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   251رمق  اجللسةحمرض 

 ).م2019 دج�رب 03(هـ 1441 ربیع الثانــي 06 ثال�ءال : التارخي
  .أ�ول لرئ�س ا�لس، اخللیفة الصمد ق�وحاملس�شار الس�ید عبد : الرئاسة
�ق�قة او  ثالثةتان وعرش دقائق، ٕابتداء من السا�ة ال ساع : التوق�ت

  .السادسة بعد الزوال
  .ئ� الشفهیةأ�س�  م�اقشة: �دول أ�عامل

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

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

  .ٔ�مجعني
  .ٔ��لن عن اف�تاح اجللسة

  الس�ید�ن الوز�ر�ن،
  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

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

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

  .ٕا�ال�ت، اللكمة لمك الس�ید أ�مني

  :�شار الس�ید ٔ�محد خلریف، ٔ�مني ا�لساملس 
  .شكرا الس�ید الرئ�س احملرتم
  الس�ید وز�ر ا�و� احملرتم،

  الس�ید الوز�ر احملرتم،
  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

�ل�س�بة لٔ�س�ئ� اليت توصلت هبا رئاسة جملس املس�شار�ن ٕاىل �ایة 
  :، فه�ي اكلتايل2019دج�رب  3یومه الثال�ء 

 .ٔ�س�ئ� 6:الشفهیة أ�س�ئ� �دد -

 .ٔ�س�ئ� 5 :الك�ابیة أ�س�ئ� �دد -
 مع اجللسة هذه هنایة بعد م�ارشة س�نكون ب�ٔننا املوقر ا�لس حنیط كام

 �رشیعني نصني �ىل والتصویت ��راسة ختصص �رشیعیة �امة �لسة

  .�اهز�ن
 ��راسة املتعلقة العامة اجللسات برب�مج ٔ�یضا املوقر ا�لس وخنرب

 وا�ي 2020 املالیة �لس�نة 70.19 رمق املالیة قانون مرشوع �ىل لتصویتوا

  :اكلتايل س�یكون

 صبا�ا، ونصف العارشة السا�ة �ىل 2019 دج�رب 5 امخل�س یوم -

 �ىل ��لس، وا�مو�ات الفرق �ن من العامة املناقشة يف الرشوع

 لرد عو�س�� العامة املناقشة مواص� زو� والنصف الثالثة السا�ة

  .إالدارة وٕاصالح واملالیة �ق�صاد وز�ر الس�ید

 �ىل التصویت صبا�ا، العارشة السا�ة �ىل 2019 دج�رب 6 امجلعة یوم -

 والنصف الرابعة السا�ة �ىل املالیة، قانون مرشوع من أ�ول اجلزء

 الثاين، اجلزء �ىل والتصویت الفرعیة املزيانیة مشاریع م�اقشة زو�

  .�رم�ه 2020 املالیة �لس�نة 70.19 رمق ملالیةا قانون ومرشوع
  .�لیمك السالم

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

 ا�و� وز�ر �لس�ید املو�ه �لسؤال اجللسة هذه ٔ�عامل �دول �س�هتل

 املندوبیة ٔ�طر وضعیة حول الربملان، مع والعالقات إال�سان حبقوق امللكف

 �س�تقاليل الفریق من املس�شار�ن السادة ٔ��د اللكمة �لتخطیط، السام�ة

  .والتعادلیة �لو�دة
  .اليس نظام نقطة

  :اهلمس الكرمي عبد الس�ید املس�شار
  الرئ�س، الس�ید
  الوز�ر، الس�ید
  الوزراء، السادة

  املس�شار�ن، والسادة الس�یدات
 �زة الس�یار الطریق د�ل أ�لمي احلدث ٔ�ن عرف�و كام الرئ�س، الس�ید

 تالوة م�مك ف�ٔ�متس جرحي، 36 من ؤ�كرث مواطن 17 حبیاة ٔ�ودى ا�يل فاس

فاجعة ٔ��مية، و�نا  أ�رس، للك احلارة وتعازینا الض�ا� هؤالء �ىل الفاحتة
كفریق رسا� �لس�ید وز�ر التجهزي، �ش ٕاجيي �لجنة، ٔ�ن من ٔ�س�باب 

ق احلادث يه الوضعیة د�ل الطرق واجلودة د�لها، ٔ�� ك�سمیوه ذیك الطری
 .طریق املوت

  .ف�ٔدعومك ٕاىل تالوة الفاحتة
  .شكرا

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
فعال هذا اكن مربمج، الس�ید املس�شار، ٕاذن الفاحتة، قراءة الفاحتة 

  .�رحام �ىل ٔ�رواح الض�ا�
ِحميِ  ْمحَِن الر� ِ الر� ِ َرِبّ الَْعالَِمنيَ  ،ِ�ْسِم ا�� ِحميِ  ،الَْحْمُد ِ�� ِن الر� ْمحَ َماِ�ِ ، الر�

�نِ  َتِعنيُ  ،یَْوِم اِ�ّ َك �َس�ْ ��
�
َك نَْعُبُد َوا ��

�
َتِقميَ  ،ا اَط الُْمس�ْ َ اَط ، اْهِدَ� الِرصّ ِرصَ

اِلّنيَ  ْم َوَال الض� ْم �َْريِ الَْمْغُضوِب �َلَْهيِ �َن ��نَْعْمَت �َلَْهيِ ِ   .�ٓمني، ا��
ِة َمع�ا یَِصُفوَن،  َِّك َرّبِ الِْعز� ْبَ�اَن َرب ِ ، َوَسَالٌم �ََىل الُْمْرَسِلنيَ س�ُ َوالَْحْمُد ِ��

  .َرّبِ الَْعالَِمنيَ 
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ریق �س�تقاليل �لو�دة اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من الف
  .والتعادلیة لتقدمي السؤال، تفضل اليس حسن

  :املس�شار الس�ید احلسن سلیغوة
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  السادة الوزراء،
  زماليئ أ�عزاء،
  الس�ید الوز�ر،

كام تعلمون تتوفر املندوبیة السام�ة �لتخطیط �ىل �رية أ�طر املغربیة 
مي �دة معطیات دق�قة، سامهت من اليت سامهت و�سامه �شلك �بري لتقد

قریب ٔ�و بعید يف رمس س�یاسات معوم�ة، اكن لها �لغ أ��ر �ىل املواطن 
  .املغريب

لكن هذه الف�ة ٔ�حضت تعرف هتم�شا حق�ق�ا يف ظل اع�د املندوبیة 
السام�ة �ك�ف�ة ش�به اكم� �ىل التدبري املفوض �ري الضامن لرشوط 

  .�ولیة املعمتدةحتصیل املعلومة وفق املعایري ا
ها احلكومة وز�ر، ما يه إالجراءات اليت تت�ذ�ا، �سائلمك، الس�ید ال

  من ٔ��ل ٕانصاف ٔ�طر املندوبیة السام�ة �لتخطیط؟
وما يه إالجراءات اليت س���ذوهنا من ٔ��ل وضع �ٓلیة جتاه التدبري 

  املفوض من ٔ��ل تقدمي معلومات دق�قة وفق الرشوط املعمتدة دولیا؟ 
  .شكرا

  :اجللسة رئ�سس�ید ال 
  .شكرا

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

وز�ر ا�و� امللكف حبقوق إال�سان والعالقات مع  الرم�د املصطفىالس�ید 
  :الربملان

  الس�ید الرئ�س،
  الس�یدات املس�شارات،

  السادة املس�شار�ن،
من �الل اجلواب ا�ي توصلنا به، ٔ�فاد الس�ید املندوب السايم 

  :تخطیط مبا یيل�ل 
ٔ�وال، املندوبیة السام�ة �لتخطیط حریصة لك احلرص �ىل �ش�تغال 
وفق املعایري املعمتدة دولیا، ويه �� حترص �ىل جودة ودقة إالحصائیات 

  .واملؤرشات اليت تقد�ا
�نیا، ٕاهنا تعمتد �ىل ما �هيا من ٕاماك�ت ذاتیة، وقد تلتجئ ٕاىل ٔ�جراء 

ئیة بعد الت�ٔهیل الرضوري هلم، وال�ت�ٔكد من ٕاماك�هتم ٔ�و مؤق�ني بصفة اس�ت��ا
�لق�ام �ملهام املنوطة هبم، و�لطبع فٕاهنا �راقهبم وتتابع نتاجئ معلهم وتقوم 

  .�لتدق�قات الالزمة �ىل ضوء ذ�
�لثا، ٕان ذ� ال یمت ٕاال يف �ا� اخلصاص يف املوارد ال�رشیة �س�ب 

ٕاىل دمع ٔ�طرها مبوارد �رشیة ٕاضاف�ة  جحم البحوث املقررة و�ا�ة املندوبیة
  .مؤه� ٕالجناز �راجمها، والوفاء �لزتاماهتا

ٕا�هيا ٕان املندوبیة بناء �ىل ذ�، تنفي ما �اء يف نص السؤال مما �سب 
دامئا عامد معلها وحبو�ا، كام ٔ�هنا ال تقوم ب�ٔي  نمن هتم�ش ٔ�طرها ا��ن یبقو

  .تفویض كام �اء يف سؤالمك
 أ��ري، ٔ�نه ميكن تصنیف البحوث اليت تقوم هبا �د�ر ���ر يف

  :املندوبیة ٕاىل ثالث ف�ات
ٔ�وال، حبوث دامئة تنجز �س�مترار، مكوضوع البحث يف ال�شغیل وحول 
أ�سعار وإالنتاج، وحبوث حول الظرف�ة �ى أ�رس واملقاوالت، والبحوث 

  .الس�نویة �ى املقاوالت
ینة لك مخس س�نوات ٔ�و �نیا، حبوث دوریة تنجز حسب وترية مع 

عرش س�نوات م�ال، اكلبحث حول اس�هتالك ونفقات أ�رس، البحث حول 
مس�تو�ت مع�شة أ�رس، البحث حول القطاع �ري املنظم، البحث حول 

  .العنف ضد ال�ساء، البحث الوطين ا�ميوغرايف
�لساكن تنضاف ٕاىل هذه البحوث �لثا، معلیة إالحصاء العام 

س�نوات، ح�ث مت ٕاجناز م�ذ اس�تقالل  10مرة لك والسكىن، اليت تنجز 
  .2014معلیات من هذا النوع، اكن �ٓخرها س�نة  6املغرب 

وهبذا فاملندوبیة تؤكد ٔ�ن هذه البحوث تنجز لكها وفق املعایري املعمتدة 
  .دولیا

  .شكرا

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

، تفضلو اليس اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعق�ب
  .حسن

  :املس�شار الس�ید احلسن سلیغوة
شكرا الس�ید الوز�ر �ىل هذه املعطیات اليت قدمهتا املندوبیة السام�ة 

ٕاذا اكن يش هتم�ش ا�ي  -ؤ�قولها  –�لتخطیط، ولكن مع أ�سف الشدید 
تقدمه املندوبیة فه�ي يف ٕاطار املوظفني، عندما تتعامل هاذ املندوبیة مع 

ات، اح�ا تنعرفو ب�ٔن ا�ور ا�ي تقوم به ماكتب ا�راسات ماكتب ا�راس
�د �م، ولكن مع أ�سف الشدید، لقد ٔ�شار تقر�ر ا�لس أ��ىل 
�لحسا�ت يف ٔ��لب ماكتب ا�راسات اليت تتعاقد معها إالدارات العموم�ة 
وختصص لها مزيانیات �مة من املال العام، ال تقدم تقار�ر دق�قة وفق 

ولیة، واملندوبیة، مع أ�سف، تتعامل مع نفس هاذ ماكتب املعایري ا�
ا�راسات، هاذ ماكتب ا�راسات ا�يل بدات تت�ش�ٔ وتتصبح وتتعمل من 
ٔ��ل الطلب، ميكن نقول � �ن املرشوع �اله �اد تیخرج وتت�ش�ٔ ماكتب 

  .ا�راسات وتتا�ذ املاريش
ل الفحص يف �ىل احلكومة، الس�ید الوز�ر، �ش تقومو بوا�د النوع د�
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ٕاطار هاذ املاكتب ا�يل ت��عاملو معها يف هاذ النوع د�ل املؤسسات، ٔ�ن 
  .هناك مال �ام هيدر �يشء كثري

ٔ�كرث من هذا �ات �ىل لسان م�دوبیة التخطیط ميل قالت تتعامل مع 
، اح�ا تنف�وه ٔ�ن تتعامل مع موظفني ..املوظفني د�لها بوا�د إالطار وبوا�د

كن لنا نقو� ب�ٔن يف ظل لك هذا، یعاين موظفو املندوبیة بوا�د ٔ�قل ما مي
السام�ة �لتخطیط من ا�هتم�ش واحلرمان وهزا� التعویضات املیدانیة، بل 
حرموا وم�عوا حىت من الولوج مقر مجعیة أ�عامل �ج�عیة اليت سلمت 
هلم مبحرض مايض �لیه الس�ید املندوب، مع العمل ٔ�ن امجلعیة قامت خبدمات 

  .��لی
  ..لهذا اجلواب د�ل املندوبیة ميكن يل نقول لمك، مع أ�سف الشدید 

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

  .اللكمة لمك الس�ید الوز�ر يف ٕاطار الرد ف� تبقى من وقت

  :الس�ید وز�ر ا�و� امللكف حبقوق إال�سان والعالقات مع الربملان
  الس�ید املس�شار احملرتم،

یة السام�ة �لتخطیط يه مؤسسة مس�تق� عن احلكومة، رئ�س املندوب 
احلكومة ٔ�و احلكومة �رمهتا ال مت� ٔ�ن تصدر ٔ�ي تعل�ت ٔ�و توجهيات �یفام 

  .اكن نوعها لهذه املؤسسة
الس�ید املندوب السايم هو ا�ي � و�ده السلطة �ىل املوظفني ا��ن 

  .�ش�تغلون معه
ال سلطة �لحكومة �لهيا كام هو احلال املهنجیة اليت �ش�تغل هبا املندوبیة 

  .�ل�س�بة لبايق املؤسسات ا�س�توریة

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

ن��قل ٕاىل السؤال أ�ول املو�ه لقطاع العدل، وموضو�ه �دم تنف�ذ 
أ�حاكم القضائیة، وهو سؤال موضوع من طرف فریق ا�مو�ة الكونفدرالیة 

  .دمي السؤال، تفضيل الس�یدة املس�شارة احملرتمةا�ميقراطیة �لشغل لتق

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

  الس�ید الوز�ر، 
�سائلمك حول إالجراءات املت�ذة لتنف�ذ أ�حاكم القضائیة الصادرة 

  .لفائدة العامل يف ملفات �زا�ات الشغل
  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .راللكمة لمك الس�ید الوز�

  : الس�ید محمد بنعبد القادر، وز�ر العدل
  الس�یدة املس�شارة،

تعلمون ٔ�ن تنف�ذ أ�حاكم القضائیة هو عنرص ٔ�سايس يف املنظومة 
القضائیة ومؤرش �ىل جناعهتا وفعالیهتا، وهو ٔ�یضا د�امة لبناء دو� احلق 
والقانون ومصدر �لثقة يف إالدارة ويف القضاء، ولتكر�س قدس�یة أ�حاكم 

  .�هتاوهی 
ص �ىل رضورة تنف�ذ أ�حاكم من ا�س�تور عندما ن 126الفصل 

�ىل امجلیع، فهاذ إاللزام�ة ال ميكن ٔ�ن تتحقق ٕاال  ضاءة الصادرة عن القئیا�هنا
�لتنف�ذ، وامجلیع مقصود به لك أ�ش�اص ا�اتیني واملعنویني ؤ�ش�اص 

  .القانون العام ويف مقدمهتم إالدارة العموم�ة
مفروغ م�ه، ا�ور د�ل الوزارة، الوزارة تتعمل �ىل ت��ع  ٕاذن فهذا ٔ�مر

تنف�ذ أ�حاكم القضائیة من �الل بعض ا�ٓلیات التنظميیة، اكینة �لیة 
مركزیة يف الوزارة تتجمتع شهر� يف ٕاطار ت��ع املؤرشات املس�� يف لك 
حمامك اململكة حول مدى تنف�ذ أ�حاكم القضائیة، وت�شوف ٔ�ش�نو يه 

  .و�خ�الالتاملشالك 
كذ� هناك اج��ات دوریة مع رشكة الت�ٔمني ٔ�هنا ٔ�یضا معنیة 
�لتنف�ذ، �ٕالضافة ٕاىل �دة �ٓلیة ٔ�خرى من ٔ��ل �سهیل تنف�ذ أ�حاكم 

  .الصادرة عن القضاء
  .شكرا الس�یدة املس�شارة

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

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

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

شكرا الس�ید الوز�ر ٔ�نك سهليت �لیا يف احلق�قة امل�ٔموریة، هذاك 
ال�م امجلیل ا�يل قليت ب�ٔن لك أ�حاكم لها قدس�یة، ب�ٔهنا يه مصدر ثقة، 
ب�ٔن إاللزام�ة ال ميكن ٔ�ن تتحقق ٕاال �لتنف�ذ، هاذ اليش لكيش مجیل، وقليت 

ن هاذ اليش یلزم مجیع أ�طراف تنف�ذا بطبیعة احلال ٔ�و خضو�ا �لفصل ب�ٔ 
من ا�س�تور، هاذ اليش لكه مجیل، و�لتايل اح�ا تنطرحو إالشاكلیة  126

د�ل وا�د ا�مو�ة ٔ�� كنت و�دت مجمو�ة د�ل أ�حاكم ا�يل صادرة 
يف لفائدة العامل يف �زا�ات الشغل وما تنفدا�ش، وهذا ميكن �س�تدلو به 

ٕاطار النقاش العام ا�يل تناقشو ف�ه يف املس�ٔ� د�ل �دم احلجز �ىل 
  .ممتلاكت ا�و�

، 2013، من 2012س�نوات طوی� من اك�ن عند� ٔ�حاكم صادرة م�ذ 
، ضد رشاكت ا�يل العامل هام الض�ا� د�لها و�ی�س�ناو وهام �س 2010من 

م�ال اك�ن رشكة  زعام �سطاء، تی�س�ناو هاذو مطرود�ن من العمل، نعطیمك
يف  س�رم بال�وما�ف يف ا�ار البیضاء، ف�دق بلري ورزازات، ف�دق 
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اح�ا من بني  ورزازات، ٕاىل �ٓخره، و�لتايل هاذ أ�حاكم قدمية، و�لتايل
ا�فو�ات ا�يل تندفعو فهيا هو ٔ�ن أ�حاكم �اصها التنف�ذ كام قلتو، سواء 

  .ت ٔ�و ٔ�ش�اص ذاتینيمن طرف ا�و� ٔ�و من طرف الرشاكت ٔ�و مقاوال
وهنا تنطرحو هاذ إالشاكلیة، یعين الوزراء أ�وائل ا�يل س�بقوا يف 
احلكومات السابقة اكن املذ�رة د�ل الس�ید وز�ر الس�ید عبد الرحامن 
الیوسفي، أ�س�تاد عباس الفايس، اكن وا�د ا�مو�ة د�ل القرارات ا�يل 

  .�ل احملمكةتتطلب من احلكومات تنف�ذ القرارات ٔ�و أ�حاكم د
لٔ�سف تنجیو ت�شوفو م�ال احلكومات د�ل اليس عبد إال� ٕا�ن كريان 
ا�يل اكنت انتاكسة يف هاذ ا�ال وخصوصا ف� یتعلق �ملتعلق �حلاملني 

حمك لصاحلهم وما تنفذش، وتنجیو حلكومة صدر یولیوز وا�يل  20حمرض 
 هذه، و�ا يف اليس الع�ين وتنلقاو �كر�س �شلك فضیع لهذه املس�ٔ�

مكرر ا�يل سقطناها هنا� مجیع  8املادة  2017مرشوع قانون املالیة ل
الفرق وا�مو�ات الربملانیة هنا يف هاذ ا�لس، سقطهنا ٔ�هنا ال ماكن لها يف 

  .مرشوع قانون املالیة واملاكن احلق�قي د�لها هو يف املسطرة املدنیة
املرشوع د�ل املالیة د�ل  ولٔ�سف ما اكن والو، �ابوه لنا ا�ٓن يف

ولٔ�سف نفس النقاش ت��طرح ولكن احلكومة مرصة �ىل ٔ�هنا تزنه ، 2020
وهذا ف�ه تب��س ، تطبیق ا�س�تور وعن تطبیق أ�حاكمنفسها عن 

