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 لرئ�س ثاين، اخللیفة ال إالاله احللوطياملس�شار الس�ید عبد : الرئاسة
  .ا�لس

�ق�قة او  ثالثة، ٕابتداء من السا�ة ال �قةدق  ونتان وعرش ساع : التوق�ت
  .الثالثة بعد الزوالا

  .أ�س�ئ� الشفهیة شةم�اق : �دول أ�عامل

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

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

  .ٔ��لن عن اف�تاح اجللسة
  الس�ید الوز�ر احملرتم،

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
من ا�س�تور، ووفقا ملق�ضیات النظام  100ال ب�ٔحاكم الفصل مع

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

  .وٕا�ال�ت، اللكمة �لس�ید أ�مني

  :خلریف، ٔ�مني ا�لس ٔ�محداملس�شار الس�ید 
  .شكرا الس�ید الرئ�س
  الس�ید الوز�ر احملرتم،

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
  :توصل ا�لس من جملس النواب مبشاریع القوانني التالیة

مبوج�ه �ىل االتفاق �ش�ٔن اخلدمات  یوافق 14.18مرشوع قانون رمق 
بني حكومة اململكة املغربیة  2018ینا�ر  19اجلویة املوقعة �لر�ط يف 

  .وحكومة مجهوریة ب�
یوافق مبوج�ه �ىل االتفاق �ش�ٔن ��رتاف  20.18مرشوع قانون رمق 

بني حكومة  2017د�سمرب  26املتبادل �رخص الس�یاقة، املوقع �لر�ط يف 
 .مجهوریة النیجراملغربیة وحكومة اململكة 

یوافق مبوج�ه �ىل االتفاق �ش�ٔن النقل  28.18مرشوع قانون رمق 
 2018مارس  8ا�ويل �رب الطرق �لمسافر�ن والبضائع، املوقع �لر�ط يف 

 .بني اململكة املغربیة ومجهوریة مايل
یوافق مبوج�ه �ىل االتفاق �ش�ٔن ��رتاف  30.18مرشوع قانون رمق 

بني حكومة  2018مارس  8املوقع �لر�ط يف  ،تبادل �رخص الس�یاقةامل 

 .اململكة املغربیة وحكومة مجهوریة مايل
یوافق مبوج�ه �ىل و�ئق إالحتاد الربیدي  35.18ع قانون رمق مرشو

لٕالحتاد املنعقد ��و�ة س�نة  25العاملي والقرارات اليت اختذها املؤمتر 
2012. 

 املوقعة بربازاف�لیوافق مبوج�ه �ىل االتفاق�ة  39.18مرشوع قانون رمق 
، بني حكومة اململكة املغربیة وحكومة مجهوریة 2018ٔ��ریل  30يف 

الكونغو، لتجنب إالزدواج الرضیيب وم�ع ا�هترب الرضیيب يف م�دان 
 .الرضائب �ىل ا��ل

ربازاف�ل يف بیوافق مبوج�ه �ىل االتفاق املوقع  40.18مرشوع قانون رمق 
، بني حكومة اململكة املغربیة وحكومة مجهوریة الكونغو 2018ٔ��ریل  30

 .�ش�ٔن ال�شجیع وامحلایة املتباد� لالس��رات
 5يف  املوقع ببا�ویوافق مبوج�ه �ىل االتفاق  41.18مرشوع قانون رمق 

بني حكومة اململكة املغربیة وحكومة مجهوریة ٔ�ذربی�ان،  2018مارس 
وم�ع ا�هترب الرضیيب يف م�دان الرضائب �ىل  لتجنب �زدواج الرضیيب

 .ا��ل
 یوافق مبوج�ه �ىل ٕاتفاق التعاون يف جمال 43.18رمق مرشوع قانون 

ٔ��ریل  30ربازاف�ل يف باملوقع  ،الصید البحري و�ربیة أ�ح�اء البحریة
 .، بني حكومة اململكة املغربیة وحكومة مجهوریة الكونغو2018

وافق مبوج�ه �ىل ٕاتفاق إالطار �لتعاون يف ی 48.18مرشوع قانون رمق 
بني  2018 ٔ��ریل 30بربازاف�ل يف ب ، املوقع جمال الفال�ة و�ربیة املوايش

  .حكومة اململكة املغربیة وحكومة مجهوریة الكونغو
التعاون يف م�دان  مبوج�ه �ىل ٕاتفاقیوافق  49.18مرشوع قانون رمق 

بني حكومة اململكة  2018مارس  5 با�و يفب أ�من وماكحفة اجلرمية، املوقعة 
  .�انوحكومة مجهوریة ٔ�ذربیاملغربیة 

�لتعاون يف یوافق مبوج�ه �ىل ٕاتفاق إالطار  50.18مرشوع قانون رمق 
بني حكومة اململكة  2018ٔ��ریل  30بربازاف�ل يف  م�دان الطاقة، املوقع

  .املغربیة وحكومة مجهوریة الكونغو
ر ظ�و �ش�ٔن ح�ما �ةوج�ه �ىل ٕاتفاق یوافق مب 55.18رمق مرشوع قانون 

وٕادارة حتر�ها �رب احلدود  ةا�ت اخلطرة ٕاىل ٕافریق�ا ومراق�اس�ترياد النف
 .1991ینا�ر  30يف ) مايل( �وبامااملعمتدة ب  ،إالفریق�ة

�لتعاون يف  �ىل ٕاتفاق إالطاریوافق مبوج�ه  56.18مرشوع قانون رمق 
بني حكومة اململكة  2018ٔ��ریل  30س��ك، املوقع بربازاف�ل يف � جمال ا�لو� 

 .املغربیة وحكومة مجهوریة الكونغو
فاق الثنايئ �لتعاون يف إالتیوافق مبوج�ه �ىل  61.18ون رمق مرشوع قان

یونیو  10م�دان التكو�ن املهين الفال� والت�ٔطري التقين، املوقع �لر�ط يف 
یة واملیاه والغا�ت ، بني وزارة الفال�ة والصید البحري والتمنیة القرو2018

 .� الف�درالیةري�لمملكة املغربیة ووزارة الفال�ة والتمنیة القرویة مجلهوریة نی�
یوافق مبوج�ه �ىل إالتفاق �ش�ٔن اخلدمات  73.18مرشوع قانون رمق 
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بني حكومة اململكة املغربیة  2018و لییو  20ویة، املوقعة �لر�ط يف اجل
 .وحكومة مجهوریة ا�وم�نیاكن

 ةمبوج�ه �ىل إالتفاق حول املسا�دیوافق  77.18وع قانون رمق مرش 
بني  2018یو ل یو  20مجلريك، املوقع �لر�ط يف ال اا�إالداریة املتباد� يف 

 .حكومة اململكة املغربیة وحكومة مجهوریة ا�وم�نیاكن
يف م�دان �سلمي  �ةیوافق مبوج�ه �ىل إالتفاق  78.18مرشوع قانون رمق 

بني حكومة اململكة املغربیة  2018س�مترب  3و يف �دو اكوااملوقعة ب ا�رمني،
 .وحكومة بور�ینافاسو

إالحتاد إالفریقي  �ةٕاتفاق یوافق مبوج�ه �ىل  81.18ون رمق مرشوع قان
 .2013یو ل یو  11ابوتو يف ، املعمتدة مبملنع الفساد وماكحفته

ون القضايئ �لتعا �ةٕاتفاق یوافق مبوج�ه �ىل  82.18ون رمق مرشوع قان
بني  2018ش�ت�رب  3دو�و يف اكوايف املواد املدنیة والت�اریة وإالداریة، املوقع ب

 .حكومة اململكة املغربیة وحكومة بور�ینافاسو
یوافق مبوج�ه �ىل إالتفاق�ة حول التعاون  83.18مرشوع قانون رمق 

 ، بني2018س�مترب  3يف  ااكدو�وو وقع بالقضايئ يف املیدان اجلنايئ، امل
 .حكومة اململكة املغربیة وحكومة بور�ینافاسو

 .یتعلق �خلدمة العسكریة 44.18ٔ��ريا، مرشوع قانون رمق 
 8و�ل�س�بة لعدد أ�س�ئ� اليت توصل هبا ا�لس ٕاىل �ایة یوم الثال�ء 

  :، فه�ي كتايل2019ینا�ر 
  سؤ�؛ 25: �دد أ�س�ئ� الشفهیة -
  سؤ�؛ 36: �دد أ�س�ئ� الك�ابیة -
  .ٔ�جوبة 10: ٔ�جوبة الك�ابیة�دد ا -

وتوصلت الرئاسة مبراس� من الفریق ا�س�توري ا�ميقراطي �ج�عي، 
یطلب من �اللها ت�ٔج�ل سؤال الفریق املو�ه لقطاع الثقافة وإالتصال، 

  .حول التكو�ن الفين لٔ�طفال، ٕاىل �لسة الحقة
ة هذه كام حنیط ا�لس املوقر �لام، ب�ٔننا س�نكون �ىل مو�د بعد هنای

اجللسة، مع �لسة �امة ختصص ��راسة والتصویت �ىل مجمو�ة من 
  .النصوص ال�رشیعیة اجلاهزة

  .شكرا الس�ید الرئ�س

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

ونبدٔ� �دول ٔ�عامل هذه اجللسة، �لسؤال أ�ول املو�ه لقطاع أ�وقاف 
 ا�ین�ني �لعامل والشؤون إالسالم�ة، وموضو�ه �ر�مج ت�ٔهیل القميني

القروي واملراكز الش�به حرضیة، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق 
  .أ�صا� واملعارصة لتقدمي السؤال

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

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

  الس�ید الوز�ر،
ال د�لنا حول القميني ا�ین�ني يف العامل القروي والش�به القروي، السؤ 

حول الت�ٔطري والتكو�ن د�ل هاذ القميني ٔ�هنم �یلعبو دور �بري يف املسا�د، 
وبغینا حول إالسرتاتیجیة د�ل التكو�ن د�ل هاذ القميني الس�ید الوز�ر 

  .احملرتم

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .شكرا

  .اللكمة �لس�ید الوز�ر

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

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

  .ٔ�شكر الس�ید املس�شار احملرتم وفریقه �ىل السؤال
يف البادیة، هو  �رب �رخينا ا�یين، اكن الرشط يف ٔ�مئة املسا�د الس��

حفظ القر�ٓن الكرمي ومعرفة الرضوري من قوا�د ٕامامة الصالة وما یتصل 
هبا من املعلومات أ�ساس�یة، لكن هذا أ�مر تغري كثريا، ٕاذ صار يف 
مسا�د البادیة الیوم، وامحلد � ٔ�مئة یتوفرون �ىل مس�توى من التعلمي 

ة، وصار هذا الت�ٔهل �اما العتیق و�ىل مؤهالت �ز�یة ا�الس العلمیة احمللی
يف أ�مئة املعینني يف املسا�د اجلدیدة، يف املسا�د اليت تويف ٔ�مئهتا وجعزوا 
عن ممارسة املهام، ولكن املس�ت�د البارز يف هذا ا�ال هو التكو�ن املس�متر 

، وا�ي �متثل يف حضور مجیع أ�مئة �روس 2009الشامل م�ذ �ام 
 .ت أ�ول والس�ت الثالثالس�: ت�ٔهیلیة مرتني يف الشهر

ٕامام مرشد يف البادیة رهن  1000هو وجود ٔ�زید من : واملس�ت�د الثاين
ٕاشارة ٔ�مئة مسا�دها، وهذه املسا�دة يه �ىل رٔ�س �ام هؤالء أ�مئة 

فقد اكن �دد : املرشد�ن املتوفر�ن �ىل قدرات �الیة، و�ىل س��ل املثال
ٔ�لف �مة  148عام ا�ي ودعناه �ام تواصل املرشد�ن مع هؤالء أ�مئة يف ال

  .تواصل
  .وشكرا

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

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

  :املس�شار الس�ید العريب احملريش
ید شكرا الس�ید الوز�ر �ىل اجلواب د�لمك القمي، فعال ك�شكرمك الس� 
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م وج�ار يف التكو�ن وهذاك ا�لقاءات هود �الوز�ر ٔ��مك كتقومو بوا�د ا� 
ا�يل كتدار يف املسا�د لك یوم س�ت، عندها وا�د ا�ور ٔ�سايس و�م، 
ولكن مازال خصها الت�ٔطري والتكو�ن والتحفزي، س�بق لنا يف هاذ الق�ة د�ل 
الربملان الس�ید الوز�ر، �هبنامك وطلبنامك مشكور�ن جتاوبتو معنا يف ما خيص 

  .هجر، و جتاوبتو واكن معل �ماملرشد�ن يف دول امل 
ا�ٓن �ىل مس�توى املسا�د يف العامل القروي، الس�ید الوز�ر، بغینامك 

  .�زیدو تبذلو جمهود �بري
الوضعیة د�هلم، ٔ�نه  ن ٔ�وضاع د�ل هاذ القميني، و�سوؤ�وال، حتس

سو�ش الوضعیة ام مه د�ل ال�سویة، ٔ�ن �دد �بري ماك�ن ٕاشاكل عند
  .دةا ا�يل أ�مور د�هلم مقد�هلم، و�دد �بري

واك�ن ٕاشاكل �اود حق�قي الس�ید الوز�ر، وهو هاذ القميني ا�يل اكینني 
يف املسا�د يف بعض احلاالت �یخرجو �ىل إالطار القانوين د�هلم عوض ما 
یلعبو ا�ور د�ل التكو�ن ویعمرو بیوت هللا �لقر�ٓن و���ر احلكمي يف 

مجمو�ة د�ل أ�مئة ساحمهم هللا �ینحرفو �ىل  إالطار ا�يل هو معقول، كنلقاو
تطرف وا�يل املهمة د�هلم، و�یبقاو یقومو ب�ٔدوار ا�يل فهيا وا�د النوع من ال 

  .فهيا نوع من التحریض
والغریب يف أ�مر الس�ید الوز�ر، وس�بق لنا در� شاك�ت �دة 

�د وم�عددة، لق�نا ٔ�مئة ٕاىل �انب ذاك العمل ا�يل �یقومو به يف املسا
الصلوات امخلس وامجلعة، �ید�رو لقاءات وندوات يف ا�لیايل يف البیوت، 

  .ب�ٔدوار ا�يل يه خمالفة �لقانون ا�يل �یقومو
ولهذا جيب �لیمك الت�س�یق ب��مك وبني وزارة ا�ا�لیة �ش ترضبو بید 
من �دید �ىل هاذ الناس ا�يل �ینحرفو، اح�ا الوضعیة د�هلم بغیهنا 

 املنحرف د�ل يف الت�ٔطري غیهنومش یعين �سامهوب ا�سویوها، ولكن م
املواطنني �ش ب�ٔ�ادیث مكذوبة �ىل رسول هللا،  املواطنني وحيرضو

  .و�یجیبو ٔ�ش�یاء ال ٔ�ساس لها من الص�ة، یعين ما قا� هللا والرسول
ولهذا جيب �لیمك الس�ید الوز�ر، واح�ا كنعرفو الكفاءة د�لمك، وكنعرفو 

و أ�دوار ا�يل كتقومو هبا، یعين توقفو هاذ الناس �ىل التجربة د�لمك وكنعرف
 .�دمه

  .شكرا الس�ید الوز�ر

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

  .اللكمة �لس�ید الوز�ر يف ٕاطار التفا�ل مع التعق�ب

  :والشؤون إالسالم�ة أ�وقافالس�ید وز�ر 
  .شكرا لمك الس�ید املس�شار احملرتم

�اء يف لكمتمك، يف تعق�بمك، امحلد � هنا�  حنن م�فقني �ىل لك ما
الزتام �م لٔ�مئة يف ما یتعلق �لثوابت، هنا� اس�ت��اءات نقولو كتث�ت 
القا�دة، وهنا� حرص من �� جبمیع الوسائل، ٔ�ن هذیك �س�ت��اءات 

تبقشاي، ٔ�ن أ�مئة �لزتام د�هلم �كون �م، یعين ح�ث كنقولو م�ال ام
 116اضطر� نوقفو  2018د�ل اخلطیب، ويف  700ٔ�لف و 23عند� 

ولكن مايش ٔ�س�باب، ٔ�س�باب م�عددة، فك�قولو ب�ٔن هاذ العدد ال معىن � 
  .ٕاحصائیا

مطمئنني، وهاذ اهلم هو مشرتك، واك�ن ت�س�یق �م  �� �ري �ونو
ب��ا، وامحلد � هاذ الت�ٔطري ا�يل قلنا لمك د�ل املرشد�ن عندو �ٓ�ر د�لو، 

املس�ٔ� د�ل رفع املس�توى، ٔ�ن هاذ املس�توى يف العامل ا�يل كنع�شو ولكن 
ف�ه راه املس�ٔ� ا�ی��ة واخلطاب ا�یين والتعبري ا�یين وإاللزتام به من 

  .ٔ�صعب ما �كون، وهاذ اليش ك�شوفوه يف العامل لكه
ف�� هو وا�د املسرية یعين امحلد � اح�ا م�یق�ني ٔ�ن أ�مر یعين 

  .��غي ٔ�ن �كون يف هاذ الب� كمنوذج ل�س�یري هاذ الش�ٔن ا�یين�ادي ملا ی 

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

السؤال الثاين موضو�ه، ان�شار العالج �لرق�ة الرشعیة، اللكمة ٔ��د 
  .السادة املس�شار�ن من الفریق �شرتايك، لتقدمي السؤال

  :املس�شار الس�ید عبد امحلید فاحتي
  .ید الرئ�سشكرا الس� 

  الس�ید الوز�ر،
ان�رشت يف بالد� يف هاذ العقد�ن أ��ري�ن ٔ�و ٔ�كرث هاذ ما �سمى 

و�د�ش مرجع وس�ند ال دیين وال امب�الت الرقاة الرشعیني، يف نظر� ٔ�نه م
  .قانوين لهاذ الناس، ولكن �ش�تغلون وی��اسلون یوم�ا

  �یفاش ك�شوف الوزارة واحلكومة بصفة �امة لهاذ الواقع؟

  :اجللسةلس�ید رئ�س ا
  .شكرا �لس�ید املس�شار

  .اللكمة �لس�ید الوز�ر

  :والشؤون إالسالم�ة أ�وقافالس�ید وز�ر 
شكرا الس�ید املس�شار احملرتم والفریق د�لمك �ىل السؤال، هاذ املس�ٔ� 
يف �ایة احلساس�یة وأ�مهیة، اليش ا�يل غنقول لمك راه كت��و ٕاىل بغیيت 

رقاه ورىق : الطریق يف املعاجلة، یقال يف ا�لغةنعطیه لمك، �بدایة نو�دو 
مبعىن اس�تعمل الرق�ة نفعا � ٔ�و ٕارضارا به، والرق�ة يه �س�تعانة  �لیه،

�لحصول �ىل ٔ�مر بقوة تفوق القوة الطبیعیة، اكنت معروفة عند الشعوب 
القدمية، ورد ذ�رها �ىل و�ه خمصوص يف س�نة إالسالم ومل یقع وصفها 

  .هذا العرص�لرشعیة ٕاال يف 
ؤ�شاكلها متتد من ا��اء، ح�ث تتقول �لوا�د هللا �شاف�ك راك 
ت�س�تدعي وا�د القوة غی��ة �ش �شاف�ه راه ترتق�ه، ميتد من ا��اء وقراءة 
القر�ٓن ٕاىل كتابة ال�مئ، حلروزة، ٕاىل ٔ�شغال من ق�یل السحر ٕاىل ما بعد 



  2018 كتو�ر�ٔ دورة  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

4 

 )2019 ینا�ر 8( 1440 جامدى أ�وىل فاحت

  .ذ�
شلك الرق�ة املذ�ورة يف  والعلامء و�دمه ميكن ٔ�ن یب��وا �لف�وى �القة

الس�نة ب�ٔشاكل كثرية ميارس حتت الیوم ما �سمى �لرق�ة الرشعیة، وهذا 
یق�يض ٔ�ن توصف �لعلامء مجیع املامرسات موضوع السؤال، وٕاذا بني موقع 
لك من هذه املامرسات من الس�نة ٔ�مكن عرض ا�الف مهنا �ىل القوانني 

��ر�ة أ�وىل ما یتعلق �لعالج من املتعلقة �ٔ��شطة ا�تلفة، ومن ب�هنا 
  .املرض

وا�ي ال خيفى �ىل ٔ��د م�ا مجیعا ٔ�ن ا�لجوء ٕاىل ٔ�دعیة الرق�ة هو جلوء 
يف �ا� �ضطرار والضعف ا�ي ميث� املرض، س�� ٕاذا اس�تعىص العالج 
ٔ�و تعذرت وسائ� ٔ�س�بابه الطبیعیة و�ا� الضعف هذه يف مجیع أ�حوال ال 

يف ٔ�ي ٔ�مر یرض �لناس ٔ�و خيالف الرشع ٔ�و مينع القانون، تربر اس�تغاللها 
ویبقى و�ه م�ع هاذ �س�تغالل ٔ�مرا معقدا ی��غي ٔ�ن ینظر ف�ه ا�تصون 
ٔ�نه ٔ�مر ید�ل يف العرض والطلب، یصعب ف�ه الس�� عند حصول الت�ٔثري 
إالجيايب، ا�متیزي بني نص�ب إالحياء ونص�ب الربكة ونص�ب ما ميكن ٔ�ن حيمل 

  .الت�ٔثري الرو� �ىل
ويف مجیع احلاالت یتعني ا�متیزي بني املامرسة �لك وبني �ا� اس�تغالل 

  .م�اس�هتا الر�اكب جرامئ یعاقب �لهيا القانون، شكرا

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

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

  :املس�شار الس�ید عبد امحلید فاحتي
الس�ید الوز�ر �ىل التوضیح د�ل املعىن ود�ل الرق�ة ٔ�نه من شكرا 

الرضوري فهم هاذ املوضوع، وكذ� لك ما �رتبط هباذ أ�مر �ىل مس�توى 
  .دی��ا احلنیف

ا ٔ�نه ال یو�د ال يف القر�ٓن الكرمي وال يف الس�نة النبویة فاح�ا ٔ��لن ،��
�لیه وسمل اكن  الیا الیوم، حىت النيب صىل هللاما حيیل �ىل ما جيري �

  .ینصح ٔ�حصابه ��هاب ٕاىل أ�طباء
والرق�ة كام قلمت يف أ�صل يه د�اء، لكن اح�ا ا�يل �هيمنا الیوم يف 
بالد� ٔ�ن هاذ أ��ر السلبیة لهاذ املامرسة العلنیة ول�ست رسیة، هناك 

الناس ٕاىل إالتیان ٕاىل ا�يء  نیة بلو�ات م�بتة �ىل حمالت تدعوحمالت �ل 
وي من اجلن ومن طرد النحس ومن كذا ومن كذا، ومن العقم ومن �لتدا

