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 ).م2019 ٔ��ریل 23(هـ 1440 شعبان 17 ثال�ءال : التارخي
  .ا�لس رئ�سأ�ول ل، اخللیفة الصمد ق�وحاملس�شار الس�ید عبد : الرئاسة
�ق�قة او  ثالثة، ٕابتداء من السا�ة ال تان ومخس وثالثون دق�قةساع : التوق�ت
  .بعد الزوال اخلامسة

  .� الشفهیةأ�س�ئ م�اقشة: �دول أ�عامل

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

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

  .ٔ�مجعني
  .ٔ��لن عن اف�تاح اجللسة

  الس�یدان الوز�ران،
  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

من ا�س�تور، ووفقا �لنظام ا�ا�يل �لس  100معال ب�ٔحاكم الفصل 
املس�شار�ن، خيصص ا�لس هذه اجللسة ٔ�س�ئ� الس�یدات والسادة 

  .املس�شار�ن ؤ�جوبة احلكومة �لهيا
وق�ل الرشوع يف تناول أ�س�ئ� الشفهیة املدر�ة يف �دول أ�عامل، 

ما �د من مراسالت  ٔ�عطي اللكمة �لس�ید أ�مني ٕالطالع ا�لس �ىل
  .وٕا�ال�ت، اللكمة لمك الس�ید أ�مني

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

  .�سم هللا الرحامن الرحمي والصالة والسالم �ىل النيب أ�مني
  :توصل ا�لس من جملس النواب مبرشوعي قانونني التالیني

 17.95مي القانون رمق بتغیري و�مت 20.19مرشوع قانون رمق  - 1
  .املتعلق �رشاكت املسامهة

املتعلق  5.96بتغیري و�متمي القانون رمق  21.19مرشوع قانون رمق  - 2
�رشكة التضامن ورشكة التوصیة ال�س�یطة ورشكة التوصیة �ٔ�سهم 

 .والرشكة ذات املسؤولیة احملدودة ورشكة احملاصة
لعالقات مع الربملان، كام توصلت الرئاسة مبراس� من الوز�ر امللكف �

خيرب من �اللها ا�لس طلب الس�ید وز�ر الثقافة واالتصال بتقدمي السؤال 
الفرید املو�ه لوزارته يف بدایة اجللسة، الرتباط الس�ید الوز�ر ب�شاط 

 .يءحكويم طار 
 23ٔ�ما �ل�س�بة لٔ�س�ئ� اليت توصلت هبا الرئاسة ٕاىل �ایة یوم الثال�ء 

  :يلفه�ي اكلتا 2019ٔ��ریل 

  سؤ�؛ 70: �دد أ�س�ئ� الشفهیة -

 سؤ�؛ 27: �دد أ�س�ئ� الك�ابیة -

 .ٔ�جوبة 6: ةی�دد أ�جوبة الك�اب  -
كام حنیط ا�لس �لام ٔ�ن ا�لس س�یعقد م�ارشة بعد هنایة هذه اجللسة 

 .�لسة �امة �رشیعیة ختصص ��راسة والتصویت �ىل النصوص اجلاهزة
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :لسةالس�ید رئ�س اجل 
  .شكرا الس�ید أ�مني

  ..�س�هتل �دول ٔ�عامل هذه اجللسة �لسؤال
  .تفضل الس�ید الرئ�س

  :املس�شار الس�ید عبد السالم ا�لبار
جنمتع الیوم والشعب املغريب ی��ظر� �اصة ی��ظر الردود، ردود السادة 

الوزراء حول الوضعیة �ج�عیة وما ميكن ٔ�ن تقوم به احلكومة �لتخف�ف 
  ..ة املواطنني، اللك ی��ظر الیوم ٔ�جوبةمن معا�

، راه اك�ن الرئ�س امسح يل، ما ذهذه نقطة نظام، ما ت�سريس أ�س�تا
  ..وز�ر �ائب  20معىن �ش 

  :الس�ید رئ�س اجللسة
اليس �وسكوس هللا خيلیك ما د�رش لنا الفوىض اليس �وسكوس، 

فض�  الس�ید الرئ�س ٔ�� ا�يل ت�سري، الس�ید الرئ�س، اليس ا�لبار من
اس�متع لیا �نیة من فض�، نقط نظام حيددها النظام ا�ا�يل ٕاذا اكنت يف 

  .�س�یري اجللسة

  :املس�شار الس�ید عبد السالم ا�لبار
  .يف �س�یري اجللسة ٔ�س�یدي

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .ٕاذن قول لنا ٕاىل عندك يش �ا�ة يف �س�یري اجللسة

  :املس�شار الس�ید عبد السالم ا�لبار
  ..د شویة داملقدمة ٕاوا ند�ر وا�

  :الس�ید رئ�س اجللسة
ال، ال هللا خيلیك ٔ�ن �ادي یتصابنا احلرج مع مجیع السادة رؤساء 

  .الفرق

  :املس�شار الس�ید عبد السالم ا�لبار
ٔ�� س�ٔتلو �ىل ا�لس املوقر ٔ�سامء الوزراء الغائبني واملتغیبني، ٕاىل اكن 

ن یتغیبو هذا اس�تخفاف يش �شاط وزاري ٔ�ح�ا لكنا رهن إالشارة، وٕاىل اك
وز�ر �ایب، شكون ا�يل �ادي جياوب �ىل معا�ة  20هباذ ا�لس، راه 

  .املواطنني
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  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .الس�ید الرئ�س مالحظا�مك سوف تؤ�ذ بعني �عتبار

  .شكرا
  .من فض� الس�ید الرئ�س

  :املس�شار الس�ید عبد السالم ا�لبار
لنواب تتقراو هلم والربملانیني تتقراو �لیين نقرٔ� هللا �رىض �لیك، �اله ا

  .هلم الغیاب والوزراء ما نقراوش هلم ا�يل �ایبني

  :الس�ید رئ�س اجللسة
الس�ید الرئ�س، الوزراء ا�يل �ارض�ن راه اكینني يف �دول أ�عامل، 
والوزراء ا�يل �ایبني راه اك�ن يف �دول أ�عامل یعرفهم مجیع الس�یدات 

  .والسادة املس�شار�ن من فض�
اليس ا�لبار هللا خيلیك من فض� اليس ا�لبار، املالحظة د�� 

  .ٔ��ذ�هنا بعني �عتبار
  ..اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق العدا� والتمنیة وذ� يف

  .تفضل اليس ��سان

  :عبد احلق ��سان الس�یداملس�شار 
  ،الس�ید الرئ�س

د تقدمت �سؤال �ٓين مجمو�ة الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل اكنت ق
�لس�ید وز�ر الرتبیة الوطنیة، ومعلنا مراس� �لمك�ب �ش جياوبنا �الش 
م�ربجمش هاذ السؤال ا�ٓين؟ وطبقا �لنظام ا�ا�يل طلبنا من املك�ب 
یربمج لینا السؤال ا�ٓين اخلاص بطلبة لكیة الطب، لكن مل نتوصل �جلواب 

ننا نربمج سؤال �ٓخر يف هذه ال من املك�ب وال من الوزارة، مما اضطر� �ٔ 
اجللسة، ابغینا نعرفو �الش أ�س�ئ� د�لنا د�ل مجمو�ة الكونفدرالیة 

  .ا�ميقراطیة �لشغل مك�ربجمش؟
  .�ملناس�بة الس�ید الرئ�س

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا ٔ��ذت مالحظتمك ممكن �ك هنا فني عندك السؤال

  :عبد احلق ��سان الس�یداملس�شار 
س�ید الرئ�س، معتقل احلراك اليس ربیع أ�بلق حيترض ال  ،جوج ثواين

  .وغن�س�ناو مكغاربة حىت ميوت �اد نبداو ند�رو التعازي
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
اليس ��سان الشطر أ�ول من تد�لمك ٔ�� عندي اجلواب د�لو، وهو 

ؤال �ميس ال�س�یري د�ل اجللسة، ٕاذن توصلت �لفعل مصل�ة أ�س�ئ� �س
ٔ��ریل �ىل السا�ة الثانیة والنصف زو� ؤ��الته  18مجموعتمك یوم امخل�س 

�ىل احلكومة يف نفس الوقت، والسا�ة ٕالكرتونیا ضام� �لرس�ة، كام ٕاتصلت 

�لوزارة املعنیة من ٔ��ل اس�تطالع موقف احلكومة، لكن السؤال املعين مل 
اس�تعدادها �لجواب  �رد يف الحئة أ�س�ئ� ا�ٓنیة اليت �ربت احلكومة عن

  .سؤ� �12لهيا �الل هذه اجللسة، و�ددها 
يف هاذ الس�یاق الس�ید الرئ�س، الرئاسة تفا�لت مع الرسا� د�ل 
ا�مو�ة د�لمك ٕادار�، واح�ا كن�ددو ا�عوة �لسادة الوزراء يف ٕاطار 
التعاون والت�س�یق ا�يل هو م�ظم بی��نا يف ٕاطار التعاون، ٕاىل اك�ن يش 

ند الس�ید الوز�ر امللكف �لعالقات مع احلكومة مرح�ا، وٕاال جواب ع 
  .املالحظة د�لمك جسلت

  .شكرا الس�ید الرئ�س
ٕاذن اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق العدا� والتمنیة يف 

  .سؤال موضو�ه، حصة أ�خ�ار �لص�افة الوطنیة

  :املس�شار الس�ید عبد العيل �ايم ا��ن
  ،رتمالس�ید الوز�ر احمل

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن،
تتداول بعض وسائل إال�الم بل الك�ري من وسائل إال�الم العدید من 
أ�خ�ار الاكذبة يف خمتلف ٔ�نواع الص�افة، �سائلمك الس�ید الوز�ر عن 
الوسائل القانونیة وعن إالجراءات التنظميیة اليت تعزتمون اختاذها من ٔ��ل 

  ؟احلد من هذه الظاهرة اخلطرية

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

  .اللكمة لمك الس�ید الوز�ر

  :وز�ر الثقافة واالتصال أ�عرجالس�ید محمد 
شكرا الس�ید املس�شار �ىل هاذ السؤال خصوصا ؤ�نه یتعلق مبوضوع 
� ٔ�مهیته و� راهن��ه، وحنن �س�تحرض دامئا التحوالت ا�متعیة ٔ�و 

ا هناك العدید من إالشاكلیات املرتبطة التطورات التك�ولوج�ة، وطبع
بص�ة أ�خ�ار، وزارة االتصال �ش�تغل �ىل تزنیل العدید من املك�س�بات 
د�ل دس�تور اململكة خصوصا املرتبطة حبریة الص�افة، كذ� تزنیل 
املق�ضیات القانونیة الواردة يف قانون الص�افة وال�رش، وكذ� ا�لس 

اق ٔ��الق�ات املهنة د�ل الص�افة وهو الوطين �لص�افة الیوم هناك م�ث
  .معروض �ى أ�مانة العامة قصد �رشه يف اجلریدة الرمسیة

كذ� هناك قانون ٕا�ادة النظر يف مرشوع قانون السمعي البرصي 
وهناك مق�ضیات تتعلق مب�اربة أ�خ�ار الاكذبة ولك ما یتعلق �ملعلومات 

 تضلیل الرٔ�ي العام، و�لتايل اخلاطئة اليت تؤ�ر يف الرٔ�ي العام وتعمل �ىل
هناك ٕا�ادة النظر يف مجمو�ة من املق�ضیات القانونیة ل�سا�ر هاذ التطورات 
املرتبطة ٔ�وال حبریة التعبري وتعز�ز مك�س�بات د�ل حریة الص�افة وكذ� 
يف نفس الوقت هناك ال بد من رد الفعل ف� یتعلق ببعض املعلومات 

  .اخلاطئة
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  .اروشكرا الس�ید املس�ش

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

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

  :عبد العيل �ايم ا��ن الس�یداملس�شار 
شكرا الس�ید الوز�ر احملرتم �ىل هاذ املعلومات واملعطیات، وحنن �مثن 
 عزم احلكومة �ىل مراجعة العدید من القوانني التنظميیة من ٔ��ل حمارصة

  .هذه الظاهرة
يف الواقع حنن عندما ٔ��ر� هاذ السؤال ف�حن نوا�ب وا�د النقاش ا�يل 
هو �املي ومجیع الربملا�ت ا�ميقراطیة ٔ�و حىت الربملا�ت د�ل بعض ا�ول 
السا�رة يف طریق ا�ميقراطیة حتارب الیوم ظاهرة أ�خ�ار الاكذبة، وحنن 

  .نعترب ب�ٔن هذه الظاهرة ظاهرة خطرية
 من م�طلق املس حبریة التعبري، حریة التعبري حنن معها، حنن مع ٔ�وال

حریة الص�افة ٔ�هنا تقوم بدور ن��ل، نقل أ�خ�ار احلق�ق�ة ونقد ٔ�یضا 
الس�یاسات العموم�ة والتن��ه ٕاىل �خ�الالت ؤ�یضا التعلیق ��ٓراء �ىل 
خمتلف ٔ�نواع الس�یاسات، لكن هناك نوع من الص�افة ا�ي ازدهر يف 

یهنا، �س�هتدف ٔ�حزاب بع �رية يف املغرب �س�هتدف خشصیات �ٓونة ا�ٔ ا
س�یاس�یة، �س�هتدف مؤسسة احلكومة، ؤ�نمت الس�ید الوز�ر نلمت حصة اكف�ة 
من هذا ال�شهري و�دد ٔ�یضا من الوزراء، �س�هتدف مؤسسة الربملان، 
�س�هتدف العدید من رؤساء امجلا�ات، �س�هتدف يف ا�هنایة أ�من 

  ویفرغ املؤسسات ا�متثیلیة من حمتواها ا�ميقراطي، ملاذا؟ املؤسسايت �لبالد
ٔ�نه ٕاذا مل یعد يف هذه البالد حكومة ذات مصداق�ة، �رملان ذو 
مصداق�ة، مؤسسات م�تخبة ذات مصداق�ة، معىن ذ� ٔ�نه حنن لس�نا 
دو�، هذه الظاهرة خطرية �دا بل ٕان �س�هتداف وصل ٕاىل مس�تو�ت 

والتجرؤ �ىل مؤسسات البالد، حنن الاكذبة  �لیا من ح�ث �رش أ�خ�ار
رید ٔ�ن ن��ه ٕاىل هذه الظاهرة ٔ�هنا تؤ�ر �ىل حریة التعبري ٔ�وال مث تؤ�ر �ىل �

مصداق�ة اخلرب، مك�عرفش املواطن ميزي ما بني اخلرب الصحیح واخلرب 
اخلاطئ، وحنن نالحظ ب�ٔنه �دد من املؤسسات الص�اف�ة احملرتمة تعاين 

صداق�ة، ب�� مؤسسات ٕا�الم�ة ٔ�خرى ال نعرف حىت مصادر ٔ�هنا تلزتم �مل
متویلها، ٔ�هنا �ش�تغل ٔ�ساسا �ىل ال�شهري �ش�تغل ومك�عرفوش املصادر 
د�لها، هنا ابغینا �هبو �لخطورة د�ل هاذ املوضوع ٔ�نه �لفعل ميس أ�من 

  .املؤسسايت وميس ٔ�یضا �الس�تقرار �ج�عي
  .شكرا لمك الس�ید الوز�ر

  :اجللسة رئ�سد الس�ی
  .شكرا لمك الس�ید املس�شار

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

  :واالتصال الثقافةالس�ید وز�ر 
  .شكرا الس�ید املس�شار

  .طبعا وزارة االتصال �س�تحرض لك ما قلمتوه خصوصا ف� یتعلق
ٔ�وال، تعز�ز املك�س�بات املرتبطة حبریة الص�افة، ولكن يف نفس الوقت 

  .د ٔ�ن �كون �ینا مقاربة تتعلق �ٔ�من إال�اليمال ب
الیوم �ش�تغل �ىل رضورة التصدي لٔ�خ�ار الاكذبة واملعلومات اخلاطئة 
اليت تضلل الرٔ�ي العام، الیوم كذ� كام قلت هناك م�ثاق د�ل ٔ��الق�ات 
املهنة مت ٕا�داده من طرف ا�لس الوطين �لص�افة وهو معروض �ى 

ومة قصد �رشه يف أ�سابیع املق��، وكذ� �ش�تغل يف أ�مانة العامة �لحك
  .وزارة االتصال �ىل م�ثاق ال�رش، م�ثاق ٔ��الق�ات ال�رش إاللكرتوين

ٕاذن هاذي لكها هناك مقاربة �دیدة، هناك ٔ�سس، هناك مر�كزات 
�سعى من �الل هذه املر�كزات ٔ�ن نصل ٕاىل حصافة �نیة مسؤو� حرة 

  .وصادقة
  .وشكرا لمك

  :ئ�س اجللسةالس�ید ر 
  .شكرا الس�ید الوز�ر �ىل مسامهتمك

ون��قل ٕاىل السؤال أ�ول املو�ه لقطاع الرتبیة الوطنیة وموضو�ه، 
ٕاشاكلیة املنظومة التعلميیة، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من الفریق 

  .احلريك، تفضلو الس�ید الرئ�س

  :الطیب البقايل الس�یداملس�شار 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الوز�ر احملرتم، الس�ید
یعرف قطاع الرتبیة والتكو�ن �دة مشالك ذات طبیعة ب��ویة ووظیف�ة، 

  .بعضها مرتبط �ملوارد ال�رشیة وبعضها مرتبط �لربامج واملناجه
�ىل ٔ�مه اخلطوط العریضة  ،الس�ید الوز�ر احملرتم ،�ا، �سائلمك

  لٕالصالح امل�شود؟
  .شكرا

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

وز�ر الرتبیة الوطنیة والتكو�ن املهين والتعلمي العايل  ٔ�مزازيالس�ید سعید 
  : والبحث العلمي

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

البد يف البدایة الت�ٔ�ید والتذكري ب�ٔن احلكومة جتعل من التزنیل الفعيل 
یة ٔ�مه ٔ�ولو�هتا، وهذا ٕال�ادة الثقة �لمدرسة ملق�ضیات رؤیة ٕاسرتاتیج 

العموم�ة و�عتبار لهذه املدرسة وإالقالع احلق�قي ملنظومة الرتبیة 
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والتكو�ن، هاذ املضامني مت �رمجهتا يف قانون ٕاطار، ا�يل صاحب اجلال� 
  .نرصه هللا د�ا ٕاىل صیاغته وجع� ٕاطارا تعاقدي وطين ملزم �ىل امجلیع

ما �س�نا�ش واحلكومة ما �س�نا�ش �ش یدوز هذا الیوم الوزارة 
 2015القانون إالطار، مشات يف التزنیل وا�د العدد د�ل املق�ضیات من 

الس�� يف إال�دا�ت وال يف ٕا�ادة النظر يف املناجه والربامج، وا�د العدد 
د�ل املشاریع الیوم يه م�ضمنة يف هذا القانون إالطار، وا�يل تنطلبو، ٕان 

، �ىل �رسیع املصادقة هبذا القانون إالطار، كام �اء يف اخلطاب شاء هللا
غشت �ش ميكن لنا نوا�بو هاذ إالصالح احلق�قي ابتداء  20املليك د�ل 

  .من ا�خول املق�ل، ٕان شاء هللا

س�نني ٕاىل  6ٔ�وال هو توس�یع املدى الزمين اللزام�ة ا�متدرس، كنا من  -
  س�نة؛ 16س�نوات ٕاىل  4س�نة الیوم من  15

تعممي التعلمي أ�ويل، التعلمي أ�ويل مبثابة هو املد�ل احلق�قي : �نیا -
 ٕالصالح املدرسة املغربیة، �ل�د من الهدر املدريس و�مع الن�اح ا�رايس؛

ا�متیزي إالجيايب لفائدة أ�وساط يف العامل القروي والش�به : �لثا -
ؤ�یضا دمع متدرس  احلرضیة واملناطق النائیة، يف ٕاطار وا�د العدا� جمالیة،

 الف�یات ٕاىل �انب أ�طفال يف وضعیات هشة ؤ�یضا يف وضعیة ٕا�اقة؛

التطو�ر والتحسني املس�متر �لمناجه، والیوم الورش د�ل ٕا�ادة النظر  -
يف الربامج، املناجه مف�وح، كنا وا�بنا الس�نة أ�وىل والثانیة هاذ الس�نة 

، يف ا�خول املق�ل، والس�نة املاضیة، الس�نة الثالثة والرابعة، ٕان شاء هللا
 .2020اخلامسة والسادسة ابتدايئ من 

ٔ�یضا ت�ٔهیل وتنویع العرض الرتبوي �لتكو�ن املهين، والحظمت معنا وت��عمت 
خریطة الطریق ا�يل مت تقدميها ٔ�مام صاحب اجلال� نرصه هللا وا�يل معنا 

والكفاءات  الیوم ٔ�عطتنا وا�د ا�منوذج وطين �م ا�يل هو هاذ املدن املهن
  .ا�يل �ادي �كون منوذج لتطو�ر النظام القامئ

ٔ�یضا ا�هنوض �لتعلمي العايل والبحث العلمي ا�يل جعل من التعلمي العايل 
رافعة �لتطو�ر والتمنیة �ق�صادیة، ؤ�یضا ت�ٔهیل الكفاءات �ىل املس�توى 

 .اجلامعي، وشكرا لمك

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

  .�لس�ید املس�شار يف ٕاطار التعق�باللكمة 

  :املس�شار الس�ید الطیب البقايل
شكرا الس�ید الوز�ر احملرتم �ىل هاذ اجلواب القمي و�ىل هاذ 
التوضی�ات الهامة وحنن يف الفریق احلريك البد لنا واكلعادة ٔ�ن نتقدم ببعض 

  :املالحظات واملقرت�ات، ويه �ىل الشلك التايل
ٕاراد�مك الصادقة لٕالصالح الشامل  حنيي ف�مك الس�ید الوز�ر، - 1

ملنظومة الرتبیة والتكو�ن، من �الل مدا�ل تطو�ر املناجه وتنویع لغة 

التدر�س مبا یؤكد ماكنة ا�لغتني الرمسیتني العربیة وأ�مازیغیة احملسوم�ني 
ٔ�ج�بیة �عتبارها لغة �ق�صاد ار�، ویضمن �نف�اح �ىل ا�لغات دس�تو 

ويف هذا النطاق جندد دعوتنا ٕاىل التعجیل ٕ�خراج  والعمل والتك�ولوج�ا،
مرشوع قانون إالطار ملنظومة الرتبیة والتكو�ن ٕاىل �زي الوجود، ويف نفس 
الوقت نتطلع ٕاىل ٔ�ن یصدر ا�لس أ��ىل �لرتبیة والتكو�ن والبحث العلمي 

، لرصد 89تق�� لس�یاسة التعلمي املتعبة يف املدرسة املغربیة م�ذ س�نة 
  .القوة والضعف مواطن
نعترب ٔ�ن ٕاشاكلیة اخلصاص يف املوارد ال�رشیة وسوء توزیعها بني  - 2

اجلهات يه ٔ�مه معیقات إالصالح، ومن هذا املنطلق جندد الت�ٔ�ید �ىل 
ق�اعتنا الراخسة يف الفریق احلريك، �ن اع�د خ�ار التوظیف اجلهوي 

التوزیع العادل العمويم هو احلل أ�م�ل ملعاجلة هذه إالشاكلیة من �الل 
واملنصف �لمناصب املالیة احملدثة يف ٕاطار القانون املايل بني اجلهات 

 .وا�صصة �لقطاع
ؤ�یضا جعل م�ار�ت التوظیف القطاعي ذات الطابع اجلهوي مع 
املراهنة �ىل تعممي هذا ا�منط من التوظیف ل�شمل خمتلف القطا�ات ٕاىل 

نظور مشويل ميكن من �سویة �انب ٕاجناح احلوار �ج�عي القطاعي مب 
وضعیات ف�ات أ�رسة التعلميیة ويف صدارهتا ٔ�قدم ملف یتعلق بض�ا� 

