایة
  .والرباكت

اد مع كام تعلمون ٕان شاء هللا الثال�ء املق�ل �ادي �كون عند� م�ع
ام��ان ا�ورة العادیة الم��ا�ت البااكلور�، ؤ�غتمن الفرصة ٔ�ن ٔ�قدم التنویه 
مجلیع املتد�لني، ٔ�ساتذة، مف�شني، مسؤولني، سلطات حملیة ؤ�م�یة، 

  .ٕالجناح هذا �س�تحقاق الوطين الهام
ؤ�رید ٔ�یضا هبذه املناس�بة ٔ�ن ٔ�قدم ؤ�متىن التوف�ق مجلیع التلمیذات 

حشني واملرتحشات، ؤ�دعومه من هذا املنرب ٕاىل �لزتام مببادئ والتالم�ذ املرت 
التنافس الرشیف، مبا یضمن لهذه �م��ا�ت املصداق�ة �ىل قا�دة 

  .�س�تحقاق و�اكفؤ الفرص
ولهذا الغرض، فقد اختذت الوزارة مجیع إالجراءات الالزمة والرضوریة 

حقاق الرتبوي يف ٔ�جواء �متكني املرتحشات واملرتحشني من اج�یاز هذا �س�ت
  . ويف ٔ�حسن الظروف وبفرص ٔ�كرب �لن�اح

ؤ�رید ٔ�یضا من هذا املنرب، ٔ�طلب من ا�ٓ�ء �ش یقولوا لولیداهتم خيلیو 
الهواتف النقا� يف املنازل د�هلم، راه احلیازة �ىل الهواتف دا�ل املؤسسات 

  . �ذهو مبثابة غش ٔ�یضا، وهذه �رق�ة ٔ�و�ها ٔ�ولیاء و�ٓ�ء التالم 
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�ل�س�بة ملوا�ة الغش املدريس، املقاربة املعمتدة حملاربة الغش اح�ا الیوم 
حریصني، الوزارة حریصة �ش تتعامل مع هذه الظاهرة برصامة وحزم، 
وبدینا كنعددو لهذه �م��ا�ت هاذي وا�د الشهور، وهذا امحلد � هذا 

یة وزجریة، التنظمي، وهذه إالجراءات اكنوا ٕاجراءات حتس�س�یة تنظمي 
الزجریة، كام تعلمون، فقد صادق ا�لس احلكويم امخل�س الفارط �ىل 

بعد ضبط  2016ا�يل اكن صدر يف غشت  02.13مرسوم بتطبیق القانون 
وا�د العدد �برية من احلاالت د�ل الغش ٔ�ثناء ا�ورة العادیة 

� �ا 16000، اكنت توصلنا ب 2016و�س�تدرا�یة د�ل البااكلور� د�ل 
ا�يل ضبطت ٔ�ثناء اج�یاز �م��ان ؤ�یضا ٔ�ثناء التصحیح، وامحلد � هذه 

�ا� ٔ�ي  6300أ��داد تقلصت س�نة بعد س�نة، العام ا�يل فات اكنت �ري 
  .%60وا�د التقلیص ب�س�بة 

  :الس�یدة رئ�سة اجللسة
  .شكرا الس�ید الوز�ر، ا�هت�ى الوقت

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

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

  . ٔ�ظن ٔ�ن �جهتادات مميونة ؤ�متىن �لكل بن�اح
الیوم ٔ�صبح أ�س�تاذ يف خطر كذ�، �دد ٔ�ن ا�ٓ�ء وأ�رس �اجزة 
�ىل ضبط التالم�ذ، فالسؤال د�ل الفریق �س�تقاليل الیوم الهدف م�و 

مجیع الوسائل إالشهاریة �ش ميكن لنا يه التحس�س والتوعیة واس�تغالل 
حنسسو ا�ٓ�ء وأ�رس ٕالیقاف هذا الزنیف ا�ي ميس القمية العلمیة د�ل 
ا�متع املغريب �لك، امحلد � ك�شكرو املبادرات الطیبة د�لمك، ٔ�ن حىت 

  .العدد د�ل احلاالت تقلص، خفاصنا �زیدو نبادرو
تلمیذ، ٔ�ن اح�ا� كنع�شو وهللا �كون يف عون أ�س�تاذ ٔ�كرث من ال 

وك�سمعو راه الیوم هاذ الظاهرة �اصنا حناربوها وحناولو نتغلبو �لهيا ٕاىل 
اجمتعنا �لك، جممتع مدين، امجلعیات، الوزارة د�لمك، وزارة ا�ا�لیة، امجلیع 
مسؤول عن هذه الظاهرة ا�يل يه تیخصنا نتوفقو �ش حناربوها ونعطیو 

  .القمية �لشهادة املغربیة
  . وهللا املوفق

  .وشكرا

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

السؤال ا�ٓين الثاين، موضو�ه جتدد ظاهرة العنف دا�ل اجلامعات 
السادة املس�شار�ن من فریق التجمع الوطين املغربیة، واللكمة ٔ��د 

  .لٔ�حرار لتقدمي السؤال

  :املس�شار الس�ید عبد العز�ز بوهدود
  ر احملرتم،الس�ید الوز�

شهد فضاء �امعة ا�ن زهر ب�ٔاكد�ر موا�ات بني فصیلني طالبیني 
  .ٔ�سفرت عن مق�ل طالب �امعي م��ٔ�را جبرا�ه

الس�ید الوز�ر احملرتم، ٔ�مام هذا الوضع املؤسف ا�ي حول اجلامعة 
املغربیة من فضاء لتالحق أ�فاكر و�لتحصیل العلمي ٕاىل فضاء �لعنف 

سائلمك عن إالجراءات اليت اختذمتوها ملوا�ة هذه والتطاحن إالیدیولو�، � 
  الظاهرة اخلطرية؟

  .وشكرا

  :الس�یدة رئ�سة اجللسة
  .شكرا

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

اكتب ا�و� �ى وز�ر الرتبیة الوطنیة والتكو�ن  ،الس�ید �ا� الصمدي
  :عايل والبحث العلمياملهين والتعلمي العايل والبحث العلمي ملكفا �لتعلمي ال

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

  .رمضان م�ارك سعید
ٔ�وال هذه الظاهرة املش��ة واملدانة �لك عبارات إالدانة عندها جوج 

  .د�ل أ�س�باب
ٔ�وال، هناك مع اكمل أ�سف ٔ�ش�اص ال ین�س�بون �ل�امعة وال 

ن العنف حىت يف احملیط د�ل یقطنون يف أ�ح�اء اجلامعیة، ؤ�ح�ا� ميارسو
اجلامعة، مع اكمل أ�سف ٔ�یضا هناك جلوء ف�ة معزو� من الطلبة ٕاىل 
العنف لتصف�ة حسا�ت س�یاس�یة وٕایدیولوج�ة كام تفضلمت ال ص� لها 
�لفضاء اجلامعي كفضاء لتالحق أ�فاكر ولتبادل ا�ٓراء وحلسن تدبري 

  .�خ�الف
بدري "ت كام تفضلمت ٕاىل وفاة الطالب �ا� ٔ�اكد�ر �بعناها م�ارشة، ٔ�د

، �ملناس�بة نتقدم �لتعازي ٔ�رسته الكرمية م��ٔ�را جبرو�ه وهو "عبد الرحمي
يف طریقه ٕاىل املس�شفى، اكن تفا�ل رسیع �لس�ید رئ�س اجلامعة 
والسلطات ا�تصة وكذ� الوقایة املدنیة، كنتو�و هلم �لشكر اجلزیل، 

  .مةاح�واو الوضع �لرس�ة الالز 
أ�جواء يف �امعة ٔ�اكد�ر ا�ٓن مرت فهيا �م��ا�ت يف ٔ�حسن 
الظروف بفضل تضافر �ود امجلیع، ؤ�یضا نبغي نطمنئ الرٔ�ي العام ٕاىل ٔ�ن 

ٔ�لف  �915م��ا�ت يف خمتلف اجلامعات املغربیة، راه عند� حوايل 
 طالب ا�ٓن جيتازون �م��ا�ت، ولكها امحلد � متر يف ٔ�حسن الظروف،

  .�س�ت��اء بعض احلاالت اليت نعاجلها يف ح�هنا
  .وشكرا
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  :الس�یدة رئ�سة اجللسة
  .شكرا الس�ید الوز�ر

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

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

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

ور بقلق �بري أ��داث املؤسفة اليت عرفهتا �دة نتابع م�ذ �دة شه
�امعات جراء تنايم ٔ�عامل العنف يف صفوف الطلبة والطالبات، و�اصة ما 
جرى �الل أ�سابیع املاضیة جبامعة ا�ن زهر ب�ٔاكد�ر، اليت ٔ�صبحت تتكرر 
فهيا �س�مترار هذه املظاهر املش��ة، ومل تتوفق احلكومة لٔ�سف يف حمارصهتا 

، ق�ل ٕازم، ق�ل دري، مما جنم عنه اعتداءات وٕازهاق ٔ�رواح �رئیةوضبطها، 
النفس اليت حرم هللا ٕاال �حلق، ومن ق�ل  او وال تق�ل" ق�ل احلس�ناوي

   ".رسف يف الق�ل ٕانه اكن م�صورا� مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطا�، فال 
الس�ید الوز�ر احملرتم، زمن إالیدیولوج�ات الراد�اكلیة ا�هت�ى، ؤ�صبحت 

لیوم اجلامعة فضاء �لتحصیل املعريف و�لنقاش العمويم الهادف، ول�س ا
  . فضاء لتصف�ة احلسا�ت الس�یاس�یة والعرق�ة وترصیف أ�فاكر العدم�ة

ٕاننا نت�ٔسف كثريا �ىل ما ٔ�صبحت تع�شه اجلامعة املغربیة الیوم من 
مظاهر العنف �ري املربر ومن موا�ات واعتداءات دام�ة، وخصوصا 

معة ا�ن زهر ب�ٔاكد�ر اليت تعرف جتدد الرصا�ات بني الفصائل �ر�اب �ا
الطالبیة هبا، واليت �كن العداء لبعضها البعض �س�ب �الفات 
ٕایدیولوج�ة، و�ىل و�ه اخلصوص بني طلبة م�اطق اجلنوب الرشيق، 
تنغري، زا�ورة، ورزازات والراش�یدیة، طلبة املناطق الصحراویة املغربیة اليت 

  . من حيمل تو�ات انفصالیةیو�د من ب�هنم 
��، الس�ید الوز�ر، ٔ�صبح من �ري املق�ول الیوم السكوت �ىل هذه 
الوضعیة الاكرثیة اليت یذهب حضیهتا طلبة ٕاقلمي تنغري، وزا�ورة، و�ريمه من 

  .ٔ�بناء اجلنوب الرشيق، ا��ن م�عوا من اج�یاز �م��ا�ت
عند� الناس ا�يل الس�ید الوز�ر، قلت د� راه دازو �م��ا�ت، 