  .العنوسة وما ٕالیه
ولكن ا�يل هيمنا اح�ا احلكومة د�لنا �یفاش تتعامل مع هاذ الواقع من 
م�ظور دیين بطبیعة احلال، ومن م�ظور حصي، ومن م�ظور ٕا�اليم ٔ�ننا 

لٔ�سف الشدید مف�و�ني �ىل فضاء ا�يل الیوم هاذ الفضاء املف�وح د�لنا 
عزز و�رس هاذ ا�ٓفة دا�ل ا�متع ال د�ل الق�وات �دیدة �دا ولكها 

  ).�لرايق الرشعي ٔ�و لراق�ة رشعیة(خمصصة لٔ�سف الشدید ق�اة خمصصة 

�� فاح�ا �ب� خصنا هاذ الظاهرة نقاربوها بوا�د الشلك ا�يل ختلینا 
، ت��ج ٔ�وال الت�لف حندو مهنا وما ختلهياش ٔ�هنا ت��ج �ٕالضافة لهاذ اليش

ؤ�یضا �س�تغل من طرف  يه تبعد� عن العقل دامئا تبعد� عن العمل دامئا،
و�ح�یال من �الل �بزتاز من الناح�ة املالیة من �الل  بهؤالء �لنص

التصو�ر يف ٔ�وضاع خم� و�بزتاز من بعد، من �الل وشف�ا ما تفجر يف 
  .البالد� ٔ��ريا من فضاحئ ��س�یة يف هاذ ا�

�� ف�ٔعتقد ٔ�ن احلكومة مبكو�هتا أ�ربعة، وزارة أ�وقاف، وزارة 
ا�ا�لیة، ما ٔ�عتقد ٔ�ن وزارة الص�ة، وزارة االتصال، وكذ� وزارة 

ا�ا�لیة یغیب عهنا هذا أ�مر وهاذ احملالت، و�لتايل مطلوب إال�اطة 
لت�لف ٔ�نه بالد� ل�ست حبا�ة يف حق�قة أ�مر ٔ�ن �كرس ا ،هبذا أ�مر

 ..بدل ٔ�ن نف�ح ٔ��ني املواطنني �ىل 
  .وشكرا

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

اللكمة �لس�ید الوز�ر ٕاىل اكن عنده يش تعق�ب يف �دود ما تبقى من 
  .ثواين

  :الس�ید وز�ر أ�وقاف والشؤون إالسالم�ة
نو تیجري، اح�ا م�فقني، �ري راه قلت ب�ٔن تیخص یت�ني �لعلامء ٔ�ش� . نعم

هام ٕاىل بغیيت �ز� یف�یوك فهيا، قول هلم ها يه �یفاش وصفها، ٕاىل وصف�ا 
الیوم غیقول لنا هاذي عندها ٔ�صل يف الس�نة وهذي ما عندهاش ٔ�صل، 

  .ذیك السا�ة یعرفو الناس
ت��قى قضیة الطلب والعرض، ٕاىل عرفو الناس یتحملو مسؤولیهتم، ٔ�ن 

ه تیدار بطرق یعين �ا�ة ٔ�خرى، هذا مايش رشعي مايش س�ين، ولكن را
هاذ اليش ا�يل �اصو �كون، ما �دا ذ� ٔ�� حبثت �ىل القوانني د�ل دول 

) les guérisseurs(ٔ�خرى تیوا�ذو الوا�د ٕاىل ار�كب يش �ا�ة، ٔ�ن
  .وذاك يش أ�نواع لكها د�ل هاذ اليش م��رش �لعامل

  .شكرا

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

ون��قل ٕاىل قطاع التجهزي والنقل وا�لو��س��ك، والسؤال أ�ول 
موضو�ه امل� العمويم املايئ �ملغرب، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من 

  .فریق العدا� والتمنیة لتقدمي السؤال

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

  �ر احملرتم،الس�ید الوز
  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
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یعد قطاع املاء قطاع ٕاسرتاتیجي �بري و�امل ٔ�سايس يف �س�تقرار 
والتمنیة ؤ��د احملددات احلامسة يف ٔ�من ا�ول وٕاقالعها �ق�صادي، فهو 
من الراك�ز الرضوریة لتطو�ر مسار التمنیة ا�ي تعرفه بالد�، وهبذه 

  .هللا القد�ر ٔ�ن �رمحنا ب�ٔمطار اخلري املناس�بة ٔ�دعو
  :ٕاال ٔ�ن امل� العمويم املايئ ببالد� یعرف اخ�الالت م�عددة، ٔ�ذ�ر مهنا

�س�تغالل العشوايئ حبفر ا�ٓ�ر العشوائیة و�س�تزناف املفرط  -
  �لمیاه اجلوف�ة �شلك قد �سطو �ىل خمزون أ�ج�ال القادمة؛

تقلیدیة، ٔ�خص هنا ���ر  ا�لجوء احمل�شم ٕاىل اس�تعامل موارد �ري -
املیاه العادمة املعاجلة يف سقي املسا�ات اخلرضاء ومالعب الكولف، مقابل 

 تبدید املاء الصاحل �لرشب لهذه الغا�ت؛

 ٔ�یضا تعرض املوارد املائیة �لتلوث؛ -

ؤ�یضا اح�الل امل� العمويم املايئ والبناء يف جمال أ�هنار، وما  -
، قد �كون مرفوقة حبموالت اس�ت��ائیة ت��ج یرتتب عنه من ف�ضا�ت �و�

 .عهنا ٔ�رضار �لغة
�سائلمك الس�ید الوز�ر احملرتم، ما يه إالجراءات والتدابري اليت 
اختذمتوها محلایة امل� العمويم املايئ والقضاء �ىل �خ�الالت الك�رية 

  وخصوصا املتعلقة �لف�ضا�ت؟
  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .س�شارةشكرا الس�یدة امل 

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

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

شكرا الس�یدة املس�شارة احملرتمة، وشكرا �ىل طرح هذا السؤال، ٔ�ن 
هذا السؤال كام تفضلت يف طر�ه سؤال �م �دا، ٔ�نه ت��علق بوا�د 

  .لقطاع ٕاسرتاتیجيا
ٕاىل بغینا خنترصو ما تقوم به الوزارة يف هذا ا�ال ميكن نقول هو 

ٔ�نه هاذ ا�ال لكه تنظمه  ،36.15القانون التزنیل د�ل املق�ضیات د�ل 
  .مق�ضیات قانونیة، الوزارة حترص �ىل تزنیلها

بطبیعة احلال من أ�مور ا�يل �ات يف السؤال وا�يل يه �مة �دا 
الرتايم �ىل امل� العمويم املايئ، وفعال هذا �اصل ٔ�نه امل� العام  قضیة

املايئ ممتد �ىل طول البالد ویعرف وا�د العدد د�ل إالشاكالت، لكن من 
ترنجعو ملق�ضیات القانون تنلقاو ب�ٔنه نظام الرتخ�ص واحض، ٔ�ي إالقامة د�ل 

امة ممرات �ىل امل�ش�ٓت فوق امل� العمويم هبدف اس�تعامل املیاه ٔ�و ٕاق
جماري املیاه ٔ�و ٕاجناز جتویفات �مل� العمويم ٔ�و ٕاىل �ري ذ� حتتاج ٕاىل 

  .نظام �رخ�ص، وعندما ال �كون مرخصة فه�ي جمرمة مبق�ىض القانون

مع ذ�، ا�ٓن عند� الرشطة د�ل املیاه ا�يل، امحلد �، ا�ٓن العدد 
ش�تغل يف املراق�ة عضو، �  221د�لها �ري �ىل مس�توى الوزارة وصل ٕاىل 

  .واملعاینة، وبطبیعة احلال ٕارسال احملارض �لجهات ا�تصة
بقي ٔ�ن ٔ��رتف ٔ�نه يف جمال حتدید امل� العام املايئ، عند� ت�ٔخر حق�قي 
�دا يف هذا ا�ال، وس�سعى ٕان شاء هللا يف الس�نوات املق�� ٕاىل تدارك 

  .هذا اخلصاص
  .شكرا الس�ید الرئ�س

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

 .اللكمة �لس�یدة املس�شارة يف ٕاطار التعق�ب
  :امال م�رصة ةاملس�شارة الس�ید

  .شكرا الس�ید الرئ�س
شكرا الس�ید الوز�ر �ىل التوضی�ات، ؤ�یضا �ىل ا�هودات اليت تقوم 

  .هبا الوزارة
كام ٔ�رشمت فهناك تعرث �بري ف� خيص حتدید امل� العمويم املايئ، وهذا 

�ر سلبا �ىل حتدید املناطق املهددة �لف�ضا�ت، مما یؤ�ر سلبا �ىل س�یؤ 
  .ٕا�داد الو�ئق املتعلقة �لتخطیط العمراين �لمدن

املتعلق �ملاء  36.15ٔ�رید ٔ�ن ٔ�شري ٕاشارة �نیة، كام ذ�رمت ٔ�ن القانون 
هو یويل ٕاجناز الب��ات التحتیة الرضوریة �لوقایة من الف�ضا�ت لٔ�حواض 

ورمغ توفر ا�راسات �ى هذه أ�حواض ٕاال ٔ�هنا مل تنجز ٕاىل �د  املائیة،
  .معقول ومعترب هذه إالجنازات ٔ�و امل�ش�ٓت اليت حتمي من الف�ضا�ت

كام ٔ�ن �ل�س�بة �لرشطة املائیة هناك �دد، هناك نقص يف املوارد 
ال�رشیة اليت تقوم هبذه املهمة، وهو ٔ�یضا یؤ�ر سلبا �ىل مس�ٔ� حامیة امل� 

  . عمويم املايئال
ٔ�رید ٔ�یضا ٔ�ن ٔ�شري ٕاىل ٔ�ن �ل�س�بة �لمصاحل إالقلميیة �لامء، وحسب 
�خ�صاصات اليت تقوم هبا، هناك نوع من الغ�ش ونوع من �دم الوضوح 

  .بني ما تقوم به وما تقوم به واك� أ�حواض املائیة

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .الس�یدة املس�شارة احملرتمة اشكر 

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

  :الس�ید وز�ر التجهزي والنقل وا�لو��س��ك واملاء
ف� یتعلق �ملراق�ة معوما، هاذ اليش ا�يل رشعنا تند�روه �رب رشطة 
املیاه بدٔ� یؤيت ٔ�لكه، ٔ�ن رشطة املیاه �راقب وتعا�ن ؤ�� �لكمت �ري �ىل 

ل وا�لو��س��ك واملاء، �لام ب�ٔن حىت العدد ا�يل اكن يف وزارة التجهزي والنق
  .وزارة الفال�ة اح�ا تنعمتدو امللكفني من �هنا

إالشاكل د�ل الت�دید د�ل امل� العام املايئ هو ٕاشاكل قانوين، ٔ�ن 
اكینة وا�د املسطرة ثق�� وطوی� �دا، يه ا�يل �القة هذا إالشاكل هذا، 
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بطبیعة احلال حتصینه ٔ�مام  وٕاال فعموما امل� العام املايئ معروف، لكن
الرتايم ا�يل هو قد یت�ذ ش� قانونیا، هذا هو ا�يل ف�ه ٕاشاكل، ٔ�ن العربة 

  .بطبیعة احلال �لو�ئق القانونیة اليت تث�ت هذا امل� العام املايئ
ف� یتعلق �محلایة من الف�ضا�ت، الواكالت عندها ا�راسات، لكن 

توفر �ع�دات املائیة، �اصة ٔ�نه يف ظل بطبیعة احلال هذا تريتبط مبدى 
التغريات املناخ�ة والت عند� وا�د العدد د�ل املناطق ا�يل رمبا �رخيیا ما 

  .اك�ش فهيا إالشاكل، ٔ�صبح فهيا هذا إالشاكل، وهذا ما حنن بصدد معاجلته
  .شكرا الس�ید الرئ�س

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

الثاين، وموضو�ه وضعیة السدود يف �ة لكممي واد  ون��قل ٕاىل السؤال
املس�شار�ن من الفریق �س�تقاليل �لو�دة  السادةنون، اللكمة ٔ��د 

 .والتعادلیة لتقدمي السؤال

  :ع�ن عی� الس�یداملس�شار 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�ید الوز�ر،
  السادة املس�شار�ن،

  الس�ید الوز�ر،
لعب دورها التمنوي هبذه اجلهة يف قضیة ما يه التدابري املت�ذة يك ت

  السدود جبهة لكممي واد نون؟ 
  .شكرا

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .شكرا

 .اللكمة �لس�ید الوز�ر يف ٕاطار اجلواب

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

�ش جزء من السؤال اكن مرتبط �لتو�ل د�ل السدود، شف�ك ما رشت 
�ىل لك �ال هذا ا�ال ما �اصش �ري �لكممي واد نون، لكن ف� . �

بطبیعة احلال تتعرف وا�د یتعلق مبا تفضلمت به من سؤال، هاذ اجلهة 
الضعف يف املواد املائیة د�لها، نظرا �لطابع د�لها الصحراوي، وتتوفر ا�ٓن 

ت �رجمة سدا صغريا وم�وسطا ذات ٔ�هداف م�عددة، ومت �13ىل ما یفوق 
�دة م�ش�ٓت مائیة يف ٕاطار ا�منوذج اجلدید لتمنیة املناطق اجلنوبیة، والراحج 

ك ا�يل هو مرشوع صمرشوع سد د�ل فاانطلقت ٔ�شغال ٔ�نه يف �لممك ٔ�نه 
ملیون  79، ا�يل �ادي تفوق احلق�نة د�لو "الصیاد"�بري �دا �ىل وادي 

ا�رمه، وهاذ السد  ملیار د�ل 1.5مرت مكعب، بوا�د الغالف مايل د�ل 
ملیون مرت مكعب من املیاه ومن �زوید  13.6س�ميكن من تنظمي حوايل 

مدینة لكممي واملراكز ا�اورة �ملاء الصاحل �لرشب، واملسامهة يف حامیة 
مدینة لكممي من الف�ضا�ت، وتغذیة الفرشة املائیة هبا، فضال عن �منیة 

  .السقي بدوا�ر سهل لكممي
 114سدود صغرية �لكفة ٕاجاملیة تقدر ب  6ٔ�شغال كام ٔ�نه انطلقت 

فين ومجمو�ة يف ٕاقلمي لكممي ومجمو�ة يف یملیون درمه، مجمو�ة يف س�یدي إ 
، وهذا بطبیعة احلال الغرض م�ه ٔ�نه یوقع وا�د شویة د�ل ٕاقلمي طانطان

  .التوازن �ل�س�بة لهاذ املناطق اليت مل تعرف سابقا ٕا�شاء سدود تلیة هبا
  .الرئ�س شكرا الس�ید

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

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

  :ع�ن عی� الس�یداملس�شار 
  .شكرا الس�ید الوز�ر

دور �ام، ولكن الس�ید الوز�ر  ك لعبصسد فأ�ن فعال الس�ید الوز�ر 
بني یدي �ال� امل� يف ا�ا�� وا�يل  اللك یعرف ب�ٔن االتفاق�ة ا�يل موقعة

ملیار د�ل الوزارة  65يف احلق�قة �ات املسامهة د�لمك فهاذ السد ب 
ملیار، و�لتايل دو� قطر الشق�قة  22د�لمك، واجلهة د�ل لكممي واد نون 

  .ملیار 150يف ٕاطار التعاون قامت ٕ�جناز هذا السد �لكفة مالیة تبلغ 
ام قلت، ٔ�ن السد سامه فعال يف تغذیة الفرشة ٕاذن الس�ید الوز�ر ك

  .املائیة ويف كذا، ولكن الزال لكممي حيتاج ٔ�كرث من ذ�
يف  فين من نقصیفين وما یعرفه ٕاقلمي إ یالوز�ر كذ� ٕاقلمي إ وهنا الس�ید 

الرشوب نقصا �ادا ويف الف�ضا�ت، �ات ف�ه بعض السدود التلیة  املاء
  .ات د�لوا�يل يه مازالت ما سداش احلاج�
ملیار ا�يل ٔ�نمت الس�ید الوز�ر املسامهة  87ولكن سؤايل الس�ید الوز�ر 

ملیار، ملاذا الس�ید الوز�ر هاذ  22ملیار واملسامهة د�ل اجلهة  65د�لمك يف 
ملیار م�دارش يف ٕاقلمي لكممي وٕاقلمي �ٓسا وٕاقلمي الزاك، هاذ إالقلميني ا�يل  87

-سا�ٔ  ٔ�ن ٕاقلمي تعرفون الس�ید الوز�ر املیاه، ؤ�نمت جمالعرفو نقص �اد يف 
طان وٕاىل طانالزاك يف فصل الصیف لك الساكنة ت��قل ٕاىل لكممي وٕاىل 

ماء، ؤ�نمت  العیون وٕاىل السامرة، ٔ�نه ال ميكن ٔ�ن �س�تقر الس�ید الوز�ر بدون
 و�اءتعرفون النقص احلاد يف الشهور العادیة وما �لمك يف فصل الصیف، 

ر ٔ�ي سد سواء تيل ٔ�و �ري ذ� لٕالجناز يف هذا �ىل لسانك ٔ�نه مل یذ�
  .إالقلمي

�منیة هذه أ�قالمي بدون سدود؟ �یف الس�ید  �یف ،الس�ید الوز�ر ،�ا

الوز�ر ؤ�نمت تعرفون ٔ�ن هذه أ�قالمي تع�ش �ىل املراعي �ىل الكسب، 
والكسب ا�ٓن الس�ید الوز�ر خر�ات احلكومة قانون د�ل حتسني املراعي 

اعي ٔ�و ٕارا�ة املراعي ا�يل �س�ب�ت يف مجمو�ة د�ل املشالك بني ٔ�و تنظمي املر 
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اجلهات الس�ید الوز�ر، مما ٔ�نه ٕاذا مل یعاجل يف الوقت احلايل فس�ی�س�ب 
بني هاذ الق�ائل د�ل اجلنوب وهاذ الق�ائل د�ل  ا�شقاقالس�ید الوز�ر يف 

هاذ  الشامل وق�ائل كذا، وكذ� ٔ�ن املرشوع مل یضمن ما �اء يف املرشوع،
الناس د�ل أ�قالمي اجلنوبیة ا�يل حيرم �لهيم �ش یدوزو لزتن�ت لهنا، فني 
�ادي �سك�و؟ ما اكینني سدود د�ل تورید املاش�یة، ما اكینني سدود حىت 

ٕاىل ج�هنا ا�ٓن يف هذا الوقت  ل�ٓسا، ٔ�ن �ٓسا ا�ٓنلتحسني الفرشة املائیة 
�ل املوايش ا�يل يه معروفة املاء وما �� �س�تقرار د د�لفهيا انقطاع 

  ..�ملئات د�ل امجلال ود�ل الغمن

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

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

  :الس�ید وز�ر التجهزي والنقل وا�لو��س��ك واملاء
، وا�د الس�ید املس�شار يف التعق�ب د�� د�ليت �زاف د�ل احلواجي

الشق ما مرتبطش بوزارة التجهزي والنقل وا�لو��س��ك بتا�، ما عرف�ش 
 .�الش طرح�یه �يل، جيب ٔ�ن تطر�ه �ىل الوز�ر املعين به

ك، ورشت وا�د إالشارة �اصها صفأ�� قلت ٔ�نه اك�ن السد د�ل 
ك صفا�كون دق�قة، ٔ�ن دريت فهيا ٕاشارة �اكد �كون ملغومة، السد د�ل 

اقرتح�اه يف التعاون ا�ويل، مايش القطریني ا�يل قالو لنا �ادي اح�ا ا�يل 
ك، �ش �كون أ�مور واحضة، ٔ�نه ميل �یكون عند� صفامنولو السد د�ل 

التعاون ا�ويل احلكومة يه ا�يل كتقرر فني �ادي تد�ر املشاریع د�لها، 
جلنوبیة ختتار وهذه ٕاشارة �ینة، ٔ�نه يف ٕاطار هاذ ا�منوذج التمنوي لٔ�قالمي ا

ملیار درمه،  1.5ك، ا�يل راك قلت راه صفابطبیعة احلال هاذ السد د�ل 
ا�يل �ادي �كون يف  ملیار د�ل الس�ن�مي، وهو من ٔ�كرب السدود 150
  .بالد�

فين راه �ادي تنطلق ف�ه سد س�یدي داوود، سد یف� یتعلق �س�یدي إ 
 ولت،سسد د�ل مت  ويف ٕاقلمي لكممي وسد �كامن، رماتنتا، ثالث اكابوس

وهذه وا�د ا�مو�ة د�ل السدود وا�ا قلت  نطان سد ٔ�عباراويف ٕاقلمي ط
سدود تلیة، كنتلكمو �ىل وا�د العدد �بري د�ل املالیني د�ل أ�م�ار 

  .املكعبة، �لام ب�ٔن املنطقة كام قلت الطبیعة د�لها فهيا �دد من إالشاكالت
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :ةالس�ید رئ�س اجللس
  .شكرا الس�ید الوز�ر

ون��قل ٕاىل السؤال الثالث، وموضو�ه وضعیة الش�بكة الطرق�ة، ما زلنا 
مع الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة، فلیتقدم ٔ��د املس�شار�ن لتقدمي 

  .السؤال

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

  السادة الوزراء،
  مني،الزمالء املس�شار�ن احملرت 

  الس�ید الوز�ر،
سؤالنا یتعلق مبوضوع وضعیة الطرق برتاب اململكة، و�لتايل �سائلمك 
عن ما يه إالجراءات اليت تت�ذوهنا من ٔ��ل حتسني وضعیة الطرق �اكفة 

  .�راب اململكة
  .شكرا

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

  .اللكمة �لس�ید الوز�ر يف ٕاطار اجلواب

  :لتجهزي والنقل وا�لو��س��ك واملاءالس�ید وز�ر ا
  . شكرا الس�ید املس�شار، شكرا �لفریق

بطبیعة احلال كام س�بق وقلت الطول إالجاميل د�ل الش�بكة الطرق�ة يف 
 %76لكم، كمتثل مهنا الطرق املعبدة حوايل  334ٔ�لف و 57بالد� �یبلغ 

، %60تبلغ �س�بة الطرق ا�يل يه يف �ا� ج�دة ٕاىل م�وسطة حويل 
من تنقالت أ�ش�اص ؤ�كرث من  %90وتؤمن هذه الش�بكة ٔ�كرث من 

  .من نقل البضائع ٕاىل اس�ت��ینا نقل د�ل الفوسفاط 70%
هاذ ما تقوم به الوزارة �شلك �ام ت��ظمه مجمو�ة من احملاور، اك�ن 
الصیانة الطرق�ة واحلفاظ �ىل الرصید الطريق اليت ختصص � بطبیعة احلال 