 .النظامني أ�ساسني
�س�ل يف الفریق احلريك ٕاشادتنا وتنوهينا خبریطة الطریق لتطو�ر  - 3

قطاع التكو�ن املهين وٕا�داث مدن املهين والكفاءات يف لك �ة املقدمة 
نرصه هللا، �عتبارها رافعة ٕاسرتاتیجیة حق�ق�ة مؤخرا ٔ�مام �ال� امل� 

لتحفزي تنافس�یة املقاوالت و�امال ٔ�ساس�یا ٕالدماج الش�باب يف احلیاة 
العملیة، و�س�ل ٔ�یضا تفاؤلنا خبصوص انعاكس هذه إالسرتاتیجیة ٕاجيا� 

ات ٕاىل ر هویة يف جمال الشغل و�منیة املها�ىل تقلیص الفوارق ا�الیة واجل 
  .ىل ٕاعطاء أ�ولویة �لبحث العلمي ماد� ونوعیا�انب تطلعنا إ 

ٔ��ريا نتطلع كذ� الس�ید الوز�ر ٕاىل خمطط الرتبیة والتكو�ن مو�ه 
 .�لوسط القروي ومد�ل ذ� هو تعممي جتربة املدارس امجلا�اتیة

  .شكرا الس�ید الوز�ر

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

�نیة ٕاذا رغبمت يف  17التعق�ب بقات اللكمة لمك الس�ید الوز�ر �لرد �ىل 
  .ذ�

السؤال الثاين موضو�ه ٕام��ا�ت البااكلور�، اللكمة ٔ��د السادة 
  .تفضل يس ا�لبار. املس�شار�ن من الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة

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

  السادة الوزراء،



  2019 �ریل�ٔ دورة  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

5 

 )2019 ٔ��ریل 23( 1440 شعبان 17

  رتم،الس�ید الوز�ر احمل
ام��ا�ت البااكلور� ٔ�ظن ٔ�نه سؤال قدمي یت�دد لك س�نة، العائالت 
املغربیة الیوم لكها تطرح �دة ٔ�س�ئ� مبا فهيا ف�ات ٔ��بادمه ومه �س�تعدون 
الج�یاز املباراة ٔ�و ام��ان البااكلور�، ماذا ٔ��دت الوزارة حىت متر هذه 

  الشهادة ٔ�و هذا �م��ان �ىل الو�ه الاكمل؟
يل الس�ید الوز�ر، البااكلور� وس�ٔغتمن فرصة توا�دمك الیوم  وامسحوا

معنا يف الربملان، هناك ٕاشا�ات تطرح س�نة بیضاء، ؤ�نمت الیوم �وز�ر الرتبیة 
الوطنیة �رید توضی�ات ٔ�ن جميء الوز�ر ٕاىل الربملان �رد �ىل �دة ٕاشا�ات 

  .ویطمنئ الشعب املغريب
و مسحمت �ىل السؤال ا�ي ٔ�نمت معنا الس�ید الوز�ر، س�تجیبوننا ول

ٔ��متس ٕان طر�ه الفریق �س�تقاليل وهو البااكلور� و�س�تعدادات لكن 
 ٔ�مكن توضی�ات خبصوص إالرضا�ت؟

  ؟23وملاذا مل یمت اج�ع مع النقا�ت التعلميیة یوم 
  وما يه الطم�ٔنة اليت س�تحملوهنا يف جوا�مك لاكفة ا�ٓ�ء وأ��ات؟

  .شكرا

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

  .اللكمة لمك الس�ید الوز�ر لٕال�ابة

  : الس�ید وز�ر الرتبیة الوطنیة والتكو�ن املهين والتعلمي العايل والبحث العلمي
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

  الس�ید املس�شار احملرتم،
ال ٕامسحتو �ادي جناوب �ىل الشق الثاين و�ادي �رجع �لشق أ�ول، 

ا برصحي العبارة، ما اكی�ش هنائیا هاذ القضیة د�ل �ري �ش نوحض ونقوله
س�نة بیضاء ما مطرو�اش هنائیا، الیوم، امحد �، نعمل �اهدا �ش 
غنضمنو الظروف الرضوریة �ش یدوزو هاذوك �م��ا�ت �شهادیة 

  .يف ٔ�حسن ٔ�جواء، هاذ التوقف ال یعين بتا� املس�تو�ت �شهادیة
الیوم مربمج، هاذ �ج�ع تیجي ما بعد  �ل�س�بة �ج�ع ا�يل اكن

ٔ��ریل، هذاك �ج�ع ا�يل تالقت ف�ه الوزارة مع النقا�ت  13ا�لقاء د�ل 
وممثيل ٔ�ساتذة ٔ�طر ا�ٔاكدميیات، واكن خمر�ات هاذ �ج�ع ٔ�ربع نقط، 

  .وهاذ الطرف ا�ٓخر لن یلزتم مبخر�ات هذا ا�لقاء
يه هباذ �س�مترار يف احلوار والطرف لهذا ما ميك�ش الوزارة الیوم تلزتم 

ٔ�ولویة أ�ولو�ت هو لت�اق �لقسم، ٔ�ن �ل�س�بة لنا ا�ٓخر لن یلزتم �ال
احلق د�ل ا�متدرس د�ل التالم�ذ، لهذا ندعو أ�ساتذة �لت�اق ب�ٔقسا�م 

  .ن شاء هللا يف احلوارإ و�س�متر، 
ب�ٔن ا�هتييء �ل�س�بة �لبااكلور� بغیت ٔ�وال نطم�ٔن العائالت ونقول 

، من شهر 2018ابتدٔ� شهر ٔ�كتو�ر  2019الم��ا�ت البااكلور� دورة 
ٔ�كتو�ر وأ�ساتذة واملف�شني یعملون �ىل ٕاجناز املواضیع، يف شهر ینا�ر 

ٔ�ف�حنا وا�د البوابة إاللكرتونیة �لتدق�ق د�ل املعطیات د�ل املرتحشني، 
مرتحش  446989ا لو، عند� والیوم، امحلد � وا�د الرمق �د �م ا�يل وصلن

مرتحش ومرتحشة يف البااكلور� املهنیة  8300، مهنم 2019لبااكلور� 
  .د�ل املرتحشني أ�حرار 108000و

 11/12/13/14ا�ورة العادیة، ٕان شاء هللا، س�تجرى اخ�باراهتا يف 
، ا�ورة 2019یونیو  26یونیو والن���ة �ادي نعطیوها، ٕان شاء هللا، يف 

یولیوز، وهاذ العام اس�تطعنا  13یولیوز والنتاجئ  4/5/6/8ا�یة �س�تدر 
�ش قدم�ا النتاجئ �ش ميكن لنا هاذوك التالم�ذ ا�يل �ادي یولیو ٕان شاء 
هللا طلبة نوفرو هلم ذاك ال�سجیل يف اجلامعات يف شهر یولیوز �ش شهر 

  .ش�ت�رب تیكون هو الشهر احلق�قي د�ل ا�خول اجلامعي
یة �عتاكف الس�ت�ساخ املواضیع، س�مت ٕان شاء هللا يف �ل�س�بة لعمل 

ٔ�واخر شهر ماي، ٔ�ن املواضیع �ادي �كونو �یئني، ٔ�یضا بعض املعطیات 
اس�تطعنا �ش نوصلو لوا�د النتاجئ �د مرشفة �ىل  2018ٔ�ن يف دورة 

ما معرها ما اكنت حتصلت هبا كنتاجئ د�ل  %73املس�توى الوطين، 
  .البالكور�

  .س�ید الرئ�سشكرا ال 

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

 22اللكمة لمك الس�ید املس�شار يف ٕاطار التعق�ب، �يق لمك دق�قة و
  .�نیة

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

بدوري ٔ�� ش�ٔين ش�ٔن �يق ا�ٓ�ء وأ��ات ا��ن ی��ظرون جوا�مك 
نا نطمنئ �ىل الزمن املدريس، ٔ�صبحنا نطمنئ الس�ید الوز�ر، ا�ٓن ٔ�صبح 

والباكلور� غتكون ٔ�ن �م��ا�ت إالشهادیة سواء يف السابعة وال التاسعة 
ٕان شاء هللا يف الوقت د�لها، ؤ�ن ما �رو�ه البعض ٔ�ن س�نة بیضاء �ري 
واردة هنائیا، ؤ�ن متكني الزمن املدريس �ادي �كون ٕان شاء هللا �جهتاد 

 .ميیات والسادة املدراء اجلهوینيمدراء ا�ٔاكد
فٕاذن ٔ�� �مس الفریق �س�تقاليل ال �سعين ٕاال ٔ�ن ننوه ��هودات ا�يل 
كتبذلوها يف هاذ إالطار، ٔ�ن التعلمي والتعلمي �خلصوص هو العمود الفقري 

  .لتطور البالد ولسري ٔ�ماما حنو التقدم التك�ولو�
  .مة الوطن، وفقمك هللاوفقمك هللا، واللك مع �د، الس�ید الوز�ر

  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  ...الس�ید الوز�ر ما بقى عندمك
السؤال الثالث، موضو�ه �ة در�ة �ف�اللت يف التوفر �ىل �امعة 
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مس�تق�، والسؤال موضوع من طرف فریق العدا� والتمنیة، تفضلو الس�ید 
  .املس�شار احملرتم

  :املس�شار الس�ید م�ارك مجیيل
  .الرئ�س الس�ید

  السادة الوزراء،
  الس�یدات والسادة املس�شارون،

   الس�ید الوز�ر،
�ف�اللت  -يف الوقت ا�ي اكن املهمتون �لش�ٔن التعلميي وساكنة در�ة 

ت��ظر إال�الن عن ٕا�داث �امعة مس�تق�، یفاج�نا بالغ ا�لس احلكويم 
 -ر�ة مؤسسة تعلميیة، دون ٔ�ن حتظى �ة د 17ما ق�ل أ��ري، ٕ��داث 

�لف اس��اء ) هاذ القرار، هاذ البالغ(�ف�اللت بنص�ب مهنا، مما �لف 
  .�ارما ومو�ة غضب حول هاذ إالقصاء

  مىت �رى در�ة �ف�اللت �امعة مس�تق�؟: �ا، �سائلمك، الس�ید الوز�ر
  .شكرا لمك

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

  .اللكمة لمك الس�ید الوز�ر

  : رتبیة الوطنیة والتكو�ن املهين والتعلمي العايل والبحث العلميالس�ید وز�ر ال
  .شكرا الس�ید الرئ�س احملرتم

  الس�ید املس�شار احملرتم،
أ�س�بوع املنرصم . �ف�اللت �ادي یوصلها حقها –ٕان شاء هللا در�ة 

امعیة، ما �لق�اش �امعة وما اكن املرسوم احلكويم �ی�دد املؤسسات اجل
املؤسسات، والیوم عند�  �17ف�اللت، اكنو  –�ر�ة اش أ�ولویة ینعط 

د�ل املؤسسات مربجمة لٔ�سابیع املق�� ٕان شاء هللا، فهيم مدرسة  7وا�د 
�لیا �لتك�ولوج�ا بورزازات، و�ادي تصبح ذیك السا�ة ٕان شاء هللا �ة 

  .ٔ�لف طالب 20مؤسسات، تقریبا وا�د  �4ف�اللت فهيا  –در�ة 
�امعة، اجلامعة حتدث بقانون، عند� وا�د القانون  �ش ميكن لنا خنلق

ا�يل �ی�ٔطر التعلمي العايل والبحث  01.00بعد صدور القانون  21.06
، ا�يل 1975ٔ�كتو�ر  16العلمي، هاذ القانون هو �متم الظهري الرشیف د�ل 

�ی�دث اجلامعات، �ش ميكن لنا حندثو اجلامعات �اصنا ٔ�وال وا�د دراسة 
اسة الیوم قامئة ا�يل كت�ٔ�ذ بعني �عتبار �دد املؤسسات، اجلدوى، ا�ر 

�دد الطلبة و�دد احلاصلني �ىل البااكلور�، والیوم هاذ املعایري اكم� 
�ف�اللت، ؤ�یضا ٕا�داد مرشوع القانون ا�يل  –ك�س�تجب لها �ة در�ة 

  .هو وا�د العمل حكويم ا�يل ٕان شاء هللا �ادي یمت الربجمة د�لو
نقول لمك يه اك�ن وا�د الق�ا�ة �ش �كون وا�د العدا�  ا�يل بغیت

د�ل  2الیوم وا�د العدد د�ل اجلهات فهيا . جمالیة، وك�ش�تغلو فهيا
د�ل اجلامعات،  3الق�یطرة،  - سال -مك�اس، الر�ط  –اجلامعات فاس 

د�ل اجلهات ما فهيومش حىت  4سطات و�امعة، واك�ن  –ا�ار البیضاء 
شاء هللا اح�ا واثقني ب�ٔن �ادي نوصلو �ش نوفرو هاذ  يش �امعة، وٕان

العدا� �ج�عیة ونقربو هاذ اخلدمة من املواطنني يف ٕاطار هاذ العدا� 
  .الرتابیة وا�الیة

  .وشكرا لمك الس�ید املس�شار احملرتم

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

  .�باللكمة لمك الس�ید املس�شار يف ٕاطار التعق 

  :املس�شار الس�ید م�ارك مجیيل
  .شكرا لمك الس�ید الوز�ر �ىل اجلواب

 –ان� ا�ٓن تقرون ب�ٔن مجیع الرشوط واملؤهالت تتوفر �ىل در�ة 
�ف�اللت، بدءا �لعدد د�ل الطلبة، ٕاىل �ذینا �ىل س��ل املثال �امعة 

مؤسسات،  �2ف�اللت، عند�  -موالي ٕاسامعیل ا�يل كت�متي لها در�ة 
نصف العدد د�ل �امعة موالي ٕاسامعیل �یتو�دو يف الراش�یدیة، نصف 

. طالب 22.000اكینة يف ا�موع د�ل املؤسسة عند�  43.000العدد، 
د�ل  3ٔ�یضا جملس اجلامعة د�ل موالي ٕاسامعیل صادق �ىل ٕا�داث 
د�ل  3اللكیات يف الراش�یدیة، تقس�مي اللكیة املتعددة التخصصات ٕاىل 

  .املؤسسات
هاذ ال�م د�ل ٕا�داث اجلامعة واملؤسسات اح�ا مسعناه م�ذ زمن 

ا�ٓن نطالبمك الس�ید . س�نني هاذي واح�ا ك�سمعو هاذ ال�م 4طویل، 
 -الوز�ر مبىت؟ اعطینا وا�د التارخي حمدد �ش نطم�ٔنو الرٔ�ي العام يف در�ة 

لك . �ف�اللت ب�ٔن هناك مؤسسة �امعیة س�ت�دث يف التارخي الفالين
رشوط ولك الضام�ت، الطلبة عند� موجود�ن، حىت العقار موجود، يف ال 

هك�ار خمصصة ٕال�داث قطب �امعي، يف ورزازات  45الراش�یدیة اك�ن 
هك�ار ٕال�داث قطب �امعي، لك الرشوط حىت النتاجئ حىت  42اكینة 

�ف�اللت حتتل املرتبة اخلامسة �ل�س�بة �لنتاجئ د�ل  -النتاجئ، در�ة 
�، �رية الطلبة تو�د يف هذه املناطق، يف الر�ضیات، يف العلوم البااكلور

  .ٕاخل، هاذ إالحصائیات راه عندمك
ٕاذن ما بقاش وا�د ا�رة د�ل الوقت �ش ميكن نبقاو نت�ٔخرو �ىل 

  .ٕا�داث هاذ اجلامعة
ر�اء الس�ید الوز�ر راه هاذ اجلواب د�لمك �يق ف�ه ال�سویف واملامط� 

بغینا تعطینا ا�ٓن من �اللمك �ش ". ٕاىل ٔ��ل �ري مسمىسري "و�� تیقولو 
�ف�اللت يف التارخي الفالين ويف أ��ل  - تنورو الرٔ�ي العام د�ل در�ة 

�ف�اللت مس�تق�، و�ركة عفاك  - الفالين �ادي �كون �امعة د�ل در�ة 
  .من احلكرة وا�هتم�ش وإالقصاء

  .شكرا لمك
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  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .س�شارشكرا الس�ید امل 

  .اللكمة لمك الس�ید الوز�ر

  : الس�ید وز�ر الرتبیة الوطنیة والتكو�ن املهين والتعلمي العايل والبحث العلمي
  .شكرا الس�ید الرئ�س احملرتم

  الس�ید املس�شار احملرتم،
�ري اخلدمة د�ل العرض الرتبوي یمت تقدميها من طرف مؤسسة 

عقاري ٕاضايف، هو املبىن �امعیة، ٔ�ما اجلامعة ما بغیناش اح�ا يش و�اء 
د�ل الرئاسة، واش فهمت�ين؟ حق�قة ب�ٔن اجلامعة مس�تق� عندها وا�د 
مرشوع �امعة ولكن املؤسسات اجلامعیة رامه م�وا�د�ن، اح�ا قلنا الیوم 

�ش نطورو هاذ العرض  3هاذیك م�عددة التخصصات غنقسموها �ىل 
املدرسة العلیا  الرتبوي و�ش جنودو هاذ اخلدمة املقدمة من طرفها،

  ..�لتك�ولوج�ا ٔ�یضا �ات فهاذ
ٕاذن اخلدمة راها اكینة ومقدمة لهاذ الطلبة، ولكن هاذ اليش تضمینه 
فوا�د اجلامعة ها هو �اي، ٔ�� قلت � هذا مرشوع قانون ومرشوع 
القانون ما �یخضعش �لوزارة، هاذي حكومة و�رملان، لهذا یصعاب �يل 

  .وما �كو�ش هاذ التارخي يف املو�د الیوم �ش نعطیك وا�د التارخي
  .شكرا الس�ید املس�شار

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

والسؤال الرابع موضو�ه، ٔ�وضاع الطلبة �ملؤسسات وأ�ح�اء اجلامعیة، 
واللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من ا�مو�ة الكونفدرالیة ا�ميقراطیة 

  .لتقدمي السؤال�لشغل، تفضيل الس�یدة املس�شارة 

  :املس�شارة الس�یدة ر�اء الكساب
  .شكرا الس�ید الرئ�س
  الس�یدات والسادة،

  الس�ید الوز�ر،
�سائلمك حول إالجراءات اليت تعزتمون الق�ام هبا �لهنوض ب�ٔوضاع 
الطلبة، و�اصة لتفادي س�نة بیضاء يف لكیة الطب والصید� وطب 

  أ�س�نان؟
  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .مة لمك الس�ید الوز�ر يف ٕاطار اجلواباللك

  : الس�ید وز�ر الرتبیة الوطنیة والتكو�ن املهين والتعلمي العايل والبحث العلمي
  .الس�ید الرئ�س احملرتم، شكرا �

  .مايش هو هذا السؤال ٔ�� ا�يل عندي هنا مطروح

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .التعق�ب � الس�یدة املس�شارة

  :ق ��ساناملس�شار الس�ید عبد احل
  .احلكومة ختتار ذاك اليش ا�يل بغات جتاوب..

  :الس�ید رئ�س اجللسة
اليس ��سان، اح�ا كنظمو هنا اجللسة، . هللا خيلیك، اليس ��سان

  .هناك سؤال د�ل املس�شار�ن واملس�شارات وجواب د�ل احلكومة
الس�ید الوز�ر �اوب، التعق�ب د�لمك ٔ�نمت، ما ند�لوش يف املضمون 

جوبة، اح�ا هنا �ش ننظمو فقط العالقة يف ٕاطار أ�س�ئ� ما بني د�ل ا�ٔ 
  . احلكومة وما بني املس�شار�ن، تفضلو يف ٕاطار التعق�ب

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

يف احلق�قة ما فهمناش �الش الس�ید الوز�ر یتفادى اجلواب �ىل هاذ 
تو� الس�ید رئ�س اجللسة ب�ٔن درتو السؤال، ٔ�ن ٔ�رسلنا سؤال �ٓين و�اوب 

  . ا�يل �لیمك مكك�ب �لم�لس، ولكن النظام ا�ا�يل واحض
اح�ا ميل كنطالبو ٕ�دراج السؤال د�لنا، من املفروض ٔ�نه یتدرج، 
مايش احلكومة ا�يل �ادي تو�ه الربملان، شكون ا�يل كرياقب شكون؟ 

ب الربملان؟ هذا واش الربملان كرياقب احلكومة وال احلكومة ا�يل كرتاق
  .مايش معقول، وا�ٓن كريفض الس�ید الوز�ر اجلواب �ىل السؤال

اح�ا ما فهمناش �هيرض �ىل الس�نة البیضاء يف التعلمي ما �اد�ش 
�كون، �ش؟ �مجلعیات يه ا�يل �ادي تدرس ٔ�والد املغاربة، هاذ اليش 

الم�ذ مايش معقول، یقول لنا �یفاش �ادي یتفادى الس�نة البیضاء عند الت
د�ل الثانوي وإال�دادي و�بتدايئ، وا�ٓن اح�ا �ىل مشارف س�نة بیضاء 

ماي وهام دا�ر�ن ٕارضاب  7يف لكیة الطب والصید�، �م��ان عندمه 
مارس،  25مف�وح عن ا�روس التطبیق�ة والنظریة ومجیع ا�روس م�ذ 

ىل اتفقو إ . ولكن احلوار عندو، عندو القوانني د�لو. دارو معهم حوار، نعم
�ش ید�رو حمرض اتفاق، خرجو ببالغ مشرتك ما بني وزارة الرتبیة ووزارة 

  .الص�ة �ىل ٔ�ساس ٔ�ن املطالب د�ل الطلبة مت الق�ول د�لها
ولكن لٔ�سف مايش هاذ اليش، الطلبة تريفضو اخلوصصة د�ل قطاع 
الص�ة، الطلبة تريفضو ٔ�ن یتف�ح ا�ال �لطلبة د�ل القطاع اخلاص �ش 
ید�لو �لتخصصات و�لمباراة د�ل التخصص وم�اراة د�ل ا�ا�لیة وإالقامة 
يف لكیة الطب العمويم، �الش؟ ٔ�ن اك�ن هناك �دم �اكفؤ الفرص ا�يل 

  .ت��لكمو �لیه، ما اكی�ش �اكفؤ الفرص عند هاذ الطلبة
�ٕالضافة، املناصب ا�صصة �لتخصص قلی�، الطلبة تیطلبو ب�ٔن هاذ 

د فهيا، ؤ�ش�نو ت�شوفو يف املقابل؟ تنف�حو ا�ال لطلبة القطاع املناصب یزتا
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اخلاص ومنش�یو �شوفو املشالك ا�يل ت��خبط فهيا القطاع اخلاص، خصوصا 
  .يف لكیة الطب

طب أ�س�نان ومجیع ٔ�عضاء احلكومة �ىل لكیة  حنیل الس�ید الوز�ر
تصمني ٔ�ن هنا� يف الر�ط واملشالك ا�يل تتخبط فهيا، والطلبة حىت هام مع 

عندمه مشالك حق�ق�ة، عندمه مشالك يف الت�ٔطري ويف التكو�ن ويف مجیع 
�یفاش �ادي نعطهيم املعاد� و�سمحو هلم �لتخصص؟ هذا رضب . املسائل

�ل�امعة العموم�ة، و�ٕالضافة ٔ�ن حىت �م��ا�ت ونظام التنق�ط �ل�س�بة 
  و؟ فني هو؟ لالم��ا�ت مايش هو نفسه، فني يه �اكفؤ الفرص؟ فني ه

الس�ید الوز�ر بغى ی��قم من . فٕاذن احلوار عندو املقومات د�لو
أ�ساتذة ا��ن فرض �لهيم التعاقد وما بغاش یت�اور الیوم، هذا مايش هو 
احلل، هام ا�يل مسؤولني، احلكومة يه ا�يل مسؤو� �ىل تدبري أ�وضاع، 

