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        والعرش�نوالعرش�نوالعرش�نوالعرش�ن    الرابعةالرابعةالرابعةالرابعةحمرض اجللسة حمرض اجللسة حمرض اجللسة حمرض اجللسة 

  ).2016ينا�ر  12( ثاينربيع ال  فاحت الثال:ء :التارخيالتارخيالتارخيالتارخي

لرئHس جملس  امس، اخلليفة اخلDئC مBة التازية الس?يد ةاملس�شار : الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
  .املس�شار�ن

 الرابعة، ابتداء من الساKة الرابعة واOقBقة ائقدق Lسعةو  ةساK ::::التوقBتالتوقBتالتوقBتالتوقBت
  .والثالثني بعد الزوال

  .مZاقشة اVٔس?ئC الشفهية ::::Wدول اVٔعاملWدول اVٔعاملWدول اVٔعاملWدول اVٔعامل

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

        ::::املس�شارة الس?يدة DئC مBة التازي، رئHسة اجللسةاملس�شارة الس?يدة DئC مBة التازي، رئHسة اجللسةاملس�شارة الس?يدة DئC مBة التازي، رئHسة اجللسةاملس�شارة الس?يدة DئC مBة التازي، رئHسة اجللسة
�ٔ dسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Kىل dسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Kىل dسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Kىل dسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Kىل  ٔ� ٔ� ٔ�        ....رشف املرسلنيرشف املرسلنيرشف املرسلنيرشف املرسلني

�Kلن عن افhتاح اجللسةٔ.  
        السادة الوزراء احملرتمون،السادة الوزراء احملرتمون،السادة الوزراء احملرتمون،السادة الوزراء احملرتمون،

        الس?يدات املس�شارات احملرتمات،الس?يدات املس�شارات احملرتمات،الس?يدات املس�شارات احملرتمات،الس?يدات املس�شارات احملرتمات،
        السادة املس�شارون احملرتمون،السادة املس�شارون احملرتمون،السادة املس�شارون احملرتمون،السادة املس�شارون احملرتمون،

قhضيات النظام اOاqيل من اOس?تور ووفقا مل  100معال بnٔحاكم الفصل 
wلس املس�شار�ن، خيصص اwلس هذه اجللسة Vٔس?ئC السادة 

  .املس�شار�ن ؤ�جوبة احلكومة Kلهيا
 وق�ل الرشوع يف تناول اVٔس?ئC الشفهية املدرWة يف Wدول اVٔعامل،

Wد من مراسالت  ٔ�عطي اللكمة �لس?يد اVٔمني ٕالطالع اwلس Kىل ما
  . وٕاKالDت

  .تفضل الس?يد اVٔمني ريف،خلٔ�محد  اVٔمنياللكمة �لس?يد 

        ::::ريف ٔ�مني اجللسةريف ٔ�مني اجللسةريف ٔ�مني اجللسةريف ٔ�مني اجللسةخلخلخلخلاملس�شار الس?يد ٔ�محد املس�شار الس?يد ٔ�محد املس�شار الس?يد ٔ�محد املس�شار الس?يد ٔ�محد 
        ....شكرا الس?يدة الرئHسةشكرا الس?يدة الرئHسةشكرا الس?يدة الرئHسةشكرا الس?يدة الرئHسة

        ....dسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Kىل ٔ�رشف املرسلنيdسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Kىل ٔ�رشف املرسلنيdسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Kىل ٔ�رشف املرسلنيdسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Kىل ٔ�رشف املرسلني
        السادة الوزراء،السادة الوزراء،السادة الوزراء،السادة الوزراء،

        لس?يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،لس?يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،لس?يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،لس?يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،اااا
، 983رمق  نعلن عن توصل مكhب اwلس بقرار اwلس اOس?توري

، وا�ي قىض مبوج�ه �رفض طلب ٕالغاء انت�اب 2016ينا�ر  6الصادر يف 
ة ئمجلاين املنتخب عضوا �wلس يف نطاق الهي اتار ا� الس?يد س?يدي 

  .الناخ�ة ملمثيل غرفة الصيد البحري اVٔطلس?ية اجلنوبية
 12هبا الرئاسة ٕاىل ¥اية يوم الثال:ء  تو�ل¤س?بة لٔ£س?ئC اليت توصل

  :، فهªي اكلتايل�2016ر ينا

  سؤ¬؛ K: 52دد اVٔس?ئC الشفهية -

�س?ئK: 6 Cدد اVٔس?ئC الكhابية -ٔ.  

وحنيط اwلس املوقر ٔ�ننا س?نكون Kىل موKد بعد هناية هذه اجللسة، مع 
اجللسة الشهرية ا�صصة لتقدمي ٔ�جوبة الس?يد رئHس احلكومة، حول 

  .د صالة املغرباVٔس?ئC املتعلقة �لس?ياسة العامة وذ² م�ارشة بع
كام نذ´ر الس?يدات والسادة ٔ�عضاء اwلس احملرتمني، مبوKد ا�لقاء 

ن، وا�ي سZHعقد اOرايس املشرتك حول النظامني اOاqليني wليس الربملا
  .ابتداء من الساKة العارشة صبا¹ا يوم ¥د اVٔربعاء

  .السالم Kليمكو 

        ::::الس?يدة رئHسة اجللسةالس?يدة رئHسة اجللسةالس?يدة رئHسة اجللسةالس?يدة رئHسة اجللسة
        ....شكرا الس?يد اVٔمنيشكرا الس?يد اVٔمنيشكرا الس?يد اVٔمنيشكرا الس?يد اVٔمني

W عامل هذه اجللسة¼س?هتل��لسؤال اVٓين املوWه ٕاىل الس?يد  دول ٔ
حول وضعية اVٔساتذة املتدربني،  وطنية والتكو�ن املهينوز�ر الرتبية ال

  .لتقدمي السؤال شار�ن من فريق اVٔصاÁ واملعارصةاللكمة ¹Vٔد السادة املس� 

        ::::املس�شار الس?يد العريب احملريشاملس�شار الس?يد العريب احملريشاملس�شار الس?يد العريب احملريشاملس�شار الس?يد العريب احملريش
        ،،،،الس?يدة الرئHسة احملرتمةالس?يدة الرئHسة احملرتمةالس?يدة الرئHسة احملرتمةالس?يدة الرئHسة احملرتمة

        زراء احملرتمني،زراء احملرتمني،زراء احملرتمني،زراء احملرتمني،السادة الو السادة الو السادة الو السادة الو 
        الس?يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،الس?يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،الس?يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،الس?يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

Vٔنه يف Æرخي هذه  املرٔ�ة املغربية، ويوك وهنن يÅهنن  الس?يدة الرئHسة،
وترتٔ�س Kىل  �اك الكريس، طلع امرٔ�ة �اك املاكن،تاملؤسسة Vٔول مرة 

  .هنÈHا �لمرٔ�ة املغربية السادة املس�شارات واملس�شار�ن،

        ::::سةسةسةسةالس?يدة رئHسة اجلل الس?يدة رئHسة اجلل الس?يدة رئHسة اجلل الس?يدة رئHسة اجلل 
            ....شكرا الس?يد املس�شارشكرا الس?يد املس�شارشكرا الس?يد املس�شارشكرا الس?يد املس�شار

  . شكرا، شكرا �لجميع

        ::::العريب احملريشالعريب احملريشالعريب احملريشالعريب احملريش    املس�شار الس?يداملس�شار الس?يداملس�شار الس?يداملس�شار الس?يد
        الس?يدة الرئHسة احملرتمة،الس?يدة الرئHسة احملرتمة،الس?يدة الرئHسة احملرتمة،الس?يدة الرئHسة احملرتمة،

  الس?يد الوز�ر احملرتم،الس?يد الوز�ر احملرتم،الس?يد الوز�ر احملرتم،الس?يد الوز�ر احملرتم،
السؤال دËلنا هو حول هذه  ¬حÊhاWات لٔ£ساتذة املتدربني وغياب 

  .احلوار البناء ٕالجياد خمرج لهاذ اVٔزمة
�بناء الشعب  ، يف احلوار مع هؤالءٔ��ن وصلمت ك¤سولمك، الس?يد الوز�ر،ٔ

  املغريب؟
  .وشكرا لمك

        ::::الس?يدة رئHسة اجللسةالس?يدة رئHسة اجللسةالس?يدة رئHسة اجللسةالس?يدة رئHسة اجللسة
        ....شكرا الس?يد املس�شارشكرا الس?يد املس�شارشكرا الس?يد املس�شارشكرا الس?يد املس�شار

  .لٕالWابة Kىل السؤال اللكمة �لس?يد الوز�ر

        ::::وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينوز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينوز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينوز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهين    qاO �رWاويqاO �رWاويqاO �رWاويqاO �رWاويالس?يد الس?يد الس?يد الس?يد 
        ....شكرا الس?يدة الرئHسةشكرا الس?يدة الرئHسةشكرا الس?يدة الرئHسةشكرا الس?يدة الرئHسة

  ....شكرا الس?يد املس�شارشكرا الس?يد املس�شارشكرا الس?يد املس�شارشكرا الس?يد املس�شار
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لتقدمي  ، ٔ�ريد دامئا التذكري بnٔنه اكنت هناك فرصةجوا� Kىل هاذ السؤال
   .ردود حول هاذ املوضوع �لس?يدات والسادة املس�شار�ن ونواب اVٔمة

�ريد ٔ�ن ٔ�ذ´ر هنا بnٔن هاذ إالجراءات اجلديدة اليت تقرر الفصل بني و ٔ
 اعÕدها يف ٕاطار مرسوم صادر عن احلكومة، متالتكو�ن والتوظيف قد 

�qربت الوزارة Kرب  2015املرسوم يف يوليوز  ذاهجرد املصادقة Kىل مبٔ
 ،ومت إالKالن عن املباراة ،الرٔ�ي العام هبذه املضامني اجلديدة لهاذ املرسوم

   .مع تضمني هاذ إالKالن �لرشوط اجلديدة الواردة يف هاذ املرسوم
سابق اكن قد ٔ�كد Kىل مضامني هاذ املرسوم كام ٔ�ن جملس احلكومة 

   .وKىل ال�شØث هبا
وهاذ املضامني اجلديدة يه Lسري يف اجتاه اعÕد مقاربة Wديدة يف 
التوظيف تؤكد Kىل اجلودة وحتفزي الطلبة اVٔساتذة Kىل العطاء واملردودية 

�كرثٔ.  
وهبذه املناس?بة ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�Wدد دعوايت �لطلبة املتدربني لاللتÞاق مبراكز 

وهناك كام س?بقت التكو�ن �لعطاء ولالس?تفادة من فرص التكو�ن املتوفرة، 
مZصب رهن ٕاشارهتم �لتنافس Kلهيا، وهناك  7000 ،إالشارة ٕاىل ذ²

كذ² فرص �لطلبة املتدربني ٔ�خرى يف الس?نة املق�C وكذ² يف القطاع 
  .اخلاص لولوج سواء الوظيفة العمومBة ٔ�و فرص ٔ�خرى

  .وشكرا

        ::::الس?يدة رئHسة اجللسةالس?يدة رئHسة اجللسةالس?يدة رئHسة اجللسةالس?يدة رئHسة اجللسة
        ....شكرا الس?يد الوز�رشكرا الس?يد الوز�رشكرا الس?يد الوز�رشكرا الس?يد الوز�ر

  .�شار�ن يف ٕاطار التعقBباللكمة ¹Vٔد السادة املس 

        ::::العريب احملريشالعريب احملريشالعريب احملريشالعريب احملريش    املس�شار الس?يداملس�شار الس?يداملس�شار الس?يداملس�شار الس?يد
            الس?يد الوز�ر احملرتم،الس?يد الوز�ر احملرتم،الس?يد الوز�ر احملرتم،الس?يد الوز�ر احملرتم،

  .تتلكموا Kىل هاذ املراس?مي وäٔهنم قر�ٓن مزنل
قال لن يرتاجع عن هذا  الس?يد الوز�ر احملرتم، الس?يد رئHس احلكومة،

  .القرار ولو تطلبت اVٔمور ٕاسقاط احلكويم
        الس?يد الوز�ر احملرتم،الس?يد الوز�ر احملرتم،الس?يد الوز�ر احملرتم،الس?يد الوز�ر احملرتم،

ذ Kدم التÊاوب دËلمك ودËل الس?يد رئHس احلكومة مع حZا يعين هاا
Vٔساتذة املتدربني، وهاذ من امhطلبات هاذ الفÈة العريضة من املواطنني 

وهاذ اVٔساتذة ا�يل ما  ،الس?يد الوز�ر احملرتم ،املراس?مي ا�يل تتلكموا Kلهيا
البوا تيطالبوا جيلسوا معمك، تيط ،يش ¹اWة غريبة، تيطالبوا احلوارdتيطالبوا 

   .فوا رئHس احلكومة ووز�ر الرتبية الوطنيةو çش
ال ٔ�نÕ وال رئHس احلكومة ما بغيتوش جتلسوا  ،الس?يد الوز�ر ،Kالش

  مع هاذ الناس؟
مع العمل هاذ الناس املطالب دËهلم ت��ان من qالل املرافعات دËهلم ٔ�هنا 

 ٔV ،Áالس?يد الوز�ر احملرتم ،نه ما يش معقولمعقو،  Dصب  20.000عندZم
ا�يل ¥ادي متيش  ،ا�يل ¥ادي تغادر 13.000هاذ القطاع، خصاص ف 

   .الس?يد الوز�ر احملرتم ،�لتقاKد
ها ل و قلصت 2450هاذ املنÞة ا�يل تتعطيوا لهاذ الطلبة املتدربني اكنت 

  .ٕاشعار وال ٕانذار مع هاذ الناسبدون سابق  1200
، افhحوا �ب الس?يد الوز�ر احملرتم ،Wلسوا مع هاذ الطلبة املتدربني

Øني بnٔن هناك احhقاDت، هناك ي راه اجلو Kىل �را والشارع العام راه ت  ،احلوار
د إالنصات لهذه الفÈة والفÈات واحلكومة مل Åر  ،مشالك كثرية ومhعددة
تتطلب �ش اVٔبواب و  تتحتج يليف الشارع وا�اVٓن املتعددة ا�يل تتطالب 

رمبا احلوار حيل  هVٔن ،ذ الناسدËلمك تفhحوها وLسمعوا ٔ�كرث ما ميكن لها
   .املشلك

�لتعنت ما  ،الس?يد الوز�ر ،حتلوش املشلك يولكن �لتعنت ما ¥اد
حZا وشفZا املطالب دËل اVٔنه تبعنا  ،الس?يد الوز�ر ،حتلوش املشلك ي¥اد

لقBنا هاذ املرسوم ما و  ،ذاك املرسوم ا�يل تتلكموا Kليههاذ الناش وشفZا 
  ...املشلك لوحنممكن  ،هواش قر�ٓن ممكن تناقشوا مع املعنيني �Vٔمر

        ::::الس?يدة رئHسة اجللسةالس?يدة رئHسة اجللسةالس?يدة رئHسة اجللسةالس?يدة رئHسة اجللسة
  .اôهتªى الوقت الس?يد املس�شار