ساكنني يف ا�وار د�يل ما دوزوش �م��ا�ت، وترصفقو وتعطاو هلم 
(coup de pied)  وا�د يف  18و 17و 16ومتنعوا وسك�وا يف أ�ح�اء ب

غرفة وا�دة، ومتنعوا �ش ميش�یو یدوزو �م��ا�ت، ما ذ�هبم ٕاذا �رروا 
  .احملرتمهذه الس�نة، الوضعیة النفس�یة د�هلم الس�ید الوز�ر 

و�ىل هذا أ�ساس، طالبنامك والزلنا نطالبمك ٕ��داث نواة �امعیة لهذ�ن 
إالقلميني، ٔ�نه یبقى احلل أ��سب �لقضاء �ىل هذه الظاهرة اليت تت�دد 
�س�مترار ولن تتوقف لوجود �راكامت ما بني هاته الفصائل، ويه �يسء 

  . ر احملرتمبطبیعة احلال لنظام�ا التعلميي اجلامعي، الس�ید الوز�
واك�ن مشلك �ٓخر �ل�س�بة لٔ�ساتذة املتدربني د�ل �ة در�ة 

�ف�اللت یعين تدار هلم �ق�طاع یعين �ق�طاع �ري بو�دمه، ا�ٓخر�ن 
درمه، الس�ید الوز�ر  400وال  300ختلصوا مز�ن وهام قطعوا هلم وا�د 

  .هاذ اليش راه مايش معقول �ل�س�بة جلهة در�ة �ف�اللت

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

  .اللكمة �لحكومة

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

  شكرا الس�ید املس�شار احملرتم،
من طرف ٔ�وال، ل�س هناك سكوت هناك م�ابعة دق�قة یوم�ة سواء 

اجلامعة، الوزارة ٔ�و من طرف الرشاكء د�لنا يف القطا�ات احلكوم�ة 
  . أ�خرى �وزارة ا�ا�لیة و�ريها

هناك ٕاسرتاتیجیة واحضة تتعامل هبا الوزارة ف� یتعلق هبذا املوضوع، 
ٔ�وال ٕازا� ٔ�س�باب �ح�قان لكها، مبا يف ذ� ف�ح ا�ال ٔ�مام الطلبة ملامرسة 

ة والفكریة والثقاف�ة يف الفضاء اجلامعي �شلك مسؤول ٔ��شطهتم العلمی
ومؤسسايت ومدعوم من طرف اجلامعات، هناك �سهیل الوصول ٕاىل 
اخلدمات �ج�عیة، و�اصة �رب �ر�مج م�طور لٔ�ح�اء اجلامعیة واملطامع 

  . اجلامعیة وفق ما �سمح به ٕاماك�ت الوزارة، كام تعلمون
توفري املعلومات ذات الص� مبسارمه هناك دمع التواصل مع الطلبة و 

ا�رايس والتكویين، هناك رمقنة ال�سجیل �ل�س�بة �لطلبة، هناك إالنصات 
ٕاىل الطلبة والتفا�ل مع مطا�هبم اليت تد�ل يف اخ�صاص الوزارة مع احلرص 

  .الشدید �ىل �دم ٕار�ك نظام ا�راسة �جلامعة
بني وزارة ا�ا�لیة هناك ٔ�یضا، كام تعمل، مذ�رة صدرت �شلك مشرتك 

حنن حریصون �ىل تفعیلها، عند� جلنة  2014ووزارة التعلمي العايل يف 
خمتصة يف الوزارة تتلقى تقار�ر عن وضعیة ا�راسة �جلامعات املغربیة 

  . شهر� ونتفا�ل مع احلاالت �س�تع�الیة
هناك دعوة رصحية ٕاىل �زع ٔ�ي غطاء س�یايس نقايب مدين عن لك من 

نف يف اجلامعة املغربیة، وهذا نداء وطين �لجمیع حىت حنارص ميارس الع 
هاته الظاهرة وحىت نقف ضدها ونضمن حق الطلبة والطالبات يف فضاء 

  . �ٓمن ��راسة والتحصیل اجلامعي
  .وشكرا

  :الس�یدة رئ�سة اجللسة
  . شكرا

السؤال الثالث موضو�ه دور املؤسسات اجلامعیة يف مسار بناء اجلهویة 
واللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق أ�صا� واملعارصة  املتقدمة،

 .لتقدمي السؤال
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 :املربوح احلواملس�شار الس�ید 
 الس�یدة الرئ�سة،
 السادة الوزراء،

 الس�یدات والس�یدات املس�شار�ن احملرتمني،
�سائلمك الس�ید الوز�ر عن إالجراءات اليت تعزتمون الق�ام هبا ٕالدماج 

 هویة املتقدمة؟اجلامعة يف ورش اجل 
 .وشكرا

 :اجللسةالس�یدة رئ�سة 
  .شكرا

 .اللكمة �لحكومة

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

 .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم
�ٓين وحمني، لعلمك اس�رشفمت  ولك�ه 2016هذا سؤال وٕان اكن یعود ٕاىل 

 .ف�ه فعال ما ی��غي ٔ�ن تقوم به اجلامعة يف ٕاطار تزنیل اجلهویة املتقدمة
ٔ��ذت بعني �عتبار هاذ املعطى،  2030- 2015الرؤیة إالسرتاتیجیة 

ودعت ٕاىل رضورة �لق عرض �امعي م�دمج يف لك �ة، وهذا تو�ه 
م ا�ٓن بعملیة التزنیل �رب ، ٕان شاء هللا، حنن نقو 2030ٕاسرتاتیجي يف ٔ�فق 

 :إالجراءات التالیة
إالجراء أ�ول هو ٕا�ادة �رت�ب اخلریطة اجلامعیة الوطنیة، وهذا مرسوم 

د�ل أ�سابیع، مت مبوج�ه ٕا�ادة  2صادق �لیه جملس احلكومة هاذي وا�د 
�سكني مجمو�ة من املؤسسات اجلامعیة يف الرتاب د�ل اجلهة، م�ال 

د�ل احلس�مية اكنت �بعة لو�دة، ا�ٓن ٔ�صبحت �بعة املؤسسات اجلامعیة 
نفس اليشء �ل�س�بة . جلامعة عبد املا� السعدي بتطوان ا�س�اما مع اجلهة

خلریبكة، املؤسسات اجلامعیة التابعة خلریبكة اكنت �بعة لسطات، يف �ني 
) EST(2نفس اليشء �ل�س�بة خلنیفرة . ٔ�صبحت ا�ٓن �بعة لبين مالل

ة اكنت �بعة ملك�اس ؤ�صبحت �بعة لبين مالل، هذا لكو يف د�ل خلنیفر 
 ٕاطار ٕا�ادة ضبط اخلریطة اجلامعیة وطنیا؛

ودعو� ٔ�یضا اجلامعات �ىل ٔ�ن تعقد اج��ات مع اجلهات ومع الفا�لني 
�ق�صادیني و�ج�عیني من ٔ��ل وضع خریطة �امعیة �ویة يف لك 

ج�عیة والثقاف�ة وكذ� �ة، ت�ٔ�ذ بعني �عتبار خصوصیهتا �
 �ق�صادیة، مع انف�ا�ا وطنیا ودولیا؛

املس�ٔ� الثالثة يه �مة �دا، �شجع الرشاكة بني اجلامعات واجلهات من 
 : ٔ��ل

 ٔ�وال ف�ح �كوینات مس�تجیبة لتمنیة اجلهة؛ -
ٕا�داد �رامج �لتكو�ن املس�متر لفائدة املقاو� وامجلا�ات الرتابیة، و�اصة  -

                                                 
2 Ecole Supérieure de Technologie. 

 املوارد ال�رشیة وحتدیث القطا�ات واحلاكمة؛ يف جمال ت�ٔهیل
 ؤ�یضا تقدمي اخلدمات �ج�عیة والثقاف�ة �لطلبة؛ -
ٔ�یضا هناك يشء ید�ل يف اخ�صاص اجلهات ا�يل هو �شجیع البحث  -

 العلمي التطبیقي، طبقا لالخ�صاصات ا�و� �لجهة؛
مث هناك م�ظور ٔ�یضا مبعایري حمددة لك�ف�ة ف�ح مؤسسات �امعیة  -

 .تق�ال يف لك �ة، تتوفر فهيا مجمو�ة من املعایري املندجمةمس� 
 .وشكرا

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

 :املربوح احلواملس�شار الس�ید 
 .شكرا الس�یدة الرئ�سة

 .شكرا الس�ید الوز�ر
 ت�ٔ�ذ مجیل ما مسعناه، ولكن مع أ�سف ٔ�لف�ا ٔ�ن لك حكومة ٔ�تت وٕاال

جمال التعلمي مك�ال �لت�ارب، وت�شوفو التناقض، ت�شوفو مفارقات، جيب 
احلد من هذا ٔ�نه احلكومة السابقة، وسلفمك الس�ید الوز�ر، اكن ت��لكم لنا 
هنا يف هاذ الق�ة �ىل مجع اجلامعات، يف الوقت ا�يل �ات اجلهویة املتقدمة 

امئة ا�ات يف لك �ة من ا�يل ا�ٓن تلزم وتلزم�ا مجیعا ٔ�ن �كون �امعة ق
 .�ات اململكة خبصوصیاهتا

) Les cobayes(ٕاذن كفى من الت�ارب ا�يل تیقولو ٔ�والد الشعب هام 
يف هاذ الت�ارب، يف الوقت ا�يل هاذ القطاع �كون عندو وا�د الرؤیة، 
وا�د ا�طط �ىل عقود وحنیدو م�و ا�مياغوج�ة الس�یاسویة والشعبویة 

 .املفرط �لمنح والنفاق ف� خيص التعریب ٕاىل �ري ذ�اخلاویة، اكل�سویق 
هناك �ات، الس�ید الوز�ر، ال تتوفر �ىل اجلامعات ویظل ٔ�بناؤها 
مش�ت�ني �ىل �ات ٔ�خرى، �ىل س��ل املثال ال احلرص �ة در�ة 

 ،�ات، مرا�ش اليت ذ�ر زم�يل ما وقع فهيا �5ف�اللت مش�ت�ني �ىل 
اكد�ر ولك ما یقع فهيا ا�ٓن ويل عودة وا�ٓخر�ن، كذ� �ٔ  ٕازمونتذ�ر 

�لموضوع، واملسافات الس�ید الوز�ر �ل�س�بة لهاذ اجلهة راه مبئات 
 .الك�لومرتات، �ائالت فقرية ت��ع لك ما �هيا من ٔ��ل تدر�س ٔ�بناهئا

 الس�ید الوز�ر،
ف� خيص هاذ اجلهة، واش من املعقول ٔ�ن عرشات ا�ٓالف من الطلبة 

ل اجلهات؟ هذا مايش معقول، بغینا م�مك الیوم ی�ش��وا �ىل مخسة د�
الزتام، الزتام ٔ�مام املٔ� ب�ٔنه راه قلهتا، ولكن ما بغی�شاي فهذیك ا�لغة د�ل 
ال�سویف، ٔ�نه ش�بعناها، لك مرة سوف وسوف، قولوا لینا �لوضوح واش 

