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  وا4ٔربعني الثانية اجللسةحمرض 

  .)م2016 ماي 3( هـ1437رجب  25الثال9ء : التارخي
  .لرئJسI الرابع، اخلليفة عبد القادر سالمةاملس�شار السAيد : الرئاسة
واRقLقة  رابعة، ابتداء من الساQة الساعتان وسAبع دقائق :التوقLت

  .بعد الزوال سادسة والثالثنيال 
  .4ٔسAئZ الشفهيةمXاقشة ا :Wدول ا4ٔعامل

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

  :، رئJس اجللسةالقادر سالمةاملس�شار السAيد عبد 
  .fسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Qىل ٔ�رشف املرسلني

  .Q�ٔلن عن افhتاح اجللسة
  السادة الوزراء احملرتمني،

  السAيدات املس�شارات احملرتمات،
  شارون احملرتمون،السادة املس� 

من اRسAتور، ووفقا ملقhضيات النظام  100معال بnٔحاكم الفصل 
اRاyيل uلس املس�شار�ن، خيصص اuلس هذه اجللسة 4ٔسAئZ السادة 

  . املس�شار�ن ؤ�جوبة احلكومة Qلهيا
ق�ل الرشوع يف تناول ا4ٔسAئZ الشفهية املدرWة يف Wدول ٔ�عامل هذه 

طالع اuلس Qىل ما Wد من د ا4ٔمني الٕ اجللسة، ٔ�عطي اللكمة IلسAي
  .مراسالت وٕاQال�ت، فليتفضل مشكورا

  :املس�شار السAيد ٔ�محد خلريف، ٔ�مني اجللسة
  .شكرا السAيد الرئJس

  السادة الوزراء احملرتمون،
  السAيدات املس�شارات واملس�شار�ن احملرتمون، 

حنيط اuلس املوقر ٔ�ن مكhب جملس املس�شار�ن توصل بقرار�ن 
  :در�ن عن اuلس اRسAتوري قىض مبوجهبام مبا ييلصا

قىض مبوج�ه �رفض طلب ٕالغاء  994/16القرار ا4ٔول، حيمل رمق  -
انت�اب لك من السAيدة yدجية الزويم والسAيد عبد السالم اIلبار مب�لس 
املس�شار�ن، وٕ�لغاء انت�اب السAيد محمد دعيدQة عضوا يف جملس 

، وٕ�جراء 2015ٔ�كتو�ر  2بتارخي  املس�شار�ن يف ¡قرتاع ا ي ٔ�جري
انت�اب جزيئ لشغل هذا املقعد الشاغر �رمس الهيئة الناخ�ة املكونة من 

من القانون التنظميي املتعلق مب�لس  92ممثيل املnٔجور�ن طبقا Iلامدة 
  .املس�شار�ن

قىض مبوج�ه اuلس اRسAتوري  996/16القرار الثاين حيمل رمق  -
غمنوين عضوا مب�لس املس�شار�ن يف ¡قرتاع  ٕ�لغاء انت�اب السAيد ªسني

، وٕ�جراء انت�اب جزيئ �رمس الهيئة 2015ٔ�كتو�ر  2ا ي ٔ�جري بتارخي 

 –الناخ�ة ملمثيل مXظامت املهنية Iلمشغلني ا4ٔكرث متثيلية جبهة سوس 
وادي  -اRاZy  /الساقLة امحلراء -العيون  /واد نون -لكممي  /ماسة

من القانون  92د الشاغر طبقا ملقhضيات املادة ا هب، لشغل هذا املقع
 . التنظميي املتعلق مب�لس املس�شار�ن

ويف ٕاطار ٕادماج اIلغة ا4ٔمازيغية يف ٔ�شغال اuلس، طبقا 4ٔحاكم املادة 
من النظام اRاyيل Iلم�لس، خنرب اuلس املوقر �ختاذ مكhب اuلس  35

ل التدرجيي لهذا املقhىض بتعاون مع لعدد من التدابري العملية اليت ¸روم التزني
 . املؤسسات والهيئات الوطنية ا«تصة