  .اللكمة اVٓن �لس?يد الوز�ر �لرد Kىل التعقBب

        ::::وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينوز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينوز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينوز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينالس?يد الس?يد الس?يد الس?يد 
كام قلت اVٔمر يتعلق مبرسوم صادر عن احلكومة ومر جبميع القZوات 

ع تصور وهو ي¤سجم م ،القانونية اليت يتطلهبا، واكنت هناك دراسة معمقة
ية اليت اعمتدهتا، وخصوصا يف جمال اعÕد و الوزارة يف التدابري ذات اVٔول

مقاربة Lسري يف اجتاه العمل Kىل توفري رWال تعلمي ٔ�كفاء وحتفزي الطلبة 
  .املتدربني Kىل العطاء وKىل املردودية

  .شكرا

        ::::الس?يدة رئHسة اجللسةالس?يدة رئHسة اجللسةالس?يدة رئHسة اجللسةالس?يدة رئHسة اجللسة
            ....شكرا �لس?يد الوز�رشكرا �لس?يد الوز�رشكرا �لس?يد الوز�رشكرا �لس?يد الوز�ر

¬كتظاظ اليت تعرفها اVٔقسام السؤال الثاين موضوKه ظاهرة 
املدرس?ية، اللكمة ¹Vٔد السادة املس�شار�ن من الفريق ¬س?تقاليل لتقدمي 

  .السؤال

        ::::فاطمة احلبويسفاطمة احلبويسفاطمة احلبويسفاطمة احلبويس    املس�شارة الس?يدةاملس�شارة الس?يدةاملس�شارة الس?يدةاملس�شارة الس?يدة
        الس?يدة الرئHسة احملرتمة،الس?يدة الرئHسة احملرتمة،الس?يدة الرئHسة احملرتمة،الس?يدة الرئHسة احملرتمة،
        السادة الوزراء احملرتمني،السادة الوزراء احملرتمني،السادة الوزراء احملرتمني،السادة الوزراء احملرتمني،

        الس?يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،الس?يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،الس?يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،الس?يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
وqاصة الربDمج  ،ٕاصالحBة لقد عرف قطاع التعلمي Kدة �رامج

ا�ي خصصت ú مزيانية خضمة �لتخفBف من ظاهرة  إالس?تعÊايل
   .¬كتظاظ

ٕاال ٔ�ن املالحظ مؤخرا هو تفامق هذه الظاهرة dشلك Wيل، حىت ٔ�صبح 
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  .تلميذ 70القسم الوا¹د ببعض املدارس يضم ما يناهز ٔ�كرث من 
ابري اليت تعزتم ما يه إالجراءات والتد ،الس?يد الوز�ر ،�ا ¼سائلمك

الوزارة اختاذها �لتخفBف من هذه الظاهرة، واليت تتطلب ¹لوال 
  اس?تعÊالية؟
  .وشكرا

        ::::الس?يدة رئHسة اجللسةالس?يدة رئHسة اجللسةالس?يدة رئHسة اجللسةالس?يدة رئHسة اجللسة
            ....شكرا الس?يدة املس�شارةشكرا الس?يدة املس�شارةشكرا الس?يدة املس�شارةشكرا الس?يدة املس�شارة

  .اللكمة �لس?يد الوز�ر لٕالWابة Kىل السؤال

        ::::وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينوز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينوز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينوز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينالس?يد الس?يد الس?يد الس?يد 
        ....شكرا الس?يدة الرئHسةشكرا الس?يدة الرئHسةشكرا الس?يدة الرئHسةشكرا الس?يدة الرئHسة

  .س�شارةس�شارةس�شارةس�شارةشكرا الس?يدة امل شكرا الس?يدة امل شكرا الس?يدة امل شكرا الس?يدة امل 
يف هذا الصدد الوزارة اعمتدت مقاربة مدروسة وقابC �لتغيري يف ٔ�ي 
وقت ملوا�ة ظاهرة ¬كتظاظ املعروفة يف بعض املؤسسات وبعض 

   .اجلهات
هذه الظاهرة اليت قد ت¤hج Kىل بعض الظواهر ¥ري املتوقعة و¥ري املتحمك 

ايد الطلب Kىل بعض نظرا لطابعها الفÊايئ، �ظاهرة الهجرة وÅز  ،فهيا مس?بقا
املؤسسات املعينة، وٕاضافة ٕاىل ذ² هناك العوامل الطبيعية اليت قد تؤ�ر 
يف ظروف ¬س?تق�ال يف بعض املؤسسات التعلميية، مما يتطلب فرتة 

   .ٕالصال�ا وٕاKادة تnٔهيلها الس?تق�ال التالمBذ
كام ت¤�غي إالشارة ٕاىل ٔ�نه يف الس?نوات اqVٔرية هناك Åراجع يف Kدد 

 ٔVد ال¤س?يباKد والتقاKوكذا حمدودية املناصب املالية اليت  ،ساتذة بفعل التقا
رصدها لقطاع الرتبية الوطنية والتكو�ن، واليت مل توا´ب جحم اخلصاص يمت 

   .املتوفر
هناك مhابعة دامئة وهناك ٕاسرتاتيجية مدروسة  ،كام قلت ،ومع ذ²

  .لتÊاوز لك هذه املظاهر السلبية
  .وشكرا

 Hالس?يدة رئ Hالس?يدة رئ Hالس?يدة رئ Hسة اجللسةسة اجللسةسة اجللسةسة اجللسةالس?يدة رئ::::        
            ....شكرا الس?يد الوز�رشكرا الس?يد الوز�رشكرا الس?يد الوز�رشكرا الس?يد الوز�ر

  .اللكمة ¹Vٔد السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعقBب

        ::::qدجية الزويمqدجية الزويمqدجية الزويمqدجية الزويم    املس�شارة الس?يدةاملس�شارة الس?يدةاملس�شارة الس?يدةاملس�شارة الس?يدة
        الرئHسة،الرئHسة،الرئHسة،الرئHسة،    ةةةةالس?يدالس?يدالس?يدالس?يد

مل ٔ�مسع جوا� عن ¬كتظاظ، لكام ٔ�Kدمت فقط  ،الس?يد الوز�ر ،لٔ£سف
صيا¥ة السؤال dشلك �ٓخر، وهو ٔ�ôمك تعرتفون ٔ�ن هذه ظاهرة سÈHة 

  .مhفش?يةومhواWدة و 
            ،،،،الس?يد الوز�رالس?يد الوز�رالس?يد الوز�رالس?يد الوز�ر

سؤالنا ٔ�ىت يف س?ياق احلديث عن جودة التعلمي، وWاء يف س?ياق 

¬رتقاء مبنظومة التعلمي، وWاء Kىل ٕايقاKات مسيمتوها ا�ططات 
   .¬س?تعÊالية �لتعلمي

لكن راجعمت املناجه، راجعمت الربامج، اخhلقمت مجموKة ´برية من و 
بيداغوجBة إالدماج، çس �لكفاËت، املقار�ت، التدرçس �Vٔهداف، التدر 

   .ٕاىل ¥ري ذ² من اVٔش?ياء، و¼سHمت احللقة اVٔساس?ية ويه املتعمل واملعمل
يف معرض ¹ديثمك ٔ�ن هناك Åراجع Kدد  ،الس?يد الوز�ر ،قلمت كذ²ف

  .اVٔساتذة بفعل التقاKد
ٕاذن يف نظرD، وWاء كذ² تقر�ر اwلس اKVٔىل �لرتبية والتعلمي يؤكد 

، ولكن وترية Åزايد التالمBذ تصل 2.8رية منو املؤسسات ال تتعدى ٔ�ن وت
، و�لتايل فZحن ٔ�مام معادÁ غريبة دون شك، لنصل ٕاىل قسم فBه 5.5ٕاىل 
 .تلميذ ولنصل ٕاىل ٔ�قسام مشرتكة، ٕاىل ¥ري ذ² 70

ٕاذن Kىل حساب الفهم، Kىل حساب الرشح، Kىل حساب التÊارب 
  .حتاولون ٔ�ن تقولوا بôٔnمك تدرسون ٔ�بناء املغرب�ل¤س?بة �لمواد العلمية، فٕاôمك 

  الس?يد الوز�ر، 
احلل هنا يف الشارع، هؤالء اVٔساتذة املتدربون جيب ٔ�ن يوظفوا ؤ�ن 
تفك ¬كتظاظات من داqل اVٔقسام، ال ميكن يف ظل جعز خطري من 
اVٔساتذة واملعلمني، فٕاننا ال ميكن ٔ�ن نتÞدث، الس?يد الوز�ر، عن جودة 

  . التعلمي
البد ٔ�ن يقف التعنت Vٔنه وصل ٕاىل مداه، والبد ٔ�ن نعيد النظر، مث 
كذ² لن يفك هذا ¬كتظاظ وهللا العظمي ٕاال بتوظيف املعطلني 

  .واVٔساتذة املتدربني

        ::::الس?يدة رئHسة اجللسةالس?يدة رئHسة اجللسةالس?يدة رئHسة اجللسةالس?يدة رئHسة اجللسة
        . . . . شكرا الس?يدة املس�شارةشكرا الس?يدة املس�شارةشكرا الس?يدة املس�شارةشكرا الس?يدة املس�شارة

  .اللكمة اVٓن �لس?يد الوز�ر �لرد Kىل التعقBب

        ::::والتكو�ن املهينوالتكو�ن املهينوالتكو�ن املهينوالتكو�ن املهينالرتبية الوطنية الرتبية الوطنية الرتبية الوطنية الرتبية الوطنية     الس?يد وز�رالس?يد وز�رالس?يد وز�رالس?يد وز�ر
سnٔعود ٕاىل ¬كتظاظ ا�ي هو موضوع السؤال Vٔقول ؤ�ؤكد Kىل ٔ�ن 
الوزارة تتابع هذا اVٔمر �لك وضوح و�لك ٕارصار لتفادي هذه الظاهرة 
dشلك مس?متر، من qالل اختاذ مجموKة من التدابري Åريم ٕاىل توس?يع العرض 

 ٔVالل اq م�ل �لموارد منVٔيف اBذ بعني ¬عتبار املدريس مع توفري التكq
تغري وتطور الطلب، مث تnٔهيل الب¤Bات التحتية والتجهزيات املدرس?ية 
واحملافظة Kىل صياôهتا، وكذا Åمثني مسامهة القطاع اخلاص يف العرض 

  .املدريس
  .وشكرا

        ::::الس?يدة رئHسة اجللسةالس?يدة رئHسة اجللسةالس?يدة رئHسة اجللسةالس?يدة رئHسة اجللسة
        . . . . شكرا الس?يد الوز�رشكرا الس?يد الوز�رشكرا الس?يد الوز�رشكرا الس?يد الوز�ر
Cقل لٔ£س?ئh¤ة نÈHجتمعهاو املو�ة لقطاع الب Cس?ئ�املوضوع  و¹دة يه ٔ

  .�ا نعرضها دفعة وا¹دة



�ٔكتو�ر�ٔكتو�ر�ٔكتو�ر�ٔكتو�ردورة دورة دورة دورة     ––––مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن     2015201520152015 

4 

 )2016 ينا�ر 12( 1437 لثاينربيع ا فاحت

 ٔVه السؤال اKات "ول موضوKات الرشاكة املربمة مع امجلاBٓل اتفاقnم
  ."الرتابية

  .اللكمة ¹Vٔد السادة املس�شار�ن من الفريق احلريك لتقدمي السؤال

            ::::س?ين Kلويس?ين Kلويس?ين Kلويس?ين Kلوياحل احل احل احل املس�شار الس?يد موالي ادرçس املس�شار الس?يد موالي ادرçس املس�شار الس?يد موالي ادرçس املس�شار الس?يد موالي ادرçس 
        ....dسم هللا الرمحن الرحميdسم هللا الرمحن الرحميdسم هللا الرمحن الرحميdسم هللا الرمحن الرحمي

        الس?يدة الرئHسة،الس?يدة الرئHسة،الس?يدة الرئHسة،الس?يدة الرئHسة،
        السادة الوزراء،السادة الوزراء،السادة الوزراء،السادة الوزراء،    رة،رة،رة،رة،الس?يدة الوز�الس?يدة الوز�الس?يدة الوز�الس?يدة الوز�

        ٕاخواين املس�شارات،ٕاخواين املس�شارات،ٕاخواين املس�شارات،ٕاخواين املس�شارات،    ٕاخواين املس�شار�ن،ٕاخواين املس�شار�ن،ٕاخواين املس�شار�ن،ٕاخواين املس�شار�ن،
 ،يف اwال القروي ٔ�و احلرضي اءنظرا لٔ£خطار احملدقة �لبÈHة سو 

مت ٕا�رام العديد من  ،لÞد من ت� ا�اطر�وسعيا من احلكومة ٕالجياد �ٓلية 
Kة وامجلاÈHات الرشاكة بني الوزارة امللكفة �لبBهنا مل تمت ات الرتابية، ٕاالاتفاق�ٔ 

   .هتا Kىل ٔ�رض الواقع�ٔ ر ٔ�ج
   :الس?يدة الوز�رة وKليه ¼سائلمك

  يه اVٔس?باب اليت حتول دون تنفBذ ت� االتفاقBات؟ ما 
  وهل هناك Wدول زمين من ٔ�Wل Åرمجة هذه Kىل ٔ�رض الواقع؟ 

  .شكرا الس?يدة الوز�رة

        ::::الس?يدة رئHسة اجللسةالس?يدة رئHسة اجللسةالس?يدة رئHسة اجللسةالس?يدة رئHسة اجللسة
            ....شكرا �لس?يد املس�شارشكرا �لس?يد املس�شارشكرا �لس?يد املس�شارشكرا �لس?يد املس�شار

 ،"ري اتفاقBات الرشاكة مع امجلاKات الرتابيةصم"Kه السؤال الثاين موضو 
  .السؤال املس�شار�ن من الفريق ¬شرتايك لتقدمي ادةواللكمة ¹Vٔد الس

        ::::ا�تار صوابا�تار صوابا�تار صوابا�تار صواب    املس�شار الس?يداملس�شار الس?يداملس�شار الس?يداملس�شار الس?يد
        الس?يدة الرئHسة،الس?يدة الرئHسة،الس?يدة الرئHسة،الس?يدة الرئHسة،

        الس?يدة والسادة الوزراء،الس?يدة والسادة الوزراء،الس?يدة والسادة الوزراء،الس?يدة والسادة الوزراء،
  إالخوة واVٔخوات املس�شار�ن،إالخوة واVٔخوات املس�شار�ن،إالخوة واVٔخوات املس�شار�ن،إالخوة واVٔخوات املس�شار�ن،

يت وقعهتا وزارÅمك مع عن مصري االتفاقBات ال ،الس?يدة الوز�رة ،¼سائلمك
  تطهري السائل والصلب؟ ال امجلاKات الرتابية واليت هتم �Vٔساس تدبري 

  .وشكرا

        ::::الس?يدة رئHسة اجللسةالس?يدة رئHسة اجللسةالس?يدة رئHسة اجللسةالس?يدة رئHسة اجللسة
            ....شكرا الس?يد املس�شارشكرا الس?يد املس�شارشكرا الس?يد املس�شارشكرا الس?يد املس�شار

تفضيل  ،اللكمة �لس?يدة الوز�رة امللكفة �لبÈHة لٕالWابة Kىل السؤالني معا
  .الس?يدة الوز�رة

ة Oى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء ة Oى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء ة Oى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء ة Oى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء املنتدباملنتدباملنتدباملنتدب    الوز�رةالوز�رةالوز�رةالوز�رة    حكحكحكحكميميميمية احليطية احليطية احليطية احليطي    الس?يدةالس?يدةالس?يدةالس?يدة
        ::::امللكفة �لبÈHةامللكفة �لبÈHةامللكفة �لبÈHةامللكفة �لبÈHةوالبÈHة والبÈHة والبÈHة والبÈHة 

        ....شكرا الس?يدة الرئHسةشكرا الس?يدة الرئHسةشكرا الس?يدة الرئHسةشكرا الس?يدة الرئHسة
        الس?يدات والسادة املس�شار�ن،الس?يدات والسادة املس�شار�ن،الس?يدات والسادة املس�شار�ن،الس?يدات والسادة املس�شار�ن،

�وال نبغي نوحض املشلك دËل هاذ االتفاقBاتٔ.   