�ف�اللت قامئة ا�ات؟ ٔ�و ال ما غتد�روهاش ٔ�و  - غتد�روا �امعة يف در�ة
 ،ي تد�روها قول لنا فوقاش؟ �ركة من ال�سویف، و�لك ا�رتامٕاىل �اد

 .الس�ید الوز�ر، ویعين اس�رشفت ٔ�مال ف� قلمت يف جوا�مك
الس�ید الوز�ر، هاذ املوضوع د�ل العنف، مع أ�سف الوقت ال  ،هناك
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�كفي، بغیت نقول ٔ�ن العنف دا�ل املؤسسات اجلامعیة من مسؤولیتمك، 
موا اجلامعة من هذا العنف ؤ�ن حتموها كذ� و�لیمك الس�ید الوز�ر ٔ�ن حت

وهذا �م �دا من املؤامرات اخلارج�ة اليت �رید ٔ�ن �زرع الف�نة يف البالد، 
�ف�اللت، ٔ�قولها ٔ�یضا �ىل �رسیع ٕا�داث اجلامعة يف  -ما قلت �ىل در�ة

العیون، لو اكنت اجلامعة يف العیون رمبا ما �كو�ش هاذ ال�س ا�يل اك�ن يف 
 .ٔ�اكد�ر

 .وشكرا

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

 .اللكمة �لس�ید الوز�ر

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

 .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم
بصدد قانون ٕاطار یقطع كام قال �ال� ٔ�وال ٔ�نمت تعلمون �ىل ٔ�نه حنن 

امل�، مع إالصالح وٕاصالح إالصالح، وهذا القانون إالطار كام تعلمون 
س�یضع رؤیة واحضة �لمدرسة املغربیة و�ل�امعة املغربیة، و�لتايل لن �كون 

 .هناك جتارب كام تفضلمت، وهذه ضامنة �مة �دا
ورش �بري �دا �ش�تغل �قرتا�ات اليت تفضلمت هبا، لكها تندرج مضن 

�لیه يف الوزارة ا�يل هو ٕا�داد اخلریطة اجلامعیة الوطنیة، ٔ�� عطیتك 
  .إالجراء أ�ول د�ل �سكني بعض املؤسسات اجلامعیة

هناك ٔ�یضا دراسة ٕال�داث مؤسسات �امعیة يف املناطق ا�يل ما 
فهياش مؤسسات �امعیة، وما غنتلكمش �ىل �ا� وا�دة، وٕامنا هناك 

 :ثرية وم�عددة، ٕامنا هناك معایري، اك�ن ثالثة املعایري�االت ك 
 .أ�ول املعیار

 :اجللسةالس�یدة رئ�سة 
ا�هت�ى الوقت الس�ید الوز�ر، �شكر السادة الوزراء �ىل مسامههتم يف هذه 

  .اجللسة
ون��قل �لسؤال املو�ه لقطاع التجهزي والنقل، وموضو�ه مراق�ة اجلودة 

لسادة املس�شار�ن من فریق أ�صا� يف بناء الطرق، اللكمة ٔ��د ا
 .واملعارصة لتقدمي السؤال

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

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

 الس�ید الوز�ر،
ال خيفى �لیمك، الس�ید الوز�ر، ا�ور الك�ري ا�ي تلعبه الطرق يف 

ة �ق�صادیة و�ج�عیة من �الل مسامههتا املبارشة و�ري حتق�ق التمنی
املبارشة يف ت�ٔهیل ال�س�یج �ق�صادي و�ج�عي �رب �سهیل 
املواصالت، وكذا املسامهة يف احلد من الفوارق اجلهویة وحتسني الظروف 

 .�ق�صادیة و�ج�عیة
ة واجلودة ��، ما يه إالجراءات اليت س�تقومون هبا يف جمال املراق�

ٔ�ثناء بناء الطرق والصیانة املتوا�دة مهنا هبدف جعلها ٔ�كرث م�انة ومقاومة 
 الصارمة ملواصفات البناء؟  للك مظاهر عن طریق املراق�ة

 .شكرا الس�ید الوز�ر

 :اجللسةالس�یدة رئ�سة 
  .شكرا

 .اللكمة �لس�ید الوز�ر �لرد �ىل السؤال

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

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

تعمل �ىل ٔ�نه �لفعل الیوم الصیانة د�ل الطرق واجلودة د�لها خيضع ٕاىل 
م�ظومة ا�يل يه م�اكم� �ىل صعید وزارة التجهزي، وهاذ املنظومة فهيا 

 :مر�لتني ٔ�ساس�ی�ني
ر�� أ�وىل يه املر�� د�ل ا�راسة، وا�يل من �اللها تمت ا�راسة امل

من طرف الوزارة ٔ�و من �لكفها بذ� ماكتب ا�راسات، ویمت املصادقة ٔ�و 
تمت املصادقة �ىل هذه ا�راسة من طرف مصاحل الوزارة ٕاىل ٔ�ن یمت تفویت 

�اصها �كون  الصفقة د�ل الطریق ٕاىل مقاو� من املقاوالت، وهذه املقاو�
مؤه� ومصنفة، مبعىن عندها وا�د ا�مو�ة د�ل املعایري ما ميك�ش مجیع 
املقاوالت �سامه يف مجیع املشاریع، فهناك تصنیف �اص �ىل حسب 

 .املرشوع من طرف املقاول، ٕاذن هذا هو الضامن أ�ول
الضامن الثاين، هو املر�� د�ل إالجناز د�ل أ�شغال ا�يل تیكون 

ؤولیة الوزارة م�ارشة من �الل جلنة �لت��ع، �كون دامئة فهيا ٕاما حتت مس
املد�ر اجلهوي ٔ�و املد�ر إالقلميي زائد رئ�س د�ل التجهزيات أ�ساس�یة زائد 
تقين، ويف بعض أ�ح�ان ميل تتكون مشاریع �برية یمت مصاح�ة الوزارة 

  .مباكتب د�ل ا�راسات ٕاذا اكنوا مشاریع �برية
شاكل ا�يل هو مرتبط �ملر�� أ�وىل والثانیة، �ٕالضافة ٕاذن هذا هو االٕ 

ٕاىل خمترب ا�يل تیكون خمتص �ملراق�ة د�ل اجلودة، و�لفعل هذا ا�ترب هو 
يف ا�يل تیعمل �ىل حتدید مجیع الطبوغرامؤهل �ٕالضافة ٕاىل املهندس 

 .المكیات د�ل أ�شغال ا�يل �اصها �كون
یقة، لكن هناك كثري من �خ�الالت ٕاذن هذه أ�مور تمت هبذه الطر 

اليت قد تقع يف العدید من املشاریع ٔ�و يف بعض من هذه املشاریع، و�لتايل 
الوزارة تعمل نفس إالضافة ٕاىل هذه املر�لتني تعمد ٕاىل �ر�مج س�نوي 
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�لمراق�ة والتدق�ق، عند� �ر�مج س�نوي �لمراق�ة والتدق�ق د�ل الطرقات، 
قة، عند� ٔ�یضا اخلربات التنف�ذیة التق�یة ا�يل تتكون �ىل �ش �شوفو املطاب

يف بعض احلاالت ا�يل تتكون فهيا الوزارة �شك ب�ٔنه املقاول ال �س�تعمل ٕاىل 
وهناك ٔ�یضا �امت س�نویة د�ل التف��ش ) CPS(�ٓخره وما تیخضعش ل 

س�نوات أ��رية  3ا�يل تتقوم هبا الوزارة �لعدید من املشاریع، وتقریبا �الل 
�مة د�ل التف��ش �لحفاظ �ىل اجلودة احلق�ق�ة  50نت هناك ٔ�كرث من اك

 .�لطرق
 .شكرا

 :اجللسةالس�یدة رئ�سة 
  .شكرا

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

 :اهلمس الكرميعبد  یداملس�شار الس� 
 .شكرا الس�یدة الرئ�سة

 الس�ید الوز�ر،
ل إالجراءات ا�يل تتقوموا هبا ذاك اليش ا�يل �ا �ىل لسا�مك و�زاف د�

واملساطر ا�يل �متر هبا هو ا�يل �اصو یتدار فعال، ولكن واش اك�ن �ٓلیات 
املراق�ة؟ هناك ٕاجامع �ىل ٔ�ن هناك غیاب اجلودة و�راجع خطري د�ل 
اجلودة د�ل الطرق �ىل الصعید الوطين، فٕاذا مش��ا الس�ید الوز�ر، وانتوما 

لس�یار هذیك قوة املن�درات ا�يل فهيا، �متش�یوا لطن�ة هذیك الطریق ا
ٔ�ل�س هناك غیاب اجلودة؟ مث الطریق الس�یار د�ل �زة فاس و�دة، املقطع 
د�ل فاس �زة هناك نقطة موت، نقطة سوداء، مل یعد �ذر د�ل ٔ�ن هناك 
�راجع اجلودة نظرا لتحراكت وأ�جواء د�ل املناخ، ال، هناك ٔ�خطاء يف 

و�اصنا نعرتفو هباد اليش، ماكتب ا�راسات ا�يل ا�راسة الس�ید الوز�ر، 
شادة الطرق ا�ٓن �ىل الصعید الوطين �اصها �راجع نفسها و�ش�تغل جبد، 
�اصها تزنل �لمیدان و�راقب فني �ادي یتحط ذاك الطریق سواء الس�یار 

ملیار  50ٔ�و ال طریق ٕاقلميیة ٔ�و ال �ویة، ٔ�ن �یجي حيط مرشوع د�ل 
ت د�لو لكها ما مشجراش، ٔ�رايض اخلواص ما ولكن احملیطا 10وال 

مشجراش، أ�رايض الغابویة ما مشجراش، ٕاذن كفاش هاد الطریق �ادي 
تبقى �جلودة د�لها وتبقى يف وا�د الب��ة ج�دة؟ ٕاذن هنا �اص وا�د 

 .احلاكمة يف ال�س�یري وتزنیل املشاریع الس�ید الوز�ر
اش اك�ن يش �ندسون مث ٔ�ش�نو يه �ٓلیات املراق�ة؟ یعين ٔ�� بغیت و 

�امون؟ �لینا من املد�ر اجلهوي، �لینا من املد�ر إالقلميي، �لینا من 
ا�تربات ا�يل �ادي خيرجوا �شلك رسي ملراق�ة أ�وراش وامل� العام د�ل 

 .ا�و� فني �یتحط؟ هناك اخ�الالت �برية الس�ید الوز�ر
ناك نقط سوداء، ا�ٓن الطریق الرسیع ا�يل كتدار بني �زة احلس�مية، ه 

ا�يل عند تزيي وسيل، واش هذیك �اد �الت ) la ponte(هذیك 
املنعر�ات �الت يش جودة وال يش قمية �یك الطریق الرسیع ا�يل یفرحوا 