�ن توس�یع الش�بكة الطرق�ة واملالءمة د�لها مع �اج�ات اع�دات س�نو�، اك
حركة السري، مبعىن �ميكن لنا منرو لتوس�یع الطریق ٔ�و ٔ�ننا منرو لالزدواج 

  .د�لها
اك�ن كذ� الصیانة �عتیادیة ا�يل كتقوم هبا خمتلف مصاحل الوزارة، 

ا�ي  مث بطبیعة احلال اك�ن الرب�مج ٔ�و الربامج ا�يل مرت، لكن الرب�مج
�ش�تغل �لیه هو �ر�مج تقلیص الفوارق الرتابیة و�ج�عیة، وكام س�بق 

ملیار درمه لكها  36ملیار د�ل ا�رمه،  50وقلت يف هاذ الرب�مج د�ل 
دامللیار د�ل ا�رمه  8كمتيش �لمحور الطريق، سواء اكنت الطرق املصنفة 

  .یارد�ل ا�رمهمل  �26ري املصنفة اليت تبلغ بطبیعة احلال ٔ�و الطرق 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید رئ�س 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 تفضلمك بتقدمي هذه املعطیات
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كن بعد وفعال عندما طرح�ا هاذ السؤال فمل �كن �شلك اعتباطي ول
اطالعنا طبعا �ىل ا�راسات اليت یقوم هبا املركز الوطين ��راسات 
وأ�حباث الطرق�ة، وكذ� من �الل مسحنا �لعدید من الطرق �ىل 
الصعید الوطين، واملوضوع یتعلق �حلاكمة ف� خيص هاذ القطاع، ؤ�ساسا 

جمهود  ف� یتعلق �لصیانة، ٔ�نه طبعا هناك حتدي د�ل فك العز�، هناك
�اش � ج�ار تقوم به البالد، لكن هاذ املوضوع د�ل الصیانة مازال ما حس 

ب�ٔنه اكینة يش قفزة ٔ�و ال تطور يف هاذ املیدان، يف هاذ إالجراء، حبیث الرمق 
حشال  2017، 2016هذا يف  %60ا�يل تفضلتو به الس�ید الوز�ر د�ل 

  حشال وصل؟ 2018وصل؟ 
ا�ول �كون هذه ال�س�بة د�ل  اح�ا كنطمحو ٔ�ننا حبال �ري� من

الصیانة ود�ل املراق�ة والت��ع والعنایة �لطرق �كون فهيا وا�د التطور 
و�كون فهيا وا�د احلاكمة �دیدة ا�يل ميكن �رفع من هذا إالطار وختفف 
�لینا اخلسا�ر ا�يل كتكون يف احلق�قة جزاف�ة وكتكون ٔ�ح�ا� �ميكن �لك 

ري، م�ال د� د� د� ٕاىل دزيت من الطریق رصا�ة نعتربوها ٕاهامل ٔ�و تقص
تاست، كنت ٔ�� فهيا �ري هاد أ��مات یعين ذاك اليش اكريث ن د�ل �ز�ن 

يف احلق�قة، اكريث، د� مع هاد الربودة والثلوج وهاد اليش ا�يل �ادي 
�كون ٔ�� �ىل یقني �ري يف الطریق د�ل وراكن �ادي یتاكل �اود �ين 

  .بقى �جورة لوا�د الوقت طویلهذیك الطریق و�ادي ت 
ف�� اح�ا من �الل سؤالنا كنبغیو �شريو لهذا املوضوع د�ل الصیانة 
وأ�مهیة د�لتو يف تطو�ر احلاكمة د�ل معاجلة هذا املوضوع من الب��ات 
التحتیة أ�ساس�یة وا�يل يه عندها وا�د ا�ور �بري �ىل مس�توى 

  .نظومة �ق�صادیة يف البالد�ق�صاد الوطين، و�ىل مس�توى تطو�ر امل 
مث كذ� واح�ا كنتلكمو معمك يف هذا املوضوع فك�الحظو ٔ�نه حىت يف 
التبا�ن ا�يل اك�ن لكام ارتفع اجلانب الطبوغرايف وا�يل ف�ه اخلطورة لكام جسلنا 
إالهامل، اح�ا كنتلكمو �ىل الق�اطر، كنتلكمو �ىل املناطق اجلبلیة سواء يف 

  . املتوسطأ�طلس الك�ري ٔ�و ال
�� الس�ید الوز�ر، اح�ا كنعرفو ا�هود ا�يل كتد�رو البالد يف هذا 
�جتاه واكینني نتاجئ ٕاجيابیة ولكن اح�ا كنمتناو ٔ�نه �رفع الوترية ف� خيص 
احلاكمة �ش ميكن �كون صیانة حق�ق�ة وم�ابعة حق�ق�ة �ش حنافظو �ىل 

د� إالماكنیات �ش ند�رو هذه الش�بكة ا�يل عند�، وميكن �كون بقات عن
  . طرق يف أ�ما�ن ا�يل �اصها

  .شكرا جزیال الس�ید الرئ�س

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

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

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

املصطلح مايش دق�ق، هو القضیة مايش هو يف احلق�قة ذ�ريت وا�د 
قضیة ٕاهامل، ٔ�نه احلاكمة ٔ�ش�نو يه احلاكمة؟ ٔ�نت عندك وا�د إالماكنیات 

  . مادیة توزعها حسب أ�ولو�ت ا�يل اكینة
لكم، ا�ٓن عند� حوايل  10000يف بدایة �س�تقالل اكنت عند� 

ح�ا عند� لكم، ٕاذن وا�د اجلهد تد�رو بالد� وتد�رو �س�مترار، ا 58000
دامللیار د�ل ا�رمه تنخصصوها �ري �لم�ال  6ملیار و 5.5س�نو� ما بني 

د�ل الطرق، لكن هذا التخصیص هو ف�ه البناء وف�ه الصیانة، وبطبیعة 
احلال �یخص یوقع وا�د الشویة د�ل التوازن، ف�التايل الطریقة �ش تت�ىن 

ت واملقاوالت د�لنا الطرق ا�ٓن وقع فهيا وا�د التطور ٔ�ن والت الرشاك
هام ا�يل تید�روها، ماكتب ا�راسات د�لنا هام ا�يل تید�روها، ٕاذن 
تنخترصو اللكفة د�لها، ورشعنا مع مجعیة املهنیني د�ل إالمسنت ٔ�ننا 
�شوفو طرق ٔ�خرى ا�يل ميكن ختفض اللكفة د�لها، وٕاال ٔ�نت تتعرف م�ال 

ملیار درمه �ش  1.7 لها الطریق ا�يل �لكميت �لهيا ٔ�ننا اح�ا خمصصني
  .نعاودو نقادوها

الطلب واك�ن بطبیعة احلال وا�د العدد د�ل املشاریع، لكن الطلب، 
 �36ري املصنفة، ٔ�نين ميل �لكمتك �ىل كثري �دا، �اصة يف الطرق 

ملیار د�ل ا�رمه د�ل الطرق املصنفة ا�يل يه  8ملیار درمه ٕاىل ح�ديت 
ٔ�و �ویة، ما تبقى لكه طرق قرویة، ميل �ادي �ادي �كون �البا ٕاقلميیة 

�سالیو هذا الرب�مج ٕان شاء هللا راه �ادي تويل عند� الطرق القرویة ٔ�كرث 
لكم د�ل الطرق القرویة، ا�ي یفرتض ٔ�ن امجلا�ات يه ا�يل  33000من 

�اصها ��ذ �ىل �اتقها الصیانة د�لها، وهذا وا�د املوضوع ا�يل �اص 
  .تناقشو يف العمق د�لو الفرق النیابیة

  .شكرا الس�ید الرئ�س

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

ون��قل ٕاىل السؤال الرابع يف نفس القطاع، وموضو�ه مواص� بناء 
السدود يف املغرب، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق التجمع 

 .الوطين لٔ�حرار، تفضل

  :حلسن ٔ�دعي الس�یداملس�شار 
  .لس�ید الرئ�سشكر ا

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

نظرا ٔ�مهیة ر�دة بناء السدود يف ٔ�مه مدن اململكة، اس�تطاعت البالد 
حتق�ق جزء �بري من مواردها السطحیة وسقي مسا�ات شاسعة من 
أ�رايض الزراعیة، ٕاال ٔ�ن توفري أ�من املايئ �لمغاربة ٔ�صبح یوا�ه �دة 

شالك بی��ة، مما حيول دون �زوید مجمو�ة من املناطق القرویة �ملاء الصاحل م 
  .�لرشب



  2018 كتو�ر�ٔ دورة  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

9 

 )2019 ینا�ر 8( 1440 جامدى أ�وىل فاحت

  الس�ید الوز�ر احملرتم،
ما يه إالجراءات والتدابري املزمع اختاذها من طرف وزار�مك من ٔ��ل 

�راب بتحسني جودة م�اه السدود �اكفة وضع مقاربة اس��اق�ة كف�� 
  اململكة؟

  .وشكرا

  :ةالس�ید رئ�س اجللس
  .شكرا الس�ید املس�شار

  .�لس�ید الوز�ر اللكمة

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

  .شكرا �لفریق
�لطبع السؤال ف�ه شقان، الشق أ�ول ا�يل هو مرتبط �ٕالسرتاتیجیة 

ونیة، املائیة، راه اح�ا �لكمنا �لیه، عند� تصور، عند� مق�ضیات قان
�ش�تغل �ىل بناء سدود �برية، سدود م�وسطة، سدود صغرية وسدود 
تلیة، وكام قلت ا�ٓن عند� وا�د الرب�مج ٔ�ولوي �ش�تغل �لیه، لكن يف 
السؤال �اء وا�د املوضوع ا�يل هو �م �دا، وبغیت �ري نوحض ف�ه، ٔ�نه 

 - ت�شكر الفریق ٔ�نه طرحو، عندما نتلكم عن جودة املیاه اح�ا ت��لكمو
عند� ش�بكة مراق�ة  1989ٔ�نه م�ذ  -وهذا ل�س �دیدا �ل�س�بة لبالد� 

من ٔ��ل معرفة وضبط جودة املیاه السطحیة واجلوف�ة، ٔ�نه بطبیعة احلال 
  .هذه عندها ٔ�مهیة ٔ�ن اح�ا ا�ٓن ت��لكمو �ىل املاء الرشوب

ف� خيص املراق�ة د�ل احلق�نات  2017-2016النتاجئ ا�يل عند� د�ل 
من احملطات ذات جودة ج�دة ٕاىل ممتازة ولكها  %81د�ل السدود، عند� 

ختص حق�نة السدود اخلاصة �ملاء الصاحل �لرشب، ٕاذن املشلك ما 
ذات  %9من احملطات م�وسطة اجلودة وعند�  %10مطروحش، وعند� 

جودة �قصة �ر�كز ٔ�ساسا يف السدود التلیة، و�رجع نقصان جودة م�اهها 
ارتفاع عنرص الفوسفور وعنرص امللو�ة الناجت عن الطبیعة  ٔ�ساسا ٕاىل

  .اجلیولوج�ة �لمنطقة
ٕاذن مجیع احلق�نات ا�يل مرتبط هبا املاء الرشوب املس�توى د�لها ج�د 

  .ٕاىل ممتاز
  .شكرا الس�ید الرئ�س

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

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

  :س�شار الس�ید حلسن ٔ�دعيامل 
  .شكرا الس�ید الرئ�س
  الس�ید الوز�ر احملرتم،

جوا�مك �م ورصحي وواحض، ولكن ا�ٔ�ید ٔ�ن س�یاسة �ال� امل� 
احلسن الثاين قدس هللا رو�ه، يف بناء هذه املشاریع اكنت وجهية �دا 

  . محلایة أ�من املايئ لب��
اص� بناء هذه اكن هناك �راجع يف مو  ،الس�ید الوز�ر ،لٔ�سف

املشاریع، حنن واعون ب�ٔن املؤسسات املالیة ا�ولیة ٔ�صبحت الیوم ال متول 
م�ل هاته املشاریع، لكن جيب �لیمك البحث عن احللول وعن �ٓلیات ا�متویل 
ملواص� ٕاجناز م�ل هذه املشاریع، �ىل اخلصوص السدود التلیة اليت تبقى 

  .ٔ�قل �لكفة
  الس�ید الوز�ر احملرتم،

ي �لتذكري �خلصاص الك�ري ا�ي تعرفه بعض �ات اململكة ال داع
كتطوان و�ة در�ة �ف�اللت و�ة الرشق و�ة سوس ماسة من املاء 
الرشوب، خصوصا يف فرتة ا�روة، و�لتايل الس�ید الوز�ر حنذر من 
الرتا� يف مواص� ٕاجناز هذه املشاریع، ٔ�نه س�تكون �� انعاكسات 

�ي تعرفه املؤرشات املناخ�ة وضیاع امللیارات من سلبیة ٔ�مام التذبذب ا
أ�مطار املكعبة من م�اه أ�مطار، �لام ٔ�ن السدود احلالیة وضعیهتا تفرض 
�لیمك رصد مزيانیة ٕاضاف�ة ٕالنقاذ سفا� السدود من التحول، وهو ما � 
انعاكسات سلبیة �ىل الب��ة، و�لتايل حيتاج م�مك التد�ل العا�ل لتطهريها 

�ا حىت �متكن هذه الب��ات من الق�ام ب�ٔدوارها يف توفري م�اه الرشب وٕاصال
  .والسقي

  الس�ید الوز�ر،
صفقة ٕاصالح سد ٔ�س�یف ٔ�معران �مترزیت جام�ة ٔ�لنیف ٔ��ن وصلت 

  ب��غري؟
الس�ید الوز�ر؟ لقد زرهتم مؤخرا  سد متق�تٔ�یضا مىت سريى النور 

  ؟�كردوس الراش�یدیة وجبام�ة ٔ�غبال
یمك الس�ید الوز�ر ٔ�ن م�طقة در�ة �ف�اللت حمتا�ة لهذه ال خيفى �ل  كام

  .السدود نظرا �ل�ساقطات الغري املنتظمة والر�دیة
  الس�ید الوز�ر،

مازالت ت��ظر م�مك ٕایفاد جلنة لفك بعض إالشاكالت بني  م�طقة حصیة
ٔ�مهیة هذه السدود  لبناء سد متزم�ط معش�ش جبام�ة حصیة نظراالساكنة 

  .�ىل املنطقة لكها
 %�90هنرضو �ىل الب��ة، الس�ید الوز�ر، اح�ا يف �ة در�ة �ف�اللت 

) les fosses septiques(د�ل الساكنة ت�رشبو املیاه العادمة، ٔ�ن عند� 
الس�ید الوز�ر، راه ) (l’assainissementیعين يف أ�رض، ما عند�ش 

  .یعين املشلك دالب��ة يف �ة در�ة �ف�اللت
  .ة هللاوالسالم �لیمك ورمح

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



  2018 كتو�ر�ٔ دورة  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

10 

 )2019 ینا�ر 8( 1440 جامدى أ�وىل فاحت

  .�ىل التعق�بواللكمة �لس�ید الوز�ر �لرد 

  :الس�ید وز�ر التجهزي والنقل وا�لو��س��ك واملاء
ه�، حصیح احلسن �ٔ ، من �ب ا��ر الفضل املس�شار�لطبع، الس�ید 

یت نقول � هو الثاين هللا �رمحو اكنت عندو نظرة اس��اق�ة، �ري ا�يل بغ 
ٔ�ن هاذ الس�یاسة د�ل السدود يه مس�مترة مع احلسن الثاين هللا �رمحو يف 

ٕاذن املوضوع د�ل إالسرتاتیجیة املائیة هو . عهد محمد السادس هللا ینرصو
  .موضوع عندو وا�د احلیویة وعندو وا�د أ�مهیة

حنن �ش�تغل مل نغري يف ا�ال د�ل بناء السدود، �لعكس حنن 
ون يف بناء السدود، وكام قلت سابقا حنن ال نل��ٔ ٕاىل حتلیة م�اه مس�متر 

البحر ٕاال عند �ق�ضاء، وا�ٓن بطبیعة احلال اك�ن وا�د الرب�مج ا�يل 
 سد تيل ا�يل بطبیعة �900ادي �شمل �ىل أ�قل الس�نوات املق�� وا�د 

هو متویل  احلال �ادي یدار �ٕالماكنیات د�لنا وا�متویل د�ل هاذ الربامج لكه
تیخضع بطبیعة احلال لوا�د الهندسة ٔ�نه هو ملكف وخصو بطبیعة احلال 

  .قروض ٕاىل �ري ذ�
يف هذاك اليش ا�يل قليت �ىل السدود ٔ�� تنوا�دك ٔ�نه ٔ�� ا�ٓن بدیت 
وا�د الرب�مج د�ل ز�رة وا�د العدد د�ل السدود ا�يل اكنت فهيا 

ن شاء هللا يف الشهور املق�� ٔ��لب وإ  متق�تٕاشاكلیات مهنا هاد السد د�ل 
  .هذه السدود س�ت�د لها �ال ٕان شاء هللا

  .شكرا الس�ید الرئ�س

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

ون��قل ٕاىل �ٓخر سؤال م�علق بقطاع التجهزي والنقل، وموضو�ه �سویة 
ج�ة أ�وضاع إالداریة والقانونیة �لمس�ت�دمني العاملني �حملطات الهیدرولو 

والسدود املائیة، واللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق �حتاد 
  .املغريب �لشغل لتقدمي السؤال

  :ا��ن ز�ري عزاملس�شار الس�ید 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�ید الوز�ر،
عن السدود، سؤايل هو حول  إالخوان ا�ي س�بقوين �لكمو

 �ىل �مل �لنضاالت الس�ید الوز�ر ٔ��مك ف�ه شكمما ال . السدودمس�ت�ديم 
اليت قاموا هبا مس�ت�دمو السدود مؤخرا �الل هذه الس�نة من وقفات 
اح��اج�ة ٕارضا�ت وصلت ٕاىل �د �عتصامات، وذ� من ٔ��ل رصف 

  .شهر ول�سویة وضعیهتم إالداریة والقانونیة 12ٔ�جرمه احملتجزة ملدة 
ساة؟ الس�ید الوز�ر، ٔ�ال �رون ٔ�نه �ان أ�وان لوضع �د لهذه امل�ٔ 

  .شكرا

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

  .اللكمة �لس�ید الوز�ر

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

  .شكرا الس�ید املس�شار
الس�ید املس�شار، اعطیتوين فرصة بطبیعة احلال �ش نوحض بطبیعة 

س�ت��ائیة �ش �كون احلال حنن نت�دث عن ٔ�عوان د�ل الشسا�ة �
أ�مور واحضة، وهذه الشسا�ة �س�ت��ائیة �س�تعملها وا�د العدد د�ل 
الوزارات مهنا وزارة التجهزي والنقل وا�لو��س��ك واملاء، وبطبیعة احلال 

حتت   وا�د العدد د�ل أ�عوان یولیو�ىل 36.15املق�ضیات د�ل القانون 
مؤسسات معوم�ة، ا�يل ما اك�ش  وصایة واكالت أ�حواض املائیة ا�يل يه

ممكن ختلصهم يف ٕاطار الشسا�ة �س�ت��ائیة فاختذ القرار بعد �س�شارة 
د�ل وا�د العدد د�ل القطا�ات املعنیة �ش �كون هاذ النظام د�ل 

  .املناو� �رب رشاكت
بطبیعة احلال اكنت حوارات مع هؤالء أ�عوان، فهيم تقریبا الثليث ا�يل 

املوضوع، فهيم الثلث ما بغاش هاذ املوضوع هذا، ٔ�� بغیت �ري ق�لوا هاذ 
نصحح الس�ید املس�شار ٔ�جورمه ل�ست حمتجزة، �رفضون �سمل ٔ�جورمه 
ٔ�ن �غیني إالدماج يف الوظیفة العموم�ة ؤ�� قلت ؤ��رر ٔ�ن إالدماج يف 

  .الوظیفة العموم�ة عندو مق�ضیات قانونیة
فریق د�لمك یعرفها ج�دا، ٕاذا ال جمال إالحتاد املغريب �لشغل ا�يل هو ال

ٔ�ن �كون ذ�، لك�ين الزتمت ٔ�ن يف ٕاطار هاذ املناو� لك أ�مور املتعلقة 
�حلقوق د�هلم س�ی�ٔ�ذوهنا اكم� وسرتاقهبا الوزارة، لكن ٕاذا هام اكنوا تريفضو 
احلوار �ىل هاذ أ�ساس ال ميكن ٔ�ن نت�دث �ىل ٔ�ن الوزارة بطبیعة احلال 

  .جورمهحتتجز �ٔ 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

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

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

  :ا��ن ز�ري عزاملس�شار الس�ید 
شكرا الس�ید الوز�ر �ىل تفا�لمك مع هذا السؤال، ولكن �رى ٔ�ن ما 

ن هؤالء ة متقوم به الوزارة هو خمالف متاما �لقانون، ح�ث ٔ�ن ف�ة عریض
س�نوات يف  10لوا ملدة �زید عن ٔ�كرث من املس�ت�دمني س�بق هلم ٔ�ن مع

 .هذه املؤسسة حتت وصایة وزار�مك
ٔ�نمت تعرفون ج�دا الس�ید الوز�ر جسامة املهام وظروف العمل القاس�یة 
اليت یعملون فهيا هذه الف�ة طی� موامس الس�نة، ح�ث ٔ�نه یعملون طی� 

، ٔ��م العطل، ٔ��م أ�عیاد وال یتقاضون أ�س�بوع ٔ��م الس�ت وأ��د
تعویضات �ىل هذا العمل، ٔ�ضف ٕاىل هذا ٔ�ن الوزارة الوصیة الزالت ترص 

  : �ىل
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ٔ�وال، �دم الترصحي �اكفة املس�ت�دمني لصنادیق التقا�د وحتر�م من  -
  معاشاهتم؛

�نیا، الزالت الوزارة ترص �ىل �دم تطبیق احلد أ�دىن لٔ�جر لف�ة  -
 ء املس�ت�دمني؛عریضة من هؤال

�لثا، الزالت الوزارة ترص �ىل حرماهنم من التغطیة الصحیة  -
و�ج�عیة والتعویضات اخلاصة عن ٔ��م العطل أ�س�بوعیة واملداومة 

 .ا�لیلیة
ٔ�كرث من هذا ٔ�نه �رى حنن يف فریق �حتاد املغريب ٔ�نه هناك حتایل 

س�ت�دمني جبعل �ىل القانون، ٔ�نه يف بعض أ�ح�ان تلزمون هؤالء امل 
 3زو�اهتم ٔ�و ٔ��د ٔ�فراد �ائالهتم ٔ�و ٔ�قارهبم مكس�ت�دمني صوریني بعد 

ٔ�شهر من العمل، �الل الشهر الرابع یدلون ب�ٔسامء ٔ��د زو�اهتم ٔ�و ٔ��د 
 . ٔ�فراد �ائالهتم لیتقاضون ٔ�جر الشهر الرابع