عندD جوج دËل اVٔنواع  ..ذي س?ن�ني اVٓن اكنت الس?نة اVٔوىلاهاحZا 
   :دËل االتفاقBات

م �Vٔشغال بطريقة م�ارشة Kىل الصعيد اتفاقBة فني الوزارة كتقو 
دËل املشاريع ´بار  20معمك اكينني  الوقت ا�يل كنتلكمهاذ واVٓن ف  ،الوطين

   .ا�يل يه يف طور إالجناز ا�يل qدامني
Bة الثانية يه اتفاقB2تكون مسامهة من الوزارة، اك�ن ا�يل ك  اتواالتفاق 

اKات احمللية، وذ² يف دËل اVٔنواع دËل احملاور Kالش ت¤ش?تغلو مع امجل
ٕاطار وا¹د ا�لجنة وطنية ا�يل فهيا وزارة اOاqلية، فهيا وزارة املالية، فهيا 

 ٔVلنا يف اËمج دDل الس?نة �ش بعض الرشاكء، وكند�رو الربËول د
   .تطهري الصلب كذ²ئل وKىل تطهري الساك¤ش?تغلو Kىل 

ولكن ٔ�ش?نو يه  ،�رDمج يف اVٔول د الس?نةدار تففي ٕاطار هذه ا�لجنة 
املعايري ا�يل كت�لينا نوصلو لالتفاقBة، ٔ�وال ´يخص اOراسات دËل 

qد�ن، وWص إالقلمي �كون عندو ا�طط اا�ططات املد�رية �كونوا وا
   .ري واWد�دامل

اKة الرتابية ´يخص الوKاء العقاري �كون موجود وÅكون امجل ،:نيا
لو ��راسات اOقBقة التقZية وصادقت Kليه، وKاد كنوص دوزاتو يف اOورة

كند�رو  ،ÈةH ب وكند�رو دراسة التnٔثري Kىل ال  ،يف احملل، يف الوKاء العقاري
شÞال ¥ادي يطيحو d   (L’estimation)وكند�رو ،دفاÅر التحمالت

K ،شغالVٔل اËش?نو يه اللكفة د�   .د كنوصلو لالتفاقBةااVٔشغال، ٔ
راه معل دËل س?نة  ،Bة¥ري �ش تفهموا بnٔن فاش ت¤hلكمو Kىل اتفاق 

   .امجلاKات التفاقBةذحZا ك¤ش?تغلو �ش نوصلو مع هااس?نة ونصف و حىت ل 
السؤال هذا، ´يبني بôٔnمك لكمك  ذD ت¤شكرمك Kىل ها�ٔ اVٓن السؤال دËلمك و 

االتفاقBات  مhابعني والسادة املس�شار�ن ا�يل هدروا عرفهتم ´هيدرو Kىل
تفاقBات، اال ذاqدامني Kىل ه حZااحZا راه ا، و دËلمك لكمك مhابعني

�n(décembre) Dٔوائل شهر االتفاقBات �ش نتوصلو هبم، توصلنا هبم فٔ ،
عندD وز�ر ا�يل هو �ٓمر احZا كتعرفوين مايش ٔ�D يه اVٓمرة �لرصف، 

ك ذيحىت هو يد�ر اخلدمة دËلو وçشوف واش  و�لرصف وا�يل من حق
 االتفاقBات، راه مايش çشوف ٔ�ش?نو يه ،دارو يف املساطرتاالتفاقBات 

Cكرث ،سه�ونفرسو  ،ي ا�يل qاص الوز�ر يدرسهاذاتفاقBة ها 38من  راه ٔ
   .لو ٕاذا اكينة يش ما تفرس و¥ادي çس¤هيا

حZا Kاد بدينا ا ،2016ٔ�شهر يف  7ٔ�شهر وال  6مازال ما دوزD ال 
كنمتىن ٔ�نين ¥ادي ميكن يل نقول لمك، بnٔن يف بعض  ،ٔ�وائل الس?نة يذاه

 ،الس?يد الوز�ر ¥ادي يصادق، و¥ادي ندوزو لٕالجنازات ،بيع املق�CاVٔسا
اOراسات واWدة، الصفقات دازت، لكيش واWد، ¥ادي  ،Vٔن لكيش واWد

   .ندوزو لٕالجنازات �ش نوصلوا هبم يف ٔ�واخر الس?نة املق�C ٕان شاء هللا
عند  KDدÅمك ب�رسيع الوترية، و�ٔ ااملنصب كنت و  ذاجBت له شٔ�D فا

املطارح، ٔ�D د  20الس?نوات تصاوبو د  D10 قلت لمك بnٔنه يف �ٔ ، الوKد
مرشوع ا�يل  �38 حلد اVٓن ايف س?ن�ني، وعندي د د املطارح 20صاوبت 
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، وعندي 2016 باnٔوائل الس?نة Kىل حسف¥ادي تبدا فهيم إالجنازات، 
 انتظروا، فٕاذا 2015املشاريع ا�يل يه فهيا اVٔشغال Kىل حساب د  9مازال 
  .شوية

تطهري ذ اwال دËل تطهري السائل و اوت¤شكرمك Kىل ¬هÕم دËلمك هب
  .الصلب

        ::::الس?يدة رئHسة اجللسةالس?يدة رئHسة اجللسةالس?يدة رئHسة اجللسةالس?يدة رئHسة اجللسة
            ....شكرا الس?يدة الوز�رة احملرتمةشكرا الس?يدة الوز�رة احملرتمةشكرا الس?يدة الوز�رة احملرتمةشكرا الس?يدة الوز�رة احملرتمة

واللكمة ٔ�وال �لفريق  ،تعقBبات Kىل جواب الس?يدة الوز�رةال ن¤hقل ٕاىل 
  .احلريك

        ::::س?ين Kلويس?ين Kلويس?ين Kلويس?ين Kلوياحل احل احل احل موالي ادرçس موالي ادرçس موالي ادرçس موالي ادرçس     املس�شار الس?يداملس�شار الس?يداملس�شار الس?يداملس�شار الس?يد
        ....Kىل جوا�مك القميKىل جوا�مك القميKىل جوا�مك القميKىل جوا�مك القميشكرا الس?يد الوز�رة شكرا الس?يد الوز�رة شكرا الس?يد الوز�رة شكرا الس?يد الوز�رة 

اكت والتعاقد اليت تلnÊٔ ٕا3هيا امجلاKات الرتابية مع االرش  ٕانكام تعلمون ف
اOوK Áرب القطاKات احلكومBة çشلك دعام ٔ�ساس?يا يف Åمنيهتا ٔ�مام ضعف 

  .مواردها املالية
تمنوي، ال  هافعدم تنفBذها والزتا5ا هبا يؤدي ٕاىل بعرثة �رDجم  ،وKليه

الشك Oى الساكنة يف  نوع من كام خيلق ذ² ،املاكنالربجمة فBه الزمن و 
مصداقBهتا ومZتخباهتا اVٔمرية ا�ي يدعو اليوم ملطالبة اكفة القطاKات 

 ،تعاقد مع امجلاKات الرتابيةال رشاكة و ال الوزارية يف إالرساع بتفعيل اتفاقBات 
لوجBة ويف صدرها االتفاقBات املتعلقة �wال البHيئ، ملا ú من ٔ�مهية ٕا�كو 

   .وÅمنوية qاصة
الس?يدة  ،ٔ�ملناو اجلديدة املكونة لهذه امجلاKات، ويف ظل ¬خhصاصات 

تنفBذ  منٔ�ن تتغلبوا Kىل اكفة العراقBل اليت حتول دون متكBنمك  ،الوز�رة
حكومBة مZدجمة  ة، مhطلعني ٕاىل رؤيلها هذه االتفاقBات يف اWVٔل احملدد

القطاعية احملدودة اليت جتعل  جتعل قطاع البÈHة فوق احلسا�ت س?يÊةوم 
   .الرهان البHيئ هو الضحية

والس?يدة الوز�رة كنطلبومك �ش تعطيو ٔ�مهية �لجامKات القروية، Vٔن 
Vٔن ما  امجلاKات القروية راه تقريبا حبال ٕاىل قلت 5مشة، بغينامك تعاونومه

  .بغينامك تعاونومهعندهومش مزيانية ما عندمه والو، 
  .وشكرا

 Hالس?يدة رئ Hالس?يدة رئ Hالس?يدة رئ Hسة اجللسةسة اجللسةسة اجللسةسة اجللسةالس?يدة رئ::::        
        ....شكرا الس?يد املس�شارشكرا الس?يد املس�شارشكرا الس?يد املس�شارشكرا الس?يد املس�شار

  .اللكمة :نيا �لفريق ¬شرتايك يف ٕاطار التعقBب

        ::::عبد الوهاب بلفقBهعبد الوهاب بلفقBهعبد الوهاب بلفقBهعبد الوهاب بلفقBه    املس�شار الس?يداملس�شار الس?يداملس�شار الس?يداملس�شار الس?يد
        ....شكرا الس?يدة الرئHسةشكرا الس?يدة الرئHسةشكرا الس?يدة الرئHسةشكرا الس?يدة الرئHسة

سها ٔ�ول Wلسة يف Æرخي جملس املس�شار�ن �ٔ الزمCB برت  بدوري ٔ�ه;
  .بطبيعة احلال

  ،الس?يدة الوز�رة
ذا ´يبني Kدم اندماج الفريق ه ،نتnٔسف جلوابك، نتnٔسف لك اVٔسف

   .ماحلكويم ف> بHهن
يف مشلك دËل اVٓمر �لرصف دËل يش كنا احZا ياله هاذ اËVٔم 

وز�ر، والوز�رة ال وا¹د والصندوق عندهاذ ين د :ها احZا Kاو  ،صندوق
 Lات وBات وتعطهيم وتقول هلكتد�ر اتفاقKننا ¥ادي س?ين مع امجلا�م اVٓمال ٔ
   .نقادو هاذ املدينةادي و¥ادي نقادو هاذ البالد و¥ جنمعو هاذ املطارح

ق هاذ احلكومة هاذي، ز�رة مع وقف التنفBذ، هذا Kار حفوٕاذا بنا و 
   .وهللا ٕاىل Kار �<

احلكومة ٔ�هنا  منما معىن ٔ�ن وز�رة وال عضو  ،ٕاىل اكن هاذ اليش ٕاذن
 توقع اتفاقBة مع قطاع ٕاىل ما عندهاش الصالحBات؟ هذا حرام وKار،

   .حشومة Kىل هاذ احلكومة تد�ر هاذ اليش
عيطنا �لعامل ٔ�ننا مدن يبقاو املطارح دËلنا واحZا Kىل ٔ�بواب  ،امسحو ليا

   .ليا هللا خيليمك اامسحو  (COP22)�ش جيمتع معنا يف 
املشلك بZHاÅمك äٔعضاء يف احلكومة، هذا حرام  واؤ�نÕ ما قادري¤ش تفك

وKة من املدن، س?يدي ٕافين، اOاCq، مسحو ليا، احZا كهنرضو Kىل مجما
مجموKة من  ،سفي، مرا�ش�ٔ  العيون، بوWدور، طنÊة، اOار البيضاء،
العمل دËلمك، ما قادري¤ش  ااالتفاقBات معمك ؤ�نمت ما قادري¤ش ترصفو 

  مع القطاKات اVٔخرى؟  لواتنجزو، ٕاىل اكن هاذ اليش ٔ�ش غنقو 
صمك امك يف احلكومة، qالس?يدة الوز�رة، هذا مشلك بZH ،هذا حشومة

   .¬لزتامات دËلمك او ذتنف
مك دËل رض ليك Kىل مZطقة ا�يل مس?ي¤Bة معٔ�D ¥ادي هن ،ليا اامسحو 

هاذيك س?يدي ٕافين ظلمهتا لك  ،ليا اس?يدي ٕافين ا�يل كنمتي 3هيا، امسحو 
ا هم االتفاقBة ومطرح ما قديتوش تقادوه س?نhHوا مع احلكومات، حىت امل

   .يا هللا خيليمكمسحوا ل �ٓ اتقدوش، 
ٕاما احلكومة ما اكيناش، �ش هاذ املشلك �كون  ،Ë ٕاما احلكومة اكينة

التقد�ر لك الس?يد رئHس احلكومة مع  ،وز�ر واحZا ك¤سمعوا ،ما بني وزراء
   . لك وز�ر كنعطيه اخhصاصهام �لس?يد رئHس احلكومة، ´يقول ²و¬¹رت 

Kة من املدن يف املغرب مع وٕاذا بنا احZا وزراء كHس¤Bوا اتفاقBات مع مجمو 
ٓ  ،وقف التنفBذ، هذا Kار �ما ميك¤ش هاذ اليش، ما ميك¤ش، ٕاىل اكنت  

كتعطHش املثال يف ا¹رتام املبادئ واالتفاقات ا�يل وقعات Kلهيا ا احلكومة م
  مفن حيرتم هذه االتفاقات؟ 

  من هاذ امجلاKة تد�ر هاذ اليش؟  �ش غنطلبو
تفاقBات ؤ�نمت االهم ا�يل س?نhHيو مع  ٔ�D عندي لك املدن ،امسحوا ليا

  .كتغنيوا qارج الرسب

        ::::الس?يدة رئHسة اجللسةالس?يدة رئHسة اجللسةالس?يدة رئHسة اجللسةالس?يدة رئHسة اجللسة
  .، شكرا الس?يد املس�شاراôهتªى الوقت الس?يد املس�شار
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  .واللكمة �لس?يدة الوز�رة �لرد Kىل التعقBب

الوز�رة املنتدبة Oى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبÈHة امللكفة الوز�رة املنتدبة Oى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبÈHة امللكفة الوز�رة املنتدبة Oى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبÈHة امللكفة الوز�رة املنتدبة Oى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبÈHة امللكفة الس?يدة الس?يدة الس?يدة الس?يدة 
        ::::�لبÈHة�لبÈHة�لبÈHة�لبÈHة