ويف هذا السAياق، فقد سAبق ٔ�ن متت م�ارشة ذ¾ Qىل مسAتوى 
الواÂة الرئJسAية Iلم�لس ولوÁات ال�شو�ر ومداyل خمتلف القاQات يف 
مرZÁ ٔ�وىل، وسJرشع ابتدء من هذه اجللسة يف كتابة ٔ�سامء السAيدات 

ملتدyلني من ٔ�عضاء اuلس واحلكومة �حلروف ا4ٔمازيغية ٕاىل والسادة ا
Wانب احلروف العربية Qىل شاشة التلفزة yالل البث املريئ 4ٔشغال 
اجللسة العامة، Qلام بnٔن هذا املوضوع ال �زال مطروÁا Qىل Wدول ٔ�عامل 

  .املكhب ومن املرتقب ٔ�ن تت�ذ ٕاجراءات ٔ�خرى يف هذا الصدد
لس املس�شار�ن مبراسZ من السAيد الوز�ر كام توصلت رئاسة جم

امللكف �لعالقات مع الربملان، خيرب من yاللها اuلس طلب السAيدة 
الوز�رة امللكفة �لبÇJة بتnٔجLل السؤال الفريد املوWه لوزارهتا ٕاىل Wلسة 

  .الحقة، نظرا الرتباطها بÊشاط حكويم طارئ
وطين لÌٔحرار كام توصلت رئاسة اuلس من رئJس فريق التجمع ال

يطلب من yاللها تnٔجLل سؤال الفريق املوWه IلسAيد الوز�ر امللكف 
�ملغاربة املقميني �خلارج وشؤون الهجرة حول مشالك اجلالية �لهجرة ٕاىل 

  .Wلسة الحقة
 3و�لÊسAبة لÌٔسAئZ اليت توصلت هبا الرئاسة ٕاىل Îاية يوم الثال9ء 

  :، فهÒي اكلتايل2016ماي 

  سؤ¡؛  28: شفهيةQدد ا4ٔسAئZ ال  -

 سؤ¡؛  Q :22دد ا4ٔسAئZ الكhابية -

 .ٔ�جوبة Q :10دد ا4ٔجوبة الكhابية -
ويف اy4ٔري، حنيط السAيدات والسادة ٔ�عضاء اuلس، ٔ�ننا سAنكون يوم 

Qىل موQد مع WلسAتني معومLتني، س�Xعقدان  2016ماي  Î4د ا4ٔربعاء 
  :Qىل التوايل

لس الربملان لعرض السAيد اجللسة ا4ٔوىل، ختصص لالسÕAع 4ٔعضاء جم
الرئJس ا4ٔول Iلم�لس اQ4ٔىل Iلحسا�ت حول ٔ�عامل هذا اuلس �رمس 

، Qىل الساQة احلادية عرشة صباÁا �لقاQة الكربى Iل�لسات 2014سAنة 
  . مب�لس النواب

ٔ�ما اجللسة الثانية، فسAيعقدها جملس املس�شار�ن Qىل الساQة الرابعة 
  .لتصويت Qىل Qدد من النصوص اجلاهزةبعد الزوال، وختصص ØIراسة وا
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  .السالم Qليمك

  :السAيد رئJس اجللسة
  . شكرا IلسAيد ا4ٔمني

ÜسAهتل Wدول ٔ�عامل هذه اجللسة fسؤال فريد ووحLد املوWه لقطاع 
، اللكمة ا4ٓن Iلسادة "2020حصيZ ا«طط ا4ٔزرق "السAياÁة حول 

  .ليتفضل Á�ٔدمهاملس�شار�ن من فريق العداà والتمنية لتقدمي السؤال، ف 

  :املس�شار السAيد عبد السالم يس âوري
  .fسم هللا الرمحن الرحمي
  السAيد الرئJس احملرتم،