ة البیضاء، مايش و�لتايل مرمغة ب�ٔهنا تزنل لطاو� احلوار لتفادي الس�ن
  .�ل�م ت��فاداو الس�نة البیضاء

  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

لقد مت . �ري ف� خيص، الس�یدة املس�شارة، السؤال مو�ه �لرئاسة
اجلواب يف ٔ�ول اجللسة يف ٕاطار تد�ل يف ٕاطار نقطة نظام د�ل الس�ید 

  .املس�شار اليس ��سان، �� ال حنتاج ٕاىل ٕا�ادة اجلواب
ف�ال�س�بة �لرئاسة و�ل�س�بة �لمك�ب الالحئة د�ل أ�س�ئ� اح�ا 

  .ت�ش�تغلو هبا كام وردت
.. الس�ید الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان ٕاذا ٔ�راد اللكمة يف هاذ

  .بغیتو اللكمة، تفضلو اليس اخللفي

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

احلكومة موجودة يف الربملان لتخضع �لمراق�ة و�لمساء� و�لم�اس�بة، 
ولكن تبعا �لنظام ا�ا�يل، النظام ا�ا�يل تیحمك العالقة، اح�ا ما ت�هتربوش 
من اجلواب، راه هاذ أ�س�ئ� ا�يل طرحيت د�ل لكیة الطب راه أ�س�بوع 

 تطرحت يف الندوة الص�اف�ة أ�س�بوعیة و�اوبت �لهيا، وعندي املايض
  .اجلواب �ىل أ�س�ئ�، ولكن ل�س هذا هو املوضوع

یبلغ رئ�س جملس : "258املوضوع د�لنا هو ما �اء يف املادة 
املس�شار�ن السؤال ا�ٓين ٕاىل احلكومة مبجرد ما یتوصل به، ویتفق عند 

  ..".�رجمة السؤال ا�ٓين�ق�ضاء مع الوزراء املعنیني �ىل 

  :الس�ید رئ�س اجللسة
هللا خيلیك، اليس ��سان، من فض� اليس ��سان، اس�متعو هللا 

  .خيلیمك، اح�ا راه خصنا �س�متعو لبعضنا البعض هنا�، تفضل الس�ید الوز�ر

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

ویتفق عند �ق�ضاء مع الوزراء املعنیني �ىل �رجمة السؤال ا�ٓين .. "
  ، �ك؟ "واجلواب عنه يف ٔ�ول �لسة قادمة لٔ�س�ئ� الشفهیة أ�س�بوعیة

  ..راه هذي" عند �ق�ضاء"هذیك . مل یربمج ومل یقع االتفاق، جوج ٔ�مور
السؤال ا�ٓين بعد وا�د مدة ف�التايل ٕاىل امسحيت يل النص واحض، ٔ�ن 

معینة ت��حول ٕاىل سؤال �ادي، ویربمج، و�لتايل احلكومة مل �هترب، اح�ا 
  .�ل�س�بة ٕالینا �كون اتفاق وجناوبو

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

 258دامئا يف ٕاطار النظام ا�ا�يل �لس املس�شار�ن، ٔ�ؤكد املادة 
  : وتنا �لیه مجیعا یقولد�ل النظام ا�ا�يل ا�ي ص

یبلغ رئ�س جملس املس�شار�ن السؤال ا�ٓين ٕاىل احلكومة مبجرد ما "
یتوصل به، ویتفق، عند �ق�ضاء، مع الوزراء املعنیني �ىل �رجمة السؤال 

  . ا�ٓين واجلواب عنه يف ٔ�ول �لسة قادمة لٔ�س�ئ� الشفهیة
توفر ف�ه یت�ٔكد رئ�س جملس املس�شار�ن من �ون السؤال املطروح ت 

  ".الصبغة ا�ٓنیة، ويف �ا� الشك یعرض �ىل ٔ�ول اج�ع �لمك�ب
�� اح�ا ورد �لینا هاذ أ�س�ئ� وان� إالخوان طرح�و السؤال، �� 

ٔ�� املالحظة د�لمك جسلناها، �� �ش ما .. ٔ�� نطلب م�مك �ش ٕاىل اك�ن
  .ند�روهاش كنقطة اخ�الف �ش ما نوقفوش اجللسة

  .شكرا
  .بغیيت نقطة نظام؟ تفضل واش

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

اكن بود� �رؤساء الفرق �ش الس�ید الوز�ر جيي لندوة الرؤساء 
ونتلكمو يف النظام ا�ا�يل، ٔ�نه اح�ا من هنار ا�يل ج�نا لهاذ املؤسسة 
 واح�ا �هنرضو يف هاذ النظام ا�ا�يل وما تنطبقوهش، مع اكمل أ�سف،

ٕاىل ما اكن�ش أ�ولویة د�ل ا�متع وقضا� " عند �ق�ضاء"ٔ�نه ٔ�ش�نو معىن 
  ..ا�متع يه ا�يل تفا�ل مع احلكومة، فوقاش �ادي تفا�ل احلكومة

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
الس�ید املس�شار، من فض�، راه اك�ن م�اس�بات د�ل ندوة الرؤساء، 

ٔ�نه هاذي مس�ٔ� هللا خيلیمك  ٔ�� ٔ�دعو الس�ید الوز�ر والسادة رؤساء الفرق،
  .اح�ا جتاوز�ها الس�ید الوز�ر من فضلمك

من فض� الس�ید الوز�ر، ٔ�� ٔ��رفع �ىل هاذ املس�ٔ� نعتربوها ب�ٔنه �لیهنا 
  .جزئیا والبايق ا�ٓخر �ادي یت�ل يف ندوة الرؤساء

  .شكرا
ال، ال، هللا خيلیك اليس عبد العيل راه .. ن��قل �لسؤال أ�ول املو�ه
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حض، اليس عبد العيل واش ٔ�نت ا�يل �ادي توریين �ٓش �ادي ند�ر؟ و
الس�ید الوز�ر طلب ومن حق احلكومة ٔ�هنا تطلب نقطة نظام، ٔ�عطیناها 
لها ٕاىل اكن يف نفس املوضوع ٔ�� تنعترب �رئ�س ب�ٔنه هاذ املوضوع ا�هت�ى 

ٕاىل بغینا �رجعو لهاذ املوضوع الس�ید الوز�ر حتملو . �التفاق مع أ�طراف
  ..املسؤولیة د�لمك يف ٕاطار

  .شكرا
  .؟ تفضل..الس�ید الوز�ر، بغیتو يف نفس

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

ٔ�� مع لك ��رتام، �لسات ندوة الرؤساء، ٔ�ن الس�ید الرئ�س د�ل 
، ٔ�ما راه اكنت عند� �ىل الس�نةبندوة الرؤساء � هللا هاذ الفریق التحق 

أ�قل س�ن�ني من النقاشات املس�مترة حول هاذ املوضوع، وتنعذر ٔ�نك ما 
  .كنت�ش م�تخب، ولهذا ما كنت�ش �ارف املوضوع �یفاش م�ٓ�

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .. ن��قل �لسؤال

الس�یدة  هللا خيلیك �ري باليت �ري باليت،.. سوف ٔ��ون مضطر
ٔ�� مضطر ٕالعطاء نقطة نظام كام ینص �لهيا النظام ا�ا�يل . الرئ�سة

وأ�س�بق�ة لرؤساء الفرق، وهذا ما �اولنا ٔ�ن نتفاداه، لكن تفضيل الس�یدة 
  .الرئ�سة، وبعد ذ� اليس ن��ل

  :�ر� حلرش الس�یدةاملس�شارة 
هو  ٔ�� ٔ�ت�ٔسف ٔ�ن نصل ٕاىل من اكن هذاك �خ�یار د�لنا اح�ا، وهذا

الرئ�س د�لنا وا�يل �ميثلنا يف جلنة الرؤساء، وميل تیجي ت��قل سواء اليت 
س�بقت ٔ�و ا�ي ٔ�ىت ل�س فقط ا�مو�ة د�ل الكونفدرالیة ولكن 

  . الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل والقوا�د د�لها واملسؤولني د�لها
كنت ٔ�متىن الس�ید الرئ�س ٔ�نك ما تزنلش اكع حىت لهاذ املس�توى 
وكنت واكن، هللا � س�یدي الس�ید الوز�ر زیدو بنا شو�ش �لقدام، البالد 
لكها واقفة، راه لكيش واقف، راه هذا مايش مس�توى هللا خيلیمك �لیو 
شویة النقاش، �لیو النقاش، �لیو النقاش، املغرب يف �ا�ة ٕاىل ٔ�طر 
وزاریة وٕاىل مس�شار�ن ا�يل هيزو البالد، مايش یبقاو شكون ا�يل اكن 

  .شكون ا�يل ما اك�ش هذا مايش مس�توىو 

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

  .اللكمة لفریق العدا� والتمنیة واليس ن��ل ش�یخي يف ٕاطار نقطة نظام

  :املس�شار الس�ید ن��ل ش�یخي
  .الس�ید الرئ�س

مع أ�سف الشدید كنا كنمتناو ما نوصلوش لهاذ املس�توى حول ٔ�مور 

  .ا�يلینظمها النظام ا�
الس�ید الرئ�س عندو السلطة التقد�ریة، ٔ�عطى نقطة نظام لطرف یعرب 
�ىل و�ة نظره، يشء طبیعي ٔ�ن احلكومة ممث� يف خشص الوز�ر املنتدب 
امللكف �لعالقة مع الربملان، ��ذ حىت هو الوقت د�لو ليك یعرب عن رٔ�یه، 

  .هذه املس�ٔ� أ�وىل
لس�ید الوز�ر طی� املر�� السابقة اكن اح�ا كن�ٔكدو ب�ٔن ا: املس�ٔ� الثانیة

دامئا �ارضا يف ندوة الرؤساء وال�شاور �كون دامئا مس�مترا يف �دد من 
  .القضا� وامللفات

مع أ�سف الشدید النظام د�لنا ا�ا�يل ا�يل ف�ه وا�د العدد : �لثا
د�ل أ�مور ا�يل ميكن نطوروها، حلد ا�ٓن �ق�ة وا�د العدد د�ل 

ليت ك�سعى دامئا ٕاىل ت�ٔج�� من ٔ��ل ٔ�ن تبقى أ�مور �ىل ما يه أ�طراف ا
  .�لیه

  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  . بغیتو يف ٕاطار نقطة نظام، الفریق �شرتايك.. اللكمة

  :املس�شار الس�ید محمد �لمي
  الس�ید الرئ�س،

�ممك يف ما اكن بودي ٔ�ن ٔ�تناول هاذ نقطة نظام، ولكن، كام �اء يف 
  .بدایة هذه اجللسة، هاذ املوضوع مت التداول �ش�ٔنه �ىل مس�توى املك�ب

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .ولكن مع أ�سف

  :املس�شار الس�ید محمد �لمي
ٔ�� كنلمتس هاذ املوضوع التقين ن�ٔ�لوه لندوة الرؤساء، وذیك السا�ة 

  .ي �ل�لسةرؤساء الفرق والسادة رؤساء ا�مو�ات حفاظا �ىل السري العاد

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  . هاذ اليش ا�يل اقرتح�و

هللا خيلیمك، السادة الرؤساء، ٕاىل امسحتو �لیو اجللسة متيش �ادیة، 
ٔ�نه ٔ�ذ�ر مرة �نیة ٔ�ن هاذ املوضوع اكن حمط نقطة نظام من طرف ا�مو�ة 
احملرتمة، واك�ن جواب املك�ب، واكن جواب كذ� الس�ید الوز�ر، �مس 

، �� هللا خيلیمك جتاوزو هاذ اليش، هناك ما هو ٔ�مه من فضلمك، احلكومة
  .ٕاىل امسحتو اليس ٔ�معو، وال �يق م�ش�ث بنقطة نظام؟ تفضل اليس ٔ�معو

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

  .�یبان يل ب�ٔن جتاوز� بعض أ�ش�یاء ا�يل �اصنا �رجعو لها
ول�س املفروض القانون ا�ا�يل جيیب  عند� فراغ يف القانون ا�ا�يل
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هذا " ما معىن السؤال ا�ٓين؟"أ�مر یتعلق ب . لكيش وجياوب �ىل لكيش
هو ا�يل امسیتو، ما دام ٔ�ن احلكومة توصلت به وما �او��ش، من حق 

ا�ٓين، ا�ٓنیة یعين ذات أ�س�بق�ة، سؤال  الربملان یقول ٔ�نتظر السؤال
ید وأ�عراف الربملانیة، ٕاىل عند� الفراغ، السا�ة، هنا �اصنا نب��و التقال 

ا�يل ميكن نعرفو ما معىن ا�ٓين و�لتايل �ىل الرئاسة ٔ�ن تلزم احلكومة 
�جلواب، وٕاال �س�ل رفض احلكومة، هذا هو التقالید وأ�عراف، يف 
اعتقادي ٔ��، ٔ�ما ٕاىل ج�نا ندوزو هاذ اليش �ادي خنلطو بني ا�ٓين وبني 

بقا�ش احلكومة جتاوب وقت ما بغت ٔ�و كذا، ال هذا كذا، �ادي تقولو ما 
�ٓين، یفرتض اجلواب فورا و�شلك شفه�ي وارجتايل، ٔ�ن احلكومة مفروض 
ٔ�هنا �ارفة أ�مور د�لها وكتبع أ�مور، وميل كتكون مس�ٔ� �ٓنیة كنق�لوها 

  .لكنا، كنعرفوها
  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  . ساؤلمك أ�س�تاذ ٔ�معوسوف ٔ��ون مضطر كذ� �لجواب �ىل � 
�كون أ�س�بق�ة يف التد�الت : "تقول ب�ٔن �118لتذكري ب�ٔن املادة 

�لتن�هيات ٕاىل الضوابط يف شلك نقط نظام، وجيب ٔ�ن تنصب �ىل سري 
، وذ� ما طبق�اه "اجللسة واحلرص �ىل تطبیق مق�ضیات النظام ا�ا�يل

  .�حلرف
� هللا جياز�مك خبري، تنحرص نقط النظام يف دق�ق�ني، � 119املادة 

  .ٔ�طلب م�مك مرة ٔ�خرى ٔ�ن �س�متر يف �لس��ا �شلك �ادي
ن��قل �لسؤال أ�ول مو�ه لقطاع التجهزي والنقل وا�لو��س��ك، 
وموضو�ه، تدبري ندرة املیاه يف موا�ة التغريات املناخ�ة، اللكمة ٔ��د 

تفضل  السادة املس�شار�ن من فریق أ�صا� واملعارصة، لتقدمي السؤال،
  .اليس احلاج العريب

  :املس�شار الس�ید العريب احملريش
  السادة الوزراء،

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

ٔ�مام جحم الت�د�ت اليت ٔ�ملهتا التغريات املناخ�ة وانعاكساهتا �ىل املوارد 
موا�ة  املائیة، �سائلمك حول الس�یاسات املعمتدة لتدبري ندرة املیاه يف

  .التغريات املناخ�ة
  .وشكرا

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

  .شكرا. اللكمة لمك الس�ید الوز�ر يف ٕاطار اجلواب �ىل السؤال

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

  .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم
وضوع د�ل ندرة املیاه و�الق�ه مع التغريات املناخ�ة وا�د �لطبع هاذ امل

اح�ا يف بالد� يف . املوضوع ا�ٓن ا�ي �ت یقلق �ىل املس�توى ا�ويل
 3اململكة املغربیة هاذ املوضوع ید�ل مضن س�یاسة معوم�ة م�اكم� فهيا 

  :د�ل احملاور ٔ�ساس�یة
یاه �عتیادیة، اك�ن احملور أ�ول هو �منیة العرض، ؤ�ساسا من امل 

وبطبیعة احلال بدینا ا�ٓن تنوسعو شویة املیاه الغري اعتیادیة، ولكن أ�ساس 
  .هو تعبئة املیاه السطحیة عن طریق السدود

احملور الثاين هو تدبري الطلب و�مثني املوارد املائیة املعبئة، وهو هذا 
املس�هتلكة املرشوع ا�يل ت�ش�تغل �لیه ٔ�ساسا وزارة الفال�ة �عتبار ٔ�ن يه 

  .أ�وىل �لامء
واملس�توى الثالث هو احملافظة �ىل املوارد املائیة و�ىل الوسط 
الطبیعي، �اصة هاذ القضیة د�ل ماكحفة التصحر، الت�ٔ�ید �ىل القضیة 
د�ل ال�ش�ري، القضیة د�ل احلفاظ �ىل املوارد املائیة اجلوف�ة، ٔ�ن ٔ�ي 

و وا�د الت�ٔثري �ىل املوارد ع عندطبري �ىل الوسط الطبیعي تیكون �ل ت�ٔث
  . املائیة

بطبیعة احلال يف �منیة العرض املايئ السادة املس�شار�ن تیعرفو ٔ�ن ا�ٓن 
 18.67عند� وا�د القدرة من السدود الك�رية قدرة د�ل التخز�ن د�ل 

سد ق�د  14،ا�ٓن عند� حوايل )سد 144(ملیار د�ل أ�مطار املكعبة 
ملیار أ�مطار املكعبة  2.7ة �س��عابیة حبوايل إالجناز �رتفع هاذ القدر 

ملیار  5.38سد مربجمة �لست س�نوات املق�� �ادي �رفعها ب  20وعند� 
ملیار د�ل  25د�ل أ�مطار املكعبة، حبیث س�نصل ٕان شاء هللا ٕاىل 

  .أ�مطار املكعبة ف� یتعلق فقط �لسدود الك�رية
  .شكرا الس�ید الرئ�س

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

  . اللكمة �لس�ید املس�شار يف ٕاطار التعق�ب، تفضلو الس�ید املس�شار

  :املس�شار الس�ید العريب احملريش
  الس�ید الوز�ر احملرتم،

�ال� امل� مؤخرا �رٔ�س ا�لقاء ا�يل اكن ف�ه التوج�ه �لقطاع املعين ٔ�و 
ل الوزارة د� 6القطا�ات املعنیة، ٔ�ن لٔ�سف الشدید اح�ا عند� 

�ال� . واملك�ب الوطين �لامء لكهم ملكفني �ملاء والناس تیعانیو من املاء
امل� الس�ید الوز�ر يف �ج�ع أ��ري ٔ�عطى توج�ه �لحكومة وأ�عضاء 
ا�يل ملكفني، و�ال� امل� هللا ینرصو عندو ذاك احلس د�ل أ�زمة ا�يل 

صیف وال يف الس�نوات املق��، ممكن توقع ال يف هاذ الس�نة ا�يل �ایة يف ال 
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واحلس كذ� �لر�ا� د�لو أ�وف�اء يف املناطق النائیة واملناطق اجلبلیة ا�يل 
  .8وشهر  �7یلومرت �ش جيیبو املاء يف شهر  30و 20و �10ميش�یو 

وهاذ ا�لقاء الس�ید الوز�ر ا�يل �رٔ�سه �ال� امل� ا�يل هو �م وا�يل يف 
ا�يل تیع�شو هاذ أ�زمة توقعو ٔ�ن احلكومة �ادیة  احلق�قة الناس يف املناطق

  .�كون يف املس�توى املطلوب و�ادي �سامه يف املعاجلة د�ل هاذ املشلك
�متناو الس�ید الوز�ر فعال ٔ��مك تنك�و �حكومة وت�سلخو من هاذ 

الرصا�ات ومن هاذ احلسا�ت ا�يل اكینة دا�ل أ��لبیة وتتفرغو تعاجلو 
ني يف مجیع املناطق، واملشلك أ�سايس وأ�ول هو املشالك د�ل املواطن

  .مشلك املاء
اح�ا س�بق لنا يف هاذ الربملان در� جلنة اس�تطالعیة الس�ید الوز�ر، 

س�نوات، ولكن بقاو  3و�قش�نا املوضوع د�ل املاء من مجیع اجلوانب هاذي 
هذوك الو�ئق وذاك العمل ا�يل در�ه يف الرفوف، بقى �ربا �ىل ورق ٔ�ن 

حلكومة ما بغا�ش تت�اوب معا�، واس�تدعینا القطاع املعين، ولكن ما ا
بغاش ميتثل ویناقش معا� املوضوع د�ل املاء، ودر� الز�رة الس�ید الوز�ر 
�لرباج د�ل سد الو�دة ا�يل هو �ين سد يف ٕافریق�ا، ولكن لٔ�سف هذا 

ملیار مكعب  4اكملا لكو �مييش �لبحر وهذاك السد ا�يل تتقولو انتوما ف�ه 
ملیار، ٔ�ن النصف ف�ه �امر �ٔ�و�ال �یف ما هام السدود  2راه ف�ه �ري 

  .ا�يل اكینني �ىل مس�توى اململكة لكهم �امر�ن �ٔ�و�ال
تصورو الس�ید الوز�ر اك�ن إالماكنیة د�ل نعاجلو املشلك د�ل املاء من 

ويف املواقع مجیع اجلوانب د�لو، ولكن �اله تنعرفو نتلكمو يف التلفزیون 
ووا�د ا�مو�ة د�ل أ�ش�یاء ا�يل تتدار �ارج إالطار، ولكن ��ك�اب 
�شلك �دي وفعيل �ش نعاجلو هاذ النظرة د�ل املاء ا�يل فعال اك�ن 

  .مؤرشات ال ت�رش �خلري، �متناو احلكومة تنكب �ىل هاذ املشلك

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

  .د الوز�ر يف ٕاطار التعق�باللكمة لمك الس�ی

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

  . ٔ�� ��رشح � بدون �ش�نج
�ري �ش تصحح املعلومات  6ٔ�وال القطاع د�ل املاء ما ملكف��ش به 

د��، الوزارة الوح�دة امللكفة بتعبئة املیاه يه وزارة التجهزي والنقل 
القطا�ات الوزاریة أ�خرى يه قطا�ات مس�تعم� . واملاءوا�لو��س��ك 

  .�لامء
املس�ٔ� الثانیة، الس�ید املس�شار، راه حرام تقول �م �ىل بالدك 

  .مايش حصیح
دامللیار، ف�ه  4دامللیار ما معر اكن ف�ه  4ٔ�وال سد الو�دة ما فهيش 

و�ال، د�ل امللیار، وحرام تقول �لمغاربة ٔ�ن النصف د�لو د�ل ا�ٔ  3.5

وحرام تقول الس�ید املس�شار �ىل بالدك ٔ�ن السدود املغربیة لكها فهيا 
  . ٔ�و�ال

ٕاذا اكن هذا أ�مر كام تقول ٕایوا �ش ت�رشبو الناس؟ و�ش ت�سق�و 
  الناس؟

هناك ٕاشاكالت حق�ق�ة ف� یتعلق �لزتوید �ملاء الرشوب، وتتعلق 
ا الرب�مج أ�ولوي ا�يل �لزتوید �ملاء الرشوب يف العامل القروي، ولهذ

غیتعرض �ىل س�ید� هللا ینرصو �ادي �ربط ف�ه مجیع القرى ومجیع 
املدارش، �الش؟ لس�ب �س�یط الس�ید املس�شار، ویفرتض ف�ك �كون 
�ارفها، ٔ�نه �رخيیا ميل ما اك�ش اجلفاف اكنت هذه املناطق �ري مرتبطة ب 

 (Raccordement) . احلكومة ملزمة د� ميل وىل عندها املشلك ولت
  .ٔ�هنا �ربطها وهذا هو ا�يل اك�ن

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

السؤال الثاين موضو�ه �نقطاع املتكرر �لامء الرشوب ببعض املدن 
والقرى، والسؤال هو �لفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة، تفضيل 

  .الس�یدة املس�شارة احملرتمة

  :ة فاطمة معريياملس�شارة الس�ید
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�ید الوز�ر،
مدینة ٔ�و مركز ف�ه تیقطع املاء يف  37كام تعلمون القطاع د�ل املاء 

�ف�اللت، ت�شكر الس�ید  - املغرب، �اصة ٕاقلمي زا�ورة يف �ة در�ة 
الوز�ر �ىل ا�هودات ا�يل دار اجلبارة، هاذ العام حتل املشلك شویة يف 