        رئHسة،رئHسة،رئHسة،رئHسة،الس?يدة الالس?يدة الالس?يدة الالس?يدة ال
            ،،،،الس?يد املس�شارالس?يد املس�شارالس?يد املس�شارالس?يد املس�شار

�وال غنÊاوب Kىل السؤال ا�يل ما فهيش الغوات �زاف دËل العامل ٔ
   .القروي

   ...العامل القروي
ذاك امحلاس هوك¤شكر الس?يد املس�شار Kىل امحلاس دËلو و  ،حامس

ي  بغيت جناوب Kىل ولكن  ،واجناوبادي شعنا اكملني و¥ج دËلو كHشجعنا ́و
   .العامل القروي

ند�روا وا¹د اخلط مايل �لعامل القروي، ادي نا وKدD بnٔننا ¥ك  ،حصيح
 100واحZا كنا رهن الوKد، حبيث qلقZا هذاك اخلط املايل ا�يل اكنت فBه 

مشات لتطهري السائل مليون دËل اOرمه  100وهاذ  ،مليون دËل اOرمه
وث يل عندها هشاشة ف> خيص التلا�والس?> يف املناطق  ،يف العامل القروي

   .�ملياه العادمة
ٕاما ¥ادي  ،اكينني جوج ¹االت ،�ل¤س?بة �لمناطق ٔ�و املراكز اVٔخرى

يل تHرشف Kليه املكhب ا�تدqل يف الربDمج الوطين لتطهري السائل 
يل دارتو ا�هاذ ا�طط اجلديد وٕاما ¥ادي يدqل ف  الوطين لتطهري السائل

�ٔ و  ،احلكومة دËل العامل القرويÕتعرفوهك  ن.   
املراكز ا�يل ك¤سهرو Kلهيم وÅلكفZا هلم  دËل 8حZا عندD وا¹د ا ،Vٓنا

تلوث ال بتطهري السائل دËهلم، Vٔن عندمه وا¹د الهشاشة خطرية ف> خيص 
  .دËل الفرشة املائية

�وال ك¤شكرك، Vٔن التحمس د²Ë هو ٔ D��ل¤س?بة �لس?يد املس�شار، ٔ
�D كنقول كنت نتفهم هاذ حصحين، ´يبني بnٔنه راك مhابع الربامج دËلنأ ،

التحمس وك¤شكرك Kليه، لو اكن تعطلنا بوا¹د الشهر�ن ٔ�و ثالث ٔ�شهر، 
ال الس?يد املس�شار، امسح يل، هللا جيازيك خبري، ٔ�D مhبعة االتفاقBات 
وميكن يل نقول ² وسول راه اكينني رؤساء معنا هنا، ٔ�D كنت كنعيط هلم 

  .قBات�لتلفون خشصيا، �ش ¼س?نBHو االتفا
Kالش تعطلوا االتفاقBات؟ مايش عندي يف الوزارة، تعطلوا 
االتفاقBات، Vٔن مشاوا �لجامKات وWاوا انتقادات وبقاوا ¬نتقادات، فوقاش 

فوقاش اكنوا  توصلت هبم؟ يف ٔ�وائل دçسمرب Kاد توصلت ٔ�D �التفاقBات،
  . فالس?>نة الثانية دËل دçسمرب عند الس?يد الوز�ر؟

تعطل الس?يد الوز�ر وا¹د الشهر�ن ٔ�و ثالث ٔ�شهر  ٕاذن لو اكن
غنكون معك عندك احلق، عندك احلق، ولكن اVٓن احZا مازال ما 
ٓ س?يدي ٔ�D كنتلكم Kىل احلكومة ا�يل ٔ�D فهيا دËل  �عندDش، ال، شوف 

  . هاذي س?ن�ني ونصف، هاذ اليش Kالش كنتلكم

  .حبول < وميكن يل نقول ² بnٔن غنكونو يف امليعاد ٕان شاء هللا

        ::::الس?يدة رئHسة اجللسةالس?يدة رئHسة اجللسةالس?يدة رئHسة اجللسةالس?يدة رئHسة اجللسة
        . . . . شكرا الس?يدة الوز�رةشكرا الس?يدة الوز�رةشكرا الس?يدة الوز�رةشكرا الس?يدة الوز�رة

        ....شكرا الس?يد املس�شارشكرا الس?يد املس�شارشكرا الس?يد املس�شارشكرا الس?يد املس�شار
ن¤hقل ٕاىل السؤال املوWه ٕاىل الس?يد وز�ر اVٔوقاف والشؤون 
إالسالمBة، حول وضعية اVٔمئة والقميني اOينHني، اللكمة ¹Vٔد السادة 

  .املس�شار�ن من فريق العداÁ والتمنية لتقدمي السؤال

        ::::يوسف بنÊلونيوسف بنÊلونيوسف بنÊلونيوسف بنÊلون    الس?يدالس?يدالس?يدالس?يداملس�شار املس�شار املس�شار املس�شار 
        ....الصالة والسالم Kىل ٔ�رشف املرسلنيالصالة والسالم Kىل ٔ�رشف املرسلنيالصالة والسالم Kىل ٔ�رشف املرسلنيالصالة والسالم Kىل ٔ�رشف املرسلني    dسم هللا الرمحن الرحميdسم هللا الرمحن الرحميdسم هللا الرمحن الرحميdسم هللا الرمحن الرحمي

        الس?يدة الرئHسة،الس?يدة الرئHسة،الس?يدة الرئHسة،الس?يدة الرئHسة،
        السادة الوزراء،السادة الوزراء،السادة الوزراء،السادة الوزراء،
        الس?يدة الوز�رة،الس?يدة الوز�رة،الس?يدة الوز�رة،الس?يدة الوز�رة،

        الس?يد الوز�ر احملرتم،الس?يد الوز�ر احملرتم،الس?يد الوز�ر احملرتم،الس?يد الوز�ر احملرتم،
فعال السؤال دËلنا �متحور حول وضعية اVٔمئة والقميني اOينHني، كام 

Oمئة والقميون اVٔد �لعامل تعلمون الس?يد الوز�ر، اWاصة يف املساqون وB¤ي
القروي، معلهم يدعو ٕاىل ¬Kزتاز، مفهنم إالمام ومهنم املعمل واملريب والقامئ 
dشؤون القرية Kىل التوجBه احلسن، وال رمبا س?ياسة املغرب يف هذا اwال 
ال çشهد هبا حمليا وٕامنا ٔ�صبح çشهد هبا دوليا ملا تلعبه املساWد من دور 

  .ٕاىل ¥ري ذ² ودور القرءان
ٓ ٕاال ٔ�نه سؤالنا، الس?يد الوز�ر، هو حول ما  �لت ٕاليه مس?تحقات الك�ري 

  ؟2015 - 2014 -2013من اVٔمئة والقميني يف الشnٔن اOيين لس?نوات 
  .شكرا الس?يد الوز�ر

        ::::الس?يدة رئHسة اجللسةالس?يدة رئHسة اجللسةالس?يدة رئHسة اجللسةالس?يدة رئHسة اجللسة
        . . . . شكرا الس?يد املس�شارشكرا الس?يد املس�شارشكرا الس?يد املس�شارشكرا الس?يد املس�شار

  .واللكمة �لس?يد الوز�ر لٕالWابة Kىل السؤال

        ::::فBق، وز�ر اVٔوقاف والشؤون إالسالمBةفBق، وز�ر اVٔوقاف والشؤون إالسالمBةفBق، وز�ر اVٔوقاف والشؤون إالسالمBةفBق، وز�ر اVٔوقاف والشؤون إالسالمBةالتو التو التو التو     ٔ�محدٔ�محدٔ�محدٔ�محدالس?يد الس?يد الس?يد الس?يد 
        ....dسم هللا الرمحن الرحميdسم هللا الرمحن الرحميdسم هللا الرمحن الرحميdسم هللا الرمحن الرحمي

        الس?يدة الرئHسة احملرتمة،الس?يدة الرئHسة احملرتمة،الس?يدة الرئHسة احملرتمة،الس?يدة الرئHسة احملرتمة،
        الس?يدات املس�شارات احملرتمات،الس?يدات املس�شارات احملرتمات،الس?يدات املس�شارات احملرتمات،الس?يدات املس�شارات احملرتمات،

        السادة املس�شارون احملرتمون،السادة املس�شارون احملرتمون،السادة املس�شارون احملرتمون،السادة املس�شارون احملرتمون،
�شكرمك الس?يد املس�شار احملرتمٔ .  

ٕاذا اكن اVٔمر يتعلق فقط بقضية Lسوية وضعية Kدد من اVٔمئة يف 
يف املساWد والس?> يف العامل القروي ´يتعرضوا لوا¹د املساWد، Vٔن اVٔمئة 

احلركة انتقالية من عند ٔ�نفسهم احZا مhبعني هاذ اليش، ويقل Kام فعام، 
  .وحىت ¹د ما ¥ادي يضيع يف املس?تحقات دËلو، ٕاذا اكن هذا هو املوضوع

 Áٔnحن هاذ املسZس?تحقون، فç ٔنه هؤالءnامة بK ٕاذا اكن املوضوع بصفة
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Bه فرق qالف بي¤Zا وبZHمك، çس?تحقون ٔ�كرث مايش فقط ما ما اكي¤ش ف 
  .حيتاجون ما çس?تحقون

يف عرش س?نوات، لكن حنن يف صريورة يعين حتسني هذه الوضعية 
مليون، هناك  128مليون ملليار و 60وامحلد < انتقلت هاذ املاكفÈات من 

 48لق بجمهود، واك�ن هناك، ٕاذا حتدثنا Kىل القميني اOينHني فاVٔمر يتع
�لف خطيب ا�يل مايش هام ٔ�مئة، Vٔن هاذوك  10ٔ�لف ٕامام ووا¹د ٔ48 

  . مؤذن 41.753ٔ�لف فهيم والس?> يف العامل القروي مه ٔ�مئة ٔ�يضا، و
هاذي وا¹د الكCh ´برية، وكنمتنوا ٔ�ننا ôزدادو لك س?نة ¬عتناء هبا، 

HينOهام العناية �لقميني ا Chزادوا فهاذ الكÅ ذ تعل>ت هاذ العام ا�يلBفZني ب�
ما  %27، تقريبا 10ٔ�مري املؤمZني ٔ�عزه هللا، وهاذوك ا�يل ما ´يتلقاوش 

 1400املاكفÈات دËهلم من  رشط وال حىت من مجعيات،´يتلقاو حىت يش 
 1100درمه شهرË، وا�يل تhHلقاوا الرشط من امجلعيات من  2500حىت ل 

غطية الصحية �لجميع �ٕالضافة ٕاىل درمه، �ٕالضافة ٕاىل الت  1700درمه ٕاىل 
  .qدمات مؤسسات محمد السادس لٔ£عامل ¬جÕعية

  .فها احZا يف صريورة ؤ�نمت كت��عوها معنا، ٔ�ما املبدٔ� فاحZا مhفقني فBه
  .شكرا

        ::::الس?يدة رئHسة اجللسةالس?يدة رئHسة اجللسةالس?يدة رئHسة اجللسةالس?يدة رئHسة اجللسة
        ....شكرا الس?يد الوز�رشكرا الس?يد الوز�رشكرا الس?يد الوز�رشكرا الس?يد الوز�ر

  .اللكمة ¹Vٔد السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعقBب

        ::::يد زاتينيد زاتينيد زاتينيد زاتينمح مح مح مح     املس�شار الس?يداملس�شار الس?يداملس�شار الس?يداملس�شار الس?يد
        الس?يدة الرئHسة،الس?يدة الرئHسة،الس?يدة الرئHسة،الس?يدة الرئHسة،

  الس?يد الوز�ر احملرتم،الس?يد الوز�ر احملرتم،الس?يد الوز�ر احملرتم،الس?يد الوز�ر احملرتم،
حنن يف فريق العداÁ والتمنية ôمثن هذه اwهودات ونقدرها، وامحلد < 

  . اVٔمور Lسري ٕاىل ٔ�حسن
حصيح ٔ�ن هذه الفÈة من املواطنني يعين املوضوع يتعلق مبنÞة ´يتوصلوا 

ز�ر، هذه املنÞة هبا، والتغطية الصحية يه ٕاجيابية نعم، ولكن، الس?يد الو 
  .يه Wد ضعيفة Kىل لك ¹ال مع الظروف املتغرية �لمعHشة

�ضف ٔ�ن املواطن يف العامل القروي مدخوú ضعيف و�لتايل ميل ٔ
تHسمع هاذ املنÞة هاذي، اكنوا تيعطيوه ذيك ما çسمى �لرشط ٔ�و 
�ملساهامت توقفات Kىل بعض القميني اOينHني، مما qلق معه ٕاشاكل ٔ�ن 

الس?يد ، 2015، 2014 ،2013هاذ اVٔربع س?نوات اqVٔرية مجموKة، 
الوز�ر، اك�ن ا�يل ما توصل حىت dيشء معني، وهذا ٕاشاكل ´بري، مما دفع 

اك�ن اVٓن ا�يل هو يف وضعية اكرثية، ٕ�ماكنك Lسول، و�لتايل  ..هاذ اVٔمئة
 Cن مح�فاملغرب امحلد < معروف �لكرم، معروف �خلري، وال يعقل ٔ

عHشون Kىل شظف العHش، البد من ٕا´را5م ومن qالهلم القر�ٓن الكرمي ي 
  .Åكرمي القر�ٓن الكرمي

هناك مقرتح، الس?يد الوز�ر احملرتم، يف إالطار ال�شاريك مع وزارة 

الرتبية الوطنية، ملاذا ال ¼س�مثر جمهودات هؤالء القميني اOينHني ف> خيص 
يف ا3متدرس اVٔويل وا�يل ¥ري النظامBة وحىت املسامهة حماربة اVٔمBة والرتبية 

�صبح اVٓن مفروض، حىت çس?تفBد العامل القروي مهنم dشلك ´بري وLس?تفد ٔ
 ا�يلطبعا الساكنة وçس?تفدوا حىت هام حىت ال تبقى هاذ الوضعية دËهلم و 

  .ضعية شÈHا ما ال تليق �ملغاربةيه 
فZدعومك ٔ�ôمك، امحلد <، يعين رامكمت وا¹د القوة فهاذ اwال، اك�ن 

جيابية ت¤شهدو هبا، اك�ن تطور ٕاجيايب dشلك Kام يف العامل زËدات إ 
احلرضي، لكن العامل القروي مازال بعض اليشء اك�ن وا¹د النوع دËل 

  . الوضعية ا�يل يه مازال qاصها حتسن
�ôمك Åزيدوا فهاذ اOمع  وكنمتناو ٔ�ôمك طبعا بتوجهيات امل� هللا ينرصؤ

  .وداتهذا وحتاولوا ٔ�ôمك جتودوا هاذ اwه
  .ولمك الشكر

        ::::الس?يدة رئHسة اجللسةالس?يدة رئHسة اجللسةالس?يدة رئHسة اجللسةالس?يدة رئHسة اجللسة
        ....شكرا الس?يد املس�شارشكرا الس?يد املس�شارشكرا الس?يد املس�شارشكرا الس?يد املس�شار