هبا ٔ�هل الریف ٔ�ن هناك مرشوع ا�يل �ادي حيرك �ق�صاد د�ل املنطقة؟ 
 تنفذ ذاك يش طالع يش هابط، فهنا املقاو�) la ponte(قوة املنعر�ات و

 .اليش ا�يل تعطى لها يف ا�راسات
) la ponte(طریق ٔ�اكد�ر الس�ید الوز�ر كذ�، طریق ٔ�اكد�ر ذیك 

ا�يل ما بني ٔ�اكد�ر وٕامينتانوت هذیك ق�لت املغاربة وق�لت الس�یاح وق�لت 
لكيش، یعين �الش ما اكی�ش وا�د �جهتاد �ى مك�ب ا�راسات ما 

ویزنل، �اصو ) satellite(رشوع �رب خيدمش لنا من الر�ط وحيط امل 
یزنل �لمیدان، شف�ا أ��انب هولندا وٕاس�بانیا �یحطوا الطرق �ىل م�اه 

 .البحر، وما معرك �شوف يش اعو�اج ٔ�و ال يش م��درات فهيا
 ..�ٓن الوقت �ش نعرتفو ٔ�ن هناك 

 :اجللسةالس�یدة رئ�سة 
  .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم

 .رتم، اللكمة �لحكومةشكرا الس�ید املس�شار احمل

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

 .شكرا الس�یدة الرئ�سة
هو الس�ید املس�شار يف جزء مما قا� ال ميكن ٕاال ٔ�ن نعمل يف احلكومة 
�ىل املزید من املراق�ة ومزید من التدق�ق، لكن التعممي ال ميكن ٔ�ن �كون 

 200ٔ�لف �یلومرت وج�د� مهنا  55ٔ�نه ٕاذا �لكمنا �ىل .. ا يف م�ل هذهسائد
ت��قى ال�س�بة حمدودة، هناك بعض إالشاكالت ا�يل يه  400وال  300وال 

مرتبطة ببعض املقاطع الطرق�ة، الس�ید املس�شار تفضل بطرح بعضها، لكن 
هذه الیوم ما ميك�ش نقولو اك�ن ٕاشاكل يف احلاكمة د�ل التدبري د�ل 

املشاریع، ٔ�ن الهیئات الرقابیة، وانمت تتعرفوا هاذ اليش د�ل املشاریع 
�یفاش ت�مت، وتتعرفوا ٔ�نه هاذ ) les réceptions(وتتعرفوا هاذ اليش د�ل 

املشاریع ا�يل فهيا املالیني د�ل ا�رامه راه �ٕالشاكل يف كثري من أ�ح�ان 
ة يف ت��ع، يف ت��ع، ف�ت�ٔخر وهنا �كون هناك مراق�ة يف مراق�ة، يف مراق�

  .املرشوع ٔ�كرث مما یلزم
يف كثري من املشاریع اضطرت احلكومة ٕالیقافها ٔ�هنا ميل خرجت 
�لمیدان و�ای�ت، قلت ٔ�� اك�ن جلنة تق�یة ا�يل �متيش تعا�ن يف بعض 
أ�ح�ان ؤ�وقفت مشاریع ومهنا وا�د ا�يل �لكمتو �لیه ا�يل توقف ٔ�كرث من 

 .س�نوات 6
نه ذیك �تانو م د�ل إ  املرشوع ت حنن �لفعل احلكومة �رى �ىل �ٔ

)la ponte ( ادة النظر �لفعل يف هاذ� يه، حنن ا�ٓن بصدد ٕا
ننا �ش ما  �تانوتم الطریق الس�یار د�ل إ  �ٔاكد�ر �ىل �ٔساس �ٔ

 ...یبقاش ف�ه �ٔیضا
 .شكرا
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 :اجللسةالس�یدة رئ�سة 
  .شكرا، �شكر الس�ید اكتب ا�و� �ىل مسامهته

ع السؤال املو�ه لقطاع الص�ة وموضو�ه غیاب املراس�مي ونواصل م
التطبیق�ة ملنع التد�ني يف أ�ما�ن العموم�ة، واللكمة ٔ��د السادة 

 .املس�شار�ن من الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة لتقدمي السؤال

 :سلیغوة احلسناملس�شار الس�ید 
 .شكرا الس�یدة الرئ�سة

 السادة الوزراء،
 زاء،زماليئ أ�ع

 الس�ید الوز�ر احملرتم،
كام تعلمون، لقد صادق الربملان �ىل قانون م�ع التد�ني �ٔ�ما�ن 
العموم�ة، وقد اس�ت�رش املغاربة �ريا هبذا القانون ا�ي �راعي البعد احلقويق 
وإال�ساين �لمواطن، كام مزي هذا القانون بالد� لتكون مضن ا�ول اليت 

وانني الهامة، خصوصا ؤ�ن � �القة صادقت بدورها �ىل م�ل هذه الق
 .�لص�ة العامة �لمواطنني

ما م�ٓل املراس�مي التطبیق�ة لتفعیل هذا : الس�ید الوز�ر ،�سائلمك ،�ا
 القانون؟

ومىت س�مت ٕاخرا�ه ٕاىل �زي الوجود؟ ومىت س�مت ٕاخرا�ه ٕاىل �زي 
 الوجود؟

 .وشكرا

 :اجللسةالس�یدة رئ�سة 
  .شكرا

 .ة �ىل السؤالاللكمة �لس�ید الوز�ر لٕال�اب

 :الس�ید ٔ��س ا�اكيل وز�ر الص�ة
 .شكرا الس�یدة الرئ�سة

 .ٔ�شكر الفریق �س�تقاليل �ىل طر�ه لهذا السؤال
كام تعلمون فالتبغ یصنف من ق�ل م�ظمة الص�ة العاملیة من بني ٔ�مه 

مادة مرضة �لص�ة  250ا�اطر د�ل الص�ة العامة، حيتوي �ىل ٔ�كرث من 
 .�يل تت�ٔدي �لرسطانمادة ا 50ؤ�كرث من 

من بعض الرسطا�ت �رسطان الرئة والفم % 85التبغ مسؤول �ىل 
واحلنجرة والبلعوم واللكي، تزيید كذ� من خماطر ٔ�مراض القلب وأ�وعیة 
ا�مویة، من خطر إالصابة �لنو�ت القلبیة والسك�ة ا�ماغیة، الوضع 

د�ني، ال�س�بة د�ل من الوف�ات �جتة عن الت% 8الو�يئ يف املغرب هناك 
مه معرضني �شلك �ري % 40ؤ�كرث من % 18املدخ�ني تتوصل ٕاىل 

 ).le tabagisme passif(م�ارش املدخ�ني السلبیني 
بطبیعة احلال الوزارة تقوم بدورها ف� خيص الوقایة، هناك معل من 
ٔ��ل الوقایة من �ٓ�ر د�ل هاذ الظاهرة، وزارة الص�ة وضعت خمطط ٕاىل 

�لوقایة والعالج من الرسطان، �ر�مج د�ل  سلمى الة لمؤسس�انب 
املاكحفة د�ل التد�ني �عتباره حمور ٕاسرتاتیجي �لخطة الوطنیة �لوقایة من 
الرسطان وماكحفته، كذ� الوزارة تتقوم �الس�شارة الطبیة من ٔ��ل 
إالقالع عن التد�ني �ىل مس�توى لك املراكز الصحیة وكذ� �ىل 

ا�ل املس�شف�ات، التكو�ن د�ل ٔ�طباء ٔ�خصائیني يف نقطة د 60مس�توى 
 .الرئة كذ�

فعال املوضوع ا�يل ٔ�رشت هو املق�ىض د�ل القانون، هنا حق�قة اك�ن 
ٕاشاكل ٔ�ول هو ٔ�نه رمبا يف ٕافریق�ا اح�ا الب� الوح�د ٕاىل �انب الصومال ا�يل 

تتخص  مازال ما صادقش �ىل االتفاق�ة د�ل املنظمة �لص�ة العاملیة ا�يل
املاكحفة د�ل التبغ، وهذا ت�شلك كذ� ارتباط مع القانون الیوم ا�يل 

  .م�قاش مالمئ مع هاذ االتفاق�ة
. ومل یمت �رش مرشوع املرسوم 1996فعال القانون مت املصادقة �لیه يف 

مت  2007اكن هناك من طرف الفریق �س�تقاليل تقدم مبقرتح قانون 
�رشه، ٔ�نه اكن ف�ه وا�د الناقصة وا�د مل یمت  2008املصادقة �لیه يف 

إالشاكل، ح�ث ٔ�ن وز�ر العدل هو ا�يل حرض النقاش دا�ل ا�لجنة د�ل 
ا�يل �قشت هاذ القانون ول�س وز�ر الص�ة، ؤ�وصت أ�مانة العامة �ش 

 .�كون یتعاد النقاش مع وز�ر الص�ة
ر إالجناز الیوم هناك دراسة ا�ٓ�ر �ق�صادیة والو�ئیة �لتد�ني يف طو 

مع م�ظمة الص�ة العاملیة، هناك كذ� دراسة د�ل املسح حول التد�ني 
س�نة وهناك دراسة د�ل تق�مي النظام الرضیيب  15- 13د�ل الش�باب بني 

و�ىل التد�ني مع املد�ریة العامة �لرضائب، املد�ریة العامة د�ل امجلارك 
ل الرتافع ٔ�قوى �ش واملنظمة العاملیة، هذه ا�راسات كتعطینا عنارص د�

 .ميكن ٕان شاء هللا خنرجو هذا القانون ونصادقو �ىل االتفاق�ة ا�ولیة
 .وشكرا

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

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

 :سلیغوة احلسناملس�شار الس�ید 
 .شكرا الس�ید الوز�ر

كد ب�ٔنك ٔ�نت �وز�ر ما م�ٓم�ش هبذا ت�شكروك، ولكن ٔ�� م�یقن وم��ٔ 
اجلواب ا�يل �اوبيت، ٔ�ن سؤايل اكن واحض، ما سولتكش �ىل أ�رضار 
د�ل التد�ني، وما سولتمكش �ىل الوقایة، سولتمك �ىل امل�ٓل د�ل املراس�مي 

 التطبیق�ة، وقلت لمك مىت س�مت ٕاخراج هذه املراس�مي؟ 
نتو فعال املعا�ة د�ل �اوبت�ين جواب �ارج �ىل هذا، ما فهم�ش ٕاذا ك 

املواطنني يف ٕاطار التد�ني ما قدرتوش �سامهوا ف�ه حىت ٕ�خراج مرسوم 
�یفاش �ميكن لمك �كونوا مع املواطنني؟ وانتوما تتعلموا وتتعرفوا ب�ٔن هذا 
التد�ني �یرض ال ا�يل �یمكي وال ا�يل ما �یمكش، ال يف أ�ما�ن العموم�ة يف 
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 . العامة مجیع املرافق العامة مجیع الوزارات مجیع املسائل
 الس�ید الوز�ر،