ولكن �يق امجلا�ات ا�ٓخر�ن ا�يل تیعانیو من املشالك يف  ب�یة زا�ورة،
القطاع د�ل املاء ميل تیوصل الصیف، واك�ن امجلا�ات ا�ٓخر�ن و�ا ما 

  .عندهومش املاء ولكن املاء �ري صاحل �لرشب
تنطالب الس�ید الوز�ر ٕ��شاء السدود التلیة ا�يل بغا �رجع ٕالقلمي زا�ورة 

سد ٔ�كدز قریب �سايل ٕان شاء هللا، ولكن سد اخلري والنفع ٕان شاء هللا، 
ٔ�كدز الس�ید الوز�ر مرتبط �ىل سد املنصور ا�هيب، ساكنة ورزازات ما 

ٕاىل بغیت حتل املشلك د�ل . ت�رشبوش املاء د�ل سد املنصور ا�هيب
  ".تیویني"ٕاقلمي زا�ورة �ل �ذري �زود ٕاقلمي زا�ورة �ملاء لسد 

ة �ىل ا�هودات ا�يل دار هاذ العام وت�شكر الس�ید �امل ٕاقلمي زا�ور
ا�يل وصل زا�ورة، وتنطلب م�مك الس�ید الوز�ر تتعاونو معه وتد�رو الید يف 

  .الید �ش حيل املشالك د�ل امجلا�ات ا�ٓخر�ن
  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .اللكمة لمك الس�ید الوز�ر يف ٕاطار إال�ابة �ىل السؤال
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  :ل وا�لو��س��ك واملاءالس�ید وز�ر التجهزي والنق
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  .شكرا الس�یدة املس�شارة
  الس�یدة املس�شارة،

يف ثنا� السؤال د�� �اوبيت �ىل بعض أ�مور، هاذ القضیة ا�يل 
وهذا �اء  -اكنت مطرو�ة د�ل زا�ورة، وفعال اكنت فهيا نقاشات، ٔ�عتقد 

توى أ�ثقاب ا�يل ٔ�ن هاذ الصف�ة طویت ا�ٓن مر�لیا �ىل مس�  -يف �مك
در� و�ىل مس�توى حمطة د�ل حتلیة املاء أ��اج، وا�يل انطلقت يف ٔ�كتو�ر 

  .لرت يف الثانیة وا�يل غتكفي 60وا�يل �ادي تعطینا وا�د الصب�ب د�ل 
د�ل تقدم أ�شغال  %34املرشوع د�ل السد د�ل ٔ�كذر وصل ا�ٓن 

�زیدو لو الق�وات د�ل  ملیون، و�ادي 200د�لو، غیلكف�ا تقریبا ملیار و
اجلر ا�يل �ادي تغطي إالقلمي لكو ؤ�ساسا زا�ورة تقریبا بوا�د نصف ملیار 
د�ل ا�رمه، وهذا، الس�یدة املس�شارة، هاذ السد د�ل ٔ�كذر تدار ٔ�ساسا 
لهاذ املوضوع هذا، بطبیعة احلال عندو جماالت ٔ�خرى ا�يل مرتبطة 

ولو�ت د�ل املاء عند� املاء الرشوب �لفال�ة، لكن ان� تتعرفو ٔ�ننا يف ا�ٔ 
هو أ�ول، وعند� السقي هو الثاين، وعند� ٕانتاج الطاقة هو الثالث، 
ف�التايل اح�ا ت��صورو من �الل هذا �س��ر ا�يل هو اس��ر خضم ٔ�ن 

ملیون د�ل ا�رمه، هذا لكه س�یجیب  700ت��لكمو تقریبا �ىل ملیار و
  .اذ إالشاكلیاتالس�یدة املس�شارة �ىل ه

ؤ�� مطمنئ لوا�د القضیة هو ٔ�ن هذاك �لزتام ا�يل در�ه ف� یتعلق 
�حملطة ٔ�جنز�ه ؤ�جنز�، بطبیعة احلال ما بغی�ش �رجع لبعض إالشاكلیات 
ا�يل مرتبطة ببعض املنتو�ات الفالح�ة، لكن اح�ا يف العموم �لزتامات 

  .ا�يل دارهتا الوزارة ٔ�وفت هبا
  .الرئ�س شكرا الس�ید

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

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

  :املس�شار الس�ید عبد ا�لطیف ٔ�بدوح
شكرا جزیال الس�ید الرئ�س، الس�ید الوز�ر �ىل ما تفضلمت به، ؤ�عتقد 
ٔ�ن السؤال اكن واحضا، وف�ه يف معقه طلب هو �زوید ا�واو�ر والقرى 

�لامء، ونتخوف  انقطاع�ملاء الصاحل �لرشب، ؤ�ننا ٔ�رش� ٔ�ن هناك واملدن 
�ىل ٔ�ن �كون هناك عطش ٔ�و مشلك يف هذا املاء �ىل مس�توى أ��م 
املق��، ال نت�دث هنا �ىل إالجنازات ٔ�و ما تقومون به، نقول هناك مشلك 
ٕان اكن هذا املشلك جيب ٔ�ن تطمئنو� وتعطو اطمئنا� �لساكنة، وخصوصا 

  . ما الحظنا مؤخرا يف زا�ورة وحىت يف ٔ�والد �مية�ىل
مكمثلني د�ل الساكنة البد ٔ�ننا نقلو لمك ٔ�ش�نو هام أ�مور ا�يل  اح�إاذن 

اكینة �ش تطمئنو ان� من �الل هذا السؤال املواطنني، مايش املفروض 

�لرضورة هو إالجنازات، حنن نت��عها و�ادي جتي وق�هتا فاش �ادي �قشو 
  .يه احلصی� ؤ�ش�نو هو املوضوع د�ل لك قطاع ٔ�ش�نو

ا�ٓن نت�دث عن موضوع د�ل العطش ا�يل اك�ن يف زا�ورة وطر�اتو 
د�ل ٔ�والد �مية ا�يل كذ� مطروح  املوضوعالس�یدة املس�شارة وكذ� 

حبیاة إال�سان، هذا ما فهيش  مرتبطف�ه هاذ املوضوع حبدة، وهذا املوضوع 
تیخصهم  تنعرفومهات، هاذو مواطنني �ا�شني ا�لعب، وهاذي مايش توقع

  .اح�ا نتلكفو هبم، وا�يل مسؤول �لهيم هو احلكومة
  .شكرا الس�ید الرئ�س احملرتم

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

  .اللكمة لمك الس�ید الوز�ر ف� تبقى ٕاذا ٔ�ردمت الرد

  :الس�ید وز�ر التجهزي والنقل وا�لو��س��ك واملاء
 بغیت �ري نقول �لس�ید املس�شار ٔ�� ما �لكم�ش �ىل إالجنازات ال، ٔ��

يف ٕاطار التبايه، ٔ�� �لكمت �ىل إالجنازات �ش حنل املشلك د�ل 
العطش، ؤ�� ٔ�قول ب�ٔن هاذ اليش ا�يل تدار يف زا�ورة، ؤ�� كنت واحض ٕاىل 
تبعيت ٔ�ش�نو قلت، ٔ�� قلت هذا غی�ل املشلك مر�لیا �ىل ما �سايل 

  .�ل ٔ�كذر، ف�ٔ� ال�م د�يل واحض الس�ید املس�شارالس�ید د
  .شكرا الس�ید الرئ�س

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

  .يف �س�یري اجللسة الس�یدة الرئ�سة؟ تفضيل.. السؤال املوايل دامئا يف

  :�ر� حلرش الس�یدةاملس�شارة 
هناك �ل�س�یري، ولكن عندها �القة بنقل اجللسة،  �القةما عندهاش 

مشلك يف نقل اجللسة الصورة م�وقفة عندمك، حنبمك الس�ید الرئ�س، ولكن 
  .الصورة راه موقفة �ري عندمك، ما تت���ش الس�یدات والسادة املس�شار�ن

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  ..مافهم�ش �یفاش

  :�ر� حلرش الس�یدةاملس�شارة 
ود البث التلفزي ال ی�ث ٔ�س�ئ� املس�شار�ن واملس�شارات وال الرد

  .د�ل الوزراء، يه م�وقفة يف الصورة د�لمك
  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .نعاجل هذه املالحظة�یفام اكن احلال، سوف نواصل وحناول ٔ�ن 

ن��قل ٕاىل السؤال الثالث، موضو�ه ت�ٔخر القطارات عن مواعیدها واحلا� 
الغري اجلیدة �لعدید من العر�ت، �لسادة املس�شار�ن من الفریق 
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  .س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة، تفضلو الس�ید املس�شار�

  :املس�شار الس�ید احلسن سلیغوة
  الس�ید الرئ�س،

  الس�یدة والسادة الوزراء،
  زماليئ أ�عزاء،
  الس�ید الوز�ر،

م�ذ مدة واحلكومات املتعاق�ة تعمل �ىل حتدیث �دد من حمطات 
امن جودة القطار، �عتبارها فضاءات توفر ظروف الرا�ة �لمسافر�ن وض

اخلدمات، وامحلد � نف�خر ببعض احملطات يف بعض املدن ا�يل املغرب 
ا�ٓن �یتوفر �لهيا، ٕاال ٔ�ن ذ� مل یوا�به حتسني �ىل مس�توى جتوید جزء �م 
من العر�ت اليت تقل املواطنني وكذ� تدبري وضبط مواعید القطارات، 

  .ا�ي �شلك مصدر ا�ز�اج ملس�تعميل القطارات
ما يه املقاربة اليت س�تعمتدها احلكومة خللق : لمك الس�ید الوز�ر�ا �سائ

التوازن بني حتدیث وبناء حمطات �دیدة واحلا� الغري اجلیدة لعدد من 
  العر�ت والقطارات وضبط مواعید القطار؟

  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
یبدو ٔ�نه هناك مشلك يف النقل، تفضلو . اللكمة لمك الس�ید الوز�ر

  .وز�رالس�ید ال

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

ف� یتعلق هباذ اليش د�ل السكك احلدیدیة، تذ�رون الس�ید املس�شار 
ٔ�نين فاش كنا ت��لكمو �ىل الرباق كنت ٔ�كدت �ىل وا�د الفكرة ٔ�ساس�یة، 

رباق وما بعد غیكون ما ق�ل ال وقلت ميل الرباق غیطلقو س�ید� هللا ینرص 
  .الرباق

اح�ا ا�ٓن يف وا�د املر�� ا�يل الوضع ا�ٓن د�ل السكك احلدیدیة 
حتسن �شلك �بري، نعطیك �ري وا�د املؤرش، هاذ العط� هاذي هاذ 

د�ل امللیون د�ل مس�تعميل القطارات مبختلف  2أ�س�بو�ني وصلنا ل 
  .%94أ�نواع د�لها واكن عند� تقریبا انتظام حوايل 

� یتعلق �لسؤال ٔ�ن طرحيت وا�د السؤال حمدد یتعلق �جلودة د�ل ف
عربة �ادیة،  430العر�ت ا�يل يه مرتبطة جبودة اخلدمات، عند� حوايل 

 %80ما ت��لكمش �ىل العر�ت ذات ال�س�یري ا�ايت، هاذي تقریبا 
  .تعاودت، ولكن هذا ما اكف�ش

  :ل املشاریع س�ٔذ�رهإاذن ش�نو ا�يل عند�؟ عند� وا�د العدد د�

قطار ذايت احلركة، هاذ  40ٔ�وال، عند� مرشوع د�ل اق�ناء د�ل  -
  املرشوع ا�ٓن يف أ�طوار أ��رية د�لو وغنطرحوه �لمنافسة ا�ولیة؛

قاطرة �دیدة، وهاذي �ادي  30ٔ��رم�ا وا�د الصفقة د�ل اق�ناء  -
عة احلال بوا�د ملیار د�ل ا�رمه، وهاذي متولت بطبی �1.4لكف�ا تقریبا 

 .الشلك ا�يل �سا�د� ٔ�ننا ��دوها
وهذا لكه بطبیعة احلال ��سمح لنا يف الس�نوات املق�� ٔ�ن هاذ اجلهد 

ملیار د�ل  70ا�يل تدار يف السكك احلدیدیة ا�يل هو �د تقریبا د�ل 
ا�رمه ا�يل مه القطار الفائق الرس�ة، ومه التثلیت د�ل اخلط ا�يل �ادي 

رة حىت ��ار البیضاء والتث��ة د�ل اخلط ا�يل �ادي من ا�ار من الق�یط
البیضاء حىت ملرا�ش، وكذ� احملطات د�لو، هاذ اجلهد لكه یصب يف 
هنایة املطاف يف هاذ القضیة د�ل جودة اخلدمات، ا�يل فهيا �نتظام د�ل 
املواعید، فهيا ٔ�ن لك وا�د ا�ٓن طلع يف القطار غیلقى بالصتو، وفهيا 
كذ� هاذ إالماكنیة ا�يل تعطات ا�ٓن يف السكك احلدیدیة ٔ�ن إال�سان 
ميكن لیه ��ذ البالصة د�لو و��دها �ىل ت�ساع و��ذها بوا�د ا�مثن 

  .ا�يل هو مثن معقول
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .اللكمة لمك الس�ید املس�شار

  :املس�شار الس�ید احلسن سلیغوة
  .س�ید الرئ�سشكرا ال 

  الس�ید الوز�ر،
ٔ�� �اولت �كون موضوعي معمك، ولكن مع أ�سف ميل ت�سمعو هاذ 

د�ل امللیون د�ل الراكب يف الوقت ا�يل اك�ن  2أ�رقام وكتقولو ب�ٔن اكینة 
د�ل القطارات ا�يل كتجي يف التوق�ت د�لها، مفا ميك��ش نلقى يش  94%

 لها صاحلة �لعرض وال�سویق ل�س ٕاال، مج� ٔ�كرث من هاذ أ�رقام یمت الرتوجي
د�ل القطارات �یجیو يف التوق�ت د�هلم كنقول  %94ٔ�ن ميل ك�سمع ٔ�� 

  ٔ�� واش �ا�ش يف املغرب وال �ا�ش يف دو� وا�دة ٔ�خرى؟
ولهذا كنقول لمك، الس�ید الوز�ر، ٔ�� كنت�ٔسف لهاذ اجلواب د�لمك، ٔ�ن 

عند�ش يش  فني، وهاذ اليش ماهاذوك ٔ�رقام �یعطومه لمك مسؤولني، موظ
هدف ٔ�نه �ش ما نقولش يش لكمة و�دة ٔ�خرى، اك�ن ال�شك�ك يف هاذ 

  . أ�رقام ٔ�نه �ري حصی�ة
ما جنیوش �ىل �كتظاظ ما هنرضوش �لیه، ما هنرضوش �ىل ضبط 
املسافر�ن ��ر�ات ا�يل كتلقى �كتظاظ من ا�ر�ة الثانیة ��ر�ة 

  . املراح�ض ا�يل اكیننيالثالثة، ما هنرضوش �ىل 
مع أ�سف اح�ا املسائل ا�يل يه وصلنا لها وك�رشف املغرب راه اح�ا 
كنقولها لمك، ولكن املسائل ا�يل �یع�ش هبا املواطنني یوم�ا يف القطارات 

  . راها ال حول وال قوة ٕاال ��، هاذ اليش ا�يل غنقول لمك
ش ميكن �كون ٕاىل اك�ن يش حتسني يف ٕاطار هاذ العر�ت نوضو �
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وا�د املوا�بة ما بني هاذ احملطات وما بني الرباق وما بني القطارات ا�يل 
�یدیو �لمغرب اكملني، ما ميك�ش �كون وا�د التناقض، كند�ل كنلقى 
وا�د احملطة يف مس�توى �املي وميل كنطلع �لقطار ٔ�س�تحيي ٔ�ش�نو غميكن 

يف بعض القطارات يل نقول � كنلقى ف�ه، املاء ما اكی�ش يف املراح�ض 
  .كنتقلق.. �ش ما نعممش �اود، ولكن ميل ك�سمع يش جواب �ري قابل 

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  . شكرا

  ..اللكمة لمك الس�ید الوز�ر يف ما تبقى من

  :الس�ید وز�ر التجهزي والنقل وا�لو��س��ك واملاء
ما عند�ش �الش تقلق، �ري �اص �كون موضوعي، ٔ�نه د� ا�يل 

  ..�دث هذیك املر�� ا�يل حتدثت �لهيا راه اكنتمسعك ٔ�نت تت

  :املس�شار الس�ید احلسن سلیغوة
  .�اال، اكینة د

  :الس�ید وز�ر التجهزي والنقل وا�لو��س��ك واملاء
  .�ري حصیح، �ري حصیح

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .الس�ید املس�شار، من فض�، هللا خيلیك الس�ید املس�شار

  :و��س��ك واملاءالس�ید وز�ر التجهزي والنقل وا�ل
ميل �لكمت الس�ید املس�شار ٔ�� �لیتك تتلكم، مع ٔ�نك شككت يف 
املوظفني اكملني، هاذوك املوظفني ا�يل ك�شكك فهيم رامه مغاربة حبا�، 

  .وعندمه الغرية، وهاذ ال�م ا�يل قلتیه �م �ري حصیح، مايش معقول

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .ر، الس�ید الوز�ر من فضلمكالس�ید املس�شار، شكرا الس�ید الوز�

  :الس�ید وز�ر التجهزي والنقل وا�لو��س��ك واملاء
ٔ�� ميل �لكم الس�ید املس�شار ما عق��ش �لیه، �ون التعق�ب د�لو من 
التعق�ب د�يل �اله یتقلق، ٔ�� نقول � الس�ید الرئ�س، �ون التعق�ب 

  .د�يل خيلیه یتقلق، �ادي نعاود نفس ال�م ا�يل قال

  :رئ�س اجللسة الس�ید
  .الس�ید الوز�ر. م�فق معك

  :الس�ید وز�ر التجهزي والنقل وا�لو��س��ك واملاء
  ..ٔ�ش�نو قال هو؟ قال الكذب، هاذ اللكمة ا�يل قال 

  :الس�ید رئ�س اجللسة
الس�ید الوز�ر، الس�ید الوز�ر، من فض� الس�ید املس�شار، الس�ید 

حسن، اليس  املس�شار من فض�، الس�ید املس�شار، من فضلمك، اليس

  .حسن من فض�
من فضلمك السادة والس�یدات املس�شار�ن، الس�ید الوز�ر من فض�، 
راه عند� مشلك تقين، یبدو ٔ�ن الاكمريات توقفت عن ال�شغیل وال 
�ش�تغل ٕاال الاكمريا املو�ة �لمنصة، �� سوف ٔ�طلب من السادة 

ٔ�ن یلقوا املس�شار�ن ٔ�و املس�شارات والسادة الوزراء ا��ن �ریدون 
ٔ�س�ئلهتم ٔ�ن یتفضلوا ٕاىل املنصة، �ش یبان بطبیعة احلال، يف انتظار، ال، ال 

  .اك�ن، اك�ن
ن��قل ٕاىل السؤال أ�ول املو�ه لقطاع الص�ة، وموضو�ه وضعیة ٔ�قسام 
املس�تع�الت �ملس�شف�ات العموم�ة، واللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن 

  .یةمن الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادل 
لها،  د الوز�ر، هاذ املشاح�ات ال داعئ�عتذر، وراه ما �لو� الس�ی

 .ٔ�عتذر
السؤال �لفعل أ��ري يف ٕاطار أ�س�ئ� املو�ة �لس�ید وز�ر التجهزي 
والنقل وا�لو��س��ك واملاء، هو سؤال یتعلق �لرصف الصحي يف املنطقة 

ق احلريك، الصناعیة ��ا��، وهو ٔ��د السادة املس�شار�ن من الفری
  . تفضلو الس�ید املس�شار، ومعذرة

ال الس�ید املس�شار �ادي تفضلو هنا�، ال، �ش یبان يف التلفزة، راه 
عند� مشلك يف ما خيص النقل، یبدو ٔ�ن الاكمريا، وا�د الاكمريا ا�يل 
ك�ش�تغل ويه ا�يل مو�ة �لمنصة، �� مجیع أ�س�ئ� وأ�جوبة سوف 

  .ئ�، تفضلو الس�ید املس�شار�كون من املنصة د�ل أ�س� 

  :املس�شار الس�ید ام�ارك محیة
  .شكرا الس�ید الرئ�س
  الس�ید الوز�ر احملرتم،

مبدینة ا�ا�� مشلك يف الرصف " السالم"تعرف املنطقة الصناعیة 
الصحي، هاذ املشلك �رت�ت عنه العدید من العواقب بطبیعة احلال يف 

اورة �لواك�، �ٕالضافة ٕاىل املصب ا�ال الب�يئ وترضر الساكن وأ�ح�اء ا�
شاطئ (ا�ي مت توجهيه ٕاىل احملیط أ�طليس ا�يل یصب يف بال� ٔ�مسیهتا 

  .املهم) بال� �رية
�ا، �سائلمك الس�ید الوز�ر، هل تفكر وزار�مك يف ٕاجياد �ل رسیع لهذه 

  املنطقة احلیویة واملهمة؟
  .وشكرا

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

الس�ید الوز�ر تفضلوا �لمنصة، ٔ�نه �ىل النقل املبارش، ال اك�ن الصوت 
  . ولكن ما اكیناش الصورة، ال من فض� الس�ید الوز�ر، ٕاذا مسحمت

ال، اح�ا راه �خ�یار ٕاىل بغات، ولكن امسح يل، هللا خيلیك كتد�رو 
لنا مالحظة د�ل الصورة ويف أ�خر كنلقو احلل، اليس فاتیحي، تفضلو 
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  .لس�ید الوز�را

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

الس�ید املس�شار، یعين �رس�ة هاذ املوضوع هذا بطبیعة احلال ف�ه 
ٕاشاكالت تفضلت هبا حصی�ة، رمغ ٔ�ن تدار فهيا وا�د اجلهد، ا�ٓن اكینة 

�اصة �لتصف�ة اتفاق�ة توقعت، ٕان شاء هللا أ�شغال يف ما یتعلق مبحطة 
د�ل املیاه الصناعیة، غتنطلق يف الشهور املق��، ا�ٓن ا�متویل د�لها 
مضبوط، املتد�لني د�لها تضبطو، �يق فهيا توق�ع وا�د، �ٓخر توق�ع درتو 

  .ٔ��، ولكن �يق توق�ع وا�د وٕان شاء هللا �ادي تنطلق يف أ�شهر املق��
  .شكرا الس�ید الرئ�س

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

  .اللكمة لمك الس�ید املس�شار تفضلو، معذرة

  :املس�شار الس�ید ام�ارك محیة
  .شكرا الس�ید الوز�ر �ىل اه�ممك هبذا املوضوع وتفا�لمك

هك�ار،  27الس�ید الوز�ر، هاذ املنطقة بطبیعة احلال يه �ىل مسا�ة 
بحري، كتعاجل و�دة جتمید و�مثني ٔ�سامك الصید ال  80كتضم ما �زید �ىل 

ملیار درمه، یعين  2.5ٔ�لف طن، كتعرف وا�د رمق املعامالت د�ل  600
مايش م�طقة صناعیة �ادیة، كتعرف ٔ�كرب جتمع لو�دات جتمید و�مثني 
السمك �ملغرب، �ٕالضافة ٕاىل ٔ�هنا و�ة �مة �ل�س�بة لٔ�سواق أ�وروبیة 

  . وأ�س�یویة وج�وب ٕافریق�ا والربازیل
ما كنتلكموش �ىل م�طقة صناعیة �ادیة، �ٕالضافة ٕاىل  یعين عند� هنا

  .ٔ�هنا �شغل ا�ٓالف د�ل ال�رش، د�ل الید العام�، الس�ید الوز�ر
الرصف الصحي هو مشلك س�نوات  وبطبیعة احلال، هاذ املشلك د�ل

مايش مشلك د�ل الیوم، ؤ�صبح �شلك وا�د النقطة سوداء مبدینة 
  .ا�ا�� وتدمر �ل�س�بة �لمس�مثر�ن يف القطاع