  .اللكمة �لس?يد الوز�ر �لرد Kىل التعقBب

        ::::الس?يد وز�ر اVٔوقاف والشؤون إالسالمBةالس?يد وز�ر اVٔوقاف والشؤون إالسالمBةالس?يد وز�ر اVٔوقاف والشؤون إالسالمBةالس?يد وز�ر اVٔوقاف والشؤون إالسالمBة
        ....شكرا الس?يدة الرئHسةشكرا الس?يدة الرئHسةشكرا الس?يدة الرئHسةشكرا الس?يدة الرئHسة

        ....شكرا الس?يد املس�شارشكرا الس?يد املس�شارشكرا الس?يد املس�شارشكرا الس?يد املس�شار
ف> يتعلق بقضية العامل القروي ا�يل qاصنا ¼ش?تا¥لوا فBه هو ´يفاش 

ري اميكن لنا ما خنربوش هاذ العوائد دËل الرشط، Vٔن وا¹د اليشء حض
ثقايف ومادي وٕاحساين و5م، وذ² بضامن ٔ�نه الرشط ما �كو¼ش فBه ال 

.. Åراجع، ورمبا �كون فBه حتفزي Kىل الزËدة، �كون هناك Lشارك بي¤Zا وبني
  .هذا هو الباب ا�يل ميكن جيي مZو يشء �ٓخر

ف> يتعلق بقضية هذاك ¬قرتاح دËل الرتبية الوطنية ال ٔ�رى ٔ�نه ممكن، 
Vٔن ٔ�وال اك�ن املؤهالت، مث إالمام مشغول فاملسÊد دËلو يف ٔ�وقات، 
تيفBق ق�ل الفجر وت�Hقى كذا، مث عندو الظهر والعرص وكذا، مث اVٔمئة 

�يل ميكن ليه يقري القر�ٓن، واك�ن وا¹د التعويض رمزي راه مطالبون ٔ�هنم ا
  .بدا تhHعطى هذه س?ن�ني ا�يل ´يقري القر�ٓن ´يتعطى ليه

  .شكرا

        ::::الس?يدة رئHسة اجللسةالس?يدة رئHسة اجللسةالس?يدة رئHسة اجللسةالس?يدة رئHسة اجللسة
        ....شكرا الس?يد الوز�ر، اôهتªى الوقت وشكراشكرا الس?يد الوز�ر، اôهتªى الوقت وشكراشكرا الس?يد الوز�ر، اôهتªى الوقت وشكراشكرا الس?يد الوز�ر، اôهتªى الوقت وشكرا

توصلنا �رساÁ من وز�ر العالقات مع الربملان يطلب فهيا تnٔجBل السؤال 
Þه ٕاىل قطاع الصWن ميكن الوز�ر تيقدماملوVٔ ،ٓخر اجللسة�.. وا¹د ة ٕاىل 

  .نعم الس?يد الوز�ر، تفضل
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واwواwواwواwمنمنمنمنع ع ع ع     امللكف �لعالقات مع الربملانامللكف �لعالقات مع الربملانامللكف �لعالقات مع الربملانامللكف �لعالقات مع الربملان    وز�روز�روز�روز�رعبد العز�ز العامري، العبد العز�ز العامري، العبد العز�ز العامري، العبد العز�ز العامري، الالس?يد الس?يد الس?يد الس?يد 
        ::::املديناملديناملديناملدين

        ....شكرا الس?يدة الرئHسة احملرتمةشكرا الس?يدة الرئHسة احملرتمةشكرا الس?يدة الرئHسة احملرتمةشكرا الس?يدة الرئHسة احملرتمة
�D يف احلقBقة بغيت يف البداية هننيك، الس?يدة الرئHسة ومن qال² ٔ

 ،سة يف جملس املس�شار�ن هبذه الصفةاملرٔ�ة املغربية ا�يل ترتٔ�يس ٔ�ول Wل 
  .ك Kىل هذه الثقةفهننؤ 

تنعقد يف هذه ا�لحظة Wلسة Lرشيعية يف جملس النواب  ،الس?يدة الرئHسة
كذ² ٔ�3متس  ،معين هبا الس?يد وز�ر الصÞة وكذ² الس?يد وز�ر ال�شغيل
  .من السادة املس�شار�ن تفهم هذا اVٔمر يف ÅرتHب القطاKات

  .وشكرا

        ::::ة اجللسةة اجللسةة اجللسةة اجللسةالس?يدة رئHسالس?يدة رئHسالس?يدة رئHسالس?يدة رئHس
            ....شكرا الس?يد الوز�رشكرا الس?يد الوز�رشكرا الس?يد الوز�رشكرا الس?يد الوز�ر

ندوزو �لس?يا¹ة، ن¤hقل �لسؤال املوWه �لس?يد وز�ر الس?يا¹ة غ  نٕاذ
الوطنية �لهنوض بقطاع  إالسرتاتيجيةحول ٕارشاك املهنيني يف ٕاKداد وتدبري 

التجمع الوطين فريق اللكمة ¹Vٔد السادة املس�شار�ن من  ،الس?يا¹ة
  .لٔ£حرار لتقدمي السؤال

�محد الرزمةٔ�محد الرزمةٔ�محد الرزمةٔ�محد الرزمة    دددداملس�شار الس?ياملس�شار الس?ياملس�شار الس?ياملس�شار الس?ئ::::        
  .الس?يدة الرئHسة هنÈHا ²

        السادة الوزراء،السادة الوزراء،السادة الوزراء،السادة الوزراء،
        الس?يدة الوز�رة،الس?يدة الوز�رة،الس?يدة الوز�رة،الس?يدة الوز�رة،

        زمالزمالزمالزماليئيئيئيئ املس�شار�ن، املس�شار�ن، املس�شار�ن، املس�شار�ن،
يف ٕاطار املبادرة ال�شا́رية اليت نص Kلهيا اOس?تور ٔ�صبح من الالزم 

   .ٕارشاك 5نيي قطاع الس?يا¹ة ملعاجلة ماكمن اخللل ا�ي يعاين مZه القطاع
ن ٕارشاك املهنيني العاملني �لقطاع الس?يد الوز�ر، ٔ�ال Åرون �ٔ  ،سؤالنا

�مر رضوري يف تزنيل رؤية ٔ P؟�لس?يا¹ة 2020الس?يا   
  .وشكرا

        ::::الس?يدة رئHسة اجللسةالس?يدة رئHسة اجللسةالس?يدة رئHسة اجللسةالس?يدة رئHسة اجللسة
            ....شكرا الس?يد املس�شارشكرا الس?يد املس�شارشكرا الس?يد املس�شارشكرا الس?يد املس�شار

 .اللكمة �لس?يد الوز�ر لٕالWابة Kىل السؤال

        ::::الس?يا¹ةالس?يا¹ةالس?يا¹ةالس?يا¹ة    وز�روز�روز�روز�رحلسن ¹داد، حلسن ¹داد، حلسن ¹داد، حلسن ¹داد، الس?يد الس?يد الس?يد الس?يد 
            ....شكرا الس?يدة الرئHسةشكرا الس?يدة الرئHسةشكرا الس?يدة الرئHسةشكرا الس?يدة الرئHسة

  .اجللسةهتاين احلارة كذ² لرئاسة هذه و 
   .شكرا لٔ£س?تاذ احملرتم

�ل¤س?بة لنا يف وزارة  ،ٔ�D ¥ري ما فهم�ش الطبيعة دËل السؤال
   .الس?يا¹ة ال�شارك مع القطاع املهين هو القاKدة مايش ¬س?تZQاء

الرؤية و تعملت ب�شارك مع املهنيني  �2010لعكس، ٔ�نه الرؤية دËل 

Kىل حىت يش ¹اWة بدون  وواVٓن ما ك¤ش?تغل ،التوقBع Kلهيا مت 2020دËل 
ة نجل  ،جلنة ¬س�Rر ،دËل ا�لÊان قطاعية 6حZا عندD ا�لعكس  ،املهنيني

ة جلن ،تنافس?ية، الرٔ�س املال الØرشيال�سويق، جلنة ¬س?تدامة، ال 
   .هذه لكها القطاع اخلاص مhواWد فهيا ،احلاكمة

ملهنيني ا ،اVٔسفار تا�لÊان اليت تعطي حىت الرتاخBص �ل¤س?بة لواكال
ا�لÊان اليت تعمل Kىل تصنيف املهنيني مhواWد�ن فهيا، ٔ�ي  ،املتواWد�ن فهيا

�D ما ميكZلHش مير م�ال ٔ�س?بوع ما عندDش لقاء مع املهنيني،  ٕاسرتاتيجيةٔ
�D راه  نٕاذ ،املهنيني دËل مجيع املدن وكذ² دËل اwالس اجلهوية �لس?يا¹ةٔ

   .مازال ما فهم�ش السؤال
   .شكرا

        ::::دة رئHسة اجللسةدة رئHسة اجللسةدة رئHسة اجللسةدة رئHسة اجللسةالس?يالس?يالس?يالس?ي
            ....شكرا الس?يد الوز�رشكرا الس?يد الوز�رشكرا الس?يد الوز�رشكرا الس?يد الوز�ر

 .اللكمة ¹Vٔد السادة املس�شار�ن �لتعقBب

        ::::دعيدعيدعيدعيااااحلسن حلسن حلسن حلسن     املس�شار الس?يداملس�شار الس?يداملس�شار الس?يداملس�شار الس?يد
        ....شكرا الس?يدة الرئHسةشكرا الس?يدة الرئHسةشكرا الس?يدة الرئHسةشكرا الس?يدة الرئHسة

        السادة الوزراء،السادة الوزراء،السادة الوزراء،السادة الوزراء،
        الس?يدة الوز�رة،الس?يدة الوز�رة،الس?يدة الوز�رة،الس?يدة الوز�رة،

        الس?يدات املس�شارات،الس?يدات املس�شارات،الس?يدات املس�شارات،الس?يدات املس�شارات،    ،،،،السادة املس�شار�نالسادة املس�شار�نالسادة املس�شار�نالسادة املس�شار�ن
�شكرمك الس?يد الوز�ر Kىل توضيÞاÅمكٔ.   

اليت تقومون هبا �لهنوض �لقطاع وحنن ال ¼شكك يف اwهوادت 
الس?ياP ا�ي يلعب دورا 5ام يف اقhصاد البالد وçسامه كذ² يف توفري 

   .مZاصب الشغل
ٕاال ٔ�ننا ¼شدد Kىل ٔ�مهية جعل املهنيني رشاكء حقBقBني يف تدبري 

هذا القطاع، Vٔن هذه الفÈة يه اليت ميكهنا ٔ�ن تعكس واقع  ٕاسرتاتيجية
 hطلباهتاالس?يا¹ة املغربية وم.   

كام ندعومك ٕاىل املزيد من ¬هÕم �ملقاوالت الس?ياحBة الصغرى 
   .واملتوسطة اليت تلعب دورا 5ام يف ت¤ش?يط هذا القطاع

س?ياس?ية و¬قhصادية اليت çشهدها  وكذ² ويف ٕاطار التغريات اجليو
Kرب  ،الس?ياحBة 2020العامل ندعو احلكومة ٕاىل ٕاKادة النظر يف معايري رؤية 

رتكزي dشلك ٔ�كرب Kىل الكBف بدل المك، والعمل Kىل اس?تقطاب الس?ياح ال
   .ذوي إالنفاق املرتفع ملوا�ة ٔ�ي ́رود حممتل يف Kدد الس?ياح

 ،ÆفBاللت-ٕاىل �ة درKةما نطلبمك ٔ�ن تلتفhوا شÈHا  ،والس?يد الوز�ر
   .هللا جياز�مك خبري ،ذيك املنطقة راه م¤س?يةاه ،Vٔن فهيا ج�ال qالبة

  .لس?يدة الوز�رة والس?يد الوز�ر والس?يدة الرئHسةوشكرا ا

        ::::الس?يدة رئHسة اجللسةالس?يدة رئHسة اجللسةالس?يدة رئHسة اجللسةالس?يدة رئHسة اجللسة
            ....شكرا الس?يد املس�شارشكرا الس?يد املس�شارشكرا الس?يد املس�شارشكرا الس?يد املس�شار

 .اللكمة �لس?يد الوز�ر �لرد Kىل التعقBب
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        ::::الس?يا¹ةالس?يا¹ةالس?يا¹ةالس?يا¹ة    وز�روز�روز�روز�رالس?يد الس?يد الس?يد الس?يد 
        ....شكرا الس?يد املس�شار احملرتمشكرا الس?يد املس�شار احملرتمشكرا الس?يد املس�شار احملرتمشكرا الس?يد املس�شار احملرتم

�لفعل ٔ�نه ¬هÕم ببعض املناطق م�ل درKة وÆفBاللت يه 5مة Wدا 
يه املنطقة ا�يل تعطينا ا3منوذج Kىل  يذا�ل¤س?بة لنا ه اVٔهن ،�ل¤س?بة لنا

 و¤ش?تغلك Kلهيا و  ونعملك ويه ا�يل  ،الس?يا¹ة املسؤوÁ والس?يا¹ة املس?تدمية
 قةاملنط اذواكن عندD لقاء مع املهنيني دËل ه ،مع املهنيني و¤ش?تغلك Kلهيا و 
   .�لهنوض هبذا القطاع هذإالجياد ما يه إالماكنيات  هاذي

حZا �ل¤س?بة لنا يف املغرب لنا ا�لس?يا¹ة ذات القمية العالية،  �ل¤س?بة
جنوم وجنمتني ٕاىل ٔ�ربعة جنوم ٕاىل ما يعين  3من  ،توWه بnٔنه س?ياحhنا مhنوKة

ت اVٔزمة ش وقعالوقت فا، راه فهاذ التنوع هذا ٔ�سايس Wدا، وف هو رايق
، اكنت الس?يا¹ة الراقBة يه اليت سامهت 2012، 2011، 2010دËل 

يل يه دËل ا�ولكن حىت الس?يا¹ة دËل ٔ�ربعة جنوم ، لك ´بري Wداdش
  .مروT الر¹الت 5مة Wدا

وKالش ٔ�نه ¹اولنا ٔ�ننا هاذ ¬خنفاض  ،فهاذ الس?نة امتيل ا�اVٓن الرتكزي 
، Vٔنه ركزK Dىل الس?يا¹ات وKىل يل اك�ن يف السوق الفر¼س?ية جتاوزDها�

يل يه السوق ا�لسوق اVٔملانية و يل يه اا�ٔ�سواق ذات قمية مرتفعة Kالية 
   .إالجنلزيية

ôركز كذK ²ىل السوق العربية Vٔهنا ذات قمية مضافة ´برية Wدا، كنا 
اكنت قميهتا مضافة dشلك ´بري Wدا، ونفhح  ¹نيôركز Kىل السوق الروس?ية 

   .والسوق الهندية Kىل ٔ�سواق م�ل السوق ال́رتية
هذا يعمل يف ٕاطار العالقة ٕاذن هاذ الرتكزي هذا 5م Wدا، ولكن لك 

�ش?نو هو اOور داملاذا؟ Vٔنه  ،مع املهنينئ ËاZلنا ´وزارة الس?يا¹ة هو حË
هو دمع الطريان  ،والرتوجي، هو يعين العمل Kىل صورة املغربه ال�سويق،