  .لٔ�حاكم القضائیة واح�قار يف احلق�قة �لقضاء
دي الس�ید الوز�ر، اح�ا تنقولو لمك ب�ٔن هاذ املادة ٕاىل دازت راه اح�ا �ا

توریة وب�ٔهنا خصها املاكن منش�یو �لمحمكة ا�س�توریة ٔ�ننا نعترب ٔ�هنا �ري دس� 
یعين امجلیع �اضع لٔ�حاكم القضائیة وب�ٔن املاكن د�لها هو املسطرة ، د�لها

املدنیة ومت ممكن �قشو الصعو�ت ا�يل اكینة عند یعين املرافق د�ل ا�و� 
القضائیة، و�لتايل ت�متناو ٔ��مك تتفا�لو وأ��زة د�لها يف تنف�ذ هاذ ٔ�ٔ�حاكم 

  ٕاجيا� مع هذا النقاش

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

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

  :الس�ید وز�ر العدل
الس�یدة املس�شارة احملرتمة، نتلكم عن تنف�ذ أ�حاكم القضائیة ول�س 

تلاكت ا�و�، تنف�ذ أ�حاكم يف مادة �زا�ات �لرضورة عن احلجز عن مم 
الشغل وحوادث الشغل حنن بصدد وضع ا�لمسات أ��رية �ىل تعدیل 

يف �دیدة ولكن ٔ�یضا  اتطرة املدنیة ا�يل �ادي جيي مس�ت�دقانون املس
جمال القانون اجلنايئ �ىل جترمي ومعاق�ة لك من ميتنع وبدون س�ب معقول 

ٔ�و ی�س�ب يف ت�ٔ�ريه، وس�یعرض قریبا �ىل  عن تنف�ذ حمك ٔ�و ٔ�مر قضايئ
  .مسطرة التصدیق

  .شكرا الس�یدة املس�شارة

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
  . شكرا

ن��قل ٕاىل السؤال الثاين، دامئا يف قطاع العدل وموضو�ه �دم ا��ساب 
ٔ�تعاب احملايم مضن املصاریف القضائیة، وهو سؤال موضوع من طرف 

  .ك لتقدمي السؤالالفریق احلريك، تفضل موالي ام�ار 

  :حيفظه �منبارك الس�یداملس�شار 
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

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

�شلك أ�تعاب القضائیة عبئا حق�ق�ا �ىل املتقاضني وٕانصافا �لمحكوم 
ٔ�تعاب احملايم ملاذا ال یمت ا��ساب : لفائدته، �سائلمك الس�ید الوز�ر احملرتم

مضن املصاریف القضائیة عند تنف�ذ أ�حاكم، ٕاذ یمت �كتفاء فقط ب�ٔتعاب 
  املفوضني القضائیني واخلرباء؟

  .وشكرا الس�ید الرئ�س احملرتم

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
  .شكرا

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

  :العدل وز�رالس�ید 
  الس�ید املس�شار احملرتم، 

ضبط يه معنیة ب��ف�ذ املقررات القضائیة ٕاىل �انب اجلهات كتابة ال 
أ�خرى اليت خول لها القانون ذ�، ويف هذا إالطار فٕان كتابة الضبط 
حترص �ىل حتصیل م�الغ ا��ن العمويم احملكوم هبا يف ٕاطار القضا� الزجریة 

املفوضني  وحتصیل املبالغ املالیة احملكوم هبا يف ٕاطار القضا� املدنیة ٕاىل �انب
  .القضائیني

ضايئ وا�ي ینصب التنف�ذ ا�يل كتبارشو كتابة الضبط ٔ�و املفوض الق
یق�يض ٔ�ن �كون م�الغ هذه الصوا�ر حمددة قانو� ٔ�و  ى�ىل صوا�ر ا�عو 

مبق�ىض حمك �ا�ز حلجیة أ�مر املقيض به، وید�ل مضهنا اسرت�اع الرسوم 
وض القضايئ، ويه حمددة القضائیة واملصاریف د�ل اخلربة ؤ�تعاب املف

�لقانون �ك�ف�ة دق�قة ومعلومة �لجمیع، �ري ٔ�ن ٔ�تعاب احملايم يه من �ة 
ٔ�وىل ال تد�ل مضن املصاریف القضائیة وال حتدد �لقانون، ٔ�ن أ�تعاب 

  .د�ل احملامني يه ختضع لالتفاق بني احملايم ومولكه
  .وشكرا الس�ید املس�شار

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا
  .لكمة لمك الس�ید املس�شار ف� تبقى من الوقتال
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  :حيفظه �منبارك الس�یداملس�شار 
بدون شك الس�ید الوز�ر احملرتم ٔ�ن اس��فاء املتقايض حلقوقه اكم� عند 
تنف�ذ أ�حاكم القضائیة مبا يف ذ� ما ٔ�نفقه من ٔ�تعاب لفائدة حمام�ه ومبا 

یندرج مضن  خرسه من صوا�ر قضائیة �الل خمتلف مرا�ل التقايض
الشعور �ٔ�من القضايئ يف مفهومه العام، ٔ�ن ا�لجوء ٕاىل سا�ة القضاء 
�كون �البا بعد اس��فاد لك الطرق احلبیة والبدائل التصاحلیة، �� ال 
جيب ٔ�ن �شعر احملكوم � يف قضیة من القضا� بتك�ده خلسارة ما، بل جيب 

التقايض دون ٔ�ن تنقص ٔ�ن �رجعه تنف�ذ احلمك القضايئ ٕاىل �ا� ما ق�ل 
  .ذم�ه املالیة ب�ٔي شلك من أ�شاكل

نلمتس م�مك الس�ید الوز�ر احملرتم جمددا، ويف ٕاطار إالصالح  ،�ا

الشمويل ملنظومة العدا�، التفكري يف ٕاجياد �ل لهذه املعض� القانونیة �ىل 
 غرار العدید من دول العامل، ونتومس �ريا من وزار�مك اليت اكنت لها اجلرٔ�ة

يف وقت سابق �سن قانون �اص �ملسا�دة القضائیة ٔ�ن تعمل �اهدة �ىل 
وضع ٕاطار قانوين م�اسب حىت تدرج ٔ�تعاب احملامني مضن املصاریف 

  .القضائیة املشمو� �لتنف�ذ
كام نغتمن هذه املناس�بة لندعومك الس�ید الوز�ر احملرتم الختاذ التدابري 

احملاماة وت�ٔهیلها، �عتباره قطا�ا  املمك�ة �لمزید من العنایة ب�ٔوضاع قطاع
ٔ�سايس ورشیك اسرتاتیجي يف م�ظومة القضاء، ٕاىل �انب مزید من العنایة 

  .و�نیا سني ٔ�وضاع إالدارة القضائیة ماد�كذ� �ملهن القضائیة وحت 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

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

  .اللكمة لمك الس�ید الوز�ر

  :العدل ز�رو الس�ید 
نبقاو الس�ید املس�شار احملرتم يف نطاق السؤال املطروح املتعلق 

�ىل تعدیل القانون املنظم ملهنة �ٔ�تعاب د�ل احملامني، الوزارة �ش�تغل �الیا
احملاماة بت�س�یق و�شاور �م مع مجعیة هیئات احملامني �ملغرب، وبطبیعة 

يت من ش�ٔهنا ٔ�ن تضبط احلال حنن نبقى م�ف��ني �ىل لك �قرتا�ات ال
  .موضوع أ�تعاب وت�رس مساطر وٕاجراءات اس��فاهئا

  .شكرا الس�ید املس�شار

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

ن��قل ٕاىل السؤال الثالث موضو�ه م�ٔسسة الوساطة أ�رسیة بقضاء 
من فریق العدا� والتمنیة، تفضيل  املس�شار�نأ�رسة، اللكمة ٔ��د السادة 

  .س�یدة املس�شارةال 

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

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

  الس�ید الوز�ر احملرتم،
�متزي قضا� أ�رسة خبصوصیاهتا وتداعیات أ�حاكم والقرارات الصادرة 

لوسائل البدی� حلل فهيا �ىل �س�یج أ�رسة، مما �س�تدعي �ع�د �ىل ا
املناز�ات اليت ٔ�صبحت من ٔ�ساس�یات العمل القضايئ �رب العامل، وذ� �رب 

  .تفعیل �ٓلیات الصلح والوساطة يف املناز�ات املرتبطة �ٔ�رسة
�ا �سائلمك الس�ید الوز�ر احملرتم، عن إالجراءات اليت تعزتمون الق�ام 

  .هبا لتطو�ر وم�ٔسسة الوساطة يف قضاء أ�رسة
  .راوشك

 :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .اللكمة لمك الس�ید الوز�ر

  :الس�ید وز�ر العدل
  الس�یدة املس�شارة،

فعال الوساطة يه وس�ی� بدی� حلل الزنا�ات أ�رسیة، ويه �ٓلیة 
�دیثة حلل الزنا�ات، یقوم هبا وس�یط حماید حيرص �ىل توفري املناخ املالمئ 

  .�لمقابالت التواصلیة
املتوفر �الیا هو ٕاطار �ام وخيص الوساطة االتفاق�ة، إالطار القانوين 

حبیث ٔ�نه ما اكی�ش هناك ٕاطار قانوين �لوساطة أ�رسیة، وهذا �ائق ٕالقرار 
هذا النوع د�ل البدیل د�ل �ل الزنا�ات أ�رسیة، حبیث ٔ�نه يف ٕاطار 

الصلح "مدونة أ�رسة كتبقى الوس�ی� الوح�دة املتا�ة يه ما یعرف مبؤسسة 
ا�يل كتحرص �ىل ٕاجراء احملاو� د�ل الصلح يف �ا� الطالق " يأ�رس 

ويف �ا� التطلیق ٕاما عن طریق احملمكة ٔ�و تعیني حمكني ٔ�و من �راه مؤهال 
��.  

الوزارة يف ٕاطار اخ�صاصاهتا تعتين هبذا املوضوع، ومعلت �ىل وضع 
دات ٕاطار وظیفي دا�ل خمتلف ٔ�قسام قضاء أ�رسة، یتعلق أ�مر �ملسا�

واملسا�د�ن �ج�عیني ا�يل ٔ�صبح عندمه ا�ٓن دور �بري يف مسا�دة 
مجیع ٔ�قسام قضاء  القضاء �ىل ٕاجراء حماوالت الصلح، حبیث مت تغطیة

اململكة مبسا�دات ومسا�د�ن اج�عیني ا�يل كنعملو �ىل أ�رسة مب�امك 
  .ت��عهم من �الل التكو�ن املس�متر ا�ي یؤطره �رباء مغاربة ؤ��انب
 19000نعطیك بعض أ�رقام هو ٔ�نه فقط يف الس�نة املاضیة مت حوايل 

قضیة ا�هتت �لصلح، والوزارة الزالت تتابع، بطبیعة  19000ؤ�كرث من 
احلال هاد اليش �ري اكيف د�ل إالطار الوظیفي د�ل املسا�دات 
واملسا�د�ن �ج�عیني، فه�ي س�تعمل �ىل اختاذ التدابري اجلدیدة �لرفع من 

  .فعالیة هاد الوسائل البدی� حلل الزنا�ات أ�رسیة
  .وشكرا الس�یدة املس�شارة
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 :الس�ید رئ�س اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة لمك الس�یدة املس�شارة

  :املس�شارة الس�یدة �رمية ٔ�ف�الل
  .شكرا الس�ید الوز�ر �ىل جوا�مك

يف احلق�قة كنمتناو ٔ�نه یمت التفعیل د�ل امل�ٔسسة د�ل هذه الوساطة 
رسیة، ٔ�ن حبال ا�يل ذ�رتو �ادي �كون عندها وا�د ا�ور �م يف دمع ا�ٔ 

ومؤازرة العمل القضايئ من �ة وكذ� التخف�ف من عبء القضا�، وحبال 
ا�يل تنعرفو ب�ٔن ا�لجوء لوسائل بدی� حلل املناز�ات يه من ٔ�مه ا�ٓلیات 

، ومن بني ا�يل اعمتدهتا بعض ا�ول اليت �سعى لالرتقاء مبنظومة العدا�
أ�هداف د�ل م�ثاق ٕاصالح م�ظومة العدا� هو ال�شجیع �ىل ا�لجوء ٕاىل 

  .الوسائل البدی� حلل املناز�ات، و�اصة الوساطة أ�رسیة بقضاء أ�رسة
  الس�ید الوز�ر،

احلفاظ �ىل اس�تقرار أ�رسة ومتاسكها �س�تدعي وضع نظام مؤسسايت 
�يل ذ�رتو �لرمغ من ٔ�ن مدونة قامئ بذاته و�حج �لوساطة أ�رسیة، حبال ا

أ�رسة حتث �ىل ٕاجراء حماو� الصلح يف قضا� الطالق والتطلیق ٕاىل �ري 
  .ذ�، ولكن هذه إالحصائیات �شري ٕاىل ضعف جناح هاذ ا�ٓلیة

من هنا، نقرتح �لیمك الس�ید الوز�ر وا�د ا�مو�ة د�ل إالجراءات 
ا�لني املعنیني �ٔ�رسة ل�شك�ل كتعز�ز التعاون وحتق�ق �لتقائیة ما بني الف

نظام شامل �لوساطة أ�رسیة، وهذا ما بني وزارة العدل ووزارة التضامن، 
�كو�ن ٔ�طر املسا�دات واملسا�د�ن �ج�عیني، وكذ� متكني ف�ة 
املسا�د�ن �ج�عیني من الوسائل القانونیة وا�لو��س��ة، وهنا ال یفوتين 

هاد الف�ة، حبال ا�يل د�ل د الوزارة التوظیف ٔ�نين نوه هباذ املناس�بة، �ع�
  .ذ�رتو، من املوظفني يف ٕاطار ٔ��س�نة الفضاء القضايئ

كذ� ٕارشاك املسؤولني القضائیني يف هاذ العملیة �رب حتس�سهم ب�ٔمهیة 
املشاركة يف هذا الورش، ؤ��ريا ت�ين بعض املامرسات الفضىل يف جمال 

التجربة د�ل وا�د ا�مو�ة د�ل الوساطة أ�رسیة، وهنا �ادي نذ�ر 
امجلعیات ت�ش�تغل يف هذا املیدان، اك�ن مجعیة ت�شغل يف م�دان �منیة املرٔ�ة 

ؤ�صدرت مؤخرا  2002بطن�ة، ا�يل اش�تغلت �ىل هاذ املقاربة تقریبا من 
دلیل د�ل الوس�یط أ�رسي، ودعت ف�ه ٕاىل رضورة م�ٔسسة الوساطة 

  .أ�رسیة دا�ل حمامك أ�رسة
  .الس�ید الوز�ر شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

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

  :الس�ید وز�ر العدل
  .شكرا

هذه �قرتا�ات لكها بطبیعة احلال س�ن�ٔ�ذها بعني �عتبار، لكن 
هناك بعض اجلوانب أ�خرى اليت هنمت هبا يف ٕاطار وضع م�ظومة م�اكم� 

أ�رسیة، م�ل یعين ٔ�و�ه التطبیق السلمي لهذه الوساطة هل يه �لوساطة 
اخ�یاریة ٔ�م ٕالزام�ة؟ یعين بني الزو�ني املتناز�ني، ومن یقوم هبذه 
الوساطة؟ هل هو القايض ٔ�م الوس�یط؟ من هو الوس�یط؟ هل هو �نة؟ 
حرفة؟ ٔ�م هو م�طوع اج�عي ٕاىل �ري ذ� من اعتبارات؟ هل الوساطة 

  عهنا؟ جمانیة ٔ�م مؤدى
ٕاذن اجلواب �ىل هذه ال�ساؤالت یق�يض وضع م�ظومة حق�ق�ة ٔ�و رمبا 

  .ٕاطار قانوين يف هاذ �جتاه
  .شكرا الس�یدة املس�شارة

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

ون��قل �لسؤال أ�ول مو�ه لقطاع الرتبیة الوطنیة والتكو�ن املهين 
 والبحث العلمي، وموضو�ه نقص املوارد ال�رشیة بقطاع والتعلمي العايل

التعلمي، وهو موضوع من طرف الفریق احلريك، تفضل الس�ید الرئ�س 
  .لتقدمي السؤال

  :املس�شار الس�ید م�ارك الس�باعي
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

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

  الس�ید الوز�ر،
املت�ذة لسد اخلصاص يف املوارد ال�رشیة  التدابري�سائلمك حول 

  �لقطاع؟
  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .اللكمة لمك الس�ید الوز�ر يف ٕاطار إال�ابة �ىل السؤال

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

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

 تعلمون التوظیف �ىل املس�توى اجلهوي من طرف ا�ٔاكدميیات كام
اجلهویة �لرتبیة والتكو�ن، ا�ي هو مبثابة ت�ٔس�س لوظیفة معوم�ة �ویة، 

�لرتبیة  اجلهویة املتقدمة، م�ح لٔ�اكدميیة اجلهویةوا�ي ینخرط يف صلب 
ا�ي والتكو�ن �س�تقاللیة الاكم� يف توفري املوارد ال�رشیة وسد اخلصاص 

  .تعرفه هذه أ�اكدميیات
ٔ�وال، �اصنا البد �س�تحرضو جتاوز الصعو�ت ا�يل كنا تنعرفوها يف 
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م�صب مايل يف  7000، ا�يل ما اك�ش �ٕالماكن ٕا�داث ٔ�كرث من 2013
، �كتظاظ الهائل ا�يل 2016ٕاىل  2013ٕاطار قوانني املالیة �ٓنذاك، من 

 50سام ا�يل اكنت تت�اوز ، ٕاذ وا�د العدد د�ل أ�ق 2016وصلنا لو يف 
يف القسم، وامحلد �، بفضل هاذ التوظیف اجلهوي اس�تطعنا ٔ�ن حند من 

ٔ�طر د�ل  85.000تقریبا  2020ٕاىل  2016هاذ �كتظاظ ونوظف من 
  .ا�ٔاكدميیات

هاذ العملیة هاذي مضنت لنا ٔ�یضا احلق يف ا�متدرس ويف ٕاطار د�ل 
من هاذ �كتظاظ، وأ�ولیة د�لنا يه  اجلودة، ٔ�ن الیوم، امحلد �، �دینا

�ل�س�بة �لس�نة أ�وىل  30أ�قسام أ�وىل يف �بتدايئ ما نت�اوزوش 
يف أ�قسام أ�خرى د�ل �بتدايئ، ؤ�قل  34والس�نة الثانیة، ؤ�قل من 

  .يف إال�دادي 36من 
�انب �ٓخر هو ٔ�یضا التقلیص من أ�قسام املشرتكة وال س�� �ىل 

 %88وي، �ش نبقاو يف ٔ�قل من مس�تویني، الیوم تقریبا املس�توى القر 
د�ل املس�تو�ت، هاد ا�منط ٔ�یضا د�ل  2د�ل أ�قسام املشرتكة يه فهيا 

التوظیف مكن وا�د العدد د�ل ا�از�ن �ش �س�تفدو من هذا التوظیف 
  .وامحلد � قلصنا هاد الظاهرة د�ل البطا� يف صفوف الش�باب

  .ارشكرا الس�ید املس�ش

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

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

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

  الس�ید الوز�ر، 
يف ٕاطار التفا�ل مع جوا�مك، ووعیا م�ا ب�ٔمهیة العنرص ال�رشي يف ٔ�ي 

ىل املالحظات ٕاصالح م�شود، نود يف الفریق احلريك الت�ٔ�ید �
  :و�قرتا�ات التالیة

ٔ�وال، �مثن ا�هودات املبذلوة يف القطاع، واليت �س�هتدف ٕاصالح 
املنظومة الرتبویة يف مشولیهتا، ويف م�اس�بة ساحنة لنا �لتنویه مبضامني القانون 

 2030-2015إالطار املرتمج �لرؤیة إالسرتاتیجیة ٕالصالح املدرسة املغربیة 
ٔ�ن حتقق ٔ�هدافها، كام �مثن هنجمك لس�یاسة القرب �رب  اليت �متىن صادقني

ز�ر�مك �لجهات والوقوف �ىل النواقص واملنجزات، وهو حتول نوعي يف 
  مسار تدبري هذا القطاع احلیوي؛

�نیا، �س�ل ٔ�ن ٕاشاكلیة اخلصاص يف املوارد ال�رشیة وسوء توزیعها 
ملنظومة، ويف هذا جمالیا و�و� وٕاقلميیا ظلت دامئا ٔ�مه معیقات ٕاصالح ا

إالطار حنيي ف�مك الس�ید الوز�ر ٕاراد�مك الصادقة حلل إالشاكلیة، من �الل 
اع�د التوظیف اجلهوي �خیار ٔ�جنع ٕالنصاف اجلهات وأ�قالمي املترضرة من 