و�لیه الس�ید الوز�ر، بطبیعة احلال �شكرمك �ىل تفهممك و�ىل تفا�لمك مع 
  . هذا املوضوع

مؤسسة جيب �لیمك، هاذ املوضوع بطبیعة احلال مرتبط بوا�د إالدارة و 
الس�ید الوز�ر، لو ٔ��مك ختلقوها جبهة ا�ا��، ٔ�ال ويه املد�ریة اجلهویة �لامء 

دا�� �ل�س�بة �لامء .. وقطاع الكهر�ء خمتلطة قطاع الكهر�ء واملاء �ش تعد
  .�بعة ملدینة العیون

 ا�ا�� فهيا مشاریع الیوم �مة، ٔ�وهلم حمطة د�ل حتلیة املاء منوذج�ة يف
ٕافریق�ا، حمطة د�ل معاجلة املیاه العادمة منوذج�ة �ل�س�بة �ىل الصعید 
ا�ويل والصعید إالفریقي، وبطبیعة احلال تعرف زوار دولیني، �مني، 
و�لتايل وجب الیوم ٔ�ن �كون ا�اطب رئ�يس يف اجلهة، ٔ�ال وهو مد�ر 

لتق�یني �وي ٔ�و ٕادارة �ویة �كون فهيا أ�طر والكفاءات واملهندسني وا

 .الكف�لني �ش �سريو هاذ امل�ش�ٓت والسهر �ىل ما تقوم به وزارة املاء
  .شكرا الس�ید الوز�ر

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

  .ا�يل بغیتو الس�ید الوز�ر جتاوبو من متاك، ا�يل بغیتو، ٔ�ن� لمك

  :الس�ید وز�ر التجهزي والنقل وا�لو��س��ك واملاء
شار، هو ٔ�نت �لكمت فعال اكنت بعض إالشاكالت ال الس�ید املس� 

ا�يل عندها �رخي، هو الرصف الصحي اكن احملطة د�ل التصف�ة اكنت، ا�يل 
ٔ�لف مرت مكعب یوم�ا، لكهنا تغلبت هباذ التطور  10يه فهيا تقریبا وا�د 

د�ل هاذ املنطقة الصناعیة، ا�ٓن بطبیعة احلال غتدار حمطة �اصة، اكنت 
بعض التفاهامت ا�يل �اصها تدار �ىل ا�متویل و�ىل ا�يل  كام قلت اكنت

  .�ادي یتلكف، اح�ا ا�ٓن تقریبا سالیهنا
املوضوع ا�ٓخر ا�يل ج�دتیه هو ق�د ا�راسة، الراحج غمنش�یو يف هاذ 
�جتاه د�ل ٔ�نه �كون وا�د ا�متثیلیة �لمك�ب الوطين �لكهر�ء واملاء الصاحل 

  .�لرشب �ىل هاذ املس�توى
  .الس�ید الرئ�سشكرا 

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

�زوال عند طلب السادة رؤساء الفرق، سوف �رفع اجللسة ملدة مخس 
  .دقائق ملعاجلة البث املبارش

  .شكرا

 :الس�ید رئ�س اجللسة
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

  السادة الوزراء،
  الس�یدة الوز�رة،

  السادة والس�یدات املس�شار�ن،
�لس��ا ا�صصة لٔ�س�ئ� الشفویة ون��قل ٕاىل قطاع وزارة  �س�متر يف

الص�ة، والسؤال الشفوي ا�ي موضو�ه وضعیة ٔ�قسام املس�تع�الت 
�ملس�شف�ات العموم�ة �لمس�شار�ن احملرتمني السادة ٔ�عضاء الفریق 
�س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة، تفضل الس�یدة املس�شارة والسادة 

جوبة سوف �كون من املنصة يف انتظار ٕاصالح املس�شار�ن أ�س�ئ� وا�ٔ 
  .مشلك البث التلفزي

  :املس�شارة الس�یدة فاطمة احلبويس
  الس�ید الرئ�س،

  الس�یدة والسادة الوزراء،
  الس�یدات والسادة املس�شارون،
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س�نوات �ىل ٕاطالق الوزارة لٕالسرتاتیجیة  4بعد مرور ٔ�كرث من 
زال �ىل ما اكن �لیه، الوطنیة لالس�تع�ال جند لٔ�سف الشدید الوضع ال

دون ٔ�ن یلمس املواطن ٔ�ي حتسني يف وضعیة املنظومة الصحیة �شلك 
  .�ام، وب�ٔقسام املس�تع�الت �شلك �اص

�سائلمك، الس�ید الوز�ر، يف الفریق �س�تقاليل، ما م�ٓل إالسرتاتیجیة 
الوطنیة لالس�تع�ال، و�یف س�مت التعامل مع تدين مس�توى �دمة 

  ت العموم�ة؟املس�تع�الت �ملس�شف�ا

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

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

  :الس�ید ٔ��س ا�اكيل، وز�ر الص�ة
  .الوقت اك�ن

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .ٕایه، تفضلو، معلوم راه الوقت اك�ن فالس�بورة

  :الس�ید وز�ر الص�ة
  .شكرا الس�ید الرئ�س
  س�شار�ن احملرتمون،الس�یدات والسادة امل 

دامللیون د�ل املرىض لك  5ٔ�قسام املس�تع�الت �مير مهنا حوايل 
س�نة، وت�شلك هاذ اليش الثلثني د�ل العدد ا�يل �ميرو �رب املس�شف�ات، 
دورها ح�وي بطبیعة احلال يف املنظومة الصحیة ومن أ�ولو�ت أ�ساس�یة 

  .�لهنوض هبا �ل�س�بة لقطاع الص�ة
س�نوات ا�يل ف�ه مجمو�ة  �4رسیع، �لكمتو �ىل خمطط هناك خمطط ال 

د�جنازات وما غنذ�رهاش الیوم، �ادي نذ�رها يف خمطط �رسیع ت�ٔهیل 
، ا�يل الهدف م�ه هو �س�مترار يف ت�ٔهیل 2021-2019املس�تع�الت 

الب��ة التحتیة، يف دمع املوارد ال�رشیة والتجهزيات وكذ� وسائل النقل 
  . الصحي

�س�مترار يف تطو�ر مصاحل املسا�دة الطبیة : ا�يل مقنا هباوإالجراءات 
-SAMU)املس�تع��، واملصاحل املتنق� �لمس�تع�الت وإالنعاش الطيب 

SMUR)  واد -خ�یفرة ولكممي-د�ل اجلهات ا�يل هام �ة بين مالل 4يف
�ف�اللت، مث ٕا�ادة ت�ٔهیل مصاحل  - لكو�رة، وكذ� در�ة-نون، واد ا�هب

 .لطبیة املس�تع�� املشغ�املسا�دة ا
يف الشهر�ن أ��رية، املس�تع�الت د�ل طن�ة،  هناك اف�تاح یوم ثالثة

  .د�ل �رودانت ود�ل مك�اس
" �ٔ "س�یارة ٕاسعاف من نوع  30ف� یتعلق حبظرية الس�یارات إالسعاف 

يف " ب"و" �ٔ "ا�ٓن بني  84مت توزیعها �ىل املراكز �س�شفائیة اجلهویة، و
  .طور ال�سمل

هناك كذ� تطو�ر مس� املس�تع�الت املتخصصة، طب أ�طفال 
 �24اضنة �بتة و 144وطب أ�طفال اخلدج و�دیيث الوالدة، وهنا 

�اضنة م�نق� توزعت �ىل املس�شف�ات اجلهویة مع بلورة �روتو�والت د�ل 
  .التكفل �ملس�تع�الت �ل�س�بة لهاذ أ�طفال واحلدیيث الوالدة

تقين يف إالسعاف  35ثف�ا العدد د�ل إالدما�ات، املوارد ال�رشیة ك 
مسا�د معاجل، هذا وا�د الربوفایل  50ممرض خمتص، و 100الصحي، 

��س�مترو مع تعز�ز املس�تع�الت  �2019دید ا�يل ٔ�ضف�اه، مث هاذ الس�نة 

طب�ب یعين �ام، زائد أ�طباء املقميني ا�يل �یلتحقو، مث هناك  300ب
و�ن املس�متر �ل�س�بة لٔ�طر الطبیة والش�به الطبیة بلورة وتفعیل �ر�مج �لتك

  .وتنظمي املسار املهين �لعاملني
  .شكرا

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

  .اللكمة لمك الس�یدة املس�شارة

  :املس�شارة الس�یدة فاطمة احلبويس
  . رقام ا�يل ٔ�عطیتولس�ید الوز�ر �ىل جوا�مك و�ىل ا�ٔ شكرا ا

مة، ولكن ما جنده يف واقع الص�ة يف املس�تع�الت فعال ذ�رت ٔ�رقام �
  .بعید عن ما قلته الس�ید الوز�ر

الس�ید الوز�ر، الیوم �س�تع�ال ٔ�ش�نو هو؟ �س�تع�ال هو يش 
�ش یع�ش �یوصل  %�50ا�ة مس�تع��، ٕاىل �ا املریض عندو 

�لمس�تع�الت وميوت، ٔ�ن ما كنلقاوش يف املس�تع�الت، النقص يف 
  . نقص يف اخلدمات، النقص يف التجهزياتأ�طر الطبیة، ال 

�یجي وا�د املریض، الس�ید الوز�ر، �ش یداو وتقولو سري حىت لغدا 
ونصایبو � التلفزة وهو �ا يف �ا� مس�تع��، هذه كتنطبق �ىل مجیع 

  . املس�شف�ات ا�يل اكینة يف املغرب اكمل
وزان،  ٕاقلمي وزان املس�شفى إالقلميي ا�يل اك�ن يف: وغنخص � م�ال

یعترب حمطة �لعبور فقط، یو�ه فقط لشفشاون، لتطوان، لطن�ة، ال جند 
ٕالقلمي اوما فهيش مس�تع�الت، طب�ب وا�د وس�تة ٔ�رسة، الس�ید الوز�ر، 

جام�ة واملدینة، شوف �دد املواطنني ا�يل اكینني يف وزان، واش  16ف�ه 
هذیك املس�تع�الت واش قادرة �ش حتتوي ذاك الناس ا�يل �یجیو 

  س�تفدو من املس�تع�الت بصفة مس�تع�� و�ٓنیة؟� 
وغنخمت، الس�ید الوز�ر، �ل�ساؤل هو مىت س�مت بناء املس�شفى 
إالقلميي بوزان؟ ليك تطمنئ ساكنة وزان، ليك ال یظل املس�شفى إالقلميي 

  بوزان جمرد نقطة عبور �لمس�شف�ات ا�اورة؟
  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�یدة املس�شارة
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  .لس�ید الوز�ر كام �ریدونا

  :الص�ة وز�رالس�ید 
  .الس�یدة املس�شارة احملرتمة

�ل�س�بة لوزان راه اح�ا مق�لني �ىل بناء مس�شفى ٕاقلميي �دید، 
مبواصفات �دیثة ا�يل ميكن تليب احلاج�ات د�ل الساكنة مبا فهيا 
املس�تع�الت، يف انتظار ذ� �س�متر يف ت�ٔهیل هناك وا�د العمل مع اجلهة 

  .�يل �ش نقومو بت�ٔهیل بعض املصاحل مهنا املس�تع�التا
ف� یتعلق �لنقص، ذاك اليش �الش در� وا�د ا�طط د�ل �رسیع 
ت�ٔهیل املس�تع�الت، ٔ�ن فعال اك�ن نقص �اصة يف املوارد ال�رشیة، و�نا 

  . أ��لبیة د�ل إالدما�ات د�ل هاذ الس�نة �لمس�تع�الت
لوطين مايش لكو حبال حبال، فاك�ن مجمو�ة مث املس�ٔ� أ�خرى، الوضع ا

د�ل املس�تع�الت ا�يل يه الیوم كت�دم مبعایري �دیثة، فهيا مسارات 
حمرتمة، فهيا یعين مجیع املصاحل واخلال� د�ل التد�ل، ال �ل�س�بة ف� یتعلق 

)parcours froid (و)parcours chaud ( وا�د العدد یعين القا�ة
لقا�ة كذ� د�ل املراق�ة ومرتبطة مع الغرف د�ل د�ل ٕازا� الصدمات وا

  .العملیات
مؤخرا يف مك�اس تیكون یعين ت�ٔهیل الغرف دالعملیات د�ل 
املس�تع�الت كذ�، ٕاضافة ٕاىل ارتباطها �لو�دة د�ل طب التولید ملا 

 la) ت��علق أ�مر ببعض املس�شف�ات ا�يل تیكون فهيا املصل�ة د�ل 
maternité)  مس�تع�التقریبة �ل . 

  .شكرا

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

السؤال املوايل موضو�ه، �زیف اس�تقاالت ٔ�طباء القطاع العام، واللكمة 
  .ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق أ�صا� واملعارصة

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

  السادة الوزراء احملرتمني،
  الس�ید الوز�ر،

تداولت الك�ري من املنا�ر إال�الم�ة عن �دد �بري �دا من �س�تقاالت يف 
  . القطاع الطيب

من هذا املنطلق �سائلمك، الس�ید الوز�ر، عن ٔ�س�باب هذه 
�س�تقاالت من القطاع العام، وما يه التدابري اليت س�تقومون هبا لوقف 

  ة الطب؟ هذا الزنیف وتوفري الرشوط املالمئة �لمامرسة السلمية ملهن
  .وشكرا

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

  .اللكمة لمك الس�ید الوز�ر

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

ٔ�وال نبغي نؤكد ونطمنئ ٔ�ن �س�تقاالت هو وا�د النوع من یعين 
�ح��اج ا�يل تیقومو هبا أ�طباء ما عندوش حىت يش س�ند قانوين ول�س 

ين ٕاداري، فهو �س�مترار يف العمل اك�ن وٕاىل بغاو �س�تقا� � ٔ�ي ٔ��ر یع
يه اس�تقا� فردیة ول�ست جامعیة، ومس�تعد ٔ�� نتلقى �س�تقاالت الفردیة 

  . وذیك السا�ة �ادي نتعامل معاها بو�دة بو�دة
مث ا�يل نبغي نقول � هو ٔ�نه احلوار هو ف��اه الوزارة، احلوار ف��اه، 

ة احلوار وطنیا ٕاقلميیا حملیا مع لك الف�ات، هناك هناك دوریة د�ل م�ٔسس
يف س�ن�ني  4000كذ� جتاوب مع بعض النقط د�ل الرفع من املناصب، 

 700: 2019م�تالیتني، الرفع من املناصب د�ل إالقامة وا�ا�لیة، يف 
، مث كذ� حتسني ظروف 145م�صب د�ل إالقامة، هاذي �امني اكنت 

تلكم �ىل ت�ٔهیل املس�تع�الت، ت�ٔهیل مجمو�ة �ش�تغال و�س�تق�ال، كن 
داملصاحل ما اكی�ش يش ٔ�س�بوع ا�يل ما فهيش يش مصل�ة ت�مت الت�ٔهیل 

ملیون د�ل ا�رمه س�نو� ا�يل كتعطى لهاذ الت�ٔهیل ف� یتعلق  800د�لها، 
د�ل  %92ٔ�و ٔ�كرث حىت  %�90ملعدات اجلدیدة، تقریبا حوايل 

ات ا�يل �اصة هبا، هناك بطبیعة احلال نقط املس�شف�ات عندها مجیع املعد
ٔ�خرى مشرتكة بني القطا�ات وعندها ٔ��ر مايل مرتبطة �ٔ�جور، راه تتو�د 

  .نفسها يف احلوار یعين �ج�عي مع احلكومة
  .شكرا

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

التعق�ب لمك الس�ید املس�شار والس�ید أ�مني ا�ي نطلب م�ه 
  .ق بعد التعق�ب ملسا�دة الرئاسة�لت�ا

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

يف البدایة خشصیا ٔ�� ضد ا�هتدید �الس�تقا�، ٔ�ي مغريب �یفام اكن 
املغريب ف�جب ٔ�ن �كون ضد ا�هتدید �الس�تقا� ٔ�و ا�هتدید �لسفر ٕاىل 

  . اخلارج، الهجرة
ب �نة �اصة �نة لها وقع �بري �دا، �نة ملاذا؟ ٔ�ن �نة الطب�

هو قسم الطب�ب ل�ست ٔ�ي �ن، فالطب�ب مرتبط بوا�د القسم ٔ�سايس، 
قراط، قراءة ذاك القسم �ري نقراو ذاك القسم �س�توجب نعرف �ىل ٔ�ن ب�ٔ 

  . �نة الطب�ب �نة رشیفة و�نة لها �لهيا ٕا�سانیة ق�ل لك يشء
هاذ مشلك �س�تقاالت، ٔ�ن  ولكن اح�ا ٔ�ش�نو تنقولو؟ �الش ج�نا
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�س�تقاالت واش كام قلمت الس�ید الوز�ر، فهو شلك من ٔ�شاكل 
�ح��اج، ؤ�� ٔ�قول �ىل ٔ�ن أ�طباء ميكن ٔ�ن حيتجوا بطرق ٔ�خرى، 

  . اعطى هللا الطرق ��فاع عن مصاحلهم
ولكن السؤال ا�يل طرح�ا �لیمك الس�ید الوز�ر، �ش ٔ�ن� �حكومة ٔ�وال 

أ�س�باب اليت جتعل هذه أ�طباء ٔ�هنم یقومون هباذ أ�عامل ٔ�ن حتیدو ذوك 
ٔ�هنم هيددون �الس�تقا�، ٕاذن ما ميك�شاي �كون يش �ا�ة من والو من 
فراغ، ال ميكن ٔ�ن نقول �ىل ٔ�نه أ�مور مز�نة مقادة، س��طارات مز�نني، 

 وا�د 400وا�د وال  300ا�ٓلیات اكینني، الب��ة التحتیة اكینة وهاذ الناس 
هتدد �الس�تقا�، ال ميكن نفكرو يف هاذ اليش، و�لتايل اح�ا طرح�ا 
السؤال ب�ٔن أ�س�باب اليت جتعل �دد �بري �دا من هاذ أ�طباء هيددون 

 . هبذه �س�تقا�
وكام قلت ق�ی� ٔ�� �ري م�فق هبذا النوع من �ح��اج، اك�ن ٔ�س�باب، 

ميك�شاي نقولو ٔ�ن  وهذه أ�س�باب �اصنا حنلومه، ٔ�س�باب كثرية �دا، ما
املنظومة الصحیة د�لنا فهيا ٕاشاكلیات �برية �دا، واش ٔ�ن� مسؤولني �ىل 
هذه املنظومة؟ ٔ�بدا، مايش ٔ�ن� بو�دمك، هذا �لل مرتبط �لس�یاسات 
العموم�ة م�ذ س�نني ا�يل مشات يف هذا القطاع، و�لتايل هاذ املنظومة 

 مریضة �ش؟ نعطیك �دد د�لنا تعاين، م�ظوم�نا مریضة �دا، �لتايل
أ�طباء عند�، هل هاذ �دد أ�طباء هو ا�يل اكینني يف ا�ول ا�يل 
فاملس�توى د�لنا؟ �دد املمرضني واملمرضات واش نفس العدد؟ واش 
عند� �دد أ�رسة؟ واش اكف�ة أ�دویة؟ واش اكف�ة، كام قلت، الب��ة 

  التحتیة واش اكف�ة؟
وتنطلبو من احلكومة ٔ�ن هذه ٕاذن هناك �لل، هناك ٕاشاكلیات 

إالشاكلیات اليت �كون س��ا لهذه التو�رات ٔ�ن تقومو هبا وتبداو حتلو هاذ 
  .إالشاكلیات

مث كذ� ٔ�ن �كون هناك حوار، حوار مث حوار مع الطبقة، ٕاهنا طبقة 
، و�لتايل البد 9، �ك زائد 7أ�طباء طبقة م�نورة راه الناس قراو �ك زائد 

ار �اد مع هذه الرشحية املهمة من ساكنة املغرب ٕالجياد ٔ�ن �كون هناك حو 
  .احللول الالزمة هلم وال �لمواطنني ا��ن مه يف �دمهتم

  .وشكرا

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

  .اللكمة لمك الس�ید الوز�ر

  :الص�ة وز�رالس�ید 
  . شكرا الس�ید املس�شار �ىل تد�لمك املوضوعي

یة فعال وصلت ٕاىل احملدودیة د�لها ف� یتعلق الیوم املنظومة الصح 
  . �حلاكمة احلالیة وإالماكنیات املتوفرة

د�ل  3الیوم طبقا �لتعل�ت امللك�ة السام�ة هناك معل تیدار ف�ه 

ال  2019القطا�ات و�ربة �ارج�ة وس�یخرج املنتوج، ٕان شاء هللا �الل 
ه ٕاصالح معیق، لن ميكن ٔ�ن نتلكم �ىل الوقت، ولكن هو معل معیق ٔ�ن

  . �كون ف�ه مغیبا الطب�ب
املنظومة يف ٕاصال�ا سوف تقوم كذ� ٕ�صالح الوظیفة العموم�ة 
املرتبطة مبهن الص�ة و�كذ� �لوظیفة العموم�ة �س�شفائیة، �ش �كون 
عندها خصوصیة د�لها، هذا یعين مس�ٔ� ا�يل مشات فهيا مجمو�ة د�ل 

نوع د�ل حتفزي أ�طباء �ىل �ش�تغال يف ا�ول �ش �كون هناك وا�د ال 
  .املؤسسات د�هلم العموم�ة

تن�شاكو الیوم من هاذوك أ�طباء ا�يل تی�دمو هنا وهنا، �اصنا نقولها 
�لمغاربة ما �كذبوش اح�ا ترنصدو هاذ اليش بعض املرات ٔ�و عند� الغیاب 

عیة ما يف بعض البالیص، تنعرفو الغیاب ما يش دامئا راجع ملشالك اج�
تنخبیوش و�نا، ولكن كنتفهمو كذ� ب�ٔنه هاذ أ�جر الهزیل ا�يل ت��طلق 

  .به الطب�ب الیوم ما بقاش مق�ول
�� تنقول ب�ٔنه لك ما یتعلق �لوضعیة أ�جریة ف�ه نقاش، ولكن 
مز�ن نوضعوه يف ٕاصالح مشويل، ف�ه یعين ا�ور د�ل اجلهة �دا، ف�ه 

 2000مايش فقط ٕ�ضافة أ�جر، ما �زیدو  �س�تقاللیة د�ل املس�شفى،
درمه �لطب�ب راه مايش يه ا�يل �ادي ختلیه ٔ�نه �رجع  3000درمه ٔ�و ال 

�لمس�شفى د�لو ٔ�و خيدم، �اصنا ٔ�مور ٔ�خرى ا�يل �ش�تغلو �لهيا ويه، ٕان 
  .شاء هللا، ا�يل �ادي خترج يف القریب

  .شكرا

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

الثالث موضو�ه الس�یاسة الصحیة، وهو موضوع من طرف السؤال 
�ج�عي، تفضيل الس�یدة املس�شارة  ا�ميقراطيالفریق ا�س�توري 

  .احملرتمة

  :�ا�شة ایتعال الس�یدةاملس�شارة 
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

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

  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
س�ید الوز�ر، تعمتد وزارة الص�ة يف بالد� �ىل التد�الت العالج�ة ال 

البعدیة واليت حتتاج ٕاىل تقریب املرفق الصحي �لمواطنني و�ٔ�خص �لعامل 
القروي واملناطق اجلبلیة، اليت �لكف ا�و� مزيانیة خضمة واس��رات 

  .�برية
الس�ید  حنن يف الفریق ا�س�توري ا�ميقراطي �ج�عي �سائلمك،

الوز�ر، هل تعمتد احلكومة س�یاسة حصیة �ريم ٕاىل موا�ة أ�مراض 
والس�� �لعامل القروي، ا�ي ان�رشت ف�ه ٔ�مراض �رتبط �منط احلیاة 
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  و�حملیط وبضعف الب��ات التحتیة وان�شار الفقر والهشاشة؟
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
  .شكرا الس�یدة املس�شارة