ٕاذا اكن فعال عندمك �بدة �ىل هاذ املواطنني و�ىل هاد املغاربة خرجوا 
مرسوم، ما غیتطلب م�مك وال درمه، �ادي یتطلب م�مك قرار، ميكن لمك 
خترجوه، ٔ�ن يف اجلواب د�لمك وا�يل ميكن يل �س�تافد م�و وهو تدافعون 

هاذ اليش ا�يل �ادي ميكن يل نقول، ٕا�مك تدافعون �ىل �ىل رشاكت التبغ، 
 .من ی��ع هذه املادة حىت تبقى �رسي يف هذا إالطار د�ل املواطنني

ٕاذن ٔ�� كنقول وكنطلب م�ك الس�ید الوز�ر �لك ا�رتام، قل فوقاش 
�ادي خنرج هذا املرسوم و�يل جتي يش قوانني �مكیلیة ونتلكمو �لهيا من 

ولكن خيرجوا بعدا املراس�مي التطبیق�ة لهذا القانون بعد ما اك�ن مشلك، 
هذا، ٔ�ن شكون ا�يل ك�س�تافد م�ه، من ا�ي �س�تف�د من �دم ٕاخراج 

  .هذه املراس�مي الس�ید الوز�ر؟ هذه �المة �س�تفهام
ٔ�نمت مسؤولني، احلكومة مسؤو� ٔ�مام هللا ؤ�مام العبد، �یفاش �ميكن 

ملواطن وكتجیوا وك�سولومك وكت�اوبو� لمك انتوما ك�سامهوا يف الرضر د�ل ا
 .�ارج املوضوع

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

ون��قل �لسؤال املو�ه لقطاع الس�یا�ة، وموضو�ه م�ٓل احملطة اجلویة 
أ�وىل مبطار محمد اخلامس، واللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من الفریق 

 .لتقدمي السؤال �شرتايك

 :رحيان محمداملس�شار الس�ید 
 .شكرا الس�یدة الرئ�سة

 السادة الوزراء،
 السادة والس�یدات املس�شار�ن احملرتمون،

عرف ورش توسعة احملطة اجلویة أ�وىل مبطار محمد اخلامس ا�ويل 
مبدینة ا�ار البیضاء �دة تعرثات م�ذ انطالق أ�شغال هبذه احملطة، مما یؤ�ر 

�ىل السري العام �لمطار، �ا �س�ٔلمك الس�ید الوز�ر عن ٔ�س�باب تعرث سلبا 
 .ٕاخراج احملطة اجلویة يف مو�دها احملدد

 .والسالم �لیمك

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

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

ة وز�ر الس�یا�ة والنقل اجلوي والصنا�ة التقلیدی ،الس�ید محمد سا�د
 :و�ق�صاد �ج�عي
 .شكرا الس�یدة الرئ�سة

 الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

  الس�ید املس�شار،
فعال هذه إالشاكلیة د�ل مدة أ�شغال يف املطار د�ل محمد اخلامس 
مطرو�ة ومطرو�ة م�ذ س�نوات، فعال هاذ الورش اكن انطلق ميكن يف 

الورش م�وقف هنائیا ملدة ٔ�ربع  ، وعرف كذ� وا�د الفرتة ا�يل اكن2010
س�نوات، وهذا كريجع ٔ�س�باب م�عددة، ٔ�س�باب �البا فهيا ٔ�س�باب تق�یة، 
ٔ�ن ا�راسات ما اكن�ش م�اكم� �لطریقة الاكف�ة، وكذ� نظرا �لوضعیة 

 .ا�ا�لیة د�ل املك�ب ا�يل عرف وا�د الفرتات د�ل امجلود ملدة س�نوات
بعد حتسني وحتیني ا�راسات  2014انطلق فعال الورش من �دید يف 

�ش �كون الفضاءات االثنني، ال احملطة أ�وىل وال احملطة الثانیة مرتبطني 
بطریقة فعا�، وفعال ا�ٓن وصلنا تقریبا هنایة أ�شغال، أ�شغال م�هتیة 

، اح�ا وصلنا لوا�د املر�� د�ل جتریب التجهزيات %95تقریبا، �اهزة ب 
طار ق�ل ف�ح هذا املطار كنظن يف أ�سابیع القلی� ا�يل اكینة يف هاذ امل

 .املق��، واح�ا م�بعني هاذ الورش د�ل هاذ املطار بطریقة م�ظمة
كتعرفو ٔ�ن املطار د�ل حمطة محمد اخلامس اس�تق�لت الس�نة املاضیة يف 

د�ل امللیون د�ل املسافر�ن، ب�� الطاقة �س��عابیة  9ما یناهز  2017
ملیون  7كام يه ا�ٓن ق�ل ف�ح احملطة أ�وىل ما كتعداش  د�ل احملطة

�سمة، ف�فضل هاذ التوسعة ا�يل �ادي �كون، �ادي �كونوا ٕان شاء هللا 
ملیون د�ل املسافر�ن ا�يل �ادي متكن �ش  14وصلنا لوا�د الطاقة د�ل 

نقدمو �دمات ٔ�حسن �لمسافر�ن ا�يل �ميرو �رب هاذ البوابة أ�ساس�یة د�ل 
 .لكةاملم

 .وشكرا

 :اجللسةالس�یدة رئ�سة 
  .شكرا �لس�ید الوز�ر

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

 :رحيان محمداملس�شار الس�ید 
لقد معل املك�ب الوطين �لمطارات م�ذ مدة �ىل ف�ح ٔ�وراش �مة، 
هبدف الرفع من جودة اخلدمات وتقویة الب��ات التحتیة �لعدید من 

والعمل �ىل توس�یع وجتدید بعض املرافق ليك ت��اسب مع املطارات، 
املعایري ا�ولیة ا�ق�قة يف هتیئة املطارات، ؤ�ن مطار مدینة ا�ار البیضاء 

 .هو من ٔ�مه املطارات ببالد�
مالیني من املسافر�ن، وح�ث ٔ�نه البوابة  �10ا �س�تق�ل س�نو� حوايل 

ن، اكن ٔ�مر توسع احملطة الرئ�س�یة الس�تق�ال العدید من رشاكت الطريا
وٕا�ادة صیانة البنا�ت التحتیة رضوري، ولكن مع أ�سف م�ذ انطالق 

، ويه تعرف املزید من التعرثات، ٕاذ 2009ٔ�شغال توسعة احملطة م�ذ س�نة 
ٔ�صبحت الطاقة �س��عابیة �اجزة �ىل حتمل ٔ�كرب �دد من الوافد�ن، 

نور مما قد �يسء ٕاىل ومل �ر احملطة ال  2018وحنن الیوم �ىل ممت س�نة 
القطاع الس�یا� و�شلك نقطة سوداء يف ملف �رش�یح املغرب ملوند�ل 
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، فاملسافر�ن ضاقوا ذر�ا من طوابري �نتظار اليت تطول مدهتا، 2026
سواء عند ا�خول ٔ�و اخلروج، ویعترب مطار محمد اخلامس من ٔ�مه املرافق 

مرصف�ة، �دماتیة يف مجموع  إالسرتاجتیة ببالد�، ٕاذ یعد م�صة جویة، مالیة،
ٕارساع وثرية أ�شغال وٕاخراج هذا املرشوع وفق �دو�  القارات إالفریق�ة،

زم�یة حمددة مبواصفات تضايه م�یالهتا من املطارات ا�ولیة و�زید من 
طمو�ات �ال� امل� ا�ي حيرص �ىل تطو�ر البنا�ت املطاریة يف اململكة 

 .طات اجلویةوجعلها منوذج يف مس�توى �يق احمل
 .والسالم �لیمك

 : الس�یدة رئ�سة اجللسة
شكرا �لس�ید املس�شار، اللكمة �لس�ید الوز�ر، ما اكی�ش تعق�ب الس�ید 

  .الوز�ر؟ شكرا، �شكر الس�ید الوز�ر �ىل مسامهته
ون��قل �لسؤال املو�ه لقطاع الثقافة واالتصال، وموضو�ه معایري توزیع 

للكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق ا�مع لفائدة أ�عامل الف�یة، وا
 .أ�صا� واملعارصة لتقدمي السؤال

 :املس�شار الس�ید عبد إالاله املهاجري
 .شكرا الس�یدة الرئ�سة

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

 الس�ید الوز�ر احملرتم،
لفزیة الرمسیة �الل شهر �ىل ٕا�ر هزا� العرض الفين املقدم �لق�وات الت

رمضان، ؤ�مام �ساؤل العدید من العاملني �لوسط الفين واملت��عني لٔ�عامل 
الف�یة عن معایري توزیع ا�مع لٕالنتا�ات وأ�عامل الف�یة، �سائلمك الس�ید 

 الوز�ر عن معایري توزیع ا�مع لٔ�عامل الف�یة؟
 .وشكرا

 :اجللسةالس�یدة رئ�سة 
  .شكرا

 .لوز�ر لٕال�ابة �ىل السؤالاللكمة �لس�ید ا

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

 .شكرا الس�ید املس�شار
�ري ف� یتعلق �ملوضوع د�ل السؤال، هل یتعلق أ�مر بدمع أ�عامل 
الف�یة د�ل ا�يل تتكون يف الق�وات العموم�ة؟ فهذه عندها مساطر د�لها 

ر ٔ�ن هناك الرشكة الوطنیة لٕالذا�ة والتلفزة، ٔ�م السؤال بو�دها، �عتبا
ا�يل �ا� اح�ا يف وزارة الثقافة واالتصال یتعلق بدمع أ�عامل الف�یة يف ٕاطار 
املساطر ا�مع ا�يل تتقوم هبا وزارة الثقافة لك س�نة، و�لتايل هذا هو �ش 

 .ما �كو�ش اخللط ف� یتعلق �ل�ساؤالت املطرو�ة

�ل�س�بة �لجواب د�لنا ا�يل يف وزارة الثقافة مادام ٔ�ن أ�مر ٔ�عتقد ٔ�نه 
یتعلق مبعایري ا�مع لٔ�عامل إالبداعیة والف�یة، تنقول ب�ٔن هناك خمطط معيل 
تنف�ذي لوزارة الثقافة واالتصال ف� یتعلق مبعایري د�ل ا�مع، تطبیقا 

، 26ل �لمق�ضیات واملك�س�بات الواردة يف دس�تور اململكة خصوصا الفص
ٔ�ن السلطات العموم�ة تدمع ا�ال د�ل إالبداع والفن والثقافة، وهناك 

 .الشفاف�ة، احلاكمة وهناك م�دٔ� املساواة، �اكفؤ الفرص: معایري ٔ�ساس�یة يه
طبعا هناك بعض املعایري املتعلقة �لعدا� ا�الیة، وهناك مجمو�ة من 

م�ال هناك رمقنة �ٓلیات املعایري متت ٕاضافهتا �الل هذه الس�نة، من ٔ�مهها 
وطلبات احلصول ٕاىل �ري ذ�، وهناك دفرت د�ل التحمالت، وهاذ ا�ال 
هو ا�يل تیعطینا ٔ�نه البد ٔ�ن �كون هناك شفاف�ة واحلاكمة يف ٕاطار توزیع 
هذا ا�مع ا�يل �متنحو وزارة الثقافة �مو�ة من القطا�ات، سواء د�ل 