  .إالشاكلیة

ويف هذا الصدد نود يف الفریق احلريك تعممي هذا ا�منط من التوظیف 
، وكذ� امجلا�ات الرتابیة واملؤسسات �ىل �يق القطا�ات �اصة الص�ة

  العموم�ة لتغطیة اخلصاص الك�ري يف بعض اجلهات؛
�لثا، الس�ید الوز�ر ٕاميا� م�ا ب�ٔمهیة املوارد ال�رشیة الرتبویة ندعو 
احلكومة ٕاىل �لتفات ٕاىل هذه الف�ة املهمة من �الل حتسني وضعیاهتا 

�ة واملعرف�ة، عن طریق التكو�ن �ج�عیة واملهنیة وتقویة قدراهتا التدری� 
  .والتكو�ن املس�متر

ويف هذا إالطار �مثن ا�هودات اليت تبذلوهنا الس�ید الوز�ر لتصویب 
بعض امللفات الف�ویة يف القطاع ويف صدارهتا ٔ�قدم ملف �الق یتعلق 
بض�ا� النظامني أ�ساس�یني، م�طلعني ٕاىل �ل ملف الرتيق �لشواهد 

  قة هبذا القطاع احلیوي؛وخمتلف امللفات العال
رابعا، الس�ید الوز�ر نتطلع كذ� ٕاىل خمطط �لرتبیة والتكو�ن مو�ه ٕاىل 
الوسط القروي واخلصاص يف املوارد ال�رشیة ا�ي هو موضوع سؤالنا یبدو 
�لیا ٔ�كرث يف هذا الوسط كن���ة حمتیة لغیاب التحفزي، ولسد هذا 

و�اء يف اجلواب د�لمك .. �ضماخلصاص یمت ا�لجوء �البا ٕاىل �لول �رق�عیة 
  . الوز�ر ٔ�ن �كتظاظ يف البوادي راه مازال اك�ن الس�ید

 :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

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

  :الس�ید وز�ر الرتبیة الوطنیة والتكو�ن املهين والتعلمي العايل والبحث العلمي
  الس�ید املس�شار،

ا�يل �يق من  %1رید �ش نطم�ٔ�مك ب�ٔن الیوم امحلد � عند� �ري فقط �ٔ 
، ونعمل �اهد�ن �ش ٔ�یضا 36ا�يل ٔ�قل من  %89، %1، 50ٕاىل  45

ما تبقاش يف املنظومة، لهذا اح�ا� س�نو� تنطلبو وا�د  50ل  45هاد 
، القضاء �ىل �كتظاظ ا�هنايئ اكن 15000م�صب ك�س�تفدو من  25000

نظرا لعدم تلبیة هذه  �2023ادي منتدو به حىت ل  2021مربمج يف ٔ�فق 
  .ٔ�لف س�نو� 25املناصب د�ل 

اجلانب ا�ٓخر ا�يل تطرق�و �، الس�ید املس�شار احملرتم، هو ٔ�مهیة 
 15، بغیت نوحض ب�ٔن هاذ الس�نة، یوم ٔ�مس مت اس�تضافة التكو�ن أ�سايس

بیة والتكو�ن، ٔ�لف �دد، والیوم هام م�وا�د�ن يف املراكز اجلهویة ملهن الرت 
  .وغیبدا التكو�ن ٕان شاء هللا ابتداء من یوم الغد

  .شكرا

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

ق�ل ٔ�ن ن��قل ٕاىل السؤال الثاين، ٔ�ذ�ر السادة املس�شار�ن 
واملس�شارات، حبضور معنا �انب من ٔ�شغال هذه اجللسة، وفد وازن عن 

حوا يل الس�یدات والسادة وامس، "رابطة �رملانیون ٔ��ل القدس"
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ني هلم مقاما طیبا يف مك مجیعا ٔ�ن �رحب هبم معنا، را�املس�شار�ن، �مس
  .ب�مه الثاين، اململكة املغربیة

السؤال الثاين موضو�ه املر�ب اجلامعي ملدینة �م�صورت، وهو 
  .موضوع من طرف العدا� والتمنیة، تفضلو الس�ید املس�شار لوضع السؤال

  :عبد السالم يس �وري س�یدال املس�شار 
  .شكرا الس�ید الرئ�س
  الس�ید الوز�ر احملرتم،

  السادة املس�شار�ن احملرتمني،
یعترب املر�ب اجلامعي ملدینة �م�صورت، ٔ��د املشاریع املهیلكة اليت 
س�تعزز ماكنة املدینة ومتركزها كقطب حضاري �حج مضن أ�قطاب احلرضیة 

ملرشوع ا�ي اكن مقررا ٔ�ن ینطلق س�نة الوطنیة، ٕاال ٔ�ن ت�ٔخر ٕاجناز هذا ا
  .، سامه يف الر�ود �ق�صادي و�ج�عي والثقايف لهذه املدینة2013

�ا، �سائلمك الس�ید الوز�ر، عن ٔ�س�باب ت�ٔخر ٕاجناز هذا املر�ب 
  .اجلامعي وعن �ٓفاقه املس�تق�لیة

  .شكرا الس�ید الوز�ر

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

  . الس�ید الوز�ر يف ٕاطار إال�ابة �ىل السؤالاللكمة لمك

  :الس�ید وز�ر الرتبیة الوطنیة والتكو�ن املهين والتعلمي العايل والبحث العلمي
شكرا الس�ید املس�شار احملرتم �ىل هاذ السؤال الهام، ٔ�ن هاذ 

من طرف �امعة القايض  2013املرشوع، كام �اء �ىل لسا�مك، بدا يف 
جبدیة، ٔ�ن مرشوع هام �ادي یعطي وا�د  عیاض مبرا�ش، و�ذیناه

إالماكنیة �ش جنمعو املؤسسات د�ل �امعة القايض عیاض ا�يل �امعة 
  .حقا عندها وا�د الوقع �ىل املس�توى الوطين وا�ويل

ملیون يه  100هاذ املرشوع مت رصد � وا�د املزيانیة هائ�، ملیار و
ملیون  110ٔ�لف درمه،  310املزيانیة املسطرة، ومت ختصیص مزيانیة د�ل 

د�ل ا�رمه ا�يل متن�ات �ل�امعة وا�يل الیوم يف صندوق اجلامعة، مت التوق�ع 
وزارة ا�ا�لیة، وزارة السكىن، التجهزي، : قطاع 13وا�د االتفاق�ة �مة، 

اجلهة، وزارة الص�ة، الش�باب والر�ضة، الثقافة، املالیة، الرتبیة الوطنیة 
  .علمي العايل والبحث العلميوالتكو�ن املهين والت

الس�ید الوايل رشف �ىل هاذ املرشوع، مت م�ح وختصیص بقعة ٔ�رضیة 
هك�ار، ولكن هذا هو املشلك القامئ الیوم، مت التعرض من  145د�ل 

هك�ار �ش نبداو  30طرف املس�تغلني �یك البقعة أ�رضیة، �ذینا وا�د 
عامریة متت من طرف اجلامعة، املرشوع يف البدایة د�لو، ٕاجناز ا�راسات امل

س�ند� ٔ�یضا �مة ٕاجناز املرشوع ملد�ریة التجهزيات العامة بوزارة التجهزي، 
، احلمك �بتدايئ اكن يف 2019ولكن مت التعرض، مش��ا �لمحمكة يف نونرب 

  .صاحلنا، ٔ�ن هذاك التعرض ما اكن عندو حىت يش ٔ�ساس

ود هاذ أ�مر ا�يل ما والیوم مشاو لالس�ت��اف، واملشلك واقف �ىل 
اس�تطعناش �ش نصف�و هذیك البقعة أ�رضیة، �لام ٔ�ن هذیك البقعة 
أ�رضیة �بعة �لساللیة، ووزارة ا�ا�لیة مد�ریة الشؤون القرویة يه ا�يل 
كتد�ر الوساطة ب��ا وبني أ�رايض الساللیة، ولكن الیوم القضیة يف احملمكة، 

نا نوقفو ٔ�ن اك�ن تعرض �ىل املس�توى بدینا هباذ ا�راسات ووقف�ا، اضطری 
  .د�ل احملمكة

اح�ا �اهز�ن، املزيانیة اكینة، لكيش الظروف امحلد � مواتیة �ش 
�س�مترو يف هاذ املرشوع، �اصنا حنلو املشلك د�ل أ�رض، وهاذ القضیة 

هاذي ب�ٔن هاذوك املس�تغلني طلبو التعویضات وهاذوك التعویضات جتازو 
�س��ر ا�يل متت فذیك أ�رض، ؤ�یضا اكنو بعض ذیك القمية د�ل 

اخلواص ا�يل �ل�س�بة هلم هاذیك أ�رض د�هلم، احملمكة قالت هلم هاذي 
  .مايش أ�رض د�لمك هنائیا، د� اح�ا فاالس�ت��اف كنتظرو احلمك إالس�ت��ايف

  .شكرا الس�ید املس�شار

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

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

  :عبد السالم يس �وري الس�یداملس�شار 
شكرا الس�ید الوز�ر �ىل اجلواب د�لمك، هو فعال الساكنة د�ل مدینة 
�م�صورت ا�ٓمال د�لها معقودة �ىل هاذ املر�ب اجلامعي الضخم �ش یفك 

د طلب �لهيا العز� الس�ید الوز�ر، اح�ا مسعنا مؤخرا بيل تدارت وا�
العروض د�ل إالجناز د�ل الشطر أ�ول ٕاذن اك�ن الشطر أ�ول داب 
�ادي ی��جز، اك�ن مشلك يف العقار هو ا�يل ٔ��ل الت�ٔخر د�ل املرشوع، 
الساكنة بغات تعرف واش هاذ املرشوع �ادي ی��جز واش فالطریق د�لو 

  �ش یت�ل املشلك وال مايش فالطریق د�لو؟ 
روض د�لو مت د�ل الشطر أ�ول �ىل ٔ�ساس إال�الن �ىل طلب الع

د�ل العقار حتل وال �يق ٔ�شطر ٔ�خرى من بعد، واش املشلك  3ٔ�نه غمت 
 165م��لش؟ ٔ�ن الساكنة هاذ املر�ب اجلامعي ا�يل �ادي یت�ىن �ىل 

هك�ار وا�يل �ادي تضم وا�د العدد د�ل املؤسسات ود�ل املعاهد ود�ل 
وهو  هو طوق الن�اة د�ل مدینة �م�صورت املرافق السك�یة ميكن نقول

ا�يل �ادي �رجع أ�مل �لساكنة �ش �س�تقر فاملدینة د�ل �م�صورت، 
وٕاال وا�د العدد د�ل الناس الیوم راه ممس�تقری�ش فهيا والو تري�لو من هاذ 
املدینة هادي ا�يل اكنت بغات �كون قطب حضاري وم�نفس ملدینة 

  .جروها وتريجعو �ين �لمدینةمرا�ش، الیوم الناس راه �هي
و�لتايل الس�ید الوز�ر ابغینا اجلواب واحض واش هاذ املرشوع �ادي 

  �س�متر وال �يق م�وقف؟
  .شكرا الس�ید الوز�ر
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  :اجللسة رئ�سالس�ید 
  .شكرا

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

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

الس�ید املس�شار ٔ�ظن كنت واحض ب�ٔن الیوم املشلك فالعقار مايش 
واش عند� العزمية �ش نقومو �ملرشوع ٔ�م ال، ٔ�بدینا طلب العروض 
واضطرینا نوقفوه ٔ�ن اك�ن تعرض، �ىل الشطر أ�ول مت التعرض، لهذا 

شلك د�ل العقار �ش ميكن لینا الیوم لكيش واقف خصنا نصف�و امل 
  .�س�مترو

  .شكرا الس�ید املس�شار

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
  .شكرا

ن��قل �لسؤال الثالث، وموضو�ه �ٓ�ر البحث العلمي �ىل �ق�صاد 
الوطين �لمملكة، وهو موضوع من طرف فریق التجمع الوطين لٔ�حرار، 

  .ٔ�تفضل الس�ید عبد العز�ز

  :وهدودعبد العز�ز ب الس�یداملس�شار 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

الس�ید الوز�ر احملرتم، تعاين مجمو�ة من اجلامعات مبختلف �راب اململكة 
�زیفا �بريا يف املوارد والكفاءات ال�رشیة �س�ب أ�زمة اليت یعا�هيا قطاع 
البحث العلمي م�ذ عقود �عتباره قاطرة ٔ�ساس�یة �لتمنیة �ق�صادیة 

  .با �ىل �ق�صاد الوطينو�ج�عیة، مما �ت ینعكس سل 
الس�ید الوز�ر احملرتم، ما يه التدابري وإالجراءات املت�ذة من طرف 
وزار�مك من ٔ��ل دمع و�شجیع قطاع البحث العلمي يف �امعات اململكة 

  بغیة حتوی� ٕاىل ٔ�حباث تطبیق�ة لفائدة �ق�صاد الوطين؟
  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .ر يف ٕاطار إال�ابة �ىل السؤالاللكمة لمك الس�ید الوز�

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

كام تعرفون �شلك البحث العلمي ببالد� ٕا�دى ٔ�ولو�ت هاذ احلكومة 
� اليت ال �عتباره رافعة �لتمنیة �ق�صادیة و�ج�عیة وال مس�تق�ل �و

  .�س��د اق�صادها �ىل البحث العلمي و�بتاكر
الوزارة يف ٕاطار الرب�مج احلكويم سطرت وا�د إالسرتاتیجیة د�ل 

تطو�ر هاذ البحث العلمي و�بتاكر �رب �دد من التدابري �یف یمت 

والربامج، أ�ول مهنا هو �شجیع ٕا�شاء ما �سمیه مبجمعات �بتاكر 
وا�د املبادرة ٔ�وىل اكنت يف ) les cités d’innovation(�جلامعات 

وحنن بصدد توس�یع هاذ مجمعات  فاس ومرا�ش والر�ط وسطات ؤ�اكد�ر
  .ؤ�یضا يف طن�ة تطوان احلس�مية�بتاكر يف و�دة 

املسامهة هذه م�ادرة اكنت من وزارة الصنا�ة و�ق�صاد الرمقي 
 Recherche)و�ر، لتجسري البحث العلمي اجلامعي والبحث العميل والتط

et développement)  اكنت مسامهة من طرف وزارة الصنا�ة ؤ�یضا
ملیون د�ل ا�رمه للك مجمع من طرف وزارة التعلمي  15رصد مزيانیة د�ل 

  .العايل
ٔ�یضا ٕاطالق �دد �بري من طلب العروض، هذه الس�نة طلق�ا طلب 

ملیون د�ل  30ل عروض يف العلوم �ج�عیة وإال�سانیة بوا�د القمية د�
ملیون د�ل ا�رمه ٕالطالق  50مرشوع، ٔ�یضا وا�د  53ا�رمه، متویل 

ملیون درمه  14طلب العروض يف ا�اكء �صطناعي، ؤ�یضا وا�د 
  .لطلب العروض يف النبا�ت الطبیة والعطریة

زائد �ىل هذا، الیوم حنن �شجع حبوث يف ٕاطار �راءات ��رتاع، 
حبث �لمي تطبیقي، حبث �لمي �فع وحبث �لمي �ش �كون عند� وا�د 

  .� ٔ��ر م�ارش �ىل �ق�صاد
مت م�ح �دد من م�ح ا�متزي يف هذا اجلانب، ا�و� متول شطر من 

م��ة  300املن�ة �ني �كون الطالب یعمل يف و�دة صناعیة، ؤ�یضا 
�ل�س�بة ملنح ا�متزي ا�يل اعطات وا�د القفزة نوعیة يف �ىل وترية م�اقشة 

  .ٔ�طرو�اتا
ٔ�یضا، الیوم حنن بصدد هیلكة البحث العلمي �ىل املس�توى د�ل 

خللق وا�د الك�� حر�ة لهذه الب��ات حىت  - كام قلت  - اجلامعات املغربیة 
  .ميكن ٔ�ن مننح لها وا�د ا�متوقع �ىل املس�توى الوطين وا�ويل

  .شكرا

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

  .ملس�شار يف ٕاطار التعق�باللكمة لمك الس�ید ا

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

  الس�ید الوز�ر،
ٔ�شكرمك �ىل جوا�مك وا�ٔ�ید ٔ��مك تبذلون �ودا مقدرة �برية �لهنوض 

  .ب�ٔوضاع البحث العلمي �اصة، وم�ظومة الرتبیة والتكو�ن بصفة �امة
  الس�ید الوز�ر،

 �الل جلنة التعلمي مبناس�بة تقدمي تفاءلنا كثريا بعرضمك ا�ي قدممت
، وقد تضمن العدید من املقرت�ات والربامج 2020مزيانیة القطاع لس�نة 
  .اليت نعتربها �مة �دا
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و�لرجوع ٕاىل الوضعیة احلالیة جند طلبة ا�كتوراه ال تتعدى �س�هبم 
طالب دكتوراه، ح�ث  36000من مجموع املس�لني ا�ي یصل ٕاىل  10%

 هزیال �دا، �� البد من ٕاجراءات مس�تع�� تت�ىل یبقى هذا الرمق
 731ٔ�ساسا يف الرفع من م�ح ا�متزي يف البحث العلمي، واليت ال تت�اوز 

م��ة، مع ٕا�داد دلیل �لبحث العلمي وختصیص ا�مع �لمشاریع ذات 
أ�ولویة يف ا�فع �الق�صاد الوطين ا�ي یعاين من إالبداع، وكذا �لق 

بني التعلمي العايل ومجیع القطا�ات الوزاریة يف ٕاطار جسور التواصل ما 
مركزیة البحث املشرتكة مع قطاع ٕانتا� اكلفال�ة والطاقة واملعادن، ويه 

  .�رامج نعتقد ٔ�هنا كف�� بدمع م�ظومة التكو�ن املهين
وا�ٔ�ید الس�ید الوز�ر ٔ��مك واعون هبذه احلق�قة كذ�، كام ٔ�ننا �مثن 

لبحث العلمي ا�ي �سهر �ىل موا�بة الباح�ني من دمعمك �لمركز الوطين � 
ٔ��ل �رتقاء وكذا ٕا�راز اجلامعات اليت ین�س�بون ٕا�هيا، ح�ث یعترب املركز 

  .فا�ال وطنیا يف جمال التطو�ر و�مثني و�رش البحث العلمي �ملغرب
نطالبمك الس�ید الوز�ر احملرتم، بتعز�ز املك�س�بات وتعز�ز �ٓلیات احلاكمة 

ومتویل البحث العلمي واملسامهة يف ٕاشعاع البحث العلمي  اجلیدة ودمع
الوطين، كام نطالبمك برضورة الرفع من �دد �رباء ا�لجنة العلمیة التابعة 
�لمركز، نظرا لزتاید �دد طلبات عروض أ�حباث العلمیة الوطنیة اليت 
�سهر املركز �ىل تدبريها ٔ�و طلبات عروض أ�حباث العلمیة ا�ولیة اليت 

  .رك فهيا املركز، يف ٕاطار �رامج التعاون ا�ويل�شا
  .وشكرا الس�ید الوز�ر

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

السؤال الرابع هو موضوع من طرف فریق �حتاد املغريب �لشغل، 
وموضو�ه تفعیل مدرسة العدا� �ج�عیة، تفضل الس�ید املس�شار 

  .احملرتم

  :الاملس�شار الس�ید محمد زرو 
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

  الس�ید الرئ�س،
  الس�ید الوز�ر،

  الس�یدات والسادة املس�شارون،
سؤال فریق�ا الیوم هو سؤال مدرسة العدا� �ج�عیة، سؤال طرح 
وس�یظل یطرح مادام الفشل یالزم لك حماوالت إالصالح، ومادام التعلمي 

ق مشلك تفيش ٕاىل �انب م�ظومة الت�ش�ئة �ج�عیة یعجز عن تطوی
أ�م�ة ومواص� دمع ومتویل بعض مظاهر الت�لف واخلرافة واجلهل، ت� 
ا�ٓفات اخلطرية اليت وقف عقلنا �سرتاتیجي ٔ�ما�ا �اجزا ومصا� ٕ��اقة 
مزم�ة، فقد معها القدرة �ىل ابتاكر احللول الناجعة �لخروج من أ�زمة 

  .تالب��ویة اليت یعاين مهنا املغرب يف ش�ىت ا�اال

  الس�ید الوز�ر،
ٕان هناك جمهود یبذل �لهنوض �لقطاع لك�ه یبقى دون �نتظارات وال 
یصمد ٔ�مام الرس�ة الهائ� �لسقوط املتواصل ملنظومة ب�ٔمكلها يف ٔ�سفل 