 .وال�شاط البدينز�ر ٔ�ظن ٔ�نه وزارة الص�ة تويص �حلر�یة الس�ید الو 

  :الس�ید وز�ر الص�ة
الس�یدة املس�شارة شكرا لمك، السؤال ا�يل قدمو الفریق د�لمك احملرتم 
�رتبط مبا تقوم به الوزارة ف� یتعلق �لوقایة لتجنب �دوث مجمو�ة 

  .دأ�مراض
 3ا، ورمبا فهاذ صف�ة غنصیفطو كتابی 37ٔ�� و�دت لمك جواب د�ل 

دقائق ميكن نلخصو بعض أ�مور املرتبطة ��هودات اجلبارة ا�يل تتقوم هبا 
بالد� واملنظومة الصحیة يف جمال الوقایة والرتصد واحلد من ان�شار 
أ�مراض الساریة، �رامج حصیة خمتلفة ا�يل مك�ت من القضاء �ىل بعض 

  .أ�مراض والس�یطرة �ىل البعض ا�ٓخر مهنا
نظومة أ�ولیة ا�يل فالوا�ة يه املنظومة د�ل العال�ات أ�ساس�یة، امل 

�اصة يف العامل القروي، مبا ٔ�نه ٔ�كرث من الثلثني د�ل املؤسسات الصحیة 
د�ل الر�ایة أ�ولیة اكینة يف العامل القروي كتقوم بتوفري وت�ٔمني �دمات 

  .ؤ��شطة وقائیة
ر ا�ٔمراض ومراق�ة اك�ن كذ� لك ما یتعلق �لكشف املبكر لبؤ 

د�ل ا�ٓلیات، اك�ن  3مس��ات ظهورها �رب فرق م�نق�، عند� 
املراصد اجلهویة، اخللیة إالقلميیة �لمراق�ة الو�ئیة، اك�ن �ال� حصة الب��ة 
 إالقلميیة واك�ن ش�بكة دا�تربات د�ل ال�شخیص الو�يئ وحصة الوسط

)les gènes de milieu(.  
لق �لوقایة من أ�مراض املنقو� ��س�یا، املرض إالجراءات ف� یتع

كذ� د�ل فقدان املنا�ة واملرض د�ل داء السل ف�ه �رامج، مث �دة �رامج 
ٔ�خرى ميكن �رسدها، الرب�مج الوطين د�ل حماربة ا�هتاب الس�ا� 

(méningite)  الرب�مج د�ل حماربة أ�مراض املنقو� عن طریق املاء
ٔ�مراض املشرتكة بني إال�سان واحلیوان كداء اللكب، والغذاء، حماربة ا

ا�لواحئ الصحیة العاملیة اليت یمت ا�رتا�ا يف ٕاطار املراق�ة الصحیة عند 
احلدود، مث كذ� �رامج ٔ�خرى مك�اربة داء ا�ل�شامنیا، �ر�مج مرتبط 
�لوقایة من اجلذام، ٔ�ن �يق بعض البؤر يف بعض املناطق، مث الرب�مج 

ا�يل تن�دمو �لیه د�ل ا�هتاب الك�د الفريويس، الیوم بعد الق�ام الیوم 
  .بدراسة �شخیصیة �لمس�توى د�ل إالصابة هباذ املرض

من  %80مث هناك ف� یتعلق �ٔ�مراض الغري الساریة ا�يل ت�شلك 
�س�بة املرض ٔ�و الوف�ات يف ب��، وهاذي �س�بة عند الب�ان املتقدمة، هذا 

 تطوره ا�ميغرايف واحلرضي والو�يئ ٔ�صبح �ش�به یعين ٔ�ن ب�� كذ�
��ول املتقدمة، فهناك �رامج �دة، فهيا �ر�مج د�ل منط الع�ش السلمي 

وغینطلق وا�د الرب�مج يف شهر رمضان ٕان شاء هللا ا�يل ك�شجع �ىل 
ا�رتام �زاف د�ل السلو�یات يف جمال د�ل التغذیة املتوازنة والسلمية، 

ين �لتكفل بداء السكري، الرب�مج الوطين د�ل ا�هتاب الرب�مج الوط
املفاصل الروما�زيم، الرب�مج كذ� د�ل ارتفاع ضغط ا�م، �ر�مج حصة 

  .الفم وأ�س�نان
 كنا الیوم يف �ر�مج د�ل الص�ة املدرس�یة عند� وا�د العرشات د�ل

بعال�ات  الكرايس املتنق� ا�يل كمتيش يف مجیع ٔ�حناء املغرب �ش تنقومو
ور ا�يل �ینقص ب د�ل الفلد�ل الفم وأ�س�نان، مث كذ� الرب�مج الوطين 

درامه فالعام یعين  7 ورالفلمن ال�س�بة د�ل ال�سوس يف أ�س�نان،  60%
  .مايش يش �ا�ة كثرية، واح�ا كنقلبو نعممو ٕان شاء هللا الرب�مج

بكر عن الرب�مج د�ل مراق�ة الرسطان، الرب�مج د�ل الكشف امل 
رسطان الثدي وعنق الرمح، الرب�مج الوطين �لص�ة النفس�یة، حماربة 

  .إالدمان و�رامج ٔ�خرى كثرية س�تكون يف اجلواب الك�ايب ٕان شاء هللا
  .شكرا لمك

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

  .اللكمة لمك الس�یدة املس�شارة

  :املس�شارة الس�یدة �ا�شة ایتعال
  .�سشكرا الس�ید الرئ 

  . شكرا الس�ید الوز�ر �ىل هاذ التوضی�ات املهمة
ما تقومون به الس�ید الوز�ر �س�تحق التنویه وی��غي ٔ�ال ننقص من هاذ 

  .ا�هودات ا�يل تد�رو
الس�ید الوز�ر، عندما طرح�ا السؤال �ىل ٔ�ن الس�یاسات العالج�ة 

یو ا�يل تتقومو هبا �الب�هتا بعدیة، الیوم، الس�ید الوز�ر، كنقرتحو منش� 
فالس�یاسات الق�لیة ٔ�هنا كتوفر �ىل ا�و� مجمو�ة من �س��رات الضخمة 

  . والك�رية �دا ومزيانیة كثرية �دا
�ا هاذ الربامج وهاذ إالجراءات ا�يل تقدم�و هبا الس�ید الوز�ر �لفعل 
كمتس وا�د الساكنة خضمة، ٕاال ٔ�ن العامل القروي لهاذ اليش راه ما 

اخلصوص الكشف املبكر عن الرسطان راه قلیل ك�س�یقش لیه اخلبار، و 
�دا �ملقارنة مع املدن، الس�ید الوز�ر، مايش كنبخسو هاذ اليش ا�يل 
تتقول ولكن �اص العامل القروي یلقى حىت هو نفس املقاربة ا�يل تد�رو مع 

  .املدن وش�به القروي كذ�
 هناك بعض الت�ارب ا�ولیة، الس�ید الوز�ر، كتعاجل هاذ إالشاكلیة

لٔ�طفال �ش " فلور"ق�ل، نعطیك م�ال يف ٔ�ملانیا �یعطیو وا�د احللوى 
حيدو من ذاك �سوس أ�س�نان، ٔ�ن ا�و� تتلكف مزيانیة د�ل طب 
أ�س�نان وا�د املزيانیة �برية، و�لتايل �یعالو�ا ق�ل ما توصل هذا منوذج 

  .به ىحيتد
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یتو �حول فر�سا كذ� تتعطي وا�د احمللول رمبا ما عقل�ش �ىل امس 
��ان لتفادي أ�مراض اجل�یة، هاذي من بني مجموع الس�یاسات ا�يل 
ممكن نعمتدوها، و�خلصوص ٔ�ن بعض أ�س�ئ� ا�يل تطرحت ق�ل مين ٔ�ن 
اك�ن إالشاكلیة ا�ٓن ٔ�زمة حصیة يف املغرب، ا�لهم منش�یو يف س�یاسة �الج�ة 

  .ق�لیة �ش ما نصدقوش املزيانیة د�ل املغرب كترتتفع
العامل القروي الیوم راه ان�رشت ف�ه ٔ�مراض اكرثیة، مرض السكر ما و 

عند� هاذ اليش الس�ید . اك�ش يف العامل القروي، ح�ث مرتبط �منط الع�ش
الوز�ر �كون �رب الوسائل ا�يل معروفة هلم، التلفزة راه اكینة دا� عند ٔ�ي 

�و� ما وا�د يف العامل القروي، منش�یو يف هاذ ا�ططات، ما تتلكفش ا
تنظ�ش ٔ�هنا تتلكف ا�و� وا�د ا�هود ٔ�و اس��ر، فقط وصالت ٕاشهاریة 
توصل �لمواطنني ال�ساط یفهمها ��لغة د�هلم ٔ�و ال �لرمس، حندو هباذ 
اليش، ٔ�ن ما ميك�ش أ�مراض تتاك�ر واملشالك تتاك�ر وأ�طر ما �ی���ش، 

ز�ر، ولكن ٕاىل مش��ا يف یعين �ارفني أ�زمة د�ل الص�ة اكینة الس�ید الو 
هاذ البعد هذا ما �اد�ش �لكفوك ٔ�زمة الص�ة ا�يل واص� ا�ٓن ب�ٔن ٔ�نت 
الس�ب د�لها، ولكن الس�ید الوز�ر غنحملوك مسؤولیة د�ل ما درت�ش 

 .يش تدابري وقائیة �ش ما نوصلوش لهاذ اليش
  .وشكرا الس�ید الوز�ر

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكر الس�ید وز�ر الص�ة �ىل مسامهتهشكرا الس�یدة املس�شارة، و� 

ون��قل �لسؤال املو�ه لقطاع الطاقة واملعادن والتمنیة املس�تدامة، 
وموضو�ه حصی� دمج املك�ب الوطين �لكهر�ء واملك�ب الوطين �لامء 
الصاحل �لرشب يف مك�ب وا�د، وهو سؤال مو�ه من طرف فریق 

  .أ�صا� واملعارصة

  :وحاملس�شار الس�ید احلو املرب
  .شكرا الس�ید الرئ�س

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

ٔ�وال، الس�ید الوز�ر، ٔ�رید من هذا املنرب ٔ�ن نو�ه حتیة �الیة ��زتاز 
من إالدارة ) املاء والكهر�ء(وتقد�ر وشكر للك العاملني يف هذ�ن القطا�ني 

يف البالد ٔ�نه تفا�لو معنا �الل  العامة ٕاىل املس�ت�دمني يف ٔ�بعد نقطة
س�نوات، تعاونو معنا يف اجلبال والوا�ات واملناطق احلدودیة ٕالیصال 

س�نة املاضیة،  15ملیون مغريب �الل  14الكهر�ء واملاء ٕاىل ٔ�كرث من 
: وهذا ٔ�فضل تزنیل ؤ�فضل تنف�ذ لشعار �ال� امل�، �ني قال حفظه هللا

، ونطلب مزیدا من ا�هودات م�ال لفك "املاء �لجمیع والكهر�ء �لجمیع"
  .هاذ املشالك ا�يل ٔ��رهتا الس�یدة املس�شارة يف ٕاقلمي زا�ورة

  الس�ید الوز�ر، 
س��فقون معي ٔ�ن لك قرار اسرتاتیجي هيم املؤسسات العموم�ة بصفة 

�امة واملؤسسات املنت�ة بصفة �اصة، البد بعد مدة من الزمن، من 
ولكن ما �ل�ش، البد من الوقوف �ىل  س�نوات 5النظریة �كون وا�د 

  . التق�مي واحلصی� من ٔ��ل تصحیح املسار ٕاذا اق�ىض احلال وجتویده
ٕاذن الس�ید الوز�ر فهل من تق�مي وحصی� �مج هاذ�ن املك�بني املهمني 

املك�ب الوطين �لكهر�ء سابقا واملك�ب الوطين �لامء الصاحل �لرشب سابقا (
  ؟ )ٔ�یضا

  .وشكرا

  :س اجللسةالس�ید رئ�
  .شكرا

 (La Régie). اللكمة لمك الس�ید الوز�ر يف ٕاطار اجلواب �ىل السؤال
  ..واش تصاوب املشلك د�ل البث یبدو ٔ�نه

  .تفضلو الس�ید الوز�ر

  :الس�ید عز�ز ر�ح وز�ر الطاقة واملعادن والتمنیة املس�تدامة
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

لسؤال، وٕان اكن نعتقد ت�شكرو الس�ید املس�شار احملرتم �ىل هذا ا
اكینة ٕاماكنیة ٔ�ننا ند�لو يف التفاصیل ٕاذا ارت�ٔى الس�یدات والسادة 
املس�شار�ن يف ٕاطار ا�لجنة، ٔ�ن س�بق لنا يف الغرفة أ�وىل ٔ�ن هناك 
تفاصیل كثرية، حنن بصدد احلدیث �ىل وا�د املؤسسة ميكن نقول من ٔ�مه 

ٕاسرتاجتیة ح�ویة �ملاء  املؤسسات إالسرتاتیجیة يف البالد تتعلق خبدمات
 20يف : ملیون، نعطي وا�د الرمق 14والكهر�ء والتطهري، �لكمتو �ىل 

يف الكهر�ء، الیوم كنتلكمو �ىل  %18، يف املاء %14س�نة انتقلنا من 
وز�دة د�ل الكهر�ء، مبعىن وا�د العمل ج�ار،  %99 د�ل املاء 96%
يف لك ربوع الوطن،  -قلمت كام  -ٔ�لف مس�ت�دم يف هذه الرشكة، یعين  28

بل ا�ٔكرث من ذ� رشااكت دولیة يف ا�ال د�ل الكهر�ء ويف جماالت 
  .ٔ�خرى

فطبعا اح�ا ٔ�كرب حتدي هو طبعا هاذ املؤسسة خترج من وا�د احملنة 
ملیار درمه، ٔ�هنا اكنت  40ا�يل اكنت فهيا، كام كنمت تعلمون، دیون ٔ�كرث من 

صی� الن���ة الس�نویة، مث ٔ�ضف ٕاىل يف احل  �2.8قص  2013عندها يف 
  .ذ� ٔ�هنا توقفت �س��رات ٔ�ن ما اكن�ش هناك قدرة �ىل �س��رات

فاكن ٔ�وال عقد �ر�مج �ش ند�رو التواز�ت �ل�س�بة لهاذ الرشكة 
وحققت نتاجئ، كنعطیومك التفاصیل �مة، واس�تطعنا ٔ�ننا نضاعفو ال�س�بة 

بة د�ل إالجنازات و�اصة منش�یو �لعامل د�ل �س��رات ونضاعفو ال�س� 
  .القروي و ند�رو الرشااكت

اكن رضوري ٔ�یضا ٔ�ننا ندجمو الطاقات املت�ددة �ش نقصو من تبعیة 
البالد د�لنا �ل�س�بة �ل�ارج و�س�تعملو إالماكنیات ا�يل عند� يف البالد 

تواز�ت اكن البد نعاجلو ٕاشاكالت ال  -كام قلنا  -د�لنا، مث يف نفس الوقت 
  .املالیة، وهذا هو عقد الرب�مج أ�ول
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الیوم املر�� ٔ�� م�فق معمك �ىل البناء املؤسسايت والهیلكي �ش ند�لو 
يف �ر�مج �ين، وراه كنو�دوه هذا ا�يل �یتعلق طبعا �یفاش �ادي ند�رو 
إالنتاج ا�يل غیكون رشاكة مع القطاع اخلاص، التوزیع ا�يل �اصنا منش�یو 

ع اجلهوي وهو ا�يل املهمة الرئ�س�یة د�ل املك�ب ا�يل بطبیعة احلال يف التوزی
هو ٔ�نه جيهتد ٔ�كرث يف ا�ال د�ل النقل، فهذا ف�ه وا�د العمل ج�ار ا�يل 
ا�ٓن كنقومو به وٕان شاء هللا �ادي �كون م�ضمن الرتش�ید والهیلكة 

  .ٕال�داداملؤسساتیة يف عقد الرب�مج الثاين، ٕان شاء هللا، ا�يل هو ق�د ا

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

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

  :املس�شار الس�ید احلو املربوح
  .شكرا الس�ید الوز�ر �ىل التوضی�ات

ٔ�� كنظن لكنا م�فقني ف� خيص الرها�ت الطاق�ة ود�ل املاء �ل�س�بة 
س�نوات  8ل وهو هاذ الوقفة بعد لبالد�، الهدف د�لنا يف طرح هاذ السؤا

من ٕادماج هذا املك�بني �ش ميكن لك وا�د �سامه يف التجوید، ولكن 
ٔ�ج�مت الس�ید الوز�ر، ٔ�نه الهیلكة �ادي جتي يف عام قریب، ٔ�نه يف املیدان 
د� ا�يل ك�شوفوه الناس وك�شوفوه املواطنني ٔ�نه حنن ٔ�مام جسمني 

  .مس�تقلني �رٔ�س وا�د
ید القطا�ات احلكوم�ة، هذا الرٔ�س الوح�د عندو كذ� حىت �ىل صع 

د�ل الریوس �ٓخر�ن، اح�ا ذاك اليش �الش طرح�ا هاذ السؤال الس�ید  3
الرئ�س، �ىل صعید احلكومة �ش هاذ احلا� ا�يل يه الطاقة واملعادن 
وقطاع املاء وقطاع تطهري السائل، الفاكتورة د�ل املاء راه فهيا الرسوم د�ل 

ل ٕاىل �ٓخره، یعين هاذ اليش ا�يل قلتو الس�ید الوز�ر �ل�س�بة تطهري السائ
  .�لهیلكة املؤسساتیة اح�ا كنتظروه

  .وشكرا

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

لمك اللكمة، ممكن ��ذو اللكمة من ماك�مك الس�ید الوز�ر، یبدو ٔ�ن 
  .هناك اس�مترار لٕالرسال، تفضلو

  :التمنیة املس�تدامةالس�ید وز�ر الطاقة واملعادن و 
و�دة، كرئ�س ) Tutelle(طبعا ٔ�� �غي نقول هاذ املؤسسة عندها 

ا�لس إالداري الس�ید رئ�س احلكومة والوصایة التق�یة عند وزارة الطاقة 
  .واملعادن، �ري �ش القضیة �كون واحضة

�ونو عندو �القات مع قطا�ات ٔ�خرى هذا يشء �ادي وطبیعي، 
صنا�ة يف ا�ال د�ل التصنیع وا�د العدد د�ل عندو حىت مع وزارة ال 

  .أ�مور، �ري �ش القضیة �كون واحضة

يف قضیة العملیة إالصالح�ة ا�ٓن، ٔ�وال ٔ�مه ٕاصالح هو بعد الهیلكة 
الوا�دة، د� ا�ٓن عند� مد�ر وا�د، عند� ٕادارة مركزیة وا�دة، ولكن 

كنتلكمو �ىل ٔ�نظمة ٔ�لف،  �28جتاه هو الهیلكة الوا�دة، كنتلكمو �ىل 
ٔ�ساس�یة خمتلفة �لموظفني، كنتلكمو �ىل رشاكء اج�عیني نقابیني ا�يل خصنا 
نتفاوضو معهم، هاذ اليش طبعا املهم هو جنحو ف�ه �ش ند�رو اخلدمات 

، یعين لك ما یتعلق �ىل ٔ�حسن ما �رام، مث كنتلكمو �ىل قضیة املشرت�ت
 �لهيا ا�ٓن، ولكن ٔ�مه يشء ��لو��س��ك، هاذي لكها ا�ٓن ا�يل مشغلني

ٔ�یضا يه م�ظومة التوزیع ما عندو معىن یويل عند� �دة م�ظومات توزیع، 
  .غمنش�یو يف م�ظومة توزیع مو�دة �ىل املس�توى اجلهوي

  .شكرا

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

لر�ضة، وموضو�ه ون��قل ٕاىل السؤال املوايل املو�ه لقطاع الش�باب وا
جمهودات احلكومة يف ماكحفة ا�درات وسط ٔ�وساط الش�باب، والسؤال 

  .وضعه فریق أ�صا� واملعارصة، تفضلو الس�ید املس�شار

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

  السادة الوزراء،
  الس�یدة الوز�رة،

  السادة املس�شار�ن واملس�شارات احملرتمني،
درات �اكفة ٔ�نواعها �ٓفة العرص ومشلكة حق�ق�ة �س�هتدف تعد ا�

الش�باب واملراهقني و�س�تزنف �ق�صاد الوطين وتدمري حصة ا�متع، ح�ث 
  .یتفق امجلیع �ىل رضرها البالغ �ىل احلیاة �ج�عیة والصحیة و�ق�صادیة

ويف هذا الصدد �سائلمك الس�ید الوز�ر عن إالجراءات والتدابري اليت 
  .ذوهنا ملاكحفة ا�درات وحامیة املراهقني والش�باب من اس�تعاملهاس���

  . وشكرا

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .شكرا

  .اللكمة لمك الس�ید الوز�ر

  :العلمي وز�ر الش�باب والر�ضة الطاليبالس�ید راش�ید 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  .شكرا الس�ید املس�شار �ىل طرحمك هذا السؤال
ست �ٓفة فقط �ىل الش�باب ولكن �ىل ا�متع ف� یتعلق ��درات يه ل� 

�اكفة مس�تو�ته، �ا فا�و� املغربیة، مايش �ري احلكومة، ا�و� املغربیة 
�لك ٔ��زهتا من قضائیة ؤ�م�یة ومجر�یة تقوم بعملیات �برية �دا، وتنقراو 
یوم�ا وا�د احلجز د�ل مجمو�ة د�ل أ�طنان ٔ�و احلبات املهلوسة ٕاىل �ري 
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  .ذ�
ل�س�بة �لش�باب بطبیعة احلال العملیة ال �رتبط فقط بوزارة الش�باب �

والر�ضة بقدر ما تتدا�ل فهيا مجمو�ة د�ل املؤسسات، و�ىل رٔ�سها ٔ�وال 
مؤسسة أ�رسة يف الرتبیة ٔ�وال وق�ل لك يشء، من بعد تید�لو أ�طراف 

  .أ�خرى من وزارة التعلمي، وزارة الش�باب والر�ضة
ب والر�ضة ما نقوم به يه العملیة د�ل التحس�س اح�ا وزارة الش�با

�تفاق و�رشاكة مع وزارة الص�ة، هذا هو العمل ا�يل مو�ول لنا، ف�نقومو 
به دا�ل دور الش�باب، كذ� �یفاش هاذ أ�طفال ٔ�و الش�باب ما خنلیوش 
هلم جمال الوقت �ش مييش یفكر يف هاذ اليش، هو ٔ�نه �اصنا منلؤو 

یاء ا�يل جتلبو وا�يل جتیبو وا�يل �ادي ید�ل �ار الفرا�ات د�لو ب�ٔش� 
  .الش�باب ومييش ميارس الر�ضة �ش ميكن لنا حنارصو هاذ الظاهرة هاذي

  .شكرا

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

  .اللكمة لمك الس�ید املس�شار

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

  الس�ید الوز�ر،
ما ت�شكويش يف ا�هودات ا�يل تبذلها احلكومة، ولكن هاذي ٔ�وال اح�ا 

وا�د الظاهرة، وا�د ا�ٓفة ا�يل تتعرفها بالد� و�ىل مجمو�ة وا�د املدن، 
وا�يل بدینا تنالحظو وا�د ا�مو�ة د�ل أ�رس، وا�د ا�مو�ة د�ل الناس 

�ل ا�يل هام تیع�شو وا�د ا�مو�ة د�ل املشالك، ويه اك�ن مجمو�ة د
أ�نواع دا�درات، ما بقاويش البارح الثقافة املغربیة معروفة �ىل ٔ�ساس 
وا�د مجمو�ة د�ل املدن ا�يل اكنت ت�س�تعمل الق�ب الهندي، ولكن الیوم 
بدینا ت�شوفو وا�د ا�مو�ة د�ل أ�نواع ٔ�خرى تدور يف وا�د ا�مو�ة 