 .املرسح ٔ�و الك�اب ٔ�و املوس�یقى
 .اوشكر 

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

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

 :إالاله املهاجري عبداملس�شار الس�ید 
 .شكرا الس�ید الوز�ر

ؤ�وال رمضان م�ارك، هو يف احلق�قة اح�ا رمضان هو ا�يل �ال� �ش 
اربة بوا�د الشوق، جنبدو هاذ السؤال، ٔ�ن احلق�قة رمضان تی�س�ناوه املغ

تن�س�ناو رمضان والق�وات املغربیة د�لنا تتو�د لنا يش �رامج ويش یعين 
ردیئة ما ك�س�تاهلش، ؤ�نت الس�ید الوز�ر د� قلت ب�ٔن ٔ�ن� تتدمعو 
أ�عامل د�ل إالبداع والثقافة، ؤ�� ت�شوف يف الربامج ا�يل تتقدم يف 

ٕابداع وال ثقافة، اك�ن  رمضان و�خلصوص �ىل وج�ة إالفطار ما فهيا ال
م�و�ة، اك�ن ٔ�عامل ردیئة، ما فهم�ش ٔ�� ٔ�ش�نو ت��دمع يف هاذ الس��كومات 
وهاذ الاكمريا اخلف�ة وهاذ اليش ا�يل تیدار، ٔ�� ما فهم�ش ٔ�ش�نو تدمعوا ف�ه 

 الس�ید الوز�ر والش ت��قدم لنا ٔ�صال؟
ات اح�ا املغاربة راه يف غىن �ىل هاذ الربامج هذه، هاذ الس��كوم

ٔ�� خشصیا .. هاذي ا�يل ما عندهوم حىت يش فائدة، ما عندمه حىت يش
ووا�د ا�مو�ة د�ل املواطنني ما عندها حىت يش معىن، و�خلصوص يف 

  .وج�ة إالفطار
وكام ما عرف�ش هاذ املوضة، وا�د الظاهرة هاذ العام هاذ الس�نة هاذي 

رسة ف�یة بعض املمثلني، ما عرفت واش هاذي يش مد د�ات �دیدة عن
 ـخرجت �دیدة؟ ٔ�نه ولینا ت�شوفو ٔ�ن أ�داء د�ل بعض املمثلني لكها ب

)des grimaces ( التعواج د�ل الفم، التعواج د�ل العینني، واش هذا
� راه ابغینا نعطیو ٔ�والد�؟ اح�ا داهو ا�متثیل؟ واش هاذ اليش ا�يل 

فرجوش يف هاذ ٔ�والد� ا�يل ضایعني ما يش اح�ا، اح�ا مازال نقدرو ما نت
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، راه إالذا�ات املغربیة اأ�والد الصغار د�لنا راه ت��فرجو الربامج، ولكن 
 .فهيم ات��فرجو 

  .وشكرا الس�ید الوز�ر

  :اجللسةالس�یدة رئ�سة 
  .شكرا

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

 :واالتصال الثقافةالس�ید وز�ر 
  .شكرا الس�ید الرئ�سة

  .را الس�ید املس�شارشك
بغیت نوحض ا�مع ا�يل كتعطیه وزارة الثقافة عندو مساطر ا�ري ٔ�� 

د�لو وما دا�لش يف هاذ اليش د�ل ا�يل �هترضوا �لهيا ف� یتعلق 
�ملسلسالت ٔ�و أ�عامل الف�یة اليت تعرض يف الق�وات العموم�ة، ميكن 

ذ أ�عامل ا�يل كتعرض �كون سؤال أ�س�بوع املق�ل لغري ذ� ف� یتعلق هبا
يف الق�وات، ميكن لنا جناوبو �لهيا، ولكن ٔ�� السؤال ا�يل عندي یتعلق 
��مع يف ا�ال الثقافة وإالبداع، وهذا �الش تن�اوب ٔ�� مايش �ىل مس�ٔ� 
م�علقة یعين �ملسلسالت ٔ�و ما یمت عرضه، وٕاىل اكن هناك سؤال راه اح�ا 

  .مس�تعد�ن جناوبو �لهيا
ت نقول كذ� ٔ�نه فهاذ ا�ال د�ل إالبداع وهاذ اليش د�ل ا�يل بغی

، و�لتايل هذه ٕاحصائیات البد ٔ�ن تؤ�ذ بعني 2018الثقافة �ري �رمس س�نة 
طلب عرض مشاریع من طرف  �1267عتبار، ٔ�ن الوزارة توصلت ب 

مجمو�ة من الفرق املرسح�ة واملوس�یق�ة، وكذ� من الك�اب ومجمو�ة من 
 �659ش�تغل يف جمال الثقافة، هناك اس�تفادت من ا�مع  امجلعیات اليت

  .ملیون درمه 21مرشوع مببلغ یناهز ٔ�زید من 
من ا�س�تور ندمع لك ما  26و�لتايل اح�ا تطبیقا ملق�ضیات الفصل 

یتعلق ��ال الثقايف والفين وإالبداعي يف ٕاطار الس�یاسة ا�يل كتهنجها ويف 
  . الثقافة واالتصالٕاطار ا�طط التنف�ذي د�ل وزارة 

وهناك �الیا مجمو�ة من الطلبات توصلت هبا وزارة الثقافة من طرف 
طلب من طرف ا�متع  872مجمو�ة من امجلعیات د�ل ا�متع املدين، حوايل 

  .املدين وامجلعیات، وا�لجنة �الیا تعمل �ىل دراسة هذه امللفات
  .وشكرا الس�یدة الرئ�سة

  :اجللسةالس�یدة رئ�سة 
  .، �شكر الس�ید الوز�ر �ىل مسامهتهشكرا

السؤال املوايل مو�ه لقطاع الشؤون العامة واحلاكمة وموضو�ه ارتفاع 
أ�سعار، واللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من مجمو�ة الكونفدرالیة 

  .ا�ميقراطیة �لشغل لتقدمي السؤال

  :الصادي م�اركاملس�شار الس�ید 
  .شكرا الس�یدة الرئ�سة

  ء،السادة الوزرا
  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

�سائلمك، الس�ید الوز�ر، حول إالجراءات اليت تقوم هبا وزار�مك �ل�د 
، الس�ید الوز�ر، تقرون �ىل امن ظاهرة ارتفاع أ�سعار، هاذي ٕاىل كنتو 

  ٔ�ن هناك ارتفاع يف أ�سعار يف املواد أ�ساس�یة د�ل املواطن؟
  .وشكرا

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

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

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

فعال هناك اكنت ز�دة يف أ�س�بوع أ�ول، وهاذي يه العادة دامئا 
  . دة، ا�ٓن امحلد � أ�مور �ادیة ك�س�تقرأ�س�بوع أ�ول لرمضان ف�ه الز�

ؤ�رید هبذه املناس�بة ٔ�ن ٔ�شكر الناس ا�يل لكهم تفا�لوا معنا يف الرمق 
 53خمالفة، ؤ�كرث من  691نقطة مراق�ة،  12000، ٔ�ن مسح لنا 5757

طن داملواد الفاسدة، ٕاذن املراق�ة اكینة، أ�سعار امحلد � بدٔ�ت ترتجع 
  .�لها�لوضعیة احلق�ق�ة د

  .شكرا

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

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

  :الكساب ر�اءاملس�شارة الس�یدة 
  .شكرا الس�ید الوز�ر

يف احلق�قة كت�اوبنا �ىل السؤال ا�ٓين ا�يل رفضت جتاوبنا �لیه �شلك 
  �الش؟ارمسي، ما عرف�اش 

، ما �لكمت لناش، ما قلت لناش، راه تتقل �ىل ٔ�ي، الس�ید الوز�ر
  لنا املراق�ات وهاذي ولكن واش اكینة فعال يش مراق�ة؟

  . اح�ا تنعرفو ب�ٔن ما اك�ن ال مراق�ة وال مه حيزنون
وحنیلمك �ىل وا�د، يف احلق�قة كنا بغینا نعرضو وا�د الف�دیو �ش 

�شوفو، هذا  �س�تعنو به يف ٕاطار التعق�ب �ىل هاذ السؤال، ومز�ن، ممكن
ف�دیو د�ل الس�ید الوز�ر، ميل اكن يف املعارضة، ميكن یغن��ا �ىل 

  . التعق�ب، كنا �متناوا ٔ�نه �شفوه امجلیع، ميكن یغن��ا �ىل التعق�ب
ولكن راك �ارف الس�ید الوز�ر ٔ�ش�نو كنت تتقول، ا�متع یبيك الس�ید 
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  .الوز�ر
 واح�ا عند� مرتفعة، املواد أ�ولیة لكها يف العامل �ز� ،الس�ید الوز�ر

ٔ�و ) discours(هذا �ممك وما عرف�اش ٔ�ش�نو تغري، ما عرف�اش �الش 
در�ة، واش ٔ�ن �ريتو املواقع والكرايس ٔ�و  180ال اخلطاب هو ا�يل تغري 

  ال يش �ا�ة وقعت؟و
�ل�س�بة �لمغاربة راه ما وقع حىت يش �ا�ة �لعكس تفامقت ٔ�مورمه 

زدتوا يف املاء  اة د�هلم، ؤ�نمت ميل ج�تو وتدهورت ٔ�كرث القدرة الرشائی
بطبیعة احلال ويف الكهر�ء، ٔ�ن� ا�يل زدتوا يف مثن القطار، ٔ�ن� ا�يل زدتوا 

ا�مع �ىل يف وا�د ا�مو�ة د�ل املسائل، ٔ�ن�، الس�ید الوز�ر، ا�يل رفعمت 
  .احملروقات

 20 تقریبا حىت 17وا�ٓن النقاش حول املوضوع داحملروقات، هادوك 
ملیار حسب تقد�رات ٔ�طراف خمتلفة، هاذوك الفلوس د�ل املواطنني ا�يل 

هلم عفا هللا عام  افهيم؟ �ادي د�رو امشات من ج�وهبم ٔ�ش�نو �ویني د�رو
سلف �اود �ين، هاذوك الفلوس د�ل املواطنني الناس تیقول لمك ما 

وبیات ا�يل عند�ومش �یفاش �ردومه �لمواطنني، ردومه لهاذ الناس، هاذ ا�ل
قلت يف الف�دیو ب�ٔن احلكومة �ٓنذاك تتحمي هاذ ا�لوبیات، ٔ�نمت ا�ٓن تتحمیوا 
هاذ ا�لوبیات و�اصمك �ردوا هاذ الفلوس، والناس �ٓش تیقولوا؟ هاذ 

  .الفلوس ٕاىل رجعتومه د�رمه م�ال �ري يف املس�شف�ات
 حنیلمك ٔ�یضا �ىل موضوع املیاه ا�يل هو مقاطع، وتنحيي الشعب املغريب