ٔ�ن  -ٔ�قول حتتجز  -رمغ لك هذه اخلروقات الزالت الوزارة حتتجز 
وش، ٔ�ن معلو بغاو �سوى الوضعیة د�هلم، حتتجز تقریبا ملدة هادو ما رفض

شهور،  6شهر، ف�ة ٔ�خرى مدة  12هناك ف�ة ا�يل يه ما ختلصا�ش هاذي 
رمغ ٔ�ن هاد الناس تیعملو يف وا�د املناطق ا�يل يه �د بعیدة و�د �ئیة 

  . معزو� حمرومني حىت من احلد أ�دىن من اخلدمات العموم�ة
عتربه الس�ید الوز�ر هو عقاب جامعي �لمس�ت�دمني بل هذا �ح��از ن 

  ...حىت لعائالهتم، ال ليشء

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .شكر الس�ید املس�شار احملرتم، ا�هت�ى الوقت، معذرة

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

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

�س�تغرب ٔ�نه انتوما فریق تتعرفو ٔ�ش�نو يه مق�ضیات ٔ�� يف احلق�قة ت 
الشسا�ة �س�ت��ائیة، الشسا�ة �س�ت��ائیة ت��ظمها مق�ضیات تنظميیة، 
ما غند�لش معك يف التفاصیل د�ل هاد اليش ا�يل تی�دمو هاد الناس، 
ٔ�� �ارفو مز�ن، واك�ن ٔ�مور �ات يف ال�م د�� �ري حصی�ة البتة، ٔ�ن 

س�ت��ائیة ميل تدارت لهاد املراق�ني تدارت يف الظروف اليت الشسا�ة �
هؤالء ا��ن حتدثت عندمه، . تناس�هبم يف أ�رايض د�هلم يف املناطق د�هلم

ق�لو ید�لو يف هاذ النظام ا�يل تیحفظ هلم احلقوق  200وا�د،  300اك�ن 
ما بغاوش، واح�جزوا املعطیات ا�يل �اصهم �سلموها لرب  100د�هلم، 

ٔ�هنم یت�لصو يف أ�جور د�هلم، ؤ�� قلت  -تنقول رفضو  - عمل، ورفضوال
  .ب�ٔنه ما اكی�ش �ل �ٓخر

الفریق احملرتم تیعرف وانتوما �ارفني ب�ٔن ما ميكن ل�ش ندجمهم يف 
الوظیفة العموم�ة، احلل ا�يل اك�ن �ش حنافظو هلم �ىل احلقوق د�هلم هو 

بة ٔ�� مل ٔ�ختذ ف�ه القرار، ٔ�ن هذا یت�لصلو يف ٕاطار هذا النظام ا�يل �ملناس� 
النظام اكن، ف�التايل املطلوب مهنم ٔ�نه جنلسو مع الواك� د�ل أ�حواض 
املائیة ا�يل هام مرتبطني هبا �عتبارها مؤسسات معوم�ة، وٕاذا عندمه 

  .ٕاشاكالت الوزارة حتلها، ٔ�ما ٔ�ن �رفضوا احلوار فهذا �ري معقول
  .شكرا

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

ون��قل ٕاىل السؤال أ�ول املو�ه لقطاع الص�ة، وموضو�ه ٕا�داث 
املركز �س�شفايئ اجلامعي بطن�ة، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من 

 .فریق العدا� والتمنیة، تفضيل الس�یدة املس�شارة

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

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

  الس�ید الوز�ر،
�ك�يس مرشوع املركز �س�شفايئ اجلامعي ملدینة طن�ة ٔ�مهیة كربى 
من ح�ث �س��رات والتجهزيات وتعز�ز الب��ات �س�شفائیة �ىل 

ملوارد الصعید احمليل واجلهوي، كام ٔ�نه س�یلعب دورا هاما يف تطو�ر ا
  .ال�رشیة ومسا�دهتا يف موا�بة التطور العلمي والتك�ولو�

�ا �سائلمك الس�ید الوز�ر احملرتم، عن املرا�ل اليت قطعها هذا املرشوع 
  .ؤ�س�باب الت�ٔخر احلاصل يف ٕاجنازه

  .وشكرا

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

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

  :وز�ر الص�ة ا�اكيلٔ��س  الس�ید
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن،
ٔ�شكرمك �ىل طرح هذا السؤال املتعلق �ملركز �س�شفايئ اجلامعي 
لطن�ة، وا�يل ٕان شاء هللا غیجي �ش یعزز كام قلمت العرض الصحي �جلهة 

ئیة مراكز اس�شفا 3و�ىل املس�توى الوطين، ح�ث س�یخفف الضغط �ىل 
�امعیة، بتقدميه خلدمات من املس�توى الثالث، مبا فهيا كذ� التكو�ن يف 

  .ا�االت الصحیة والطبیة �خلصوص، وكذ� البحث العلمي
رس�ر، بغالف مايل  770هذا مرشوع د�ل طاقة اس��عابیة د�ل 

، الیوم 2015ملیار د�ل ا�رمه، �نطالقة اكنت يف �ٓخر  2.3یناهز 
تمت ا�هنایة د�لو، وهذا مرشوع  2019ن شاء هللا يف هنایة ت��وقعو �ش إ 
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ا�يل زرتو جوج مرات، واملرة الثالثة بعد تعیني مد�ر �دید، ٔ�ول مد�ر لهذا 
املركز �س�شفايئ، اح�ا ما انتظر�ش حىت �كون املس�شفى، مبجرد 
الصدور د�ل املرسوم مقنا �لالزم �ش ميكن یقوم هاذ املد�ر كذ� مع 

معل بت��ع هذا املرشوع، ا�يل �یف ما تتعرفو صاحب املرشوع  فریق
�لنیابة هو املد�ریة د�ل الب��ات العموم�ة ا�يل كتقوم بوا�د العمل �م، 

من �س�بة تقدم  %65ورسعت الوترية، وميكن نقول لیمك ب�ٔن الیوم اح�ا يف 
  .أ�شغال

  .شكرا

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

  .یدة املس�شارة يف ٕاطار التعق�باللكمة �لس� 

  :�رمية ٔ�ف�الل الس�یدةاملس�شارة 
شكرا الس�ید الوز�ر �ىل تفا�لمك، كام �شكر من �اللمك احلكومة �ىل 

 - العنایة اليت تو�هيا لتطو�ر الب��ات �س�شفائیة �ىل مس�توى �ة طن�ة
  .احلس�مية -تطوان

  الس�ید الوز�ر،
ف �ال� امل� �ىل ٕاعطاء اس�ت�رش ساكن وطلبة اجلهة �ريا ملا ٔ�رش 

، وحبال ا�يل �اء 2015انطالق هذا املركز �س�شفايئ بطن�ة ٔ�واخر 
فاجلواب د�لمك هاذ املركز یعد مرشو�ا مرجعیا من اجلیل الثالث، ل�س 
فقط �ىل املس�توى اجلهوي بل الوطين ٔ�یضا، ملا س��وفر �لیه من جتهزيات 

ت�ٔخر واملواطنون والطلبة ومعدات طبیة، لكن مع أ�سف هذا املرشوع 
�خلصوص ی�ساءلون عن ٔ�س�باب هذا الت�ٔ�ري، �اصة ؤ�ن وز�ر الص�ة 

ؤ�نه س�یخفف  2017السابق اكن قد ٔ��لن ٔ�نه س�یكون �اهزا يف هنایة 
الضغط �ىل مس�شف�ات املدینة، ؤ�نمت الیوم تعلنون ٔ�نه س�یكون �اهز 

  .2019ٔ�واخر 
س�نوات كام ذ�رمت  3ي تقریبا �متىن ٔ�ن یمت الوفاء هبذه الوعود ٔ�ن هاذ

، �قة ٔ�قل من س�نة �يق فهيا أ�شغال الكربى و�اد %65تقدم أ�شغال ب 
  .التجهزيات، ما عرف�ش ٔ�� واش هاذ الس�نة هاذي �ادي �كون اكف�ة

  الس�ید الوز�ر،
الطلبة حيتاجون ملركز اس�شفايئ �لق�ام بتدار�هبم، ا�ٓن �لق�ام �حلصص 

�ىل خمتلف مس�شف�ات املدینة، ما بني مس�شفى التطبیق�ة یمت توزیعهم 
محمد اخلامس، القرطيب ٕاىل �ري ذ� ؤ�نمت تتعرفو بيل التدریبات فهاذ 

  .املس�شف�ات ال �رىق �لتدریبات اليت یقوم هبا زمالهئم يف املدن أ�خرى
الس�ید الوز�ر، ال بد ٔ�ن تتحملوا مسؤولیا�مك يف هذا الت�ٔ�ري ؤ�ن  ،�ا

عتبار مس�تق�ل هؤالء الطلبة وإالرساع ٕ�جناز املس�شفى ت�ٔ�ذوا بعني �
اجلامعي يف ٔ�قرب وقت، وكذ� ف�ح لكیة الطب ٔ�ن البنایة قامئة، لكن ما 
هو �لمي وبیداغو� �ري موجود، والطلبة حلد ا�ٓن �يق �یدرسو يف 

  .املدرسة د�ل املهندسني ويف اللكیة د�ل العلوم والتق�یات
  .وشكرا

  :لسةاجل الس�ید رئ�س 
  .كرا الس�یدة املس�شارةش

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

  :الص�ةالس�ید وز�ر 
نعم الس�یدة املس�شارة، هناك �انب یتعلق بقطاع التعلمي العايل، 
وهناك �انب یتعلق �لص�ة وهاذ املرشوع م�ارشة بعد التعیني د�يل من 

املس�ٔ� معلهتا يف ٔ�اكد�ر ٔ�ن  طرف �ال� امل� زرت طن�ة ودرهتا يف نفس
عرفت ب�ٔن هناك طلبة يف الطب ا�يل تیقراو يف اللكیات جبوج، حىت 
اللكیة �متىن ٔ�نه �كون �الت انطلقت، فاحلني �ىل ٔ�ساس وا�د االتفاق�ة 
ا�يل توقعت بني اجلامعة وبني املد�ر�ت اجلهویة �لص�ة، ال يف طن�ة وال 

  .هاذ التداریب ا�يل �لكمتو �لهيا يف ٔ�اكد�ر �ش یمت �س�مترار د�ل
مس�شفى محمد اخلامس، مس�شفى محمد السادس ومس�شفى القرطيب، 
لكهم معبئني، مث هناك كذ� تعی��ات والت�اقات وانتقاالت �مو�ة د�ل 
أ�ساتذة يف هاذ املركز �س�شفايئ يف اللكیة يف املركز �س�شفايئ ا�يل 

  .ء �ىل مس�توى لك هاذ املس�شف�اتبداو ت�ش�تغلو مع زمالهئم أ�طبا
اح�ا در� لك ما يف وسعنا �ش نوفرو الظروف نعطیك بعد 

، حصص %40التطمینات، الرتت��ات وأ�شغال الهندس�یة یعين فات 
وف� یتعلق �لتجهزيات ٔ�واخر شهر  %20الش�باكت واملسا�ات اخلرضاء 

ث لك ما ح� 2019فربا�ر س�مت إال�الن عن طلبات العروض يف فربا�ر 
یتعلق ٕ��داد دفا�ر التحمالت یعين مت ٕاجنازه وهاذ اليش �م �كون كذ� 
مع هاذو ا�يل ت�ش�تغلو �دا مايش اح�ا ا�يل ند�روه، ید�روه املد�ر احلايل مع 

  .أ�ساتذة

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

، ون��قل ٕاىل السؤال الثاين، موضو�ه حریق املس�شفى اجلهوي ��ا��
اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من الفریق احلريك لتقدمي السؤال، تفضل 

  .الس�ید املس�شار

  :محیة ام�اركاملس�شار الس�ید 
  .شكرا الس�ید الرئ�س
  الس�یدان الوز�ران،

  السادة املس�شار�ن احملرتمني،
يف الثامن من ش�ت�رب املايض الس�ید الوز�ر، شب حریق مبس�شفى 

�ا  الوح�د �ملدینة �ارضة اجلهة،ا�ا�� واملس�شفى احلسن الثاين مبدینة 
�سائلمك الس�ید الوز�ر، ما يه إالجراءات اليت س�ت�ٔ�ذوهنا لعدم �كرار هذا 
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  ��رتازیة لعدم �كرار هذا احلریق؟.. النوع من
السؤال الثاين، هل هناك مضن �ر�مج وزارة الص�ة بناء مس�شفى 

خصوصا ٕاذا �لمنا ٔ�ن مدینة ا�ا�� هبذه اجلهة ميكن من تقریب اخلدمات، 
بطبیعة احلا� يه اجلهة تبعد عن ٔ�قرب مس�شفى �امعي ب�ٔاكد�ر ومرا�ش 

  . وشكرا الس�ید الوز�ر ؟�یلومرت 1200مبا �زید عن 

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

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

  :الص�ةالس�ید وز�ر 
  .س�شارشكرا الس�ید امل 

ش�ت�رب  8ٔ�وال هاذ احلادث مؤسف د�ل احلریق وقع یوم الس�ت 
لفرق الطبیة والصحیة �ش ��ىل السا�ة السابعة، واكن تد�ل رسیع  2018

ميكن ینقلو �رس�ة ٕاىل ج�اح اجلرا�ة، یعين الس�یدات ا�يل اكنوا �ىل 
  .مس�توى املس�شفى

ومتت  اكن هناك كذ� تد�ل عنارص الوقایة املدنیة �شلك فوري
الس�یطرة �ىل احلریق يف ظرف نصف سا�ة، س�ب احلریق كام قلمت هو 
متاس �هر�يئ �ىل مس�توى ٔ��د أ��زة د�ل التدف�ة �لغرفة، اخلسا�ر 
امحلد � ما اكن�ش خسا�ر �رشیة ٔ�ن اكن تد�ل رسیع مث اكنت مس�� 
خسا�ر �ىل مس�توى بعض أ��زة الطبیة وأ�فرشة، �ىل الفور قامت 

رة د�ل املس�شفى ��هتیئة وٕاصالح الغرفة املذ�ورة واملمر املؤدي ٕاىل ٕادا
الغرف أ�خرى مع تعز�ز وت�ٔمني نظام امحلایة �ىل مس�توى امل�ش�ٓت 

  .الكهر�ئیة
دالوالدات  3ن تقریبا يف هذاك الیوم ن�ت اكنت والدات تقریبا يش ا�ٓ 

ج�رب يه د 31ش�ت�رب ٕاىل  8و�ذینا املعطیات د�ل �دد الوالدات من 
  .نفسها اكلس�نة املاضیة، وهذا یؤكد �ىل ٔ�نه مل �كن هناك تعطیل

بطبیعة احلال كام تتعرفو املعایري د�ل البنا�ت العموم�ة يه ختضع ٕاىل 
املعایري د�ل السالمة يف جمال د�ل الوقایة من احلرائق برتخ�ص من مصاحل 

�لوقایة من  د�ل الوقایة املدنیة، هناك كذ� وضع �روتو�والت �اصة
 les( احلرائق، جتهزي املس�شف�ات ��لوازم الرضوریة �لحرائق

extincteurs(..  ٕاخل وهاذ اليش اك�ن يف املس�شف�ات د�لنا ومجیع
  .املس�شف�ات ٕاذن �شو�ر ٕاىل �ٓخره

 2هذا مس�شفى �وي زرته حول سؤالمك ف� یتعلق مبس�شفى �دید، 
�دة، ف�ه ا�ٓن مجمو�ة د�ل د�ل املرات، املس�شفى �وي مبعایري ج 

إالصال�ات واك�ن كذ� لتعز�ز العرض الصحي �ىل مس�توى ا�ا�� 
هناك الیوم مص�ة �اصة، وهذا مرشوع ا�يل ت�رشف �لیه جملس اجلهة يف 

  .ٕاطار رشاكة، وغیعزز كذ� العرض الصحي �ىل مس�توى ا�ا��
  .شكرا

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

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

  :املس�شار الس�ید ام�ارك محیة
  .شكرا الس�ید الوز�ر �ىل إالیضا�ات القمية

بطبیعة احلال انتوما ال خيفى �لیمك ٔ�ن مدینة ا�ا�� يه تقع يف ج�وب 
لكم �ىل ٔ�قرب مس�شفى  1200اململكة املغربیة، وتبعد كام ذ�رت سالفا ب 

نقل احلاالت �س�تع�الیة من مدینة ا�ا�� ٕاىل  �امعي، بطبیعة احلال
مدینة ٔ�اكد�ر مرا�ش �ادي یتطلب �د �بري وخطورة �برية �ىل املرىض 

  .و�ىل املصابني
و�لیه الس�ید الوز�ر مس�شفى احلسن الثاين ا�يل مت بناؤه يف ٔ�واخر 
ال�ن��ات، بطبیعة احلال مكس�شفى ٕاقلميي، مت حتوی� ٕاىل مس�شفى �وي، 

بنایة ما تغريت، بطبیعة احلال مت مده بتجهزيات �مة وعرصیة، ساكنري ال 
وما ٕاىل ذ� و�ٔ�طر الطبیة الاكف�ة، هنا� جمهود �بري تبذ� ) L’IRM(و

هذه أ�طر مشكورة، ولكن البنایة بق�ت يه نفس البنایة، البنایة يف 
  .ال�ن��ات مايش يه البنایة، الس�ید الوز�ر، الیوم

ف�مك ويف احلكومة �ىل ٔ��مك تب��و  ،الس�ید الوز�ر ،�بري اح�ا طموح�ا
مس�شفى �كون يف املعایري ا�ولیة والوطنیة، املس�شفى ا�يل ٔ�رشتو لو �ىل 
ٔ�نه يف الرب�مج �ىل ٔ�نه توقع قدام س�ید� بطبیعة احلال هذا ی�رش �خلري، 
ولكن راه مازال يف الورق، اح�ا يف �ا�ة ماسة الیوم الس�ید الوز�ر 

مس�شفى، ما بغیناش اح�ا مس�شفى اكع دويل مبعایري دولیة ٔ�عطیو �ري �ل 
مس�شفى ا�يل ميكن خيفف الضغط �ىل مس�شفى احلسن الثاين املتوا�د 

  .الیوم
  الس�ید الوز�ر،

خصنا مس�شفى راه املدینة تضاعفت يف الس�نوات أ��رية راه 
البنایة مرات، ومس�شفى احلسن الثاين احلايل و  4املرات، ٔ�و  3تضاعفت 

احلالیة راه البنایة بطبیعة احلال يه بنایة قدمية مايش يه بنایة �دیدة، فهيا 
ٔ��زة وفهيا ٔ�طر بطبیعة احلال وفهيا �زاف د�ل املسائل، ولكن التوسع 

  .العمراين �لمدینة ما تالش قاد یغطي هاذ املس�شفى
ل و�لیه، الس�ید الوز�ر، أ�ول من الرضوري م�مك تعملو بطبیعة احلا

الرب�مج د�ل وزار�مك يف الس�نوات القادمة، ٕان شاء هللا، ٔ��مك تب��و لنا 
مس�شفى، ما ميكن مس�شفى �امعي ولكن �ىل أ�قل مس�شفى ا�يل م�و 
یليب احلاج�ات د�ل هاذ الساكنة، ٔ�ن التنقل بطبیعة احلال من مدینة 

زارة الص�ة ا�ا�� �ٔاكد�ر �لكف مصاریف هائ�، �لكفها ��و� و�لكفها لو 
و�لكفها �لساكن و�لكف الناس، راه اك�ن حضا� الناس ا�يل �متوت متا ٔ�ن ما 

  .تتلقاش إالسعافات، ومايش ٔ�ي �ادث ميكن ی��قل
  .شكرا الس�ید الوز�ر
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  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم

  .اللكمة �لس�ید الوز�ر

  :الس�ید وز�ر الص�ة
  الس�ید املس�شار،
 انطالقا يف بدایة هاذ الس�نة �ادي نوضعو احلجر أ�ساس ٕان شاء هللا

د�ل مس�شفى �امعي يف العیون، هذا �ادي یقرب اخلدمات من 
املس�توى الثالث �لساكنة د�ل مجمو�ة د�ل أ�قالمي اجلنوبیة و�ادي نوفرو 

  .كذ� �دمة طبیة اس�تع�الیة �رب الطا�رة �ل�س�بة ��ا��
ذا مس�ٔ� م�دئیا ما عندي حىت يش مس�شفى �ٓخر يف ا�ا�� ه

مشلك، مس�ٔ� تتعلق �لربجمة املزيانیاتیة �لتوقعات �ٔ�ولو�ت، ا�يل ميكن 
ند�رو الیوم هو ٔ�نه �ىل مس�توى ج�اح الوالدة وطب أ�طفال، ٔ�ن هذا 
هو اجلناح ا�يل تیكون ف�ه ا�ٔكرث د�ل التد�الت الطبیة، اك�ن هناك 

، �ريم ٕاىل ت�ٔهیل قسم الوالدة وٕا�داث ج�اح مرشوع تنقومو ٕ�جنازه �الیا
�اص بطب أ�طفال مع و�دة �اصة �ٔ�طفال احلدیيث الوالدة 

)néonatal ( مؤخرا راه زود� املس�شفى %50ا�ٓن أ�شغال �ادة ب ،
كذ� ) �ٔ (د�ل الس�یارات من نوع  2اجلهوي �بايق املس�شف�ات اجلهویة ب 

  ..مع �اضنات �اصة

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

ون��قل ٕاىل السؤال الثالث، وموضو�ه �ردي وضعیة اخلدمات الصحیة 
�ملس�شف�ات العموم�ة ٕ�قلمي تطوان، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من 

  .فریق التجمع الوطين لٔ�حرار، تفضل الس�ید املس�شار

  :املس�شار الس�ید محمد البكوري
  .سشكرا الس�ید الرئ�

  الس�یدان الوز�ران،
  السادة املس�شار�ن،

  الس�یدات املس�شارات،
  الس�ید الوز�ر،

تعاين املس�شف�ات العموم�ة ٕ�قلمي تطوان من غیاب جودة اخلدمات 
الصحیة واملوارد ال�رشیة وطول املواعید الطبیة، �ٕالضافة ٕاىل مشلك 
�كتظاظ وانعدام أ�من واخلصاص الك�ري يف بعض أ�دویة الس�� 

  .�ٔ�قسام احلساسة
  الس�ید الوز�ر،

وهنا من ٔ��ل سد اخلصاص ما يه ٔ�مه إالجراءات والتدابري اليت س���ذ
  الس�� �ٔ�قسام احلساسة وحتسني اخلدمات الصحیة ٕ�قلمي تطوان؟

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

  .اللكمة �لس�ید الوز�ر

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

الش�بكة �س�شفائیة �ىل مس�توى ٕاقلمي تطوان يه ش�بكة �متثل يف 
كز �س�شفايئ إالقلميي لتطوان، هناك كذ� لٔ�سف ٔ�نه املس�شفى ٔ�و املر 