صوص املدن د�ل املدن م�ل طن�ة وتطوان والناضور واحلس�مية، �خل
  .الشاملیة

ا�يل تنعرف، الس�ید الوز�ر احملرتم، هو ٔ�ول مدینة يف املغرب ا�يل 
، 11000مدمن يه تطوان، موراها �ات طن�ة ب  12000عندها 

ويه ماج�ة، د� إالشاكل ا�يل هو  7000موراها �ات الناضور يف 
 مطروح ويه ا�درات القویة، اك�ن خمدرات ا�يل ت�سمیوها يف الشارع يه

ا�درات القویة يه ذیك البابیال وال ما نعرف �ٓش ك�سمیوها، واك�ن وا�د 
ا�در �ٓخر هو الكواكیني، وهاذ أ�نواع هاذي يه ا�يل رشدت وا�د 

  .ا�مو�ة د�ل أ�رس، وا�يل قلهتا سابقا
اح�یا هنا ا�ٓن ت�شوفو وا�د ا�مو�ة داملراكز تدار ا�يل تتعطي وا�د 

ما  (Metadona)ولكن ذیك  (Metadona)هو النوع د�ل ا�واء و 
بالت  (Metadona)تداو�ش يه ا�يل ٔ�صبحت وزارة الص�ة تتعطي هاذ 

، هنا �اصنا �شوفو الطریقة (Metadona)وا�د الش�باب ٔ�خرى بذیك 
هاذ الناس �ش تمت املعاجلة د�هلم �اص إالیواء د�هلم، مايش تنجیو 

 (Metadona)شارع تی��ع ذیك وتنعطیومه وا�د ا�واء تنطلقوه مييش �ل 
  .وتی��عها لوا�د الشاب �ٓخر

تنع�شوها كتد�ل وا�د هنا� تتعرف وا�د ا�مو�ة احلواجي ا�يل 
ٔ�خرى ها ٔ�نمت ت�شوفو هاذ ) drogues(ا�مو�ة د�ل أ�نواع د�ل 

الباس��ات وكذا بداو �ید�لو عبارة عن �لوى ٔ�و مجمو�ة د�ل احلواجي، 
ت�شكرو ا�رك وك�شكرو امجلارك ا�يل �یقومو بوا�د اح�ا ت�شكرو أ�من و 

ا�هود، هنا �اصنا نتحملو اكملني املسؤولیة ونوضو خندمو بالد� راه بالد� 
ماش�یة فوا�د الوضعیة من الناح�ة د�ل هاذ اليش راه غتكون اكرثیة، ٔ�نمت 
 ت�شوفو هاذ ا�مو�ة د�ل اجلرامئ هذا ق�ل مياه هذا ق�ل ��ه، هذا رضب

  .خ�و، هذا س�ب راسو هذا اليش هذا هو ا�يل �ی�ٔدینا لهاذ اجلرامئ
ٕاذن اح�ا �ش حناربو اجلرمية �اصنا حناربو ا�درات، ميل غن�اربو 

  .ا�درات �ادي تنقص اجلرمية يف املغرب ٕان شاء هللا
  .وشكرا الس�ید الرئ�س

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

  .�ر ف� تبقى من الوقتاللكمة لمك الس�ید الوز

  :والر�ضة الش�بابوز�ر  الس�ید
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�ید املس�شار،
تتعرفو مز�ن ب�ٔن ا�درات يه قضیة د�ل جرمية م�ظمة وم�ظمة �ىل 
املس�توى ا�ويل مايش �ري �ىل املس�توى الوطين، ف�التايل املعركة �برية 

  .�دا
ا�هود ج�ار �الل الس�نوات ف� یتعلق �لعالج، املغرب بذل وا�د 

 12أ��رية، حبیث املراكز د�ل العالج �ىل إالدمان ماش�یة وتتكرب وصلنا 
يف طور البناء، �لتايل من املس�تحیل ٔ�نه نقضیو  8مركز ا�يل هو موجود، 

�ىل ا�ٓفة �شلك �ذري ويف وقت وا�د، �اصو التدرج، ٔ�نه هاذي 
ل هاذ ا�درات، كنت�ٔسفو � س�نني د�ل �س�تعامل د�ل هاذ ا�ٓفة د�

�یضیع ف�ه الش�باب د�لنا، اجلرامئ ا�يل ت��ج عنه ٕاما بوعي ٔ�و بدون وعي 
و�البا بدون وعي، فهاذي �سائلنا مجیعا مكجمتع ؤ�رس ومكواطنني ق�ل ٔ�ن 

  .�ساءلنا مكسؤولني
  .شكرا

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

قات مع الربملان، وموضو�ه تطو�ر ون��قل �لقطاع املوايل، قطاع العال
رشااكت ا�و� مع مجعیات ا�متع املدين، واللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن 
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  .من فریق العدا� والتمنیة، تفضلو الس�ید املس�شار احملرتم

  :املس�شار الس�ید ن��ل أ�ندلويس
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�ید الوز�ر احملرتم، 
نا ننوي طر�ه یتعلق �لوضعیة الصحیة يف احلق�قة السؤال ا�ي ك 

ملعتقيل حراك الریف، لكن اس�ت�ابة لطلب احلكومة بت�ٔج�ل هذا السؤال 
�س�ب الوعكة الصحیة �لس�ید املندوب العام �لسجون ا�ي �متىن � شفاء 
�ا�ال ٕ�ذن هللا، �ىل اعتبار ٔ�ن املندوبیة يه املرشفة املبارشة �ىل وضعیة 

�ٔج�ل السؤال ال یعين ت�ٔج�ل الرسا� اليت كنا نود ٔ�ن هؤالء املعتقلني، لكن ت
نوصلها ٕاىل احلكومة، واملتعلقة �شلك ٔ�سايس بوضعیة هؤالء املعتقلني، 
�اصة ٔ�هنم ا�ٓن يف الیوم الرابع عرش من ٕارضاهبم عن الطعام واملاء ووضعیة 

، ف�التايل "ربیع أ�بلق"بعضهم د�لت مر�� اخلطورة ومن ب�هنا وضعیة 
 ال حتمتل الت�ٔج�ل، الس�ید الوز�ر، ويه ٔ�ن �لینا مجیعا ٔ�ن نتحمل الرسا�

مسؤولی��ا يف وضعیة هؤالء السجناء وف�ح هذا امللف �شلك شامل 
  .وٕاطالق رساح هؤالء املعتقلني

ف� یتعلق �لسؤال احملول، وهو یتعلق �لرشاكة ما بني ا�و� وا�متع 
 2011ورمغ ٔ�ن ا�س�تور د�ل  املدين، فالسؤال رمغ ا�هودات املبذو�

ٔ�عطى ماكنة �مة �لمجمتع املدين، ٕاال ٔ�نه یالحظ ٔ�نه ال زلنا �ش�تغل �مل�شور 
مما جيعلنا ن�ساءل عن التدابري اليت تنوون  7/2003د�ل الوز�ر أ�ول رمق 

  .اختاذها لتطو�ر رشاكة ا�و� مع مجعیات ا�متع املدين
  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .لس�ید املس�شارشكرا ا

  .اللكمة لمك الس�ید الوز�ر

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

ٕاذن السؤال املتعلق �لسجون متت ٕا�الته �ىل املندوبیة العامة، ويف 
ع املايض بالغ هيم �دد من أ�س�ئ� نفس الوقت فقد صدر يف أ�س�بو 

  . املطرو�ة خبصوص هذا أ�مر
السؤال ا�ي طرحمتوه حول الرشاكة مع ا�متع املدين، ٕان شاء هللا، 
ميكن لمك ٔ�ن تربجموا السؤال يف اجللسة املق�� املتعلق هبذا أ�مر ٔ�و يف ٔ�ي 

  .�لسة، مبا �سمح �متك�نمك من لك عنارص إال�ابة عنه
�لسؤال اخلاص ��متع املدين، فعال م�شور الرشاكة  ف� یتعلق

 15ٔ�صبح م��اوز �لعدید من التطورات، ا�ٓن مرت ٔ�كرث من  2003ل
س�نة عن ذ� امل�شور ا�ي یؤطر الرشاكة بني ا�و� وامجلعیات، ولهذا 
ٔ�طلق�ا يف الوزارة معلیة متت ٕاطالق دراسة ملراجعته، ويف نفس الوقت مت 

 الت�ارب الفضىل ا�ٓن اليت �دد من القطا�ات احلكوم�ة العمل �ىل تعممي

�ش�تغل هبا، ٔ�ن ا�و� اخ�ارت خ�ار رشاكة م�قدمة مع ا�متع املدين، 
وجتىل ذ� يف ٔ�ن العدید من أ�وراش والرها�ت التمنویة الكربى ا�ٓن تمت 

  .�رشاكة مع ا�متع املدين
مع امجلعیات بغالف مايل هنا� ما هيم م�ال حمو أ�م�ة، رشاكة م�قدمة 

ملیون درمه، ما هيم التمنیة ال�رشیة املر�� الثالثة اليت ٔ�طلقت �ر�ایة  400
�ال� امل� محمد السادس نرصه هللا ٔ�عطت ٔ�ولویة �لرشاكة مع امجلعیات، 

  .ومت ٕاطالق �ر�مج �اص �ل�شغیل ا�ايت �رب امجلعیات
�موع امجلعیات ملیون درمه  400ٔ�یضا قطاع التضامن، ٔ�زید من 

الفا�� يف جمال الر�ایة �ج�عیة والتضامن ور�ایة املس�نني وأ�طفال 
ٔ�لف مس�تف�د، هذا �ر�مج  100مؤسسة،  1200ودور الطالب والطالبة، 

  .یقوم �ىل دفا�ر حتمالت و�رشاكة مع امجلعیات
ٔ�یضا تعممي التعلمي أ�ويل، وهو ٕاجراء �دید، وهذا وا�د إالجناز �بري 

ٔ�لف طفل تدرجيیا �رشاكة مع جمالس اجلهات  700نه �س�هتدف �ٔ 
وامجلعیات، ٔ�یضا ما یتعلق ��هنوض �حلقوق واحلر�ت، خطة العمل 
الوطنیة من ٔ��ل ا�ميقراطیة وحقوق إال�سان نصت �ىل رشاكة م�قدمة مع 

  .امجلعیات
م�ظومة ا�مع العمويم ا�ٓن مؤطرة مب�شور �دید، مو�ه �لقطا�ات 

، ویقيض ٕ��ا� لك االتفاق�ات �ىل ا�لس أ��ىل �لحسا�ت احلكوم�ة
  . لتق�ميها

  .شكرا

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

  .اللكمة لمك الس�ید املس�شار ف� تبقى من الوقت

  :املس�شار الس�ید ن��ل أ�ندلويس
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�ید الوز�ر،
ار لت�ٔهیل العمل املدين فعال �ىل مس�توى العمل اجلبار ا�يل تد

والرشاكة مع ا�متع املدين ال ميكن ٔ�ن ینكرها ٕاال �ا�د، فعال اك�ن هناك 
جمهودات ويه �ینة �لعیان، لكن هناك مجمو�ة من إالشاكلیات، �اصة �ىل 
مس�توى التفعیل هاذ الرشاكة واحلاكمة و�ىل س��ل املثال ميكن التذكري 

لكرتونیة فه�ي �ري مفع� رمغ ٔ�هنا من �ملس�ٔ� د�ل البوابة الوطنیة �
املق�ضیات املهمة �ري مفع�، فهذا تیطرح هاذ القضیة د�ل احلاكمة، جيب 

  .ٔ�ن �كون هناك نوع من العمل من ٔ��ل التجوید �ىل هذا املس�توى
كام ٔ�ن القضیة أ�خرى املتعلقة �ملقاربة ال�شار�یة، ٔ�نه الزالت مع 

عض العقلیات الزالت �ش�تغل رمغ هاذ أ�سف الس�ید الوز�ر ٔ�ن هناك ب
املسار ا�يل د�لناه �اصة �ىل مس�توى السلطات احمللیة، تنلقاو ٔ�ن بعض 

مما یعين ٔ�نه . امجلعیات الزالت تعاين حىت من وصل �سمل وصل إالیداع
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  .جيب ٔ�ن نتجند مجیعا من ٔ��ل ٕایقاف هاذ املامرسات وهاذ العقلیة البائدة
  .وشكرا

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

ون��قل �لسؤال املو�ه لقطاع ٕاصالح إالدارة والوظیفة العموم�ة، 
وموضو�ه اس�تق�ال املواطنني وٕارشادمه �ٕالدارات العموم�ة، وهو موضوع 

  .تفضيل الس�یدة املس�شارة. سؤال من طرف �حتاد املغريب �لشغل

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

  سادة الوزراء،ال 
�سائلمك الس�ید الوز�ر عن واقع �دمة اس�تق�ال وٕارشاد مرتفقي 
إالدارات العموم�ة وعن التدابري املت�ذة من طرف وزار�مك �لرفع من جودة 

  هذه اخلدمة العموم�ة؟
  .وشكرا

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

س احلكومة امللكف الس�ید محمد بنعبد القادر الوز�ر املنتدب �ى رئ�
  :ٕ�صالح إالدارة و�لوظیفة العموم�ة

  .شكرا الس�ید الرئ�س
واملعطیات . ٔ�شكر الس�یدة املس�شارة �ىل تفضلها هباذ السؤال

ال�شخیصیة اليت وردت �لینا يف السؤال مك�وبة يه معطیات حصی�ة، 
وٕان اكنت هناك تفاوت بني خمتلف إالدارات يف جودة �س�تق�ال ا�صص 

  . فقني�لمرت
ا�يل ٔ�سايس وهو ٔ�ننا وقف�ا �ىل غیاب م�ظومة م�اكم� م��ا�سة 
الس�تق�ال املرتفقني ف� یعترب �ٕالدارات أ�مام�ة، �ىل ٔ�ساس ٔ�ن هناك 
ٕادارات �لف�ة �ش�تغل مبلفات وٕادارات ٔ�مام�ة من اخ�صاصها ٔ�ن �س�تق�ل، 

ؤ�یضا  لكن من واجهبا ٔ�ن �س�تق�ل يف ٕاطار املعایري د�ل جودة �س�تق�ال
  . ٔ��الق�ات �س�تق�ال

ف�ه " يتٕادار"�ر�مج يف غیاب هاذ املنظومة وضعنا وا�د الرب�مج، 
یتضمن م�ثاقا حلسن �س�تق�ال،  (Le Package)وا�د الرز�مة، وا�د 

كام یتضمن ٕاطار مرجعي حلسن �س�تق�ال ودلیل مهنجي خيص اكفة 
ال من �ح�ة الولوج�ات، إالدارات ٕال�داد التدابري الالزمة لتحسني �س�تق�

وا�ٓن ٔ�صبح حسن �س�تق�ال ولوج املرافق العموم�ة ل�س فقط ولوج 
مادي حىت الولوج الرمقي إاللكرتوين ٔ�ح�ا� �شوبه تعق�دات یتعذر �ىل 

ولوج ٕاىل اخلدمة العموم�ة، �� فالرب�مج الاملرتفقني، مما یعمق الفوارق يف 
أ�ساس�یة ا�يل اعمتدت احلكومة  الوطين حلسن اس�تق�ال هو ٔ��د املدا�ل

  .يف ٕاصالح وحتدیث إالدارة
  .وشكرا الس�یدة املس�شارة

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

  .اللكمة لمك الس�یدة املس�شارة

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

  الس�ید الوز�ر، 
ا املعلنة يف جتوید ال ننكر ا�هودات اليت قامت هبا وزار�مك ورغبهت

�دمات إالدارة ملوا�بة �اج�ات املواطنني يف ا�االت إالداریة و�ق�صادیة 
و�ج�عیة والثقاف�ة، حماو� مهنا الريق �ملرفق العمويم وجع� مساهام 
رئ�س�یا يف التمنیة ال�رشیة امل�شودة، وهو ما �اولت احلكومة تتوجيه ٕ�خراج 

ت إالداریة بعد اخلطاب املليك، وا�ي مرشوع مرسوم حتسني اخلدما
�سائلمك الس�ید الوز�ر عن م�ٓل هذا املرشوع، ٕاال ٔ�ن إالدارة املغربیة الزالت 
دون طمو�ات وانتظارات املواطنني وظلت مجیع إالجراءات املت�ذة جزئیة 
وحمكومة هباجس ختف�ض ب�س�بة كت� أ�جور وتقلیص �س��رات يف 

ا من املوارد ال�رشیة وا�لجوء املك�ف ٕاىل رشاكت القطا�ات العامة وٕافراغه
  .املناو� وتقلیص التوظیف

ٕاننا يف �حتاد املغريب �لشغل �رى ٔ�ن الت�دید وحتدیث إالدارة املغربیة 
ال یتوقف �ىل رفع شعارات ر�نة، بل یتطلب ٕارادة س�یاس�یة حق�ق�ة 

عي احلكومة والتقائیة يف وضع وتنف�ذ الس�یاسات العموم�ة �شلك یرتمج مسا
�ىل ٔ�رض الواقع، �ه�م �لعنرص ال�رشي ٔ�ي املوظفني واملوظفات، 
�عتبارمه احملور الرئ�يس وجوهر ٔ�ي ٕاصالح ٕاداري و�رتقاء بوضعهم 
املهين و�ج�عي �ىل ٔ�ساس التحفزي و�اكفؤ الفرص واحلد من �ا� 

عموم�ة إالح�اط ا�ي �سود بني صفوف العاملني والعامالت �لوظیفة ال
وامجلا�ات الرتابیة �س�ب ا�متیزي والتقس�مي ٕاىل مرمسني ومؤق�ني و�كر�س 

  .الهشاشة �رب العقدة
ٕان جتدید وحتدیث إالدارة یتطلب ٔ�یضا الس�ید الوز�ر تطو�ر كفاءات 
املوارد ال�رشیة بتكو�ن مس�متر هادف، �شمل امجلیع وتوفري رشوط العمل 

فضاءات العمل بدل ٕاس�ناد �ام الالئق والوسائل ا�لو��س��ك�ة وحتسني 
اس�تق�ال وتوج�ه مرتفقي إالدارات ٕاىل ٔ�عوان �بعني لرشاكت املناو� امللكفة 
�حلراسة والتنظیف، یف�قرون ٔ�ي �كو�ن �اص، �س��د ثقافة أ��الق 
�ملرفق العمويم وجتوید اخلدمة العموم�ة وحتسني ظروف اس�تق�ال 

  .املواطنني واملواطنات
  الس�ید الوز�ر،

ٕان من ش�ٔن ٕاسرتاتیجیة وطنیة �ركز �ىل ت�س�یط املساطر وفعالیة 
العمل العمويم و�ه�م �لعنرص ال�رشي �رب املقاربة ال�شار�یة و�ٓلیة احلوار 



  2019 �ریل�ٔ دورة  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

25 

 )2019 ٔ��ریل 23( 1440 شعبان 17

�ج�عي اجلاد واملسؤول، ٔ�ن تعید الثقة بني إالدارة واملواطنني، وما 
�قا� ٔ�حوج�ا ٕاىل ذ� الس�ید الوز�ر يف هذه الظروف اليت تعرف اح 

اج�عیا ش�به �ام وخسطا مزتایدا �ىل لك القرارات الالشعبیة اليت اختذهتا 
  .احلكومة القدمية اجلدیدة

  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .شكرا

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

الس�ید الوز�ر املنتدب �ى رئ�س احلكومة امللكف ٕ�صالح إالدارة 
  :فة العموم�ةو�لوظی

  . ٔ�س�سمح الس�یدة املس�شارة يف تصحیح بعض ما ورد يف هذه املرافعة
حنن ال نطرح شعارات ف�أ�حرى ٔ�ن �كون ر�نة، ل�س هناك ال جلوء 
وال مك�ف وال �ري مك�ف ليش م�او� وال يش ٕافراغ الوظیفة العموم�ة، 

وم لوا�د ٔ�ما ٔ�رض الواقع فميكن نقول � ٔ�نك ميكن تق. هذه يه الشعارات
الز�رة قصرية لبعض املواقع ا�يل يه فضاءات اس�تق�ال ت�متي �لوزارات معلنا 
معها اتفاق�ات، ؤ�جنز� فضاءات اس�تق�ال يف منوذج مس�توى �املي، سريي 
الس�یدة املس�شارة وقويم �ز�رة �لمقاطعة السادسة يف دوار الر�اء يف هللا 

  ..باليت.. املنصور والق�صلیة يف یعقوب

  :د رئ�س اجللسةالس�ی
  .ر ثنايئاهللا خيلیك الس�یدة املس�شارة، هللا خيلیمك اح�ا لس�نا يف حو 

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

ٕادارة؟ املسؤول تعرف ما  30000واش ت��ظر مين جنهز لیك 
عند� وا�د التصور، وا�د  ٔ�منا) les expériences pilotes( ىنــــــــمع

املیثاق منوذ� نقوم �خ�باره وجتریبه يف موقع ��ا�لیة، يف موقع �ل�ارج�ة 
�لق�صلیة العامة يف اجلز�رة اخلرضاء، مبس�شفى محمد اخلامس يف اجلدیدة 
ومبركز ل�سجیل الس�یارات يف الر�ط، وس��و�ه ٕاىل فاس ومك�اس ٕالرساء 

  .داریة يف اململكة املغربیةٔ�ول مركز لتوح�د اخلدمات االٕ 
هناك معل دؤوب و�دي ويف املیدان، �لرمغ من �خ�الالت اليت 
تفضلت هبا، ٔ�ما الشعارات املتعلقة �لتعاقد فه�ي ال �القة لها �ملوضوع 

  .الس�یدة املس�شارة
  .شكرا

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

ا�و� امللكفة �لتمنیة املس�تدامة، وموضو�ه ون��قل ٕاىل قطاع كتابة 
الوضع الب�يئ املزري ٕ�قلمي طانطان، وهو موضوع من طرف فریق التجمع 

  .تفضلو الس�ید املس�شار احملرتم. الوطين لٔ�حرار

  :املس�شار الس�ید محمد ا�ح�یين
  .شكرا الس�ید الرئ�س

معاجلة یع�ش ٕاقلمي طانطان ٔ�وضا�ا بی��ة مزریة، مىت س�تعملون �ىل 
  هذه إالشاكلیة؟

  .وشكرا

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

اكتبة ا�و� �ى وز�ر الطاقة واملعادن والتمنیة  الوايفالس�یدة �زهة 
  :املس�تدامة ملكفة �لتمنیة املس�تدامة

  .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم �ىل طرح هذا السؤال
مي طانطان، امحلد � ف�ه حمطة معاجلة ٔ�وال، البد من الت�س�ب، ٕاقل

املیاه العادمة ا�يل وصلت الیوم تتعترب منوذج�ة �ىل مس�توى اجلهة ؤ�یضا 
  .�ىل مس�توى املغرب

ف� یتعلق �ٕالشاكل الب�يئ یتعلق بو�دتني صناعیتني ؤ��دهام ملزمة 
  .ب�ٔن تطبق القانون، والثانیة اح�ا لق�نا لها �ل

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .اللكمة لمك الس�ید املس�شار

  :محمد ا�ح�یين الس�یداملس�شار 
  .شكرا الس�یدة الوز�رة

طر� �لسؤال معايل الوز�رة ٔ�ن ٔ�وال فاتت ٔ�عطتنا و�د وما ٔ�وال، 
وفت بو�دها، یعين حىت ال�م معها ٔ�� تنظن �ىل ٔ�نه �اف، يف الوقت 

نطقة و�لتايل ما �زور، الوز�رة تعطینا يف هاذ املنرب و�د �ىل ٔ�هنا �زتور امل 
  .مبعىن �م�ا ا�ٓن زاید �قص معها �لك رصا�ة

�ن اا�يل ذ�رت، حمطة املعاجلة تدارت يف جام�ة  ٔ�وال حمطة املعاجلة
�لیل ا�يل ٔ�� تنرتٔ�سها، و�لتايل املعامل ا�يل ذ�رت ما مربوطی�ش مبحطة 