ا�يل ابتدع هاذ الفكرة د�ل املقاطعة، ٔ�ن كتد�لومه �لسجون يف حمطات 
  . خمتلفة ٔ�ن تیطالبوا حبقوقهم

املیاه، الس�ید الوز�ر، ما نتلكموش �ىل املیاه املعدنیة ٔ�ن حاكیة 
ٔ�خرى، نتلكمو �ري �ىل مثن املیاه ا�يل ت�سمیوها م�اه املائدة، م�اه املائدة 

درمه �لرت، ويف الوقت ا�يل  2.5بتقریبا بوا�د  �ی��عوها يف السوق �لناس
ت�رشى من املواطن العادي ت�رشهيا من رشكة التوزیع والواكالت د�ل املیاه 

لرت، وتن�لیمك �شوفوا هامش  1000درمه هنا يف الر�ط ل  2.5كتباع ب 
  الرحب، و�ٓش تد�ر احلكومة يف املیدان؟ 

  :اجللسةالس�یدة رئ�سة 
  .رة احملرتمةشكرا الس�یدة املس�شا

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

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

  كنت تنقول املعقول، ود� والو، �الش؟  2009يف 
اكنت  2009دا� الس�یدة ما تتقولش املعقول مع الناس، �الش؟ يف 

ا�رة، اكنت الز�دة، ٕاذن غوت �ىل الز�دة يف احللیب ٕاىل عندك ا�
ما اكی�ش ز�دة،  2013الز�دة، ال ما اكی�ش ز�دة يف احللیب الیوم من 

�كذبوا �ىل املواطنني، �لیوين ما بغی�ش نغوت الیوم، راه اح�ا صامئني، 

  .ولكن تتجبدو�
  ..شوف، ٔ�� هاذ الصباح، و�لیين نتلكم، ٔ�� ما قاطع�ش الس�یدة

  :سةاجلل الس�یدة رئ�سة 
 .هللا خيلیمك �لیو الس�ید الوز�ر یتلكم

رئ�س احلكومة امللكف �لشؤون العامة  �ىالس�ید الوز�ر املنتدب 
  :واحلاكمة
اكنت الز�دة وغوت ٔ�ن الغوات د�يل اكن عندو حمتوى،  2009يف 

اك�ن ا�يل تیغوت دروك بال حمتوى، هذا هو املشلك الفرق بی��ا وبني 
وبني معارضة كتجیب ال�م، واملواطنني �ارفني املعارضة كتجیب املعقول 

  .شكون تیقول املعقول
  .ٔ�ما� ٔ�نت وما عندك معارضة �ري سكت

  :الس�یدة رئ�سة اجللسة
 .شویة اجللسة هللا خيلیمكاهللا خيلیمك نظموا 
  .الس�ید الوز�ر یتلكم هللا خيلیمك هللا خيلیمك �لیو

  . وز�ر الوقت�ش �ردو �لس�ید ال الكرونوهللا خيلیمك ��سوا 
هللا خيلیمك �لیوا الوقت �لس�ید الوز�ر، ٔ�رجومك �لیوا الس�ید الوز�ر 

لو الوقت  �ردو (la régie)یعقب �ىل الس�یدة املس�شارة، هللا خيلیمك يف 
  . د�لو

شویة د�ل النظام يف اجللسة، االلكمة � الس�ید الوز�ر، هللا خيلیمك 
یة اجللسة، اللكمة �لس�ید شو االسادة املس�شارون، هللا خيلیمك نظموا 

  .الوز�ر
  .من فضلمك ٔ�رجومك اللكمة �لس�ید الوز�ر ،السادة املس�شارون

  .اليس ا�اودي � اللكمة

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

، ٔ�� �اوب االشعب �ارف شكون تیقول املعقول �ري سك�و 
  .ناس �ون ج�ت هنابالصتو، �ون صوتوا �لیك ال 

  :الس�یدة رئ�سة اجللسة
السادة املس�شارون نذ�رمك ب�ٔن هاذ اجللسة م�ارشة �ىل التلفزة، وراه 
ف�نا الوقت مع السا�ة الوا�دة اكینني ٔ�خ�ار، وما بغیناش حنرمو املتفر�ني 
یتفرجوا يف أ�خ�ار، هللا خيلیمك �مكلو اجللسة د�لنا ونعطیوا اللكمة �لس�ید 

  .الوز�ر
  .راشك

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

 2ر�ل، ا�لميون  260ا��اج  (gros)فاملاريش هاذ الصباح كنت 
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دارمه،  3دارمه حىت ل  2درامه حىت جلوج دارمه ونصف، املاط�شة 
درامه، ف�ا�ر�كت، وسكت فني  10الرسد�ن فسال اجلدیدة �یبدا من 

  .درمه 13املازوط ٔ�نت، متارة اك�ن تتعرف 

  :الس�یدة رئ�سة اجللسة
هللا خيلیك الس�ید املس�شار ٕاىل اكنت نقطة نظام يف �س�یري اجللسة 

  .مرح�ا
  .غنعطیوك الوقت الس�ید الوز�ر �ش �لكم

  :املس�شار الس�ید ن��ل ش�یخي
  الس�یدة الرئ�سة، 

وقت مت حرمانه من وا�د احلصة معتربة من ال ،الس�ید الوز�ر ،ٔ�وال
  . د�لو �اصنا �ردو لو �عتبار

�نیا، الس�یدة الرئ�سة ٔ�� كنتو�ه �، ٔ�ن هذا ا�ور د�� يف �س�یري 
  . اجللسة، راه اك�ن نظام دا�يل �یضبط السري د�ل هاذ اجللسة

ميل كنتلكمو اح�ا مكس�شار�ن عند� احلق فال�م، ولكن ميل 
ق د�هلم كذ� فال�م، وما السادة الوزراء �یخصنا حنرتمو احل ا�یتلكمو 

  .�شوشوش �ىل أ�جوبة د�هلم، �اص لك وا�د یتحمل املسؤولیة د�لو

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

الس�ید الوز�ر،  اهللا خيلیمك ٕاىل اكن يف �س�یري اجللسة، ح�ث كتقاطعو 
�ش دقائق، وٕاىل ما اك 2ٕاىل اكن يف �س�یري اجللسة �ذو الوقت يف �دود 

  .ونبقاو �س�مترو فهاذ الطریقة �رنفعو اجللسة هللا خيلیمك
  .تفضل الس�ید املس�شار

  :املس�شار الس�ید عبد العز�ز بنعزوز
   .شكرا الس�یدة الرئ�سة

�ني یت�دث املس�شارون حتت هذه الق�ة یت�دثون �لك ا�رتام 
وتقد�ر ٔ�عضاء احلكومة ولزمالهئم مع بعضهم البعض، ولكن �ني تتطاول 

مة وتقل ��رتام �ىل هاذ املؤسسة ا�س�توریة فأ�مر �ري مق�ول احلكو 
  .متاما ورد الفعل مرشوع

  :الس�یدة رئ�سة اجللسة
  .شكرا

  .اللكمة �لس�ید الوز�ر

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

ٔ�وال النظام ا�ا�يل �لس املس�شار�ن هو احلمك، من حق ٔ�ي 
مس�شار ٔ�و ٔ�ي وز�ر ٔ�نه یعرب �ىل الرٔ�ي د�لو، ما م�فق��ش معه اكینة 

  . وسائل ما ميك�ش نل��ٔو ٔ�سالیب �ري م�صوص �لهيا يف النظام ا�ا�يل

مقاطعة الس�ید الوز�ر فاحلدیث راه �ري م�صوص �لهيا يف النظام 
جملس املس�شار�ن، ٔ�ن ��رتام عندو قوا�د ما ميك�ش  ا�ا�يل د�ل

نقاطع وا�د ٔ�ثناء ال�م د�لو بدعوى، راه اخلط�ٔ حىت ولو اكن ال یربر ب�ٔي 
  ".الغایة ال تربر الوس�ی�"يشء 

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

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

  . شكرا
تنقولو ٔ�ن الیوم أ�سعار رجعات ووالت �ادیة واملراق�ة شدیدة، واح�ا 

، وما ميك�ش نتلكمو، ما ميك�ش نتلكم هاذو 5757املواطنني عطینامه رمق 
  .فوضویني، ال ما ميك�ش

  :الس�یدة رئ�سة اجللسة
د�لو ؤ�� هللا خيلیمك ما تبقاوش تقاطعو الس�ید الوز�ر يف التعق�ب 

  .كنرتٔ�س اجللسة وغنطبقو الوقت
  .كنتصنتو لمك ،الس�ید الوز�ر

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

  .ٔ�� ما طال�ش م�و یتص�ت لیا، طالب م�و �سكت

  :الس�یدة رئ�سة اجللسة
  .ٔ�رجومك هللا خيلیمك

  . رفعت اجللسة، وشكرا ملسامهتمك
  . غیت جتاوب الس�ید الوز�ر �ىل السؤال د�ل الفریق نتصنتو �ب إاىل 

هللا خيلیك الس�ید الوز�ر �لك ا�رتام مجلیع أ�طراف ا�يل ك�شار�و يف 
هاذ اجللسة هللا خيلیمك ما تبقاوش تقاطعو الوز�ر، �لیو� نتصنتو �لجواب 

  .. د�ل الوز�ر يف �دود
قانون ا�ا�يل د�ل ا�لس راه تند�رو التوازن فهاذ ا�لس وكنعرفو ال

وكنطلب م�مك من ق�یال �ش جتاوب، كنتصنتو لمك الس�ید الوز�ر، هللا 
  .خيلیمك

  . دقائق هللا خيلیمك 5رفعت اجللسة وشكرا �ىل مسامهتمك، يف �دود 
دقائق، هاذي �لسة  �5ش منش�یو نناقشو هاذ اليش يف �دود 

ا الوقت، ٕاىل اكنت الفوىض �یتفرجو ف�نا املواطنني �اصنا حنرتمومه ونطبقو 
دقائق،  5يف اجللسة من حقي �رئ�سة اجللسة �ش �رفع اجللسة يف �دود 

  .هللا خيلیمك
ٕاىل كنا غنتصنتو �لجواب د�ل الوز�ر والوز�ر اكن غی�اوب �لینا يف 
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دقائق ��س�مترو يف اجللسة حىت ت�هت�ي اجللسة، ٕاال ما كناش  �3دود 
  . �رنفعو اجللسة
  .دقائق 5وشكرا، 

  )دقائق 5رفعت اجللسة ملدة (

  :الس�یدة رئ�سة اجللسة
  .شكرا، شكرا �ىل ا�هود والتفهم د�ل مجیع �خوان

  .و�س�متر يف اجللسة، هللا ٕا�لیمك الس�ید الوز�ر، اللكمة لمك

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

  .شكرا الس�یدة الرئ�سة
�لمواطنني، اح�ا تنقومو �لواجب د�لنا، املشلك ا�يل كنا  �ادي نقول

�لكمنا �لیه ق�ل هو الوفرة، حىت املواد ا�يل قلی� يف السوق ج�ناها من 
  .اخلارج مبا ف�ه البص� الیا�سة �ا� من هولندا �ش فعال �كون العرض

