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  أ/ربعني اجللسةحمرض 

  .)م2016ٔ��ريل  26( هـ1437رجب  18الثال5ء : التارخي
  .ه احللوطي، اخلليفة الثاين DلرئCسالاملس�شار السBيد عبد االٕ : الرئاسة
واVقOقة  رابعةعرشة دقOقة، ابتداء من الساSة ال ساعتان ومخسة :التوقOت
  .ثالثني بعد الزوالوال  التاسعة

  .أ/سBئ^ الشفهية م\اقشة :]دول أ/عامل

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

  :ه احللوطي، رئCس اجللسةالاملس�شار السBيد عبد االٕ 
  .jسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Sىل ٔ�رشف املرسلني

  .S�ٔلن عن افlتاح اجللسة
  السادة الوزراء احملرتمون،

  السBيدات املس�شارات احملرتمات،
  ملس�شارون احملرتمون،السادة ا

من اVسBتور، ووفقا ملقlضيات النظام  100معال بrٔحاكم الفصل 
اVا|يل xلس املس�شار�ن، خيصص اxلس هذه اجللسة ٔ/سBئ^ السادة 

  .املس�شار�ن ؤ�جوبة احلكومة Sلهيا
وق�ل الرشوع يف تناول أ/سBئ^ الشفهية املدر]ة يف ]دول أ/عامل، 

مني ٕالطالع اxلس Sىل ما ]د من مراسالت ٔ�عطي اللكمة DلسBيد ا/ٔ 
  .وٕاSال�ت

  .اللكمة DلسBيد أ/مني

  :محمد Sدال، ٔ�مني اجللسة السBيداملس�شار 
  .شكرا السBيد الرئCس

  :توصل جملس املس�شار�ن من جملس النواب مبشاريع القوانني التالية
يتعلق �xلس �س�شاري لٔ�رسة  78.14ٔ�وال، مرشوع قانون رمق 

  ؛والطفو�
 57.11يقيض بتغيري و�متمي القانون رمق  502.16نيا، مرشوع قانون رمق 

املتعلق �Dلواحئ �نت�ابية العامة ومعليات �سBتفlاء واسBتعامل وسائل 
  االتصال السمعي البرصي العمومOة |الل امحلالت �نت�ابية و�سBتفlائية؛

ق حتدي أ/لفOة يوافق مبوج�ه Sىل مOثا 505.16لثا، مرشوع قانون رمق 
، بني 2015نومفرب  30موافق  1437من صفر  18املربم �لر�ط، يف 

هيئة حكومة اململكة املغربية وحكومة الوال¨ت املت§دة أ/مر�كOة، Sرب 
  حتدي أ/لفOة وملحقlه؛

  يتعلق �ملاء؛ 36.15رابعا، مرشوع قانون رمق 
تفاقOة املوقعة يوافق مبوج�ه Sىل اال 72.15|امسا، مرشوع قانون رمق 

، بني حكومة اململكة املغربية وحكومة اململكة 2015ٔ��ريل  �14لر�ط يف 

العربية السعودية، لتجنب �زدواج الرضييب وملنع ا¬هترب الرضييب يف شrٔن 
  .الرضائب Sىل اV|ل

يوافق مبوج�ه Sىل االتفاق املوقع  75.15سادسا، مرشوع قانون رمق 
 حكومة اململكة املغربية والصندوق اVويل ، بني2015ماي  �8روما، يف 

  ٕا±شاء مكlب قطري؛Dلتمنية الزراعية jشrٔن 
يوافق مبوج�ه Sىل ملحق االتفاق بني  81.15سابعا، مرشوع قانون رمق 

فOدرالية والوين (حكومة اململكة املغربية وحكومة الطائفة الفر±سBية لبلجياك، 
ات املدرسBية البلجيكOة اليت ، حول الوضعية القانونية Dلمؤسس)�رو²سBيل -

�رو²سBيل �ملغرب، املوقع �لر�ط  -تطبق الرب�مج التعلميي لفOدرالية والوين 
  ؛2015يف فاحت ٔ�كتو�ر 

يوافق مبوج�ه Sىل االتفاقOة املوقعة  582.15م\ا، مرشوع قانون رمق 
، بني حكومة اململكة املغربية وجملس وزراء 2015ٔ�كتو�ر  �5لر�ط، يف 

رية ٔ�لبانيا، لتجنب �زدواج الرضييب وم\ع ا¬هترب الرضييب يف مOدان مجهو 
  الرضائب Sىل اV|ل؛

يوافق مبوج�ه Sىل النظام أ/سايس  92.15«سعا، مرشوع قانون رمق 
حملمكة العدل إالسالمOة اVولية املعمتد من طرف مؤمتر القمة إالسالمOة 

من جامدى أ/وىل  29و 26اخلامس املنعقد �لكويت يف الفرتة ما بني 
  .1987ينا�ر  29و 26املوافق  1407

و�لÃسBبة ملقرتÂات القوانني، فقد ٔ�حOل Sىل مكlب اxلس، مقرتح 
مبثابة النظام أ/سايس لغرفة الصناSة  18.09قانون يقيض بتغيري القانون رمق 

 16الصادر يف  1.11.89التقليدية الصادر ب�\فOذه الظهري الرشيف رمق 
، تقدم به بعض ٔ�عضاء فريق 2011ٔ�غسطس  17موافق  1432رمضان 

  .أ/صا� واملعارصة
 26و�لÃسBبة لٔ�سBئ^ اليت توصلت هبا الرئاسة ٕاىل Èاية يوم الثال5ء 

  :، فهËي اكلتايل2016ٔ��ريل 
  سؤ�؛ S :27دد أ/سBئ^ الشفهية
  .سؤ� S :15دد أ/سBئ^ الكlابية

 Bلس املوقر، ٔ�ننا سxد بعد هناية هذه ويف أ/|ري حنيط اSىل موS نكون
اجللسة، مع ]لسة Ñرشيعية سBتخصص ÏDراسة والتصويت Sىل مرشوع 

  .يتعلق مبدونة الطريان املدين 40.13قانون رمق 
  .شكرا السBيد الرئCس

  :السBيد رئCس اجللسة
  . شكرا السBيد أ/مني

و±سBهتل ]دول ٔ�عامل هذه اجللسة، �ٔ/سBئ^ املوÒة ٕاىل السBيد وز�ر 
  .الص§ة

والسؤال ا/ٓين أ/ول حول اخلصاص يف أ/طباء اÓتصني �لعديد من 
  .املس�شفOات
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اللكمة ٔ/Âد السادة املس�شار�ن من الفريق �سBتقاليل، لتقدمي 
  .السؤال

  :سBيدي محمد وV الرشBيد السBيداملس�شار 
  .السBيد الرئCس

  السادة الوزراء،
  ،السادة املس�شار�ن

عمومOة خصاصا ملحوظا Sىل مسBتوى Ñشهد العديد من املس�شفOات ال
  . املوارد الÚرشية، و|اصة فÙ خيص أ/طباء اÓتصني

و�ملناسBبة فقد دق العديد من املهنيني والعاملني يف القطاع �قوس 
اخلطر، jسÚب �ردي اخلدمات الصحية �ملس�شفOات العمومOة الناجت عن 

Ò/ٔات وتقادم اOÃصاصيني وضعف البlالوة ق^ أ/طباء �خS ،زة الطبية
Sىل اخلصاص الك�ري يف أ/دوية واDلوازم الطبية أ/ساسBية وضعف الطب 

  . إالسBتعÝايل
اليشء اÞي يتطلب ٕاSادة النظر و�سBتعÝال ²بري يف املنظومة الصحية 
وٕاSادة هيلكة القطاع âلك، حىت �متكن من موا²بة التطورات والتحوالت 

ىل العال]ات �لÃسBبة ٕاىل الفäات أ/كرث اليت تعرفها بالد�، وتCسري الولوج إ 
هشاشة وساكن العامل القروي واملعوز�ن وذوي اV|ل احملدود، و|اصة 

  .(RAMED1)ا�Þن ال يتوفرون Sىل بطاقة 
  :Þا ±سائلمك السBيد الوز�ر

ما يه التدابري املزمع اختاذها يف ٕاطار العدا� الصحية ٕالنصاف لك 
لوية Dلمناطق اليت تعاين اخلصاص Sىل أ/قالمي واجلهات مع ٕاعطاء أ/و 

املسBتوى الصحي وتوفري املوارد الÚرشية الاكفOة واملعدات والتجهزيات 
  الرضورية �ملس�شفOات من احلد من معا�ة املرىض؟

  .شكرا

  :السBيد رئCس اجللسة
  .شكرا

  .الوز�ر لٕال]ابة Sىل السؤال DلسBيداللكمة 

  :الوردي وز�ر الص§ة احلسنيالسBيد 
  .لسBيد الرئCس احملرتمشكرا ا

  السادة الوزراء،
  ،السBيدات والسادة املس�شارون احملرتمون

  .ٔ�وال تÃشكرك السBيد املس�شار احملرتم لطرحمك هذا السؤال
فÙ خيص مدينة وزان، ٔ/ن طرحت إالشاكلية د¨ل النقص احلاد يف 

  . أ/طر الطبية و|اصة مهنا أ/طباء املتخصصون
Sىل الصعيد الوطين وال Sىل صعيد اجلهة ٔ�ن فlنذ²ر فقط اح\ا مlفقني 

                                                 
1 Régime d'Assistance Médicale 

 Ùخيص العدد ولكن كذ÷ سوء التوزيع، ف\ْذ²ر ف Ùاد، ال فÂ اك�ن نقص
طبCب، مجيع التخصصات، Èري اك�ن  20خيص أ/طباء املتخصصون اك�ن 

ختصص واÂد اDيل فOه Èري طبCب Èري اكف هو الÃساء والتوليد، وما 
 20، اك�ن (le biologiste)يعين اكيÃش طبCب د¨ل Sلوم أ/حOاء 
طبCب Sام، اك�ن طبCب واÂد  26طبCب اخlصايص يف وزان، اك�ن 

 9قاب^، اك�ن  46املمرض، اك�ن  114الصياد�، اك�ن  2لٔ�سBنان، اك�ن 
  . د¨ل تق\يني أ/شعة 5ممرضني د¨ل الت�د�ر وإالنعاش، واك�ن 

، يف غضون يف شهر�ن ٔ�و يف غضون أ/شهر القلي^ 2016يعين يف 
شهر�ن Èادي يزتاد طبCب الÃساء والتوليد ٔ/ن �ش �كونوا جوج، وكذ÷ 

  .È(le biologiste)ادي جيي طبCب د¨ل Sلوم أ/حOاء الطبCب د¨ل 
فÙ خيص التجهزيات البيو طبية، فاملاكملة اDيل اكنت عندي هذه ٔ�كرث 

¨ل من شهر مع السBيد املندوب اDيل اكن طرح ليا ٕ�حلاح املشلك د
يف  4فغادي �كونو عندو يوم  (bloc opératoire)د¨ل التجهزيات 

  . الشهر اجلاي ٕان شاء هللا
نفس  (la table télécommandée)طرح املشلك د¨ل أ/شعة 
يف الشهر اجلاي ٕان شاء هللا، وطرح  4اليشء Èادي �كون عندو يوم 

اكنري، مشلك الساكنري اDيل هاذ العام كذ÷ غيتوفر مس�شفى Sىل الس
د¨ل  (la mise à niveau)ٔ/ن دا|ل يف ذاك مليار درمه اDيل تيكون 

  .املس�شفOات Sىل الصعيد الوطين
  .شكرا

  :السBيد رئCس اجللسة
  .شكرا السBيد الوز�ر

  .املس�شار�ن يف ٕاطار التعقOب السادةاللكمة ٔ/Âد 

  :النعم مOارة السBيداملس�شار 
  .شكرا السBيد الرئCس
  .شكرا السBيد الوز�ر

كمنوذج ٕالÂدى " وزان"وحقOقة دا|ل الفريق �سBتقاليل طرح\ا 

  .املدن املتوسطة
ولكن، السBيد الوز�ر، اح\ا ميل تlÃلكموا عن التوزيع العادل لٔ�طباء 
�خlصاصيني دا|ل ربوع اململكة راه تlÃلكمو عن ما هو ٔ�معق وما هو 

هو الرثوة الÚرشية التوزيع العادل Dلرثوة، ٔ/ن الرثوة احلقOقOة د¨ل املغاربة 
والعقول الÚرشية، ٕاىل ما اك±ش توزيع Sادل د¨لها، |اصة فÙ خيص هاذ 
اجلانب د¨ل أ/طباء �خlصاصيني واDيل النقص د¨هلم �جت عن السBياسة 

اDيل قفلت  2014و 2013و 2012اDيل اكنت اختذهتا احلكومة يف سBنة 
لتايل Sىل ٔ�ن العجز Èادي املبارة د¨ل الولوج د¨ل أ/طباء لالخlصاص، و�

، هذا هو العجز احلقOقي Èادي 2018، 2017يف  2016يبدٔ� يبان من 
  .يبان يف أ/طباء �خlصاصيني
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²يف ميكن نتدار²و هذا العجز، |اصة مع �زايد احلاجOات د¨ل 
املواطنني، و�زايد كذ÷ د¨ل مجموSة من أ/مراض ومجموSة من التجهزيات 

قصة يف مجموSة من املس�شفOات، و�لتايل Sىل ٔ�نه الطبية اDيل تتكون �
حىت النقص يف التجهزيات، راه وا|ا توفر ٔ�طباء اخlصاصيني اك�ن مشلك 
²بري يف نقص التجهزيات الطبية اDيل مجموSة من �خlصاصيني يف مجموSة 
من املناطق ما تCشBتغلوش، ٔ/ن ما عندهومش أ/دوات ٔ�و ا/ٓليات 

  .احلقOقOة لالشBتغال
لتايل Sىل ٔ�ن هذا موضوع معيق، السBيد وز�ر الص§ة، واDيل ميكن و�

نقول ÷ Sىل ٔ�ن Èادي نؤدي ا¬مثن د¨لو مجيع فÙ خيص الص§ة د¨ل 
املواطنات واملواطنني، اDيل تنالحظو فÙ خيص Âاليا مسBتوى التطبCب يف 

  .التدين Èادي �زيد ٔ�كرث لٔ�سBباب اDيل ذ²رت لمك
  .واعية هبذا املشلك اDيل Èادي يتفامق ٔ�كرث �رجو Sىل ٔ�ن احلكومة �كون

  .وشكرا

  :اجللسةالسBيد رئCس 
  .شكرا DلسBيد املس�شار احملرتم

  .الوز�ر يف ٕاطار الرد Sىل التعقOب DلسBيداللكمة 

  :السBيد وز�ر الص§ة
  .شكرا

بعÝا�، ٔ�وال Èري �ش ما نغلطوش، مجيع دول العامل |اص �كونوا 
�ري من املتخصصني، ٔ/ن الطبCب املتخصص أ/طباء العامون ٔ�كرث ؤ�كرث �ك

  . ما ميكÃش مييش Dلجبل ما عندو ما يد�ر متا
5نيا، املباراة اDيل ٔ�رشت لها، مايش اك�ن نقص يف املناصب، ال، اك�ن 
حتول، ٔ/ن ق�ل اكن املناصب املالية ميل ت�\جح يف املباراة تتعطى حىت 

كومة السابقة، تتعطى لنا DلسBنة الثالثة، دا� مع االتفاق اDيل وقع مع احل
  . ابتداء من السBنة أ/وىل، ولهذا املناصب املالية �متيش لكهم

5لثا، التجهزيات اDيل ٔ�رشت لها، اح\ا مlفقني وليين ما ميك\لCش هاذ 
نق�لو ٔ�� خشصيا، راه املهين هو اDيل تيد�ر التجهزيات، راه ما ميكÃش نقلبو 

ا التجهزيات، يعين ند�رو التجهزيات الطرح، نبقاو نقولو ما منيش حىت �كونو 
، |اص (les cartes électroniques)وSاد سري ٔ�نت Dلتجهزيات، Èالية 

املهنيني �كونوا وهام اDيل Èادي يطلبوا، العيب Sليا اDيل طلب يش Âا]ة، 
ٔ�� قلت ÷ دا� Sاد هاذي يش شهر دويت مع السBيد املندوب، وÈادي 

  .لبوا ذاك اليش اDيل طلب

  :ئCس اجللسةالسBيد ر 
  . شكرا السBيد الوز�ر

السؤال ا/ٓين الثاين موضوSه تفعيل قانون م\ع التد|ني يف أ/ما²ن 
العمومOة، اللكمة ٔ/Âد السادة املس�شار�ن من الفريق �سBتقاليل لتقدمي 

  .السؤال

  : املس�شار السBيد احلسن سليغوة
  . شكرا السBيد الرئCس

  السادة الوزراء،
  ،�شار�نالسBيدات والسادة املس 

السBيد الوز�ر، لقد صادق الربملان مبÝلسBيه Sىل قانون م\ع التد|ني يف 
  . أ/ما²ن العمومOة

حلد الساSة، ملاذا مل تت�ذ احلكومة إالجراءات الكفO^ بتطبيق هذا 
القانون الهام اÞي حيفظ حصة املواطنني وحيمهيا طبقا Dلمقlضيات 

  اVسBتورية واملواثيق اVولية ذات الص^؟ 
  .شكرا

  :السBيد رئCس اجللسة
  .شكرا السBيد املس�شار احملرتم

  .اللكمة DلسBيد الوز�ر لٕال]ابة Sىل السؤال

  :الص§ة وز�رالسBيد 
هذا اDيل ٔ�رشت ليه مايش د¨ل احلكومة وال احلكومة اDيل ق�ل، .. 

قدمي، حصيح هذا القانون قدمي، Sالش ما تفعلش؟ ٔ/ن حىت املراسBمي 
S ة لك يش وافقOىل التطبيقS لهيا حىت احلكومات السابقة اكنت وافقة

  . املراسBمي، احلكومات السابقة وليين ما تÃرشش
 Ùد مقرتح قانون فÂولهذا اكن الفريق �شرتايك احملرتم اقرتح، ]اب وا
خيص التد|ني، فاح\ا ح�ذ� الفكرة �لك رصاÂة، Sالش؟ مايش �ش Sىل 

يف وقlه اكن �زاف د¨ل احلواجي  القانون القدمي، ال، وٕامنا هذاك القانون مع
اDيل |اصهم ي��دلوا فOه، مادام |ذينا هاذ االتفاق، هاذ الوقت هاذي، من 
أ/حسن منشBيو يف اجتاه قانون، واكن عندمك اج(ع هنا يف الغرفة الثانية يف 

  . الصيغة د¨لها القدمية، ٔ�� كنت حرضت فهيا ٔ�� خشصيا
لثاين من Èري هذه املراسBمي التطبيقOة 5لثا، اDيل |اصنا نعرفو املشلك ا

ومن هاذ القانون اDيل خرج هو ٔ�نه املغرب مع الصومال هام اVولتني 
  .الوحOدتني يف ٕافريقOا اDيل �يق ما صادقوش Sىل هذا االتفاقOة إالطار

اح\ا معلنا مجيع املراسالت �ش ٕان شاء هللا عام قريب تÃمتىن ٔ�نه هاذ 
ي منشBيو يف اجتاه م\ع التد|ني يف أ/ما²ن اليش Èادي يتوقع، �ش Èاد

  .العمومOة

  :السBيد رئCس اجللسة
  . شكرا السBيد الوز�ر

  .اللكمة ٔ/Âد السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعقOب

  :السBيد احلسن سليغوة املس�شار
  .شكرا السBيد الوز�ر

  . ولكن مع أ/سف ما فهمت والو من اجلواب د¨لمك
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ة مشلك تطبيق قوانني، وٕاىل اكن هاذ ٕاىل اكن املشلك د¨لنا حقOق
القانون، املراسBمي التطبيقOة د¨لو مازال ما خر]اÑش، ويف يدمك âحكومة 
احلل �ش ميكن لمك خترجو هاذ املراسBمي، وكتعرفو الرضر اDيل ²يوصل 

  ... Dلمواطنني، حىت هاذوك املواطنني اDيل ²يمكيوا ²يقولوا هللا يعفو، يعين
 نبغيو ±سمعو م\ك، السBيد الوز�ر، غيكون ٕاذن، ٔ�� التعقOب اDيل

ساهل، جوج لكامت اح\ا غنخرجو هاذ املراسBمي التطبيقOة وال ما 
غنخرجوهاش، ها ٔ�ن( خرجlو القوانني، الربملان صادق مبÝلسBيه، ك�سBىن 
احلكومة �ش خترج هذه املراسBمي، ٔ�و اك�ن يش Âا]ة اDيل اح\ا ما 

لقمية لهذه القوانني اDيل ²يصادق كنعرفوهاش، فهميت؟ ما كتبقاش واÂد ا

Sلهيا الربملان، ٕاىل ما اكن�ش تتخرج فهيا املراسBمي التطبيقOة وٕاىل ما اكن�ش 
  . هذا هو املشلك د¨لنا. كتطبق

�مك ٔ�ن( Sارفني ٔ�كرث مين الرضر اDيل ²يرض ٔrٔكد بrlيف نظري ٔ�� م ،��ٔ
ما بغاÑش  هاذ التد|ني، وكتعرفو ميكن املشلك احلقOقي، Sالش احلكومة

  .خترج هاذ املراسBمي د¨ل التطبيقOة �ش يتطبق هاذ القانون
يف وقت اDيل كنعرفو اح\ا د� لك يش يف العامل ما بقاش عندك احلق 
فيش بالصة ميكن ÷ تدخن فهيا، ما بقا Èري الشارع مينعوه، يف مجيع 

  . أ/ما²ن العمومOة
 إالدارات العمومOة فٕاىل بغيتو �ش أ/مور ÑسBمتر Sىل هاذ احلد، ال يف

وال يف مجيع القطاSات مبا فهيم الربملان، فهميت؟ مبا فهيم املاكتب، ٕاىل بغيتو 
بصح وعندمك واÂد الرغبة حقOقOة خرجو املراسBمي التطبيقOة لهاذ املصيبة، 
لهاذ أ/ذية، Sىل أ/قل غتحميو املواطنني ا/ٓخر�ن، غتحميومه حىت اDيل 

Âديتو، وٕاىل بغيتو Ñشار²وا فهاذ املصيبة |ليوها بغا هي/ راسو بعدا يبقى بو 
  .هكذا ما خترجوش املراسBمي، هاذ اليش اDيل ميكن نقول لمك

  .شكرا السBيد الرئCس

  :اجللسة رئCسالسBيد 
  . شكرا السBيد املس�شار

  .اللكمة DلسBيد الوز�ر Dلرد Sىل التعقOب

  :الص§ة وز�رالسBيد 
  . بة تبقىالسBيد املس�شار، اح\ا ما بغيناش هاذ املصي 

Èري، ال، تتو]ه ليا حبال هاذ احلكومة خر]ات وال Èري يف هاذ 
  . أ/¨مات خرج هاذ القانون وما بغيناش خنرجو املراسBمي

Èري �ش نفكرك، السBيد املس�شار، هاذ القانون قدم فOه الفريق 
ما خر]اÑش،  2007، واملراسBمي من �2007سBتقاليل احملرتم ؤ�� معه يف 

� Sالش، راه حىت، يعين املراسBمي، اح\ا قولنا ÷ در� �ش Ñسولين �ٔ 
الواجب، كتÚ\ا �ش املراسBمي هاذي Èادي خترج، تتقول ليا واش Èادي 
خترج؟ ال Èري �ش نوحض هذه أ/مور، ٔ/ن ميل تتو]ه ليا هباذ الطريقة 

 2007حبال ٕاىل زعام راه خرج\ا قانون وما بغيناش املراسBمي، القانون يف 

Ãرشش القانون �راسو اDيل داز يف الغرفlني، �يق ما تÃرشش، من و�يق ما ت 
  .�يق ما تÃرشش 2007

ف�اش �كونو واحضني، اح\ا تنعملو مجيع اxهودات، ٔ/ن ٕاىل در� ٔ�¨م 
دراسBية ال اح\ا وال مع م\ظمة لال سلمى، ٕاال و�ش حنÚسو هاذ التد|ني 

  .يف املرافق العمومOة
  .شكرا

  :السBيد رئCس اجللسة
  .كرا السBيد الوز�رش

ونlÃقل ٔ/Âد السادة املس�شار�ن من فريق أ/صا� واملعارصة يف 
  .السؤال الثالث، وموضوSه اÂرتام �ٓ]ال ٕاجناز بعض املشاريع �س�شفائية

  :السBيد Sابد شكOل املس�شار
  السادة الوزراء،

  ،السBيدات والسادة املس�شار�ن
  السBيد الوز�ر، 

ٕاجناز بعض املشاريع �س�شفائية، ±سائلمك Sىل ضوء التrٔ|ري اÞي يعرفه 
  عن سBبل تدارك التrٔ|ري احلاصل يف ٕاجناز العديد من املؤسسات الصحية؟

  :السBيد رئCس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة DلسBيد الوز�ر

  :الص§ة وز�رالسBيد 
حصيح ٔ�نه اك�ن تrٔ|ري يف، كنعرفو بrٔن املؤسسات الصحية، البناء د¨لها 

  .وال يش عامرة، لعدة ٔ�سBباب مايش البناء د¨ل فOال
ٔ�وال، سÚب من بني أ/سBباب، اك�ن إال²راهات املرتبطة �لوSاء 

د¨ل املس�شفOات ٕاىل Âدود اليوم، اح\ا  7العقاري، Èري غنقول ÷ يش 
�قOني هاك الوSاء، ال حOدو، ال |اصك Ñرشيه، ال �قOني، اح\ا دا� ا|دينا 

±ش وSاء عقاري اكمل مسايل قرار �ش حنلوا هاذ املشلك، ٕاىل ما اك
 4، 3مصاوب �ش نبOÃو، بال ما نبقاو هنرضو Sىل الوSاء، ٔ/ن ت�Ãدلوه 

  ..داملرات وت�Ãقاو مازال 
النقطة الثانية هو الرشاكت وحمدودية قدرات صاحب املرشوع، ؤ�ن( 
تتعرفو، ٔ�نت راك يف متارة عشBيت معا� هاذ املوضوع، يف سال نفس اليشء، 

رات، لك مرة ت�Ãدلومه، ٕاما تيقول ليك ٔ�� راه مسCسBيونCت م 3بدلنا يش 
حصيح، ولكن ٔ�� �ن ليا هاذ اليش دا� Èايل Sىل ذاك اليش �ش مسيتو، 

  .وخصك توقف ون�سBناو ٔ�نه مييش Dلقضاء
النقطة الثالثة، يف بعض املدن الصغرية، عند� م�ال يف اجلنوب، واكن 

Ú\يو املس�شفى لكه ساال، حOث عند� يف خ\يفرة ٕاىل �ٓخره، ٔ�نه حىت تن 
دا� اكينني جوج داملس�شفOات، وما اكيÃش املاء والضو بعيد �كOلومرت وال 
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جوج، تيطلبو من وزارة الص§ة اح\ا اDيل غندوزه يف املدينة ٕاىل �ٓخره، 
هاذ اليش تيطرح لنا مشلك، ما عند�ش ٔ�موال، وما جمهزيÃش �ش 

  .وسط املدينة اح\ا¨ نصاوبوا الضو ونصاوبو املاء يف
  .شكرا

  :اجللسة رئCسالسBيد 
  . شكرا السBيد الوز�ر

  .اللكمة ٔ/Âد السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعقOب

  :السBيد Sابد شكOل املس�شار
بعدا، مايش غياب العقار ٔ�و مشالك د¨ل املاء ٔ�و د¨ل الضو، بل اك�ن 

 ، وخترست Sلهيا ماليري، وال زالت1997مؤسسات اDيل يه ]اهزة من 
مسدودة ٔ�و ت�شBتغل مكركز حصي، ما كناش Èادي نطرحو هاذ السؤال لو 

 pick)ما شهد�ش معك ومع املغاربة لكهم ما وقع يف واملاس، راك شفlوا 
up) يل ماتوا فهياDاالت د¨ل  10د¨ل العياالت، و 6، اÂ رامه �قني يف

  .اخلطر
ذ اVراوش املوت قدر، ما عند� ما نقولو Sلهيا، هاذوك �س، ولكن ها

شكون اDيل داها فهيم، لو اكن هاذ املس�شفى د¨ل واملاس اDيل من Sام 
واح\ا تنغوتو Sليه موجود، ما اكنوش يlÃظروا سBبعة د¨ل السوايع  1997

  ..�ش يلحقوا ٕاما ال�ن سC\ا ٔ�و يوصلوا DلخمCسات، ويف ٔ�ي ظروف
نقلوا، ما نبغCش، حنشم ٔ�� فهاذ القاSة �ش نقول ²يفاش هاذ الناس ت 

   .عيب ، (? comment ils les ont transportés)؟²يفاش هزومه
Sىل هاذيك  وهاذ الناس شكون اDيل داها فهيم، واش مايش مغاربة،

(les hélicoptères) ،لهيا، ربعة، مخسةS يل من ق�يال ؤ�ن( �هترضواDا ،
 .عند� مOة

 حىت يش وÂدة ما تفكرت بrٔنه متيش هتز هاذوك الناس، Sىل هاذ
الناس �ميوتوا حبال هكذا ¨، واحلكومة حىت يش واÂد ما مخم بrٔنه مييش 

  .لهاذ الناس، �ش يواسBهيم
هاذو راها �س د¨ل واملاس، وتنعرفو ما قام به الناس د¨ل واملاس 
من ٔ�]ل حتر�ر هاذ البالد، شوف حشال د¨ل العدد د¨ل الناس د¨هلم اDيل 

�ش �كون ٔ�نت وز�ر، و�كون ٔ��  Ñسجنوا، والناس اDيل تعدموا من ٔ�]ل
هنا �رملاين، ولكن، اوالدمه ا/ٓن، ما تيصيبويش حىت اDيل يدفهنم، وال اDيل 

  .هيزمه، �ش ميشBيوا يتداواو يف املس�شفOات
وهذا مايش Èري سOÚطار واÂد اDيل Èادي هنرض Sليه، د¨ل واملاس، 

ز�ر �ٓخر هنرض، ؤ�نت هرضيت Sىل د¨ل متارة، راك شفت د¨ل متارة، و 
اDيل مسكني، ]اب لينا الفلوس، وتتعرفوا أ/سBتاذ د¨÷ اDيل ]اب لينا 
الفلوس من م\ظمة من اخلارج، وا/ٓن هاذ السOÚطار حشال رغبتك، حشال 

  .زاوكتك
  ..وا/ٓن، هاذ السOÚطار �يق ما |دامش، والناس �قا تتعاين من Sدم 

ذا ¨، شوف املrٔساة اح\ا Èاد�ن نبقاوا SاAشني دامئا يف مrٔساة حبال هك
اDيل يه ²برية، حىت ولينا متا الشBباب د¨لنا تندف\وه وهو B، تيدوز اDلي^ 

  ...د¨لو وهو

  :اجللسة رئCسالسBيد 
  .شكرا السBيد املس�شار احملرتم

  . شكرا
  .شكرا السBيد املس�شار

  .اللكمة DلسBيد الوز�ر يف ٕاطار الرد Sىل التعقOب

  :السBيد وز�ر الص§ة
  . لك يش اDيل قلت ٔ�� ما مlفقش Sليه متاماهاذ اليش اDيل

تتقول ليا شكون �لكف هبم؟ حبال ٕاىل اح\ا كنا �عسني، ودا� ٔ�نت 
تتدوي Sىل يش حواجي تق\ية، اDيل امسح يل �لك تواضع، بعيدة Sليك 

  .، ٔ�� غنقول ÷(hélicoptère)شوية، حبال دا� تتقول يل 
  .مايش، ٔ�ودي Èري |ليين جناوبك

  :اجللسة سرئCالسBيد 
  .اللكمة، اللكمة DلسBيد الوز�ر

اللكمة، اللكمة DلسBيد الوز�ر، اللكمة DلسBيد الوز�ر، اللكمة DلسBيد 
  .الوز�ر

  .تفضل السBيد الوز�ر

  :السBيد وز�ر الص§ة
م\ني قلت تق\ية، ما |النCش حىت �مكل، مايش Sىل ذاك اليش اDيل 

  ، (l’hélicoptère)قال، اح\ا تندويوا م\ني تتقول يل

  :اجللسة رئCسلسBيد ا
  . اللكمة DلسBيد الوز�ر

املرجو من إالخوة الكرام، املرجو ±سBمتع، ±سBمتع ٕاىل السؤال، و±سBمتع 
ٕاىل السBيد الوز�ر، مث ±سBمتع ٕاىل التعقOب، و±سBمتع ٕاىل رد السBيد الوز�ر 

  . Sىل التعقOب
اللكمة DلسBيد الوز�ر يف ٕاطار التعقOب، واملرجو من إالخوة امللكفني 

  .الوقت، حيسBبوا الوقت الضائع ��Âساب
  .شكرا

  :الص§ة وز�رالسBيد 
Èري ميل تتكون شوية ٔ/ن اDيل بغاو يقريو� اVميقراطية، ميل تتدوي 
مسع ليا ±سمع ÷، مسعتك ودا� |ليين Èري �مكل ٔ�شBنو بغيت نقول الفكرة 
د¨يل، ٔ�� مسعتك ٔ�� ميل قلت مسائل تق\ية تندوي Sىل 

(l’hélicoptère) ،(l’hélicoptère) ليلDما تيطريش يف ا .  
دا� ال، هللا �ريض Sليك |ليين Èري جناوب، ما تيطريش |اصو يطري 
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تيطري يف وقlو، ما  (l’hélicoptère)�زز، هاذ اليش اDيل اعطا هللا، 
  . ÈادAش ند�رو ²سBيدة و�زيدو ²سBيدة ٔ�خرى

|ليين Èري �مكل، شوف إال±سان اDيل ما عندوش اÑساع اخلاطر Aسمع 
/ٓخر ما بقات ال دميقراطية ال نقاش، واش دا� ٔ�نت �زز عندك احلق، ا

  . ٔ�سBيدي ٔ�� Èالط، ٔ�نت اDيل تتفهم يف لك يش ٔ�� ما تنفهمش
  . |لينا Èري جناوبك راه مايش تنضاربو، ٔ�� تنقول ÷ الرٔ�ي د¨يل

ال فÙ خيص تتقول ليا حبال دا� متارة، راه ترتغيب، ٔ�ش ترتغبين فوقاش 
؟ ٔ�� اDيل جOت ل(، ؤ�� اDيل شفت، ؤ�� اDيل قلت ÷ Èادي رغبتCين

  Aسايل هاذ السBنة، Èادي Aسايل هاذ السBنة، فني ترتغبين؟ 
ها هو Èادي Aسايل، وقلت  2016ال، ال، مايش حشال هذا قلت ÷ 

÷ التجهزيات بدينا نقlنيوها راه بدينا نقlنيوها، وميل جOت ٔ�نت بدييت 
ه تتقول ليا ما اك±ش |اصو �كون هنا، ٕاوا ذيك ت�شيك Sليا، دا� ¨ال

الساSة قلها ق�ل ٔ�نت اDيل كنيت، ٔ�ن( اDيل عطيتو الوSاء العقاري متا، اكن 
|اصمك تبدلوه، بقOيت تتوري يل ذاك ٔ�مسيتو قليت ليا ما |اصوش �كون 

  . هنا
هاذ املسائل هاذو د� هاذ القضية د¨ل ٔ�وملاس تعازينا لهاذوك الناس 

  .هباذ اليش، ٔ�� خشصيا وقفت خشصيا ؤ�� مlبع أ/مور و�لكف\ا

  :السBيد رئCس اجللسة
  . شكرا السBيد الوز�ر

  . الوقت راه اح\ا ا�ÂسÚ\ا الوقت اDيل اكن فOه فراغ، ذاك اليش Sالش
ا/ٓن نlÃقل ٕاىل سؤ�ن مواليان جتمعهام وÂدة املوضوع Þا سBنعرضهام 

طبية، ويتعلق أ/مر �لسؤال الرابع دفعة واÂدة، يتعلقان بتدبري النفا¨ت ال 
حول التدابري املت�ذة لتدبري ومعاجلة النفا¨ت الطبية، واللكمة ٔ/Âد السادة 

  .املس�شار�ن من الفريق اVسBتوري اVميقراطي �ج(عي لتقدمي السؤال

  :سعيد زهري السBيداملس�شار 
  السBيد الرئCس،
  السادة الوزراء،

  ،السادة املس�شار�ن احملرتمني
ٕان النفا¨ت الطبية شلكت وÑشلك خطرا Sىل البäCة و�لتايل Sىل حصة 
إال±سان، jسÚب �كوهنا من املواد العضوية والكمييائية والسامة واخلطرة 
واملواد املشعة، مث أ/دوية احلادة واDلفافات، رمغ ٔ�ن املغرب يتوفر Sىل 

لنفا¨ت ٔ�خرى، قوانني تدبري النفا¨ت الطبية والصيدلية متنع وضعها مضن ا
بل حتث القوانني اVولية Sىل رضورة معاجلهتا معاجلة |اصة عن طريق 

  . التعقمي وإالحراق
ٔ�قول وSىل الرمغ من ذ÷ الزلنا نالحظ ببÂ �Ïاالت مlعددة اليت 
خترق هذا القانون، حOث هناك بعض الوÂدات الصحية العمومOة واخلاصة 

لوث وال�سمم والعدوى و�لتايل هتديد ال حترتم القوانني، مما هيدد جمال الت

  . م�ارش لص§ة املواطن
  :ٔ/]L ±سrٔلمك السBيد الوز�ر

  ما يه جمهودات الوزارة واحلكومة معوما لتدبري هذا امللف الشائك؟
  .وشكرا

  :اجللسة رئCسالسBيد 
  . شكرا السBيد املس�شار احملرتم

السادة  والسؤال اخلامس موضوSه ٔ�يضا النفا¨ت الطبية، اللكمة ٔ/Âد
  .املس�شار�ن من الفريق �سBتقاليل لتقدمي السؤال

  :السBيد رÂال املاكوي املس�شار
  .شكرا السBيد الرئCس

  السادة الوزراء،
  السBيدات والسادة املس�شار�ن،

يف نفس السBياق ±سrٔلمك ٔ�يضا، السBيد الوز�ر، Sىل إالسرتاتيجية اDيل 
ه النفا¨ت الطبية اDيل ت��عها الوزارة فÙ خيص املعاجلة والت�لص من هذ

مرت من Sدد د¨ل املراÂل، يف بداية أ/لفOة اكنت اقlنت الوزارة Sدد 
د¨ل أ/Òزة اDيل تبني من بعد ٔ�هنا ما ميكÃش ÑشBتغل لعدم توا]د أ/طر 

  . والكفاءات وإالماكنيات املادية
من بعد إالسرتاتيجية تبدلت �ش تويل تفويت هذه اخلدمة حبال واÂد 

  . اخلدمات Dلقطاع اخلاص، اDيل اك�ن يف املغرب مlوا]دالعدد د
ا/ٓن، اكينة مالحظة ٔ�و ال اكينة ميكن عودة لٕالسرتاتيجية أ/وىل د¨ل 

  . احلكومة
كÃسائلمك ٕاذن، السBيد الوز�ر، �ش Ñرشحوا لنا �لضبط ٔ�شBنو يه 

  إالسرتاتيجية د¨لمك يف هذا اxال؟
  .وشكرا

  :السBيد رئCس اجللسة
  . املس�شار احملرتم شكرا السBيد

  . اللكمة DلسBيد الوز�ر لٕال]ابة Sىل السؤالني املتعلقني �لنفا¨ت الطبية

  :الص§ة وز�رالسBيد 
  .شكرا السBيد الرئCس

  . كÃشكرمك Sىل طرحمك لهاذ السؤال املهم، اDيل �هيم النفا¨ت الطبية
فاملؤسسات الصحية م\تÝة Dلنفا¨ت من خمتلف ٔ�نواعها، وكتبقى 

ت الطبية والصيدلية من ٔ�خطرها، وتمت املعاجلة د¨لها Sىل حساب النفا¨
اÞي حيث Sىل الت�لص من النفا¨ت الطبية يف ظروف  20.00القانون 

  .جOدة ال ترض ال �ٔ/رض وال �حليوا�ت وال �لنبا«ت، هذا قانون
  .فق�ل ما ندوي شوية Sىل ٔ�ش واقع، ²يفاش كند�رو النفا¨ت

  . كري Sىل القواننئ�وال، البد من التذ
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  لتدبري النفا¨ت وٕاتالفها؛ 20.00ٔ�وال، اك�ن القانون قلهتا  -
  املتعلق مبدونة أ/دوية والصيد�؛ 17.04اك�ن القانون  -
  اخلاص بتصنيف النفا¨ت؛ 2.7.253اك�ن املرسوم  -
  املتعلق بتدبري النفا¨ت الطبية والصيدلية؛ 2.9.139اك�ن املرسوم  -
  .87القانون اVا|يل Dلمس�شفOات، و|اصة املادة  واك�ن ٔ�|ريا -

فÙ خيص الوضعية احلالية ٕالنتاج النفا¨ت الطبية Sىل الصعيد الوطين، 
مفجموع النفا¨ت اليت تlÃجها املؤسسات الصحية Sىل الصعيد الوطين، يه 

 80، �ملقابل 20حىت  10يه نفا¨ت تعترب خطرية،  %20حىت ل  10فهيا 
  .تبقOة فهËي تعترب من النفا¨ت املزنلية العاديةامل  %90حىت ل 

²يلوغرام من  3ٔ�ما Sىل الصعيد الوطين، فلك رس�ر يlÃج حوايل 
  . Dلرس�ر حسب جحم املس�شفى 4.5حىت  1.5النفا¨ت، بني 

ٔ�لف ويش  26وٕاذا Sلمنا ٔ�ن Sدد أ/رسة �ملس�شفOات العمومOة Âاليا 
، %60ٔ/رسة هو Âا]ة رس�ر، ٔ�ن املعدل الوطين السBتغالل ا

ٔ�لف طن من النفا¨ت، مهنا  24فاملس�شفOات العمومOة هبذا تlÃج حوايل 
  . ٔ�لف 6ٔ�لف طن اDيل خطرية، ٔ�كرث من  6ٔ�كرث من 

مس�شفى قام بتفويت، ²يف  92مس�شفى  142¨ لٔ�سف من ٔ�صل 
قلت السBيد املس�شار احملرتم، هذه اخلدمة ٕاىل مؤسسات مlخصصة يف 

مس�شفى يعاجل  36، %66بية، ٔ�ي ما ميثل ±سBبة معاجلة النفا¨ت الط 
اDيل  (les broyeurs stérilisateurs)نفا¨ته بواسطة املطاحن املعقمة 

  . اكنوا يف الوزارة و�قOني البعض مهنم |دام
، تعاجل نفا¨هتا ٕاما 10داملس�شفOات اليت تعاجل، مازالت  10اك�ن 

هذا ٔ�مر خطري وÈري مق�ول �حلرق ٔ�و ريم النفا¨ت �ملطارح العمومOة، و 
  .وÈري معقول، وÈادي �رجعو Dلموضوع يف التعقOب، ٕان شاء هللا

  :اجللسة رئCسالسBيد 
  . شكرا السBيد الوز�ر

ونlÃقل ٕاىل التعقOبات Sىل اجلواب د¨ل السBيد الوز�ر، واللكمة Dلفريق 
  .اVسBتوري اVميقراطي �ج(عي يف ٕاطار التعقOب

  :السBيد سعيد زهري املس�شار
  السBيد الوز�ر، 

  . طرح\ا هاذ السؤال Sىل املسrٔ� د¨ل النفا¨ت
اليوم مشلك خطري د¨ل النفا¨ت، السBيد الوز�ر، هذوك الناس 
اÓتصني اDيل عندمك عقدة معهم اDيل ²يت�لص، اDيل كتد�ر عقدة معهم د¨ل 

  . مجع النفا¨ت، هام ما د�ريÃش |دمهتم
اDيل كتجي جتمع النفا¨ت، النص  املشلك اDيل اك�ن هو ذيك السBيارة

د¨ل النفا¨ت ²يوصل املطرح د¨ل بوسكورة فني اك�ن، والنص ما 
²يوصلش ²يبقى Èري يف الشوارع، وهاذ اليش خطري Sىل املواطن وSىل 

  . الوليدات د¨لنا الصغار اDيل ²يبدوا يلعبوا هباذوك النفا¨ت

كتلفهم Èري هكذاك، وSدد املص§ات اخلاصة اDيل ذوك النفا¨ت د¨هلم 
جيي هذاك مول أ/ز�ل ²يعطيوه ليه، ²يعطي ذيك النفا¨ت يتلفهم به وهذا 

  ...خطري �زاف، السBيد
  .شكرا

  :اجللسة رئCسالسBيد 
  . شكرا السBيد املس�شار احملرتم

  .واللكمة كذ÷ يف ٕاطار التعقOب Dلفريق �سBتقاليل

  :املس�شار السBيد رÂال املاكوي
  السBيد الوز�ر، 

دامئا يف احلقOقة اك�ن هاذ إالشاكل، كنطرحوا السؤال وما هو 
كتجوبناش، كنعاودو يف التعقOب Sاد كنبC\و السؤال ميكن تنوحضوه، وت�Cقى 
لمك فقط الوقت �ش جتاوبوا وتقولوا اDيل بغيتوا من بعد، هذا هو إالشاكل 

  .اDيل عند�
لكمتوا Sلهيا طرحت سؤال Sىل ٕاSادة النظر يف إالسرتاجتية، اDيل كنتو � 

حشال هاذي، ٔ/�مك ا/ٓن درتو واÂد طلب عروض �ش تقlنيوا هاذ 
أ/Òزة، يعين بدلتو إالسرتاجتية وليتو بغيتو تصايبوا هاذ اليش دا|ل 

مليون د¨ل اVرمه اDيل  35املس�شفOات، وهاذ اليش ملكف، واÂد 
  .وضعتوها �ش تقlنيوا هاذ أ/Òزة

وجودة يف املغرب اس�مثرت �ش ٕاذن اك�ن تغري، اكينة رشاكت م
تتلكف هباذ اخلدمة، ٔ/ن تبني راه قلتوها حشال هاذي، بrٔن املس�شفOات ما 

ٔ�شهر  5ٔ�شهر وال  4قادراش Sىل هاذ اليش، اليوم ت�رشيوا لها Sىل بعد 
من هناية معر هاذ احلكومة تتوضعوا Sاود 5ين واÂد أ/Òزة اDيل ميكن 5ين 

 . املشالك Èدا ما ÑشBتغلش ونوليوا يف
مث هاذ طلبات العروض اDيل راه Sاودتوه Dلمرة الثانية ٔ/ن اكنت فOه 
كتا�ت واكنت فOه يعين تطرقت U الص§افة jشلك ²بري، تيطرح واÂد 

  .العدد د¨ل إالشاكليات
مهنا إالشاكلية د¨ل املنافسة، ٔ/نه اكينة واÂد النوع معني من هاذ 

اكلية د¨ل ٔ�ن هاذ املدن اDيل ٔ�ن( بغيتوا أ/Òزة اDيل بغات Ñرشا، اك�ن إالش
د�روا فهيا هاذ أ/Òزة واÂد العدد من املس�شفOات د¨لها عندها تعاقد مع 

 3رشاكت القطاع اخلاص، ٔ�ش Èادي د�روا لها؟ �يق فهيا Sامني وال 
  . سBنني، واش Èادي توقفوها وÑرشيوا لها أ/Òزة تقولوا هلم اشBتغلوا هبا

ل اجلودة د¨ل هاذ أ/Òزة اDيل بغيتوا تقlنيوا، اك�ن اك�ن املشلك د¨
املشلك د¨ل أ/مثنة اDيل وضعتو، أ/مثنة اDيل يف السوق د¨ل هاذ أ/Òزة 
ٔ�قل �ك�ري من أ/مثنة اDيل معلمت، واملسؤولني اDيل عندمك يف الوزارة اDيل 

د�ر مليون وهو تي 200اكنوا اقlنوا هاذ أ/Òزة يف مراâش رشاو Òاز ب 
  .مليون 300مليون، دا� يف طلبات العروض دا�ر�ن لو  100

تنطلب م\مك السBيد الوز�ر �ش تبحثوا فهاذ اليش هذا وÑشوفوا هاذ 
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أ/مر هذا، وÑشوفوا هاذ النقطة د¨ل إالسرتاتيجية د¨لمك املتبعة �ش ما 
�كو±ش واÂد الهدر د¨ل املال العام، فيش Ò�ٔزة اDيل Èدا ما تقدرش 

شفOات ÑشBتغل Sلهيا، Èري فقط �ش تعادوا النظر فهاذ أ/مور هاد املس� 
�ش �كون واحضة، �ش ما يت�اذ يش قرار اDيل �كون عندو واÂد 

  .التبعات |ايبة ٔ�وال Sىل هاذ املوضوع وSىل املالية العمومOة
  .وشكرا

  :اجللسة رئCسالسBيد 
  .شكرا السBيد املس�شار احملرتم

  .Sىل التعقOباتواللكمة DلسBيد الوز�ر Dلرد 

  :الص§ة وز�رالسBيد 
ٔ�وال، ما مت حىت يش �راجع السBيد املس�شار احملرتم، ما مت حىت يش 

  . �راجع، Èري واقO^ ٔ�نت ما |ذييت Èري ذاك اليش اDيل بغييت
|لينا ذاك اليش اDيل اكن قدمي، ذاك النوع  (l’appel d’offres)فهاذ 

  .اك�ن
وا املناو� عند ذاك اخلواص اك�ن، اك�ن النقطة الثانية الناس اDيل اكن

  .غيبقى، وزد� نوع 5لث، التنويع �ٓشBنو فOه؟ هذه ٔ�وال
مليون ؤ�نمت رشي�Oه، ٕاىل  5100نيا، ٔ�� تÃسBتغرب تتقول يل اكن تيد�ر 

عندك هاذ امسيتو ٔ�� بغيتك �كlب ليا وال يش Âا]ة، �لعكس هاذ اليش 
اه الناس كتبوا يف الص§افة، راه خطري اDيل تتقول، ٕاىل اكن عندك وتتقول ر 

  .. ٔ�� مايش اDيل Èادي �كlبوا Èادي حنÚس
ٔ�� راه مسؤول وتlÃحمل املسؤولية وغنتحملها، ٔ�ما راه اكن Èري التنويع، 
حىت ذاك اليش القدمي اك�ن، ذاك اليش اDيل اك�ن يف اخلواص غيبقى، 

، ما مايش ٔ/ن اDيل كتب اDيل ]ا عندي ٔ��، تيقول ليا Sالش هاذ النوع
خنلCش، حىت ٔ�� راه طبCب، حىت ٔ�� راه تنفهم شوية، ما جيCش يش واÂد 

ليا د�ر هاذ النوع، ٔ�نت راك Sارف هاذ اليش،  يقول (CPS2)ليا يفيت 
  .د أ/نواع، الوزارة حرة ختتار النوع، واليين اك�ن التنويع 3اك�ن 

Âد، ولهذا، �ش نقول ÷، ما اكن حىت يش، يعين �جتاه يف اجتاه وا
ذاك اليش القدمي Èادي يبقى، قا÷ القدمي ال تفرط فOه، �لعكس، وذاك 

، ما (un troisième procédé)الناس اخلواص غيبقاوا وزد� يعين 
مليون درمه،  35مليون يه Èري  56فهم�ش ٔ�� فني هو املشلك، ما يش 

  . واح\ا Èاديني يف هاذ �جتاه هذا
املليون درمه،  15اكن  2012 وا|ذينا أ/مور جبدية، نقول ÷ يف

  . مليون درمه اDيل قلت ÷ 37مليون درمه، هاذ العام  21اكن  2013
5نيا، مشC\ا يف اجتاه د¨ل �فl§اص والتفClش د¨ل هاذ الناس اDيل 
اكنوا هاذي سBنني، ؤ�� نقول ÷ ذاك اليش اDيل دوييت Sلهيم يف 

  . �ري د¨هلم ما |دامشاملس�شفOات حصيح اكينني، وليين راه النصف الك 

                                                 
2 Cahier des Prescriptions Spéciales 

ٔ�كرث من هذا، السBيد املس�شار احملرتم تÃشكرو، تيقول هاذوك الناس 
اDيل �هيزوا، تيد�روا ما بغاوا، تيك�وا  (privé)اDيل تيد�روا هاذ اليش د 

يف الطريق ما معرو اكنت مراق�ة، ٔ�ول مرة اكنت مراق�ة اكنت يعين صدمة 
]ابوا يل املف�شني يعين ذاك اDيل  (rapport)�لÃسBبة يل، م\ني شفت 

اليش خطري ]دا، مشC\ا شف\امه واÂد واÂد، فني ما اكن عندو يش Âا]ة 
دا|ل املس�شفOات، |ارج املس�شفOات، يف املطارح، ٕاىل �ٓخره، فا|ذيت 
معهم قرار Âازم، ٕاما غيتقادو، كتÚت هلم، وبداو تlCقادو، ٔ/ن رجعت Sاود 

جبدية، ٔ/ن هذا ٔ�موال قلتهيا تبديد،  5ين التفClشBية، Sاد أ/مور ا|ذيناها
ٔ/ن تنظن التبديد ٕاىل |اصين ندوي Sليه راه ق�ل راه Èري اكن تيد�روه راه 
رشاو هاذوك راه ما |دامÃOش، ٔ�نت راك Sارف هاد اليش، النص الك�ري 

  .ما اك±ش |دام
ال القدام وال  (tous les procédés)ولهذا �|ذو أ/مور جبدية 

  .رة ٔ�خرى، مرح�ا هبااجلداد وال يش فك
  .شكرا السBيد املس�شار

  :اجللسة رئCسالسBيد 
  . شكرا السBيد الوز�ر

  . وجندد U كذ÷ الشكر Sىل مسامهته معنا يف هذه اجللسة
أ/سBئ^ املوÒة ٕاىل السBيد الوز�ر املنتدب Vى وز�ر  ٕاىلونlÃقل 

  .التجهزي والنقل واDلو]Cس�Oك امللكف �لنقل
حول توقOف اخلط اجلوي الرابط بني احلسBمية والسؤال ا/ٓين أ/ول 

ؤ�مسرتدام، اللكمة ٔ/Âد السادة املس�شار�ن من الفريق احلريك لتقدمي 
  .السؤال

  :املس�شار السBيد الطيب البقايل
  .شكرا السBيد الرئCس

  السادة الوزراء احملرتمون،
  السBيدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

ب مومس عودة اجلالية املغربية وانطالق السBيد الوز�ر احملرتم، مع اقرتا
يتفا]S ٔrدد ²بري من ٔ�بناء ]الي�\ا املقمية �خلارج  "2016مرح�ا "معلية 

املن§در�ن من أ/قالمي الشاملية والشاملية الرشقOة، و|اصة بrٔقالمي اVريوش 
واحلسBمية بتوقOف اخلط اجلوي الرابط ما بني ٔ�مسرتدام ومطار الرشيف 

ة بدون سابق ٕانذار، رمغ ٔ�نه ظل يؤمن الرÂالت اجلوية إالدرAيس �حلسBمي
  . سBنة 20بني املدين�ني ملدة �زيد عن 

Þا ±سائلمك، السBيد الوز�ر، عن ما يه أ/سBباب الاكم\ة وراء اختاذ 
  م�ل هذه القرارات يف حق رشحية `مة من اجلالية املغربية؟ 
  اجلوي؟ وما يه إالجراءات املزمع اختاذها ٕالSادة فlح هذا اخلط

Sلام، السBيد الوز�ر، Dلتوضيح ٔ�نه Sلمنا مؤخرا ٔ�ن هذا اخلط سBياSد 
د¨ل الرÂالت، اDيل كنمتناوه، السBيد  2، اك�ن واÂد 4يف  29يومه 
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وما �كو±ش ) continus(الوز�ر، Sىل ٔ�نه هاذ الرÂالت غتكون 
)périodiques.(  

  .شكرا

  :السBيد رئCس اجللسة
  . شكرا السBيد املس�شار

 D يد الوز�ر احملرتماللكمةBلس.  

جنيب بوليف الوز�ر املنتدب Vى وز�ر التجهزي والنقل  محمدالسBيد 
  :ملكف �لنقل ،واDلو]Cس�Oك

  .شكرا السBيد الرئCس احملرتم
  .شكرا السBيد املس�شار احملرتم

�لفعل الشكر موصول �اله(م هبذه املدينة احلسBمية اDيل العدد �لفعل د¨ل 
‰ 3ٔ�لف، و�ميثل ٔ�قل من  48 يف احلسBمية حوايل املسافر�ن اDيل عند�

  . من الناس اDيل تيجيوا Dلمغرب
اليوم Sدد من املدن ٔ�ساسBية ؤ�ساسا يف بلجياك ويف هولندا هام اDيل 
عند� الربط د¨ل اخلطوط معهم، اخلطوط امللكOة املغربية كام تعلمون 

ط من اخلطوط ٕاذا يش خ: "فOه تتقول 7مرتبطة بعقد �ر�مج، اDيل املادة 
تÚت Sىل ٔ�نه فOه جعز دامئ، يمت النقاش ويمت ٕايقافه ٕاما ملدة معينة وال حىت 

  .. تبان
اليوم هذا اخلط فÙ يتعلق �لرجوع د¨ل املغاربة املقميني �خلارج، يف 

د¨ل  3فصل الصيف، اخلطوط امللكOة سBتعود ٕاىل ربط احلسBمية بrٔمسرتدام 
  . املرات يف أ/سBبوع
ٔ�خرى ترتبط ٔ�يضا مرتني يف أ/سBبوع، وعند� رشكة  هناك رشاكت

اليوم اDيل قدمات الطلب د¨لها �ش د�ر الربط مع ٔ�مسرتدام مرة يف 
أ/سBبوع، مبعىن يف الفرتة د¨ل الصيف اDيل ]اية ٕان شاء هللا، Èادي 

د¨ل الرÂالت يف أ/سBبوع مبعدل رÂ^ يومOا، واخلطوط امللكOة  �7كونوا 
مسBتعدة يف لك Âني، ٕاىل اك�ن هناك خصاص، مبعىن اك�ن املغربية ت��قى 

هناك طلب ٔ�كرث من العرض، ٔ�ننا نغطيو هاذ الطلب يف الفرتة د¨ل 
  .الصيف ٕان شاء هللا رب العاملني

  :السBيد رئCس اجللسة
  .شكرا السBيد الوز�ر

  .واللكمة ٔ/Âد السادة املس�شار�ن من الفريق احلريك يف ٕاطار التعقOب

  :د الطيب البقايلاملس�شار السBي
  . شكرا السBيد الوز�ر احملرتم Sىل هذا اجلواب القمي

ٕاال ٔ�نه يف ظل أ/زمة �قlصادية اليت يعرفها العامل، و�Vور الك�ري 
اÞي تلعبه هذه اجلالية املغربية املقمية �خلارج يف �منية �قlصاد الوطين، 

ر الطاeرة، وذ÷ كنلمتسو من سBياد�مك، السBيد الوز�ر، خبفض ٔ�مثنة تذا²

 -عن طريق م�ال توقOع اتفاقOة مع اجلهات، اجلهة الرشقOة وÒة طنÝة
احلسBمية، هذا Èادي �زيد شوية خيفف من املعا�ة د¨ل املغاربة -تطوان

  . املقميني �خلارج
  . هذا طلب، السBيد الوز�ر

  .والهدف من هاذ لكو رامك SارفOنوا وهو فlح العز� عن الشامل جوا
ٔ�ن اخلطوط امللكOة عندها زبناء د¨لها |اصني، و�متناو Sىل عرفو وكام كت

ٔ�نه تعود لينا Sاود 5ين اخلطوط امللكOة املغربية، ٔ�هنا تد�ر ٔ�مسرتدام ٔ�و 
�رو²سBيل ٔ�و جتي لينا 5ين Dلعروي، ٔ/نه ما بقاÑش تتجي لينا  -بلجياك

 .Dلعروي، وSدد ²بري من الزبناء كمتتلكهم هاذ اخلطوط املغربية
  .شكرا

  :السBيد رئCس اجللسة
  .شكرا السBيد املس�شار احملرتم

  .اللكمة DلسBيد الوز�ر يف ٕاطار التعقOب

السBيد الوز�ر املنتدب Vى وز�ر التجهزي والنقل واDلو]Cس�Oك، امللكف 
  :�لنقل

نعم، ٔ�� ٔ�ؤكد DلسBيد املس�شار احملرتم بrٔنه �لفعل اخلطوط امللكOة Èادي 
�ر أ/شغال اDيل اكنت تتد�ر وما عندهاش ٔ�ي �رجع يف الصيف، وÈادي تد

  . ٕاشاكل
(low cost)  يلDد الرشكة |اصة ما غنذ²رش �مس د¨لها، يه اÂوا

حىت يه �راجعت واكنت تتدي املغاربة وجتيب املغاربة وتتجيب بعض 
السBياح، يه حىت يه تنازالت يف الفرتة د¨ل اخلريف، وقدرت ٔ�هنا ما 

  . جتCش
او� اسرت]اع بعض الرشاكت، املغرب تlCفاوض اليوم، يف ٕاطار حم

والوزارة تتفاوض، قلت ÷ اليوم اك�ن طلب لواÂد الرشكة اDيل بغات 
تد�ر جوج خطوط لربو²سBيل وتد�ر واÂد ٔ/مسرتدام ابتداء من احلسBمية، 

  .راه اح\ا ما عند�ش ٕاشاكل نعطيوها الرتخOص، ما اك�ن ٔ�دىن ٕاشاكل
هة د¨ل احلسBمية والت دا� يف اجلهة فÙ يتعلق مبا هو دا|يل، اجل 

اجلديدة د¨ل طنÝة، اح\ا ما عند� حىت يش ٕاشاكل، السBيد الرئCس د¨ل 
اجلهة، اxلس د¨ل اجلهة جيي جيلس مع الوزارة، مع القطاع د¨ل وزارة 

د¨ل اجلهات ٔ�خرى، Sىل ٔ�ساس ٔ�نه  3اVا|لية وند�رو اتفاقOة كام عند� مع 
 -تطوان -حىت يه تنخفض، اليوم تند�رو اVار البيضاءأ/سعار كام تعلمون 

احلسBمية، Sىل ٔ�ساس ٔ�نه �لفعل �ش حناولو �ش التلكفة ما �كو±ش ²برية، 
ٕاال غتد�ر م�ارش ما ÈادAش يعمر  ..، ٔ/نه وا|ا (indirect)ما ند�روش 

ليك غتد�رو شهر، شهر�ن Èد�ر الفاتورة صعيبة، ومن بعد Èادي تقرر 
  . توقفوا

تن§اولوا ند�ر اح\ا الثاليث �ش �كون فOه شوية د¨ل املردودية، ٕاذن 
ولكن اح\ا م\فl§ني Sىل مجيع االتفاقOات مع إالخوان يف اجلهات ووزارة 
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اVا|لية Sىل ٔ�ساس ٔ�ننا ندمعو، ٔ/ن هذه السBياسة اعمتدهتا اVو� من 
|الل الثالث سBنوات أ/|رية، ويه مسBتعدة �ش د�ر فلوسها، نعطيو 

ليون درمه Vمع هذه االتفاقOات، وما عندها حىت يش معىن احلسBمية م  78
  . ما تد|لش حىت يه يف هذه االتفاقOة

  .ٕاذن اجلهة اDيل يه فهيا قررت ٔ�ن توقع االتفاقOة
  .  شكرا

  :السBيد رئCس اجللسة
  . شكرا السBيد الوز�ر

، اللكمة "النقل املدريس �لوسط القروي"والسؤال الثاين موضوSه 
  .لسادة املس�شار�ن من فريق العدا� والتمنية لتقدمي السؤالٔ/Âد ا

  :املس�شار السBيد احلسني العبادي
  .شكرا السBيد الرئCس

  السادة الوزراء،
  السBيدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

السBيد الوز�ر، يف ظل إالماك�ت احملدودة Dلساكنة يف العامل القروي، 
ا]دة �ملناطق القروية والشBبه القروية جتد مجعيات النقل املدريس املتو 

  . صعوبة يف مسا�رة الرشوط املتقدمة املتعلقة �لنقل املدريس
وال خيفى Sليمك، السBيد الوز�ر، اVور املهم اÞي تقوم به هذه امجلعيات 

  .يف دمع التعلمي �ملغرب وحماربة ظاهرة الهدر املدريس و|اصة �لعامل القروي
الوز�ر، عن ما يه إالجراءات �سBتl\ائية Þ÷ ±سائلمك، السBيد 

ملالمئة إالطار القانوين املنظم Dلنقل املدريس مع خصوصيات الوسط 
  القروي والشBبه القروي؟ 
  .وشكرا السBيد الوز�ر

  :السBيد رئCس اجللسة
  . شكرا السBيد املس�شار احملرتم

  .واللكمة DلسBيد الوز�ر لٕال]ابة Sىل السؤال

V يد الوز�ر املنتدبBك امللكف السOس�C[لوDى وز�ر التجهزي والنقل وا
  :�لنقل

  .شكرا السBيد الرئCس
  .شكرا السBيد املس�شار احملرتم

�لفعل تفضلت يف السؤال و�لكمت Sىل أ/مهية د¨ل النقل املدريس، 
ٔ�وال يف فك العز�، ولكن ٔ�يضا يف �ه(م jرشحية جممتعية اDيل من 

�ل ومن املفروض ٔ�هنا �لفعل ندمعوها املفروض ٔ�ن يه العامد د¨ل املسBتق 
  . �ش �كون ذاك �سBمترارية وما �كو±ش �نقطاع والهدر املدريس

لكن، هناك ٕاشاكالت، كام تعلمون، هو إالشاكالت وإالماكنيات يه 
ÏDو� اDيل مايش طرف رئCيس يف العملية د¨ل النقل املدريس، هذا قطاع 

ى تعطي الرتاخOص اضطرت �ش اليوم اDيل اVو� قررت ٔ�نه عوض تبق
تويل تعطي فOه فقط تقدمي د¨ل امللف وفق دفرت حتمالت واDيل بغا Aس�مثر 

  . هللا يعاونو
مبعىن ٔ�نه يف ٔ�فق التعممي، ٔ/نه القرى كثرية ]دا وما ميكÃش ٔ�ن اVو� 

يف النقل املدريس، وال ٔ�قول يف التدرAس ويف  %�100كون دامئا Âارضة 
lىل دفا�ر حتمالت واح\ا اليوم تنقومو �لعديد من التعلمي، فٕاذن تفS ات§

إالجراءات اDيل يه مرتبطة ٔ�وال بدمع امجلعيات من |الل بعض 
�سBتl\اءات، ا¬منوذج هو مجيع امجلعيات اDيل تطلب م\ا ٔ�نه جتيب بعض 

سBنني  5احلافالت، وا|ا اح\ا تنطلبو |اصها �كون رضوري �كون عندها 
زا ٕاذا السلطة متا يف ذاك املاكن تتقول ÷ ٔ�ودي ٔ�و ٔ�ول اسBتعامل فlنتÝاو 

هاذ القرية �لفعل |اصها، وهذا تن§اولو نعطيو �سBتl\اءات اDيل �متيش 
Sام د¨ل الاكر  15يف هذا الق�يل، دون ٔ�ن نعمم، ٔ/ن من بعد تتجيب ÷ 

هيز ليه، تتوقع ÷ Âادثة ال قدر هللا، حبال هاذ اليش د¨ل إالخوان اDيل 
 S ليه، وتنصدقوا دا�ر�ن مشالك�لكموا.  

فٕاذن، اح\ا اليوم تند�رو الترصحي عوض الرتخOص، وتندمعو حباالت 
اسBتl\ائية مجيع ما هو ممكن، ]لسBنا مع إالخوان املمثلني د¨ل القطاع، 
النقل املدريس، تقريبا امجلعيات لكهم �سBتl\اء ميكن وÂدة وال جوج، اDيل 

القطاع، وقلنا هلم عطيو� د¨ل  %95ما ]لسBناش معها، �ميثلوا 
املقرتÂات، Sىل صعيد املدينة اليوم راه اح\ا تند�رو واÂد االتفاقOة معهم، 
�ش جنددو ذيك دفرت التحمالت مبعطيات ]ديدة اDيل مرتبطة �لسالمة 
وبعدد املقاSد، ونعطيومه ٕاماكنية ٔ�هنم AسBتعملوا �ش ما يبقاش حىت يش 

، لكهم يوليوا �كراىس Â(banquette)اف^ دالنقل املدريس ما عندها 
  . فردية Dلتلميذ

إالخوان ]ابوا لنا بعض املقرتÂات، ولٔ�سف مايش يف الطموح د¨لنا 
  .اح\ا ²وزارة

يف النقل املدريس دالقرية، ٕاال اك�ن يش Âا]ة مقرتÂات اح\ا ندمعوها، 
  .ما اك�ن حىت يش ٕاشاكل يف هاذ اxال

  .شكرا

  :السBيد رئCس اجللسة
 Bيد الوز�رشكرا الس .  

  .اللكمة ٔ/Âد السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعقOب

  :املس�شار السBيد محيد زاتين
  السBيد الرئCس،
  السادة الوزراء،

  إالخوان املس�شار�ن،
السBيد الوز�ر، يف احلقOقة �مثن هذه اxهودات، واح\ا تبعنا التواصل 

مل احلرضي، وهذا اDيل وقع بC\مك وبني امجلعيات النقل املدريس يف ٕاطار العا
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  .كنمثنوه وكنقدروه
لكن، يف العامل القروي، السBيد الوز�ر، ٔ�ن( كتعرفو ا/ٓن الهدر املدريس 

  .²يف اك�ن، وتدرAس د¨ل الÃساء، د¨ل الفlيات ²يعرف ٕاشاكل
مجموSة دامجلعيات سامهت فهاذ العمل، ا/ٓ�ء بداوا ²يتÝاوزوا دور 

  .الطالبة، ²يبغيوا النقل املدريس
عيات ا/ٓن كتقlين Âافالت ²برية من اخلارج مبساSدة التمنية امجل 

الÚرشية، وهاذ القضية هاذي كتطلب ٔ�نه واÂد النوع د¨ل �سBتl\اء 
  .|اص �لعامل القروي

ميل مشاوا �ش حيصلوا Sىل الرخص، السBيد الوز�ر، يف ٕاطار 
  .مقعد 60، 50مقعد، واحلاف^ ممكن هتز  26املقاSد، ²يفرضوا Sلهيم 

اك�ن الطرق، مشلك الطرق، اك�ن أ/داءات، ا/ٓ�ء، اك�ن الضعف، 
اك�ن الهشاشة، هاذو ²ينقلوا الوليدات |اص Dلتعلمي العمويم، مايش التعلمي 
اخلصويص هذا، هذا تعلمي معويم، ²هيزوا أ/بناء من اVواور د¨هلم ²يديومه 

  .لالSداد¨ت والثانو¨ت
²يعرفو املغرب ا/ٓن يف جمال التعمري، و�لتايل، يف ٕاطار �سBتl\اء اDيل 

يف جمال كذا، يف جمال كذا، فقرار |اصها اسBتl\اء، السBيد الوز�ر، 
و�لضبط فهاذ اxال د¨ل النقل املدريس، ٔ/نه فعال نCت حاموا القطاع 
التعلميي من الهدر، وحاموا القطاع التعلميي من العملية د¨ل املشالك اDيل 

  .كتعرفها دور الطالبة
وكنمتىن ٔ��مك �كونو تفهمتو هاذ اVور �سBتl\اء اDيل اح\ا طرح\اه، 

  .وطرحوه امجلعيات ٕ�حلاح هذا الطرح هذا
  .ؤ�س�سمح

  :السBيد رئCس اجللسة
  . شكرا السBيد املس�شار احملرتم

  .واللكمة DلسBيد الوز�ر Dلرد Sىل التعقOب

امللكف السBيد الوز�ر املنتدب Vى وز�ر التجهزي والنقل واDلو]Cس�Oك 
  :�لنقل

  السBيد الرئCس، 
ال، هو دا� ميل نلقاوا Âلول، ٔ�� مlفق معك، ند�رو اسBتl\اءات 
معممة، اDيل Èادي متيش لصلب املوضوع د¨ل السالمة الطرقOة، وما 

 le revers de la)�كو±ش ذيك اجلودة اDيل مطلوبة، هoذا هو 
médaille) يل تيقولواDحبال ا.  

اح\ا مسBتعد�ن مع إالخوان د¨ل النقل املدريس، و�لتايل، راه نظن، 
  .ٔ�ننا ±شوفو املقرتÂات اDيل عندمه

ٕاذا اك�ن يش اسBتl\اءات اDيل ما �كو±ش معممة، ولكن اسBتl\اءات 
  .�حلا� Âا�، اح\ا مسBتعد�ن نتÝاوبو معها

لكن، هللا جياز�مك، Sاود ما تطلبوش م\ا يش ٔ�مور اDيل ٔ�ن( هنا Èادي 

بالصة، ومىش تقلب يف  70ودي راه عطيو�هيم الاكر، وفOه جتيوا تقولوا �ٔ 
  .الفرياج، ؤ�نت اDيل مسؤول

فاح\ا تن§اولو، املدرسة ما عندهاش �لسلطة، �ٕالخوان لكهم يقولوا 
رضوري |اصها �كون، �اكر اDيل هو معقول، وسائل معقو�، اح\ا 

  . مسBتعد�ن نعطيوا هاذ �سBتl\اءات
  .شكرا السBيد الرئCس

  :رئCس اجللسةالسBيد 
  .شكرا السBيد الوز�ر

معايري توزيع الصحف �رÂالت اخلطوط "والسؤال املوايل موضوSه 
  ".امللكOة املغربية

اللكمة ٔ/Âد السادة املس�شار�ن من فريق العدا� والتمنية لتقدمي 
  .السؤال

  :املس�شار السBيد عبد العيل Âايم ا�Vن
  .شكرا السBيد الرئCس

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

رشكة اخلطوط امللكOة املغربية كتقدم من بني اخلدمات اDيل كتقد`ا 
  . Dلزبناء د¨لها، توزيع الصحف واجلرائد

لكن، املالحظ هو ٔ�نه كرتكز Sىل حصف معينة، وبعض الصحف ما 
  .كتلقاش املاكن د¨لها

Dيل كتعمتدها هاذ بغينا هللا خيليمك، نعرفوا ٔ�شBنو يه املعايري �لضبط ا
الرشكة يف توزيع الصحف دا|ل الطاeرات املغربية التابعة لرشكة اخلطوط 

  .امللكOة املغربية
  .وشكرا

  :السBيد رئCس اجللسة
  .شكرا السBيد املس�شار

  .اللكمة DلسBيد الوز�ر لٕال]ابة Sىل السؤال

السBيد الوز�ر املنتدب Vى وز�ر التجهزي والنقل واDلو]Cس�Oك امللكف 
  :قل�لن

  .شكرا السBيد الرئCس
  .شكرا السBيد املس�شار احملرتم

�لك رصاÂة، حىت اح\ا تÃسBتعملو اخلطوط امللكOة املغربية كام ±سBتعمل 
بعض اخلطوط أ/خرى د¨ل الرشاكت، هنا صعيب �ش جناوبك ؤ�� مقlنع 

  ... jيش Âا]ة اDيل رمبا تتÝاوب Sىل ذاك اليش اDيل
ق�ل ما نويل وز�ر ومازال شاكالت حفىت ٔ�� بيدي اكن عندي نفس االٕ 

عندي نفس إالشاكالت ؤ�� وز�ر، ٔ/ن ميل تنطلب بعض هذا، تنقول هلم 
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  .Sالش ما تتجبوش هاذي، حىت يش واÂد ما عندو اجلواب
اDيل تنجيبو  (hebdomadaire)حصيفة يومOة  32يبدو ٔ�نه ذاك 

ٕالخوان تتخضع لبعض املعايري، حلد ا/ٓن، حلدود الساSة ٔ�� طلبت من ا
د¨ل اخلطوط �ش يعطيوين املعايري اVقOقة �ش جني جناوب Sليمك، ما 
وصلتنCش، ٔ�� اDيل مسؤول Sىل ٔ�ية Âال ولمك واسع النظر، حىت ٔ�� ذاك 

  .اليش ]اين ما عرف يك دا�ر

  :اجللسة رئCسالسBيد 
  .شكرا السBيد الوز�ر

تنحتاجو  واللكمة ٔ/Âد السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعقOب، ٕاىل كنا
  ٕاىل تعقOب؟

  :السBيد عبد العيل Âايم ا�Vن املس�شار
  .ال، يف الواقع �لعكس تنحتاجوا لتعقOب ٔ/نه البد من حتمل املسؤولية

اح\ا ترن²بو يف رشكة اخلطوط الفر±سBية ٔ�يضا، رشكة اخلطوط الفر±سBية 
اك�ن معايري مضبوطة، ٔ�وال تتوزع مجيع الصحف ومجيع اxالت اDيل تتعرب 

  . احلساسBيات السBياسBية والفكرية املوجودة يف اxمتع بدون اسBتl\اء Sىل
5نيا، كتعمتد مبعايري د¨ل Sدد السحب وSدد املبيعات، �ش كتجيب 

  .حشال الرمق اDيل تتعمتد يف التوزيع دا|ل الرشكة
ف يومOة اDيل راه ال ميكن يف املغرب ٔ�ن نقlنع بrٔن هناك جرائد وحص

وتقدمت بطلبات لرشكة اخلطوط امللكOة املغربية  سBنة، 20عندها ٔ�كرث من 
وما جو�هتاش حىت اجلواب، يف الوقOتة اDيل تتخرج جرائد د¨ل �ٓخر ساSة 
وتتلقاها يف الرشكة د¨ل اخلطوط امللكOة املغربية، هذا Èري مق�ول يف دو� 

  .القانون
دو� القانون واملؤسسات ي�Ãغي ٔ�ن ختضع ملعايري مضبوطة، هذه رشكة 

سة معومOة حتت وصايتمك السBيد الوز�ر، البد من مراجعة القوانني مؤس 
واملراسBمي من ٔ�]ل Ñسطري معايري واحضة، ٔ/نه أ/مر يتعلق بصورة املغرب 
يف تنوSه، يف تعدديته، يف ٔ�فاكره، ميكن �كون حما�ة جلهة دون ٔ�خرى وٕاال 

ني Èادي نوليوا Sاود 5ين نضطرو منشBيو �كشفو Sىل اخليوط الغامضة ب
  .Òات التحمك ورشاكت معينة، هاذ اليش حنن يف غىن عنه

البد من Ñسطري معايري واحضة �ش �كونو يف مسBتوى اVول املتقدمة 
  .اDيل كت§رتم النفس د¨لها وتت§رتم ٔ�يضا املواطن

اح\ا عند� الشاك¨ت د¨ل Sدد من املواطنني اDيل تCسBت�دموا النقل 
اÂة Èري الصحف اDيل كتقدم صورة اجلوي وتي�شاكوا، تيلقاوا �لك رص 

سäCة، يف الك�ري من أ/حOان Sىل البالد، والصحف اDيل كتدافع Sىل 
�خlيارات وSىل إالصالح وSىل أ/شBياء املهمة وامجلي^ اDيل دارت هاذ 

  .احلكومة ما تيلقوهاش يف رشكة اخلطوط امللكOة املغربية
طنني املغاربة وأ/]انب اح\ا عند� ا/ٓن �ٓالف ومäات ا/ٓالف د¨ل املوا

اDيل تCسافروا Sرب هذه الرشكة، ما ميكÃش نقولو ما بغاÑش جتاوبنا، ٔ�و ال ما 

عند�ش معايري واح\ا هام احلكومة الوصية Sىل هاذ الرشكة، ٔ�� تنعتقد بrٔنه 
د¨ل م�ل هذه أ/شBياء، Sىل  (la régulation)اVو� اVور د¨لها هو 

  . لÃسBبة لنا و�لÃسBبة Dلمواطننيأ/قل �كون معايري مق\عة �
راه Èري مق�ول منشBيوا Dلطاeرة ونلقاوا جريدة ما تتOÚع حىت Âا]ة ما 
عندها حىت مصداقOة يف السوق واملبيعات د¨لها أ/ساسBية اكينة يف 

يف املغرب ما اكيناش يف رشكة  1اخلطوط امللكOة املغربية، بsC اجلريدة رمق 
  .اخلطوط امللكOة املغربية

  .شكرا لمك السBيد الوز�ر

  :اجللسة رئCسالسBيد 
   .شكرا

  .شكرا السBيد املس�شار احملرتم
  .اللكمة DلسBيد الوز�ر Dلرد Sىل التعقOب

السBيد الوز�ر املنتدب Vى وز�ر التجهزي والنقل واDلو]Cس�Oك امللكف 
  :�لنقل

  . شكرا السBيد الرئCس
  . بعض التفاصيلهو ما ميكÃش الرد Sىل السBيد املس�شار ٔ/نه د|ل يف 

ال ـــــــــات تتوزع حبuو لك يشء، بعض الرشكـــاش نوزعÈtري ب
(Air France) ىل املئات د¨لS ش توزع، ٔ/نه اح\ا �هنرضواÃال ما ميك ..  

، ٔ�� مlفق معك ما اكيÃش معايري �لÃسBبة لنا حلد ا/ٓن 32اك�ن 
واحضة، اك�ن نقص فÙ جيب ٔ�ن �كون، مبعىن ما تنلقاوش تنوع د¨ل 

ت وأ/فاكر، هاذ اليش حصيح، اليوم مادام تطرح ٔ�� تlÃحمل احلساسBيا
مسؤولييت، مايش ٔ/ن ما عطاونCش وما ]ابولCش واش حىت هام ما 

شBنو يه �ٔ عندهومش، املهم ٔ�� تlÃحمل مسؤولييت ما ج��ش لمك معطيات 
  .املعايري؟ ٔ/ن ٔ�� ما وصلتنCش، ودميا تÃسول Sلهيا وما عرفهتاش

ولييت مرة ٔ�خرى، �ش هاذ السؤال اDيل فٕاذن اليوم تlÃحمل مسؤ 
Ñساءلنا فOه âحكومة ٔ�ننا نقومو بدور� �ش ±ساءلو اخلطوط امللكOة �ش 
د�ر معايري مضبوطة �ش Sىل ٔ�ساس ٔ�نه مجيع اجلرائد اDيل من املفروض 
|اصها �كون يف �ق^ حمرتمة حفال اخلطوط امللكOة خصها �كون فهيا بعيدا 

ميكن �كون دا|^ يف املوضوع من طرف البعض عن لك احلساسBيات اDيل 
  .اDيل تيد�ر هاذ امللف

  .شكرا السBيد الرئCس

  :السBيد رئCس اجللسة
  .شكرا السBيد الوز�ر

  .وجندد U الشكر Sىل مسامهته معنا يف هذه اجللسة
ونlÃقل ٕاىل أ/سBئ^ املوÒة ٕاىل السBيد وز�ر التعلمي العايل والبحث 

رضورة تطو�ر التعاون "ال أ/ول حول العلمي و�كو�ن أ/طر، والسؤ 
والرشاكة Sىل الصعيد�ن الوطين واVويل يف جمال التعلمي العايل والبحث 
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  ".العلمي
اللكمة ٔ/Âد السادة املس�شار�ن من الفريق �سBتقاليل لتقدمي 

  .السؤال

  :املس�شارة السBيدة مOنة عفان
  .شكرا السBيد الرئCس

  السادة الوزراء،
  ،السادة املس�شارون

ٕان اخنراط بالد� يف املنظومة اVولية يلزم قطاع التعلمي العايل والبحث 
العلمي بrٔن يندرج يف صلب املرشوع اxمتعي، نظرا ÏDور الهام املو²ول ٕاليه 

  . يف �كو�ن مواطين الغد
  :Þا السBيد الوز�ر ±سائلمك

  ي؟ ما يه ٕاسرتاتيجية الوزارة لتطو�ر قطاع التعلمي العايل والبحث العلم
وما يه التدابري املسBتق�لية من ٔ�]ل �منية الرشاكة Sىل الصعيد�ن 

  الوطين واVويل؟
  .شكرا السBيد الوز�ر

  :السBيد رئCس اجللسة
  . شكرا السBيدة املس�شارة

  .اللكمة DلسBيد الوز�ر Dلرد Sىل السؤال

  :السBيد حلسن اVاودي وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي و�كو�ن أ/طر
  .د الرئCسشكرا السBي

  السBيدة املس�شارة، 
اجلواب قد يتطلب ساSات وساSات، ٔ/ن إالسرتاتيجية ما ميكÃش 

  . نعطيوها يف وقت و]زي
ولكن اDيل نؤكد ÷ هو Èادي تقول لنا شكون يه اVول فهذا احمليط 
د¨لنا، ال يف ٔ�مر�اك الشاملية وال يف ٔ�ورو� وال اVول العربية ومن �ٓسBيا اDيل 

  . ها تعاونما عند�ش مع 
 l’appel à)امحلد w تتعرفو بيل هذه بالد�، م\ني معلنا ذاك 

projets)  دو� شار²ت �¬متويل املغريب، من ج\وب  29عن الفوسفاط
دو�  29دول د¨ل ٔ�مر�اك الشاملية، اVول أ/وروبية والهند،  2ٕافريقOا، 

  . شار²ت معنا، عند� تعاون ا/ٓن
وا فني ما حتركناش، ٔ/ن كرث� من ٔ�� سrٔلت الرؤساء �ش Aشوف

التعاون، املشلك ذاك االتفاقOات اDيل معلنا واش قاد�ن نفعلومه وال، ال؟ 
  .هذا هو الت§دي

ا/ٓن مع العامل العريب، مع تو±س مع مرص، مع أ/ردن، مع العربية 
السعودية وقريبا مع قطر، در� االتفاقOات مع البحر�ن وÈريه، ا/ٓن التفعيل 

 des appels à)املوارد، اح\ا Âاطني املوارد املالية، ند�رو د¨لها و 
projets)  ا وبني\Cا وبني أ/ردن، ب\Cا وبني مرص، ب\Cا وبني تو±س، ب\Cب

اجلامعات ق�ل م\ا اح\ا، امحلد  مشاو.. أ/وروبية السعودية، ٔ�ما مع اVول 
  .w ومشاو بعيد

و� ٔ�عباد هللا شار²ت د 29ٕاذن اجلامعة املغربية ]امعة حمرتمة دوليا، 
مع اجلامعات املغربية يف البحث العلمي، وها اÓر]ات امحلد w ها يه 

  .تتخرج ا/ٓن
  .شكرا

  :السBيد رئCس اجللسة
  . شكرا السBيد الوز�ر

  .واللكمة ٔ/Âد السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعقOب

  :املس�شار السBيد عبد السالم اDلبار
  .شكرا السBيد الرئCس

  زراء،السادة الو 
  السBيد الوز�ر احملرتم، 

ٕان إالسرتاتيجية حول التعلمي العايل، حصيح، ال ميكن ٔ�ن ندرÒا يف 
  . وقت و]زي حمسوب اكÞي نعCشه اليوم يف ق�ة الربملان

Èري ٔ�ننا يف الفريق �سBتقاليل نود ٔ�ن نعرف مدى اه(م وزار�مك �لرفع 
  . من قمية التعلمي اجلامعي، ٕالكرتونيا ومضمو�

مىت سرنبط اجلامعة مبحيطها ليخرج الطالب مؤهل Dلشغل، سواء 
  دا|ل الوطن ٔ�و |ار]ه؟ 

اليوم، املراد فعL هو ٔ�ن خيرج الطالب من اجلامعة محمل بrٔفاكر Sلمية، 
دون شك، ولكن ٔ�فاكر `نية جتعL يوازي العمل مع املهارة اليدوية والفكرية 

Lتق�Bلنضمن مس .  
ن يتلك Sىل الوظيفة العمومOة، بقدر ما ٔ�نه اليوم، Èالط لك من �ريد �ٔ 

|اصنا ذيك  (pour faire travailler la matière grise)جيب ٔ�ن 
املادة الرمادية اDيل يف اVماغ د¨ل املغاربة لكهم ٔ�ذ²ياء jسواSدمه، والتارخي 
شاهد Sىل إالجنازات د¨ل اÞاكء ود¨ل اخلربات اDيل Sرب Sلهيا الطالب 

  . املغريب
 Sليمك، السBيد الوز�ر، �ش تصقلوا هاذ املهارات وÑشوفو املناجه فاDيل

الرتبوية ٔ�و التعلميية داجلامعة �كون عندها واÂد ا/ٓفاق مسBتق�لية، �ش 
  .خيرج الطالب �فع نفسه و�فع بالده وعندو بالصتو يف أ/سواق العاملية

  .شكرا السBيد الوز�ر والسBيد الرئCس

  :السBيد رئCس اجللسة
  . لسBيد املس�شار احملرتمشكرا ا

  .واللكمة DلسBيد الوز�ر Dلرد Sىل التعقOب

  :السBيد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي و�كو�ن أ/طر
ٔ�� �غي ±شكر اليس اDلبار، ٔ/ن ²يجي Dلوزارة دامئا، ٔ�شBنو اجلديد؟ 
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  .هذا، بعد ٔ�نت مlابع ما جيري يف اجلامعة، ٔ�� كهننيك Sىل هاذ اليش
 23امعة املغربية Èري اxالت، �خنراط يف اxالت العاملية قلت لمك اجل

�ش يوصل الطالب وأ/سBتاذ خيدم من البCت  (wifi)مليون درمه، واك�ن 
  . ويد|ل DلمÝالت العاملية (un code)د¨لو، عندو 

²يف ما قلت لمك العمل |اصو هيجم Sىل الطالب، اح\ا كنا، راه لكمك 
كlب، ا/ٓن حىت أ/حOاء اجلامعية يف البCت Sارفني كمتيش تقلب Sىل ال 

واxالت يوصلوا عند  (le wifi haut débit)|اص العمل يوصل،
  . الطالب

املشلك هو الت§دي العاملي، ا/ٓن الطلبة د¨لمك مطلوبني، ]اءت 
، وهام ]ايني )les doctorants(]امعية كندية مؤخرا قالت لينا بغينا 
، قريب، قريب، 2023جلنوبية ا/ٓن، �س قلت لمك من ²ور¨ ا

�قص، ]ايني �غيني الطلبة د¨ولنا، اVول لكها ]ايني  )-130.000(
  . �غيني الطالب املغريب

مع أ/سف الصورة اDيل عند� راه املسBتوى راه هبط يف العامل لكو، 
عندمك ما Ñسحبوش Èري هنا¨، العامل لك هابط يف املسBتوى، ولكن اجلامعة 

È ��ٔ ش املغربيةAادÈ ئ^ ٔ�خرى ماBادي نقولها من بعد، ٔ/ن اك�ن يش ٔ�س
  .جناوب Sىل لك يش

  :السBيد رئCس اجللسة
  .ومعذرة Sىل املقاطعة شكرا السBيد الوز�ر احملرتم،

والسؤال الثالث موضوSه مشالك البحث العلمي ببالد�، اللكمة ٔ/Âد 
  .السادة املس�شار�ن من الفريق �شرتايك لتقدمي السؤال

  :ار السBيد ٔ�بو �كر اعبيداملس�ش
  .السBيد الرئCس

  السادة الوزراء،
  ،السBيدات والسادة املس�شار�ن

±سائلمك، السBيد الوز�ر احملرتم، عن ٔ�سBباب ختلف املغرب يف جمال 
  البحث العلمي وعن احللول الكفO^ بتحسني مردودية هذا القطاع احليوي؟

  .شكرا

  :السBيد رئCس اجللسة
  .شكرا السBيد املس�شار

  .لكمة DلسBيد الوز�ر لٕال]ابة Sىل السؤالال

  :السBيد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي و�كو�ن أ/طر
ٕاىل امسح يل السBيد هاذي ٕا5رة |اوية، Èري حسب هاذ اللكمة د¨ل ال، 

الواقع، راه Èري هاذ يومني ا|ذينا ٔ�ول ]اeزة يف .. الت�لف، ٔ/ن هاذ اليش
تعرفو �ٓخر خمر]ات . ذي يومنيٕافريقOا Sىل مسBتوى الر¨ضيات، ها

Sاملي، �كرت¨ من املغرب، كمتنع  ا|رتاع (CNRST3)، يف اVكتور عامر
الناموس حيط فوق ٕاىل اكن يف الثوب، وهاذ الثوب ا/ٓن ²يتصوب يف 

مغربية، ابتاكر مغريب، مايش ) découverte(بلجياك، ثوب �كرت¨ يعين 
  . ابتاكر ٔ/ن Èري اسBتكشاف
نارص، واش كتعرفو ما جيري يف اجلامعة؟ مع هاذو Èري بعض الع 

أ/سف، ال تلفزيون ال والو، ما اكيÃش يش حس د¨ل البحث العلمي، 
حىت أ/ساتذة ما وصلهومش اخلبار، حشال من ٔ�سBتاذ ما وصلوش اخلبار 

  .ٔ�ش كند�رو يف اجلامعة
|اص التلفزيون املغريب واطلبوا التلفزيون، ٔ�� ٔ�طلبت حىت عيCت، 

مي ٕاىل طلبت حىت عيCت، ٔ�ش درتوا؟ واش حرام التلفزيون ما وهللا العظ
يورAش Dلمغاربة ٔ�شBنو اك�ن؟ هاذيك د¨ل �|رتاع، د¨ل �سBتكشاف 

  .د¨ل البكرت¨ حىت سعيت، ما |اص Èري نبوس اليد�ن
اجلامعة املغربية ما عندهاش، ما اكيÃش اه(م Sلهيا يف التلفزيون 

ر كنقولها، ال يعقل املغاربة ما SارفÃOش �ش املغريب، ؤ�� مسؤول، ؤ�� وز�
حىت املس�شار�ن حيطوا هاذ السؤال، ٕاذن حىت هام ما واصلهومش اخلرب، 

  .مايش كنلوممك، ما وّصلناش اخلرب
وٕاىل ما وصلش اخلرب Dلربملانيني ²يفاش Èادي يوصل Dلمواطنني؟ والعامل 

العلمي مع  واVول أ/ج\بية لكها ]اية تتخطط معمك �ش تد�ر البحث
  .اجلامعات املغربية

  .ا/ٓن، رشاكت كربى تتد�ر البحث العلمي يف املغرب، �ٓش غند�رو؟

  :السBيد رئCس اجللسة
  . شكرا السBيد الوز�ر

  .اللكمة ٔ/Âد السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعقOب

  :املس�شار السBيد محمد Sلمي
  .شكرا السBيد الرئCس

  السBيد الوز�ر،
  . اجلواب د¨لمك يف البداية كÃشكرمك Sىل

ختلف املغرب يف جمال البحث "والفريق �شرتايك ممتسك �لكمة 
  . ، ٔ/ن ال�م العريب يفهم من سBياقه، ٕاعامل ال�م ٔ�وىل من ٕاهامU"العلمي

ملا قلنا اح\ا يف الفريق �شرتايك اك�ن هناك ختلف من �ب ٕاطالق 
املسرية ²يبقى اللك Sىل اجلزء، ٕاىل قلنا لك مدينة الر�ط جحت يف 

ٔ�كدال ويف السوAيس ٕاىل ) clinique(�سBتl\اء الناس اDيل ]السني يف 
  ،.�ٓخره

ف�التايل اح\ا ميل قلنا الت�لف اك�ن جماالت Sدة �لرمغ من هذه احلا� 
الوحOدة اDيل قلت لنا بrٔن اك�ن فهيا يش تقدم د¨ل البحث العلمي، ويف 

تلفزيون ال يقوم بÃرش املعلومة، و�لتايل الثنا¨ د¨ل اجلواب د¨لمك قلمت بrٔن ال 

                                                 
3 Centre National pour la Recherche Scientifique et Technique 
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حىت الربملان املغريب ما عندوش هاذ املعلومة، فكOف ميكن �ش تصل 
  الشعب املغرب وحنن لسان الشعب املغرب؟ 

ٕاذن كنعتقد ٔ�ن الصياÈة د¨ل الفريق �شرتايك يه صياÈة حصي§ة 
Sىل الواقع م\طقا ومفهوما، ٕاذن لكمة الت�لف اح\ا كنمتسكو هبا ويه دا� 

  .املغريب
اح\ا، السBيد الوز�ر، فÙ يتعلق �لتعقOب اح\ا البحث العلمي ال 
خيتلف اثنان Sىل ٔ�نه ركزية ٔ�ساسBية يف اجلامعة املغربية، ولكن بغينا نقولو 
لمك بrٔن احلكومة الزتمت مع الربملان ومع الشعب املغريب �ش ختصص واÂد 

م يف الرب�مج احلكويم د¨لها من الناجت اVا|يل اخلا %1الÃسBبة د¨ل 
ما  D2016لبحث العلمي، هاذ الÃسBبة مل تلزتم هبا، بدليل ٔ�ن املزيانية د¨ل 

  . 0.8ما وصلش حىت ل .. رصد Dلبحث العلمي هو ال يقل عن 
بغينا نقولو بrٔن متويل اVو� الزال ضعيفا، وبrٔن ما اكيناش القطاع 

تحفزو من ٔ�]ل ٕاقرار واÂد اخلاص، احلكومة املغربية كتعامل معه ٔ�و ك 
  . السBياسة د¨ل التعاون حقOقOة وفعا� بني القطاع العام وبني القطاع اخلاص

وبغينا نقولو، السBيد الوز�ر، بrٔن اكنت مشالك اDيل Sالقة وورثتوها، 
هاذ اليش حصيح، اح\ا مايش SدمOني تنقولوا احلقOقة، ولكن بغينا نقولوا ٔ�ن 

فlقد واÂد اخلطة حقOقOة Dلهنوض �لبحث احلكومة الزلت حلد الساSة ت 
العلمي ببالد� يف شBىت اxاالت، اك�ن ضعف البOÃات التحتية، اك�ن ضعف 

  . داÓتربات، اك�ن ضعف التجهزيات
احلسBمية اكنت سBباقة �ش  - تطوان - واح\ا يف ٕاطار اجلهوية Òة طنÝة

الفلوس  مليون درمه ٔ/ول مرة يف «رخي املغرب، اجلهة اكم^ �62رجمت 
د¨لها اعطاهتا لمك، وبعد Èد غيصادق اxلس اجلهوي Sىل االتفاقOة �ش 
نعربو Sىل النية د¨لنا حول التقوية د¨ل التجهزيات، وبغينا هاذ اليش هذا 
منشBيو فOه، وبغينا املسؤولية اDيل تقع Sىل اكهل احلكومة املغربية حىت يه 

��اقOة قصد ا¬هنوض �لبحث تعرتف هبا و�رمس واÂد اخلطة اسرتاتيجية ٕاس 
�Ïالعلمي بب.  
  .وشكرا

  :السBيد رئCس اجللسة
  . شكرا السBيد املس�شار احملرتم

  .اللكمة DلسBيد الوز�ر Dلرد Sىل التعقOب

  :السBيد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي و�كو�ن أ/طر
Bلغوي واك�ن املفهوم �صطالDمصطلح . لغو¨، اك�ن املفهوم ا

  . وف عند املغاربة، ٕاذن ما ÈادAش نقريومه ٔ�شBنو هو الت�لفالت�لف معر 
  .ال، Èري اهدا، راه املصطلح واك�ن اDلغة، �ش نفضيو هاذ ال�م

ا/ٓن اDيل Sارف اجلامعة من اVا|ل ما ÈادAش يقول يل هاذ ال�م 
بتا«، ٔ/ن اxالت ٕاىل تتطلعو ٔ/ن ق�ل واÂد إال±سان �مييش يبحث 

(Scopus) +82% ات 2014و 2010 نيبSرتا|� ،)les brevets (

، واش البالد كتتطور، كزتيد Dلقدام؟ جوج داجلامعات ا/ٓن 375%+
أ/وىل يف ٕافريقOا واش اكنوا؟ وÈري نقولو بعدا احلقOقة ونlÃقدو  15والوا يف 

ذاك اجلهة أ/خرى، ما قلناش لكيش مز¨ن، ما قل�ش لكيش مز¨ن، ولكن 
اDيل تيد�روا البحث العلمي، هاذ الطلبة اDيل  Sىل أ/قل هاذ أ/ساتذة

  تيد�روا البحث العلمي ٔ�ش نقولو هلم؟

  :السBيد رئCس اجللسة
  . شكرا السBيد الوز�ر

خصوصا ؤ�ن املوضوع املوايل هو قريب من املوضوع أ/ول، وكذ÷ 
  ".وضعية البحث العلمي ببالد�"السؤال الثالث موضوSه 

من فريق التجمع الوطين لٔ�حرار  اللكمة ٔ/Âد السادة املس�شار�ن
  .لتقدمي السؤال

  :املس�شار السBيد عبد العز�ز بوهدود
  .شكرا السBيد الرئCس
  السBيد الوز�ر احملرتم،

يعد البحث العلمي رافعة ٔ�ساسBية ونظام م�دع قادر Sىل �سBتÝابة 
Dلطلب �ج(عي و�قlصادي، لكام توفرت U إالماك�ت املادية 

  . الÚرشيةواDلو]Cس�OكOة و 
ٕاال ٔ�ننا نالحظ ٔ�ن هذا اxال ٔ�صبح يعرف تقهقرا يف الرتتCب وجعزا يف 

  . أ/داء
نعمل جOدا ٔ�ن احلكومة S�ٔدت ٕاسرتاتيجية وطنية Dلبحث العلمي يف ٔ�فق 

تعمتد Sىل تعبئة الطاقات العلمية املبدSة وهيلكهتا، وكذا تطو�ر  2025

  . البOÃات التحتية املرتبطة هبا
، السBيد الوز�ر احملرتم، عن مضامني إالسرتاتيجية الوطنية Þا ±سائلمك

  ؟2025لتمنية البحث العلمي يف ٔ�فق 
  وما يه إالجراءات أ/خرى اليت اختذهتا Dلهنوض هبذا القطاع؟

  . وشكرا السBيد الرئCس

  :السBيد رئCس اجللسة
  .شكرا السBيد املس�شار

  .اللكمة DلسBيد الوز�ر

  :بحث العلمي و�كو�ن أ/طرالسBيد وز�ر التعلمي العايل وال 
  .شكرا السBيد الرئCس

  .شكرا السBيد املس�شار
  وهاذ اليش اكع اDيل قلت وما كفاش وSاود حطييت نفس السؤال؟

زعام |اص هاذ اجلواب د¨يل �كون Èري، ٔ/نه وٕاال |اصين نعاود نفس 
  . اجلواب

 ٔ�عباد هللا، راه البالد د¨لمك تتقدم، و|اصمك تفlخرو هباذ اليش اDيل
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تيخرج من هاذ اجلامعات املغربية والرشاكت الكربى ]ايني، الش ]ايني 
زعام، �ش؟ مايش ٔ�والد هاذ اجلامعات، هاذ الرشاكت الكربى اكع اDيل 
تتجي ت�س�مثر يف املغرب فني Èادي تلقى هاذ أ/طر، ٕاىل اكنت هاذ 

، اجلامعة عندمك عيانة مOتة ما فهيا والو، والرشاكت لكها ]اية الطريان
  والش ]ايني؟، (Big Data)السBيارات، 

راه قلت لمك ما عند²ومش املعلومة، ٔ�عباد هللا، وعيطوا Sىل الوز�ر 
د�روا جلنة وجنلسو و±رشحو لمك، ٔ�والدمك راه ٔ�والد� لكنا، راه أ/ساتذة 

 .خوتنا وخوا«تنا، راه ٕاىل مسعوا هذا ال�م ما تÃشجعهومش
، ٔ�� تنقولها ونغوت هبا ما ما عندAش مشلك دالفلوس ٔ�عباد هللا

 300عندAش مشلك دالفلوس، عندي املشلك فني خنرس الفلوس، رمOت 
مليون، |اصك م\ني متول  200مليون ها اح\ا Âاطني  900مليون، 

 les appels)البحث العلمي، |اصك �راقب اÓر]ات د¨لو، |اصك د�ر 
à projets) ،(CNRST)  700طة ما اك±ش مؤهل ¨اله تنؤهلوه، حمطو 

  مليون درمه، واش �رمهيا؟
ما عندAش  %2وال  %1ما عندAش مشلك دالفلوس، ٔ�عباد هللا، 

 40راه مراâش شادة ٔ�كرث من  H20204""مشلك دالفلوس، اÓتربات 
واش تديوا �رامج " H2020"مليون درمه Èري من هاذ حبوث العامل 

"H2020 "مع أ/وربيني؟  
د جني عندمك ±رشح لمك ونعطيمك ٕاذن اسBتوعبو إالشاكليات، ٔ�� مسBتع

  .املشالك لكها اDيل ما يف رٔ�سمك اكع

  :السBيد رئCس اجللسة
  .شكرا السBيد الوز�ر

اللكمة ٔ/Âد السادة املس�شار�ن من فريق التجمع الوطين لٔ�حرار يف 
  .ٕاطار التعقOب

  :محمد ا� ح\يين املس�شار السBيد
  .شكرا السBيد الرئCس

  . وSىل املعطيات اليت تقدممت هباشكرا DلسBيد الوز�ر Sىل جوا�مك
ولكن، لٔ�سف رمغ هذه اxهودات الزال قطاع البحث العلمي والتقين 
يعرف تقهقرا Sىل الصعيد�ن القاري والعاملي والعريب، وهذا الوضع املقلق 
AسBتلزم ٕاSادة النظر يف إالسرتاتيجية املعمتدة اليت Sلهيا ٔ�ن �كون ٔ�كرث Sلمية 

وق�ل ذ÷ رضورة وجود ٕادارة سBياسBية دامعة تعي  وقابلية يف التطبيق،
  .قمية البحث العلمي ودوره يف التقدم والتطور ببالد�

  ،السBيد الوز�ر
يف الوقت اÞي S�ٔلنت فOه مجموSة من العوامص العاملية وحىت العربية 
نفسها مد� ذ²ية الزالت املزيانية اليت ينفقها املغرب Sىل البحث العلمي ]د 

ة مبقOاس املعايري اVولية، مما ٔ�دى ٕاىل جهرة العقول املغربية حنو هزي^ مقارن

                                                 
4 Horizon 2020 

اخلارج، يف Âني ٔ�ن بÏان العامل أ/خرى ÑسBتقطهبا، وهو أ/مر اÞي 
AسBتدعي تد|ال Sا]ال لوقف هذا الزنيف وٕاجياد Âلول �جعة لالسBتفادة 
من الكفاءات املغربية املهدرة، خصوصا ٔ�ن اقlصاد� بدٔ� يف التحول من 

قlصاد م�ين Sىل الفالÂة ٕاىل اقlصاد صناعي، وكام تعلمون فاالقlصاد املبين ا
Sىل الصناSة يعمتد �Vر]ة أ/وىل Sىل البحث العلمي اÞي نضمن به 

  .�بتاكر والتÝديد �عتبارهام ٔ�ساس ٔ�ي قوة صناعية
  السBيد الوز�ر،

ا اكن أ/]در هبذه احلكومة ٔ�ن تعطي هذا اxال الصدارة يف سBياسBهت
Sرب الرفع من القمية املالية املرصودة Dلبحث العلمي، كام يتعني ٕاSادة النظر يف 
الضوابط املعمتدة يف انتقاء الطلبة يف س/ اVكتوراه اÞي ٔ�صبحت ختضع 
Dلزبونية واحملسوبية، مما سامه يف حماربة الكفاءات ويف احلد من إالنتاج 

  .jشلك ²بريالعلمي 
  .وشكرا السBيد الوز�ر

  :د رئCس اجللسةالسBي
  . شكرا السBيد املس�شار احملرتم

  .اللكمة DلسBيد الوز�ر Dلرد Sىل التعقOب

  :السBيد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي و�كو�ن أ/طر
  .ولو طارت معزة، اDيل ]ايب يف راسو يش Âا]ة، وSالش ت�ساءلو�

، ما بقى ٕاال اكن هاذ أ/سBئ^ د¨لنا ما كتغريش الرٔ�ي د¨لمك اDيل ج�توا
نقاش، زعام عطينا املعطيات اDيل من |اللها غتد�روا يش تعليق �ش 

  .حنسBنوا هاذ اليش اDيل عند�
هذا اDيل كتب هاذ اليش، وهللا ما عرف حىت يش Âا]ة يف اجلامعة، 

  .ما Sارفش ماذا جيري �جلامعة، وكنت§دى يش واÂد
¨، مبا ٕاال ما ٔ�سBيدي ند�رو لمك ز¨رة، ز¨رة، Èري �ش Ñشوفوا ٔ�نتوما

قديناش نوصولمك، د�روا ز¨رة، ونديو²وم Dلمختربات، ونديو²وم DلÝامعات، 
وعند²وم احلق، اسBتدعيوا رؤساء اجلامعات هنا¨، ويعطيو²وم املعطيات، 

  .هذا د�روا يوم درايس، ٔ/ن هاذ اليش 
مؤسف ٔ�ن هاذ اليش ما قديناش نفرقوه معامك، Èري نتفارقوا معمك، هاذ 

 تند�روا، حبال ٕاىل بوÂدي�\ا |دامني يف املرخي، واش الناس اليش اDيل
  .²يعرتفوا

ٔ�مر�كOني ]اوا بغاوا يتعاونوا مع املغاربة، أ/وروبيني، املدارس د¨هلم، 
  .من ٔ�ملانيا راه شفlوا، وايك غند�رو معامك

  :السBيد رئCس اجللسة
  .شكرا السBيد الوز�ر احملرتم

  . هذه اجللسةوالشكر كذ÷ جيدد ملسامهتك معنا يف
ؤ�نتقل ٕاىل السؤال املو]ه ٕاىل السBيد وز�ر التجهزي والنقل 

  .واDلوجس�Oك، وموضوSه وضعية املسا÷ القروية
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اللكمة ٔ/Âد السادة املس�شار�ن من فريق أ/صا� واملعارصة لتقدمي 
  .السؤال

  :املس�شار السBيد Sادل الربااكت
  .شكرا السBيد الرئCس

  السادة الوزراء،
  ٔ�خوايت املس�شار�ن واملس�شارات،ٕاخواين و 

يعاين العامل القروي من تدهور وٕاهامل واحض Dلطرق واملسا÷، مما �زيد 
من عز� ساكنة هذه املناطق ويعطل �منيهتا، أ/مر اÞي يدفعنا ٕاىل 

  .ال�ساؤل حول ما مقمت به من ٔ�]ل ٕاجناز وٕاصالح املسا÷ القروية

  :السBيد رئCس اجللسة
  . ار احملرتمشكرا السBيد املس�ش

  . اللكمة DلسBيد الوز�ر لٕال]ابة Sىل السؤال

السBيد الوز�ر املنتدب Vى وز�ر التجهزي والنقل واDلو]Cس�Oك امللكف 
  :�لنقل

  .شكرا السBيد الرئCس
  .شكرا السBيد املس�شار احملرتم

�لفعل السؤال مرتبط �ملسا÷ القروية وهو من أ/سBئ^ اليت يف كثري 
]ابة Sلهيا، لكن يف كثري من أ/حOان ٔ�يضا، تتكون هناك من أ/حOان تمت االٕ 

بعض أ/قالمي وال اجلهات اDيل تتطرح فهيا ٔ�سBئ^ من هاذ الق�يل، واDيل يف 
  .الربملان ميكن نعطيوا فهيا ٕاشارات

اxهودات اDيل قامت هبا اخلصاص هو موجود، كام تعلمون، لكن 
 اDيل (PNRR25)ٔ/ول، واحلكومة يف هاذ اxال، و|اصة يف الرب�مج ا

اليوم راه اح\ا يف �ٓخر سBنة فOه، من حOث أ/رقام، �رفعت وترية إالنتاج 
  .²يلومرت يف السBنة ²1500يلومرت يف السBنة ٕاىل  1000من معدل 

²يلومرت،  600ٔ�لف و �15هنرضو Sىل  (PNRR2)يف الرب�مج 
تقارب مليار درمه، �هنرضوا Sىل ±سBبة �جناز اDيل ت  �15.5هنرضو Sىل 

أ/خرى مرتبطة  %�15لتارخي د¨ل اليوم �لضبط و 78%، 80%
�لرشااكت، ٔ/نه اك�ن التجربة من حOث املهنجية د¨ل �شBتغال، هو 
�كون رشااكت مع أ/قالمي ومع اxالس املنتخبة Sىل صعيد اجلهات وأ/قالمي 

  .وامجلاSات القروية، Sىل ٔ�ساس ٔ�نه ±شوفو أ/ولو¨ت
لعديد من أ/قالمي �لفعل ٔ/هنا قروية، �لفعل، ٔ/ن هناك فٕاذن، اك�ن ا

جامSات  قروية ما اسBتاطعاÑش تعطي ذيك احلصة اDيل مفروض اكن 
  .|اصها تعطهيا

ٔ/نه  ،%18حىت ل  12و�لتايل، هاذ التrٔ�ر يف ما هو مرتبط ب 
  ...الرشااكت ما
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لو د¨ %78واليوم، الرب�مج اDيل عند احلكومة، قلت، راه وصلت ل 
Èادي �مكلوا |الل هاذ السBنة، ٕاال ما مل ±سBتطيع حتقOقه ٔ/نه مع الرشاكء 

  .د¨لنا ما وفاوش
اDيل بدينا  (PNRR36)واxال ا/ٓخر، هو عند� �ر�مج ]ديد

 32تÃشBتغلوا Sليه، خرج\ا فOه عقود اDيل من املفروض ٔ�هنا توصل حلوايل 
  .ٔ�لف ²يلومرت اDيل غتصلح |الل امخلس سBنوات املق�^

  .شكرا السBيد الرئCس

  :السBيد رئCس اجللسة
  . شكرا السBيد الوز�ر

  .اللكمة ٔ/Âد السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعقOب

  :املس�شار السBيد Sادل الربااكت
  .شكرا السBيد الوز�ر Sىل اجلواب د¨لمك

حقOقة السBيد الوز�ر ميل كرنجعو لٔ�رقام د¨ل املبالغ املالية، راه الناس 
لقروية واملناطق اجلبلية، ٔ�شBنا هو اÞنب د¨هلم اDيل ما يف املناطق ا

  .وصلهومش هاذ اليش
 - هاذ الناس، راه اكينة م\اطق ج�لية يف ٕاقلمي ٔ�زيالل، Òة بين مالل 

خ\يفرة، |اصة ٕاقلمي ٔ�زيالل، السBيد الوز�ر، راه من ٔ�¨مات �سBتعامر، ما 
|اصمك تفكو ..  العندمه ال طريق، ال والو، ما عندمه ال ق\اطر، ما عندمه

Sلهيم العز�، الناس ²يجيوا، السBيد الوز�ر، ²هيزوا والدمه Sىل البغال، 
واش �يق يش مغريب، السBيد الوز�ر، ²هيزوا والدمه Sىل البغال �ش 

  .�ش هزوا هاذ الناس اديومه Dلمس�شفOات) l’ambulance(ٔ�وصلومه 
امهت jشلك ²بري السBيد الوز�ر، راه احلكومة د¨لمك السBيد الوز�ر، س

يف �حlقان �ج(عي، احلكومة د¨لمك السBيد الوز�ر، راه ²رست ثقافة 
�حÝlا]ات يف املواطنني، احلكومة د¨لمك السBيد الوز�ر، جشعت 

  .املسريات
 –خ\يفرة عام� ٔ�زيالل  –خصمك تعرفوا السBيد الوز�ر، Òة بين مالل 

العامل د¨ل Sامل صاحب املسريات يومOا، راه  10خ\يفرة راه مسريات، 
اجلال� د¨ل ٔ�زيالل والوايل د¨ل بين مالل ود¨ل خ\يفرة راه مقابلني Èري 

، واش "ٔ��ريد"املسريات، السBيد الوز�ر، والناس ٔ�ش ²يطلبوا؟ ²يطلبوا 
�لشل§ة؟ هو الطريق، الناس راه " ٔ��ريد"كتعرف السBيد الوز�ر 

والو، Èري الطريق السBيد  معندهومش الطريق السBيد الوز�ر، الطريق م�غاو
الوز�ر، و]ل الوزراء احلكومة د¨لمك السBيد الوز�ر، ²يجيوا عند� ملنطقة 
ٔ�زيالل �ش اسBمتتعوا �ملناظر اخلالبة واسBمتتعوا �ملوارد الطبيعية د¨ل 

وكريجعوا و²ميشBيوا يف احلفار ) week-end(املنطقة وكريجعوا ²يدوزوا 
Âد مكOحرك ساكنا، وعند� وزراء من و�رجعوا يف احلفار، وحىت يش وا

قلب املنطقة، وممنوش املنطقة د¨هلم، قلب املنطقة، وما �÷ بوزراء بعاد 
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  .Sلينا السBيد الوز�ر
ٔ�ملنا، السBيد الوز�ر، يف صاحب اجلال� هللا ينرصو، اDيل ²يجي عند� 
و²يتقرب من املواطن الفقري واملواطن الضعيف، و²يجي Dلمناطق القروية، 

نائية، و²يجيب اخلريات و²يجيب Dلبالد د¨لنا مشاريع كربى، ٕاىل احلكومة ال 
د¨لمك مخس سBنني، السBيد الوز�ر، دوزتوها مشف\ا م\مك والو، بقت بضعة 

  .ٔ�شهر، ٔ�ش بغيتوا تعطيو� السBيد الوز�ر، معندمك مlعطيو� السBيد الوز�ر
  .ٔ�ملنا يف صاحب اجلال� هللا ينرصو ويطول لينا معرو

  .شكرا

  :السBيد رئCس اجللسة
  .شكرا السBيد املس�شار احملرتم

  .اللكمة DلسBيد الوز�ر Dلرد Sىل التعقOب

واDلو]Cس�Oك امللكف  السBيد الوز�ر املنتدب Vى وز�ر التجهزي والنقل
  :�لنقل

  .شكرا السBيد الرئCس
ال، Èري السBيد املس�شار هو اكن ميكن السؤال اكن عند Sىل �حlقان 

Èا]ات، وÝlب§ان هللا و�حBة، سOي^ يه املسا÷ الطرقBري داز ]رب وس
لكم،  15.600العظمي، السBيد املس�شار، هاذ الورقة اDيل عندي فهيا 

مليار، ٔ�� ور�هتا DلسBيد الوز�ر، ٔ�ول ٕاقلمي ٔ�شBنو هو  15وعندي فهيا 
السBيد الوز�ر؟ ٔ�زيالل، سBب§ان هللا العظمي، شوف سBب§ان هللا العظمي، 

لكم ٔ�� اDيل كهنرض، ٔ�� اDيل كهنرض،  562ٔ�زيالل، فOه  ٔ�ول ٕاقلمي هو ٕاقلمي
  ..لكم  562

  :السBيد رئCس اجللسة
  .السBيد املس�شار احملرتم، هللا خيليمك، السBيد املس�شار �لكمت

واDلو]Cس�Oك امللكف  السBيد الوز�ر املنتدب Vى وز�ر التجهزي والنقل
  :�لنقل

مليون  613مي ٔ�زيالل، لكم يف ٕاقل 562قلت امحلد w، الالحئة هايه 
ٕالقلمي ٔ�زيالل، وهذا يعين Sىل ٔ�نه ٕاىل ) PNRR2(درمه اDيل ٔ�مشت ل 

Sام  55اكنت فوارق اج(عية Sىل صعيد اجلهات وأ/قالمي اDيل ج�ناها معا� 
سBنني ٕاويل  5سBنني د¨ل احلكومة و S4ام، السBيد املس�شار بغا يف  60و

  ..ذاك اليش عند�
ت§دث عن النقائص، ٔ�� مlفق معك، يت§دث فإال±سان عام يت§دث، ي 

Sىل إالشاكالت، ٔ�� مlفق معك، لكن إالجنازات فهËي تُعرب عهنا أ/رقام 
  .واملبالغ اليت ترصف

  .شكرا السBيد الرئCس

  :السBيد رئCس اجللسة
  .شكرا السBيد الوز�ر

  .وشكرا S Uىل مسامهته معنا يف هذا املوضوع
وز�ر الطاقة واملعادن واملاء  ونlÃقل ٕاىل السؤال املو]ه ٕاىل السBيد

  ".املركز الوطين Dلطاقات والعلوم والتق\يات النووية"والبäCة، وموضوSه 
اللكمة ٔ/Âد السادة املس�شار�ن من الفريق �سBتقاليل لتقدمي 

  .السؤال

  :|دجية الزويم ةاملس�شارة السBيد
  .شكرا السBيد الرئCس
  السBيد الوز�ر احملرتم،

، ال 1986العلوم والتق\يات النووية م\ذ تrٔسCسه املركز الوطين Dلطاقة و 
AشBتغل ٕاال بنظام ٔ�سايس مؤقت، ٕاذ ال حيقق العدا� أ/جرية بني مجيع فäاته 

  .|اصة �لÃسBبة Dلمهندسني واVاك�رة والباح�ني
طبعا، هناك مشلك �ٓخر وهو مشلك التقاSد ٔ�و نظام التقاSد املوجود 

  .يف هذه املؤسسة
دابري اليت س��lذها الوزارة من ٔ�]ل ٕانصاف هذه ما يه إالجراءات والت

  الفäة من املسBت�دمني �ملركز الوطين Dلطاقة والعلوم والتق\يات النووية؟
  .وشكرا

  :السBيد رئCس اجللسة
  .شكرا السBيدة املس�شارة

  .اللكمة DلسBيد الوز�ر لٕال]ابة Sىل السؤال

  :لبäCةالسBيد عبد القادر اعامرة وز�ر الطاقة واملعادن واملاء وا
  .شكرا السBيد الرئCس

  شكرا السBيدة املس�شارة احملرتمة،
فÙ يتعلق �ملركز الوطين Dلطاقات والعلوم والتق\يات النووية، ٔ�وال 
بغيت ±شري ٔ�ن هاذ املركز هو لبنة من اDلبنات أ/ساسBية عند� يف اxال 

  .د¨ل �سBتعامالت النووية، و|اصة يف اxال الطيب والزراعي 
وهاذ املركزهذا، تعزز مؤخرا بتrٔسCس الواك� املغربية Dلسالمة  وهاذ،

  .وأ/من النوويني
هو هاذ املركز اكنوا عند جوج دإالشاكالت، ملا جOت ٔ�� Dلوزارة، اكن 

،وعندوا مشلك د¨ل )l’organigramme(عندو مشلك داملنظام، ٔ�وال، 
  . النظام أ/سايس

 Ùل، فÂ يتعلق �ملنظام، املشلك Ùيتعلق �لنظام أ/سايس، حنن ف
LÂ ىل ٔ�بوابS.  

نقول DلسBيدة املس�شارة، ٔ�ن إالشاكل اكن هو ٕاشاكل د¨ل تقريب 
وÒات النظر ما بني وزارة املالية ممث^ يف املد�رية د¨ل املزيانية، اDيل 
عندها حتفظات معقو�، وما بني الطلبات د¨ل املركز اDيل عندو طلبات 

  .معقو�
S ات الثالث ا/ٓن، حننäىل ٔ�بواب ٔ�ن جند توافق مبا يضمن لهذه الف
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اDيل �لكميت Sلهيا، الفäة د¨ل املهندسني، والفäة د¨ل اVاك�رة الباح�ني، 
والفäة د¨ل املترصفني، Sلام بrٔن الفäة د¨ل التق\يني يه مسBتفOدة �لنظر 

  .Dلنظام دالوظيفة العمومOة
لح رصاÂة، هباذ اللكمة، خصنا نلقاو واÂد التوليفة، هذا هو املصط

  .�ش جنمعو هاذ اليش اكمل و�كون واÂد النظام ٔ�سايس
ؤ�عتقد ٔ�ننا ٕان شاء هللا يف أ/سابيع املق�^ سBنÝد تقار� يف هاذ 

  .املوضوع
  .شكرا السBيد الرئCس

  :السBيد رئCس اجللسة
  .شكرا السBيد الوز�ر

طار اللكمة ٔ/Âد السادة املس�شار�ن من الفريق �سBتقاليل يف إ 
  .التعقOب

  :املس�شارة السBيدة |دجية الزويم
ما قلمتوه حصيح، ٔ/ننا بصدد النقاش يف هذه أ/شBياء مع وزارة املالية، 
ولقد احlفظت وزارة املالية، ٔ�و ق�لت Sىل ٔ�ن يصبح القانون أ/سايس 

  .)l’INRA7(موجود يف اجلديد Dلباح�ني ما AشBبه ما هو 
، 2011يئة املهندسني والصادر يف مث كذ÷ النظام أ/سايس اخلاص هب 

ٔ�الف درمه  6والسÙB ٔ�ن املهندس يف هذا املركز اكن يتقاىض ٔ�جرا يقل ب 
  .عن الوظيفة العمومOة

 %62حصيح، هناك مقاربة، ولكن السBيد الوز�ر، لن نعمتد Sليمك ٔ�ن 
من الطبقة الشغي^ مل نتوصل ٕاىل Âل ٔ�ثناء النقاش مع وزارة املالية، ويه 

، )maitrise(ٔ/طر العليا، وكذ÷ ٔ�حصاب ا¬متكني وا¬متكني يعين أ/طر وا
  .ٕاىل Èري ذ÷ وأ/عوان

فٕان وزارة املالية مدعوة لالسBتÝابة لهذه املطالب، السÙB ؤ�ن امجليع 
يعمل يف حميط ٕاشعاعي بوجود مفاSل نووي AشBتغل �سBمترار ٕاىل ]انب 

  .مجموSة من اÓتربات النووية
  .]ه ٔ�خطارا يف هذا العمل وطبيعة العملو�لتايل، فاللك يوا

  .ٕاذن، البد ٔ�ن ±سBتحرض هذه اخلصوصية اليت تطبع هذا املركز
  .ٕاذن، ال ميكن ٕاال ٔ�ن ±سBتجيب مجليع الفäات

±شكرمك Sىل تفهممك �لÃسBبة Dلباح�ني، ±شكرمك Sىل تفهممك �لÃسBبة 
  .Dلمهندسني

خروج السBيد الوز�ر تlÃظر دمعمك Dل 62%ولكن، بقOت ٔ�كرث من 
  .�ز¨دة يف أ/جر لفائدة هذه الرشحية

 .وشكرا السBيد الوز�ر
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  :السBيد رئCس اجللسة
  .شكرا السBيدة املس�شارة

  .اللكمة DلسBيد الوز�ر Dلرد Sىل التعقOب

  :السBيد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبäCة
ال، هو حبال اDيل قلت ÷، السBيدة املس�شارة، Sىل لك Âال، ٔ�� 

  .ؤ�� مrlٔكد ٔ�ن الرسا� وصلترشت ٕاشارات، 
هو يف احلقOقة، � الطرفني، هو اك�ن ٕا²راهات، يعين �ش �كون، 

  .�ش �كون واحض مع السBيدة املس�شارة
Sىل لك Âال، ٔ�� تنقول من أ/حسن نلقاو احلل، املشلك مايش 

  .شكون اDيل مسؤول، Sىل اDيل، نلقاو احلل
وSة دالفäات، وهاذ الفäات Èادي نلقاو واÂد التقارب، ٔ/نه اك�ن مجم
  .خص لكها ÑسBتافد مضن إال²راهات اDيل موجودة

  .ؤ�عتقد ٔ�ننا Sىل ٔ�بواب ٔ�ن جند Âال
Sىل لك Âال، هاذ املركز هذا، وهاذ اليش اDيل در� ح\ا يف اDلجنة 
الكهرونووية، ود¨ل حتلية مOاه البحر، اح\ا مسBتوعبني بrٔن ٔ�مام\ا واÂد 

  .املركز والعاملني فOه �كونوا مر«Âني العدد د¨ل الت§د¨ت، طبيعي
لكن، كذ÷ جيب ٔ�ن �كون هناك نظام ٔ�سايس عندو دميومة 
واسBمترارية، فهذا هو املعول Sليه، ؤ�عتقد ٔ�ننا ٕان شاء هللا، Èادي نوصلو 

  .لهاذ القضية
Èري فÙ يتعلق �لتقاSد، التقاSد راه مااكيÃش فOه مشلك، يعين التقاSد 

ٕاال ربطناه �لنظام أ/سايس املنتظر، هذا حاكية ت�lCلص jشلك Sادي، 
  .ٔ�خرى

ولكن، ٕان شاء هللا، ٕان شاء هللا، ٔ�� مrlٔكد ٔ�ننا يف أ/سابيع املق�^ 
  .سBنÝد احلل ٕ�ذن هللا

  .شكرا السBيد الرئCس
  :السBيد رئCس اجللسة
  .شكرا DلسBيد الوز�ر

  .وشكرا S Uىل مسامهته معنا يف هذه اجللسة
سBياسة "ملو]ه ٕاىل السBيد وز�ر الثقافة، وموضوSه نlÃقل ٕاىل السؤال ا

  ".القرب الثقايف
اللكمة ٔ/Âد السادة املس�شار�ن من فريق أ/صا� واملعارصة لتقدمي 

  .السؤال

  :املس�شار السBيد ٔ�محد تو�زي
  .شكرا السBيد الرئCس

  السادة الوزراء احملرتمني،
  السBيد الوز�ر،

 ي�سم �Ñساع الهوة اليت تظهر لفقد ظل �ه(م �لشrٔن الثقايف ببالد�
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جتلياهتا واحضة بني خمتلف م\اطق الرتاب الوطين، |اصة يف جمال البOÃة 
التحتية الثقافOة، وÑسهيل تداول املنتوج الثقايف بني احلوارض واملدن من 

  .Òة، ودا|ل لك Òة من Òات اململكة
 Bيد الوز�ر احملرتم، عام مقمت به لتفعيل سBسائلمك الس± ،÷Þ ياسة �جعة

  .Dلقرب، �راعي الت§د¨ت اليت يعرفها املشهد الثقايف ببالد�
  .وشكرا

  :السBيد رئCس اجللسة
  .شكرا السBيد املس�شار

  .اللكمة DلسBيد الوز�ر لٕال]ابة Sىل السؤال

  :السBيد محمد أ/مني الصبيحي وز�ر الثقافة
  السBيد الرئCس،

  السBيدات والسادة املس�شار�ن،
، خمطط قطاعي يف 2012ة وضعت م\ذ سBنة كام تعلمون، احلكوم

  :اxال الثقايف، �ر�كز Sىل مخسة دأ/ولو¨ت
وتrٔيت يف مقدمة هذه أ/ولو¨ت، سBياسة القرب يف اxال الثقايف، 

  .لتعممي البOÃات التحتية الثقافOة Sىل لك Òات اململكة
وخططنا هاذ أ/ولوية انطالقا من واÂد اخلريطة د¨ل املؤسسة 

Oنة الثقافBيل مقنا به سDة، اOلمؤسسة الثقافD قOيل 2012ة، وجرد دقDوا ،
  .بني ٔ�ن هناك واÂد اخلصاص ²بري يف املؤسسات الثقافOة يف بالد�

د¨ل عوامص  %50، بC\ات بrٔن كرث من 2012إالحصائيات د¨ل 
  .أ/قالمي والعامالت، مlتوفرش Sىل ٔ�ي مؤسسة ثقافOة

ة املتبقOة، مlتوفر Sىل حىت يش د¨ل امجلاSات احلرضي %75ٔ�كرث من 
د¨ل امجلاSات القروية تتوفر Sىل نقطة  %10مؤسسة ثقافOة، ؤ�قل من 

  .القراءة
هذا هو اDيل جعلنا ±سطرو هاذ أ/ولوية، وخنصصو يف وزارة الثقافة ما 

د¨ل املزيانية د¨ل الوزارة بدون ا�Âساب كت^ أ/جور،  %40يفوق Sىل 
xياسة القرب يف اBال الثقايفلهاذ س.  

ومسحت لنا هاذ املقاربة إالرادية بتعاون مع امجلاSات الرتابية، وقطاSات 
مؤسسة ثقافOة |الل هاذ امخلس  50ٔ�خرى، �ش حندثو، ننجزو حوايل 

، مخسني د¨ل 2016، مبا فOه الرب�مج د¨ل 2016-2012سBنني، 
مكlبة،  مؤسسات ثقافOة، ٔ�ساسا مؤسسة ثقافOة ]امعة، فهيا املرسح، فهيا

  .مكlبة دأ/طفال، رواق دالف\ون ال�شكOلية، وبعض احملرتفات
مخسني، بطبيعة احلال، هذا مس§لنا �ش نقلصو هاذ العجز اDيل 

  .تتعرفوا بالد�، ولكن العجز الزال قامئا
املوضوعية، حتثنا نقولو بrٔن اليوم، مازال واÂد مخسني د¨ل امجلاSات 

لف ±سمة، مlتوفرش Sىل يش مؤسسة �ٔ  20اDيل تتفوق الساكنة د¨لها 
  .ثقافOة

د¨ل العوامص د¨ل أ/قالمي مlتوفرش Sىل مؤسسة  17مازال واÂد 
د¨ل املدن كربى، ٔ�و مlوسطة، اDيل يف Âا]ة ٕاىل  20ثقافOة، اك�ن واÂد 
  .تقوية الÃسBيج الثقايف

هذا تlCطلب سBياسة ٕارادية والتقائية ٔ�خرى اDيل تتفوت إالماكنيات 
  .الثقافة د¨ل وزارة

  :السBيد رئCس اجللسة
  . شكرا السBيد الوز�ر

  .اللكمة ٔ/Âد السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعقOب

  :املس�شار السBيد ٔ�محد تو�زي
اDيل بغيت نقوليك، اكينة واÂد العدد ²بري ]دا من املدن الكربى، 

  .ثقافOة، بغيت �كlب اكع هاذ اليش اDيل قلت ليا .. مبعىن 
  . راه قلتيه ليا اDيل بغيت نقوليك،

  .شكرا
ٕاذن، عند� يف املغرب ٔ�زمة ثقافOة، عند� ٔ�زمة فÙ خيص التخطيط، 

  .اكنت اVراسة، اكن مرشوع مlفقني Sليه
اكنت دراسة، �ن اخلصاص Sىل ٔ�نه خصاص `ول، ولكن، اك�ن 

،  )voila(�ر�مج حكويم، اك�ن �ر�مج حكويم اDيل ²يكوليك، ٔ�ودي 
مؤسسات ثقافOة سBنو¨،  9وال  8هنا، ند�ر واÂد بغيت نlÃقل من هنا ل 

  .واش وصلناه؟ ماوصلناهش
مث كذ÷، ٔ�� كÃشوف هاذ إالحصائيات اDيل لكيت ليا السBيد الوز�ر، 
²يبني Sىل ٔ�ن ماوصلتوش، ٔ/ن درتوا خمطط، ولكن مل ينفذ، مل ينفذ 

  Sالش؟
، ٔ�وال، لعدم إالماكنيات، ٔ/ن م\ني د|لتو Dلحكومة كذ÷ حىت ٔ�ن(

لكتو Sىل ٔ�ن Èادي �رفعوا، Èادي حتاولوا ما ٔ�مكن �رفعو من مزيانية د¨ل 
  .الثقافة، ما�رفعاÑش

واكن م\تظر Sىل ٔ�ن جتيوا تطلبو، اح\ا مكس�شار�ن، كربملان، ندافعو 
Sىل هاذ الوزارة د¨ل الثقافة �ش ميكن نعطيوها إالماكنيات، �ش تÚين 

  �لÃسBبة Dلمواطن هاذ دور الثقافة اDيل يه مسrٔ� ٔ�ساسBية
ٔ/ن ا/ٓن املواطن ما ²يعCشاي �لواد احلار، و�لضو، و�كذا، عند�، 

  .الثقافة جزء ²بري ]دا من بOÃة الفكر د¨ل املواطن
ٕاذن، ال بد ٔ�ن احلكومة تعطي قمية، ٔ/ن هاذوك Sىل ما ٔ�ظن بقى Èري 

  .؟ اليشء0.3شBنو �ش تد�ر ب %0.3املزيانية د¨ل الثقافة  0.3%
ٔ/ن ٔ�وال يف البداية، ٔ�شBنا هو االتفاق اDيل اكن يف أ/ول،  Sالش،

كÃسمعوا اح\ا، كÃسمعو يف أ/ول، Èري بدات احلكومة يف تصنيف الثقافة، 
  .هذا فن كذا، هذا فن هذا، هذا فن هذا

ٕاذن، املنظور اDيل ²يبان ليا ٔ��، Sىل ٔ�ن هاذ احلكومة ما اكن�ش يف 
اك±ش يف املنظور د¨لها ٔ�هنا تعطي لهاذ أ/ج\دة د¨لها، الفعل الثقايف، ما
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الثقافة دورها، دورها، ٔ/ن الثقافة يه اDيل غتجعل العقل د¨ل الÚرش، 
العقل د¨ل الشBباب د¨لنا ٔ�ن �كون مزت�، ٔ�ن �كون حمصنا، ٔ/ن مااكيناش 
ثقافة، الفعل الثقايف، الفن ثقافة، الشعر ثقافة، واÂد العدد داملسائل اليت 

  .¨ل الÚرش ماعند�ش�مني الفكر د
ولهذا، كÃشوفوا وليداتنا �ميشBيوا Vاعش، Sالش ²ميشBيوا؟، Sالش، 
ٔ/ن مااكيناش فني، ما²يناش وسائل لتحصني العقول لهاذ املواطنني، الن 
²يقولوا راه عند� واÂد العدد د¨ل املغاربة راه ²يكونوا، لقمة سه^ �لÃسBبة 

ش، ال ح\ا مكغرب، ٔ�ن( âحكومة، Dلتيارات املتطرفة، Sالش؟ ٔ/نه ماعند�
²وزارة، مفعلتوش، داك اليش خصو يتدار لهاذ الشBباب �ش �كونوا، 

  .حنصنومه، حنصنو، �ربيومه، حنصنو عقلهم
ٕاذن، الثقافة ٔ�ساسBية السBيد الوز�ر، و�لتايل، ٔ�� كنقول لمك �لك 
صدق، �لك صدق، وÂ�ٔرتمك، وكنكول ٔ�ن هاذ أ/ربع سBنني وال هاذ 

 Bبابامخلس سBيل فاتت، فشلت احلكومة يف ٔ�ن تُمكن هاذ الشDنني ا....  

  :السBيد رئCس اجللسة
  .شكرا، شكرا السBيد املس�شار احملرتم، شكرا DلسBيد املس�شار

  .اللكمة DلسBيد الوز�ر Dلرد Sىل التعقOب

  :السBيد وز�ر الثقافة
حصيح ٔ�ن هناك ٔ�زمة ثقافOة، هناك حر²ية ثقافOة Èري مسBبوقة، ما معر 

ب ما عرف هاذ احليوية ثقافOة وٕابداعية اDيل عرفها يف هاذ السBنوات املغر 
  .أ/|رية

جوج، املغرب ما معرو ما عرف هاذ السBياسة إالرادية ٕالÂداث 
مؤسسة ثقافOة، ال املؤسسة الثقافOة دالقرب، وال املؤسسة الثقافOة اDيل 

  .تريSاها صاحب اجلال� Dلمشاريع الكربى
  .ذ النوع د¨ل املشاريعما معر املغرب ما عرف ها

بطبيعة احلال، �نتظارات ²برية و²برية ]دا، ولكن، مÃlساوش بrٔن 
هناك ارث ثقOل، املغرب هاذي عقود مامعرو ما اهمت �xال الثقايف، اكن 

  ....تيعتربو فقط 

  :السBيد رئCس اجللسة
  .شكرا السBيد الوز�ر

إالÒاز Sىل "ميكن ٔ�ن ÑسBتدرك يف السؤال املوايل واDيل هو موضوSه 
  ".مرافق ثقافOة

واللكمة ٔ/Âد السادة املس�شار�ن من فريق �حتاد العام Dلمقاوالت 
  .املغرب لتقدمي السؤال

  :املس�شار السBيد ¨سني غمنوين
  السBيد الرئCس،

  السادة الوزراء احملرتمون،

  السادة املس�شارون واملس�شارات احملرتمون،
ه الثقافة يف �منية اÞوق، وتعز�ز امجليع يعمل اVور الهام اÞي تلعب

القدرات، و�منية املهارات، وحتصني اÞات من لك احنراف، واÞي ي�\اىف 
مع ما يقع اليوم يف مدينة ٔ�اكد�ر Sىل سOÚل م�ال، من تغيري وظيفة مر²ب 
ثقايف ومعهد موسBيقي ٕاىل مر²ب ٕاداري Dلموظفني، وهو ما |لف اس�Oاء يف 

�ملدينة، بعدما قررت اجلهات الوصية الرتاجع عن ٔ�وساط املهمتني واملثقفني 
  .ختصيص املر²ب Dلوظيفة اليت ٔ�سس من ٔ�]لها

وٕاذ نlÃقد هذه اخلطوة، السBيد الوز�ر، فٕاننا ±سائلمك عن التدابري 
املت�ذة ٕاليقاف هذا إالÒاز Sىل املرافق الثقافOة يف ٔ�اكد�ر، ٔ�و jشلك Sام، 

من موسBيقى، ومرسح وÑشكOل، واليت ذات أ/مهية الرتبوية يف تعمل الف\ون 
  تعترب حقا من حقوق أ/طفال والشBباب؟ 

  .وشكرا

  :السBيد رئCس اجللسة
  .شكرا DلسBيد املس�شار

  .اللكمة DلسBيد الوز�ر لٕال]ابة Sىل السؤال

  :السBيد وز�ر الثقافة
  السBيد الرئCس،

  السBيدات والسادة املس�شار�ن،
اDيل تتقوم به وزارة الثقافة كام تعلمون، ٕاىل ]انب هاذ اxهود الك�ري 

ٕالÂداث مؤسسات ثقافOة، �لكمت Sليه سابقا، هناك كذ÷ جامSات 
�رابية، ٕاما يف ٕاطار رشاكة مع وزارة ٔ�و مبفردها اDيل كذ÷ ÑشBتغل 

  .ٕالÂداث مؤسسات ثقافOة
وهاذ املر²ب الثقايف اDيل �لكمتو Sليه، واملعهد املوسBيقي د¨ل 

رج يف ٕاطار املشاريع اDيل �رجمهتا امجلاSة «لبورجت يف ٔ�اكد�ر، هو تC\د
احلرضية د¨ل ٔ�اكد�ر يف ٕاطار اÓطط احلرضي د¨لها، د¨ل سBنوات 

1997-2003.  
  

وانطلقت يف أ/شغال، املرشوع د¨هلم، انطلق يف أ/شغال سBنة 
2001.  

بقرار من اxلس امجلاعي ٔ�نذاك د¨ل  2003هاذ أ/شغال توقفت سBنة 
xٔن ما بقاوش �هيمتوا �لثقافة وردوها ملحقة ٔ�اكد�ر، وهاذ اrلس ٔ�|ذ قرار ب

  .. ٕادارية، هذا يف ٕاطار اÓطط
الوزارة �ٓنذاك تد|لت وقالت بrٔن يه قاب^ �ش توا²ب وتدمع �ش 

  . خترج هاذ املؤسسة الثقافOة حلزي الوجود، ٕاال ٔ�ن امجلاSة ما اسBتاج�اÑش
Sة د¨ل ٔ�اكد�ر رشاكة سBنوات اقرتح\ا Sىل امجلا 3ٔ�كرث من هذا، هاذي 

ٕالÂداث مرسح ²بري ومركز ثقايف، ما اسBتاج�وش، ٔ�كرث من هذا السBنة 
املاضية ا|ذينا قرار �ش ±رشيو اح\ا بنفسBنا ٔ�رض ونبOÃو مرسح اDيل 
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 .تCسBتاجب Dل§اجOات د¨ل ٔ�اكد�ر ويف املسBتوى د¨ل مدينة ٔ�اكد�ر
  .شكرا

  :السBيد رئCس اجللسة
  . شكرا السBيد الوز�ر

  .ٔ/Âد السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعقOب اللكمة

  :املس�شار السBيد ¨سني غمنويم
  . هو الثقافة مسؤولية امجليع نعم

وامسحوا يل، السBيد الوز�ر، بrٔن ٔ�ذ²ر احلضور مبقو� مشهورة Dلم/ 
ٕالن حمكت أ/قدار Sىل خراب مدينة : "محمد اخلامس طيب هللا �راه

، ف\حن اليوم ن�ساءل ٔ��ن يه "دتنا وعزميتنأ�اكد�ر، فٕان بناهئا مو²ول ٕاىل ٕارا
  ٕارادتنا ؤ��ن يه عزميتنا؟

مايش ²وزارة، مكنتخبون، مكجمتع مدين، ²سلطات و²وزارة، ٔ/ن الثقافة 
�ردع إالرهاب، فالثقافة البد من صون اÞوق من `اوي إالسفاف، الثقافة 

سانية، عند� Ñشجع السBياÂة، تبارك هللا عند� الثقافة أ/مازيغية، عند� احل 
Èادي نعطيوه DلسBياح اDيل ²يجيو  (bouquet)أ/ندلسBية والعربية، هذا 

/ٔاكد�ر، والثقافة لCست بقطاع Èري م\تج، الثقافة قطاع م\تج، مك من 
شعوب، السBيد الوز�ر، عرفت واÂد ا¬منو اقlصادي �لنضج الثقايف، ها 

  .يه ٔ�ملانيا تبارك هللا واك�ن ٔ�م�^ كثرية
سؤال Èري مو]ه لمك بوÂدمك ٔ�لسBيد الوز�ر، ولكن اح\ا اDيل ٕاذن هاذ ال 

كن�ساؤلوا مجيع اDيل كنقول ليمك وهو ٔ�جOو لعند�، ٕاين ٔ��شدمك ند�رو يد يف 
و±شوفو املشاريع اDيل  (on vas prendre le bâton de pèlerin) يد 

 اكينني ومlوقفني، وتعطيو حىت ٔ�ن( واÂد اجلهد د¨لمك وحناولو ٕان شاء هللا
Sام اك�ن Èري  �15ش �زيدو هباذ املشاريع وخنرÒم من هذه القوقعة، راه 

  .احليوط، حىت «لبورجت كام قلت
  .وشكرا

  :السBيد رئCس اجللسة
  .شكرا السBيد املس�شار احملرتم

  .اللكمة DلسBيد الوز�ر Dلرد Sىل التعقOب

  :السBيد وز�ر الثقافة
لك�ري د¨ل وزارة الثقافة نبغي نؤكد لمك السBيد املس�شار Sىل العزم ا

�ش ÑشBتغل مع مدينة ٔ�اكد�ر واxالس املنتخبة يف ٔ�اكد�ر Dلتمنية الثقافOة 
وٕاÂداث مرسح ²بري يف جحم هاذ املدينة السBياحOة ومر²ب ومركز ثقايف 
كذ÷، �سBتعداد اكمل واملزيانية خمصصة، واح\ا راه د|لنا يف املسطرة 

  . د¨ل اقlناء أ/رض
سBنوات، اح\ا  ²3ر حOث ٔ�ن ٔ�اكد�ر ما اسBتاج�اÑش هاذي Èري نبغي نذ

اشBتغلنا مع «رودانت Â�ٕداث مركز ثقايف، مع �ٓيت ملول ٕاÂداث مركز 

ثقايف، مع �زنCت ٕاÂداث وتطو�ر املركز الثقايف وٕاÂداث معهد موسBيقي 
د¨ل  50]ديد، اشBتغلنا يف املنطقة ٔ/ن تنعرفو، ونقط القراءة ٔ�كرث من 

مت إالÂداث د¨لها يف املنطقة د¨ل سوس، ٔ/ن تنصيبو  نقط القراءة اDيل
دامئا مع الساكنة ومع املنتخبني Sامة يف املنطقة د¨ل سوس �س اDيل 
عندمه واÂد إالرادة وٕارادية وتCشار²وا كذ÷ âرشاكء �¬متويل د¨ل هاذ 

  . املؤسسات الثقافOة، هنäCا لمك
 العزم د¨لمك �ش ولكن مع ٔ�اكد�ر صبنا مشالك وا/ٓن تتعربوا Sىل

منشBيو مجيع لتمنية الثقافة بrٔاكد�ر مفرح�ا، اح\ا Èادي تصيبو� رشاكء ملزتمني 
  .يف هذا �جتاه

  .شكرا

  :السBيد رئCس اجللسة
  .شكرا السBيد الوز�ر

  . وشكرا S Uىل مسامهته معنا يف هذه اجللسة
 ونlÃقل ٕاىل السؤال املو]ه ٕاىل السBيد الوز�ر امللكف �لعالقات مع

  ".اSÞاeر الغابوية"الربملان واxمتع املدين وموضوSه 
  .اللكمة ٔ/Âد السادة املس�شار�ن من الفريق احلريك لتقدمي السؤال

  :املس�شار السBيد حيفظه �منبارك
  .شكرا السBيد الرئCس احملرتم

  السادة الوزراء احملرتمني،
  السBيدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

ة موردا اقlصاد¨ وٕا�كولوجOا `ام يف بالد�، Èري ٔ�ن Ñشلك الرثوة الغابوي
هذا القطاع يعرف حتد¨ت كربى تُعمق �راجعه ²رايس طبيعي ح�ا به هللا 

  . وطننا العز�ز
ولعل ٔ�كرب حتدي يواÒه هو قOام سBياسة معومOة موÒة لتمنية حميط 

د الغابة و|لق بدائل Dلساكنة اxاورة اليت ال مورد لعCشها Èري املور
  .الغابوي، Sلام ٔ�ن هذه الساكنة تقدر بثلث ساكنة املغرب

كام ٔ�ن معظم هذه الساكنة معرضة S�Dاeر الغابوية «رة عن حق، و«رة 
ٔ�خرى عن �طل، مما يُعرض هذه الفäة ٕاىل مlابعات تفرض Sلهيا مغادرة 

  .ق�ائلها
 وSىل هذا أ/ساس، السBيد الوز�ر احملرتم، ±سائلمك ٔ�وال، ٔ�ال تفكرون

يف ٕاعفاء املتابعني هبذه اSÞاeر، |اصة ا�Þن مل ي�س�Úوا ال يف إالتالف 
العمدي Dلغابة ٔ�و ٕاحراقها، Sلام ٔ�ن من شrٔن هذا إالجراء |لق مصاحلة 

  ٔ�خرى من املصاحلات التارخيية لبالد�؟
5نيا، ما يه سBياسة احلكومة خللق بدائل اقlصادية واج(عية لساكنة 

  ن محلاية الغابة؟املناطق الغابوية ²رها
 .وشكرا السBيد الرئCس احملرتم
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  :السBيد رئCس اجللسة
  . شكرا السBيد املس�شار احملرتم

  .اللكمة DلسBيد الوز�ر لٕال]ابة Sىل السؤال

واxمتع  السBيد عبد العز�ز العامري الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان
  :املدين

لهاذ السؤال، واDيل ٔ�وال، ٔ�شكر السBيد املس�شار احملرتم Sىل طرÂه 
  . ²هيم واÂد القطاع حOوي

وكام قلمت السBيد املس�شار، هاذي واÂد الرثوة ح�ا� هللا هبا البالد 
د¨لنا، واملوضوع عندو ٔ�بعاد يف احلقOقة ٔ�بعاد بي�Oة، ٔ�بعاد اقlصادية ؤ�بعاد 

  .اج(عية
�لك ت²ٔrيد هاذ الرثوة كتعرف ضغوطات، كتعرض، مع اكمل أ/سف، 

من بCهنا العمليات د¨ل القطع واسBتخراج املواد الغابوية بصفة  لضغوطات
Èري قانونية، كذ÷ تتعرض لضغط د¨ل الرتايم Sىل امل/ الغابوي، Sىل 

  .التعشCب د¨ل أ/رايض وكذ÷ الرعي اجلاeر
هاذ الضغوطات كتفاوت من م\طقة ٕاىل ٔ�خرى، ٕاىل اكنت م\اطق 

شCب، ف�الÃسBبة Dلمناطق اDيل الشامل كتعرف S�ٔىل ±سBبة فÙ خيض التع 
كتعرف معلية القطع واسBتخراج املواد الغابوية كنو]دوها ٔ�ساسا يف م\اطق 

  .أ/طلس املتوسط والهضبة الوسطى والغرب
  :بطبيعة احلال ٔ�مام هذه الوضعية، اك�ن ثالث مسBتو¨ت

اك�ن املسBتوى اDيل كتقوم به املندوبية السامOة اDيل يه يف بعض . 1
التدابري املرتبطة ٔ�ساسا بت§ديد وتrٔمني امل/ الغابوي، وكذ÷ إالجراءات و 

مواÒة هاته �عتداءات اDيل كتوقع Sىل الرثوة الوطنية الغابوية لتجنب 
  Âدوث ٔ�ي اخlالل يف التواز�ت البي�Oة وفق القانون؛

اك�ن القانون، اجلانب القانوين واDيل Sىل لك Âال كريتب عقو�ت، . 2
Ùتوى؛ غرامات مادية فBىل هاذ املسS يل كتوقعDالفات اÓخيص بعض ا   

واك�ن القضاء اDيل هو اDيل ²يصدر أ/حاكم طبقا Dلقوانني واDيل . 3
أ/عوان د¨ل املياه والغا�ت ²يقوموا طبقا Dلقانون بضبط اÓالفات، حتديد 

  .هوية املر�كب، تدو�هنا يف حمارض رمسية وٕاÂا¬هتا Sىل النيابة العامة
  . ناك املسطرة القضائية اليت تÚث يف �ٓخر املطافٕاذن، ه 

لكن، ت�Ãغي إالشارة ٕاىل ٔ�ن املندوبية دارت جوج د¨ل اVور¨ت، 
دورية تذ²ر �ملقlضيات القانونية وال�رشيعية، واك�ن واÂد دورية `مة 
ٔ�رشت جلزء من حمتوى د¨لها، السBيد املس�شار احملرتم، يتعلق ٕ�جراء 

د¨ل املصاحلة يف شrٔن اجلنح الغابوية حسب ما Aسمح  التصاحل، يه املقاربة
به ال�رشيع الغابوي، هبدف Ñشجيع السلوك إالجيايب Vى الساكنة احمللية من 
ٔ�]ل الكف Sىل أ/±شطة اليت ترض �لرثوات الغابوية ووضع لها ٕاطار 
حمدد، هاذ املذ²رة وضعت واÂد إالطار حمدد Dلتصاحل وفق ضوابط حمددة 

  .رية بطبيعة احلاليف هذه اVو 

ٕاىل ]انب تفعيل هاذ اجلانب القانوين الزجري وكذ÷ اجلانب د¨ل 
املصاحلة يف ٕاطار القانون، اك�ن اجلوانب املرتبطة �لتمنية، ويف هاذ إالطار 
املندوبية كت§دث بعض املشاريع الصغرى املدرة ÏD|ل، م�ل �ربية املاشBية، 

 الساكنة يف ٕاطار تعاونيات �ربية الن§ل، الصناSة التقليدية، تنظمي
  .ومجعيات

  :السBيد رئCس اجللسة
  . شكرا السBيد الوز�ر

  .واللكمة ٔ/Âد السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعقOب

  :املس�شار السBيد حيفظه �منبارك
  . شكرا السBيد الوز�ر احملرتم Sىل هذه التوضي§ات

ملناطق ؤ�ود يف هذا السBياق ٔ�ن ٔ�ؤكد Sىل ٔ�ن املد|ل الطبيعي لتمنية ا
الغابوية واجلبلية هو التعجيل ٕ�خراج القانون اجلبيل ٕاىل Âزي الوجود، 
�عتباره ٕاطار Ñرشيعيا يضمن تناخس التدا|الت القطاعية ويبلور رؤية �منوية 
م\دجمة ٕالنصاف ساكنة هذه املناطق اليت تعرف خصاصا ²بريا يف خمتلف 

  . اxاالت
ق ٕا�ن حكومة التناوب ومن ولعلممك، السBيد الوز�ر احملرتم، فقد سBب

موقع مسؤولية حزبنا �ٓنذاك يف إالرشاف Sىل قطاع املياه والغا�ت، فقد مت 
ٕاSداد مرشوع قانون ٕاطار لتمنية املناطق اجلبلية ٕاسوة �لعديد من اVول، 

  . لكن رمغ مرور ما يقارب عقد�ن الزال هذا املرشوع مل �ر النور
احملرتم، ٕالخراج هذا القانون مع لهذا، فlطلعنا ²بري، السBيد الوز�ر 

املنظم لٔ�مالك الغابوية املتقادم مبا  1917موا²بته S�ٕادة النظر يف قانون 
حيمي امل/ الغابوي ويعزز مك�سBبات ذوي احلقوق وحيل ٕاشاكلية الت§ديد 

  . الغابوي وينصف امجلاSات الساللية
دة النظر يف ولتكون هذه املراجعة �جعة البد يف نظر� ٔ�ن يوازهيا ٕاSا

املنظم ٔ/رايض امجلوع، حىت يمت فصل مرشوع ما بني امل/  1919قانون 
  .الغابوي وامل/ امجلاعي

  .وشكرا السBيد الرئCس

  :السBيد رئCس اجللسة
  .شكرا السBيد املس�شار احملرتم

ولٔ�سف مل ي��قى DلسBيد الوز�ر وقت Dلرد Sىل التعقOب، و�لتايل  
  . اته اجللسة±شكره Sىل مسامهته معنا يف ه

ونlÃقل ٕاىل السؤال املو]ه DلسBيد وز�ر ال�شغيل والشؤون �ج(عية، 
  ".وضعية عامل ومسBت�ديم الرشكة املغربية Dلصلب"وموضوSه 

اللكمة ٔ/Âد السادة املس�شار�ن من فريق �حتاد املغريب Dلشغل 
 .لتقدمي السؤال
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  :املس�شار السBيد رشBيد املنياري
  ،السBيد الرئCس احملرتم

  السادة الوزراء احملرتمون،
  السادة املس�شارون واملس�شارات احملرتمون،

سBبق ليا وسولت وطرحت تقريبا نفس السؤال حول واÂد الرشكة 
  ". مغرب س�Oل"اDيل تعترب نفسها فوق القانون ويه رشكة 

ا/ٓن ٔ�سائلمك مرة ٔ�خرى، السBيد الوز�ر، ٔ��ن دورمك يف فرض اÂرتام 
قابية واÂرتام مدونة الشغل وتطبيق الربوتو²والت اليت القانون واحلر¨ت الن

  مت توقOعها مع ممثيل النقا�ت؟
  .وشكرا

  :السBيد رئCس اجللسة
  . شكرا السBيد املس�شار

  .اللكمة DلسBيد الوز�ر Dلجواب Sىل السؤال

  : السBيد عبد السالم الصديقي، وز�ر ال�شغيل والشؤون �ج(عية
  .شكرا السBيد الرئCس احملرتم

  لسBيدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،ا
بغيت ±شكر ٔ�عضاء فريق �حتاد املغريب Dلشغل Sىل وضعهم هذا 

  . السؤال
قال ليا مرة ٔ�خرى، ما اكيÃش مرة ٔ�خرى، السBيد املس�شار، ٔ/ول 
مرة، �لطبع اكنت اتصاالت ولكن مايش من دا|ل جملس املس�شار�ن، 

هنا حسب Sلمي ٔ/ول مرة، Sىل ما  اكنت االتصاالت يف ٕاطار الوزارة، ٔ�ما
  . يبدو

من ٔ�كرب " مغرب س�Oل"�لطبع السؤال هاذ الزناع د¨ل الشغل د¨ل 
اDيل عند� �زاSات من هذا  4وال  3ؤ�عوص الزناSات ا/ٓن اDيل كنعرفوها، 

  . الق�يل، عندي ]دول الزناSات وكنتوصل هبا يومOا
ولني النقابيني وال مع هاذ الزناع �لكمنا فOه Sدة مرات ال مع املسؤ 

املسؤولني د¨ل الرشكة، طبعا يف البداية وقعت فOه اج(Sات حملية، 
ز¨رات مlعددة د¨ل مف�يش الشغل، اج(Sات ٕاقلميية، تد|ل د¨ل السBيد 
الوايل د¨ل اVار البيضاء، تد|ل كذ÷ د¨ل القOادة الوطنية د¨ل �حتاد 

  . املغريب Dلشغل يف خشص ٔ�مOهنا العام
يوم يف  15اسBتق�لت خشصيا املد�ر العام د¨ل الرشكة هاذي يش 

املكlب، معليا �ش نبداو �خلتام، بقا واÂد بصيص أ/مل ٔ�ننا نتوصلو ٕاىل 
يش Âل توافقي، ولكن حسب اعتقادي حقOقة ٔ�عطيت لك ما AسBتحق، 

د¨ل  600ا/ٓن مرضبني، يعين  600د¨ل اخلدامة،  1400ٔ/ن املشلك 
�ش نتلكمو رصÂاء، هذاك السBيد املد�ر العام اكن ٔ�|ذ الزتام العائالت، 

  . واÂد املرة �ش يوقع Sىل الربتو²ول د¨ل االتفاق، ما اÂرتموش
]اء عندي Dلمكlب، قلت U هللا خيليك واش هاذ العامل تCسالوا ÷ 

؟ قال يل، ٕايه تCسالوها ليا، قلت U واش Èادي 2015أ/جرة د¨ل دج\رب 
  .م �ش خيلصها وٕاذا به ما |لصشختلصها؟ الزت 

معليا ا/ٓن ٕاىل ما Âليناش املشلك، اك�ن القضاء والعدا� يه اDيل 
Èادي حتسم يف هناية املطاف، ال ٔ�رى Âال �ٓخر دون ذ÷، مع اكمل 

  . أ/سف
وحىت إالخوان العامل تlCاصلوا بيا، �لعرشات Sرب صفحيت د¨ل 

� تنقدر الظروف اDيل تيعCشوا الفاAسBبوك، وتنÝاوهبم يف بعض أ/حOان، �ٔ 
فهيا العامل واملrٔساة اDيل تيعCشوها، مrٔساة اج(عية كربى، ٔ/ن مايش 
ساه^، ٔ/ن معر تقريبا سBنة د¨ل هاد اخلالف هدا، هذاك السBيد تيد�ر 
يش مرات عندو، تيقول ÷ يش مrٓ|ذات، العامل، ٕاىل Èري ذ÷، بrٔن اك�ن 

ٔ�ن هناك خرق Dلقانون وSدم ا¬متسك  الصابو«ج، ولكن يف العمق ٔ�� ٔ�تفق
  . مبا مت االتفاق Sليه

واح\ا Èادي نواصلو ال مع السBيد الوايل اتصلت به اليوم وال مع إالدارة 
الوطنية د¨ل النقابة، عسا� ٔ�ن جند Âال مرضيا لهذا املشلك، ٔ�وال �ش 
ننقذ كذ÷ ٔ/ن مايش من مصلحتنا �ش مؤسسة من هذا احلجم Èادي 

  .تفلس
  .اشكر 

  :السBيد رئCس اجللسة
 .شكرا السBيد الوز�ر

  .اللكمة ٔ/Âد السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعقOب

  :املس�شار السBيد رشBيد املنياري
يف احلقOقة السBيد الوز�ر احملرتم ٔ�� ٔ�وال تÃشكرو �مس فريق �حتاد 
املغريب Dلشغل Sىل تفاLS، وصيفlنا لو سؤال كتايب و]اوبنا Sليه �لتفاصيل 

ملم^، ولكن ت�Cقى دامئا السؤال املطروح، واش هاذ السBيد، هاذ املد�ر ا
د¨ل هاذ الرشكة واش هو فوق القانون؟ واش هاذ الرشكة ÑشBتغل يف 

  قارة ٔ�خرى ٔ�و يف دو� ٔ�خرى؟
|اصنا نطبقو Sلهيم املساطر القانونية املعمول هبا، و|اص وزارة 

ع إالماكنيات د¨لها �ش ال�شغيل ويف ٕاطار التضامن احلكويم ÑسBتعمل مجي
تو]د Âل لهاذ العائالت، راه حنن ٔ�مام اكرثة وس�lحول ٕاىل مrٔساة، لك يش 

د¨ل العائالت Èادي نقول  600د¨ل العائالت، واش  600تCسمع بrٔهنم 
هلم سريوا Dلقضاء؟ ونعرف املسطرة القضائية ومك تrٔ|ذ من الوقت، Èري 

ل�ٔ إالدارة يف رصفها حتت جمرد رصف املسBتحقات د¨هلم Èادي تبدٔ� تت
  .ذرائع Èري مفهومة، هذا يف Âد ذاته تيطرح ٕاشاكليات

حنن مق�لون، راه الشهر اجلاي ٕان شاء هللا رمضان املكرم، واش بغينا 
±شوفو يف املغرب هاذ الصورة يف الوقت اDيل امجليع ينادي ولك يش تيقول 

امرسات د¨ل هاذ بrٔنه م\اخ أ/عامل حتسن وحتسن وحتسن، راه م�ل هاذ امل
املدراء ود¨ل هاذ النوع من الرشاكت يه اليت Ñيسء لصورة املغرب، 
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  .ولCس العامل ا�Þن ميارسون حقوقهم املرشوSة
ؤ�]دد طليب، السBيد الوز�ر، ٔ�ن ÑسBتعملوا وحنن ٕاىل ]انبمك مجيع 
ٕاماكنيا�مك مع اكمل الفرقاء من ٔ�]ل ٕاجياد Âل �ريض مجيع أ/طراف، 

  ".مغرب س�Oل"لنظر يف عقلية مد�ر رشكة وي�Ãغي ٕاSادة ا
  .وشكرا

  :السBيد رئCس اجللسة
 .شكرا السBيد املس�شار احملرتم

ونlÃقل ٕاىل السؤال املوايل وموضوSه ٕالغاء اتفاقOة التضامن �ج(عي 
بني املغرب وهولندا، اللكمة ٔ/Âد السادة املس�شار�ن من فريق العدا� 

  .والتمنية لتقدمي السؤال

  :السBيد م�ارك مجييل املس�شار
  السBيد الرئCس،
  السادة الوزراء،

  أ/خوات وإالخوة املس�شار�ن،
السBيد الوز�ر، ٔ�قدمت احلكومة الهولندية Sىل ٕالغاء اتفاقOة الضامن 
�ج(عي املوقعة مع بالد�، وذ÷ بقرار Â�ٔادي اجلانب، دون مراSاة 

  . فاقOةوضعية �ٓالف أ/رس املغربية اليت تطبق Sلهيا هذه االت
وكام تعلمون، السBيد الوز�ر، فٕان Sددا `ام من اجلالية املغربية يف 

 5هولندا معنية �/5ٓر السلبية ٕاللغاء هذه االتفاقOة، من |الل مراجعة 
ٔ�نواع من التعويضات، |اصة معاشات الباقني Sىل قOد احلياة وكذ÷ 

  . التعويضات اخلاصة �ٔ/طفال والتrٔمني الصحي
  :السBيد الوز�رÞا ±سائلمك 

  ما يه مسBتÝدات هذا امللف؟ 
وما يه إالجراءات اليت مقمت هبا من ٔ�]ل مواÒة هذا القرار اجلاeر ضد 

  اجلالية املغربية؟
  .شكرا

  :السBيد رئCس اجللسة
  . شكرا السBيد املس�شار

 .اللكمة DلسBيد الوز�ر لٕال]ابة Sىل السؤال

  : السBيد وز�ر ال�شغيل والشؤون �ج(عية
  .السBيد الرئCس احملرتمشكرا 

  السBيدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
جوا� Sىل سؤالمك السBيد املس�شار احملرتم Sىل هذا املوضوع د¨ل 
االتفاقOة د¨ل الضامن �ج(عي مع املغرب وهولندا واليت تناولناها يف هذه 

واب، القاSة، يف الÃس�ة ما ق�ل السابقة xلس املس�شار�ن ويف جملس الن
يعين ملدة سBنة حنن نناقش هذا املوضوع، �ش ما نطولوش نعطيمك فقط 

  . املسBتÝدات
كام تعلمون يف شBتÃرب أ/|ري وقعنا Sىل توافق ما بني الطرفني حول 
خمتلف البنود د¨ل اتفاقOة من ٔ�]ل مراجعهتا، وبقي واÂد البند ما اتفق\اش 

ل اململكة، حOث مايش يف Sليه، هاذ البند هو يتعلق �لوÂدة الرتابية د¨
االتفاقOة اكينة، يف املؤسسة اDيل كت�لص يعين املقابل د¨ل الضامن 
�ج(عي د¨لنا د¨ل املغرب، فهيا ²ي§ددو، ²يقول ÷ املغرب �سBتl\اء 
أ/قالمي الصحراوية، اح\ا هاذ العبارة هاذي ما ق�لناهاش، قلنا ما ميك\اش 

  .نوقعو ٕاذا ما اكن�ش اتفاقOة
فت هنا أ/مور عند هاد احلد م\ذ شBتÃرب، اك�ن مفاوضات ]ارية، فوق

اتصاالت Sىل مسBتوى ٔ�ساسا Sىل مسBتوى وزارة الشؤون اخلارجOة، وا|ا 
ا/ٓن احلكومة الهولندية والربملان الهولندي بغرفlيه صادق Sىل إاللغاء وتÃرش 

  . يف اجلريدة الرمسية، ولكن ما تبدا ويد|ل التطبيق ٕاال يف �ٓخر يونيو
احلكومة الهولندية تتعرفو احلكومة فهيا كذ÷ تيارات مlعددة، ها 
ا¬ميني، ها الCسار، هاذ اليش لك يش وهاذ البلية اDيل ]ات من ا¬ميني 
املتطرف هام اDيل اكنوا وراء هاذ العملية هاذي، فاحلكومة الهولندية �قOة 

ند�رو يش ممتسكة �ٔ/مل ٔ�هنم يتوصلوا ٕاىل Âل، حىت هام ²يجهتدوا �ش 
صيغة كام يه اكينة فواÂد العدد د¨ل االتفاقOات اVولية، ²يد�رو املغرب 
الرتاب د¨لو، بال ما يد|لوا يف جزئيات، واش أ/قالمي الصحراوية وال 

  . أ/قالمي الشاملية
اح\ا يف الوزارة د¨ل الشؤون اخلارجOة وهاذ اليش اسBتقOت أ/خ�ار 

¨لنا يف هولندا وال من طرف الوزارة هاذ الصباح، ال من طرف السفري د
د¨ل الشؤون اخلارجOة، يعين مل نتوصل بعد ٕاىل القطيعة، مازال ٕ�ماكننا ٔ�ننا 

  . نتوصلو ٕاىل Âل، وٕاذا ما توصلناش ٕاىل Âل كنتحملوا املسؤولية د¨لنا
Sىل ٔ�ي، القضية د¨ل الوÂدة الرتابية لCست جمال Dلمساومة وال، هاذ 

  . اليش ]اري به العمل
واملواطنني د¨لنا املغاربة يف هولندا Èادي يتفهموا هاذ اليش، هام Sارفني 
متسكهم �لوÂدة الرتابية ما ميكÃشاي نفرطو ونبقاو خنليو اxال لٔ�لسن 
يتالعبوا بنا، وهام حيددو املغرب فني ت�Cدا وفني ²يÃهتËي، هذه مسrٔ� مغربية 

عه، وصاحب اجلال� مغربية، ما ±سمحوا حىت ليش واÂد ٔ�¨ اكن موق
ٔ�عطى اVليل يف اخلطاب د¨لو يف اململكة العربية السعودية يف املدة 

  .أ/|رية

  :السBيد رئCس اجللسة
  . شكرا السBيد الوز�ر

 .اللكمة ٔ/Âد السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعقOب

  :املس�شار السBيد نOÚل أ/ندلويس
  .شكرا السBيد الرئCس

  السادة الوزراء احملرتمون،
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  سادة والسBيدات املس�شار�ن احملرتمني،ال 
ٔ�بدٔ� مبا خمت به السBيد الوز�ر احملرتم، فعال القضية د¨ل الوÂدة الرتابية 

  . لCست جمال Dلمزايدة وحنن مع احلكومة يف هذا التو]ه jشلك طبعا واحض
Èري، السBيد الوز�ر، هذا إاللغاء اDيل مت يف م\تصف شهر فربا�ر هو 

طبعا من طرف واÂد، يعين jشلك ٔ�سايس هو  يعين jشلك ٔ�سايس، اDيل
رضب واÂد البند ٔ�سايس يف االتفاقOة وهو املساواة اليت اكنت ما بني العامل 
املغاربة ٔ�و املهاجر�ن املغاربة والهولنديني، ف�التايل بدل، طبعا اVو� 
الهولندية ٔ�ن تعرتف لهؤالء مبا قدموه من تضحيات من ٔ�]ل املسامهة يف 

د الهولندي، مع أ/سف، جند هذا التعامل هو من طرف بناء �قlصا
  . واÂد

السBياق د¨ل إاللغاء هو اكن ختاذ من ٔ�]ل ٔ�وال متر�ر ختفOض 
حسب ذاك القانون د¨ل  %40التعويضات د¨ل أ/رامل وأ/يتام بÃسBبة 

بÏ إالقامة، مث كذ÷ Âذف التغطية الصحية يف الفرتة د¨ل العطل، 
Oف ٔ�داء تعويضات أ/طفال القاطنني �ملغربوالنقطة الثالثة توق.  

  السBيد الوز�ر، 
امللمتس د¨لنا كفريق د¨ل العدا� والتمنية ما دام اك�ن واÂد ا/ٓ]ال من 
هنا ٕاىل فاحت يوليوز لتفعيل أ/جرٔ�ة د¨ل بعد صدور القانون يف اجلريدة 

ضغط، الرمسية، ف�التايل امللمتس Sىل املسBتوى اVبلومايس، Sىل مسBتوى ال
Sىل مسBتوى احلكومة، وزارة ال�شغيل، الوزارة امللكفة jشؤون اجلالية، 
وزارة اخلارجOة، مجيع أ/طراف املتد|^، امللمتس د¨لنا ٔ�ننا نضغطو ضغط 
من ٔ�]ل حتصني املك�سBبات د¨ل اجلالية املغربية، ٔ/ن Sائالت كثرية 

ت، س�lرضر، ولكن طبعا هذا ال�م ٔ�و هذا املطلب دون، كام قل
  ...املساس

  :السBيد رئCس اجللسة
  . شكرا السBيد املس�شار احملرتم

 .واللكمة DلسBيد الوز�ر يف ثواين معدودة

  : السBيد وز�ر ال�شغيل والشؤون �ج(عية
  . واÂد التوضيح رضوري

Èري السBيد املس�شار، اح\ا قلت ÷ فÙ خيص االتفاقOة، مراجعة 
هيا من الناحOة التق\ية، التخفOضات االتفاقOة مlفامهني Sلهيا، ال رجعة Sل

  .وذاك اليش در� تنازالت وحىت هام داروا تنازالت

  :السBيد رئCس اجللسة
 .ا�هتËى الوقت السBيد الوز�ر

  :ةالسBيد وز�ر ال�شغيل والشؤون �ج(عي
  . هللا خيليك مج^

ٔ�ما فÙ خيص ٕاذا مشاو حىت طبقوا إالعفاء وال إاللغاء، ذاك الساSة 

احلكومة راه عندها حىت يه، حىت اح\ا ما ÈادAش نبقاو  حساب �ٓخر،
  .مكlويف أ/يدي، راه عند� السالح د¨لنا Èادي خنرجوه

  :السBيد رئCس اجللسة
  . شكرا السBيد الوز�ر، وشكرا ÷ Sىل مسامهتك معنا يف هذه اجللسة

والسؤال املوايل مو]ه ٕاىل السBيد الوز�ر املنتدب Vى رئCس احلكومة 
  ".ارتفاع ٔ�مثنة املواد الغذائية"شؤون العامة واحلاكمة، وموضوSه امللكف �ل 

واللكمة ٔ/Âد السادة املس�شار�ن من فريق أ/صا� واملعارصة لتقدمي 
 .السؤال

  :املس�شار السBيد العريب احملريش
  السBيد الرئCس احملرتم،

  السادة الوزراء،
  السBيدات املس�شار�ن،
  السBيد الوز�ر احملرتم، 

ة صاروخOة مؤخرا يف املواد الغذائية وأ/ساسBية وكذ÷ يف اكينة ز¨د
  . احلبوب

واح\ا مق�لني Sىل شهر رمضان وتنعرفو املعا�ة د¨ل الفقراء والضعفاء 
يف هاذ شهر رمضان، بغينا ±سولومك، السBيد الوز�ر، ٔ�شBنو هيrٔتوا وو]دتو 

  �ش تعاجلو هذا إالشاكل اخلطري اDيل املغاربة تيعانيو م\و؟

  :د رئCس اجللسةالسBي
  . شكرا السBيد املس�شار

 .اللكمة DلسBيد الوز�ر

السBيد محمد الوفا، الوز�ر املنتدب Vى رئCس احلكومة امللكف �لشؤون 
  :العامة واحلاكمة

يف احلقOقة املضمون د¨ل السؤال يشء، والعرض يشء �ٓخر، ولكن 
  . Èادي جناوب Sىل العرض

ار، ٕاىل وقعت الز¨دة، السBيد ٔ�وال، ما اك�ن ز¨دة صاروخOة يف أ/سع
املس�شار، ؤ�نت معرفة قدمية، ٕاىل وقعت ز¨دة صاروخOة يف أ/سعار راه 

  . هذاك ميس �قlصاد الوطين، اح\ا مlحمكني يف التضخم
اDيل وقع عند� هو عند� واÂد �رتفاع يف بعض املواد، بعض املواد، 

خOة ومشCيت حفا÷، قل ؤ�� مسBتعد نقوهلم ÷، ٔ/نه قليت لنا ز¨دة صارو
  .لنا ٔ�شBنو املواد وجنابوك

عند� ز¨دة يف املواد، يف مواد مايش يف احلبوب، ٔ/نه مراق�ني ٔ/نه 
اك�ن اDيل كرتاق�و اDيل كت§دد U اVو� أ/سعار واك�ن اDيل حر، مرتبط 
�لعرض والطلب، ؤ�نت تبارك هللا سBيد العارفني يف هاذ اليش وجمرب 

  . ذ أ/سBئ^هذه اxالس وها
التضخم اDيل حصل عند� بني شهر فربا�ر وشهر مارس، ٔ�� مسBتعد 
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نعطيك أ/رقام اDيل اليوم الصباح ٔ�عطهتا يل العامالت د¨ل املغرب لكو، راه 
  . ما اكيÃش هاذ اليش، ما اك�ن ال ز¨دة صاروخOة، ال ح�وب

فÙ خيص شهر رمضان، اح\ا عند� واÂد الرب�مج سBنوي وÈادي 
 .او ٕان شاء هللا يف أ/¨م املق�^ م�ارشة بعد فاحت ماينبد

وملا �نت عند� الصعو�ت يف السوق د¨لنا ا|ذينا التدابري الالزمة، 
ا|ذينا التدابري وراه يه يف اجلريدة الرمسية، ا|ذينا التدابري يف القطاين، 
وهاذ اليش كتعرفو، وراه السوق طاح، ٔ/نه والت واÂد إالماكنية د¨ل 

  .التخز�ن يف البالد
  .خنليو يش شوية ال يقول ليا يش Âد يش Âا]ة

  :السBيد رئCس اجللسة
  . شكرا السBيد الوز�ر

  .اللكمة ٔ/Âد السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعقOب

  :املس�شار السBيد العريب احملريش
  السBيد الوز�ر، 

عندي املذ²رة د¨ل املندوبية السامOة Dلتخطيط، فهيا املعطيات لكها 
املواد اDيل �زادت يف احلليب، يف العدس، يف اجلنب، يف السمك، يف 

ر¨ل، السBيد الوز�ر، Èري امسح يل السBيد الوز�ر،  300البيض، البص^ 
هاذ املواد لكها �زادوا، ولكن ٔ�� Sاد فهمت مز¨ن Sالش احلكومة ما 

ر Âاساش هباذ اليش اDيل تيحسوا به املغاربة، ما فهامÑش احلكومة بrٔن الرض 
  اDيل وصل Dلمغاربة من هاذ الز¨دات، الش؟

ٔ�� اليوم تÃسمع اجلواب د¨ل السBيد رئCس احلكومة Sىل �رملاين اDيل 
قدم �سBتقا� د¨لو، تضام\ا واحÝlا]ا مع الناس اDيل مشاو حضية نظرا 
ٔ/ن الرشوط الالزمة ما مlوفراش، وتCسBهتزء بفريق حمرتم، وهذا رئCس 

�االة، Sاد فهمت احلكومة Sالش يه ما مسوقاش، حكومة �لطريقة بال م 
Sالش ما مسوقاش؟ ٔ/ن السBيد رئCس احلكومة الوقت اDيل وصل Dلحمك 
وشد الكرايس جعبو الكريس، واملقربني واحلاشBية تبلصاو مز¨ن، 
وإالماكنيات توفرات والبص^ ما بقاش تCرشهيا والت تتجيه، والت دا|^ 

الناس يعين إالشاكالت والرضر اDيل الحق  �المlياز، ما بقاوش يعرفو هاذ
  . �ملواطنني

وامسعنا، السBيد الوز�ر، مؤخرا سBيدة وز�رة حمرتمة اDيل قالت الفقر ما 
اكيÃش، الش؟ ٔ/نه الفقر اكن Èري وسBي^ �ش توصل و�ش Ñشد 
الكريس، دا� والت مز¨نة، ما بقاوش الوزراء �ميشBيوا ¨لكوا البصارة مفاكن 

قاوش الوزراء �ميشBيو xموSة من املناطق، هاذ الوزراء والو معويم، ما ب
ال�س Sلهيم، ما بقاوش Sارفني الفقراء، ما بقاوش Âاسني �لفقراء، ما 

ر¨ل، واملواطن الضعيف ما  300بقاوش Sارفني بrٔن اDلوبيا �زادت والبص^ 
  . عندوش �ش مييش Dلسوق

مة املسؤولية د¨لها، هاذي لكها مشالك، السBيد الوز�ر، تتحمل احلكو 

ولكن الفالطا د¨لمك السBيد رئCس احلكومة، لو اكن هاذ احلكومة يف ماكن 
ويف دو� تت§رتم راسها ²ون قدمت �سBتقا� د¨لها، ٔ/ن مسعنا وز�ر ق�ل 

العذر "  (La RAM8)قليل تيقول ما فامهش ذاك اليش اDيل واقع يف 
 ال اليس اDيل ]اوبSارفش ٔ�ش قٕاىل اكن وز�ر ما " ٔ�كرب من الز�

، ٔ/سف Sىل هاذ (La RAM)املغاربة، هذا وز�ر ما فامهش ٔ�ش واقع يف 
  .الوضع اDيل اح\ا فOه، السBيد الوز�ر

  .شكرا لمك

  :السBيد رئCس اجللسة
  . شكرا السBيد املس�شار

  .اللكمة DلسBيد الوز�ر Dلرد Sىل التعقOب

العامة  السBيد الوز�ر املنتدب Vى رئCس احلكومة امللكف �لشؤون
  :واحلاكمة

وهللا العظمي ٕاال وضع عظمي، ٔ�� ما عندي Sالقة بذاك اليش اDيل كنت 
كتقول، الوضع د¨ل املغرب عظمي يف املالية العمومOة د¨لو، واملغرب اليوم 

  .|اضع لسBنة صعيبة د¨ل اجلفاف، ومع ذ÷ الوضع عظمي
 5نيا، حشومة Sليك اليس احملريش، عيب Sليك تقول Sىل رئCس

قرن ٔ�نه كتجيه البص^،  12حكومة داململكة املغربية، د¨ل بالد عندها 
عيب حرام Sليك، وكهنرض معك �لوطنية و�حلق، وز�ر، رئCس احلكومة 
د¨ل املغرب ²يتقىض حبال املغاربة، ما اكيÃش �مlيازات، راه عيب هاذ 

كنا|ذ  اليش، ما اكيÃOÃش، ٔ�� وز�ر، دا� ٔ�� كÃشارك كنا|ذ البص^ وال
احلليب، حرام هاذ اليش، عيب نتلكمو Sىل بالد� هباذ الشلك اليس 
احملريش، قاومو سBياسBيا، رضبو سBياسBيا حىت تيطري ولكن ما تقولش ليه 

  .البص^، عيب عيب Sليمك

  :السBيد رئCس اجللسة
  .شكرا السBيد الوز�ر

  . وشكرا S Uىل مسامهته معنا
  .�ر، معذرة السBيد الوز�رمعذرة السBيد الوز�ر، معذرة السBيد الوز

نlÃقل ٕاىل السؤال املو]ه ٕاىل السBيد الوز�ر املنتدب Vى رئCس 
ٕادماج "احلكومة امللكف الوظيفة العمومOة وحتديث إالدارة، وموضوSه 
  ".Âاميل الشهادات من موظفي القطاSات العمومOة وامجلاSات الرتابية

رالية اVميقراطية السادة املس�شار�ن من مجموSة الكونفد ٔ/Âدواللكمة 
  .Dلشغل لتقدمي السؤال، فليتفضل

  :املبارك الصادي السBيداملس�شار 
  .شكرا السBيد الرئCس

  السادة الوزراء احملرتمني،

                                                 
8 Royal Air Maroc 
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  السBيدات والسادة املس�شار�ن، 
  ..يعترب التكو�ن والتكو�ن املسBمتر Â�ٔد 

  :السBيد رئCس اجللسة
  .شوية د¨ل الهدوء هللا خيليمك

  .تقدم jسؤاU، املرجو ٕاعطائه الفرصة، تفضلي  املس�شار�نÂ�ٔد 

  :املبارك الصادي السBيداملس�شار 
  ،الرئCسالسBيد 

  .مىش ليا الوقت، رجع العداد

  :السBيد رئCس اجللسة
  .التوقOت هللا خيليك، تفضل السBيد املس�شار SاودÈري تفضل، 

  :املبارك الصادي السBيداملس�شار 
Âد اSVامات وراكeز تطو�ر يعترب التكو�ن والتكو�ن املسBمتر �ٔ قلت، 

وحتديث إالدارة العمومOة واخلدمة العمومOة، هاذ اليش ٕاىل اكنت فعال 
ق املوظفون  احلكومة عندها ٕارادة لتطو�ر اخلدمة العمومOة، وقد صد�
الشعارات اليت رفعهتا احلكومة حول هذا املوضوع، و�دروا ٕاىل مlابعة 

ق\ية خمتصة، �ذلني Òودا دراسBهتم وحصلوا Sىل شواهد، شواهد Sليا ت 
  .مجة Dلرفع من مسBتوى �كو�هنم والريق مبسBتوى ٔ�داهئم دا|ل إالدارة

لكن، احلكومة عوض �مثني هاته اجلهود وٕادماج هؤالء املوظفني يف 
Èلقت لك أ/بواب يف وجوههم،  إالدارات املناسBبة Dلشواهد احملصل Sلهيا، ��

ل مشالك هؤالء املوظفني رمغ اسBتعداد بعض الوزراء وبعض الوزارات حل
وبعض إالدارات وبعض الوزارات، ²وزارة الرتبية الوطنية اليت سوت 

  .وضعية مجمل موظفهيا
Þا ±سائلمك، السBيد الوز�ر، عن التصور د¨ل احلكومة حلل هذا 

  املشلك واملبادرات اليت تنوون القOام هبا ٕالنصاف هؤالء املوظفني؟
  .وشكرا

  :السBيد رئCس اجللسة
 .السBيد املس�شارشكرا 

  .لٕال]ابة Sىل السؤال الوز�راللكمة DلسBيد 

 السBيد محمد م�ديع، الوز�ر املنتدب Vى رئCس احلكومة، ملكف �لوظيفة
  :العمومOة وحتديث إالدارة

  .شكرا السBيد الرئCس
تrlÃٔسف، السBيد الرئCس، ٔ�ننا ±سمعوا فهاذ الق�ة احملرتمة املس 

ل احلكومة، تÃمتىن Sىل هللا ٔ�ن النقاش �ملؤسسات د¨ل اVو� وبrٔعضاء د¨
  .د¨لنا �رىق شوية وحنرتمو بعضياتنا

  .شكرا السBيد الرئCس
جوا� Sىل السؤال، الولوج ٕاىل الوظائف العمومOة خيضع ملبادئ 

ٔ�ساسBية ٔ�سست و�زلت مكضامني ÏDسBتور يف ٕاطار �سBتحقاق و�اكفؤ 
الفرص Dلولوج ٕاىل  الفرص، ٕ�قرار املباراة ¢ٓلية توÂد احلظوظ و�اك 

  .الوظائف العمومOة
ٕاذن، الشهادات احملصل Sلهيا من طرف املوظفني اDيل ²يتابعوا اVراسة 
د¨هلم تيخضعوا لنفس املبادئ، ٕاىل بغى يرتىق وهو عنده دبلوم تlCقدم 
Dلمباراة اVا|لية ٔ�و م�اراة يف قطاع �ٓخر ويتقدم حبالو حبال املرحشني 

ار بrٔن املوظفني هلم احلق وÂدمه يف الولوج ٕاىل ا/ٓخر�ن، وال ميكن إالقر 
 .هذه الوظائف، ويعترب هذا ٕاقصاء Dلمرحشني ا/ٓخر�ن

النقطة الثانية، Dلموظفني بعض �سBتl\اءات وبعض ال�سهيالت، 
  .�لÃسBبة Dلمرحشني ا/ٓخر�ن

سBنة لعموم املرحشني، فال Âد  45ٔ�وال، املقOاس د¨ل السن احملدد يف 
  ني املوظفني، كذ÷ �لÃسBبة DلرتخOص الجlياز املباراة؛U �لÃسBبة Dلمرحش

  .5نيا، �حlفاظ �لرتقOة و�المlيازات اليت اكنت U يف السالمل السابقة
ٔ�ما التكو�ن املسBمتر، فهذا ٔ�مر دا|يل ميكن �رتقاء دا|ليا وال ميكن 

املوظف اعتباره، يعين هناك التكو�ن املسBمتر اÞي يُلزم إالدارة واÞي «بعه 
�لزتام من إالدارة وبتوافق مع إالدارة Èري الشهادات احملصل Sلهيا |ارج هاذ 

  .إالطار
  .شكرا

  :السBيد رئCس اجللسة
  . شكرا السBيد الوز�ر

  .واللكمة ٔ/Âد السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعقOب

  :املس�شارة السBيدة ر]اء الكساب
  .شكرا السBيد الوز�ر

  السBيد الرئCس،
  اء،السادة الوزر 

  السBيدات والسادة املس�شارون،
يف احلقOقة اجلواب د¨ل السBيد الوز�ر انصب |اصة Sىل موضوع 
التوظيف، مايش موضوع الرتقOة �لشواهد، Sلام ٔ�ن موضوع التوظيف فOه 
نقاش ولكن مايش هذا هو موضوع سؤالنا، Sلام ٔ�ن موضوع الرتقOة 

نوا راسهم بطريقهتم، ف�دل �لشواهد لهاذ الناس اDيل داروا جمهود ذايت، و²و 
ٔ�ننا ±شجعهم كنحبطهم وكمننعهم من الرتيق �لشهادة، Sلام ٔ�ن احملامك إالدارية 
ٕاذا جلئوا ٕا¬هيا حتمك هلم �ل�سوية حسب الشهادة احملصل Sلهيا، هاذي من 

  .Òة
5نيا اك�ن اسBتl\اءات، اسBتl\اءات اDيل اكينة يف الرتبية الوطنية، يف 

ج املوظفني، واÂد «بع Dلنظام أ/سايس اخلاص �لرتبية الرتبية الوطنية جو 
الوطنية عندو إالماكنية د¨ل الرتقOة �لشهادة واملوظفني التابعني Dلنظام 

  . أ/سايس املشرتك ما بني الوزارات ما عندوش هاذ احلق
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Âا]ة ٔ�خرى، أ/ساتذة املوظفني د¨ل الرتبية الوطنية احلاملني 
xحتو هلم اlكتوراه فÏD ال ٔ�هنم يتحولxحتو هلم اlاءات، وف\lتBال ودرتو اس

هلم املنصب املايل، واكن اسBتl\اء يف املالية يتحول هلم املنصب املايل �ش 
ميكن هلم يلتحقوا �جلامعات، واك�ن ٔ�يضا املنتدبني القضائيني اDيل حىت هام 

  .اسBتl\اء
  السBيد الوز�ر، 

ول Sىل شهادة، ؤ�ن( اDيل مت ٔ�ن( Sارفني ٔ�مهية الشواهد، ٔ�مهية احلص
يعين ال�م Sرب الصحف ٔ��مك يعين مع م\صبمك الوزاري ÑسÝلتو من ]ديد 
يف اللكية Dلحصول Sىل الشهادة، رمغ ما قOل من جضة Sىل Sدم توفرمك Sىل 

  .البااكلور¨، ؤ�نمت Sارفني هاذ املوضوع
  .شكرا

  :السBيد رئCس اجللسة
   .ا�هتËى الوقت..شكرا السBيدة املس�شارة احملرتمة

  .اللكمة DلسBيد الوز�ر Dلرد Sىل التعقOب يف Âدود الثواين املتبقOة

العمومOة  السBيد الوز�ر املنتدب Vى رئCس احلكومة امللكف �لوظيفة
  :وحتديث إالدارة

 ا ÷، ٔ�نت كتقراي ـــــــدâش اطالع Sىل السرية د¨يل نعطهيtٕاىل ما ع\

  .ةالفاAسBبوك �زاف، وما فهيش احلقOق
فÙ خيص الولوج ٕاىل الوظائف العمومOة، Aشرتط املباراة لالسBتحقاق 

 U يل قرا |اصنا نو]دواDولتاكفؤ الفرص، مايش ا(poste)  د¨لو، ال
ميكن، وما ميكÃش حنرصو هاذ اليش Sىل الناس اDيل كCشBتغلو وعندمه 

ق دبلومات، فاDيل |ار]ني من إالدارة العمومOة حىت هام مغاربة وعندمه احل
  .يتقدموا Dلمبار¨ت �ش يوجلوا Dلوظائف، ما عندها حىت Sالقة هبذا

النقطة الثانية، يه �سBتl\اء اDيل اك�ن، اك�ن يف الرتبية الوطنية واك�ن 
يف كتاب الضبط، الرتبية الوطنية اكنت Âاالت انتقالية واسBتl\ائية ا�هتËى 

  ...افOة، وا/ٓن ٕاذا بغيتو اVميقراطية والشف2015العمل هبا يف 

  :السBيد رئCس اجللسة
  .شكرا، بلغت الرسا�

  .شكرا السBيد الوز�ر، شكرا السBيد الوز�ر، شكرا
  .السBيد الوز�ر، شكرا.. السBيد الوز�ر

  .وشكرا ÷ Sىل مسامهتك معنا يف هذه اجللسة

  .ورفعت اجللسة
  .وشكرا Dلجميع Sىل مسامههتم