حبمك الضعف د�ل البىن الصحیة �ىل مس�توى بعض أ�قالمي ا�اورة �وزان 
وشفشاون وحىت املضیق الف�یدق، فاكن هناك ضغط �ىل تطوان، �لینا 
هذا املشلك جزئیا ملا معلنا تد�ل �ىل مس�توى املس�شفى د�ل املضیق 

ل املضیق وال د�ل الف�یدق مؤخرا مبجمو�ة د�ل ف�یدق، ال د�ال 
  .إالصال�ات

طب�ب ويه �س�بة �مة �ملقارنة مع ال�س�بة  146إالقلمي هو �یتوفر �ىل 
مواطن ا�يل  58000ٔ�كرث من  2017ممرض، هناك يف  480الوطنیة و 

مواطن من �س�شارة الطبیة  42000مروا من قسم املس�تع�الت، 
والدة والعملیات اجلراح�ة  7600د الوالدات حوايل اخلارج�ة، كام بلغت �د

، هاذ �یبني الضغط ا�يل اك�ن �ىل املس�شف�ات د�ل تطوان 4600حوايل 
  .واملضیق الف�یدق

من جودة اخلدمات �ىل مس�توى ٕاقلمي  هناك الیوم �ش ميكن حنس�نو
تطوان هبذا املس�شفى د�ل سانیة الرمل هناك ٕا�ادة الهیلكة �رب بناء 

�س�تق�ال هادي دارت من �دید، كذ� مركز �شخیص  مصل�ة
�س�شارة الطبیة اخلارج�ة حىت هو كذ� مت إالجناز د�لو واك�ن يف 

  .الس�نة اجلاریة ٕا�ادة الهیلكة د�ل املصل�ة د�ل املس�تع�الت
�ل�س�بة ) les terrassements(مؤخرا مت ٕاعطاء �نطالقة ا�يل 

وان وا�يل هو معلمة حصیة ا�يل ٔ��ید د�ل تط تخصصات�لمس�شفى د�ل ال 
ٔ�هنا �ادي حتل وا�د ا�مو�ة د�ل املشالك ا�يل كتعاين مهنا املنطقة، 

  .شكرا

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

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

  :املس�شار الس�ید محمد البكوري
ين س�ٔلتمك �ىل ٕاقلمي تطوان شكرا الس�ید الوز�ر �ىل جوا�مك رمغ ٔ�ن

ول�س املضیق الف�یدق ٔ�ن مس�شفى سانیة الرمل ا�ا�ل ٕالیه مفقود 
واخلارج م�ه مولود، �اكد هذا القول ینطبق متام �نطباق �ىل املس�شفى 
إالقلميي لتطوان، ا�ي یعاين من نقص �اد سواء �ىل مس�توى أ�طر 

  .ویةالصحیة من ممرضني ؤ�طباء، ٔ�و �ىل مس�توى أ�د
الوضع �د م�دهور الس�ید الوز�ر دا�ل هذا املس�شفى، املشالك امجلة 



  2018 كتو�ر�ٔ دورة  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

15 

 )2019 ینا�ر 8( 1440 جامدى أ�وىل فاحت

مس�شفى سانیة الرمل یتصدرها النقص احلاصل �ىل  االيت یعاين مهن
ممرضا  80مس�توى أ�طر ا�متریضیة، حيتاج هذا املس�شفى ٕاىل ٔ�كرث من 

�ىل أ�قل لسد هذا اخلصاص، ا�ي یدين مس�توى الر�ایة الصحیة املقدمة 
لمرىض دا�ل هذا املس�شفى، وهذا النقص ميس �خلصوص املرافق �

احلساسة م�ل ج�اح املس�تع�الت واملر�ب اجلرا� وقسم إالنعاش وبعض 
  .املصاحل احلیویة م�ل مصل�ة أ�طفال ومصل�ة طب ال�ساء والتولید

ويف ظل النقص الك�ري يف أ�طر ا�متریضیة املؤه� وذات اخلربة �ش�تيك 
لرمل كذ� من اخلدمات اليت یقد�ا بعض املمرضني مرىض سانیة ا

املتدربني ا��ن �س�تعني هبم ٕادارة املس�شفى مضطرة وا��ن یتابعون 
  .دراس�هتم يف الغالب من مدارس �اصة ملهن ا�متریض

كذ� یعاين هذا املس�شفى من خصاص �بري �ىل مس�توى أ�دویة 
مهنا، بل ٔ�ن املشلك اليت ترصف �لمرىض جما�، نظرا لعدم توص� حبصته 

ا�ي وصف�اه �لعویص والك�ري هو نقص كذ� يف أ�دوات الطبیة، وظل 
یتفامق مع مرور الس�نوات، وهو ما ٔ�دى يف مرات �دیدة ٕاىل توق�ف 
العملیات العالج�ة واجلراح�ة املربجمة، �لرمغ من ٔ�ن مس�شفى سانیة الرمل 

امحلایة إالس�بانیة، فٕان  ا�ي یقع وسط بنایة م�وسطة وقدمية �رجع ٕاىل عهد
هذا املس�شفى یتوافد �لیه من ٔ�قالمي جماورة وامجلا�ات القرویة لهذا إالقلمي، 

  .فهو �شلك ضغطا ٕاضاف�ا �ىل طامقه الطيب وا�متریيض
هذا الوضع املرتدي ا�ي ٔ�صبح �لیه مس�شفى سانیة الرمل البد ٔ�ن 

د �س�تجیب یفرض �لیمك الس�ید الوز�ر التفكري يف بناء مس�شفى �دی
النتظارات وتطلعات الساكنة، و�س�تجیب فعلیا حلجم املنطقة و�اج�اهتا يف 
خمتلف التخصصات، وخصوصا ٔ�ن مرىض ٕاقلمي تطوان ا��ن حيتاجون 
لعملیات جراح�ة، �لهيم ٔ�ن ی��ظروا من ثالثة ٕاىل مخسة ٔ�شهر لعدم قدرة 

   .الطامق الطيب املتوفر �ملس�شفى وقا�ات العملیات أ�ربع
  .كرا الس�ید الوز�رش

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم، ا�هت�ى الوقت

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

  :الس�ید وز�ر الص�ة
  الس�ید املس�شار،

سؤالمك الك�ايب كتلكمو �ىل الوضعیة ٕ�قلميي تطوان واملضیق الف�یدق، 
و هذا، ٔ�� كن�ين �ىل املك�وب، واك�ن �اكمل، وهذا سؤالمك مك�وب ه

واجلواب مز�ن نتلكم �ىل املضیق الف�یدق، ٔ�نه التد�ل ا�يل معلنا يف 
الصیف املايض بتغیري إالدارة �ىل مس�توى املركز �س�شفايئ �ملضیق 
الف�یدق، بتد�الت �ىل املس�توى إالصال�ات ا�يل وقعت يف هاذ 

هم هناك وا�يل خفف نو�ا ما املس�شفى بعدد د�ل أ�طباء ا�يل مت ٕاحلاق 
�كتظاظ نو�ا ما �ىل تطوان، هاذ العمل �اصنا نقومو به كذ� يف ٔ�قالمي 

ٔ�خرى، مث �اصنا نتلكفو بتطوان �ىل مس�توى إالدارة د�لو، بعض املرات 
  .مس�ٔ� د�ل الر�دة والق�ادة ٔ�ساس�یة

حنن نعطي وا�د أ�ولویة �مة ملس�ٔ� الس�یادة �ىل مس�توى  ،و��
ملد�ر�ت إالقلميیة، و��رشو وا�د ا�مو�ة د�ل املد�ر�ت إالقلميیة ا�يل ا

غیت�ل فهيا املبار�ت وكذ� مس�شف�ات �ویة ا�يل یت�ل فهيا م�ار�ت، 
حنتاج ٕاىل �س ا�يل قادر�ن ٔ�هنم یوا�بو س�یاسة الوزارة، ٔ�نه إالماكنیات، 

  ..ؤ�� ٔ�حتدث هناك ٕاماكنیات، أ�دویة، املس�تلزمات الطبیة اكینة، 

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

ون��قل ٕاىل السؤال أ��ري يف قطاع الص�ة، موضو�ه توزیع أ�طر 
الطبیة وا�متریضیة �ىل خمتلف م�اطق اململكة، اللكمة ٔ��د السادة 
املس�شار�ن من فریق أ�صا� واملعارصة لتقدمي السؤال، تفضلو الس�ید 

  .املس�شار

  :�ادل الربااكتملس�شار الس�ید ا
  الس�ید الرئ�س،

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

  الس�ید الوز�ر احملرتم،
ٕان ٕا�دى جتلیات الفشل ا�ي یعرفه القطاع الصحي ببالد� هو 
ضعف �س��ر اجلید يف العنرص ال�رشي الطيب، وسوء توزیعه وان�شاره 

  .ریطة الصحیة ببالد��ىل ام�داد اخل
��، �سائلمك، الس�ید الوز�ر احملرتم، ما يه التدابري اليت س�تقومون 
هبا لتحق�ق العدا� يف جمال توزیع أ�طر الطبیة وا�متریضیة �ىل �ات 

  اململكة؟
  .وشكرا

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

  .اللكمة �لس�ید الوز�ر

  :الس�ید وز�ر الص�ة
  س�شار احملرتم، الس�ید امل 

النظام الصحي الوطين املغريب ل�س بفاشل، ف�ه ٔ�و�ه د�ل القصور، 
نعم، ف�ه سوء التدبري ممكن يف بعض أ�ح�ان، ف�ه بعض التفاو�ت، ولكن 

س�نة،  76هذا نظام ا�يل �یجعل املعدل د�ل احلیاة يف بالد� یوصل ل 
یقول � ٔ�ش�نو يه قارنو مبجمو�ة د�ل ا�ول �رب العامل �ش ميكن لو 

النظام د�لنا الصحي، ٕاضافة ٕاىل لك ما یو�د يف هاذ النظام من جتهزيات 
ومن اس��رات ومن جمهود �م حيتاج ٕاىل ٕاصال�ات، حنن طبقا �لتو�ات 
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امللك�ة السام�ة بصدد إال�ك�اب حولها �لخروج حبلول ملنظومة حصیة حباكمة 
  .�دیدة

ال�رشیة، احلكومة هذه س�ن�ني واعیة ا�ٓن يف ما یتعلق بتوزیع املوارد 
م�صب،  4000هباذ املس�ٔ�، هذه س�ن�ني ويه كتعطي لقطاع الص�ة 

ا�يل  �2000ادي تقول يل الناس �ار�ني، الناس �یخرجو ٔ�كرث من 
، هذا وا�د الرمق 1500كنا يف  �2017یخرجو �لتقا�د، يف الوقت يف س�نة 

  .ق�ايس معر� ما وصلناه، هذه مس�ٔ� ٔ�ساس�یة
توزیع كنعطیوه �لجهات ا�يل فهيا اخلصاص ٔ�وال، ٔ�كرث من اجلهات ال 

أ�خرى، مث كذ� حبمك هاذ العدد ا�يل عند� الیوم ميكن لنا حنلو مجمو�ة 
  .د�ل املراكز الصحیة ا�يل يه مغلقة، حىت يه ٔ�ساس�یة

مث هاذ املس�ٔ� د�ل التوظیف يف املوارد ال�رشیة �لكمتو �ىل �س��ر 
املرشوع ا�يل ك�ش�تغلو �لیه الیوم العنرص ال�رشي هو احملور فهيا، هاذ 

أ�سايس ف�ه، اح�ا �ارفني ب�ٔنه هناك خصوصیة �لوظیفة العموم�ة الصحیة، 
وهذا مس�ٔ� ا�يل �ادي �قشوها �لك جشا�ة الیوم دا�ل احلكومة �ش 
ميكن نو�دو خمر�ات لها، يف ٕاطار حصي ا�يل قادر ٔ�نه �رفع الت�د�ت د�ل 

  .وم�ه الصحیةم�ظ
مث كذ� ٔ�رید ٔ�ن ٔ�قول ٔ�ن هناك م�د�لني �ٓخر�ن، امجلا�ات الرتابیة، 

  .اخلواص ا�يل ميكن �سا�دو كذ� يف تعبئة املوارد ال�رشیة
  .شكرا

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

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

  :�ادل الربااكتاملس�شار الس�ید 
  .الوز�ر �ىل اجلواب د�لمك�شكرك الس�ید 

نقدر ن�ٔكد � الس�ید الوز�ر ب�ٔن القطاع الصحي يف بالد� قطاع 
فاشل، وهاذ اليش راه ت�شوفوه اكملني بعین��ا، راه مايش هاذ اليش 
تنخبیوه وهاذ اليش خميب، �اصك �شوف القطاع الصحي الس�ید الوز�ر 

ي يف بالد� �یف وراه دريت جوالت يف العامل القروي وشفيت القطاع الصح
  .دا�ر، القطاع الصحي يف بالد� قطاع فاشل الس�ید الوز�ر

يف بالد� و�يق ال�ساء احلوامل �ميوتو يف الطریق،  2018اح�ا يف 
�یلومرت �ش ید�رو  100يف بالد� الناس تیجیو تیرضبو  2018

)consultation ( الرتامواي والقطار  2018الس�ید الوز�ر، نقولو اح�ا يف
ولكيش، ) les autoroutes(یع وعند� مسا� طرق�ة يف املس�توى الرس 

ولكن ت��قى القطاع الصحي الس�ید الوز�ر قطاع حصي ٔ��مك �اصمك تعاودو 
  .النظر يف القطاع الصحي و�اصة يف العامل القروي واجلبيل

و�رجعو الس�ید الوز�ر �لتوزیع العادل د�ل أ�طر الصحیة وأ�طر 
ال یعقل الس�ید الوز�ر . توزیع �ري �ادل الس�ید الوز�ر الطبیة يف بالد� راه

ٔ�ن فالقطاع اجلبيل م�ال �ة ) HCP(ٔ�ننا، نعطیك �ٓخر إالحصائیات د�ل 
خ�یفرة، ال�رشحي الطيب وجرا�ة القلب والرشایني ال یو�د ٔ�ي -بين مالل

طب�ب يف اجلهة، ٕاذن يش وا�د عند� مرض يف اجلهة �لقلب وال يش 
�اصنا ندیوه ��ار البیضاء وال ندیوه الس�ید الوز�ر  �ا�ة عندو معلیة

ملرا�ش وال ندیوه ليش مدینة �برية ا�يل فهيا مس�شفى وال فهيا 
)clinique (ٔ�نه �اصو خيلص ویؤدي الواج�ات.  

  الس�ید الوز�ر،
ٔ�نمت �ىل رٔ�س وزارة الص�ة �اصمك حتملو املسؤولیة الس�ید الوز�ر 

  .وختدمو بتفاين فهاذ القطاع هذا
  لس�ید الوز�ر،ا

�ادي نعاود ن�ٔكد لیك ب�ٔنه التوزیع �ري العادل �ىل هاذ املناطق هاذي، 
هنا ت�شوف ب�ٔن وزارة الص�ة �متركز �ري يف املدن الكربى و�س��و العامل 

  .القروي و�س��و العامل اجلبيل الس�ید الوز�ر
عند� �دمات حصیة دون املس�توى، الناس تیجیو الس�ید الوز�ر، 

وش هاذ اخلدمات الصحیة؟ تیجیو وما اكی�ش أ�طر الطبیة �الش ما تقدم
وما اكی�ش أ�طر ا�يل غت�دم، وحنمدو هللا و�شكروه الس�ید الوز�ر م�ني 
صاحب اجلال� تیعطي أ�وامر د�لو لك س�نة ٕال�شاء مس�شف�ات عسكریة 
م�نق� يف العامل القروي ويف العامل اجلبيل، وتنقدمو كذ� الشكر اجلزیل 

الطبیة العسكریة اليت تقدم �دمات �لی� و�دمات طبیة لٔ�طر 
  .واس�شفائیة يف املس�توى

وكذ� الس�ید الوز�ر راه مشلك من وزارة الص�ة مشلك من عندمك 
�اصمك تف�حو حوار مع أ�طباء، ؤ�� فرايس ب�ٔ�مك ف�حتو حوار ولكن �اص 

رد املالیة هاذ أ�طباء تقدمو �هيم حتفزيات الس�ید الوز�ر وتقدمو هلم املوا
  .املهمة

  .شكرا 

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .اللكمة �لس�ید الوز�ر يف ٕاطار الرد �ىل التعق�ب

  :الس�ید وز�ر الص�ة
بطبیعة احلال الس�ید املس�شار من املوقع ا�يل تتوا�دو ف�ه سهل ٔ�نه 

  .�كون النقد
ٔ�� تنعاود ن�ٔكد ب�ٔنه هناك صعو�ت يف مجمو�ة من املنظومات الصحیة 

، وبالد� ما عندهاش م�ظومة حصیة فاش�، عندها م�ظومة حصیة �رب العامل
ا�يل فهيا مجمو�ة د�ل املشالك، واح�ا تنعاجلوها، رمبا �اصك �سارا املغرب 

خ�یفرة، فعال  - لكه، وما تبقاش جفهة وا�دة ٔ�ن ٕاىل �ذینا �ة بين مالل
وا�د  هناك مجمو�ة د�ل املشالك، �دا ٔ�� �ادي خلنیفرة �ش ميكن حنلو

املصل�ة د�ل أ�مراض العقلیة يف مس�شفى �دید هاذي �امني �ش �اله 
تف�ح ومااك�ش من ق�ل، ف�ه ٔ�طباء �دد، ف�ه جتهزيات يف املس�توى، 



  2018 كتو�ر�ٔ دورة  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

17 

 )2019 ینا�ر 8( 1440 جامدى أ�وىل فاحت

وغمنش�یو �لق�اب نوقفو �ىل مس�شفى �ٓخر ا�يل ت��و�د وا�د العدد د�ل 
النتاجئ املناطق ا�يل الیوم فهيا مس�شف�ات د�ل القرب ما اكن�ش البارح، 

غتبدا تبان، النتاجئ ا�يل تدارو فهاذ الس�نوات أ��رية غتبدا تبان يف 
  .الس�نوات املق��

فعال املسا� د�ل املوارد ال�رشیة �مة هنمت هبا، ولكن راه املشلك د�ل 
و�ا احلوار �كون واح�ا ) salaire(العدد عند� مطروح، و�ا �زیدو 

� الیوم اك�ن مقار�ت مبا فهيا دا�ر�ن احلوار، راه العدد مطروح، و�
  ..�نف�اح �ىل إالماكنیات ا�يل تتوفرها

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید الوز�ر احملرتم، و�شكرك �ىل مسامهتك معنا يف هاته اجللسة

دقائق  10وطبقا ملق�ضیات النظام ا�ا�يل، ٔ��لن عن رفع اجللسة ملدة 
  .ٔ�داء صالة العرص

  .وشكرا

  :اجللسة الس�ید رئ�س
  .�مس هللا الرمحن الرحمي
  .ٔ��لن عن اف�تاح اجللسة

و�س�ت�ٔنفها انطالقا من السؤال أ�ول املو�ه لقطاع الشغل وإالدماج 
املهين، وموضو�ه ارتفاع �س�بة البطا�، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من 

  .تفضل الس�ید املس�شار. الفریق احلريك لتقدمي السؤال

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

  السادة الوزراء،
  السادة املس�شار�ن احملرتمني،

  الس�ید الوز�ر، 
رمغ إالصال�ات �ق�صادیة و�ج�عیة اليت اخنرط فهيا املغرب 
�الل العقد�ن أ��ري�ن، مل �متكن من احلد من ارتفاع �س�بة البطا� اليت 

  .تزتاید س�نة بعد ٔ�خرى
ما يه ٕاسرتاتیجیة احلكومة : �سائلمك الس�ید الوز�ر و�ىل هذا أ�ساس
  ملعاجلة ٕاشاكلیة البطا�؟

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

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

  :الس�ید محمد ی�مي وز�ر الشغل وإالدماج املهين
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  .م �ىل طرح السؤالشكرا الس�ید املس�شار احملرتم والفریق احملرت 
ٔ�وال، �ري �ل�س�بة �لمعطیات تؤكد ب�ٔن البطا� يف �راجع ول�س يف 

تصا�د كام ٔ�رشمت، ولهذا فاملعطیات ا�يل عند� كتقول ب�ٔنه �راجع معدل 
، �2018الل الفصل الثالث من س�نة  %10ٕاىل  %10.6البطا� من 

دوبیة السام�ة ود�ل أ�رقام د�ل املن 2017مقارنة مع الفرتة د�ل س�نة 
  . �لتخطیط

م�صب شغل، و�شلك  122احلجم إالجاميل �ل�شغیل ز�دة ف�ه د�ل 
وهذا تطور �بري، ٔ�نه اكنت و�ا  %85م�اصب الشغل املؤدى عهنا 

كت�دث م�اصب د�ل الشغل كتكون بعض املناصب د�ل الشغل ا�يل 
عند  �سمى �ري املؤدى عهنا وهذا يشء ملموس، مث �راجعت �س�بة البطا�

 24س�نة ٕاىل  15بعض الف�ات عند ال�ساء وعند الش�باب ا�يل هام من 
  .س�نة

ٔ�یضا املعطى الثاين ا�يل �م، وهو ٔ�نه �الل الس�نوات الثالث 
م�صب شغل يف القطاع العام، مهنا  138491مت ٕا�داث  17/18/19

  .ٔ�لف �لتعاقد دون ا��ساب املؤسسات العموم�ة 70بطبیعة احلال 
ج ال�ش�یطة، ما �سمى �لربامج ال�ش�یطة، ال�شغیل �ل�س�بة �لربام

ٕا�داث، �ىل  200000ٕاىل  2018و 2017امل�ٔجور وصل بني س�يت 
 8574و�ر�مج حتفزي  183643الرب�مج د�ل ٕادماج مت ٕا�داث ف�ه 

م�صب شغل، مما یدل �ىل ٔ�ن هناك ا�ٓن بدٔ�ت الس�یاسات العامة 
  .تدرجيیاالقطاعیة والس�یاسة العامة بدات تؤيت مثارها 

بطبیعة احلال ف� یتعلق �ٕالسرتاتیجیة عند� ٕاسرتاتیجیة، عند� وا�د 
التو�ه أ�ول ا�يل هو دمع : الرب�مج حكويم كريكز �ىل �زاف د�ل احملاور

�لق م�اصب الشغل ؤ�یضا املالءمة ما بني الرتبیة والتعلمي وحتسني اش�تغال 
الربامج الرتابیة، هذه يه سوق الشغل، �ٕالضافة �ل�انب الرتايب وس�یاسة 

  .ٔ�مه التو�ات ا�يل ا�ٓن اح�ا �دامني فهيا وكنعملو �ىل تزنیلها

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

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

  :املس�شار الس�ید م�ارك الس�باعي
  .شكرا الس�ید الوز�ر

مك نود يف الفریق احلريك ٕا�راز �شكرمك �ىل توضی�ا�مك وتفا�ال مع جوا�
  :مجمو�ة من املالحظات و�قرتا�ات ندر�ا اكلتايل