  .املراتب يف التصنیفات ا�ولیة ذات الص�
التعلمي يف املغرب ی�سم بتفاو�ت خطرية وم�نام�ة، فهناك ف�ات عریضة 

ناء الشعب املغريب توا�ه صعو�ت �بري يف حتق�ق م�تغاها يف التعمل من ٔ�ب 
و�رتقاء ب�ٔوضاعها �ج�عیة، وهو ما �رهن مس�تق�ل أ�ج�ال ویعطل 

  .قطار التمنیة وهيدد ال�سك �ج�عي والوطين
ٔ�ي : لقد ٔ�هدر� الزمن، ورم�نا مبالیري ا�رامه لنجیب عن سؤال

بویة والتعلميیة؟ وغی��ا السؤال أ�سايس ٕاصالح �رید ملنظوم�نا الرت 
  هل حنن فعال �رید إالصالح؟: واجلوهري

ٔ��ید ٔ�ن هناك ٕارادة س�یاس�یة معرب عهنا، لك�نا نعين ت� إالرادة 
  .الس�یاس�یة اليت لها وقع ؤ��ر �ىل التمنیة و�ىل املع�ش الیويم �لمواطنني

ون مرشو�ا يف اعتقاد� مرشوع إالصالح امل�شود والناجع جيب ٔ�ن �ك
جممتعیا، حيظى ٕ�جامع لك مكو�ت ا�متع، �كون موضوع نقاش معويم 

لت�سري تزنی� وضامن حتق�ق ٔ�هدافه، یبدٔ� ٕ�جراءات اس�ت��ائیة مس�تع�� 
وقاب� �لتنف�ذ، �راعي أ�وضاع املزریة لف�ات عریضة من هذا الشعب يف 

ٕاجراءات ٔ�حزمة الفقر والعار بضوا� املدن ويف القرى وأ�ر�ف، 
اس�ت��ائیة ٔ�وال لسد اخلصاص والعجز املهول يف الب��ة التحتیة، اليت حتفظ 
�رامة إالطار الرتبوي والتلمیذ و�كون حمفزة �لرتبیة والتحصیل العلمي، ال 

  .م�فرة ومقززة وس��ا رئ�سا يف الهدر املدريس
�نیا، و�ىل املس�توى البیداغو�، �متكني لك تلمیذ من التعمل يف 

ف اليت تناسب وضعیته �ج�عیة والصحیة، وكذا التعاون مع الظرو
الصعو�ت اليت یع�شها التلمیذ من ٔ��ل �سهیل حتق�ق ٔ�هداف التدر�س 
املسطرة لاكفة ٔ�بناء الشعب املغريب �ىل اخ�الف وضعیاهتم وطبقاهتم 

  .�ج�عیة
  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید املس�شار
الوز�ر يف ٕاطار التعق�ب والرد �ىل التعق�ب يف نفس  اللكمة لمك الس�ید

  .الوقت

  :الس�ید وز�ر الرتبیة الوطنیة والتكو�ن املهين والتعلمي العايل والبحث العلمي
  .شكرا الس�ید املس�شار �ىل هاذ السؤال احملوري

كام تبعمت معنا شعار هاذ ا�خول املدريس لهاذ الس�نة هو من ٔ��ل 
جمة، هاذ الشعار � محوالت ٔ�ساس�یة ودالالت مدرسة مواطنة �اد� ودا

معیقة، تعزز وظیفة املدرسة املغربیة يف �رس�یخ ثوابت أ�مة، ويف الت�ش�ئة 
�ج�عیة والرتبیة �ىل قمي املواطنة، وجتعل ٔ�یضا من املدرسة فضاء داجما، 
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یضمن تعممي تعلمي جبودة ودامج وتضامين لفائدة مجیع أ�طفال املغاربة و�ري 
  .غاربة، دون متیزي �ع�د مقاربة �اد� وداجمةامل

  .31دس�تور اململكة ٔ�یضا ٔ�كد �ىل احلق يف ا�متدرس، يف مادته 
التوجهيات امللك�ة السام�ة وا�د العدد من اخلطب امللك�ة اعطاتنا 

  .وا�د �ارطة الطریق يف هذا �جتاه
�رشیعي  املصادقة �ىل قانون إالطار ٔ�یضا ا�يل هو �ل�س�بة لنا ٔ�ول نص

  .تعاقدي وملزم �ىل امجلیع، وا�ي یضمن اس�تدامة هذا إالصالح
إالرادة الوطنیة يف إالصالح من طرف احلكومة ا�يل مت �رمجهتا �رب 

  . التطور الهائل �لمزيانیة املرصودة هذه الس�نة ويف الس�نوات أ��رية
 س�نوات ٕاىل 4ؤ�یضا الركزية أ�وىل هو إاللزام�ة اليت مت توس�یعها من 

س�نة ملنح املواطنني �س�تفادة من ا�متدرس، ؤ�یضا متكني أ�طفال يف  16
وضعیة ٕا�اقة من ا�متدرس، وحنن ٔ�طلق�ا �ر�مج وطين لفائدة هاد الش�باب، 

  .هاد أ�طفال لولوج املدرسة املغربیة
ٔ�یضا العمل �ىل ت�ٔمني ا�متدرس �س�تدرايك لوا�د الف�ة من الش�باب 

رسني، وا�يل �ار�ني املنظومة، �رامج هادفة ٔ�یضا ا�يل هام الیوم �ري ممتد
  .�متك�هنم من هذا ا�متدرس

ٔ�یضا اجلانب د�ل اجلودة وا�يل الیوم نضخ هاد اجلانب د�ل اجلودة 
س�نة بعد س�نة �رب تعممي التعلمي أ�ويل، ٔ�ن التعلمي أ�ويل هو املد�ل 

  .احلق�قي �لهنوض وإالقالع �ملدرسة املغربیة
الورش البیداغو� الهام، املقار�ت البیداغوج�ة من  ٔ�یضا ف�ح هاد

  .ٔ��ل التحصیل ا�رايس من طرف التالم�ذ
  .شكرا

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

ن��قل ٕاىل السؤال اخلامس وهو موضوع من طرف الفریق ا�س�توري 
ا�ميقراطي �ج�عي، وموضو�ه �س�بة تغطیة القرى والبوادي ��ا�لیات 

  .واملطامع يف املؤسسات التعلميیة، تفضيل الس�یدة الرئ�سة احملرتمة

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

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

  الس�ید الوز�ر احملرتم،
حنن يف الفریق ا�س�توري ا�ميقراطي �ج�عي �ىل وعي �م من 

��ا �لقانون إالطار ٔ�ن �لحكومة ٕارادة �برية وقویة �لهنوض بقطاع �الل م�اقش 
الرتبیة الوطنیة معوما، ال س�� �لعامل القروي، ومدر�ون ٔ�یضا ٔ�ن جحم 
اخلصاص املس�ل و�خ�الالت احلاص� جمالیا �ىل مس�توى التعلمي يه 

  .ٔ�كرب من ٔ�ن �س�تدرك �ىل املدى القصري واملتوسط

صعو�ت الناجتة عن ارتباط ٕاشاكلیة التعلمي �لعامل كام ٔ�ننا نتفهم جحم ال
القروي ل�س فقط ��هود إالرادي �لوزارة الوصیة، بل رهني مبدى قدرة 
ا�ططات والربامج العموم�ة يف جمال ا�متویل والتجهزي والب��ات التحتیة 
وأ�ساس�یة، بل ٔ�یضا هناك جوانب ال ميكن معاجلهتا ٕاال يف ٕاطار س�یاسة 

م�دجمة، تت�اوز ما هو قطاعي ٕاىل ما هو س�یاسة معوم�ة حملاربة مشولیة 
�خ�الالت ا�الیة والعز� وا�هتم�ش وهمينة الفقر �لعامل القروي واجلبال 

  .والقرى النائیة
لكن الس�ید الوز�ر، وبغض النظر عن أ�رقام واملؤرشات، فٕان ال ٔ��د 

�س�ل �سب ضعیفة  ینكر النقص الك�ري ا�ي یعرفه العامل القروي، ح�ث
�لتغطیة �ملؤسسات والبنا�ت و�سب ضعیفة يف اس�تكامل ٔ�بناء العامل 
القروي وال س�� الف�یات ملسارمه ا�رايس، ٕاما �س�ب بعد املؤسسات 
و�دم توفرها ٔ�و �س�ب صعوبة الوصول والولوج الناجت عن ٔ�س�باب طبیعیة 

املناخ�ة يف بعض  وٕاما لعدم مالءمة الزمن املدريس ونظام العطل والظروف
املناطق، وٕاما �امل اخلوف و�دم إالحساس �ٔ�مان، وال س�� ملا یتعلق 

  .أ�مر �لف�یات �لعامل القروي، وهن ا�ٔكرث معا�ة من الهدر
وميكن اعتبار ٕا�داث ا�ا�لیات واملطامع املدرس�یة مضن مجمو�ة من 

  .احللول ملوا�ة هذه إالشاكلیة
ٔ�ي رؤیة ؤ�ي �ر�مج �لوزارة ملوا�ة : الوز�رمن ٔ���، �سائلمك الس�ید 

  النقص يف ا�ا�لیات واملطامع املدرس�یة �لعامل القروي؟
  .وشكرا

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

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

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

  الس�یدة املس�شارة احملرتمة،
یولیوز  29تفعیال �لتوجهيات امللك�ة السام�ة الواردة يف خطاب العرش 

، �ل�س�بة لنا هاذي وا�د احملطة مفصلیة �ل�س�بة �مع ا�متدرس، 2018
ا�يل  واحلد من الهدر املدريس �رب �دد من �رامج ا�مع وامحلایة �ج�عیة،

ؤ�یضا �ر�مج د�ل ٕا�داث " ملیون حمفظة"�ر�مج " ت�سري"مهنا �ر�مج 
  .د�ل ا�ا�لیات واملطامع املدرس�یة والنقل املدريس

قامت الوزارة م�ذ الس�نة املنرصمة، ٕ�عطاء دفعة قویة لهاذ الربامج، مت 
وٕا�ادة النظر يف " ت�سري" توس�یع قا�دة املس�تف�د�ن �ل�س�بة لرب�مج

داف، الیوم ما بق�ناش كنق�رصو �ىل اس�هتداف جغرايف، ولكن �ىل �س�هت
، ٔ�ن بعض امجلا�ات "الرام�د"اس�هتداف اج�عي، �رب �اميل بطاقة 

  ".ت�سري"احلرضیة والس�� يف إال�دادي �س�تف�د من �ر�مج 
ٔ�لف مس�تف�د ٕاىل تقریبا  700هاذ التوس�یع عرف وا�د القفزة نوعیة من 



  2019 كتو�ر�ٔ دورة  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

12 

 )2019 دج�رب 03( 1441 نـــيبیع الثار  06

�د�ن ولكفة مالیة ٔ�یضا تضاعفت بثالث مرات، ٕاذ د�ل املالیني مس�تف  2
  .د�ل املالیري د�ل ا�رمه 2تصل الیوم تقریبا 

�ل�س�بة ��ا�لیات، مت حتدید احلاج�ات، ٕاعطاء أ�ولویة �لعامل القروي، 
، عند� تقریبا ٔ�لف دا�لیة، 20- 19وا�يل بغیت نقول ب�ٔن الیوم هاذ الس�نة 

م�وا�دة يف العامل القروي،  مهنا يه %65ٔ�قل من ٔ�لف دا�لیة، 
ٔ�لف،  150املس�تف�دات واملس�تف�د�ن من �دمات ا�ا�لیات تقریبا وا�د 

�لام ٔ�ن موازاة مع هاذ ا�هود ا�يل كتقوم به الوزارة، اك�ن وزارة التضامن 
ا�يل عندها دور الطالب، اك�ن املبادرة الوطنیة �لتمنیة ال�رشیة ٔ�یضا ا�يل 

  .ا�لیات�دثت وا�د العدد د�ل ا�
مطعم  5669مطعم، م�ه  6000ٔ�یضا �ل�س�بة �لمطامع، املطامع عند� 

من هاذ املطامع يه يف العامل القروي،  %�94ىل املس�توى القروي، تقریبا 
  .ٔ�لف د�ل املس�تف�د�ن �300دد املس�تف�د�ن هام ملیون و

كام قلت هاذ الربامج يه ٔ�ساس�یة �ل�د من الهدر املدريس موازاة مع 
املدريس ا�يل ٔ�سايس، �لام ٔ�ن كتعرفو العامل القروي �یعرف وا�د النقل 

ال�ش�ت يف ان�شار الساكنة، لهذا اح�ا كنا مضطر�ن �ش ٔ�یضا خنلقو هاذ 
املدارس امجلا�اتیة �ش نعطیو وا�د ا�منوذج بیداغو�، �ربوي، م�دمج، 

ة ف�ه املطامع، ف�ه ا�ا�لیات ؤ�یضا نوازیو معه النقل املدريس �ل�س�ب
  .�لتالم�ذ الصغار

الزمن املدريس، اعطینا م�حنا �س�تقاللیة التامة ملدراء أ�اكدميیات 
�ش ید�رو الزمن املدريس و�ك�فوه �ىل حسب املناخ، �ىل قسوة املنطقة 

  .واش ج�لیة ٔ�م ال
  .شكرا الس�یدة املس�شارة

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

  .ف� تبقى من الوقتاللكمة لمك الس�یدة املس�شارة 

  :�ا�شة ایتعال الس�یدةاملس�شارة 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  .شكرا الس�ید الوز�ر �ىل تفا�لمك دامئا مع �ساؤلنا إالجيايب
  الس�ید الوز�ر، 

طرحمت مجمو�ة من إالشاكلیات ا�يل �یعانیو مهنا أ�طفال يف العامل 
ناطق و�خلصوص ٕاقلمي القروي، �� ك�شكرمك �ىل الز�رة ا�يل مقمت لبعض امل 

ٔ�زیالل ا�يل وقف�و �ىل مجمو�ة من إالخ�الالت واخلصاص ا�يل كتعرفو هاذ 
  .املؤسسات

  الس�ید الوز�ر، 
اعطیتو� مجمو�ة من أ�رقام الیوم امحلد �، العامل القروي �ادي یعين 

  .�كون مس�تافد هباذ املطامع وهاذ ا�ا�لیات

  الس�ید الوز�ر، 
د اجللسة ا�يل قدم�ا لمك يف التوق�ت مدة كنمت وا�دتو� يف وا�

التدر�س، قلتو لنا ب�ٔن ممكن هاذ إالماكنیة د�ل �ك�یف الزمن املدريس مع 
خصوصیة املنطقة ومشكور�ن �لیه، هذا هو الصلب احلق�قي ملعاجلة الهدر 

احللول ا�يل درج�و الس�ید الوز�ر،  املدريس، �ٕالضافة ٕاىل مجمو�ة من
ل القانون إالطار الیوم �ادي حيل هاذ إالشاكلیة د�ل والتزنیل السلمي د�

  .هاذ الهدر املدريس كذ�
  الس�ید الوز�ر،
�زیدو وا�د اجلودة، اجلودة د�ل الوج�ة الغذائیة ا�يل كتعطى  �ري بغینا

يف املطامع ٕاما �رفعوها ٔ�ن الطفل حمتاج لوا�د التغذیة سلمية ما �لیتو لینا 
  .ما نقولو الس�ید الوز�ر

  .ا الس�ید الوز�رشكر 

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

السؤال السادس، موضو�ه معایري توزیع املنح ا�راس�یة، وهو موضوع 
  .أ�صا� واملعارصة، تفضل الس�ید املس�شار لوضع السؤال فریقمن طرف 

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

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

  الس�ید الوز�ر احملرتم،
�سائلمك، الس�ید الوز�ر احملرتم، حول معایري توزیع املنح و�یف یمت 

  ملس�تحقهيا؟ فعالتدبريها، وهل س�مت مراجعهتا لتكون ٔ�كرث ٕانصافا وترصف 
  .وشكرا الس�ید الوز�ر

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .اللكمة لمك الس�ید الوز�ر

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

  الس�ید املس�شار احملرتم،
كتعرفو الوزارة قامت بوا�د ا�هود �بري �الل هاذ احلكومة، ٔ�ن مرینا 

ملیون د�ل ا�رمه  600من تقریبا من وا�د املزيانیة مرصودة �لمنح د�ل 
ٔ�لف  380ملیون د�ل ا�رمه، تقریبا  834ٕاىل الیوم ملیار و 2013يف 

  .طالب ا�يل ك�س�تافد من هاذ املنح
املعایري املعمتدة لتوزیع املنح حسب أ�قالمي، واش إالقلمي ف�ه مؤسسة 
�امعیة ٔ�و ف�ه ٕاقامة ٔ�و ال � �امعي، فاش كتكون ف�ه وا�د فهاذ 
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جوج د�ل هاذ املؤسسات ، فاش �یكونو فهيم %75املؤسسات كمتنح �هيم 
وفاش ما �یكون ال � �امعي ال مؤسسة �امعیة كتعطى �هيم  %65فقط 

 73، �لام ٔ�ن الیوم املعدل الوطين د�ل �س�تفادة من املن�ة هو بني 80%
هذا هو املعیار أ�سايس، من بعد اك�ن ا�ل�ان إالقلميیة يه ا�يل  %75و

ردیة حسب ا��ل د�ل أ�رس، كتد�ر هاذوك املعایري د�ل �س�تفادة الف
  .لهذا ما �اصناش نقارنو بني أ�قالمي ولكن يف وسط إالقلمي

 148ا�يل بغیت نطم�ٔ�مك م�ه هو الس�نة املنرصمة اكن �دد املمنو�ني 
ٔ�لف �دد،  160ٔ�لف �دد وهاذ الس�نة كرناهنو �ش �كونو ٔ�كرث من 

ٕاضاف�ة �ش  �ادي �كون ٕان شاء هللا حبال الس�نة املنرصمة وا�د ا�فعة
وا�د العدد د�ل أ�قالمي ا�يل �یعرفو يشء د�ل الهشاشة �ش نوصلومه 

هام أ�قالمي  %100ٕاقلمي ك�س�تافدو من  14، �لام اك�ن %100تقریبا ل 
، الس�نة املنرصمة %100اجلنوبیة ؤ�یضا جرادة، فك�ك، زا�ورة، تنغري 

كرناهنو ٔ�یضا وٕان شاء هللا  %95ٕاقلمي اس�تفاد من م��ة د�ل  20وا�د 
�ش هاذ ا�فعة إالضاف�ة ابتداء من أ�س�بوع املق�ل �ادي نوصلو هبا ل 

فوا�د العدد د�ل أ�قالمي حبال �رودانت، اش�توكة �ٓیت �ها،  95%
  ..ٔ�زیالل، م�دلت ٕاخل

نعم ٔ�س�یدي؟ �رش�ید ما ف�ه ال مؤسسة ال � �امعي، ٕاذا ف�ه 
وال  80صلنا ل ٕاىل و  normalement (75%(مؤسسة �امعیة عندو 

  .هذاك هو املراد به 85
  .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

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

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

 شكرا الس�ید الوز�ر �ىل إالیضا�ات د�� وكنعرفو ا�هودات د��
تتقوم به، ما عند� ما نقولو ٔ�نك كتبذل وا�د اجلهد �بري،  والعمل ا�يل

  .شكرا الس�ید الوز�ر �ىل ا�هودات د��
اح�ا مايش ٔ�ول مرة تنطرحو هاذ السؤال الس�ید الوز�ر، یعين �دة 
مرات ا�يل هو ت��طرح، وهنا ت�شوفو �ري ذاك السقف ا�يل دا�رو هو �ش 

 1500درمه،  ��1500ذ املن�ة، التلمیذ �اص �كون أ�ب د�لو ��د 
درمه ما عندوش �ري هذاك الو�، عندو ٔ�والد �ٓخر�ن واح�ا مكدینة �رش�ید 

 4000ما عند�ش نواة �امعیة، عند� د� الولیدات د�لنا عند�  اح�ا
طالب وطالبة �یتفرقو �ىل املدن، ا�ار البیضاء، الر�ط، مرا�ش، 
اجلدیدة، سطات، یعين �یتفرقو، هاد أ�ب ا�يل �ادي �كري لهاد الو� 
هذا �ش�ال �ادي �كري �؟ �ش �ادي یقرا؟ وماعندوش �ري هذاك 

  . �ٓخر�ن، ٕاذن اك�ن مشلك 5وال  4الو�، عندو 

  الس�ید الوز�ر، 
هاد ولیدات الفقراء والضعفاء واحملتا�ني، �اصنا ند�رو معهم وا�د 
ا�هود، راه تنقول � الس�ید الوز�ر لوال ٔ�بناء الفقراء لضاع العمل، راه هاد 
الولیدات �اصنا ند�رو معهم وا�د اجلهد �بري، وهادو راه هام الوا��ن د�هلم 

يل هام �اطني �لهيم وا�د أ�مل �ش �ادي یعوض هلم ذاك اليش ا�يل ا�
ضاع، �ش حىت هو ٕان شاء هللا ت�شوف و�و ٔ�س�تاد وال �شوف و�و 

  .حمايم، �ش �ادي �كون يف املس�توى
ٕاذن �اص ی��ذل وا�د ا�هود معهم، ح�ث هذا هو رٔ�س املال، هادو 

ج�ال الصا�دة، هادو هام ا�يل هام ا�يل تیخصنا �س�مثرو فهيم، هادو هام ا�ٔ 
بغینا مهنم الطب�ب، وبغینا مهنم احملايم، وبغینا مهنم املهندس، وبغینا مهنم 
أ�س�تاد، وبغینا مهنم الكفاءات ا�يل تطلب مهنم البالد وتیطلب مهنم 
س�ید�، ٕاذن �اصنا لكنا، �اص یدار �لهيم وا�د ا�هود �ش �كونو يف 

  .املس�توى
مس�تف�دة ومس�تف�د،  1300اه د� اح�ا �ل�س�بة لنا ٕاذن الس�ید الوز�ر ر 

ٔ�� �یلقاوين �یقولو لیا الس�ید الرئ�س واح�ا راه ما اس�تفد�ش، ما 
�دیناشاي هذا، ما �دیناشاي املن�ة راه اح�ا �اصنا �ش نقراو، ولكن 
فاقد اليشء ال یعطیه، اح�ا د� كنطلبو م�ك الس�ید الوز�ر �ش �كون 

  .معنا بوا�د ا�هود
الیوم الس�ید الوز�ر �ٓن أ�وان �ش ترصف هذیك املنح ملس�تحقهيا، 
ٔ�ن د� هادوك املوظفني راه هام معروفني أ�جور د�هلم، ٔ�ما الت�ار وال 

  .الفال�ني وال ذا�يش راه ما ما عروفشاي
لهذا نطلب م�مك الس�ید الوز�ر �ش �كون وا�د ا�لجن �لمزید من 

هادوك الناس ا�يل هام، الولیدات التدق�ق حىت ی�ٔ�ذ لك ذي حق حقه، 
  .ا�يل هام ٔ�والد الضعفاء واملساكني �اصهم ��ذو احلق د�هلم

واح�ا الس�ید الوز�ر راه اح�ا تنعرفو اجلدیة د�� والعمل د��، 
والكفاءة د�� واملقدورات د�� وا�هودات د��، و�شكرك جزیال �ىل 

  .ا�هودات د��

 :الس�ید رئ�س اجللسة
  .را الس�ید املس�شار، الس�ید الوز�ر ل�س هناك تعق�بشك

ٕاذن ن��قل ٕاىل السؤال السابع، وموضو�ه جودة التغذیة املقدمة �ملطامع 
املدرس�یة، وهو دامئا موضوع من فریق أ�صا� واملعارصة، تفضيل الس�یدة 

  .املس�شارة احملرتمة

  :املس�شارة الس�یدة جناة مكري
  .شكرا الس�ید الرئ�س

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

  الس�ید الوز�ر،
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مع بدایة لك مومس درايس یت�دد احلدیث عن املطامع املدرس�یة وعن 
مدى ا�رتام رشوط وسالم وحصة املمتدرسني، اليشء ا�ي یفرض �ىل 
املسؤولني �ىل هذا القطاع ٕاخضاع هذه املطامع لرقابة حصیة مس�بقة، مبا يف 

  .قديم هذه الوج�اتذ� م
�ا �سائلمك الس�ید الوز�ر، عن التدابري اليت اختذهتا وزار�مك لضامن 

  .جودة التغذیة املقدمة هبذه املطامع
  .شكرا

 :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

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

  :لعلميالس�ید وز�ر الرتبیة الوطنیة والتكو�ن املهين والتعلمي العايل والبحث ا
  .شكرا الس�یدة املس�شارة

كام قلت ق�ل قلیل املطامع املدرس�یة تلعب دور �م �ل�س�بة �ل�د من 
�نقطاع املدريس، لهذا الوزارة الس�نة املنرصمة يف ٕاطار جتوید هذا 

 14العرض د�ل اخلدمات �ج�عیة، مت الرفع من قمية املن�ة، كنا يف 
ا الفطور والغذاء والعشاء، واك�ن درمه، املن�ة فهي 20درمه وصلناها ل 

درامه، ؤ�یضا  10درامه ٕاىل  7نصف م��ة ٔ�یضا ا�يل فهيا الغذاء، مرینا من 
 40انتقلنا لوا�د املقدار یويم د�ل وا�د املمكالت الغذائیة ا�يل كنا درمه و

  .درامه �2ىل املس�توى القروي، وصلنا ل 
ل الس�نوات �الل �اصين نذ�رمك بوا�د أ�مر، هادي وا�د العدد د�

یوم يه ا�يل �س�تعمل يف الس�نة،  90یوم،  90الس�نة اكم� اكنت تتقدم ٕاال 
  .كنا ٕاما ت��داو معطلني ٔ�وال ت�سالیو مؤخر�ن

والیوم ا�ا�لیة تتف�ح يه واملطعم یوم ق�ل الرشوع يف ا�خول 
يف الشهر  5ش�ت�رب هاذ الس�نة تفرقت العشاء د�ل حبیث  4املدريس، يف 

یوم ا�يل تتوزع فهيا هاذ الغذاء، وا�د  �230كون هاذ ا�خول،  اكن �ادي
 500اللكفة مالیة ٕاضاف�ة س�نو� ا�يل ٔ�رصد�ها من الس�نة املنرصمة د�ل 

  .ملیون د�ل ا�رمه
ملیون د�ل ا�رمه ا�يل ت�مت  470ٕاذن ابتداء من هاذ الس�نة ملیار 

ٔ�لف مس�تف�د  570ون و�ع�د د�لها مكزيانیة �ل�س�بة فقط لٕالطعام، ملی
  .ووج�ة �ذائیة یوم�ة ا�يل تتقدم

نونرب وا�د  7موازاة مع هذا ٔ�یضا وقعنا مع وزارة �ق�صاد واملالیة يف 
العقد حول التعویضات املمنو�ة ٔ�طباء وجرا� أ�س�نان، �ش یبقاو ميرو 

  .يف ا�ا�لیات ویقومو بوا�د العدد د�ل الفحوص �ل�س�بة �لتالم�ذ
ٔ�رشت هلم الس�یدة املس�شارة احملرتمة، تتكون وا�د العدد  ٔ�یضا، كام

د�ل املراق�ة �ىل مس�توى د�ل املراقد، املس�توى د�ل املطامع ؤ�یضا 
  .املطاخب ؤ�ما�ن ٔ�خرى ا�يل عندها �القة م�ارشة مع إالطعام املدريس

وميكن يل نقول لمك ب�ٔن يف ٕاطار هاذ الز�رات املیدانیة التفقدیة ا�يل 

، تنعطیو أ�مهیة �لمطعم و��ا�لیة ولظروف الع�ش د�ل هاذ تند�رو
التلمیذ، ٔ�ن هاذ التلمیذ، والس�� يف العامل القروي، �اصنا نوفرو لو هاذ 
الب��ة احملفزة د�ل الن�اح ود�ل التحصیل ا�رايس، امحلد � هاذ اليش 

  .ا�يل مت

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

  .س�یدة املس�شارةاللكمة لمك ال 

  :املس�شارة الس�یدة جناة مكري
ٔ�وال شكرا �ىل ا�هودات املبذو�، واح�ا ما تنكروش ب�ٔ�مك ت��ذلو 
وا�د ا�هود، لكن حىت ٔ�ح�ا �ل�س�بة لنا الس�ید الوز�ر، الطرح د�لنا لهاذ 
السؤال هو من م�طلق �ريتنا �ىل املدرسة العموم�ة بصفة �امة و�ىل دمع 

ربة الهدر املدريس، خصوصا يف صفوف التلمیذات والتالم�ذ ا�متدرس وحما
  .املن�در�ن من ٔ�رس معوزة، و�اصة �لوسط القروي والش�به حرضي

  الس�ید الوز�ر،
�رفعو من مزيانیة املطامع املدرس�یة وا�ا�لیات ج�د، ولكن ٔ�ن خنفض 
�دد املس�تف�د�ن ما نق�لوهاش، ٔ�ن املومس ا�رايس لهاذ الس�نة هو ٔ�قل من 

  .ملومس ا�رايس �لس�نة السابقة، هذا من �ةا
يف �ني ٔ�ننا، الس�ید الوز�ر، عند م�اقشة املزيانیة الفرعیة يف قانون 

 8املالیة ٔ�ن �دد املتعلمني هو تقریبا �ل�س�بة ملنظومة الرتبیة والتكو�ن 
، يف الوقت ا�يل كنا %8مالیني، ولكن �دد املس�تف�د�ن راه ال یت�اوز 

يف تعممي املطعم املدريس �ملؤسسات التعلميیة خصوصا اح�ا تنطمحو ف�ه 
�لعامل القروي و�بتدايئ خصوصا مهنا، ا�يل هو يف ٔ�مس احلا�ة، ت��فا��ٔو 
الس�ید الوز�ر، هباذ أ�رقام الهزی� ا�يل ما تتغط�ش احلاج�ات ٔ�و اح�یا�ات 

رس الف�ات الفقرية والهشة املمتدرسة، رمغ ٕاشاكلیة بعد املسافة من املدا
وا�مو�ات املدرس�یة عن سكن التالم�ذ، وا�يل �س�تحیل معها العودة ٕاىل 

  .م�ازهلم، خصوصا ساكن اجلبال واملدارش
  الس�ید الوز�ر،

نظرا لروح العمل وا�يل ملس�ناها ف�مك، وتیظهر يل ٔ�و ال ميكن نفرس ٔ�ن 
الز�دة د�ل املزيانیة �ایتمك يه فعال دمع ا�متدرس، ا�مع �ج�عي من 

�ل جتوید ما یمت تقدميه من أ��ذیة والرفع من مس�توى اخلدمات املقدمة، �ٔ 
واح�ا يف �الب أ�ح�ان، الس�ید الوز�ر، املطامع املدرس�یة تف�قد لرشوط 
السالمة الصحیة والغذائیة، ميكن �ادي تقول يل الس�ید الوز�ر، ب�ٔ�مك يف 

�اكم� دفرت التحمالت تتفرضو �لهيم ٕا�داد وج�ات �ذائیة م�وازنة، م 
  .وم�نو�ة

ؤ�� الس�ید الوز�ر، �ادي ننطلق �ري من ٔ�رض الواقع وميكن �ادي 
ال�سمم الغذايئ ا�يل وقع يف ش�ت�رب املايض، : ��ذ � م�الني، ٔ�كتفي مبثالني

ال�سمم الغذايئ امجلاعي لطلبة أ�قسام التحضريیة بتطوان وا�يل هو �یف�قد 



  2019 كتو�ر�ٔ دورة  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

15 

 )2019 دج�رب 03( 1441 نـــيبیع الثار  06

ص السالمة الغذائیة �ادي طبعا لرشوط السالمة الصحیة، ؤ�یضا ف� خي
نتلكم � �ىل ما صدر الیوم يف جریدة أ��داث املغربیة ا�يل من �الل 
معلیة اف��اص سا�ة أ�قسام ا�ا�لیة ��ار البیضاء ٔ�ن التالم�ذ ال 
ی��اولون ا�لحم ملدة قد تقارب شهر�ن، ؤ�� ٔ�س�تادة واكن يف الرب�مج د�يل 

تغذیة املتوازنة، خصوصا �لطفل يف هذه التغذیة الصحیة كنعرف ٔ�مهیة ال 
  .املر��

  الس�ید الوز�ر،
  ...�ل�س�بة �لمطامع

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

ن��قل ٕاىل السؤال الثامن وأ��ري يف موضوع التعلمي، وموضو�ه الوضعیة 
املهرتئة لبعض احلجرات ا�راس�یة، وهو موضوع من طرف الفریق 

  .دة والتعادلیة، تفضل اليس ا�لبار�س�تقاليل �لو�

  :املس�شار الس�ید عبد السالم ا�لبار
  .شكرا الس�ید الرئ�س
  الس�ید�ن الوز�ر�ن، 
  أ�خوات وإالخوان، 

  الس�ید الوز�ر، 
فعال سؤال الفریق �س�تقاليل عن الوضعیة املهرتئة لبعض احلجرات 

لت، املدرس�یة، والیوم س�س�ت�ٔذ�مك �ل�دیث عن ما وقع يف مدینة م�د
خصوصا بعد الز�رة اليت مقمت هبا، ووقفمت مشكورا �ىل �دة اخ�الالت 

  .�جتة عن هذه الر�ات ٔ�و �هزتازات أ�رضیة
ف�ٔرید و�رید الفریق �س�تقاليل ٔ�ن یعرف ماذا وقع؟ وهل هناك من 

  خسا�ر؟ وماذا تنوون الق�ام به لتدارك ما وقع؟
  .شكرا الس�ید الوز�ر

 :الس�ید رئ�س اجللسة
  .ا الس�ید الرئ�سشكر 

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

  :الس�ید وز�ر الرتبیة الوطنیة والتكو�ن املهين والتعلمي العايل والبحث العلمي
  .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم �ىل هذا السؤال

 2019نونرب  17م�دلت لهزات ٔ�رضیة یوم كام تعلمون، تعرض ٕاقلمي 
�ني بفرعیة ٕامنل �لضبط مبجمو�ة مدارس ی يف جحرتني دراس� �لفت تصدع 

سمل ر�شرت، والیوم املوايل �اود  5.2ٔ�عباري، وهذه الهزة القویة اكنت تقریبا 
، عرفت هذه املنطقة وا�د الهزات واكن ٔ�كرث 3.2ؤ�س�بوع من بعد  3.6

وذاك التالم�ذ ا�يل اكنو ش��ا  املشلك اكن �نطباع د�ل هذیك الساكنة
�ایفني شویة وذاك الز�رة ا�يل قام هبا الس�ید العامل يف أ��م أ�وىل  ما

والسادة املنتخبني وا�يل مقنا اح�ا هبا ٔ�س�بوع من بعد ٔ�عطت وا�د الشویة 
  .د�ل �رتیاح و�طمئنان �ل�س�بة لهاد التالم�ذ

م�ارشة بعد هذه الهزة وا�د مك�ب ا�راسات قام بوا�د ا�راسة، وبني 
عدا وقف�ا ا�راسة، م�ارشة بعد هذه الهزة أ�رضیة، والیوم املوايل ب.. ب�ٔن

سا�ة ومن بعد مك�ب ا�راسة  48ولت ا�راسة حتت اخلیام، مدة وا�د 
بني ب�ٔن ما اك�ن حىت يش مشلك مع السقف، لهذا اكن ميكن لنا ٔ�یضا 
�رجعو التالم�ذ لهذه أ�قسام، وهادوك التصد�ات ا�يل وقعو هام شقق يف 

  .دران مايش د�ل السقف ولكن د�ل اجلوانباجل
د�ل أ�قسام  2ميكن يل نقول � بعد الز�رة د�لنا الیوم امحلد � ذاك 

س�مت الهدم د�ل ذاك اجلدران م�ارشة وٕا�ادة بناء هاد احلجرتني، واكنو 
ٔ�قسام مفككة ا�يل غریب ما وقع فهيم حىت يش ٔ��ر د�ل  2عند� وا�د 

ة ٔ�بدا، لهذا س�مت ٕا�ادة ت�ٔهیل هاد أ�قسام املفككة، ری� هاد الهزة أ�رضی
  .یو�دوا لنا هادوك احلجرتني �ش نعاودو ا�متدرس

ا�يل بغیت نقول � يه امحلد � �لق�ا وا�د اجلو د�ل �طمئنان 
و�رجمنا وا�د العدد د�ل أ��شطة مع ذوك التالم�ذ، �ش حنسسومه �ىل 

ا، دراسة �لمیة مع املعهد الوطين �لجیوفزي�ء الهزة أ�رضیة إالطار د�له
س�نة و�ادیة، زعام ما  �200رهنت ب�ٔن هذه الهزة ما اك�ش تقریبا وا�د 

�جتاش �ىل وا�د املنطقة �راكنیة ٔ�م ال، ولكن هاذیك يف ٕاطار هاذ 
  .أ��شطة اجلیو فزي�ئیة العادیة د�ل ذاك املنطقة هاذیك

  .شكرا الس�ید

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

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

  :عبد السالم ا�لبار الس�یداملس�شار 
شكرا الس�ید الوز�ر �ىل التوضی�ات، ٔ�ن يه �مة، وبدوري و�مس 
الفریق �س�تقاليل، ال �سعين ٕاال ٔ�ن ٔ�نوه هباذ املبادرة الطیبة اليت قل 

  .نظريها يف وسط حكوم�نا املوقرة
قد متت هاذ النیابة �ىل احلكومة، واكن من املفروض �ىل ٔ�ن مجیع ف

الوزراء ی��قلو، مايش وز�ر التعلمي بو�دو، ولكن هاذي م�ادرة م�مك، 
وامحلد � اح�ا ك�شوفو التنوهيات ا�يل تلق�توها من فرق املعارضة، وهذا 

بعمل  �یدل �ىل ال�شاط د�لمك، وهذا التنویه، ميل ك�شوفو املعارضة كتنوه
الس�ید الوز�ر، یثلج صدر� ونطمنئ �ىل مسار الرتبیة الوطنیة يف هاذ 

  .الوطن احلب�ب
اليشء ا�ي یؤ�ر كذ�، يه ٔ�ن وجود عنارص دا�ل الرتبیة الوطنیة 
تقوم �ملعارضة، ج�وب املقاومة دا�ل الوزراء، هذا ال نق�� الس�ید الوز�ر، 

ء ومدراء �ویني حيرضون �ىل مدرا: ال معىن ب�ٔن ٔ�طر د�ل الوزارة د�لمك
  .العصیان املدين ملقاومة إالصال�ات اليت تقومون هبا
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فهن��ا �لمغرب �مك من �ة، و�نیا، ٕان مجیع املغاربة مع إالصالح، وا�يل 
مفروضني یدافعو �ىل  ما ���ش خيدم مييش �ر�ح، واملوظفني الیوم

  .�ح وهننیوهما قادرش یدافع �ىل الوزراء مييش �ر ا�يلالوزراء، و 
ٔ�ن ك�سمعو .. فا� جياز�مك خبري، هاذ اليش ما �اصوش ینال

�ح��ا�ات، ك�سمعو �س�تعداد �لوقفات، وهذا �ی�ٔ�ر ف�نا، ٔ�ن هذا 
؟ ، فٕاىل مىت س�نومس ونصف تعلمينا �لفاشل"ٔ��داء إالصالح"ك�سمیوه 

  .هذه معارضة وطنیة اس�تقاللیة.. وجنمع

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  . س�ید الرئ�س، �شكر الس�ید الوز�ر �ىل مسامهته القميةشكرا ال 

وا�لو��س��ك  والنقلون��قل �لسؤال أ�ول املو�ه لقطاع التجهزي 
واملاء، وموضو�ه اس�تعدادات احلكومة �الل فصل الش�تاء، من فضلمك 
شوي د�ل السكوت والهدوء، اس�تعدادات احلكومة �الل فصل الش�تاء 

وهو موضوع من طرف الفریق �س�تقاليل ف� خيص الب��ات التحتیة، 
  .�لو�دة والتعادلیة، تفضل اليس املوساوي

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

  السادة الوزراء،
  الس�یدات املس�شارات احملرتمات،

  السادة املس�شار�ن احملرتمني،
قطات سؤايل، الس�ید الوز�ر، اس�ت�رش املغاربة �ريا هبذه ال�سا

  .املطریة، ٕاهنا ٕان شاء هللا س�تكون �ريا �لبالد
  الس�ید الوز�ر، 

ٔ�ح�ا� يف بعض املناطق �كون �وارث سقوط أ�مطار الغز�رة وكذ� 
  .الثلجیة

  الس�ید الوز�ر، 
  ما يه إالجراءات اليت ميك�مك اختاذها؟

  .وشكرا

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
  .شكرا

  .ةاللكمة لمك الس�ید الوز�ر يف ٕاطار إال�اب

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

  .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم
هاذ املوضوع د�ل �س�تعدادات �لموامس الش�تویة حبال ا�يل تفضلت 
الس�ید املس�شار يه موامس ی�ٔيت فهيا اخلري، و�كون هناك بعض 