املهنيني، تÊارية مه ال عملية ل ا�يل تيقوم �ولكن راه  ،ودمع مروج الر¹الت
   .احZا Åمنش?يو مع املهنينيٕاذن 

مع املهنيني وôركز Kىل  ن¥اد�ن ملدريد ¥اد�راه حZا ااVٔس?بوع القادم 
و�ة �ل¤س?بة  حZا ٔ�كرباالسوق يف مhناولنا، Vٔن  اVٔهن ،السوق ¬س?بانية

  .هذا نعمV مع املهنيني وال يشء ٕاال مع املهنيني�لسوق إالس?بانية، 

        ::::الس?يدة رئHسة اجللسةالس?يدة رئHسة اجللسةالس?يدة رئHسة اجللسةالس?يدة رئHسة اجللسة
            ....شكرا الس?يد الوز�ر احملرتمشكرا الس?يد الوز�ر احملرتمشكرا الس?يد الوز�ر احملرتمشكرا الس?يد الوز�ر احملرتم

مnٓل مرشوع قانون "املوايل موWه لقطاع التضامن وموضوKه السؤال 
اللكمة ¹Vٔد السادة املس�شار�ن من مجموKة  ،"مZاهضة العنف ضد ال¤ساء

  .العمل التقديم لتقدمي السؤال

        ::::Kدي Kدي Kدي Kدي جشجشجشجشريريريري    املس�شار الس?يداملس�شار الس?يداملس�شار الس?يداملس�شار الس?يد
        ....dسم هللا الرمحن الرحميdسم هللا الرمحن الرحميdسم هللا الرمحن الرحميdسم هللا الرمحن الرحمي

        الس?يدة الرئHسة،الس?يدة الرئHسة،الس?يدة الرئHسة،الس?يدة الرئHسة،
        الس?يد الوز�ر،الس?يد الوز�ر،الس?يد الوز�ر،الس?يد الوز�ر،

        الس?يدة الوز�رة،الس?يدة الوز�رة،الس?يدة الوز�رة،الس?يدة الوز�رة،
  ملس�شار�ن،ملس�شار�ن،ملس�شار�ن،ملس�شار�ن،الس?يدات والسادة االس?يدات والسادة االس?يدات والسادة االس?يدات والسادة ا

يف ٕاطار مZاهضة العنف ضد ال¤ساء وحامية املرٔ�ة واVٔرسة املغربية، 
  ¼سائلمك الس?يدة الوز�رة Kىل مnٓل املرشوع املتعلق هبذا املوضوع؟ 

  .وشكرا

        ::::الس?يدة رئHسة اجللسةالس?يدة رئHسة اجللسةالس?يدة رئHسة اجللسةالس?يدة رئHسة اجللسة
        ....شكرا الس?يد املس�شارشكرا الس?يد املس�شارشكرا الس?يد املس�شارشكرا الس?يد املس�شار

  .اللكمة �لس?يدة الوز�رة احملرتمة لٕالWابة Kىل السؤال

        ::::والتوالتوالتوالتمنمنمنمنية ¬جÕعيةية ¬جÕعيةية ¬جÕعيةية ¬جÕعية    اVٔاVٔاVٔاVٔرسرسرسرسةةةةاملرٔ�ة و املرٔ�ة و املرٔ�ة و املرٔ�ة و وز�رة التضامن و وز�رة التضامن و وز�رة التضامن و وز�رة التضامن و     ،،،،الس?يدة dس?الس?يدة dس?الس?يدة dس?الس?يدة dس?ميميميمية احلقاوية احلقاوية احلقاوية احلقاوي
        ....شكرا الس?يدة الرئHسةشكرا الس?يدة الرئHسةشكرا الس?يدة الرئHسةشكرا الس?يدة الرئHسة

�ريد بداية ٔ�ن ٔ�هنئمك هبذا املوقع اجلديد Kىل ال¤ساءٔ.   
طية الرئاسة اليت اكنت ؤ�ريد كذ² ٔ�ن ٔ�قول بnٔننا ٔ�هنينا يف املغرب مع من 

  .يف هذا املوقع  �لمغرب بكفطوىب ،حكرا Kىل الرWالحمصورة و 
        د املس�شار،د املس�شار،د املس�شار،د املس�شار،الس?يالس?يالس?يالس?ي

 ،البد ٔ�ن نذ´ر ٔ�ن �لمغرب ٕاسرتاتيجية حملاربة العنف ضد ال¤ساء ،ٔ�وال
 ، ٕا¹داث املرصد الوطين حملاربة العنف ضد ال¤ساءمتويف هذا إالطار 

يل هو بني ا�من مضهنا النص  ،كذ² ٕانتاج مجموKة من النصوص ال�رشيعيةو 
ة والطفوÁ يدي الربملان املتعلق ¹�ٕداث اwلس ¬س�شاري لٔ£رس 

   .واملرشوع القانون املتعلق �لعنف ضد ال¤ساء
احملدد  يهاذ املرشوع هذا Wاء كنص معياري فBه إالطار املفاهمي

و�ٓليات �لتكفل �ل¤ساء وفBه حتديد  ات�لعنف، فBه كذ² ٕا¹داث هيئ
هناك كذ² جتري مجموKة من اVٔفعال و �ٓليات �لمتدqلني مبختلف قطاKاهتم، 

ٕاضافة ٕاىل Lشديد العقو�ت Kىل  ،رمة يف القانون اجلنايئاليت مل Åكن جم
حمددة، م�ل ÅرÅكب يف ظروف حمددة ويف ¹االت ¼ساء بعض اVٔفعال اليت 

   .املرٔ�ة احلامل وكذ² الزوWة ٔ�مام اVٔبناء والوا�Oن
هاذ  ، اعÕد تدابري حامية Wديدة يف ٕاطار التدابري املسطريةمتكام 

 ن¤hظر �رجمته يف لقاء واجÕع احلكومة املق�ل ٕانشاء هللا حنن  القانون ٕان
  .شاء هللا

        ::::الس?يدة رئHسة اجللسةالس?يدة رئHسة اجللسةالس?يدة رئHسة اجللسةالس?يدة رئHسة اجللسة
            ....شكرا الس?يدة الوز�رةشكرا الس?يدة الوز�رةشكرا الس?يدة الوز�رةشكرا الس?يدة الوز�رة

  .اللكمة ¹Vٔد السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعقBب

        ::::محممحممحممحمد دعيدKةد دعيدKةد دعيدKةد دعيدKة    املس�شار الس?يداملس�شار الس?يداملس�شار الس?يداملس�شار الس?يد
            ....شكرا الس?يدة الرئHسةشكرا الس?يدة الرئHسةشكرا الس?يدة الرئHسةشكرا الس?يدة الرئHسة
 حZا حمظوظني ملا نتÞدث Kىل العنف ضد ال¤ساء،اميكن نقول بnٔننا 

  .يل مرتZسةا�تÊاوبنا والرئHسة يه ك وز�رة 
سف مل Lسمل املرٔ�ة املغربية حىت من تعنيف وعنف ل£ٔ  ،الس?يدة الوز�رة
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ÁوOسود ،اVٔس اHوهاذي صورة، ما وقع لٔ£س?تاذة املتدربة يوم امخل.  
لٔ£سف اليوم نالحظ تفيش ظاهرة العنف ضد  ،الس?يدة الوز�رة

q��ٔكرث "ال�رشمBل"رية، منوذج مهنا ت ٔ�شاكل Wديدة وخطذال¤ساء واليت ٔ ،
العنف، ٔ�يضا من من ال¤ساء هن حضاË لشلك ٔ�و ٔ�شاكل  63اليوم من 

   .والعنف النفيس ،%48نالحظ ان�شار العنف اVٔرسي 
�ن هاذ القانون هاذي مدة وهو  ،الس?يدة الوز�رة ،كذ² نالحظٔ

 �لعنف ضد تاع املرصد الوطينن �راوح املاكن، كنا ن¤hظر مZمك ٕاعطائنا نتاجئ 
��ريل  29املرٔ�ة ا�ي مت تnٔسHسه يف ٔ2013.  

��ن وصل  ،الس?يدة الوز�رة ،كنا ن¤hظر مZمكٔ Dنه يف ٕاطار ٕاخ�ار�ٔ
وذ² لتحيني املعطيات وإالحصائيات  ،البحث الن�شار العنف ضد املرٔ�ة

حول ظاهرة العنف Kىل املس?توى الوطين، البحث اVٔول تدار س?نة 
2009.  

            ،،،،الس?يدة الوز�رةالس?يدة الوز�رةالس?يدة الوز�رةالس?يدة الوز�رة
سف اليوم ال�رشيع املغريب ال حيمي ال¤ساء ضد العنف، ٔ�كرث من £ٔ ل
مفن ٔ�Wل تقدمي شكوى �لعنف املزنيل جيب Kىل املرٔ�ة ٔ�ن حتصل Kىل  ،هذا

ال¤ساء  ،يوم، ٔ�كرث من هذا 20تاع ن شهادة طبية تثØت ٕاصا�هتا بعجز 
حضاË التحرش اجل¤يس ميل ´ميش?يوا يقدموا شاكية ´ميكن يتعتقلوا بدعوى 

  .جل¤س qارج الرشعيةاع ممارس?هتن تان 
من مضن التوصيات اVٔساس?ية ا�يل قد5ا اwلس ¬قhصادي 
و¬جÕعي والبHيئ، فٕان وزارة اOاqلية ووزارة العدل واحلرËت ووزارة 
التضامن واملرٔ�ة واVٔرسة والتمنية ¬جÕعية مطالبني ٕ�طالق م�ادرات قوية 

ة بني اجل¤سني، بدءا من مZع العنف ضد لتوعية اwمتع �لك جوانب املساوا
  .ال¤ساء وٕادماج هذه املبادئ يف الرتبية والتكو�ن

  .شكرا الس?يدة الرئHسة

        ::::الس?يدة رئHسة اجللسةالس?يدة رئHسة اجللسةالس?يدة رئHسة اجللسةالس?يدة رئHسة اجللسة
            ....شكرا الس?يد املس�شار احملرتمشكرا الس?يد املس�شار احملرتمشكرا الس?يد املس�شار احملرتمشكرا الس?يد املس�شار احملرتم

  .تفضيل الس?يدة الوز�رة�رة �لرد Kىل التعقBب، اللكمة �لس?يدة الوز

        ::::لتلتلتلتمنمنمنمنية ¬جÕعيةية ¬جÕعيةية ¬جÕعيةية ¬جÕعيةوز�رة التضامن واملرٔ�ة واVٔوز�رة التضامن واملرٔ�ة واVٔوز�رة التضامن واملرٔ�ة واVٔوز�رة التضامن واملرٔ�ة واVٔرسرسرسرسة واة واة واة واالس?يدة الس?يدة الس?يدة الس?يدة 
يف الواقع حماربة العنف ضد ال¤ساء هو ثقافة وسلوك ولHس ^م، يعين 
اللك اVٓن يتÞدث عن موقفه من العنف ؤ�نه ضد العنف، لكن عندما 
تعود معه ٕاىل بhHه ٔ�و ٕاىل الشارع ٔ�و ٕاىل ماكن معV جتده ميارس ٔ�¹د ٔ�نواع 

  ..Ë ٕاما ،Ë ٕاما عنف لفظي ،العنف، Ë ٕاما حترش
وا¹د العالقة مع املنطق ا3متيزيي ا�ي  ذ اليش كنظن بnٔن عندوهاو 

يطال املرٔ�ة، من الفكرة دËل الرWال ٔ�هنم ٔ�رىق ؤ�فضل ؤ�حسن ؤ�كفnٔ من 
 ٔ� ن ن¤�ذها وجيب ٔ�ن حنارهبا ابتداءاملرٔ�ة، حنن ٔ�مام ثقافة العنف اليت جيب 

�حتدث  ثقافة فDٔnال خصوصا الرWال، لكن عندما ٔ�حتدث عن  ،من ٔ�نفس?نأ
عن ثقافة جممتع، Vٔن العنف ميكن ٔ�ن يصدر عن ال¤ساء كام ميكن ٔ�ن يصدر 

  .ٕاD:ميكن ٔ�ن يصدر عن اVٔطفال ذ´ورا و عن الرWال، كام 
²�،  D�Kىل العنف، سواء يف  ت نقول بnٔنه اليوم واحZا كنتلكموبغئ

 اVٔرسة ٔ�و يف ٔ�ي ماكن �ٓخر، ميل ´يكون يف يدD وا¹د القانون من الناحBة
�كرث من الناحBة اجلنائية ٔ�و العقابية ٔ�و الزجرية، ´يكون عندD  ،البيداغوجBةٔ

وا¹د اVٔداة من الناحBة البيداغوجBة ا�يل كتقول بnٔن املغرب ضد العنف 
   .وخرج وا¹د القانون

اذ القانون س?يطاهلم العقاب ٕاذا ما مه هبوكذ² املعنفني ´يعرفوا بnٔن 
   .مارسوا هذا العنف ضد ال¤ساء

  .اربة العنفحملاملرصد الوطين  دËل تقر�ر ¥ادي جييمك قريبا Vٔنه Wاهزال 

        ::::الس?يدة رئHسة اجللسةالس?يدة رئHسة اجللسةالس?يدة رئHسة اجللسةالس?يدة رئHسة اجللسة
            ....شكرا الس?يدة الوز�رةشكرا الس?يدة الوز�رةشكرا الس?يدة الوز�رةشكرا الس?يدة الوز�رة

ن¤hقل �لسؤال اVٔول املوWه �لس?يد وز�ر ال�شغيل والشؤون ¬جÕعية 
، اللكمة ¹Vٔد "تعليق احلوار ¬جÕعي من طرف احلكومة"وموضوKه 

 .ريق ¬حتاد املغريب �لشغل لتقدمي السؤالسادة املس�شار�ن من فو ال

        ::::رش?يد املنياريرش?يد املنياريرش?يد املنياريرش?يد املنياري    املس�شار الس?يداملس�شار الس?يداملس�شار الس?يداملس�شار الس?يد
        الس?يدة الرئHسة احملرتمة،الس?يدة الرئHسة احملرتمة،الس?يدة الرئHسة احملرتمة،الس?يدة الرئHسة احملرتمة،
        الس?يدة الوز�رة احملرتمة،الس?يدة الوز�رة احملرتمة،الس?يدة الوز�رة احملرتمة،الس?يدة الوز�رة احملرتمة،

        الس?يد الوز�ر احملرتم،الس?يد الوز�ر احملرتم،الس?يد الوز�ر احملرتم،الس?يد الوز�ر احملرتم،
        الس?يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،الس?يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،الس?يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،الس?يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

ملاذا ترص احلكومة Kىل تعليق احلوار  :سؤايل �خhصار شديد
رصحية ملقhضيات اOس?تور املغريب و�لمواثيق والعهود ¬جÕعي يف خمالفة 

  اOولية؟

        ::::الس?يدة رئHسة اجللسةالس?يدة رئHسة اجللسةالس?يدة رئHسة اجللسةالس?يدة رئHسة اجللسة
            ....شكرا الس?يد املس�شارشكرا الس?يد املس�شارشكرا الس?يد املس�شارشكرا الس?يد املس�شار