ٔ�وال، �س�ل �ون هذه املناصب املالیة ا�صصة الم�صاص بطا� 
�اميل الشواهد �ري اكف�ة، يف الوقت ا�ي یعرف ف�ه �دد اخلرجيني لك 

من س�نة ٕاىل س�نة ارتفا�ا �وال، كام نالحظ اس�تقرار �دد املناصب املالیة 
 ٔ�خرى و�دم تعویض املوظفني احملالني �ىل التقا�د؛

ب�س�بة البطا�،  ة�نیا، كام �س�ل ٔ�یضا مفارقة �برية يف املؤرشات املتعلق
، و�اءت احلكومة احلالیة يف %8فاحلكومة السابقة الزتمت بتقلیصها ٕاىل 
م تفقد ، مما جيعل هذه أ�رقا%�8.5ر�جمها احلكويم لتضع سقف البطا� يف 
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ؤرشات م�دوبیة السام�ة �لتخطیط املمصداق�هتا، �اصة ٕاذا اس��د� ٕاىل 
وا�لس �ق�صادي و�ج�عي والب�يئ، مع العمل ٔ�ن �س�بة البطا� تتفاوت 

 بني اجلهات وبني احلوارض واملدن وبني اجل�سني؛
�لثا، رمغ �سرتاتیجیات القطاعیة الكربى اليت ٔ�طلقهتا بالد� الزال 

دل البطا� یعرف ارتفا�ا مقلقا، ح�ث ال تنعكس املؤرشات املتفائ� اليت مع
یمت إال�الن عهنا خبصوص منو جحم �س��رات �ىل احلیاة الیوم�ة 
�لمواطنني، ح�ث جند قا�دة واسعة من الش�باب دون �ٓمال يف ش�باهبم 

 ودون تقا�د يف ش�یخوخهتم؛
كس سلبا �ىل قطاع رابعا، ٔ�ن ٔ�زمة م�ظومة الرتبیة والتكو�ن تنع

ال�شغیل، فاملنظومة احلالیة ال تت�ٔمل م�طلبات سوق الشغل مما ی��ج ٕا�الال 
يف مزيان العرض والطلب �ىل الشغل، بل ٕاننا ٔ�مام هذا الوضع �كون م�ٓل 

 رجيني س�نو� هو البطا�؛اخل�ٓالف 
�امسا، �س�ل �ون دور الوساطة اليت تلعبه الواك� الوطنیة ٕالنعاش 

لكفاءات �لطریقة التقلیدیة احلالیة مل یعد جمد� و�ري م�صف، ٕاذ ال�شغیل وا
نالحظ �ون العاطلني ا��ن مل حيالفهم احلظ يف ال�سجیل ٔ�ي 

)L’ANAPEC ( خصوصا القاطنني �ملناطق النائیة والبعیدة ويف العامل
 القروي تنعدم فرصهم يف ال�شغیل؛

ام�صاص �س�بة سادسا، ٕان معدالت ا�منو احملققة �ري قادرة �ىل 
  .البطا�، مما �س�تلزم التفكري جبدیة يف ٕارساء منوذج �منوي �دید

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم، ا�هت�ى الوقت
  .اللكمة �لس�ید الوز�ر �لرد �ىل التعق�ب

  :الس�ید وز�ر الشغل وإالدماج املهين
املیة، ظاهرة ٔ�� بدیت يف أ�ول قلت ب�ٔن ظاهرة البطا� يه ظاهرة �

معقدة، ظاهرة تت�دى �دد من الس�یاسات العموم�ة يف العامل لكه، ولهذا 
حىت �ال� امل� ملا �لكم �ىل ٔ�ن ا�منوذج د�ل ا�منو د�لنا وصل �لمدى 
د�لو وطالب بت�دید منوذج ا�منو، فهذا بطبیعة احلال من بني أ�س�باب 

فعلیة و�اصة القضیة د�ل د�لو هو هاذ التفاو�ت ا�الیة والتفاو�ت ال 
  .البطا�

ا�يل دارها الرب�مج احلكويم هاذي فرضیة ت�سمى % 8.5القضیة د�ل 
د�ل العمل، حبالها حبال �س�بة ا�منو ما ترتتبطش فقط �ري �ٕالرادة، ترتتبط 
مبتغريات ٔ�خرى �ارج�ة م�اخ�ة ٕاىل �ريها من أ�ش�یاء، و�لتايل �ش نفهمو 

  .یةاملعىن د�ل هاذ الفرض 

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

ون��قل ٕاىل السؤال الثاين موضو�ه، الت�ایل �ىل قانون الشغل 
خبصوص اع�د احلد أ�دىن لٔ�جور، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من 

الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة لتقدمي السؤال، تفضل الس�ید 
  .املس�شار

  :السالم ا�لباراملس�شار الس�ید عبد 
  .شكرا الس�ید الرئ�س
  الس�ید�ن الوز�ر�ن،
  أ�خوات وإالخوة،

  الس�ید الوز�ر، 
ما خيفاش �لیمك ٔ�ن هذاك العامل ا�يل تی�دمو يف رشاكت املناو� یمت 
الت�ایل �ىل مصاحلهم و�ىل ٔ�جورمه �خلصوص، حبیث تیوقعو �ىل احلد 

س�بو معامه ٔ�مام املصاحل أ�دىن لٔ�جور وهام ما تیق�طوهش، وٕاىل ج�نا نت�ا
د�ل وزارة الشغل ا�تصة تی�اوبو� ٔ�هنم تی�دمو سا�ات وتیوقفو سا�ات 
وت�مت الت�ایل، فهال اتفق�ا برصامة ٔ�ن �كون احلد أ�دىن لٔ�جور �رشط 

  ٔ�سايس يف الصفقات العموم�ة؟
  .شكرا الس�ید الوز�ر

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

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

  :الس�ید وز�ر الشغل وإالدماج املهين
اح�ا بصدد . �ادي جناوبك من ا�ٓخر، ٔ�نه ج�يت من ا�ٓخر مز�ن

ا�ٓن العمل مع رئاسة احلكومة �ش الس�ید رئ�س احلكومة، اك�ن جوج 
نغريو املرسوم د�ل الصفقات العموم�ة، حبیث تیضمن : د�ل احللول

ؤولیة �ج�عیة د�ل هاذ النوع من املقاوالت، والقضیة ضام�ت د�ل املس
الثانیة �ش ید�ر وا�د ا�وریة �لقطا�ات احلكوم�ة واملؤسسات العموم�ة 
�ش يف دفرت التحمالت د�ل التفویت د�ل الصفقات يف احلراسة ٔ�و يف 

  .�ريها حترتم ف�ه الرشوط أ�ساس�یة واحلقوق أ�ساس�یة �لعامل
ا�ٓخر ا�يل تند�روه یوم�ا ا�يل هو تد�رو املف�ش�یة د�ل  �ٕالضافة �لعمل

الشغل، املف�ش�یة د�ل الضامن �ج�عي ا�يل �منش�یو لهاذ القضا� وتنو�و 
  .تن�هيات وتنصیفطو حىت تقار�ر �لنیابة العامة �ش تد�ر ا�ور د�لها

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

  .ار التعق�باللكمة �لس�ید املس�شار يف ٕاط

  :املس�شار الس�ید عبد السالم ا�لبار
شكرا الس�ید الوز�ر �ىل هاذ التوضیح، وهذا �رب سار تزنفوه لشغی� 
هاذ رشاكت املناو�، ح�ث د� ا�ٓن ت���ٔسفو وت���ٔملو ميل تنلقاو هاذیك 

درمه، هاذوك الناس ا�يل مقابلني احلراسة  500املنظفات تی�دمو ب 
 500واش اك�ن يش يف هاذ الوقت خيدمو ب درمه،  1000تی�دمو ب 
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  درمه؟  600و
هللا جياز�مك خبري ٔ�� ت�شدد وتنلمتس �مس الفریق �س�تقاليل ٔ�ن �كون 
وا�د احلراسة �برية، غتقول يل الس�ید الوز�ر ٔ�ننا الصفقات العموم�ة �ادي 
نتفقو، راه �اص العميل ٔ�ن الیوم دا�ل الصفقات العموم�ة مضن دفرت 

تلزتم الرشاكت ب�ٔهنا س�تؤدي احلد أ�دىن لٔ�جور لعاملها، �ري ٔ�نه  التحمالت
  .ال یمت ذ�، ال یمت ذ� بت�ایل �بري ومفرط

خصنا ند�رو �ىل وسائل ذ�یة �لرضب �ىل ٔ��دي املتالعبني من �ة، 
ولیكون هناك تطبیق سلمي �ل�د أ�دىن لٔ�جور، ٔ�� مايش تنلومك ٔ�نت ٔ�و 

  .املسؤولیة�ريك، ولكن ت��حملو مجیع 
هباذ املناس�بة ت�شكرو إالخوان د�لنا يف وزارة الشغل، املف�شني 
والسادة املدراء ا�يل قاميني بوا�د ا�ور �بري، ولكن هاذ اليش العدد د�هلم 
قلیل ما ت�س�توف�شاي �یك املطلوب مهنم، ٔ�ن هاذ الرشاكت الیوم راه 

  .الهدف د�هلم هو الرحب �ىل حساب أ�جراء
ازیك خبري الس�ید الوز�ر راه عندك احلس النقايب، الیوم �اصنا هللا جي

نب��و ٔ�ننا �ىل أ�قل ننصفو ذیك الرشحية املترضرة ؤ�ن هیا مجیع املشالك 
  .ترتامك �لهيا، �اصة يف ٕاطار قانون الشغل

  .شكرا

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

  .�باللكمة �لس�ید الوز�ر يف ٕاطار الرد �ىل التعق 

  :الس�ید وز�ر الشغل وإالدماج املهين
يف احلق�قة الس�ید املس�شار مايش �ري احلس النقايب، بل �اص �ري 
�كون إال�سان �كون عندو �ري احلس إال�ساين �ادي �شعر �لظمل ا�يل 
ت��عرضو لیه هاذ الناس هاذو، ولهذا مبا ٔ�نك قلت مقرت�ات ذ�یة ت��ظر 

�ات ذ�یة ا�يل ميكن ند�لها �ش نطلعو م�مك حىت ان� اعطیو� يش مقرت 
  .هاذ الغش هذا، ٔ�نه ذاك اليش راك عرفت �یفاش تیوقع

ولكن رمغ ذ� مبا ٔ�نك ٔ�شدت �ملف�شني، نقول � العمل ا�يل تید�رو 
املف�شني يف هاذ الصدد هذا، ٔ�وال �ميش�یو عند أ�جراء وت�سوهلم �ىل 

فرت د�ل أ�داءات ومجیع الوضعیة د�هلم وأ�وراق املتعلقة هبم من ا�
الوسائل أ�خرى د�ل الوسائل د�ل احملاس�بة املعمتدة �ى املؤسسة اليت 
تقوم مقام ا�فا�ر، �ٕالضافة �لعمل ا�يل تیقومو به املف�شني د�ل الشغل، 

  .ٔ�� �ارف لكيش، ونعطیك أ�رقام ا�يل حتققت يف هذا ا�ال
ٔ�شهر من س�نة  �9الل قام مف�شو الشغل . امسع يل ٔ�س�تاذ، �افاك

مالحظة، مهنا  576988ز�رة، قدموا ما مجمو�ه  25822ٕ�جناز  2018
مالحظة هتم احلد أ�دىن لٔ�جر، وقاموا بتحر�ر خمالفات اليت �ني  26126

یمت الوقوف �لهيا ومتت ٕا�ا�هتا �ىل اجلهات القضائیة املعنیة قصد ٕاصدار 
  .العقو�ت �ش�ٔهنا

هذا، �متيش تد�ر املراق�ة وتتحرص ا�الفات الوزارة العمل د�لها هو 
اح�ا . �اصمك تعاونو�. وتت��ه، ما اك�شاي تتحیل أ�مر ٕاىل اجلهات القضائیة

م�ا �ح�ة احلكومة، �ادي حناولو من �ة ا�فا�ر د�ل التحمالت ن�شددو 
فهيا �ش �ىل أ�قل املؤسسات العموم�ة والقطا�ات احلكوم�ة �كون تعطي 

�ل املسؤولیة �ج�عیة، هاذ اليش هذا راه �یخصنا �اكحفوه ا�منوذج د
  .اح�ا، و�یاخصنا �اكحفوه انتوما مكنظامت نقابیة تؤطر الشغی� وتدافع عهنا

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

ون��قل ٕاىل السؤال الثالث، وموضو�ه املس �حلر�ت النقابیة، اللكمة 
ن مجمو�ة الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل، ٔ��د السادة املس�شار�ن م

  .تفضل الس�ید املس�شار

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

  الس�ید الوز�ر،
تتعرض الشغی� و�اصة ٔ�جراء القطاع اخلاص محل� مقع رشسة وتضییق 

  . ممهنج �ىل ممارسة احلق النقايب
اليت اكن املفروض الق�ام  �ا �سائلمك الس�ید الوز�ر، حول إالجراءات

  .هبا وإالجراءات اليت تعزتمون الق�ام هبا لضامن حق ممارسة العمل النقايب
  .وشكرا

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

  .اللكمة �لس�ید الوز�ر

  :الس�ید وز�ر الشغل وإالدماج املهين
هتا ٔ�وال كام ٔ�ج�ت الس�ید املس�شار السابق الوزارة يف �دود اخ�صاصا

ومسؤولیاهتا تقوم مبا ی��غي الق�ام به، من �الل �ركزي الز�رات �ىل 
املؤسسات اخلاضعة ل�رشیع الشغل وحث املشغلني يف �ا� توافر نقا�ت 

  .مبؤسساهتم �ىل ا�رتام حق التنظمي وتوفري رشوط ممارسة احلریة النقابیة
ا احلق ٔ�صدر� وا�د ا�لیل حول احلقوق أ�ساس�یة يف العمل، من ب�هن

يف التنظمي النقايب، كنقومو بعملیات حتس�س�یة م�دانیة من ٔ��ل التعریف 
  .والرتوجي �لحقوق أ�ساس�یة

بغیت نقول � وا�د �دد�ه يف ٕاطار احلوار �ج�عي، ا�لجنة د�ل 
لقاء، واكن وا�د العمل ممثر مع إالخوان د�ل  12القطاع اخلاص در� 

�ة د�ل اخلالصات لٔ�سف الشدید ما املركزیة، ووصلنا لوا�د ا�مو 
  :اس�متریناش �ش خنرجوها، ونقول � املسائل ا�يل اتفق�ا �لهيا

ٕا�داث و�دة ٕاداریة �ىل مس�توى مد�ریة الشغل �لوزارة تعىن 
�لشؤون النقابیة مهنا ك�سهر �ىل معاجلة وت��ع املعطیات املتعلقة �ملاكتب 
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 ا؛النقابیة احملدثة ٔ�و اليت مت الترصحي هب
دراسة ومعاجلة الشاك�ت امجلاعیة اليت موضوعها املس �حلق النقايب، 

 .الطرد التعسفي �س�ب ت�ٔس�س ماكتب نقابیة، ٕاىل �ري ذ�
وبغیت نقول � هذا العمل هذا مازال �ادي �س�مترو ف�ه معمك وبغینامك 
انتوما �كونوا س�ند د�ل املف�شني د�ل الشغل �ش تعطیو� معطیات 

نه بعض املرات ما �یكو�ش املوضوع هو احلق النقايب، كتكون حق�ق�ة، �ٔ 
  ..ٔ�مور ٔ�خرى، ٔ�� �ارف، مايش دامئا ولكن ميل

وبغینا ند�رو وا�د ا�لیل بغینامك تعاونو� ند�رو وا�د ا�لیل �ىل 
املقاوالت ا�يل يه �ارج املسؤولیة �ج�عیة وكمتس �حلق النقايب، 

ا �اد�ش ید�رو �ري املف�شني د�ل الشغل، نتعاونو �ىل هذا العمل هذا، م
�ميكن ند�روه مع املركز�ت النقابیة وبغیت �هبمك �ىل وا�د القضیة راه 

نقولها لمك ؤ��  -ٔ�ح�ا� �عتداء �ىل احلر�ت النقابیة لٔ�سف الشدید 
  .�یكون ٔ�ح�ا� ما بني مك�ب نقايب ومك�ب نقايب - �ارف 

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  . لوز�رالس�ید ا اشكر 

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

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

ٔ�وال الس�ید الوز�ر لن ٔ�مسح لمك ٔ�ن تقولوا �ىل ٔ�نه املس �حلر�ت 
النقابیة هو یمت ما بني النقا�ت، فالنقا�ت الس�ید الوز�ر يه نقا�ت، ال، ما 

ولوها، ٔ��مك بغیتو الضعف د�لمك يف ٔ��مك تطبقو �ا�سمحش لمك �ش تق
القانون ا�يل �اي يف مدونة الشغل ا�يل يف املواثیق ا�ولیة ا�يل اك�ن يف 

اح�ا كنا ن��ظرو م�مك ٔ�ننا �زیدو، ا�ٓن ج�يت بغیيت تعطي ا�هتمة . ا�س�تور
�لنقا�ت، امسح يل الس�ید الوز�ر، ما كتقوموش �لعمل د�لمك، وحىت يف 

  . احلوار �ج�عي معطلینو وما فهمناش ٔ�ش�نو بغیتوذاك 
  الس�ید الوز�ر،

كن�ربك ب�ٔنه �ري �یهتیلك مك�ب نقايب �یحمل امس الكونفدرالیة 
ا�ميقراطیة �لشغل �یمت التوق�ف د�هلم، �یمت الطرد د�هلم، هناك طرد 
تعسفي وكت��ا لمك وراسلنامك �ىل الصعید الوطين من طن�ة ٕاىل الكو�رة، 

عند� ا�ٓن اح�ا كنظمو �كونفدرالیة مسرية ٕاىل . يش �ري يف مر�� وا�دةما
  .طن�ة، �الش؟ لفضح خرق احلر�ت النقابیة ا�يل اكینة يف املنطقة احلرة

  الس�ید الوز�ر،
ها يه الحئة طوی� د�ل الناس ود�ل العامل ود�ل النقابیني 

نعطیك �ٓخر م�ال الكونفدرالیني ا�يل مت الطرد والتعسف د�هلم، و�ادي 
وهو ما وقع يف ٕارضاب التعلمي، ٕارضاب التعلمي ا�يل حلد ا�ٓن اك�ن هناك 
مضایقات د�ل املد�ر�ن ور�ال التعلمي من طرف املسؤولني د�ل الوظیفة 
العموم�ة، وكذ� �ل�س�بة �لقطاع اخلاص و�ذاو �هيم الهواتف و�هيددومه 

ا�يل هو ممارسة د�ل احلق �الق�طا�ات و�هيددومه �الش �ید�رو إالرضاب 
  .د�ل احلر�ت النقابیة

  الس�ید الوز�ر،
ٔ�نمت اكن من املفروض ٔ��مك حتمیو هاذ احلق وراسلنامك واعطینامك 
املؤسسات واعطینامك الوزینات فاملنطقة د�ل طن�ة، و�ادي �رسد � 

 ،رشكة سان خويساملصنع د�ل رونو ن�سان، : وا�د ا�مو�ة من ب�هنا
، ا�يل حىت هو ما تیطبقش القانون لو�س �لنقل سان خويسهاذ شكون 

والالحئة  رشكة صوف�ا �لخیاطة،ولكن ما یقدرش ما یطبقوش ف�الدو، 
  .طوی�، هاذي �ري �لحرص

فالس�ید الوز�ر اح�ا كنا ن��ظرومك يف ٕاطار نقاش ا�منوذج التمنوي اجلدید 
عامالت وحامیة ٔ�نه �كون �ىل رٔ�س القامئة د�لمك حامیة حقوق العامل وال

حقوق احلر�ت النقابیة، ؤ��مك تقومو ��رتام حقوق إال�سان، ٔ�ن احلر�ت 
  .النقابیة يه ا�رتام حقوق د�ل العامل والعامالت

حفىت ذاك ا�ل�ان د�ل املصاحلة ال �ش�تغل، وعندما �ش�تغل �كون 
  ..لصاحل رب العمل، ؤ�نمت تعطو� ٕاشارات من طرف

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .الس�یدة املس�شارة، ا�هت�ى الوقت شكرا

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

  :الس�ید وز�ر الشغل وإالدماج املهين
�وين دميقراطیة .. ٔ�وال ٔ�� كنعرف ٔ�ش كنقول، ما كنقولش، ما كنهتمش

  .و�لیين جناوب عفاك

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .اللكمة عندك الس�ید الوز�ر ما عندش يش ٔ��د �ٓخر

  :الس�ید وز�ر الشغل وإالدماج املهين
ٔ�وال، ٔ�� كنعرف ا�ور ا�يل تتقوم بیه املركز�ت النقابیة املسؤو� اليت 

  .شهد لها التارخي �ٔ�حق�ة، فٕاذن ال ٔ�ح�اج ٕاىل من �شكك يف �يم
ٔ�� كنتلكم �ىل بعض املامرسات، ؤ�� دزت من احلقل النقايب وتنعرف 

بغیيت نعطیك الس�یدة املس�شارة مناذج ؤ�م��  ذاك اليش ا�يل تنقول، وٕاىل
نعطهيا لیك بال ما ند�لو، �ري تنقول � �یخصنا مجیعا، هذا هو ال�م، 

ٔ�� ال ٔ��ني ٔ�� كنقول � اح�ا خصنا نتعاونو �ل�س�بة .. باليت، �اصنا، ال
  ..�لوزارة يه واحلكومة ٔ�وال ملزتمة حبامیة احلق النقايب وممارس�ته

  :لسةالس�ید رئ�س اجل 
ثواين د�ل  10ا�هت�ى الوقت الس�ید الوز�ر، و�ادي �زیدك وا�د 

  .التوق�ف

  :الس�ید وز�ر الشغل وإالدماج املهين
و�ل�س�بة ل�ٓلیات القانونیة ا�يل �یعطهيا املرشع معروفة ا�يل يه ا�ٓلیات 
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د�ل البحث واملصاحلة ٕاىل ما تفهمتوشاي كنصیفطو ذاك اليش �لقضاء، ما 
  .ٔ�خرى، ما ميك�ش تفرض �ىل يش وا�د يش �ا�ةاكی�ش يش �ا�ة 

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

ون��قل �لسؤال الرابع، وموضو�ه تعرث احلوار �ج�عي، ونطلب من 
إالخوان والسادة املس�شار�ن ٔ�نه كام تنقولو دامئا احلق يف اللكمة �لس�ید 