علق بطبیعة احلال ��ٓ�ر ا�يل ميكن �كون �اصة إالشاكلیات اجلان��ة، تت

عند هتاطل الثلوج و�ساقط أ�مطار، �س�ٔل هللا عز و�ل �رمحنا هاذ 
  .الس�نة

هناك معل ی��ظم احلكومة �شلك �ام، �ش�تغل �لیه م�ذ س�نوات ولك 
س�نة یقع ف�ه التطو�ر، ؤ�� س�بق يل دا�ل هاذ املؤسسة ذ�رت ب�ٔن هاذ 

، هناك اس�تعداد ا�يل غهيم وا�د العدد 2020- 2019املومس هذا د�ل 
ٕاقلمي،  27د�ل أ�قالمي يف بالد�، و�لعمل ٔ�ن هاذ العدد د�ل أ�قالمي انتقل ل

ٕاقلمي، س�نة �ىل س�نة مع هاذ  17كنا ت�ش�تغلو �ىل حوايل  2009يف 
ٕاقلمي معين هباذ املو�ات  27إالشاكل د�ل التغريات املناخ�ة ٔ�صبح هناك 

ل الثلوج، وا�يل تیوقع ف�ه يف بعض احلاالت العز� د�ل د�ل الربد ود�
 1753جام�ة و 132وا�د العدد د�ل املناطق، �ادي هيم تقریبا وا�د 

ٔ�لف مواطن، وف�ه بطبیعة احلال اش�تغال ا�يل  736مركز وهيم تقریبا وا�د 
هو اش�تغال �لمي �ىل ٔ�ساس تصنیف املراكز حسب احلدة د�ل ا�ٓ�ر 

ه بطبیعة احلال التعبئة د�ل وا�د العدد د�ل إالماكنیات، مهنا اجلان��ة، وف�
ٕاماكنیات مادیة وٕاماكنیات �رشیة �رتبط ��ٓلیات د�ل ٕازا�ة الثلوج، 
ا�ٓلیات د�ل التد�ل الرسیع، والقضیة د�ل التطب�ب وا�متریض، وكذ� 

ئیة، القضیة د�ل توزیع املواد الغذائیة والتكفل يف بعض احلاالت �س�ت��ا
  .�اصة ف� یتعلق �ل�ساء احلوامل

واح�ا هاذ القضیة اح�ا س�نة �ىل س�نة تنحسو ب�ٔن هاذ العمل �لشلك 
د�لو املنظم تی�لینا بطبیعة احلال �س��قو وا�د د�ل إالشاكلیات ا�يل ميكن 

  .توقع يف بعض أ�قالمي
  .شكرا الس�ید الرئ�س

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

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

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

  الس�ید الوز�ر،
بدوري س�ٔنوه ��هودات املبذو� يف هذا إالطار، ؤ�ظن ٔ�ن رامكمت 
جتربة مسحت لمك وخولت لمك كذ� معرفة بعض املناطق اليت ميكن ٔ�ن 

هاذ املنعر�ات والطریق الوعرة جيب  نصطلح �لهيا �ملناطق السوداء،
ٕاضافة عنایة ٔ�خرى �برية �لحیلو� دون السقوط يف �وارث ال قدر هللا، 
اليشء ا�يل شف�اه يف الطریق الس�یار فاس و�دة، احلادثة ٔ�و الاكرثة اليت 
وقعت مؤخرا يف مد�ل �زة �ب مرزوقة، فهذا یؤسف �، اح�ا ما 

  .قيض أ�مر غنقولوشاي الطریق يه الس�ب، ولكن
الس�ب املهم أ�رواح زهقت وهذا �سئ ٕاىل مسعة وطننا وٕاىل مس�تق�لنا 
كذ� و�ما �لف هاذ احلادث من م�ٓيس ٔ�رسویة واج�عیة، رمح هللا 

جر�، وهذا ما كرندهشاي �لطریق، �لالشفاء العا�ل و�متىن  ،املوىت
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ميل الس�ید الوز�ر، بصفة �اصة ولكن �دم �ن��اه د�لنا اح�ا مس�تع
الطریق تیخصنا شویة �ردو البال، ٔ�ن ك�شوفو ظواهر مغربیة ال تق�ل، 
فهاذ الطریق هذي خصوصا احلافالت والشاح�ات تیخصهم وا�د العنایة 
ووا�د املراق�ة ٔ�ن هاذ املراق�ة الصارمة، ٔ�ظن ٔ�هنا �ىل أ�قل س�تك�ح ٕاىل 

�ر وٕاىل ما اك�شاي فران د�ل الطوموبیل غتفراين يه معلیة الك�ح �لضام
الترصفات الغري املسؤو� لبعض املهتور�ن، ولكن احلكومة �لهيا ٔ�ن تقوم 
بواجهبا جتاه املواطنني مبراق�ة الطرق والعنایة املك�فة، �اصة يف فصل 

هللا �كرث �ريك .. الش�تاء، و�اصة ٔ�ثناء الثلوج، العامل ا�يل �ینظفو الثلوج
  .دق�قة د�ل املاكنة

  : الس�ید رئ�س اجللسة
  .ميك�ش دق�قة الس�ید الرئ�س، ا�هت�ى الوقت ما

  .اللكمة لمك الس�ید الوز�ر

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

�س�ٔل هللا عز و�ل ٔ�ن �رمح ا��ن توفوا يف هاذ احلادثة، راك رشيت 
لعمل د�ل �هيا الس�ید الرئ�س، ٔ�� ما بغی�ش �س�تابق أ��داث د�ل ٔ�و ا

التحق�ق، لكن هذا طریق س�یار مبواصفات دولیة، واح�ا يف البدایة د�ل 
املوامس، عند� وا�د العدد د�ل ال�رشات مايش �ري ال�رشات ا�يل كدوز 
يف الق�اة أ�وىل، ولكن حىت ال�رشات ا�يل كند�رو اح�ا عن طریق الق�وات 

ج�عي، �ش �هبو إالذاعیة وكذ� عن طریق التطبیقات د�ل التواصل �
املسافر�ن لوا�د العدد د�ل �ح�یاطات، �اصة ميل كتصب الش�تا ٔ�و 
كتكون الثلوج، وكذ� التذكري ب�ٔنه بطبیعة احلال ٕاذا اكن والبد من السفر 

  .ميل �یكون الثلج، اختاذ �ح�یاطات الالزمة
واح�ا ٕان شاء هللا س�رشع يف املس�تق�ل يف هاذ القضیة د�ل ال�شدید 
يف بعض املق�ضیات ا�يل مرتبطة بذاك اليش د�ل الس�یاقة د�ل احلافالت 

  .�ىل و�ه اخلصوص، ٔ�ن كنالحظو ٔ�ن ف�ه بعض الت�اوزات
  .شكرا الس�ید الرئ�س

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

السؤال الثاين، موضو�ه ت�سري معل ٔ�عوان رشطة املیاه وحام�هتم، 
س�شار�ن من فریق العدا� والتمنیة، تفضيل الس�یدة واللكمة ٔ��د السادة امل 

  .املس�شارة احملرتمة

  :امال م�رصة الس�یدةاملس�شارة 
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

  .شكرا الس�ید الرئ�س
  الس�یدان الوز�ران احملرتمان،

  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
امل� العمويم  یتحمل ٔ�عوان رشطة املیاه مجمو�ة من املسؤولیات محلایة

املايئ، ویتولون معاینة خمالفات ال�رشیع املايئ، الس�� مق�ضیات القانون 
، اخلاص �ملاء، وحتر�ر احملارض يف ش�ٔهنا، ولهذا الغرض مسح هلم 36.15

القانون �حلق يف الولوج ٕاىل ا�ٓ�ر وأ�ثقاب ؤ�ي م�ش�ٔة ٔ�و جتهزيات ٔ�خرى 
ايئ والتحقق من خصائص املیاه الس�تعامل واس�تغالل امل� العمويم امل

املس�تعم�، وهو ام�یاز مكهنم م�ه املرشع ملزاو� �ا�م الضبطیة وا�متكن 
من التث�ت من وقوع ا�الفات والتحري �ش�ٔهنا، لكن ملزاو� املهام اليت 

  .�ددها القانون، فٕان هؤالء أ�عوان یوا�ون صعو�ت وعراق�ل كثرية
حملرتم، عن التدابري وإالجراءات املت�ذة �ا، �سائلمك الس�ید الوز�ر ا

لت�سري معل ٔ�عوان رشطة املیاه وحام�هتم ضد مجیع ا�هتدیدات اليت من 
  ش�ٔهنا ٔ�ن تؤدي سالمهتم ٔ�و تعرقل ق�ا�م مبسؤولیاهتم؟

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

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

  :والنقل وا�لو��س��ك واملاء الس�ید وز�ر التجهزي
  . شكرا الس�یدة املس�شارة ا�يل طرحت هاذ املوضوع

�لطبع كام ٔ�رشمت أ�مهیة د�ل الرشطة د�ل املیاه، هناك �دد من 
املق�ضیات القانونیة ا�يل كتحمهيم، ال ف� یتعلق �لنظام العام د�ل الوظیفة 

  .العموم�ة وال ما یتعلق �لقانون اجلنايئ
بة لهاذ أ�عوان امللكفني بطبیعة احلال فاش راجعنا اح�ا القانون �ل�س� 

د�لنا وا�د العدد د�ل املق�ضیات، اك�ن ا�ٓن املرسوم  36.15د�ل املاء 
، ا�يل �یتلكم �ىل مجمو�ة د�ل املق�ضیات 2018التطبیقي ا�يل خرج يف 

زنیل وا�د ا�يل كتعلق �لرشطة د�ل املیاه، اح�ا ا�ٓن بصدد بطبیعة احلال ت
العدد د�ل املق�ضیات، لكن كذ� بصدد رفع العدد د�هلم، ٔ�ن العدد 
د�هلم �یبقى �دد حمدود و�اصة ف� یتعلق �لت�اوزات ا�يل كتوقع يف امل� 

  .العام املايئ، والس�یدة املس�شارة كتعرف هاذ املس�ٔ� مز�ن
ف�ه هنا� كذ� وا�د املوضوع ا�يل هو موضوع ٔ��ید �ادي نوصلو 

لنتاجئ، ٔ�نه لٔ�سف الشدید، بعض الت�اوزات ف� یتعلق �اصة حبفر 
ا�ٓ�ر وف� یتعلق بعدم ٔ�داء أ��وات د�ل املاء ا�يل يه ضعیفة �دا 
وقلی�، مرده ٕاىل ٔ�ن اح�ا العقلیة د�ل بعض املواطنني د�لنا یعتربون ٔ�ن 

أ�داء، مع العمل املاء يشء م�اح، مايش �لرضورة �اص یوقع ف�ه یوقع �لیه 
ٔ�ن ف�ه وا�د ا�هودات �برية د�ل ا�و� ا�يل كتحتاج بطبیعة احلال ٔ�ن هاذ 

  .اللكفة تؤ�ذ بعني �عتبار
حنن �سهر �ىل ذ�، وٕان شاء هللا م�ني غنوسعو بطبیعة احلال �كرثو 
من العدد د�هلم، ٔ��ید ٔ�ن وا�د العدد د�ل إالشاكلیات ٕان شاء هللا �ادي 

  .تقلص
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  .ا الس�ید الرئ�سشكر 

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .اللكمة لمك الس�یدة املس�شارة

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

  .شكرا الس�ید الوز�ر �ىل توضی�ا�مك
الضغوطات تزتاید ٔ�كرث ف�ٔكرث �ىل املوارد املائیة ببالد�، ضغوطات 

  .ة ؤ�یضا يف تدهور اجلودةتت�ىل ٔ�ساسا يف اخنفاض مكیات املوارد املائی
�مثن ما �اءت به الوزارة من �ٓلیات تدبري وقایة وحامیة مكو�ت امل� 

املتعلق �ملاء ؤ�یضا النصوص  36.15العمويم املايئ، فانطالقا من القانون 
التطبیق�ة التابعة � ٔ�رس�مت �از الرشطة املائیة ا�ي یضطلع مبهام جس�مية، 

ام �اء �ىل لسا�مك ٔ�ن مماريس هذه املهنة یوا�ون ٕاال ٔ�ن كام ذ�رت سابقا وك
 220مجمو�ة من الصعو�ت ا�يل أ�ول فهيا يه ٔ�هنم ق� قلی� متثل ما یقارب 

  .رشطي ماء �ل�س�بة لواك� أ�حواض املائیة العرش
ٔ�یضا مماريس املهنة ل�ست �هيم امحلایة الالزمة ٔ�ثناء ت�ٔدیة �ا�م، 

املهنة املتعددة، ٕاذن البد هلم من املؤازرة �ر�ال  و�لتايل مه معرضون �اطر
  .السلطة ما ال یمت �الیا

ٔ�یضا �دم توفر ا�لو��س��ك الالزم �لق�ام مبها�م من لباس �اص ٔ�و 
  .س�یارات �اصة ٔ�و هواتف هو ٔ�یضا من العراق�ل املهمة

خ�اما من ٔ��ل رفع هذه الت�د�ت ومن ٔ��ل جتاوز مجمو�ة من النقائص 
ا املرسوم املنظم �لمهنة، ندعومك الس�ید الوز�ر ٕاىل ٕا�ادة صیاغته اليت یعرفه

ٔ��ذا بعني �عتبار التعویض عن ا�اطر ٔ�وال، �نیا تعویض ب�س�بة م�ویة 
عن حمارض املعاینات كام هو معمول به يف مجمو�ة من القطا�ات، وهو ٔ�یضا 

  .سوف ميثل حتفزيا لتحسني أ�داء
اصة �لرشطة املائیة، �مهتا حامیة ووقایة ٔ�یضا ندعومك ٕاىل ٕا�شاء �لیة �

امل� العمويم املايئ، ٔ�ي ٔ�ن رشطي املاء ل�س فقط ملكف �لرشطة املائیة 
  ..ؤ�یضا

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
  .شكرا الس�یدة املس�شارة، ا�هت�ى الوقت ا�صص �لتعق�ب

  .الس�ید الوز�ر ف� تبقى لمك من الوقت

  :�س��ك واملاءوالنقل وا�لو�  التجهزيالس�ید وز�ر 
ال، اح�ا ٕان شاء هللا غنعملو ٔ�وال اح�ا فاملرسوم حق�قة �لكمنا ما 
�لیهناش يف وزارة املاء بل وسعناه حىت لوزارة الفال�ة ووزارة الص�ة �ش 
ميكن �كونو أ�عوان، لكن ا�يل ٔ��ید هو ٔ�نه فاملس�تق�ل د�ل أ��م ��ش�تغلو 

د العدد د�ل إالماكنیات ٔ�وال �ىل التوس�یع وا�متكني د�هلم من وا�

  .ا�لو��س��ة، �اصة ف� یتعلق �لس�یارات د�ل التنقل
لكن �یف ما قلت � الس�یدة املس�شارة هناك بعض الظواهر ويه 
ت�ٔ�ذ الصبغة �ج�عیة ٔ�كرث مهنا، یعين الزجر ینفع لكن ميل تتكون ظاهرة 

لیك راه ذاك  اج�عیة ا�يل مرتبطة بنظرة الناس �شلك �ام �لامء ٔ�� قلت
اليش ا�يل تن�لصو �ىل املاء �ل�س�بة �لمس�تعملني د�لو قلیل �دا ومع ذ� 
جند وا�د العدد د�ل إالشاكلیات، ويف ذ� ال فرق بني ا�ي �یه وا�ي 
ل�س �یه، مايش قضیة ٕاىل بغینا نقولو �رات��ة اج�عیة، ٕامنا هذا مشلك 

  .�اكد �كون ثقاف�ا
هذا، التوس�یع د�ل العدد د�هلم وكذ� متك�هنم ا�يل ��ش�تغلو �لیه هو 

من وا�د العدد من إالماكنیات ا�لو��س��ة، والقضیة ا�يل قليت �ادي جتي 
  .يف وقهتا ٕان شاء هللا

  .شكرا الس�ید الرئ�س

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

السؤال الثالث، موضو�ه حتلیة م�اه البحر �لرشب يف املغرب، وهو 
من طرف فریق التجمع الوطين لٔ�حرار، الس�ید رئ�س فریق  موضوع

  .التجمع الوطين لٔ�حرار هو واضع السؤال حول حتلیة ماء البحر

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

  الس�ید الوز�ر،
م�ذ س�نوات �ىل حتلیة م�اه البحر �لرشب لتلبیة  ركز املغرب

یویة هبدف التغلب �ىل نقص املوارد املائیة �ح�یا�ات من هذه املادة احل 
العذبة، �اصة �ملدن السا�لیة �ٔ�قالمي اجلنوبیة اليت ترضرت يف الس�نوات 
أ��رية من النقص يف ال�ساقطات املطریة وارتفاع اس�ت�دام املیاه اجلوف�ة 

  .لٔ�غراض الفالح�ة
  الس�ید الوز�ر احملرتم،

اختاذها من طرف وزار�مك من  ما يه ٔ�مه التدابري وإالجراءات املزمع
ٔ��ل ٕا�شاء معامل لت�لیة م�اه البحر �لرشب وتعمميها لتغطیة العجز احلاصل 

  يف هذه املادة احلیویة �اكفة �راب اململكة؟

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
  .شكرا

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

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

  .شكرا الس�ید املس�شار
ٔ�وال �لعمل الس�ید املس�شار�ن السادة املس�شار�ن ٔ�ن هاذ املوضوع د�ل 
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حتلیة م�اه البحر رمبا عكس ما یتصوره البعض هو وا�د املوضوع ا�يل 
اململكة املغربیة رامكت ف�ه جتربة، ٔ�ن بدایة د�ل التجربة د�لنا اكنت من 

عی��ات من القرن املايض، وهذا املوضوع هذا ا�ٓن س�یصبح ٔ�واسط الس�ب 
  .يف املس�تق�ل رمبا ٔ��د أ�معدة ف� یتعلق �ملاء، �اصة املاء الصاحل �لرشب

ا�ٓن عند� خطینا وا�د العدد د�ل املرا�ل ٔ�ول مرة بطبیعة احلال يف 
وكة �رخي بالد�، ت�س�تعملو املیاه احملالة �لسقي، وهذا �ادي �كون يف اش�ت

  .ٔ�یت �ها مليل �ادي �سايل املرشوع، ٕان شاء هللا تعاىل
وكذ� عند� بطبیعة احلال وا�د العدد د�ل املدن ما بق�ناش ا�ٓن �ري 
يف املدن داجلنوب، �عتبار ٔ�ن ٔ�اكد�ر حىت يه �ادي تد�ل ف� یتعلق مبیاه 

�ل الرشب يف املیاه احملالة، عند� كذ� مشاریع مس�تق�لیة تتعلق راه د
احلس�مية تقریبا مكل، وف� یتعلق ��ار البیضاء ا�ٓن عند� مرشوع، حنن 

  .بصدد دراس�ته لتزنی� يف الس�نوات املق��، ٕان شاء هللا
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .. السؤال املوايل ٔ�و السؤ�ن املوالیان جتمعهام و�دة املوضوع
يل الس�ید املس�شار، حس�ت ب�ٔنه تفضل، امسح امسحو يل،  ،ال

  .اكتف�ت بذ�

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

  .ٔ�شكرمك الس�ید الوز�ر �ىل جوا�مك املهم
احلكومة يف ٕاجناز هذا املرشوع إالسرتاتیجي الوطين، ا�ي  �مثن جمهود

�سعى من �ال� ٕاىل �شجیع اع�دات هذه الس�یاسة يف لك �ات 
ة، �ىل اعتبار النقص احلاصل واخلصاص الفادح يف هذه املادة اململك

احلیویة، ذ� ٔ�ن املواطنني واملواطنات ی�ساءلون عن �سب ٕاجناز هذا 
  .املرشوع، وهل یمت تعمميه �ىل �يق �ات اململكة

ٔ�ما ف� خيص مرشوع حتلیة البحر ا�ي بدٔ� من ٔ�اكد�ر �امصة �ة 
صاص ا�ي تعانیه اجلهة يف هذه املادة سوس ماسة، راجع �ٔ�ساس ٕاىل اخل

احلیویة، و�لتايل نقرتح الرفع من وثرية إالجناز، �اصة ٔ�ن �ال� امل�، 
حفظه هللا، ٔ�كد �ىل رضورة ا�هنوض ب�ٔوضاع �ة سوس ماسة در�ة 
و�امصهتا ٔ�اكد�ر، و�متىن ٔ�ن تعم هذه البادرة عام� طانطان اليت تعاين نفسها 