 .اللكمة �لس?يد الرئHس لٕالWابة Kىل السؤال

        ::::والشؤون ¬جÕعيةوالشؤون ¬جÕعيةوالشؤون ¬جÕعيةوالشؤون ¬جÕعيةال�شغيل ال�شغيل ال�شغيل ال�شغيل     وز�روز�روز�روز�رعبد السالم الصديقي عبد السالم الصديقي عبد السالم الصديقي عبد السالم الصديقي الس?يد الس?يد الس?يد الس?يد 
        الس?يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،الس?يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،الس?يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،الس?يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

س?يد رئHس احلكومة Kىل هذا املوضوع يف سؤال بعد قليل س?يجيبمك ال 
حموري، هذا ال مينع ٔ�نين سnٔجBبمك �لطبع ف> يتعلق �لقطاع ا�ي ٔ�حتمل 

   .مسؤوليته
 ،ر دامئا مفhوح امحلد <ااحلو  ،ف> خيص القطاع ا�ي ٔ�حتمل مسؤوليته
ؤ�نمت  ،كام تعلمون الس?يدة ،¬جKÕات دËل اwالس الثالثية ال́رتيب

درD  ،يمت عقدها يف وقهتا، درD حوار ف> خيص تقBمي مدونة الشغل ،ابينينق
حوار ف> خيص الكBفBة ا�يل نظمنا هبا ¬نت�ا�ت املهنية، درD حوار ف> 

ال�شغيل وكنمت ٔ�طراف م�ارشة معنية، كند�رو  ٕاسرتاتيجيةخيص ٕاKداد 
ت اwلس الوحBد املرة ا�يل فات يفحوار هنا يف جملس املس�شار�ن وقلهتا 
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، هذا ا�يل فBه ا3متثيلية النقابية ، جملس املس�شار�ن الوحBد يف العاملامليف الع
   .مكسب �ل¤س?بة لبالدD، وهاذ حوار

Kىل مدى و  اËVٔم اكن حوار اwلس ¬قhصادي و¬جÕعي Kىل مدى
 ٔVس احلكومة ،سابيعاHا ،اك�ن حوار حىت مع رئBØولكن ،رمبا توقف يعين ¼س 

يف  %20الزËدة دËل  ،راه احلوار ٔ�فىض ٕاىل نتاجئ 5مة �لغاية معليا
والس?يد رئHس احلكومة  يف احلد اVٔدىن دËل اVٔجور، الزËدة ،اVٔجور

و Bة �ش ما ¼س?بقوش يف اجلواب، خنلي¥ادي يقدم لمك توضيÞات ٕاضاف 
  .املفاnWٔة جتي من بعدد شوية 

        ::::الس?يدة رئHسة اجللسةالس?يدة رئHسة اجللسةالس?يدة رئHسة اجللسةالس?يدة رئHسة اجللسة
            ....شكرا الس?يد الوز�رشكرا الس?يد الوز�رشكرا الس?يد الوز�رشكرا الس?يد الوز�ر

 .اللكمة ¹Vٔد السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعقBب

        ::::رش?يد املنياريرش?يد املنياريرش?يد املنياريرش?يد املنياري    املس�شار الس?يداملس�شار الس?يداملس�شار الس?يداملس�شار الس?يد
            ،،،،الس?يد الوز�ر احملرتمالس?يد الوز�ر احملرتمالس?يد الوز�ر احملرتمالس?يد الوز�ر احملرتم

   .شكرا Kىل جوا�مك ا�ي عوم الرد عن السؤال
 D�يف ٕاطار التضامن احلكويم ا�يل هو م�دٔ� من م�ادئ اOس?تورية ٔ

�تnٔسف Kىل هذا اجلواب وما بغي�ش ندqل يف مساWالت ^مBةٔ.   
  Kالش؟  ،ؤ�سائلمك مرة ٔ�خرى عن دورمك ،Oي وقائع

Vٔنه اليوم ولٔ£سف الشديد جند تضامن ٔ�و ¼شهد تضامن السلطات 
وهذا دورمك  ،العمومBة مع املشغلني من qالل Kدم ٕالزا5م �¹رتام القوانني

   .الس?يد وز�ر ال�شغيل
كام ٔ�هنا تتغاىض عن Kدم ا¹رتام احلقوق اVٔساس?ية يف العمل وعن 

  .ôهتااكت اجلس?مية �لحرËت النقابية¬
رخBصني ٕاىل هذا احلد، اVٔجراء مه ٔ�¥ىل من ٔ�ر�ح  ااVٔجراء لHسو 

�قل من قمية الرٔ�سامل مالرٔ�سامل، واVٔجراء ال ميكن ٔ�ن Åكون قميهتٔ.   
�كرث من  "س�Bلمغرب "عندD ٕاشاكلية رشكة املغرب �لصلب، ٔ3 

هو رب العمل وشكون  ٔ�شهر ومه معتصمون ٔ�مام الرشكة ومعروف شكون
من العامل ومعروف  70طردت  (Made paper)هو املد�ر العام، رشكة 

 ،ا�يل تتقول بnٔهنا رشكة معالقة "بمي ال́رتية"شكون هو رب العمل، رشكة 
 ،Kامال مبجرد Åكو�هنم مكhبا نقابيا 20يف هذا اVٔس?بوع هذا طردت ٔ�زيد من 

¹ارضون تيقول ² ممنوع العمل املندوبية وحنن  د�ر دËل ال�سويق ٔ�ماماملو 
ولمك ٔ�ن Lسnٔلوا  ،احملارض نيالنقايب داqل هذه الرشكة ولن ٔ�مسح به، واكين

   .عهنا
دËل مBناء اOار  (Somaport)رشكة  ،(Rabat parking)رشكة 

ال حترتم االتفاقBات  (CMA-CGM1)البيضاء التابعة �لرشكة الفر¼س?ية 
  .(télé 24)رشكة احلراسة ومنوذج واليت وقعت Kلهيا، 

  .شكرا

                                                 
1 Compagnie Maritime d’Affrètement-Compagnie Générale Maritime 

        ::::الس?يدة رئHسة اجللسةالس?يدة رئHسة اجللسةالس?يدة رئHسة اجللسةالس?يدة رئHسة اجللسة
        ....شكرا الس?يد اôهتªى الوقتشكرا الس?يد اôهتªى الوقتشكرا الس?يد اôهتªى الوقتشكرا الس?يد اôهتªى الوقت

  .اللكمة �لس?يد الوز�ر �لرد Kىل التعقBب

        ::::وز�ر ال�شغيل والشؤون ¬جÕعيةوز�ر ال�شغيل والشؤون ¬جÕعيةوز�ر ال�شغيل والشؤون ¬جÕعيةوز�ر ال�شغيل والشؤون ¬جÕعيةالس?يد الس?يد الس?يد الس?يد 
   .س?يد املس�شار احملرتم ٔ�¹رتم رٔ�يكال 

سطور، ما حطتHش هاذ اVٔمور د ال  3ؤال يف ٔ�نت حطيت لنا س
 ،معلنا يومBا هو هذا ،وجناوبوك Kلهيا ¹اÁ حباÁ، وتتعرفها طهاهذه، ح 
�لطبع  ل الك�ري من ôزاKات الشغل،يف الزناKات دËل الشغل، حن تندqلو

ما اكي¤ش يش حكومة  ،شاكلية جممتعيةإ ، Kلينا احلل دËلواVٔخر تيصعب 
   .¥ادي منيش نعصهيم واش ٔ�D ،يف العامل

Kىل  من التدqالت دËلنا �ش حنلو لكن ي¤�غي ٔ�ن نعرتف ٔ�ننا ت¤متكZوو 
التدqالت ôزاKات الشغل، دËل  %50اVٔقل، واملعطيات مhوفرة تتعرفها، 

دËل إالرضا�ت ا�يل اكنت �ش كرث وال �ٔ  %50 نتفادو دËلنا تنÞاولو
  .هذا من �ة ،تندلع

س?يد املس�شار ؤ�نت نقايب اك�ن اجKÕات تتعرف ال  ،ومن �ة :نية
لول تبارك هللا وٕاىل حلسوها العامل والوالة ٕاىل توصلوا يرت�ٔ ا�يل ́ دËل الصلح 
   .تعقد اجKÕاتك حللول تيحيلوا امللفات Kىل ا�لجنة الوطنية و ما توصلوش 

ولكن ال Kالقة لها  ،طبعا هناك قضاË مس?تعصية ؤ�D مhفق معك
وحضت السؤال د²Ë و لو كنت رصحيا فاملرة اVٔوىل،  �حلوار ¬جÕعي

قل ٔ�جوبة ال Lشفي ¥لي� ولكن Kىل اVٔ قد كام ي¤�غي VٔتhHك بnٔجوبة رمبا 
   .بعيهنا

شلك وجنيو سؤال ف  مراو¥ات حبال هاذ اليش �ش حنطو ٔ�ما ٔ�ننا ند�رو
 إال¼سان يش معقول، يعين، هاذ اليش ماشلكسؤال ف  هنا �لربملان ند�رو

qكون الرصا�¹ك وصاÅ اZاة بي¤ ون رصاحي، احZ، ها Dا ٕاخوة وبالدZيذاح 
، ال مزايدة راه اهلم دËلمك هو اهلم دËلنا ،ما اكي¤ش مزايدة ،Kلهيا تندافعو

هذا خروب  ،هاذ اVٔمور هذه، ال مزايدة حبال احلكومة حبال النقا�تف 
Dعتذر عن اللكمة، يعين ،بالد�  .لولاحل  تنÞاولو ما ٔ�مكن ٔ�ننا نلقاوؤ

        ::::الس?يدة رئHسة اجللسةالس?يدة رئHسة اجللسةالس?يدة رئHسة اجللسةالس?يدة رئHسة اجللسة
        ....شكرا الس?يد الوز�رشكرا الس?يد الوز�رشكرا الس?يد الوز�رشكرا الس?يد الوز�ر

، "ارتفاع ٕا¥الق املقاوالت"السؤال الثاين لوز�ر ال�شغيل موضوKه 
نفدرالية اOميقراطية �لشغل و اللكمة ¹Vٔد السادة املس�شار�ن من مجموKة الك

  .لتقدمي السؤال

        ::::رWاء الكسابرWاء الكسابرWاء الكسابرWاء الكساب    الس?يدةالس?يدةالس?يدةالس?يدة    ةةةةاملس�شار املس�شار املس�شار املس�شار 
        ....س?يدة الرئHسةس?يدة الرئHسةس?يدة الرئHسةس?يدة الرئHسةل ل ل ل شكرا � شكرا � شكرا � شكرا � 

        الس?يد الوز�ر،الس?يد الوز�ر،الس?يد الوز�ر،الس?يد الوز�ر،
  ،لس?يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمنيلس?يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمنيلس?يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمنيلس?يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمنياااا

رية ٕا¥الق املقاوالت وLرسحي تنالحظ يف الس?نوات اqVٔرية ارتفاع و 
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   .ويف ٔ�¥لب اVٔحBان دون ا¹رتام املساطر القانونية ،العامل
عن ما يه إالجراءات اليت  ،الس?يد الوز�ر ،ؤ�مام هذا الوضع ¼سائلمك

  امل وٕا¥الق املؤسسات؟اختذهتا وزارÅمك �لÞد من ظاهرة Lرسحي الع
  .وشكرا

        ::::الس?يدة رئHسة اجللسةالس?يدة رئHسة اجللسةالس?يدة رئHسة اجللسةالس?يدة رئHسة اجللسة
        ....شكرا الس?يدة املس�شارةشكرا الس?يدة املس�شارةشكرا الس?يدة املس�شارةشكرا الس?يدة املس�شارة

  .اللكمة �لس?يد الوز�ر لٕالWابة Kىل السؤال

        ::::وز�ر ال�شغيل والشؤون ¬جÕعيةوز�ر ال�شغيل والشؤون ¬جÕعيةوز�ر ال�شغيل والشؤون ¬جÕعيةوز�ر ال�شغيل والشؤون ¬جÕعيةالس?يد الس?يد الس?يد الس?يد 
        الس?يدة املس�شارة احملرتمة،الس?يدة املس�شارة احملرتمة،الس?يدة املس�شارة احملرتمة،الس?يدة املس�شارة احملرتمة،

¼شكر �لطبع السؤال د²Ë ف> يتعلق ٕ�¥الق بعض املعامل وLرسحي 
  .نهالعامل املرتتب ع 

وا¹د ، مدونة الشغل ت�Zص فكام تعلمني هناك مسطرة قانونية ،طبعا
يمت نقاش  ص يعيناالطريقة دËل إال¥الق، q´يفBة العدد دËل البنود دËلها 

�و مع ممثلني العامل العامل مZاديبمع ٔ.   
�ي واحضة بnٔن  "66املادة "ٔq صوا يد�ر لقاءاوا¹د ا�يل بغا يفصل، 

 ٔVل اËقلويبلغ املندوبية دVٔىل اK جراء واملمثلني النقابيني ق�ل شهر، هذا، 
   .هذا املنظومة القانونية وتتعرفوها

 تيف ¹اال ،رتم هذه املقhضيات القانونيةت حتيف بعض احلاال ،�لطبع
q خرى ال حترتم، ¥ري املعطيات�تتلكموا Kىل الزËدة ص Åكون عندD، أ

دËل احلصيC  تقر�ر س?نويوا¹د ال  راه تند�رو ،املعطيات ا�يل مhوفرةحZا ا
 ،هاذ املؤرشات تتعمتدوا Kلهيا يف ¥الب اVٔحBان افهي تند�رو ،¬جÕعية

ولكن 5ام �كن من ٔ�مر  ،ما تنغطيوش مجيع احلاالتميكن  �لطبع املؤرشات
 عنداملعطيات تتوفر  اذ، ه2015ش?ت¤رب املعطيات ا�يل عندD ٕاىل ¥اية 

   .يش هذاملندوبية السامBة �لتخطيط وال فا ما اكينة ال يف ،الوزارة ولHس ٕاال
مقاوÁ مقابل  30ٔ�شهر اVٔوىل، يه  ال�سعKدد املقاوالت املغلقة qالل 

�ي هناك Åراجع حبوايل  ،مقابC 42مقابل  2014من يف نفس الفرتة ٔ
 1028´يبلغ  ،طرد دËهلم وVٔن رضوريال متيل ا�ف> خيص العامل  ،28.6%

   .1968يل تفقد مقابل ا�مZصب شغل 
 ..ما قBقة �شاحل  Hست يهيل تفقدات ل ا�هاذ املناصب دËل الشغل 

 متيل ا�ف�شني دËل الشغل و امل يل مشلها العمل دËل ا�ذي فقط املعطيات اه
   .إالحصاء دËلها

يعين اVٔشغال املفقودة تتÊاوز  ،عامل املفقودةVٔ ا طبعٔ�ما ف> خيص �ل 
 35.000يه  :عطيومك اVٔرقام، ¥ادي ن 2014 يف �ك�ري Kىل سBØل املثال

يل تفقد ٔ�ساسا يف الصناKة و�OرWة اVٔوىل يف ال¤س?يج، ا�مZصب شغل 
   .طيات ا�يل اكينةذي املع اه

خص ر امل¥ري لنا حمارض ف> خيص إال¥القات وجس  احZا تندqلو�لطبع 
املشغلني  ضدحمرض �لم�الفات واجلنح  148جسلنا  2015يف يه  ،لها

ن اك�ن يش Vٔ  ،الق املعامل دون ا¹رتام املساطرا��ن يلجؤون ٕاىل ٕا¥
ميل قلنا التعويض عن فقدان الشغل احZا جمرب�ن، دا�  واتيكون خطرات

قد حتدث يف ¬قhصاد يف مجيع  اليت يعين موا�ة ٔ�ساسا هذه الظواهر
البقاء <، ما ت�Hقى ال بنادم ال  ..يل ميكنا�ما اكن�ش يش مقاوÁ  ،الب�ان
Áلكيش ،مقاو  ́ Áميوت بنادم تمتو ك ميوت، املقاوÅ حىت يه كام.  