الوز�ر يف ٕاطار  الربملاين الس�ید املس�شار واحلق يف اجلواب �لس�ید
��رتام املتبادل، ملا تن�اولو ما ٔ�مكن ند�لو يف حوار ثنايئ هذا �ربك 
حىت العملیة د�ل ا��ساب الوقت د�ل ال السادة املس�شار�ن وال د�ل 

  .السادة الوزراء
  .اللكمة �لس�ید املس�شار احملرتم، اليس عبد ا�لطیف ٔ�معو، تفضل

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

  الس�ید الوز�ر،
اللك �شعر �ن هناك تعرث يف احلوار �ج�عي، هاذ التعرث ل�س 
لصاحل �س�تقرار �ج�عي ا�ي یعترب الرفع من القدرة الرشائیة ٕا�دى 

  .ضام�ته
�رید م�مك الس�ید الوز�ر ما ا�ي تنوون الق�ام به لوضع �د لهذا 

امللف وٕا�الته �ىل الس�ید وز�ر ا�ا�لیة  التعرث؟ هل رفع یدمك �ىل هذا
  تضمنون ٔ�ن بقدرته رفع هذا التعرث؟

  .وشكرا

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

  .اللكمة �لس�ید الوز�ر يف ٕاطار اجلواب

  :الس�ید وز�ر الشغل وإالدماج املهين
ٔ�وال، الس�ید املس�شار احلكومة مل �رفع، الس�ید رئ�س احلكومة مل �رفع 

ه عن احلوار، ٔ�نه راه البارح وحض وقال ب�ٔنه ما اكی�ش حوار اج�عي ٕاال ید
يف ٕاطار املسؤولیة د�ل الس�ید رئ�س احلكومة، والس�ید وز�ر ا�ا�لیة 
بناء �ىل ال�شاور، وكنت ف�ه ٔ�� �ارض، ٔ�عطیت فرصة �لس�ید وز�ر 

  .ا�ا�لیة �ش مييش �س�متع و�س�رشف إالماكنیات د�ل ٕا�ادة احلوار
اكی�ش حوار اج�عي ٕاال مع احلكومة، وحىت ذاك ا�لقاء التقين ا�ي  ما

ق�ل ب�ٔن النقا�ت قاطعت ف�ه احلوار، مل �كن هناك لقاء، ا�لقاء التقين هو 
�ري اكن لقاء نفس املعىن، ٔ�نه يف �ٓخر لقاء بعدما ا�سحبت نقابتان 

ر �م حمرتم�ان، وبق�نا مع وا�د اجلوج د�ل النقا�ت فدارت هرضة، دا
فقلنا ند�رو وا�د ا�لجنة تق�یة �شوفو واش ميكن لنا خنرجو هباذ أ�فاكر 

  .ا�يل دارت

فلهذا وقع لقاء ما بني تق�یني من النقا�ت وتق�یني من رئاسة احلكومة، 
ما اك�ش حوار اج�عي، لٔ�سف الشدید ذوك إالخوان التق�یني ا�يل �او 

هؤالء ما ميك�ش یعطیو  .من النقا�ت �یقولو واش عندمك عرض �دید
  .عرض �دید، ا�يل �یعطي عرض �دید هو رئ�س احلكومة

ٕاذن ٔ�ؤكد احلكومة مرصة �ىل مواص� احلوار �ج�عي، مرصة �ىل 
جنا�ه، ٕاجناح احلوار �ج�عي هو مسؤولیة مشرتكة، فهيا ثالثة د�ل 

املسؤولیة  فهيا الباطرو�، فهيا النقا�ت، فهيا احلكومة، مايش �ري. أ�طراف
د�ل احلكومة، واحلكومة �س�شهد و�سرتشد �لتوج�ه املليك ا�يل قال ب�ٔن 
احلوار �ج�عي �اصو �كون مم�ٔسس، �اصو �كون مس�تدام، �اصو 
�س�متر، و�ا ٕاىل ما تفق�اش د� ميكن لنا نتفقو �دا، ولكن اك�ن قضا� 

  .ٔ�خرى
� �برية، الزلنا احلوار �ج�عي ما اكی�ش �ري حتسني ا��ل، ف�ه قضا

ٔ��ریل، واح�ا اتفق�ا يف أ�ج�دة ا�يل در� مع  26جنرتها من االتفاق د�ل 
املركز�ت النقابیة �ىل عرشات د�ل القضا�، اك�ن القضا� د�ل �رشیع 
الشغل، اك�ن القضا� د�ل امحلایة �ج�عیة، اك�ن القضا� د�ل احلر�ت 

  .النقابیة، �زاف د�ل احلواجي
� قلت لمك يف احلوار �ج�عي يف ٕاطار جلنة القطاع اخلاص وصلنا و�ٔ 

ٕاىل ٔ�ش�یاء ج�دة، لو ٔ�ننا �لس�نا وت��عناها وت��عنا �ٓلیاهتا �ىل أ�قل حنلو 
بعض املشالك اليت ال حتتاج ٕاىل لكفة مادیة، ولكن حتسني ا��ل ٔ�سايس، 

لنقابیة، هو مد�ل و�یعرب و�ادي �شجع الشغی� و�ادي �شجع املركز�ت ا
ولهذا حنن حریصون �ىل ٔ�ن نصل قدر إالماكن ٕاىل اتفاق مع املركز�ت 

  .النقابیة، وال �رید ٔ�ن نذهب بدون مركز�ت نقابیة حلد السا�ة

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

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

  :املس�شار الس�ید عبد ا�لطیف ٔ�معو
  وز�ر، الس�ید ال

املطلوب هو هذا إالرصار، �یف؟ ما هو املطلوب، فٕاىل �د ا�ٓن مل 
�سمع مرور ٔ�شهر، رمبا س�نني مل �سمع وجود خریطة الطریق مضمونة النتاجئ 
ومس�نودة من ق�ل الفا�لني �ج�عیني والقوى الس�یاس�یة، هبدف ضامن 

ول ٔ�فق توازن اق�صادي واج�عي، مبا یوفر رسا� مطمئنة �لرٔ�ي العام ح
زمين حمدد خيلق انفرا�ا ویقوي أ�مل عوضا عن الرسائل ا�منطیة اليت 

  .ٔ�صبحت �ري ذات �دوى
ف�� نعتقد ب�ٔن احلوار �ج�عي حيتل ا�ٓن ماكنة هامة يف تنظمي 
العالقات املهنیة، �عتباره ٕا�دى الراك�ز أ�ساس�یة لتطو�ر وحتسني ظروف 

  .ف الو�دات إالنتاج�ةالعمل وٕاقرار السمل �ج�عي مبختل
یعترب كذ� ٔ�داة هامة لتحریك وت�ش�یط احلیاة �ق�صادیة وتوفري 
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املناخ املالمئ لتطو�ر إالنتاج ومتكني املقاوالت من موا�ة الت�د�ت 
  .�ق�صادیة اليت تفرضها العوملة والتنافس�یة �ق�صادیة

عي هل ��مك تصور �شلك واحض يف ما یتعلق مب�ٔسسة احلوار �ج�
ٕاكطار لضامن تواز�ت دا�ل ا�متع؟ یبادر �شلك اس��ايق ٕاىل وضع ٔ�طر، 

الس ٔ�خرى موازیة جمع ٕاىل �س�تفادة مما تقوم به ٕاىل مقرت�ات، ٕاىل جتمی
  .دس�توریة اك�لس �ق�صادي و�ج�عي

احلدیث وا�زتال احلوار �ج�عي يف تفاوض نقايب �ىل دفا�ر املطالب 
عیا، بل هو جيب ٔ�ن �رتقي ٕاىل اس�تغالل ما وصل ٕالیه ل�س حوارا اج�

رتامك ا�ي حصل من �الل م�ٔسسة احلیاة الس�یاس�یة ال، ٕاىل 2011دس�تور 
  . و�ق�صادیة يف البالد

ندور يف فراغ احلوار �ج�عي ٔ�صبح رصا�ا، وا�ي �زید يف الرصاع 
ا�ت ویؤدي ٕاىل �ل�� الوضع �ج�عي ویؤدي ٕاىل خماطر، ا�ٓن إالرض 

مشات عند الت�ار اكنت عند الناس د�ل التعلمي، اكنت عند الناس د�ل 
  الص�ة، ٔ��ن هذا احلوار �ج�عي ا�ي تدعون ٕالیه؟

  .ف�� كفى من اخلطاب ا�منطي والوصول ٕاىل احلق�قة اليت حنن نطا�هبا

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

  .قل من نصف دق�قةاللكمة �لس�ید الوز�ر يف �دود �ٔ 

  :الس�ید وز�ر الشغل وإالدماج املهين
ال، �خ�صار ٔ�� ٔ�دعو إالخوان الرشاكء �ج�عیني �ش جنلسو ونتفقو 
�ىل م�ثاق اج�عي ا�يل نوصلو ف�ه لهاذ ال�م ا�يل تتقولو، وهذا عند� يف 

ء، الرب�مج احلكويم �ش حنددو القوا�د اجلدیدة د�ل العالقات بني الرشاك
ٔ�نه الیوم �یظهر لیا �زاف د�ل اخلطا�ت یعين جتوزت و�یخصنا نعاودو 
النظر يف الثقافة �ج�عیة ٔ�نه حتد�ت �دیدة، منوذج ا�منو و�لتايل 

  .. املیثاق �ج�عي هو املد�ل

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

السؤال املوايل ومو�ه لقطاع العالقات مع الربملان،  ون��قل ٕاىل
وموضو�ه ت�ٔخر احلكومة يف إال�ابة عن أ�س�ئ� الك�ابیة، اللكمة ٔ��د 

  .السادة املس�شار�ن من فریق العدا� والتمنیة لتقدمي السؤال

  :املس�شار الس�ید عبد الكرمي لهوا�رشي
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

  .شكرا الس�ید الرئ�س
  دة الوزراء،السا

  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون، 
سؤالنا الس�ید الوز�ر هو حول ت�ٔخر احلكومة يف إال�ابة عن أ�س�ئ� 

  .الك�ابیة املو�ة ٕا�هيا من ق�ل السادة املس�شارون
  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .اللكمة �لس�ید الوز�ر، تفضل

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

  .�سم هللا الرمحن الرحمي
  الس�ید رئ�س اجللسة احملرتم،

  الس�ید املس�شار،
ٔ�وال بعد توج�ه الشكر �ىل طرح هذا السؤال ٔ�ن التفا�ل مع أ�س�ئ� 

  .الك�ابیة هو یتحسن
القطا�ات واك�ن ت�ٔخر �ل�س�بة لبعض أ�س�ئ�،  نعم اك�ن تفاوت بني

لكن ا�هود ا�ي بذل حبیث ٔ�نه الس�ید رئ�س احلكومة فاش طرحت �لیه 
أ�مر و�ه رسا� ٕاىل أ�عضاء د�ل احلكومة من ٔ��ل الرفع من الوثرية د�ل 
التفا�ل مع أ�س�ئ� الك�ابیة كام و�یفا، ال من ح�ث املضمون وال من ح�ث 

 لقاء هذه ٔ�س�بو�ني مع املس�شار�ن امللكفني �لعالقة مع العدد، وعقد�
الربملان يف هاذ إالطار، وتو�ت رسا� للك قطاع حكويم من ٔ��ل ٔ�ن 
الرصید ا�يل عندو د�ل أ�س�ئ� الك�ابیة �اصو جياوب، وهذا حق د�ل 
الربملان، لهذا ٔ�� هنا ال ٔ�دافع ٔ�و ٔ��رر هذا مس�ٔ� ٔ�قف معمك يف موا�ة 

�ىل هذه القضیة، ٔ�ن مك من سؤال كتايب �یتوضع �ش حيل وا�د  احلكومة
  .املشلك وهذاك املشلك �ی��ظرو املواطن املعين ٔ�كرث م�و الربملاين

اح�ا در� وا�د اخلطوة د�ل �رش أ�س�ئ� الك�ابیة، بدات تت�رش يف 
موقع �نرتن�ت اخلاص �ٔ�جوبة د�ل الوزارة، ٔ�یضا �ٕالضافة �لرسا� ا�يل 

يف هاذ املوضوع، ٔ�یضا  2018دج�رب  �12ها الس�ید رئ�س احلكومة يف و 
دج�رب �لضبط، حول هاذ املس�ٔ�،  26تدار لقاء كام قلت ق�ل ٔ�س�بوع، 

  .ؤ�یضا من الناح�ة إالحصائیة وقع حتسن
% 34ٕاجامال �ل�س�بة �لربملان انتقلنا مع هنایة دورة ٔ��ریل أ�وىل من 

�ابة، من بعد �راجعنا، ٔ�ن فاش �س�بة االٕ % �59س�بة إال�ابة ٕاىل 
انطلقت دورة ٔ�كتو�ر حصل ارتفاع يف الوثرية د�ل أ�س�ئ�، وقع تقریبا 

  .نقط 4بوا�د 
ولكن �ل�س�بة �لس املس�شار�ن م�ذ بدایة الوالیة ال�رشیعیة احلالیة 

مل  945، 940سؤال كتايب توضع، متت إال�ابة �ىل  1889وٕاىل �ایة الیوم 
اك�ن ا�يل مازال عندو  945حسبت، يف  4ه لغایة الیوم، وتقع إال�ابة عن
 %50مبعىن  49.76یوم، مبعىن ال�س�بة املئویة حوايل  20أ��ل د�ل 

  .�لضبط
ومادام فریق العدا� والتمنیة هو ا�يل طرح السؤال، معلیا راه الفرق 
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أ�خرى يه ا�يل عند� مشلك ٔ�ننا �اصنا نصححو �خ�الل املرتبط يف 
، املعدل العام �ىل %65ل معها، فریق العدا� والتمنیة �س�بة إال�ابة التفا�

، وهذا ٔ�� فاش تنعطي املعطیات كنعطهيا %50مس�توى ا�لس حوايل 
�ىل ٔ�ساس ٔ�نه اح�ا معنیني مبضاعفة ا�هود �لتفا�ل مع أ�س�ئ� د�ل 

  .الفرق
  .وشكرا

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

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

  :املس�شار الس�ید عبد الكرمي لهوا�رشي
  .شكرا الس�ید الرئ�س احملرتم
  .شكرا الس�ید الوز�ر احملرتم

ٔ�یضا �متىن ٔ�ن �كون لرسا� الس�ید رئ�س احلكومة ٔ��ر مع القطا�ات 
 هنا الس�ید الوز�ر احلكوم�ة وخصوصا مهنا اليت ال تتفا�ل مع ٔ�س�ئلتنا، ؤ��

بقدر ما ٔ�عطیمت معطیات ٔ�� ٔ�یضا ٔ�ؤكد ٔ�نه �ل�س�بة لنا يف فریق العدا� 
سؤال  300سؤال كتايب، ٔ�ج�ب �ىل حوايل  700والتمنیة عند� حوايل 

من  %60، وهذه معطیات عند� ٔ�س�ئ� ٔ�ح�لت و�لتايل %40یعين ٔ�ن 
ة عهنا، ومز�ن الس�ید أ�س�ئ� الك�ابیة د�ل الفریق د�لنا مل تمت إال�اب

الوز�ر ٔ��مك الیوم ٔ�كدمت ٔ�نه ال من ح�ث أ��ل ال حترتم وهنا ال بد ٔ�ن ٔ�ذ�ر 
م�ه، ٔ�لزم احلكومة ب�ٔن تديل �ٕال�ابة �ىل  100ب�ٔن ا�س�تور يف الفصل 

یوم، أ�س�ئ� اليت نتوصل هبا  20أ�س�ئ� الك�ابیة �ىل أ�س�ئ� دا�ل ٔ��ل 
با �ارج أ��ل، وهنا مز�ن اتفق�و معنا ا�يل �لكمتو �لهيا يه ت�ٔيت �ال 

الس�ید الوز�ر ٔ�نه حىت من ح�ث املضمون ٔ�نه املضمون ال یفي �لغرض، 
خصوصا الیوم ٔ�ن هذا املضمون یعين مواطنني ی��ظرون ٕا�ابة وی��ظرون 

  .�ال ملشالكهم
املضامني ٔ�ح�ا� يف احلق�قة مضحكة، عندما حيیلنا قطاع حكويم �ىل 

قع إاللكرتوين �لوزارة يف احلق�قة �ٓسف �دا، املوقع نطلع �طالع �ىل املو 
  .�لیه حنن �س�مترار ونعرفه، ؤ�ح�ا� بعض املواقع ال جتدد ٔ�و ال یمت حتی�هنا

الیوم الس�ید الوز�ر، ٔ�ننا كنتلكمو �ىل �لزتام مبق�ضیات ا�س�تور، ٕاذا 
ٔ�و  اكنت القطا�ات احلكوم�ة يه نفسها خترق ا�س�تور، فك�ف نو�ه ا�لوم

نت�دث مع املواطنني �ىل رضورة �لزتام �لقوانني اليت يه دون 
ا�س�تور؟ فهنا �یتطرح عند� وا�د إالشاكل، وهذه م�اس�بة �رید ٔ�ن نو�ه 
ٔ�یضا عتا� لبعض املؤسسات اليت یرتدد ٔ�و ميتنع رؤساؤها ٔ�و مد�روها �ىل 

ه الیوم احلضور يف �لسات �لمساء� مع السادة املس�شار�ن، وهذا �ٓسف ٔ�ن
ال بد ٔ�ن نت�دث �ىل رضورة الزتام مجیع اجلهات ومجیع القطا�ات ومجیع 

  .املؤسسات املعنیة �ملق�ضیات ا�س�توریة

  الس�ید الوز�ر،
ٔ�ننا الیوم بغینا �س�لو وا�د ال�سجیل ٔ��مك ٔ�ح�ا� ت�ٔتون مبشاریع قوانني 

فهم، وتت�دثون �ىل الرس�ة يف إال�ابة ٔ�و ال�رسیع نظرا ٔ�س�باب وحنن نت 
  .وحنن الیوم ال ندعومك �لتفهم بقدر ما ندعومك ٕاىل �لزتام مبق�ضیات ا�س�تور

  .شكرا لمك

  :الس�ید رئ�س اجللسة
الس�ید املس�شار احملرتم، و�شكر الس�ید الوز�ر �ىل مسامهته معنا  اشكر 

  .يف هذه اجللسة
 ون��قل ٕاىل السؤال املوايل واملو�ه لقطاع النقل، وموضو�ه احلا� العامة

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

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

  السادة الوزراء،
  الس�یدة الوز�رة احملرتمة،

   الس�ید الوز�ر،
طول النقل الوطين الیوم �ش�ىت ٔ�صنافه ٔ�صبح ال ما خيفاش �لیمك ٔ�ن ٔ�س

�رشف التمنیة وال �رشف الرس�ة اليت یذهب هبا مغربنا، حتت الق�ادة 
الرش�یدة جلال� امل�، حبیث ٔ�ن �رى بعض احلافالت ال �رشف، وبعض 

، 207س�یارات أ�جرة كذ� والنقل املزدوج وبعض العر�ت ما �سمى ب 
حىت إال�سان ا�ي ميتطهيا وی�ٔ�ذها  لكها عر�ت ال تلیق وال �رشف

�وس�ی� نقل، إال�سان معذور ٔ�نه جمرب، ولكن الس�ید الوز�ر راه ٔ�� ما 
ت��خسش العمل د�لمك، ٔ�� كنفهم ومعا�ش معمك اللكفة الباهظة ا�يل 
عطات ا�و� ٔ�و احلكومة ٔ�سطول س�یارات أ�جرة �ش تتغري، ورمغ ذ� 

�ام يف معرها  30رات أ�جرة ا�يل عندها مازال م�عرث، مازال كنلقاو س�یا
  .د�ل الناس ومزامحني و�اله سالمات 6وهازة 

معىن هذا ٔ�ننا الیوم ٔ�ن الوزارة د�لمك تن�ٔكد ٔ�هنا �اصها �زید هباذ تنق�ة 
هاذ أ�سطول، نق�وه و�رق�وه، حبیث �كون رصامة يف الفحوص التق�یة، 

�لسائق ا�ي �سوق هذه  �كون رصامة يف التنظیف، النظافة، �اد ن��قل
العربة وا�ي �اصة س�یارات أ�جرة يف املدن ويف احلوارض الس�ید الوز�ر، 
راه بعض يش مرات ال �رشفون، تیخصنا �كون وا�د املراق�ة، اح�ا تنطلبو 
وا�د العنایة �ٔ�سطول وبذیك السائقني كذ� �كونو ت�رشفو الساحئ 

  .املغريب
تقاليل یدق �قوس اخلطر وی��ه ٔ�� هاذ السؤال هذا الفریق �س� 

احلكومة يف دوره ا�س�توري �ش �زید جتهتد و�كون وا�د العنایة �اصة 
  .�لس�یارات، �اصة الس�یارات ا�يل فهيا نقل معويم، ٔ�ن هو

  .وشكرا الس�ید الوز�ر
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  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید املس�شار

  .اللكمة �لس�ید الوز�ر

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

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

يف ٕاطار السؤال د�لمك ا�يل �لفعل �هيرض �ىل التنق�ة والرتق�ة د�ل 
العر�ت، ٔ�� غهنرض �ىل اجلانب ا�يل مايش هو اجلانب د�ل الطا�س�یات 

لوزارة ا�ا�لیة �لقطاع، املعطیات املتوفرة يف النقل العمويم  ٔ�ن هذاك �بع
من العر�ت خمتلف % 63الس�ید املس�شار احملرتم كام تعمل، عند� حوايل 

العر�ت لكهم ا�يل دا�لني يف النقل ومهنم هاذ اليش د�ل النقل املزدوج 
هاذي  43نقطة ٔ�ن اكنت  20س�نوات، ورحبنا  10عندمه ٔ�قل من % 63
  .د�ل الس�نوات، مبعىن ٔ�نه الیوم راه اح�ا يف تطور ملموس 10

لق�ت �س�بة د�ل الفحص التقين د�ل  2013ٔ�� م�ني ج�ت �لوزارة يف 
د�ل % 8ٕاىل  7، الیوم راه اح�ا يف �دود %1.8الرفض د�ل العر�ت 

  .الرفض د�ل العر�ت، مبعىن ٔ�نه حىت �ميش�یو یصلحو �اد تريجعو
، بدا الرب�مج د�ل الت�دید، مث 2008اسا يف احلكومات السابقة ٔ�س

د�ل الت�دید، وم�ني �ات احلكومة  2013-�2011ا الرب�مج الثاين يف 
د�لنا الت�دید والتكسري  2014يف  عبد إال� ٕا�ن كرياند�ل الس�ید 

  .2020-2017والرب�مج الیوم الرابع ا�يل عند� يف 
يف التعدیل ا�يل در� عندمك  كام تعمل الس�ید املس�شار احملرتم 2019يف 

يف جملس املس�شار�ن، رفعنا من املدة، �لیناها عوض ما �سايل الرب�مج 
، رفعنا من املسامهة 2023د�ل الت�دید والتكسري دیناه حىت ل  2020يف 