ا�ٓن حماربة الوسطاء هذا مسلسل ال ی�هت�ي ٔ�عطینا أ�رقام د�ل العمل 
�يل قامت به احلكومة �ري يف أ�س�بوع أ�ول، ما تیعن�ش ٔ�ننا قضینا �ىل ا

املفسد�ن وقضینا �ىل الناس ا�يل تید�روا التخز�ن �ش �رتفعوا أ�سعار، 
ولكن قاميني �لواجب د�لنا، عیب ٕاىل عیط �لینا يش وا�د يف الرمق 

  . وما مقناش �لواجب د�لنا 5757
شهدو املواطنني، أ�س�بوع أ�ول ٔ�كرث من املواطنني ت�شهدوا، اح�ا ت� 

تقریبا فار�ة، ولكن لكهم ا�ٓخر�ن �ىل صواب،  %12وا�د عیطوا،  2000
  . مقنا �لواجب د�لنا، ٕاذن طلبنا من املواطنني ٔ�هنم یتعاونوا معا�

فعال اك�ن مشالك �اصة يف ال�سویق ويف التخز�ن، هذا مسلسل اح�ا 
م�مك اتصل بنا وما مقناش �لواجب،  مسؤولني لكنا واش اك�ن يش وا�د

هذا هو ا�يل طلبو م�ا، ٔ�ش�نو تطلبو ما فهم�ش ٔ�ش تیطلبو ا�ٓخر�ن، 
الوفرة، قلنا الوفرة املوجودة، قولوا يل املادة ا�يل ما موفراش يف السوق ٕاال 
ٕاىل اكنت حبرا �ایة، ومع أ�سف وال من حسن احلظ اجلو �رد، ٕاذن حبال 

دغیا، حبال ا�الح اك�ن �ري د�ل زا�ورة مازال ما  بعض املواد ما تیطیبوش
د�لش د�ل ٔ�اكد�ر، هنار ید�ل د�ل ٔ�اكد�ر �ادي ینقص ا�مثن، ٕاذن 

 .العرض �ادي و�یزتاد من هنا �لفوق
ٕاذن تنقولو �لمواطنني ٔ�ن أ�سعار راه بدات تتزنل، أ�س�بوع أ�ول 

بط وهذا و�د �ادي فرمضا�ت ا�يل تیعرف السوق، ا�ٓن أ�سعار راه �هت 
كنت �ىل صواب ؤ�� مس�تعد  2009مع املواطنني، ٔ�ما ا�يل غوت ف 

  .هذاك الف�دیو ن�رشها فالعامل، �الش؟ ٔ�ن عندها س�ب

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

�ٓخر سؤال مربمج يف �دول أ�عامل، مو�ه لقطاع ٕاصالح إالدارة 
فة العموم�ة، وموضو�ه التدابري املت�ذة ل�رسیع توطید املصاحل والوظی

اخلارج�ة واملرافق إالداریة وفروع املؤسسات العموم�ة �ٔ�قالمي احملدثة، 
  .واللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من الفریق احلريك لتقدمي السؤال

  :املس�شار الس�ید الطیب البقايل
  .شكرا الس�یدة الرئ�سة احملرتمة

  دة الوز�رة احملرتمة،الس�ی
  الس�ید الوز�ر احملرتم،

  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
مببادرة حكمية من صاحب اجلال� نرصه هللا ؤ�یده، مت ٕا�داث مجمو�ة 

، وهو اخ�یار ٕاسرتاتیجي یعزز 2009من أ�قالمي والعامالت م�ذ س�نة 
  .لوطن والرتابالالمركزیة �ىل ضوء اجلهویة املتقدمة يف ٕاطار و�دة ا

ورمغ ا�هودات املبذو� �لريق هبذه أ�قالمي، ٕاال ٔ�ننا �س�ل ونالحظ، 
الس�ید الوز�ر احملرتم، ت�ٔخرا وتعرثا وغیا� �لعدید من املصاحل إالداریة 
اخلارج�ة واملرافق العموم�ة يف خمتلف ا�االت والقطا�ات، وكذا 

ث هذه أ�قالمي، مما املؤسسات العموم�ة رمغ مرور حوايل عقد �ىل ٕا�دا
�كرس معا�ة ساكنهتا من التنقل ٕاىل املدن ا�اورة لقضاء مصاحلهم إالداریة 
و�ج�عیة، ؤ�خص ���ر هنا �ىل س��ل املثال ٔ�قالمي ا�ریوش، تنغري، 
جرس�یف، س�یدي سل�ن، م�دلت و�ريها، بل و�ة حمدثة ب�ٔمكلها ا�يل يه 

  .�ف�اللت- �ة در�ة
ق نالحظ، الس�ید الوز�ر، ٔ�نه يف الوقت ا�ي تت�ه ويف نفس الس�یا

ف�ه بالد� ٕاىل ٕاقرار م�ثاق �دم الرتكزي، فٕان هذه أ�قالمي احملدثة ال زالت 
  .ت��ظر تفعیل الالمركزیة

و�لیه �سائلمك، الس�ید الوز�ر احملرتم، عن ما يه التدابري اليت تت�ذوهنا 
ریة وفروع املؤسسات ل�رسیع توطید املصاحل اخلارج�ة واملرافق إالدا

العموم�ة هبذه أ�قالمي؟ وما هو املدى الزمين الس�تكامل وٕاجناز املشاریع ذات 
  الص�؟

  .شكرا الس�ید الوز�ر

  :الس�یدة رئ�سة اجللسة
  .شكرا

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

وز�ر املنتدب �ى رئ�س احلكومة ملكفا ٕ�صالج  ،الس�ید محمد بنعبد القادر
  :ارة و�لوظیفة العموم�ةإالد

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

  .رمضان �رمي
هاذ السؤال من ش�ٔنه ٔ�ن �سلط الضوء �ىل بعض النواقص وبعض 

  .�خ�الالت ا�يل كمتزي املسار د�ل الالمتركز إالداري ببالد�
ال رجعة تعلمون الس�ید املس�شار ٔ�ن هذا وا�د التو�ه ٕاسرتاتیجي �ام 
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ف�ه، وا�ٓن ٔ�صبح �یك�يس وا�د الطابع اس�تع�ايل، نظرا ٔ�ن املسار د�ل 
اجلهویة مىش بوثرية ٔ�رسع، وهاذي وا�د املفارقة يف بالد�، ٔ�ن الشعوب 
أ�خرى بدات �ملسلسل د�ل الالمتركز إالداري ق�ل من ٕارساء د�امئ 

  .اجلهویة املتقدمة
تو�د الربامج التمنویة د�لها �ىل اح�ا ا�ٓن عند� جمالس �ة م�تخبة ت 

صعید اجلهة ولكن ٕاىل جوارها ل�ست هناك ٕادارات �لقرب، ٕادارات ال 
  .ممتركزة و�متزي بصالح�ات والقدرة �ىل اختاذ القرار

اك�ن فعال، ٔ�� م�فق وهاذ القضیة ملس�هتا يف �دد من اجلوالت مع 
ت الوزاریة �ىل الك�ري من الفعالیات، اك�ن ضعف ا�متثیلیة د�ل القطا�ا

  . مس�توى ا�ال الرتايب
طار �خ�صاصات د�لها ت�هتز لك م�اس�بة  هاذ الوزارة يف ٕا
 ا�يل ا�لجنة ا�يل ك�سهر �ىل دراسة املشاریع د�ل التنظمي د�ل

)les organigrammes(  د�ل التنظمي الهیلكي لٕالدارات ا�يل
دارات املعنیة �ىل �رسیع بتغطیة  الرتاب الوطين كتحمت �ىل اكفة االٕ

داریة الالممركزة، واكینة �ود ا�ٓن �اریة يف هذا ا�ال  ملصاحلها االٕ
نعطیك م�ال �ل�س�بة دریوش ا�ٓن اك�ن مرشوع د�ل املد�ریة 
قلميیة �لفال�ة �ش �سامه يف الت�ٔطري املؤسسايت �لفال�ني يف  ٕا
قلميیة �لشغل  یضا مد�ریة ٕا طار القرب، و�ل�س�بة جلرادة اك�ن �ٔ ٕا

دماج املهين، ومازال اكینة مشاریع �ٔخرى يف الطریقوا   . الٕ
م�ثاق الال�ركزي إالداري واح�ا ا�ٓن ت�ش�تغلو ا�لمسات أ��رية �ىل 

ا�يل �ادي �شلك حتول نوعي يف لك هاذ املسار، و�ادي خيلق فعال 
ٕادارات ال ممركزة و�متتع بصالح�ة اختاذ القرار يف ٕاطار التعز�ز اجلهویة 

  . قویة ا�ال الرتايب ببالد�املتقدمة وت
  .وشكرا

  :الس�یدة رئ�سة اجللسة
  .شكرا

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

  :املس�شار الس�ید الطیب البقايل
  . شكرا الس�ید الوز�ر احملرتم �ىل هاذ التوضی�ات الهامة

�ناه وتفا�ال مع جوا�مك القمي نؤكد يف الفریق احلريك �ون هذا السؤال و 

�لس�ید رئ�س احلكومة احملرتم، نظرا لطبیعته اليت تت�اوز قطا�ا حكوم�ا 

  .بعینه
  الس�ید الوز�ر احملرتم،

ٕاقلمي ا�ریوش كام تتعرفو ٕاقلمي قروي، ٕاقلمي �ابوي، ٕاقلمي یقع �ىل 
الوا�ة املتوسطیة مطل �ىل البحر أ�بیض املتوسط، وا�يل قطاع الصید 

قطاع اسرتاتیجي ح�وي �م حساس ا�يل  البحري ف�ه فهاذ إالقلمي هو
  . تیلعب وا�د ا�ور �م يف هاذ إالقلمي

ٕاال ٔ�نه هاذ إالقلمي ال زال یف�قر ٕاىل مد�ریة الفال�ة والصید البحري 
�لمیاه والغا�ت التمنیة القرویة، لكن �اء هذا يف جوا�مك �ىل ٔ�نه هنا� 

  . جمهودات كتنذر ٕال�داث هاذ املد�ر�ت
  .كرك الس�ید الوز�ر �ىل هاذ املعطىمرة ٔ�خرى �ش

ما نقو� هو ٔ�ن ٕاقلمي دریوش هو �ا� اس�ت��ائیة ٔ�خرى، ف� ٔ�عتقد �ىل 
  .الصعید الوطين، ف� یتعلق ��ال أ�مين

  ..ٔ�نمت تعرفون الس�ید الوز�ر

  :الس�یدة رئ�سة اجللسة
  .شكرا الس�ید املس�شار ا�هت�ى الوقت، ا�هت�ى الوقت الس�ید املس�شار

  .اكی�ش الردا �لس�ید الوز�ر، م اللكمة
  . �شكر الس�ید الوز�ر �ىل مسامهته

   .شكرا ملسامهتمك مجیعا
  .ورفعت اجللسة، وشكرا