  .قص احلاصل يف املاءمن نفس املشلكة يف الن
  .وشكرا الس�ید الوز�ر

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .�نیة 52الس�ید الوز�ر �يق لمك دق�قة و

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

يه م�اس�بة �ادي �ركز �ىل وا�د املس�ٔ� هو هاذ القضیة د�ل 
بحر، يه �ادي �رتبط ببعض املناطق وبعض اس�تعامل املیاه ٔ�و حتلیة م�اه ال 

اجلهات ا�يل ما غیكو�ش عند� إالماكنیة �ش جنمعو فهيم املیاه السطحیة، 
ٔ�وال من الناح�ة إالسرتاتیجیة أ�ولویة يف بالد� تبقى يف الس�نوات املق�� 
�لمیاه السطحیة، یعين فني ما اكن عند� ٕاماكنیة ٔ�ننا نب��و سد وجنمعو املیاه 

  .حیة غنعطیوها أ�ولیةالسط 
�ل�س�بة لبعض املناطق ا�يل ما �اد�ش �كون عند� هاذ إالماكنیة، 
وراه ٔ�رشت �لقضیة د�ل سوس ماسة، بطبیعة احلال اك�ن املرشوع د�ل 

ا�يل وقع يف الت�لیة ٔ�نه من الس�بعی��ات ٕاىل ا�ٓن وقع وا�د التطور . الت�لیة
�لتناطح العكيس وقع فهيا تطور �ك�ولو�، ٔ�ن ت��لكمو �ىل التك�ولوج�ة 

�بري، ومث حىت أ�مثنة د�ل الطاقة ا�ٓن �ل�س�بة �لمملكة املغربیة �عتبار ٔ�هنا 
�ادیة يف التو�ه د�ل الطاقات املت�ددة، هذا ت�سا�د� يف املس�تق�ل، وٕاال 
مل �كن م�صورا يف الس�نوات الفارطة ٔ�ننا نتلكمو �ىل حتلیة املیاه البحر 

ر البیضاء، لكن اح�ا ت��لكمو �لهيا ا�ٓن واح�ا سا�ر�ن يف هاذ �ل�س�بة ��ا
  .املرشوع

والس�ید املس�شار تیعرف ٔ�ننا يف احلس�مية اضطرینا �ش ند�روه، ٔ�ن 
اكن عند� وا�د الوضع اكن شویة وضع حرج، ف�التايل إالسرتاتیجیة يه 

لسطحیة، هاذي، املیاه السطحیة، �س�مترار يف بناء السدود، جتمیع املیاه ا
ٕاذا اضطر� �ادي �س�تعملو املیاه احملالة عن طریق البحر، وهذا ا�يل هو 
ا�يل تی��ت ب�ٔنه ٔ�ح�ا يف املغرب ما معرو �ادي �كون عند� املشلك د�ل 
املاء، وكذ� حنن بصدد اس�تعامل املیاه العادمة ا�يل اح�ا ا�ٓن ت�ش�تغلو 

تعلق �ٕالسرتاجتیة املائیة �لیه �ش یويل حىت هو ٔ��د الروافد املهمة ف� ی 
  .د�ل بالد�

  . شكرا الس�ید الرئ�س

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

ون��قل ٕاىل السؤالني املوالیني جتمعهام و�دة املوضوع، �ا �س�تعرضهام 
الفریق �شرتايك، وموضو�ه ت�ٔهیل قطاع  سؤالدفعة وا�دة، والبدایة مع 

  .الس�ید الرئ�س، اليس �لمي�لعامل القروي، تفضل النقل 

  :محمد �لمي الس�یداملس�شار 
  شكرا الس�ید الرئ�س،

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

  الس�ید الوز�ر،
�سائلمك عن إالجراءات وكذا التدابري اليت اختذهتا والزالت تت�ذها 
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  .وزارة النقل من ٔ��ل ت�ٔهیل قطاع النقل �لعامل القروي
  .كراش

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .اللكمة لفریق أ�صا� واملعارصة يف نفس املوضوع، تفضل احلاج العريب

  :العريب احملريش الس�یداملس�شار 
  الس�ید الرئ�س،
  السادة الوزراء،

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
العامل السؤال د�لنا الس�ید الوز�ر، يف نفس املوضوع، �یتعلق �لنقل يف 

القروي والطرق یعين الب��ة يف العامل القروي، ٔ�ن اك�ن وا�د املرشوع 
خضم، �بري �یتدار هو يف العمل د�لمك الس�ید الوز�ر، يف الطرق ا�يل كتد�رو 

)FDR (بغینا توضیح معيل يف هاذ الباب. وا�يل ف�ه مشالك �برية.  
  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .ید الوز�رتفضلو، اللكمة لمك الس� 

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

  الس�ید�ن املس�شار�ن احملرتمني،
هو السؤ�ن یتاكمالن، سؤال یتلكم بطبیعة احلال �ىل النقل يف العامل 
القروي وسؤال �یتلكم �ىل الطرق واملسا� يف العامل القروي، و�هام 

يف هاذ املنحى د�ل إالدماج د�ل العامل القروي يف  بطبیعة احلال ینحوان
  .التمنیة السوس�یو اق�صادیة ا�يل اكینة يف بالد�

الس�ید املس�شار، اليس �لمي، �یعرف ب�ٔنه هاذ املوضوع هذا اش�تغلت 
�لیه الوزارة م�ذ س�نوات، وحنن بصدد تزنی� �رب وا�د العدد د�ل 

ٕاقلمي، ومتت املصادقة  58ا�د املق�ضیات، ٔ�ن اكنت دراسة ا�يل مشلت و 
دراسة ا�يل تو�د يف طور املصادقة، و�ىل  15دراسة، واكینة  �29ىل 

ٕا�رها ا�يل �یمت ا�ٓن بطبیعة احلال ٕاعطاء وا�د العدد د�ل الرخص، ف� 
یتعلق �لنقل املزدوج ا�يل لق�نا ٔ�ن هو أ�قرب ٕاىل أ�وضاع د�ل العامل 

تبط بل�ان ٕاقلميیة یرتٔ�سها السادة العامل القروي، وا�يل بطبیعة احلال مر 
وكتطلع من بعد جلنة النقل ا�يل �یرتٔ�سها الس�ید الاكتب العام د�ل الوزارة، 

  .�ش تعطي الرتخ�ص ا�هنايئ
حنن ا�ٓن بطبیعة احلال �سا�ر هذا املوضوع حىت یصبح يف وا�د 

  .املس�توى الئق
ف ب�ٔنه اك�ن هاذ ف� یتعلق �لطرق القرویة، الس�ید املس�شار، �یعر 

الرب�مج د�ل تقلیص الفوارق ا�الیة والفوارق الرتابیة، ا�يل احملور الطريق 
ملیار د�ل ا�رمه، بطبیعة احلال ميل كنتلكمو �ىل احملور  36ف�ه هو 

  :د�ل املس�تو�ت 3الطريق، كنتلكمو �ىل 
اك�ن الطرق ا�يل يه مصنفة ا�يل كتد�رها وزارة التجهزي والنقل  -

  ا�لو��س��ك واملاء، ويه ا�يل �رتبط الطرق القرویة ببايق الطرق املصنفة؛و 
اك�ن املس�توى الثاين د�ل بناء طرق �دیدة، یعين ملا غهنیو هاذ  -

الرب�مج ٕان شاء هللا، �ادي �كونو وصلنا من الطرق القرویة اجلدیدة الغري 
  ٔ�لف �یلومرت؛ 33مصنفة حوايل 

�يل كتد�رها وزارة الفال�ة يف ٕاطار هاذ مث اك�ن املسا� القرویة ا -
  .الرب�مج

الس�ید املس�شار �یعرف ب�ٔنه هاذ الربجمة د�ل هاذ أ�مور لكها كمت 
�و� وٕاقلميیا، بطبیعة احلال �ج��ات �یرتٔ�سها السادة الوالة والعامل، 
وختضع بطبیعة احلال وا�د العدد د�ل املعایري ا�يل مشات يف املنحى د�ل 

�ٓخر مرة اكن اج�ع يف وزارة ا�ا�لیة، طرحت . �كون مقاربة �شار�یةٔ�نه 
  .ف�ه بعض إالشاكلیات

لكن �ىل لك �ال يف العموم، التقد�رات د�لنا ٔ�نه �شلك �ام أ�مور 
  .�سري سريا طبیعیا

  .شكرا الس�ید الرئ�س

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

اللكمة أ�وىل �لفریق �شرتايك التعق�بات �ىل جواب الس�ید الوز�ر، و 
  .يف ٕاطار التعق�ب

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

  الس�ید الوز�ر،
ٔ�عتقد �ىل ٔ�ن ٔ�مهیة النقل معوما �عتباره رشایني احلیاة، ال خيتلف 

ٔ��لبیة �حصة . حولها اثنان، وبصفة �اصة النقل الطريق �لعامل القروي
�ر احملرتم، ٔ�قول ؤ��دد القول �ىل ٔ�ن ساكنة العامل �لحكومة الس�ید الوز

  .القروي ال زالت تتطلع یوم�ا صباح مساء ٕاىل هذه اخلدمة
حصیح �ىل ٔ�ن هناك جمهودات بذلت وال زالت احلكومة تبذلها، ولكن 
مع لك أ�سف النتاجئ اليت ميكن لساكنة العامل القروي ٔ�ن تتلمسها ال زلنا 

  .بعید�ن عهنا
قول لمك الس�ید الوز�ر احملرتم ب�ٔن هاذ املشلك هذا هو وهنا بغیت ن

�ام، سواء يف ج�وب املغرب، يف ج�ال أ�طلس ٔ�و يف املنطقة الشاملیة، 
ح�ث اجلبال الصعوبة د�ل املسا� ا�يل غی��اول ال�م عهنا الزم�ل 

  .الس�ید املس�شار احملرتم يف احملور الثاين من هذا السؤال
یوم اك�ن وا�د الرصاع بني هاذ ا�هود ا�يل وبغیت نقول لمك �ن ال 
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دارتو الوزارة وا�يل �زالتو �ىل ٔ�رض الواقع د�ل النقل املزدوج وخبصوص 
  .ٔ�ر�ب النقل الطا�س�یات وخبصوص النقل الرسي ٔ�و الغري قانوين

ولكن ا�يل بغیت نقول لیمك الس�ید الوز�ر ب�ٔن ساكنة العامل القروي تل��ٔ 
را، راه ل�س �رفا، �الش؟ ٔ�ن الطا�س�یات ما ٕاىل النقل الرسي اضطرا

 1000ت��غیوش ید�لو �لمدارش وال بغا ید�� يش طا�يس تیحسب لیك 
  .درمه مفا فوق، فهذا یفوق الطاقة الرشائیة لساكنة املدارش

�نیا، هاذ الناس ٔ�� ال ٔ�جشعهم، ٔ�� دامئا ٔ�نضبط �لقانون ومع القانون، 
د اخلدمات �لی� لفائدة املدارش، ولكن هاذ النقل الرسي یقوم بوا�

تصورو معي الس�ید الوز�ر ب�ٔن امرٔ�ة �امل ٕاىل بغات متيش �لمس�شفى لیال 
 207ال جتد من یقلها ٕاىل املس�توصف ٔ�و ٕاىل املس�شفى إالقلميي ٕاال ذیك 

ٔ�و ذیك البیجو ا�يل اكینة خفنیفرة ٔ�و ف�ٔزیالل، ؤ�ح�ا� یصطدمون �لسدود 
س�ید ٔ�نت تد�ر النقل الرسي ا�يل تتعاقب �لیه أ�م�یة و�یقولو �یك ال 

  .مدونة السري
ٕاذن اكینة وا�د املفارقة ی��غي �ىل امجلیع ٔ�ن جيهتد حللها، رؤساء 
امجلا�ات الرتابیة، �ات، جمالس ٕاقلميیة وجام�ات �رابیة، السادة العامل 
مشكور�ن تیقومو هبذا ا�ور ٔ�ثناء التنازع د�ل املصاحل، ولكن الس�ید 

�ر اح�ا بغینا هاذ املعض� �یفاش نتعاونو مجیع حللها، راه الناس �اصة الوز
يف هذا املومس وال فالصیف وال مبناس�بات الزفاف ٔ�و احلج راه یعانون �یف 

  .ینقلو الوا��ن د�هلم ��هاب ٕاىل املطار

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

ار التعق�ب �ىل جواب اللكمة لفریق أ�صا� واملعارصة دامئا يف ٕاط
  .الس�ید الوز�ر

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

ٔ�� فاحلق�قة تزنيك الطرح ا�يل مشا ف�ه أ�س�تاد �لمي مج� وتفصیال، 
�اصة فهاذ اليش د�ل النقل فالعامل القروي ٕ�ضافة �س�یطة يف هذا أ�مر، 

وا�د امحل� �ىل ذاك  وهو الحظنا ا�ٓن فالعامل احلرضي يف املدن اك�ن
الطا�س�یات الصغار ا�يل تید�رو ا�متیزي بني املواطنني، وهذا معل �م 
وٕاجيايب مشكور�ن �لیه، ولكن بغینا هاذ العمل یتزنل فاملناطق النائیة ويف 
العامل القروي ويف املناطق الضعیفة، ٔ�ن املواطن البعید ما اكی�ش ا�يل 

وما اكی�ش ا�يل تیوقف �لیه وتیوفر لو تیحن �لیه وما اكی�ش ا�يل تريمحو 
ذیك الوس�ی� د�ل النقل ال�س�یطة �یف ما قال أ�س�تاد �ش توصلو 

  .�لمس�شفى وال �لماكن ا�يل هو �ادي لیه
ٔ�� بغیت �رجع معمك الس�ید الوز�ر احملرتم �لطرق الغري مرمقة، وبغیت 

غیت نتلكم ملیار د�ل ا�رمه، وب  36نتلكم معامك الس�ید الوز�ر �ىل ذاك 
ٔ�لف �یلومرت ا�يل تدار �ىل املس�توى الوطين، وبغیت  22معمك �ىل ذیك 

 -ؤ�نمت ٔ�درى و�ارفني هاذ امللف مز�ن  -نتلكم معامك الس�ید الوز�ر احملرتم 
هو املشلك د�ل الصیانة، ا�ٓن عند� طریق ت��جز الس�ید الوز�ر وطرق 

يف ٕاقلمي وزان تنجزت مايش طریق، عند� الطریق ما بني الشهبیة وبوقرة 
ٔ�شهر لكها حتفرات واملواقع �ج�عیة ت��اولها د�، شكون  �6قة ما مكالت 

  ا�يل غید�ر الصیانة لهاذ الطریق؟
ا�ا�لیة تتقول ما عندهاش  ٔ�نمت تتقولو ما عندمك مسؤولیة، وزارة

املسؤولیة، اح�ا مك�الس عامالت ؤ�قالمي تنقولو ما عند�ش املسؤولیة، 
�ات الرتابیة ما عندمهش املسؤولیة، من املسؤول الس�ید الوز�ر؟ امجلا

شكون ا�يل غید�ر الصیانة لهاذ الطرق ا�يل غهتدر فهيا ٔ�موال �برية، هاذي 
ٔ�لف �یلومرت مايش  22ملیار مايش ساه�،  36ملیار د�ل ا�رمه و 36راه 

لمك ا�يل ساه�، هاذي �مة فهيا ا�يل ت��جزوها ٔ�ن�، اكینني املد�ر�ن د�
رشفو �لهيا الس�ید الوز�ر، واك�ن ا�يل حرضيت فهيا واعطیيت �نطالقة 

  .د�لها ٔ�نت ٔ�رشفت �لهيا، اك�ن ا�يل وزارة الفال�ة
ولكن ا�ٓن �ش خنلیو هاد الطرق ا�يل �هندرو �لهيا ٔ�موال �برية هتدر 
بدون صیانة، هذا �سمى العبث، ٕاذا اكنت احلكومة ب��اهتا الس�ید الرئ�س، 
الس�ید الوز�ر احملرتم، واح�ا تنعرفو التقد�ر د�لمك ٔ�ن تناقش معمك يف هذا 
امللف ولق�تك تتلكم �لیه مبرارة، ٔ�ن فعال ف�ه مشلك وانتوما تتعرتفو به 

  .الس�ید الوز�ر
ا�ٓن واش �ادي تبقاو انتوما �حكومة تتفرجو، واش �ادي تبقاو انتوما 

ات تقول د�ل �ة ٔ�خرى وا�ا�لیة تقولو املسؤولیة د�ل امجلا�ات وامجلا�
تقول د�لمك، انتوما رامك حكومة، ٕاذا كنتو م�ضام�ني وفعال �ش�تغلو من 
ا�ل �ل املشالك د�ل املواطنني �اصمك جتمتعو انتوما ووزارة ا�ا�لیة، 
�شوفو كفاش �ادي حتلو هذا املشلك، ما معىن ٔ�ن هذا العدد ا�يل �ادي 

   یتدار لكو یتدار بدون صیانة؟
  الس�ید الوز�ر،
��دو ؤ��ید رامك وا�د�هنا بعني �عتبار �ش تلقى �لول  كنمتىن ٔ��مك

  .معلیة

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

  .اللكمة لمك الس�ید الوز�ر �لرد �ىل التعق�بات

  :والنقل وا�لو��س��ك واملاء التجهزيالس�ید وز�ر 
وضوع ٔ�وال عندو ٔ�مهیته هو ٔ��ید الس�یدان املس�شاران ٔ�ن هذا امل

وعندو حساس�یة �ش �كونو واحضني، ٔ�نه العامل القروي حبال ا�يل تفضل 
الس�ید املس�شار ٔ��د أ�سس �ش یتدمج يف التمنیة السوس�یو اق�صادیة 

  .د�ل بالد� هو هذه املس�ٔ� د�ل النقل
�لطبع اح�ا ميل ت��لكمو �ىل النقل املزدوج راه احلكومة دارت ف�ه 

العدد د�ل أ�مور �ش ت�سطو، ٔ�نه ٕاذا ج�نا نطبقو �لیه املعایري  وا�د
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د�ل النقل ما غميكن لناش ند�روه، هاد اليش �الش دفرت التحمالت 
  .رخصة مؤق�ة وطلبنا من الناس كذا 400واعطینا وا�د 

ٔ�� نقول � الس�ید املس�شار، ٔ�� طلبت من جلنة النقل، ٔ�ن د� جلنة 
رئاس�هتا م�ارشة �لس�ید الاكتب العام �ش تعطي أ�ولویة ٔ�� ٔ�س�ندت  ،النقل

�لطلبات ٔ�ن اح�ا تنقولو بقدر ما �س�تجیب �لطلبات ا�يل بغاو ید�رو النقل 
املزدوج وتنحثو ا�ل�ان إالقلميیة �ش �رسع هباد اليش مبقدار ما �ادي 

وبطبیعة احلال يف ذاك الوقت حىت ) une offre(�كون وا�د العرض 
تید�رو النقل الرسي ید�لو يف هاد مسیتو، وهذه القضیة �ىل هادو ا�يل 

لك �ال اح�ا �ادي نعاودو نتحر�و فهيا شویة مع خمتلف أ�قالمي، ٔ�ن بغینا 
حىت أ�قالمي �كون عندمه هاد احلساس�یة لهذا املوضوع �ش هاد اليش 

و بطبیعة احلال یرتفع، ٔ�نه يف املر�� الثانیة ٔ�ش�نو ا�يل مقصود عند�؟ ه
هذاك دفرت التحمالت �زیدو �ز�رو ف�ه يش شویة ونعطیو شویة د�ل 

  .إالماكنیات
ف� یتعلق �لطرق القرویة، الس�ید املس�شار هذا مشلك ٔ�� طرح�ه 
مرارا هو من الناح�ة القانونیة التنظميیة املسؤولیة تقع �ىل امجلا�ات الرتابیة، 

ٔ�تفهمها، إالشاكل أ�ول ٕاشاكالت وهذه ٔ��  2اك�ن جام�ات �رابیة عندها 
ٕاشاكل مادي، ٔ�ن �اص �كون عندمه يف املزيانیة، ؤ�� �لكمت مع وز�ر 

  .املالیة
إالشاكل الثاين ٕاشاكل تقين، هو ٔ�ن ما عندمهش القدرة ا�ٓن، اح�ا 
�وزارة التجهزي قلنا مايش مشلك، ميكن لنا ند�رو املوا�بة ٔ�مسیتو ٔ�نه فعال 

لكم �ادي تدار،  33000ندو ٔ�مهیة ٔ�نه هذا املوضوع هذا هو موضوع ع 
س�نني  5س�نني  4س�نني  3م�ني �ادي �سايل هذه الطرق هذه، ٕاذا دازت 

  .س�نني �ادي امسیتو �5ىل حسب �یفاش ت��ات 
لكن كذ� هذه املسؤولیة د�ل جملس املس�شار�ن وجملس النواب ٔ�ن 
هذا املوضوع یتطرح ٔ�ن ا�ٓن نتلكمو �ىل نقل �خ�صاصات د�ل 

جلهات، وهذه من املواضیع، ٔ�ن النقل هو وا�د اجلزء من هاد اليش د�ل ا
الب��ات التحتیة س�ی��قل ٕاىل اجلهات، �اص �كون ف�ه نقاش، ٔ�� تنظن �ري 
نبداو النقاش د�لو ٔ��ید س�ن�د � �لول ٔ�ن القضیة قضیة املزينة د�لو 

  .والقضیة د�ل املوا�بة التق�یة
  .شكرا الس�ید الرئ�س

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

السؤال السادس، وموضو�ه مشالك ا�را�ات الثالثیة ٔ�و 
)triporteur ( وهو موضوع من طرف فریق أ�صا� واملعارصة، ٔ�عتذر

 .اليس املهاجري

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

�متناو �  .ٔ�� كنعذرك، كنعرفك ب�ٔن كنت مریض هاذ أ�س�بوع

  .الشفاء، معذور الس�ید الرئ�س
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�ید الوز�ر،
  الس�یدان الوز�ران،

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرمني،
ان�رش يف الس�نوات أ��رية اس�تعامل ا�را�ات ثالثیة الع�الت �شلك 
 �بري يف خمتلف املدن املغربیة، ح�ث �تت �س�تعمل يف العدید من ا�االت

كنقل البضائع وبیع اخلرض يف أ�سواق، بل حىت يف نقل أ�ش�اص و�ريها 
  .من أ��شطة املتنو�ة

�سائلمك الس�ید الوز�ر عن إالجراءات املت�ذة لتق�ني اس�تعامل هاذ 
  .النوع من ا�را�ات

  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .اللكمة لمك الس�ید الوز�ر

  :�س��ك واملاءالتجهزي والنقل وا�لو�  وز�رالس�ید 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  .شكرا �لس�ید املس�شار احملرتم �ىل السؤال
ٔ�وال يه فرصة �ش نقول ب�ٔنه هذه ا�را�ات الثالثیة الع�الت ٔ�و ما 

يه مو�ة يف أ�صل لنقل البضائع، �ش ) triporteur(یصطلح �لیه 
�كون أ�مور واحضة، يه ل�ست یعين ما مدیوراش لنقل أ�ش�اص، 

صادقة ا�يل تد�ر املصاحل د�ل النقل ف� یتعلق �الخ�بارات اخلاصة هبا وامل
  .مرتبطة ٔ�ساسا وحرص� بنقل البضائع

ؤ�ح�ا بطبیعة احلال كنا یعين مقنا �لتحس�س د�ل وزارة ا�ا�لیة، ٔ�ن 
هاذ املس�ٔ� فهيا بطبیعة احلال اجلانب ا�يل مرتبط �ملراق�ة، و�اصة انه يف 

ة لق�نا ب�ٔنه اك�ن وا�د العدد د�ل الت�اوزات وا�يل اكنت الس�نوات أ��ري 
  .ها �ٓ�ر اكرثیة، بطبیعة احلال هذا وا�د الشقدعن

الشق الثاين ا�يل اش�تغلنا �لیه هو الرتقمي د�ل هاذ ا�را�ات، ٔ�ن اكن 
وكذا، وا�ٓن نقول �  املس�تورد�نفهيا وا�د شویة د�ل الت�اوزات مع 

د�ل ) l’immatriculation( روكنا تند� افاش بدین �2015ري يف 
س�نو�، وحنن �سري يف هذا ا�ال،  24000وصلنا حوايل  156تقریبا وا�د 

ٔ�و  ٔ�سطنة، 50نا حىت یعين ا�را�ات ا�يل عندمه ٔ�قل من ود�ل 
)cylindres ( وهذا بطبیعة احلال لكه �سري يف �جتاه د�ل الضبط د�ل

 �رت�برضة �سهل بطبیعة احلال هاذ احلارضة، ٔ�ن ميل تتضبط احلا
  .اجلزاءات �ىل ا�الفني

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

  .املس�شار يف ٕاطار التعق�ب الس�یداللكمة لمك 

  :املس�شار الس�ید عبد إالاله املهاجري
  .اشكر الس�ید الوز�ر �ىل هاذ إالیضا�ات

 les(ظهرو هاذ ، ال خيفى �ىل ٔ��د ٔ�ن ميل الوز�ر�ري يه الس�ید 
triporteurs ( يف املغرب یعين لق�نا ب�ٔهنم �لو وا�د املشلك �بري �ل�س�بة

لعدد �بري د�ل الش�باب، �زاف د�ل الناس حصلو �ىل �دمة وف�حو 
بیوت والناس تتع�ش مهنم، اك�ن ا�يل ت�س�تعملها يف الت�ارة د�لو، اكن ا�يل 

ل املبادرة الوطنیة یعين حىت ٔ�ن تنو�دو بعض املشاریع د� بلت�س�تعملها 
  .اق�نهتم �لناس ا�يل اس�تعملومه يف بعض هذا

ٕاال ٔ�ن هاذ املس�تعملني د�ل هاد ا�را�ات، الس�ید الوز�ر، �الیا د� 
تیع�شو يف وا�د املشلك، یعين، ما بني �ر�ن ٕاىل بغینا نقولو، اك�ن وا�د 

ني لنا وصاحلني الف�ة ا�يل تتقول ب�ٔنه هاذ ا�را�ات هاذو راه مز�نني و�دام
لنا وبغینامه، ٔ�ن ت�س�تغلها، ت�س�تفدو مهنا، ٔ�ن راه اك�ن بعض الناس �الیا 
د� يف بعض البوادي اكنو ٕاىل بغاو ميش�یو لٔ�سواق ما تیلقاوش فاش 

 le(�ميش�یو �ري يف ذوك العر�ت د�ل ا�واب، د� �الیا بعد تیلقى هادك 
triporteur (� ش اكن �مييش ق�ل، واك�ن راه عندو وا�د ٔ�حسن لیه من

خطر �ىل  ت�شلكوبعض الف�ة ا�يل تتقول �، ال، اك�ن ا�يل تیعتربمه ٔ�هنم 
  .الطرقات و�ىل السري، اك�ن ا�يل تیعتربها ٔ�هنا �ٓ� قات�

یعين د�، الس�ید الوز�ر، ٔ�ح�ا بغینا �شوفمك �وزارة، ٔ�نتوما �ش ك�شوفو 
�ني سلبیة ٔ�و ال  واشٔ�ش من �ني؟ هاذ الناس ٔ�حصاب هذا القطاع؟ 

  �ني ٕاجيابیة؟
، الس�ید الوز�ر، ب�ٔهنم هاذ الناس راه ما سلبیةٕاىل اكنت �ني 

صاحلی�ش، فو�دو هلم بدیل، ٔ�عطومه يش بدیل لهاذ احلرفة ا�يل �ميهتنو 
  .د�، راه ا�ٓالف د�ل أ�رس �ا�شني من هاذ اليش

ی�ش لقاو ٕاىل ك�شوفهم بعني سلبیة ب�ٔهنم هاذ الناس راه ما صاحل و�نیا، 
هلم البدیل، و�نیا حن�سو اكع اح�ا اكع �س�ترياد د�ل هاذ ا�ٓالت هذو ما 
بقاوش ند�لومه، وٕاىل اكن الس�ید الوز�ر هاذ الناس �دامني وصاحلني 
�رمحومه شویة، راه يف احلق�قة راه مؤخرا الس�ید الوز�ر هاذ الناس والو 

مني وال تدوبل و�ریبل، �دامني �ري �ىل هاذ املواطر ال من الت�ٔمني، الت�ٔ 
حبالو حبال ) triporteur(د�ل ) l’assurance(اك�ن ا�يل تی�لص دا� 

د�ل شاح�ة صغرية، ومؤخرا الس�ید الوز�ر وهذي ٕاىل امسحت الس�ید 
د�ل ا�يل اكرطو�ت لك�لزياس�یون مشاو �ل�سجیل،  3الرئ�س یعين 

ورتور ملیون و�ریب 8ملیون، وس�یارة مرشیة ب 40الس�یارة مرشیة ب
  .درمه 6000مرشي ب

 705ملیون خملصة  40اىل مسحيت الس�ید الرئ�س، الس�یارة د�ل 

و�ریبورتور خملص .. ملیون خملصة ب  8درامه يف ال�سجیل والس�یارة د�ل 
  .درامه 605

  .یعين راه رمحو هاذ الناس شویة
  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

 الوقت ا�صص �، �نیة ٕاضافة �ىل 30الس�ید املس�شار �ذیيت 
  .شكرا

  .اللكمة لمك الس�ید الوز�ر

  :والنقل وا�لو��س��ك واملاء التجهزيالس�ید وز�ر 
درمه نقصنا هلم، و�لیين  200درمه، اك�ن  200يه أ�وىل ما اكی�ش، 

  . دا� �لیين جناوبك �ك ٔ�نت طرحيت

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .من فض� اليس املهاجري، اليس املهاجري

  :والنقل وا�لو��س��ك واملاء التجهزيز�ر الس�ید و 
�ري نقول � وا�د القضیة، ٔ�نت . درمه، سهلنا �لهيم 200اك�ن 

طرحيت وا�د السؤال مايش قضیة ب�ٔي �ني ننظر ٕا�هيم؟ هناك �ني قانون، 
خمالف ملق�ضیات مدونة السري ما فهياش، ٔ�نه  -ٔ�قولها  - نقل أ�ش�اص 

لقاو م�اصب الشغل هيز �ربورتور د�لو هاذ املس�ٔ� د�ل ٔ�ن هاذو �ادي ی
  .ینقل به البضائع ال �الف حول هذا

املس�ٔ� الثانیة، ما بني الرا�لني والع�الت الثالثیة والثنائیة �دد املوىت 
�الش؟ ٔ�ن هاذ ٔ�حصاب ا�را�ات یعتربون ٔ�نفسهم  %45س�نو� حوايل 

رتمو، �اصو �ري معنیني �لقانون د�ل السري، راه قانون السري �اصو حي
وحيرتم الوقوف يف الضوء أ�محر، وحيرتم القضیة ) stop(حيرتم الوقوف يف 

د�ل الت�اوز ٕاىل �ري ذ�، فهام مرح�ا هبم ٔ�ن ا�و� يه ا�يل ف�حت هاذ 
  .ا�ال، وف�حتو لالس�ترياد، لكهنا مل تف��ه لهاذ القضیة د�ل ینقلو القضیة

بعض املناطق ا�يل مضطر�ن، اك�ن واملس�ٔ� ا�يل تیقولو البعض ٔ�نه اك�ن 
)des triporteurs ( يف املدن ا�يل م�و�د فهيم النقل والناس تیطلعو ٔ�ن

حىت �ل�س�بة �لناس املواطن �اصو یفهم ب�ٔنه هذه ل�ست لنقل أ�ش�اص 
وهو یتحمل جزءا من املسؤولیة عندما ميتطي هذا النوع من ا�را�ات 

  .الثالثیة

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .الس�ید الوز�رشكرا 

والسؤال السابع وأ��ري، موضو�ه التدابري املت�ذة لزتوید بعض 
ا�واو�ر ٔ�و امجلا�ات القرویة �ملاء الصاحل �لرشب، تفضل اليس عبد 

  .ا�لطیف
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  :عبد ا�لطیف ٔ�بدوح الس�یداملس�شار 
  الس�ید الرئ�س،
  السادة الوزراء،

  زماليئ املس�شار�ن احملرتمني،
  .ا�واو�ر وامجلا�ات القرویة �ملاء الصاحل �لرشب السؤال یتعلق بزتوید

  .شكرا الس�ید الرئ�س

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

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

  الس�ید الرئ�س،
 طالكدادرة و�اكجام�ة احل�شان، د�ل امجلا�ات، اك�ن  3السؤال ف�ه 

یقوم املك�ب  طل إالقلمي د�ل الصو�رة، �ل�س�بة �لجام�ة د�ل �اكر د�
الوطين �لكهر�ء واملاء الصاحل �لرشب ٕ�جناز دراسة لزتوید مجمو�ة من 
امجلا�ات انطالقا من املیاه السطحیة حلق�نة سد ٔ�ف�اش، هاذ السد ا�يل 

  .س�ید� هللا ینرصو �اد سامه مؤخرا وسد سل�ن اجلزويل
ملیون  529أ�ولیة ��راسات بی�ت ٔ�ن اك�ن لكفة مالیة د�ل النتاجئ 

جام�ة �رابیة، وهاذ  17دوار ب 275د�ل ا�رمه س�متكن من �زوید 
املنظومات، اكینة امجلا�ة د�ل احل�شان یتلكف د�ل  5املرشوع غیتقسم ل 

املك�ب بزتوید جام�ة احل�شان �ملاء الرشوب من امل�ٔ�ذ �ىل ق�اة اجلر 
د�ل .ن��ضة..ود مدینة الصو�رة �ملاء الرشوب، انطالقا من ا�ي �ز 

 مساك� ویمت �زوید امجلا�ة بصفة م�تظمة ومس�مترة، وجام�ة الكدادرة �سهر
مركز جام�ة الكدادرة وا�واو�ر ا�اورة بواسطة املك�ب �ىل �زوید مقر 

�فورة معوم�ة انطالق من م�ٔ�ذ �ىل ق�اة اجلر اليت �زود مدینة  78
و�رة �ملاء الرشوب انطالقا من ن��ضة د�ل مساك� بصفة دامئة الص

  . وم�تظمة
  .شكرا الس�ید الرئ�س

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

  .الس�ید املس�شاراللكمة لمك 

  :املس�شار الس�ید عبد ا�لطیف ٔ�بدوح
  .شكرا الس�ید الوز�ر �ىل ما تفضلمت به يف إال�ابة

ا كنكروش ا�هودات ا�يل تبذل يف هذا إالطار �ري فقط ٔ�نه ال ننكر، م
م�ذ س�نوات، حق�قة اك�ن جمهود مضبوط، اح�ا ت��غیو من السؤال د�لنا 
نلف�و �ن��اه �لخصاص هذا املوضوع يف بعض املناطق ا�يل ٔ�صبح �الق 
مشلك �لساكنة، وطبعا اح�ا ا�ور د�لنا هو ٔ�ننا نوصلو هاد املشالك وهذه 

  .و�لس�ید الوز�ر املعيناملطالب �لحكومة 
ف�� ج�نا ذوك أ�م�� �ري من �ب أ�م��، ٔ�ما هو املوضوع یتعلق 

، جام�ة �ٓیت يتمايش �ري هبذه امجلا�ات، كذ� جام�ة س�یدي �يل �را
�ل�س�بة ٕالقلمي ش�شاوة كذ� روها�، سعید، جام�ة ا�الیف، حىت 

مع أ�سف ا�يل وهاد املوضوع  یة،ض ، مزولٕاشربار، اوالد موم�ة، هدی
كنحسو به هو اكن هذا املوضوع مطروح �ري يف الصیف، الیوم راه الش�تاء 

  .واك�ن بعض املناطق تیخصهم املاء
ف�� املوضوع �جلدیة مباكن، ٔ�� كنعرف بيل الس�ید الوز�ر واعي هبذا 
املوضوع وتیعطیه وا�د أ�مهیة �برية، نظرا لٔ�مهیة د�لو، ف�� اح�ا 

و املناس�بة �ش نلف�و �ن��اه لهذه الظاهرة وهذا املوضوع، كنبغیو �س�تغل
وكنمتناو �ىل ٔ�نه �كون وا�د �لتفاتة قویة �ش ميكن �زول هذا املوضوع 
وحيسو ذوك الناس بوا�د النوع د�ل الكرامة، و�لتايل یتوفر هلم 

  .الرضور�ت د�ل احلیاة
ز احلرضیة، واح�ا كذ� ٔ�نه هذا املوضوع وال اك�ن حىت يف بعض املراك

ت�شوفو ا�هود ا�يل تید�روه بعض امجلا�ات وبعض ا�الس إالقلميیة ا�يل 
�ینقلو هادوك الصهارجي د�ل املاء لهادوك ا�واو�ر فهذه الظاهرة �متىن یوما 

  . ما ٔ�ن تصبح من املايض
  .شكرا الس�ید الرئ�س

 :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .بقى من الوقتاللكمة لمك الس�ید الوز�ر ف� ت 

  :والنقل وا�لو��س��ك واملاء التجهزيالس�ید وز�ر 
�لعكس الس�ید املس�شار ٔ�� شا�ر لمك، ٔ�ن السؤال م�ارش �لعكس 
ٔ�نه بعدا ت�سمح يل ٔ�� �ش جناوب �ش ٕاذا اكنت عند الس�ید املس�شار 

  . مالحظات یقولها
ا�يل ت�ىن  إالقلمي د�ل الصو�رة هاد السد هذاا�يل اك�ن هو ٔ�ننا يف 

وا�يل كام قلت سامه �ال� امل� هللا ینرصو ٔ�ف�اش، هذا اكینة ا�ٓن حمطة 
لرت يف الثانیة،  250د�لها  ف�حناها ا�يل القدرة 2018معاجلة ا�يل بدات يف 

وعند� وا�د العدد د�ل املشاریع �ادي ند�روها، مايش فقط �ش نقلصو 
وها، لكن كذ� �ل�س�بة �لمراكز من احلا�ة ا�يل اكن تیعرفها املدینة وندمع

ا�اورة ا�يل اك�ن فهيا منطني، اك�ن ٕاما ا�منط د�ل النافورات وا�يل د� 
الساكن القرویني ما تالوش �غی�هنا، �غیني �زیدو �لقدام، واك�ن القضیة 

  .د�ل إالیصال الفردي
ف� یتعلق مبا تفضلت به وهذا �ىل املس�توى الوطين ٔ�� �لكمت ف�ه، 

عين لٔ�مانة ٔ�نه ما عندها معىن نقول يش �م و�دا ما �كو�ش حصیح، ی
تنقول ب�ٔن هذه القضیة د�ل اس�تعامل الشاح�ات الصهرجيیة لفرتة معینة من 
الزمن �ادي تبقى، �الش؟ ٔ�نه سابقا وراك رشيت لها الس�ید املس�شار 
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هنایة اكنت م�ظومات حملیة د�ل املاء، هذیك املنظومات احمللیة وصلت �ل
د�لها، ٔ�ن مع توايل س�نوات اجلفاف �ٓ�ر �ارت، عیون �ارت ٕاىل �ري 
ذ�، د� ٔ�ش�نو ا�يل اك�ن؟ ا�يل اح�ا �دامني �لیه وا�يل غیلكف�ا تقریبا يف 

الس�نوات املق��، هو  7ملیار د�ل ا�رمه يف  115ذاك الرب�مج أ�ولوي 
ة �لامء، سواء اكن يف ربط مجیع املراكز ومجیع ا�واو�ر �ملنظومة العادی

الصو�رة وال يف مك�اس وال يف فاس وال ٔ�ي مدینة ٔ�خرى، �ادي �كون 
عندو نفس املنظومة، ميل �ادي �كون عندو ذیك نفس املنظومة يف هنایة 
املطاف �ادي جيي املصدر ٕاما من سد ٔ�و من فرشة مائیة مسموح هبا، ٔ�و 

شلك، یعين هنا من م�اه حمالة ٔ�و يش �ا�ة، ما �اد�ش �كون عندو م 
  .�ادي یوقع ال�ساوي ما بني القرویني وما بني الساكنة د�ل املدینة

لكن هذا ما غیتدراش �دا ٔ�ن �اصو وا�د الشویة د�ل الوقت ٔ�ن 
هذه القضیة د�ل الق�وات د�ل اجلر والقضیة د�ل التوزیع �اصة ٔ�ن العامل 

د�لو، ولكن هاد القروي يف بالد� یعرف نو�ا من الش�تات يف املسا�ات 
اليش �ادي جنیو � ٕان شاء هللا وس�یصبح كام تفضلمت هذه القضیة د�ل 

  .الصهرجي من املايض ٕان شاء هللا
 :الس�ید رئ�س اجللسة

  . شكرا الس�ید الوز�ر، وشكرا �ىل مسامهتمك
وق�ل رفع اجللسة ٔ�ذ�ر ب�ٔننا �ىل مو�د مع �لسة خمصصة �ل�رشیع، 

  .د امحلید الصو�ريسوف یرتٔ�سها أ�س�تاذ اليس عب
  .شكرا ملسامهتمك مجیعا، ورفعت اجللسة