م�تالیة �ن �لیل، وعند� �دة شاك�ت ااملعاجلة، ٕاذن تیقذفو يف فواد 
�ل�س�بة �لساكنة ا�يل خرست فالحهتم وخرست أ�رايض واملاء ٕاىل �ري 

  .ذ�
  ،ةالس�یدة الوز�ر 

ٔ�نت ما �ایبة أ�خ�ار ا�يل كتعطیين هاذ اجلواب، �الش؟ ٔ�نك ٔ�وال 
اعطی�ين و�د �ش �زوري املنطقة و�لتايل ما زر�هيا، ٔ�ش�نو هو دور 

ا هاذوك املعامل؟ وا�د من حمطات املعاجلة ٕاىل ما اكنو �ادي �ربطو هب
مبعىن ٔ�نه دار معاجلة التصف�ة د�لو، ) le prétraitement(املعامل �ید�ر

وهذاك الثاين درتو معه وا�د االتفاق�ة، ٕاىل �د السا�ة ما �ارف��ش ٔ�ش�نو 
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  .درتو فهاذ االتفاق�ة مع العمل ٔ�هنم تیوقذفو د� فامجلا�ة
ش تعطینا اجلواب الصحیح ٕاذن ٕاىل ما وقفيت �ىل �ني املاكن ما �اد�

وما �اد�ش جتیيب ٔ�خ�ار، ٔ�ن املعامل د�ل السمك اكینني يف ب�یة 
ووالو تريمو املقذوفات د�هلم " 40"طانطان، و�لتايل خرجو عن بالكة 

من بقا� أ�سامك واملاء وا�م وذیك أ�وساخ لكها، و�لتايل أ�طفال د�ل 
  .ري وضع ب�يئ مزرياملدرسة تیلعبو فهيا، ٕاذن هذا وضع مز 

املسا� الثانیة أ�ز�ل �ىل طول املناطق احملدقة �ملدینة، كن�انومك 
�لضبط تفرجو عن هذاك املبلغ ا�يل وا�دتو� به د�ل املطرح �لعامل د�ل 
إالقلمي، كنتو كت�انو ا�راسة واكنت أ�قالمي اجلنوبیة مشكورة قامت 

السا�ة مزال ما اكی�ش ٔ�ذن صاغیة بدورها وعطا�مك ا�راسة، و�لتايل حلد 
�ش تعاونو هذاك املطرح، وكذ� اعطیتو� و�د �ىل ٔ�نه من وقت �ا�مك 
ا�راسة غتفرجو �ىل �ع�د، ٕاذن ا�راسة �ا�مك ما فرج�و �ىل �ع�د، 

  .ووا�دتنا �ش �زوري إالقلمي ما زرتیه
لاكذبة؟ ٕاذن ٔ�ش�نو هو دور هاذ احلكومة �لضبط ا�يل كتعطي الوعود ا

والناس لكيش شاهدة ؤ�نيت بنفسك اعطیت��ا و�د يف هاذ املنرب، و�لتايل 
راه ٕاىل ما مش���ش لعني املاكن وندیوك حىت �شويف �لضبط املناطق ا�يل 
يه مزریة بی��ة �اله تعطینا أ�جوبة، وٕاىل كنيت غتعطینا أ�جوبة نظرا 

  .�اد�ش نتفامهو معك لبعض املعطیات ا�يل �یعطیوك املصاحل اخلارج�ة ما
  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .اللكمة لمك الس�یدة اكتبة ا�و� يف ٕاطار الرد �ىل التعق�ب

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

  .ذبةٔ�وال هذه احلكومة اليت ٔ�نمت جزء مهنا ل�ست حكومة الوعود الاك
  .ز�رة م�دانیة و�ادي �زور طانطان 41املس�ٔ� الثانیة ٔ�� مقت ب 

  .املسا� الثالثة ٔ�� ٔ�يف �لزتامايت ؤ�حتمل مسؤولیة ما ٔ�قول
ؤ�� ٔ�دعوك مكس�شار �رملاين ٔ�ن تصحح السؤال (�ل�س�بة �لو�دتني 

الك�ايب ٔ�ن حمطة املعاجلة ؤ�نت مرشع يه مؤطرة بقانون ا�يل هو القانون 
 ٕاطار الرب�مج الوطين لتطهري السائل والو�دات الصناعیة مؤطرة يف

  ).بقانون دراسة الت�ٔثري �ىل الب��ة
واملس�ٔ� الثانیة ؤ�نت مكرشع ٔ�یضا �خ�صاصات د�ل القانون التنظميي 

من املفرتض ٔ��مك �كونو �ارفني  -ؤ�نت رئ�س جام�ة  -�لجام�ات الرتابیة 
  .ذزوا� �خ�صاص وزوا� التنف�

اح�ا ٔ�س�یدي هاذ الو�دتني ج�نامه حىت �لر�ط و�لكمنا معهم وسولومه 
وجنیو نتذا�رو مع املغاربة و�او لعندي حىت �لمك�ب والزتم�ا ٔ�مام املواطنني 
والزتم�ا �ىل ٔ�ساس ٔ�ننا نوا�بو الو�دة الصناعیة ا�يل تدارت الرشكة د�لها 

 29ملیون ب  100، ٔ�ننا عند� �ر�مج وطين در� ف�ه 2001يف س�نة 
 %30ٕان شاء هللا غیبدا ميل یبداو  2019مرشوع، واملرشوع يف 

د�ل ا�ٓلیة الطوعیة ملاكحفة التلوث ) conditionnalité(كنعطیو، هاذي 
  .الصناعي، �لیين �مكل

  :الس�ید رئ�س اجللسة
الس�ید املس�شار من فض�، �يل . من فض� الس�ید املس�شار

  . خيلیك، تفضيل الس�یدة اكتبة ا�و�الس�یدة اكتبة ا�و� �مكل هللا

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

ٔ�وال، بقدس�یة هذه الق�ة النیابیة، املفرتض حىت ٔ��الق�ا ٔ�ن �سحب 
ما . لكمة الكذب، اح�ا ما كنكذبوش، واملغاربة راه �ارفني مع من �یتلكمو

  .نكذبوش اح�ا� �ملناس�بةك 
وكنمكل وكنطلب م�ك الس�ید الرئ�س ٔ�نك حترص �ىل الوقت ا�يل 

  .داز، وال الس�ید الرئ�س �یوقفين

  :الس�ید رئ�س اجللسة
�نیة �ادي نضیفها � الس�یدة اكتبة ا�و�، ولكن من فض�  15

  .كذ� جيب ا�رتام السادة املس�شار�ن، من فض�

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

 2003و�لتايل ٔ�� ٔ�قول ؤ�ؤكد الو�دة الصناعیة ا�يل دارت ق�ل من 
در� لها ا�مع الاكمل وغتبدا املرشوع د�لها والفلوس د�لها موجود�ن، ٔ�ن 

س�ٔ� اكینة ا�مع مرشوط، حىت كتبدا يف أ�شغال �اد كنعطیوها، امل 
  .ال مازال امسح يل، مازال �يق يل الوقت. أ�وىل

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .�نیة زد�ها � 20

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

املس�ٔ� الثانیة، النائب الربملاين ا�يل صاحب الرشكة أ�خرى �اصمك 
  .رو معهمتش�یو تذا�

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

ن��قل ٕاىل السؤال أ�ول املو�ه لقطاع العدل، وموضو�ه ماكنة كتابة 
الضبط يف املنظومة القضائیة، واللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق 

  .التجمع الوطين لٔ�حرار، لتقدمي السؤال، تفضل الس�ید املس�شار
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  :املس�شار الس�ید جامل ا��ن العكرود
  .شكرا الس�ید الرئ�س
  الس�ید الوز�ر احملرتم،

حتتل كتابة الضبط ماكنة �مة يف م�ظومة العدا�، �اصة بعد اس�تقالل 
  .السلطة القضائیة عن وزارة العدل، واملصادقة �ىل قانون التنظمي القضايئ

  الس�ید الوز�ر احملرتم،
لقد ٔ�سس�مت ٔ�فق �دید �ى ٔ�طر كتابة الضبط، �� فقد ٔ�صبح من 

لرضوري ٕاقرار التكو�ن املناسب يف هذا ا�ال بت�س�یق مع �يق املهن ا
  .القضائیة

  الس�ید الوز�ر احملرتم، 
ما يه ٕاسرتاتیجیتمك �مع هذا التو�ه يف ٔ�فق إالرتقاء بعمل كتابة 

  الضبط؟
  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .اللكمة لمك الس�ید الوز�ر

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

فریق التجمع الوطين لٔ�حرار �ىل هاذ السؤال ٔ�وال، بغیت �شكر 
و�ىل ٕا�رة �ه�م ٕاىل رشحية �مة �دا ؤ�ساس�یة، يه هیئة كتابة الضبط، 
هاذو �ٓالف من املوظفني واملوظفات یقومون بعمل ج�ار، ؤ�غتمن هذا 

ودمه ٕالجناح السؤال ليك ٔ�و�ه هلم لك عبارات التقد�ر وإالم�نان �ىل �
  .إالصالح يف جمال القضاء و�رتقاء �ٔ�داء العام يف مرفق العدا�

كتابة الضبط، كام تفضلمت الس�ید املس�شار، يه جحر الزاویة ويه �لقة 
ٔ�ساس�یة يف العملیة القضائیة، و�لتايل جناح هاذ إالصالح ا�ي نبارشه يف 

ة �لعنرص ال�رشي والعنایة بالد� یتوقف �ىل إالرتقاء �ك�ابة الضبط والعنای
�لرشوط والظروف املادیة و�ج�عیة لهیئة كتابة الضبط، و�اصة ٕاعطاء 

  .التكو�ن ما �س�تحق من ماكنة ممزية
التكو�ن أ�سايس والتكو�ن : اح�ا ك�ش�تغلو �ىل التكو�ن من مقاربتني

املس�متر لتلبیة احلاج�ات املزتایدة لٕالدارة القضائیة وجلعلها توا�ب 
  .س�ت�دات ال�رشیعیة والرمقیة والتك�ولوج�ة و�ج�عیة و�ريهاامل 

ما هو �ين : ٕاذن هاذ التكو�ن ا�ي نعمتده يف الوزارة ینقسم ٕاىل شقني
�رتبط �ملهام املهنیة القضائیة والش�به القضائیة لك�ابة الضبط، وبني التكو�ن 

  .إالداري ا�ي �رتبط �الرتقاء �ملهارات التدبريیة �لموظفني
مت تعدیل النظام أ�سايس لهیئة كتابة الضبط لیجعل من موضوع 

س�نعلن يف أ�شهر القریبة ٕان . التكو�ن أ�سايس واملس�متر مس�ٔ� ٕالزام�ة
شاء هللا عن ٕا�داث املدرسة الوطنیة لك�ابة الضبط مكؤسسة �امعیة �لیا 

  .ةغت�لق الفضاء املناسب لٕالرتقاء �لتكو�ن لهذه الف�ة املهنیة الهام
نعطیمك فكرة، هاذ الس�نة خضع موظفو هیئة كتابة الضبط يف ٕاطار 

موظف،  4731ٔ��شطة املعهد العايل �لقضاء مت تنظمي �رامج �كوی��ة ل 
  . مشلت التكو�ن إال�دادي والتكو�ن املس�متر

ورات التكوی��ة اليت اس�تفاد ا�ٔ�یضا شهدت �ددا من  2018س�نة 
ت �كوی��ة م�خصصة يف جمال تدبري مهنا املسؤولون واملوظفون، ويه دورا

د�ل املوظفني، �ر�مج ت�ٔهیيل لفائدة  110املشرت�ت م�ال، اس�تفاد مهنا 
رؤساء كتابة الضبط ورؤساء كتابة الضبط يف النیابة العامة، لكهم مسؤولني 

  .، ٕاضافة ٕاىل تداریب املتخصصة يف بعض ا�االت�33دد 

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

  .اللكمة لمك الس�ید املس�شار، الس�ید الرئ�س ف� تبقى من الوقت

  :املس�شار الس�ید محمد البكوري
  .شكرا الس�ید الوز�ر

ٔ�شكرمك �ىل جوا�مك، م�وها يف هذا إالطار �اله�م البالغ ا�ي تولونه 
لهیئة كتابة الضبط اليت تعترب العمود الفقري لعمل احملمكة، ونعترب ٔ�هنا كذ� 

ٔ�ول �لجهاز القضايئ يف ٔ�داء رسالته الن���، مفهنا ی��دئ امللف  مسا�د
  .القضايئ ومهنا ی�هت�ي

حنن مر�حون الس�ید الوز�ر مل�سوب الثقة والهدوء ا�ي رجع حملامكنا 
�ىل صعید اكفة الرتاب الوطين، وا�ي اكن س��ه املبارش هذا العمل 

�رية من موظفي احملامك ا�ؤوب ا�ي قامت به وزار�مك، مث كذ� ال�س�بة الك 
  .اليت ٔ�صبح هلم �كو�ن قانوين �ايل

  الس�ید الوز�ر، 
اش�تغلت الفرق الربملانیة معمك دا�ل هذا ا�لس املوقر �ىل تعدیل 
مرشوع قانون التنظمي القضايئ، توفق�ا و� امحلد يف ٕاخرا�ه بعد ٕاد�ال 

املاكنة  تعدیل، وهو ٕاجناز وطين �رخيي �م س�یعطي �لك ت�ٔ�ید 97حوايل 
الالزمة لهذه الهیئة املوقرة، واليت ت��ظر م�ا املزید من �ه�م والعنایة 

  .ٕاكدارة قضائیة، ٔ�هنا تعترب معود ٕاصالح م�ظومة العدا�
  الس�ید الوز�ر احملرتم،

نقدر �الیا القراءة اليت ٔ�عطهتا احملمكة ا�س�توریة لقانون التنظمي القضايئ 
يف �درة �درة، نعتربها يف فریق�ا جشا�ة �س�تحق بعد ٕا�الته من طرفمك �لهيا 

م�ا لك التقد�ر، وهو ما یفرض �لینا حكومة و�رملان ا�رتا�ا، و�لرمغ من 
ذ� فٕان الوضع یفرض كذ� �لینا إالرساع يف ٕاخراج هذا املرشوع يف 
ٔ�قرب وقت ممكن، وا�ي سريىق �لك ت�ٔ�ید مباكنة هیئة كتابة الضبط 

، ٔ�ن � ٔ�مهیته وراهن��ه، �اصة ٔ�نه قطب ر� و�جلسم القضايئ �لك
  .معل احملامك

و�شكرمك كذ� الس�ید الوز�ر �ىل سعیمك ا�امئ واجلدي �لق�ام مبراجعة 
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شام� � من �الل جتمیع النصوص القانونیة املتفرقة يف قوانني مس�تق�، 
  ". مدونة مصغرة �لقانون القضايئ اخلاص"وذ� ف� ميكن ٔ�ن �سمیه ب 

  .راوشك

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

ون��قل ٕاىل السؤال الثاين، وموضو�ه أ�طفال املهملني املتكفل هبم من 
طرف أ��انب، وهو سؤال موضوع من طرف الفریق �شرتايك، تفضلو 

  .الس�ید الرئ�س

  :املس�شار الس�ید محمد �لمي
  .شكرا الس�ید الرئ�س
  الس�ید الوز�ر احملرتم،

  ت والسادة املس�شار�ن احملرتمني،الس�یدا
  الس�ید الوز�ر،

الفریق �شرتايك �سائلمك عن ا�ٓ�ر املرتتبة عن معلیة التكفل �ٔ�طفال 
  .املهملني من طرف أ��انب

  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .اللكمة لمك لٕال�ابة عن السؤال

  :الس�ید وز�ر العدل
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  .ايك �ىل ٕا�رة هاذ املوضوعشكرا �لفریق �شرت 
فٕاذن كفا� أ�طفال املهملني يف �د ذاهتا موضوع شائك ومعقد، و�زداد 

  .تعق�دا وحساس�یة �ني �كون أ�طفال املتكفل هبم من طرف ٔ��انب
ٕاذن هناك بطبیعة احلال القانون صدر كام �اء يف السؤال يف یونیو 

�اصة ف� یتعلق بتعمیق ، الوزارة معلت وا�د العدد د�ل ا�هوادت 2002
أ�حباث املنجزة من طرف الضابطة القضائیة حول ٔ�هلیة طالب الكفا� 

تتقوم هبا �لتكفل �لطفل، و�اصة ٕاذا اكن ٔ�ج�بیا، و�رمغ لك ا�هودات ا�يل 
  النیا�ت العامة، ٔ�نه �الش هاذ أ�حباث لكها؟

ج�يب هو ٔ�ن ٔ�ن ا�يل �هيم يف هاد أ�حباث لكها �ني یتعلق املوضوع ب�ٔ 
ووكذا، ولكن ٔ�ساسا �ىل قدرته �ىل ت�ش�ئة .. نت�ٔكد من �زاهته ؤ��القه 

املكفول ت�ش�ئة ٕاسالم�ة، وت�ش�ئة �س�تجیب �لثوابت املغربیة، مث ما يه 
ا�ٓلیات اليت جيب ٔ�ن جند �لتعاون مع املنظومة الق�صلیة الوطنیة ومع 

�يب ا�ي �كفل سفارة البالد �ارج املغرب لت��ع ٕاىل ٔ�ي مدى هاذ أ�ج 
  وی�شؤه ت�ش�ئة تت�اوب وثوابت البالد وهو�هتا؟ خيضعهبطفل مغريب 

فاخلالصة دفعت بوزارة العدل ٕاىل ٕا�داد مرشوع قانون ممتم ومعدل 

، و�لتدق�ق يف ��س�ام أ�حباث�لقانون الساري النفاذ �ل�شدد يف موضوع 
ٔ�ولویة ٔ�ن  ا�ي جيب ٔ�ن حيصل بني هاذ طالب الكفا� وما �شدد �لیه من

�منو الطفل املغريب يف ب��ة تؤمن � �دم �صطدام مع جممتعه ؤ�ن یظل يف 

  .ت�ش�ئة ٕاسالم�ة حمرتمة لثوابت البالد
  .شكرا الس�ید الرئ�س

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

  .التعق�ب لمك أ�س�تاذ �لمي

  :محمد �لمي الس�یداملس�شار 
  .شكرا الس�ید الوز�ر
املتعلق �كفا� أ�طفال املهملني ٔ��اط  15.01القانون حصیح �ىل ٔ�ن 

مس�ٔ� الكفا� بضام�ت هامة، ٔ�ن الهاجس عند املرشع املغريب اكن هو 
  .توفري امحلایة أ��الق�ة وكذ� امحلایة �ج�عیة

  الس�ید الوز�ر،
امسحوا يل ٔ�ن ٔ�قول لمك ب�ٔن الفریق �شرتايك یثري ان��اه احلكومة �لك، 

ومة يه م�ضام�ة، و�نا هاذ السؤال ٕاىل وزارة العدل ل�س�تف�ق ٔ�ن احلك
نباهة احلكومة احملرتمة، ٔ�ن خماطر الكفا� من طرف أ��انب یرتتب عهنا 
تغیري العق�دة، وعند� �االت وقفت �لهيا النیابة العامة من طرف ٔ�ج�يب 
�كفل بطفل و�ري امسه، جع� مس�یحیا مث رجع ٕاىل املغرب وطلب التكفل 

شخص �ٓخر، فلوال یقظة املصاحل أ�م�یة والنیابة العامة، لاكن هذا أ��ري � 
  .س�یحصل حتت �فطة الكفا� �ىل أ�طفال

اح�ا الهاجس د�ل الفریق �شرتايك من طرح هذا السؤال هو ٔ�ن 
أ�طفال والف�یات د�لنا یمت اس�تغالهلم ��س�یا، الس�ید الوز�ر احملرتم، من 

هاذ أ�طفال حضا� د�ل الت�ارة د�ل  طرف أ��انب، ٔ�و یصبحون
أ�عضاء ال�رشیة، وبغیت نقول لمك برصحي العبارة �ىل ٔ�ن هناك بعض 
امجلعیات وبعض أ�ش�اص العاملني دا�ل امجلعیات ا�يل املظاهر د�ل 
الرثاء ٔ�صبحت تظهر �لهيم عن طریق اس�تغالل م�شور اختذته احلكومة 

سن املسطرة د�ل كفا� أ�طفال السابقة، ا�ي �اء يف ظاهره ب�ٔنه حي 
  .املهملني من طرف أ��انب

ولكن مع لك ٔ�سف وقف�ا �ىل حقائق خطرية، هو ٔ�ن بعض العاملني يف 
بعض امجلعیات ا�يل �اص �ك�یف �ود املصاحل أ�م�یة و�اص وزارة 
العدل متد الید د�لها لوزارة ا�ا�لیة وكذ� وزارة اخلارج�ة، ٔ�نه الس�ید 

ا�ي اختذته حكومة الس�ید جطو  2005ا فعلمت �ري املرسوم د�ل الوز�ر ٕاذ
، اكن تیقول �اص قايض التوثیق ميل یعطي أ�مر 15.01لرشح القانون 

�لطفل املهمل من طرف أ�ج�يب ید�ر الق�صل ٔ�و وز�ر اخلارج�ة البحث 
  .و�زود به وز�ر العدل، �عتباره �ٓنذاك اكن رئ�س النیابة العامة

لوز�ر احملرتم مع مرشوع القانون اجلدید، ٕاذا �اء �لربملان اح�ا الس�ید ا
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س��خرط يف النقاش و�رسیع وثرية املصادقة �لیه، والقصد د�لنا هو الرضب 
�ىل ٔ�یدي بعض هاذ امجلعیات و�اصة اكینة وا�د امجلعیة مبدینة طن�ة ا�يل 

لناس، فاحتة النیابة العامة املتابعة يف ٔ��د أ�ش�اص، اح�ا ما ��شهروش �
وبغیت نقول لمك ٔ�ن القصد د�لنا هو احلفاظ �ىل الهویة املغربیة وب�ٔن حىت 
ا�لس العلمي أ��ىل راه �ل�س�بة حلریة املعتقد �یعطهيا �لناس الراشد�ن، 

�اص كام �اء يف جوا�مك احلفاظ �ىل الهویة إالسالم�ة . هاذو راه ٔ�طفال
  .�ل أ�طفال د�لناوالثوابت وا�لغة أ�مازیغیة وا�لغة العربیة د

 .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا أ�س�تاذ �لمي، اس��فذمت الوقت ا�صص لمك

  .إال�ابة لمك الس�ید الوز�ر ف� تبقى من الوقت

  :الس�ید وز�ر العدل
فالس�ید الرئ�س، �ري ليك ٔ�تفا�ل ٕاجيا� مع مالحظات الفریق 

  الـــــــــــهاذ ا�لجنة دی�شرتايك، ٔ�مه تعدیل غیجي به القانون هو تدق�ق 

أ�حباث وٕاجياد ا�ٓلیة د�ل الت�س�یق بني لك القطا�ات املتد��، ؤ�ساسا  

�ارج الرتاب الوطين �لت��ع املیداين حلیاة املتكفل به، و�اصة ٔ�ن هاذ اليش 

ا�يل قلتو حصیح، واح�ا حریصني �ىل ٔ�ن هاذ املغاربة یبقاو كام و�و 

  .ربیةمسلمني م�ش�ب�ني بثوا�هتم و�لهویة املغ

  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید رئ�س اجللسة

  . شكرا الس�ید الوز�ر �ىل مسامهتمك

وق�ل رفع اجللسة، ٔ�ذ�ر الس�یدات والسادة املس�شار�ن ب�ٔنه سوف 

ختصص م�ارشة بعد هذه اجللسة، �لسة �امة �رشیعیة، ختصص ��راسة 

تاذ والتصویت �ىل النصوص اجلاهزة، وسوف یرتٔ�سها اخللیفة الرابع أ�س� 

  .عبد القادر سالمة

  .شكرا �ىل مسامهتمك مجیعا

  .ورفعت اجللسة