        ::::الس?يدة رئHسة اجللسةالس?يدة رئHسة اجللسةالس?يدة رئHسة اجللسةالس?يدة رئHسة اجللسة
            ....شكرا الس?يد الوز�رشكرا الس?يد الوز�رشكرا الس?يد الوز�رشكرا الس?يد الوز�ر

  .اللكمة ¹Vٔد السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعقBب

        ::::م�ارك الصاديم�ارك الصاديم�ارك الصاديم�ارك الصادي    املس�شار الس?يداملس�شار الس?يداملس�شار الس?يداملس�شار الس?يد
        ....شكرا الس?يدة الرئHسةشكرا الس?يدة الرئHسةشكرا الس?يدة الرئHسةشكرا الس?يدة الرئHسة، ، ، ، طيبطيبطيبطيب

        شكرا الس?يد الوز�ر،شكرا الس?يد الوز�ر،شكرا الس?يد الوز�ر،شكرا الس?يد الوز�ر،
        الس?يدة الوز�رة،الس?يدة الوز�رة،الس?يدة الوز�رة،الس?يدة الوز�رة،

  السادة والس?يدات املس�شار�ن،السادة والس?يدات املس�شار�ن،السادة والس?يدات املس�شار�ن،السادة والس?يدات املس�شار�ن،
حيات دËل العامل، و�لتايل بغينا رس Kىل إال¥القات وال�  اقع كن�سائلوالو 

يف احلفاظ Kىل مZاصب الشغل ويبان  يباناOور دËل مد�رية ال�شغيل 
  .Kىل مس?توى حتصني املقاوالت الوطنية

            ،،،،الس?يد الوز�رالس?يد الوز�رالس?يد الوز�رالس?يد الوز�ر
حيات �مجلC واكينة ٕا¥القات دون ا¹رتام رس عهد هاذ احلكومة اكينة L ف 

   .اVٔسف ٔ�مام مرٔ�ى ومسمع وزارÅمكومع  ،املسطرة
ما ¥ادçشاي نعطيو العصا  املشلك عندD فهاذ البالد وق�يC قلت

تد�ر ك يل ا��لعامل، Vٔنه يف ٔ�¥لب اVٔحBان هاذ العاملني وهاذ الرشاكت 
حي �مجلC �لعامل Åهترب من ¬قhصاد املهيلك ٕاىل رسإال¥القات وال� 

تيعين احلكومة  ،الس?يد الوز�ر ،هيلك، وهذا مشلكامل ¬قhصاد الغري 
�شجعوا Kليه ك يل مع اVٔسف ا�Vٔنه هاذ ا3هترب و  ،وتيعين اOوVٔ� Áساس

من  ديل مس?تفا�هباذ إالجراءات ما ميكن خيدم ٕاال املصلÞة دËل ا�لويب 
   ..هاذ

 ،صمكاوq ،ها ٕاال حتارب هاذ الظاهرةوÁ ما ميكن ل سؤ ٔ�ما ٔ�ي حكومة م 
 ،الس?يد الوز�ر ،و¥ادي هنا ¼سائلمك ،دات ´بريةتد�روا جمهو  ،الس?يد الوز�ر

 حZا ت¤سولمك ٔ�ش?نو هو اOور دËلمك، واشاKىل دور مد�رية ال�شغيل، 
ش?نو يه احلدود �ٔ و  ؟القانون وا¹رتامواش دËل تطبيق ؟ دËل املصاحلة

Vٔنه مع اVٔسف ميل Åمييش يف ôزاع الشغل عند  ؟دËل التدqالت دËلمك
ما عندçش القانون  ،دور املصاحلةي ٔ�D عندمد�رية الشغل تيقول ² 

   .لزموا �¹رتام القانونن
¥ادي يلزم املشغل ا�يل شكون  ،الس?يد الوز�ر ،و�لتايل شكون

نه ما بغHش Vٔ ا مجموKة دËل املؤسسة تتغلق ـــــون وعندنــــالقان �¹رتام
(une fois) ب نقايبhل مؤسسة ومييش ،يدار مكËيد�ر اكينة ٕا¥الق د 
 ذاوه ،�لرشكة دËلو (la sous traitance)ؤقت وجييب ال�شغيل امل
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 ،مسحوا ليااو�لتايل فني ¥اد�ن هبذا البالد، ٔ�D يف احلقBقة  ،تعرفوهك يش ال
 ،وعند الفقراء Hب عند الØسطاء وعند الطبقة العامCس يش دËل ال� ال ذاه

 des femmes) الس?يد الوز�ر ميل تتجي من اOار د²Ë تتلقى و¼سو²
de ménage)  يف (la gare de train)  ٔقل منnلصو ب�hHت(SMIG2) 

  كتلقاو مجموKة، فني اOور دËل احلكومة ودËل الوزارة دËلمك؟
  .شكرا

        ::::الس?يدة رئHسة اجللسةالس?يدة رئHسة اجللسةالس?يدة رئHسة اجللسةالس?يدة رئHسة اجللسة
اôهتªى الوقت الس?يد املس�شار احملرتم، اôهتªى الوقت الس?يد املس�شار، 

 .اôهتªى الوقت شكرا
   .الس?يد الوز�ر ما بقاش الوقت �لتعقBب

مnٓل املس�شفى "السؤال املوايل موWه �لس?يد وز�ر الصÞة وموضعه  نٕاذ
اللكمة ¹Vٔد السادة املس�شار�ن من الفريق  ،"اجلديد ملدينة خZيفرة

  .اOس?توري لتقدمي السؤال

        ::::محممحممحممحمد Kدالد Kدالد Kدالد Kدال    املس�شار الس?يداملس�شار الس?يداملس�شار الس?يداملس�شار الس?يد
        ....شكرا الس?يدة الرئHسةشكرا الس?يدة الرئHسةشكرا الس?يدة الرئHسةشكرا الس?يدة الرئHسة

        الس?يدة والسادة الوزراء احملرتمون،الس?يدة والسادة الوزراء احملرتمون،الس?يدة والسادة الوزراء احملرتمون،الس?يدة والسادة الوزراء احملرتمون،
        حملرتمون،حملرتمون،حملرتمون،حملرتمون،الس?يدة والسادة املس�شارون االس?يدة والسادة املس�شارون االس?يدة والسادة املس�شارون االس?يدة والسادة املس�شارون ا

حول املس�شفى إالقلميي اجلديد ملدينة  ،الس?يد الوز�ر ،السؤال دËلنا
�و  7ذي املدة دËل وا¹د ااôهتت اVٔشغال هو مت البناء دËلو  ،خZيفرةٔ8 
 فوقاش ¥ادي يمت ¬فhتاح دËل هاذوالوقت بغينا تعطينا التارخي  ،ٔ�شهر

عطيات حول املوارد امل د املس�شفى هذا، وبغينا كذ² �ش تعطينا شوية 
  .الØرشية

  .شكرا

        ::::الس?يدة رئHسة اجللسةالس?يدة رئHسة اجللسةالس?يدة رئHسة اجللسةالس?يدة رئHسة اجللسة
            ....شكرا الس?يد املس�شارشكرا الس?يد املس�شارشكرا الس?يد املس�شارشكرا الس?يد املس�شار

 .اللكمة �لس?يد الوز�ر لٕالWابة Kىل السؤال

        ::::الصÞةالصÞةالصÞةالصÞة    وز�روز�روز�روز�راحلسني الوردي احلسني الوردي احلسني الوردي احلسني الوردي الس?يد الس?يد الس?يد الس?يد 
        شكرا الس?يدة الرئHسة،شكرا الس?يدة الرئHسة،شكرا الس?يدة الرئHسة،شكرا الس?يدة الرئHسة،

        الس?يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،الس?يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،الس?يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،الس?يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
   .ت¤شكرك الس?يد املس�شار احملرتم Kىل هذا السؤال

وما  1952 ،رس�ر قدمي 170عرف ٔ�كرث مين بيل املس�شفى احلايل تh ف 
يف ويش ¹اWة  300 ،ٔ�لف ٕاذا جBنا ¼شوفوا 400ك¤ش çس?توعب مي 

   .خZيفرة
ا¹د املس�شفى و بناء وجتهزي وLشغيل  ، اكن ختاذ قرارينا قرارذqاولهذا 

بغييت  هذا املس�شفى اجلديد احلايل ا�يل ،رس�ر 170حىت هو  ،Wديد

                                                 
2 Salaire Minimum Interprofessionnel Garantie 

مليون درمه دËل البناء  280 ،الهكhاراتد  4م�ين Kىل  ،Lسولين Kليه
   .مليون دËل التجهزيات 64و

 ،طب اVٔطفال ،اجلرا¹ة العامة ،والدةالمن  ،مجيع التخصصات فBه
  .ٕاخل...احلنجرة ،اVٔنف ،ٔ�مراض العيون ض،و ضالر  ،مصلÞة الطب

   :بناء املس�شفى اجلديد اذه
  ؛القدمي اذهف  3، قاKات �لعمليات اجلراحBة 6 -
  ؛لÞة اس?تق�ال مس?تعÊالت Wديدمص -
  ؛مصلÞة إالنعاش -
  ؛Þ (l’hospitalisation de jour)ة ¬س�شفاء ا3هناريمصل -
  ؛القدمي ا�يل ما اكيناش فهاذ (dialyse) مصلÞة -
  ؛(centre de diagnostique) �شخيصال مركز  -
  ...ٕاخل  -

�ش ن�سلمو اVٔشغال لكها ¥ادي  ،الش لكواVٔن ما س ،القرار ا�يل اختذ
دي يبدا ا¥و  ،(les petites) فربا�ر، بقات ¥ري 28ن�سلموها ق�ل 

¥ادي حيل الب�Hان دËلو  وغيبدا ال�شغيل دËلتدرجييا،  وال�شغيل دËل
، يذاهذه الس?نة همارس ف  15مارس، ¥ادي حيل يف  �15لضبط يوم 

   .طب اVٔطفال، واملسائل اVٔخرىطب، �ش ¥ادي يبدا 
مايو �ش ¥ادي ي�Zقل املس�شفى احلايل القدمي لكيا ٕاىل  15و

 en) ش متيش من مس�شفى ملس�شفىتتعرف �´يف Vٔن  ،س�شفىامل 
même temps)  ى املواطنني ي¥ادي �كونوا اخلدمات الصحO Áة مق�و
  . qاص شوية الوقت

 15 ،مارس البداية 15 ،ن�سلمو اVٔشغال 28ق�ل  ،منش?يو تدرجيياغ 
  .يش ماي ٕان شاء هللا ¥ادي يبدٔ� يتÞل لك

  .شكرا

        ::::الس?يدة رئHسة اجللسةالس?يدة رئHسة اجللسةالس?يدة رئHسة اجللسةالس?يدة رئHسة اجللسة
        ....لس?يد الوز�رلس?يد الوز�رلس?يد الوز�رلس?يد الوز�رااااشكرا شكرا شكرا شكرا 

¹Vٔد السادة املس�شار�ن من الفريق اOس?توري اOميقراطي اللكمة 
 .تفضل الس?يد املس�شار ،¬جÕعي يف ٕاطار التعقBب

        ::::محممحممحممحمد Kدالد Kدالد Kدالد Kدال    املس�شار الس?يداملس�شار الس?يداملس�شار الس?يداملس�شار الس?يد
        ....شكرا الس?يدة الرئHسةشكرا الس?يدة الرئHسةشكرا الس?يدة الرئHسةشكرا الس?يدة الرئHسة

        ....شكرا الس?يد الوز�ر احملرتمشكرا الس?يد الوز�ر احملرتمشكرا الس?يد الوز�ر احملرتمشكرا الس?يد الوز�ر احملرتم
            ،،،،الس?يد الوز�رالس?يد الوز�رالس?يد الوز�رالس?يد الوز�ر

 اذمك جزيل الشكر حول هٔ�وال بغينا ¼شكر  ،حZا ملا طرحZا هذا السؤالا
املعلمة  اذاwهود الك�ري ا�يل درتو Kىل مس?توى بناء ه اذعامل وحول هالت

   .و�لفعل املعلمة الصحية ذاك اليش قلتو حصيح ،الصحية
عندD ختوف حول ¬فhتاح دËل املس�شفى دËل مر�رت ا�يل  ،لكن

   .دون موارد dرشيةبهو دار وا¹د ¬فhتاح هزيل 
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ٕاطار  57 :2016، 2015، 2014عندD ختوف كذ² اليوم ما بني 
   .ا�يل مشات تقاKد ما تعوض حىت وا¹د

متت  غزة،يتنفZيت وت  ،عندك بوشرب ،عندD املس?توصفات يف إالقلمي
   .طعموا املس�شفى إالقلميي القدميي¬س?تدKاء دËل اVٔطر �ش 

د�روا يعين يف تبغينمك �ش  لهذا طرحZا Kليمك السؤال، الس?يد الوز�ر،
الس?يد الوز�ر، ا�يل  طبHب، 13اVٔطباء عندك  لØرشية،املقدمة املوارد ا

   ¼ش?تغلوا؟ٕاذن �ش ¥ادي  وا لالخhصاص،امش
ك معلمة زوينة يذه هذا، وا¹د ¬فhتاح ا�يل �كون شبغيناما بغينا و 

،Cلهيا جزيل الشكر،ت و  ومجيK غنطلب لمك والو مس?تق�ال عا وم ¤شكرمكyىل  

ن م اء،الØرشية من ٔ�طب  �ملواردDوولكن طعم وWه هاذيك املعلمة،
من ٔ�طر، �ش املس�شفى تبقى امجلالية دËلو �خلدمة ا�يل ´يقد5ا  ممرضني،

  .�لمواطنني
  .وشكرا لمك

        ::::الس?يدة رئHسة اجللسةالس?يدة رئHسة اجللسةالس?يدة رئHسة اجللسةالس?يدة رئHسة اجللسة
        . . . . Kدال املس�شار احملرتمKدال املس�شار احملرتمKدال املس�شار احملرتمKدال املس�شار احملرتم    شكرا اليسشكرا اليسشكرا اليسشكرا اليس

  .ي¤ش التعقBباك ما واللكمة �لس?يد الوز�ر،
  .ٕاذن شكرا ملسامهتمك

        ....ورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسة