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

من ٔ�مه ا4ٔوراش إالسرتاتيجية  2020يعترب �ر�مج ا«طط ا4ٔزرق 
، و�̧ركز هذا ا«طط Qىل اليت هتدف ٕاىل اçهنوض �لتمنية السAياحLة ببالد�

، والرامLة ٕاىل حتسني تصنيف املغرب مضن �2020رامج éيلكة لرؤية  6
  .الوÂات السAياحLة املفضZ ودخوì مضن العرش�ن وÂة العاملية ا4ٔوىل

 íياAيد الوز�ر احملرتم، حول مدى قدرة املنتوج السAسائلمك، السÜ ا 
  صيZ احلالية لهذا الرب�مج؟الوطين Qىل مسا�رة هذا ا«طط؟ وما يه احل 

  .وشكرا لمك

  :السAيد رئJس اجللسة
  .اللكمة IلسAيد الوز�ر لٕالWابة Qىل السؤال

  :السAيد حلسن Áداد وز�ر السAياÁة
  . شكرا السAيد الرئJس

  .شكرا السAيد املس�شار احملرتم Qىل طرÁه هذا السؤال
يل اكنت دªل احملطات اI 6دªل الربامج،  �6لفعل ا«طط ا4ٔزرق فLه 

دªل  6يف ا4ٔول، ولكن مع احلكومات املتعاق�ة تبني ما ميكن ليناش خنرجو 
  . احملطات ٕاىل Áزي الوجود يف �ٓن واÁد

لهذا فالرب�مج احلكويم دªل هاذ احلكومة ارتnٔينا ٔ�ننا Îادي òرفعو من 
  . داحملطات Îادي جتي فô بعد 3داحملطات، و 3وترية إالجناز Qىل مسAتوى 

مت فhح احملطة دªل تغازوت 4ٔول مرة يف öرخي املغرب واحXا  ٕاذن ا4ٓن
رس�ر ا4ٓن موجودة، فXدقني  700سAنة، راه  30تhÊلكمو Qلهيا هاذي 

  ). Golf(مفhوÁني مع 
رس�ر اIيل موجودة،  �5000لÊسAبة Iلمحطة دªل السعيدية وصلنا ٕاىل 

�ش فXادق ٔ�خرى  3دªل الفXادق، وحنن يف ٕاطار بناء  4ٕاذن هناك 
رس�ر �لÊسAبة Iلسعيدية، وكذ¾  8000نوصلو لواÁد الطاقة ٕايوائية دªل 

ٔ�ننا كنعملو �ش ميكن لينا ٔ�ننا نقلصو من املومسية Qىل مسAتوى السعيدية، 
رس�ر اIيل يه موجودة  3500اIيل يه Áدا الصو�رة تقريبا " مواكدور"و

املرZÁ ا4ٔوىل ا4ٓن مع فXدق اIيل هو كJشAتغل والعمل ٔ�نه هو ¸متمي، يعين 
  .من مواكدور، واملرور ٕاىل املرZÁ الثانية والثالثة

  .وشكرا

  :السAيد رئJس اجللسة
  .اللكمة Á4ٔد املس�شار�ن من W�ٔل التعقLب

  :املس�شار السAيد محيد زاتين
  .fسم هللا الرمحن الرحمي

  السAيد الرئJس،
  السادة الوزراء،

  ٕاخواين واملس�شار�ن،
Xيد الوز�ر، �لقدر واحAلجنة السIلقاء داIا البارح حرض� معاك يف ا

دªل الفالÁة، و�لتايل، تبعنا العرض دª¾ القمي اIيل اكن البارح واحض، 
واكن شاف يف احلقLقLة �4ٔرقام، و�ملناسAبة ¸هننؤوك �لتتوجي اIيل توجيت 
يف ديب، وطبعا هذا التتوجي هو تتوجي Iلمغاربة مجيعا، وIلحكومة، وIلوطن، 