 55حىت ل 50د�ل ا�و� ا�يل وصلت الیوم يف بعض احلافالت حىت ل 
  .ملیون س�ن�مي ا�يل تتعطا �ش جنددو

حىت ا�يل عندو الیوم .. فعنا ٔ�یضا من الوثرية د�ل �ش�تغال مع مجیعر 
د�لناها حىت يه ) la remorque(حىت ) la remorque(تیجر معه 

  .جيددها و�ادي تعطیه الفلوس
ملیار س�ن�مي،  82س�نوات ف�ه  4الرب�مج ا�يل اكن عند� �الل هاذ 

 40ملیار، مبعىن وا�د  42لكن امللفات ا�يل عند� مل �س�تفد م�ه ٕاال حوايل 
س�نوات ما اكی�ش ملفات تقدم من طرف  10ملیار س�ن�مي �الل هاذ 

  .املهنیني �ىل ٔ�ساس ٔ�ننا �س�تجبو لها
فٕاذن اح�ا زد� يف املبلغ، زد� يف الس�نوات، زد� يف التعممي �ىل 
امجلیع، �ىل أ�ساس ٔ�نه الفا�لني ا�يل عندمه هاذ العر�ت �س�تاج�و مع هاد 

)l’offre ( ا�يل اكینة والفلوس موجود�ن عند ا�و� يف املزيانیة �ش جتدد
  .و�ش �كرس العر�ت املهرتئة، �متىن ٔ�ن �كون هناك اس�ت�ابة املهنیني

  .شكرا

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

  .اللكمة �لس�ید املس�شار يف ٕاطار التعق�ب يف �دود الوقت املتبقى

  :م ا�لباراملس�شار الس�ید عبد السال
ويه م�اس�بة وهذا نداء �لمهنیني �ش �س�تافدو ویغتمنو الفرصة د�ل 
الفلوس ا�يل موجودة الیوم يف الوزارة وجيیو �س�تافدو ویف�دو البالد ویقللو 

  .�ىل أ�قل من ذیك حوادث السري ا�يل تتكون �جتة �ىل العر�ت
  .شكرا

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

  .�نیة املتبق�ة 20الس�ید الوز�ر ٕاىل عندو تعق�ب يف �دود 

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

التام ٔ�ن هذا طلب ما ميكن ٕاال ٔ�ن احلكومة مع الفریق �س�تقاليل .. 
  .ومجیع الفرق بدون ٔ�دىن شك ٔ�ننا منش�یو ف�ه

ة �ارفة ب�ٔن السالمة الطرق�ة يه ٔ�ولویة، وضعنا الیوم ا�و� احلكوم
املزيانیة الرضوریة يف هاذ إالطار د�ل الت�دید والتكسري �ىل ٔ�ساس ٔ�نه 
�كون م�ادرات، حىت املساطر الیوم راه اح�ا يف حوار، جلنة احلوار �ىل 
حسب هاذ إالرضا�ت أ��رية احلوار �ج�عي مع املهنیني راه اح�ا در� 

ة �ش �شوف لنا ٔ�ش�نو إالجراءات �ش ن�رسو الت�دید جلنة �اص
  .والتكسري

  .شكرا

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

ون��قل �لسؤال املو�ه لقطاع حقوق إال�سان، وموضو�ه ا�هودات 
سادة املس�شار�ن احلكوم�ة �لتعریف �ملسار احلقويق لبالد�، اللكمة ٔ��د ال 

  .من فریق أ�صا� واملعارصة تفضل الس�ید املس�شار

  :املس�شار الس�ید عبد العز�ز بنعزوز
  .شكرا الس�ید الرئ�س
  الس�یدان الوز�ران،

  الس�یدة الوز�رة احملرتمة،
  زماليئ، زم�اليت أ�عزاء،

السؤال حول موضوع تق�ميمك الس�ید الوز�ر �لمجهود ا�يل تد�رو يف 
ریف �ملسار احلقويق يف بالد�، ا�يل هو ٔ��ید، وهذا مجمع احلكومة �لتع

حو�، هو مسار غين و�افل �ملنجزات م�ذ العفو العام عن املعتقلني 
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الس�یاس�یني يف م�تصف ال�سعینات ٕاىل إالنصاف واملصاحلة، مرورا 
فصل دس�توري یضمن، ف�ه �ٓلیات الضامنة  60، ا�يل ��2011س�تور د�ل 

�حلقوق ب�ٔج�الها أ�ربعة، وصوال ٕاىل هاذي أ��رية اكع وامحلایة وا�هنوض 
  .املیثاق الوطين ��ميقراطیة وحقوق إال�سان

  ٕاذن فني وصلتو يف ا�هود د�لمك الس�ید الوز�ر؟
  .وشكرا

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

  .اللكمة �لس�ید الوز�ر

  :�سانالس�ید مصطفى الرم�د وز�ر ا�و� امللكف حبقوق االٕ 
  .شكرا الس�ید املس�شار �ىل سؤالمك الهام

ؤ�رید ٔ�ن ٔ�ؤكد لمك ٔ�ن احلكومة �سعى ٕاىل جتس�ید حقوق إال�سان يف 
الس�یاسات العموم�ة واملامرسات الیوم�ة، من �الل ٔ�وال املؤسسات احلام�ة 
حلقوق إال�سان والقوانني الضام�ة لها، تبعا ملا ٔ�سس � ا�س�تور وكذ� 

قة، وهنا ٔ�شري ٕاىل ا�لس الوطين حلقوق إال�سان ب�ٓلیاته القوانني ذات العال
الثالث، ٔ�شري ٕاىل مؤسسة الوس�یط، ٕاىل هیئة املناصفة وماكحفة ٔ�شاكل 
ا�متیزي و�ريها، ٔ�شري ٔ�یضا ٕاىل مجمو�ة من القوانني يف اكفة املیاد�ن تبعا ملا 

  .نص �لیه ا�س�تور
ة �ج�عیة مبا ٔ�یضا هناك سعي ٕاىل ٕا�ادة النظر يف م�ظومة امحلای

املامرسة الیوم�ة ٔ�ثب�ت . یؤسس لتجس�ید احلقوق �ق�صادیة و�ج�عیة
تطورا ملحوظا يف جمال حقوق إال�سان، و�ىل س��ل املثال، اكن هناك 

  .أ�رامل، املهم اكن هناك مجمو�ة من التدابري
ٔ�شري ٔ�یضا ٕاىل ٔ�نه عند� اخلطة الوطنیة يف جمال ا�ميقراطیة وحقوق 

مشلك  �400سان، والهدف مهنا هو ٔ�ننا اعترب� ٔ�ن هناك ٔ�كرث من االٕ 
�ل من �الل مسطرة اكنت فهيا �شار�یة واسعة،  400وضعنا لها ٔ�كرث من 

وا�ٓن، كام ٔ�مر بذ� �ال� امل�، حنن بصدد وضع خمطط تنف�ذي، 
  .و�لطبع هاذ اليش راه اكن ف�ه اشرتاك مع الربملان

�ٔن جممتعي وش�ٔن ا�و� واحلكومة ٕاذن ش�ٔن حقوق إال�سان هو ش
واكفة املؤسسات، و�ازمون �ىل ا�هنوض به والتواصل من ٔ��� مع مجعیات 

  .ا�متع املدين يف ا�ا�ل وكذ� املنظامت ا�ولیة يف اخلارج

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

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

  :ز بنعزوزاملس�شار الس�ید عبد العز�
  الس�ید الوز�ر، 

رمبا مايش هذا هو اجلوهر د�ل السؤال، السؤال هو ا�هودات ا�يل 

تتد�رو �لتعریف، ٔ�وال التعریف يف احملافل ا�ولیة والتعریف ٔ�مام الرٔ�ي 
العام، فامحلد � لك مكو�ت ا�متع د�لنا ٔ�مجعت �ىل ٔ�ننا تقدم�ا ورامكنا 

، هاذ اليش ا�يل جنز�ه ؤ�نت �هترض �ىل اليشء الهام يف ا�ال احلقويق
البعض مهنا رمغ ذ� �يق بعض أ�صوات، نقول �شاز يف بعض احملافل 
ا�ولیة اليت �يسء ٕاىل بالد� من ٔ��ل املس بو�دتنا الوطنیة ومن ٔ��ل 
م�ارصة أ�طرو�ة د�ل اخلصوم �لر�وب �ىل وضع حقوق إال�سان، يف 

  .وضع م�قدم يف حمیطنا إالقلميي واجلهوي�ني ٔ�نه الوضع د�لنا احلقويق 
ٔ��ید ٔ�نه اك�ن �يق جمهودات �اصها تدار ال يف اجلانب ال�رشیعي وال يف 

  .اجلانب العميل ويف الواقع يف العالقة د�ل احلكومة مع املواطنني
  الس�ید الوز�ر،

�اصة �ىل املس�توى احمليل الوطين يف بالد�، ٔ�نه هناك بعض 
ملیوالت ٔ�و بعض ا�يل ت��قص وت��خس ا�هودات أ�صوات هناك بعض ا

  .ا�يل وصلنا لها
بغیت نقول يف هاذ الباب �ىل ٔ�ن احلكومة تتحمل مسؤولیة �برية �زاف 
يف التعریف، تد�ر س�یاسة تواصلیة �لتعریف �لك ما رامكناه من مك�س�بات 
ول�س العكس، وهنا بغیت نقول � الس�ید الوز�ر احملرتم �لك روح وطنیة 

ة، ب��ة وطنیة صادقة وبدون �لف�ة حزبیة، ٔ�نه يف هاذ اليش ی��غي صادق
ٔ�ن �كن لك الوالء �لوطن يف هذا الباب، مفا خنلیوش هاذ التیار د�ل ا�يل 
ت��خس املؤسسات د�لنا ندمعها ٔ�و �كرسو هاذ املیول هذا ا�يل اك�ن، 

  .عیة�اصة ف� یتعلق �ملؤسسات الباینة القضائیة، التنف�ذیة، ال�رشی 
السلطة القضائیة �اصنا حنرتمو �س�تقالل د�لها، �اصو یت�رتم 

  .الس�ید الوز�ر، و�لك ب��ة وطنیة صادقة، وامجلیع مدعو ��

  :الس�ید رئ�س اجللسة
شكرا الس�ید املس�شار احملرتم، ا�هت�ى الوقت، ا�هت�ى الوقت الس�ید 

  .املس�شار، شكرا
  .ق�باللكمة �لس�ید الوز�ر يف ٕاطار الرد �ىل التع 

  :الس�ید وز�ر ا�و� امللكف حبقوق إال�سان
  الس�ید املس�شار،

  . ٔ�� ٔ�شاطرمك لك ما �اء سواء يف سؤالمك ٔ�و تعق�بمك
نعم هناك جمهودات وطنیة �لهنوض ب�ٔوضاع حقوق إال�سان، ؤ�� ح�� 
ٔ�رشت ٕاشارات خف�فة لبعض إالجنازات فٕان ما ٔ�ردت ٔ�ن ٔ�قول ب�ٔن ال نقوم 

ٕاننا يف س�یاق ٕاجناز حتوالت معیقة ٔ�ي نؤسس ملا �سمى مبجرد �رو��وندا، 
)les infrastructures ( د�ل حقوق إال�سان، وبناء �ىل ذ� ی��غي ٔ�ن

  .نتواصل دا�لیا و�ارج�ا
نعم �ىل مس�توى التواصل اخلار�، فقد بدٔ�� وامحلد � �لسات 

ٔ��ل حوار مع اكفة امجلعیات احلقوق�ة أ�ساس�یة و�دد� مواعید قارة من 
تناول اكفة القضا� أ�ساس�یة اليت ی��غي م�اقش�هتا، كام ٔ�نه �ل�س�بة 
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�لمنظامت ا�ولیة هناك مجمو�ة من التقار�ر، وحنن �رد �لهيا وقد س�بق لنا 
وس�ن�اور ٔ�یضا �شلك م�ارش ) Amnesty international(ٔ�ن �اور� 

 بعض امجلعیات أ�ساس�یة اليت تو�د لها ٔ�صوات �ىل لك �ال ذات وقع
  .�بري �رب العامل

  :الس�ید رئ�س اجللسة
ا�هت�ى الوقت الس�ید الوز�ر، مع الشكر والتقد�ر ملسامهتمك معنا يف هذه 

  .اجللسة
و�ٓخر سؤال عند� مربمج يف �دول ٔ�عامل هذه اجللسة، هو مو�ه 
لقطاع الشؤون اخلارج�ة والتعاون ا�ويل، وموضو�ه ٔ�داء ا�بلوماس�یة 

  .املغربیة
  .ادة املس�شار�ن من فریق أ�صا� واملعارصة، تفضلاللكمة ٔ��د الس

  :املس�شار الس�ید عبد الكرمي اهلمس
  الس�یدة الوز�رة احملرتمة،

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

  الس�یدة الوز�رة،
�ىل ضوء التطورات الرسیعة والتحوالت العمیقة اليت تعرفها العالقات 

ٕاىل الرها�ت املطرو�ة �ىل بالد� �سائلمك عن ا�ولیة �س�مترار، و�لنظر 
  .التدابري املت�ذة لتطو�ر ٔ�داء ا�بلوماس�یة املغربیة

  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .الوز�رة ةاللكمة �لس�ید

الس�یدة م�یة بوس�تة اكتبة ا�و� �ى وز�ر الشؤون اخلارج�ة والتعاون 
  :ا�ويل

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

ف� خيص التدابري املت�ذة لتطو�ر ا�بلوماس�یة نبغي �رجع نؤكد �ىل ٔ�هنا 
�س�متد رو�ا من التو�ات السام�ة امللك�ة يف هذا الش�ٔن، و�ىل هذا 

أ�ساس مت وضع خطة طریق واحضة املعامل مع وضع ضوابط حمددات 
  . ؤ�ولو�ت

  : ايس تعمتدأ�ولو�ت د�لنا يف العمل ا�بلوم
 ٔ�وال، القضیة الوطنیة؛ 

 �نیا، �ن�ء إالفریقي والبعد العريب وإالساليم؛
 ؛ة�لثا، تفعیل وتعز�ز الرشااكت و�نف�اح �ىل رشااكت �دید

رابعا، �خنراط واملسامهة يف احملافل ا�ولیة، خصوصا القضا� ذات 

 بة إالرهاب؛الش�ٔن العام كقضا� الهجرة والتغريات املناخ�ة وحمار 
 .�امسا، حتسني اخلدمات جلالی��ا يف اخلارج

یعين ميل كنا�ذو هذه احملاور وهاذ خطة العمل �ىل ٔ�ساسها ین�ين 
تطو�ر العالقات، وميل كند�رو املقاربة بصفة �امة كنلقاو ب�ٔن العنرص 
ال�رشي هو ا��امة أ�ساس�یة، ف�� یعين لك التدابري املت�ذة هتدف ٕاىل 

  .ل العنرص ال�رشي ومتك�نه جبمیع ا�ٓلیات �لق�ام مبهامهٕا�ادة ت�ٔهی

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

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

  :املس�شار الس�ید عبد الكرمي اهلمس
  .شكرا الس�یدة الوز�رة

� يف احلق�قة هذا املوضوع ل�س �لسهل املناقشة د�لو يف �لسة أ�س�ئ
الشفویة، ولكن �اص يش �لسة يف ٕاطار ا�لجنة وكنمتىن الس�یدة الوز�رة 
اكن و�د �ش �كون وا�د �ج�ع يف ٕاطار ا�لجنة اكن طرحو الس�ید 
الرئ�س، كنلمتسو �ش نتعمقو ٔ�ن هناك ٔ�مور كثرية جيب م�اقش�هتا وامحلد 

  .یة املغربیة� لكها ٕاجيابیة، ال ٔ��د ميك�ه ٕا�اكر ا�هودات د�ل ا�بلوماس� 
و�شكرك كذ� ٔ�نت الس�یدة الوز�رة �ىل ٔ�نك ت�رشف�نا يف احملافل ويف 
ا�لقاءات ميل تیجیو الوفود أ��انب تزيورو� يف ٕاطار الشعبة ا�يل 
ت�ش�تغلو فهيا ٔ�� وزم�يل اليس محمد، دامئا ٔ�ن هذیك الشهادة �یعطیوها لنا 

يف خشصمك بعض هام ٔ��انب من خمتلف ا�ول ا�يل �او هنا �لمغرب 
املسؤولني احلكوم�ني كذ�، وكذ� س�ید� هللا ینرصو ا�يل قامي بوا�د 
ا�هود �بري لف�ح مجمو�ة من أ�وراش، وا�يل �اصنا لكنا مكؤسسات نوا�ب 
هذه الوثرية وهذه الرس�ة، فأ�داء والتحسني د�لو الس�یدة الوز�رة �اص 

  .امجلیع ینخرط ف�ه
وهذا من الوالیة السابقة ٔ�ن �كون عند�  ف�ٔم�ی��ا اح�ا كفریق دامئا

وا�د امللف مشرتك الس�یدة الوز�رة ف�ه معطیات حمینة دامئا للك �رملاين، 
للك وز�ر للك رئ�س مجعیة �ميثل ا�متع املدين ٔ�و سفري، فهذه العملیة 
حتتاج م�ا مجمو�ة من �ج��ات والتقارب ما بی��ا وحتیني املعطیات �ىل 

یو هبذا �ج�ع يف ٕاطار جلنة اخلارج�ة �ش ن��ادلو لك هاد اليش كناد
�رملاين عندو دور د�لو �یقوم به �ىل املس�توى ا�ويل ٔ�و املس�توى العريب 

  .ٔ�و إالفریقي خفاص تبادل املعلومات
ال ننكر الن�اح د�ل املغرب يف مجمو�ة من املنتد�ت و�ٓخرها اكن هذا 

مبرا�ش ا�يل جسل وا�د احلضور �د �م رؤساء أ�فارقة الد�ل ا�لقاء د�ل 
ومجمو�ة من ا�لقاءات، ا�متع ا�ويل ا�ٓن ) COP22(د�ل الرؤساء، مث 

  .. �یناقش قضا� �د �مة د�ل الهجرة، د�ل الشغل، د�ل
ٕاذن �اص �ك�یف اجلهود مث ٕاعطاء ٕاشارات لبعض املمثلني �لك 

املس�توى ا�ويل رصا�ة، هناك بعض املؤسسات ا�يل �اصها تتحرك �ىل 
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اك�ن .. ا�يل كمتثل اململكة، یعين الق�صل السفري �اصو یتحرك بوا�د
جمهودات ا�يل كتدار ولكن يف بعض ا�ول �سك�د�ف�ة �اص شویة د�ل 

اكینة وا�د الثغرة متا ؤ�ور� الرشق�ة كذ� .. التحرك، �اص شویة د�ل
�عش شویة يف ا�ول �اص وا�د ا�هود ج�ار، ٔ�ن العدو د�ل البالد �ی� 

�سك�د�ف�ة ويف هادو و�اص یتدار وا�د ا�هود ج�ار ون��قو يف 
بعضیاتنا ملا جنیبو املعلومات وال ن�ىس ٔ�ن �اص املغرب ا�ٓن مق�ل يف 
أ�شهر القادمة �ىل اح�ضان ٔ�ول مرة يف التارخي د�لو ويف �رخي م�ظمة 

بغینا الوزارة د�ل اخلارج�ة أ�من والتعاون ا�ويل لقاء مبدینة مرا�ش ا�يل 
  .�كون �ارضة

  .و�متىن ا�لقاء يف جلنة اخلارج�ة نطولو

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم، ا�هت�ى الوقت

  .الوز�رة ٕاذا عندها تعق�ب ةاللكمة �لس�ید

  :الس�یدة اكتبة ا�و� �ى وز�ر الشؤون اخلارج�ة والتعاون ا�ويل
  .شار احملرتمشكرا الس�ید املس� 

هو �لفعل نعرب عن اس�تعداد� �لق�ام هبذا �ج�ع يف الوقت ا�يل 
یناس�بمك �ش ند�لو �لفعل و�قشو خمتلف هذه القضا�، ت�شكرمك ٔ�یضا 
�ىل التعاون ا�يل اك�ن يف ٕاطار ا�بلوماس�یة املوازیة وا�يل بني حىت هو �ىل 

  . ا�يل كهتم بالد�الن�ا�ة د�لو واجلدارة د�لو يف خمتلف القضا�
ٔ�� ٔ�عطی�ين فرصة �ش نعاود نبني بعض التدابري ا�يل تت�ذ خصوصا ٔ�� 

د�امة ٔ�ساس�یة  - كام قلت  -هرضت �ىل العنرص ال�رشي ٔ�ن �ل�س�بة يل 
  :وا�يل اك�ن هناك مجمو�ة د�ل التدابري املت�ذة

ٔ�وال، عند التوظیف ا�بلومايس �یا�ذ وا�د التكو�ن �یكون يف �سعة 
ٔ�شهر، هو �كو�ن مركز �یعطیه ما هو نظري وتطبیقي و�یكون عندو ٔ�یضا 

  .لقاء بدبلوماس�یني ميارسون ٔ�و م�قا�د�ن
من بعد س�ن�ني عندو العملیة د�ل احلر�یة ا�يل يه كتعطیه فرصة �ش 
��ذ جتارب، ٕاما حريك ما بني املصاحل ٔ�و ما بني السفارات، وا�يل كتعطیه 

  .احلنكة د�لو ا�بلوماس�یة ٔ�یضا فرصة ٔ�یضا �ش یصقل
�ين ٔ�مر، هو ٔ�ن هناك وا�د العمل �لتق�مي والت��ع، ا�يل كتكون يف 
ٕاطار �ر�مج دبلومايس أ�هداف، ا�يل �ىل ٔ�صلو �یرتصد �ع�دات لهاذ 
السفارات وا�يل ك�سا�د� ٔ�یضا �ش نلمسو ش�نو يه هاذ النقائص، 

  .و�یفاش �كون هناك وا�د التكو�ن مس�متر
افة �لعنرص ال�رشي كام تعلمون، فهناك الیقظة ا�بلوماس�یة �ش فٕاض

�كون عند� وا�د القدرة ٕاس��اق�ة، رضوري �كون حىت يه مفع�، اك�ن 
عند� ما هو هیلكي تنظميي، معلومايت، ورش �بري اخنرطت ف�ه الوزارة، 
بدینا يف أ�جرٔ�ة د�لو ومازال �ادي تواصل، و�لطبع الرشااكت ا�يل فهيا 
ا�بلوماس�یة املوازیة مع الربملان، ولكن ٔ�یضا مع هیئات ٔ�خرى اق�صادیة 

  .ؤ�اكدميیات و�ريها
  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�یدة الوز�رة، و�شكرك �ىل مسامهتك معنا يف هذه اجللسة

  .و�شكر امجلیع كذ� �ىل مسامههتم الس�یدات والسادة املس�شار�ن
  .ورفعت اجللسة