  .وIلسAياÁة ٕاىل �ٓخره،
 Zدا، واكنت حصيW مةé يد الوز�ر، نعم، اعطيتو� ٔ�رقامAلكن، الس
اجيابية، حصيQ Zىل مجيع املسAتوªت، ال مسAتوى ال�شغيل، ال مسAتوى 

ِرسة، مسAتوى ¡س��ر   .الفXادق، ال مسAتوى ا4	
ٕاال ٔ�نه السAيد الوز�ر، ال بد مXثريو ¡هÕم دªلمك و¡ن��اه دªلمك، 4ٔن 

يZ، ا4ٓن، ا«طط هذا كام اعترب�ه خمطط اسرتاتيجي، ٕاال ٔ�ن البد من احلص 
  .يعين، ٕاظهار احلصيZ بواÁد الشلك اIيل هو واحض Wدا

و�لتايل، هناك بعض املواقع اIيل âي�سائلوا، مجموQة داملس�شار�ن، ٔ�هنا 
  .Îري مشغZ �لشلك الاكيف، ومهنا السعيدية، ومهنا يعين مار�شAياك

املواقع اIيل تنفقت فهيا ٔ�موال، خصنا ند�رو التقLمي احلقLقي  معوما، هذه
دªل ما ٔ�نفق يف هذا اuال، حىت يت�ني Iلمغاربة ٔ�نه راه، يعين، املشاريع 

  .دªلنا مشاريع هادفة
ؤ�ثري ان��اهمك السAيد الوز�ر، ٔ�ن قطاع السAياÁة هو قطاع ما زال 

قولو ¾ اليوم ٔ�مام عندو �ٓفاق âبرية، وهاذ اليش قلتو ¾ البارح، ون
املس�شار�ن، ٔ�ن املغرب ما زال يف هاذ الوضع اIيل هو مازال �كر، يف 

íياAال السuا.  
وقطاع السAياÁة، يف جمال السAياÁة اRاyلية خصوصا، مااكيÊش 
ٕاهÕمات éمة Wدا، هناك جماالت قوية، وWادة Wدا، ميكن املغرب مييش 

خيية، السAياÁة اجلبلية، السAياÁة Qىل السAياÁة الثقافLة، السAياÁة التار  :فهيا
ا4ٔهنار، نعطيمك منوذج، كام قلت لمك، منوذج دªل مXابع ٔ�م الربيع، اçمنوذج 

 - دªل سد املسرية، ا4ٓن، اIيل هو âيوقع يف واÁد املوقع دªل الشاوية 
ورديغة، اIيل خصو يصري 4ٔن موقع سAياí مجيل Wدا، يف الوقت اIيل 

  .نييشء مع ماâيÊش فLه حىت
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مبعىن، بغيت نقو¾ السAيد الوز�ر، ٔ�ننا عند� ٔ�فاق âبرية، يف السAياÁة 
اRاyلية وyاص تدار لواÁد الفÇة مhوسطة من اuمتع، �ش خيرجوا املغاربة 
مhوسطي اyRل، لكهم �سافروا، وهذا ممكن يطلع السAياÁة دªلنا ٕاىل 

  .مليون ومن فوق Á20دود 
  ..واحXا كنnٔملو

  :ةالسAيد رئJس اجللس
  .شكرا السAيد املس�شار

  .اللكمة IلسAيد الوز�ر Iلرد Qىل التعقLب، تفضل السAيد الوز�ر

  :السAيد وز�ر السAياÁة
  .شكرا السAيد املس�شار احملرتم

  .وشكرا Qىل اçهتنئة
هذا تتوجي مجليع الفاQلني، ومجليع املغاربة ا �ن يغريون Qىل السAياÁة، 

  .وكذ¾ Qىل مسعة املغرب Qىل املسAتوى اRويل
�لÊسAبة Iلسعيدية، راه اكن عندها واÁد يعين، اكينة ٕاشاكليات âبرية 

 ر،س�مثم ، واحXا يعين قضينا واÁد السAن�ني W2010دا مXذ فhحها يف 
  .ثالث سAنوات من W�ٔل جتاوز السلبيات اIيل اكنت موجودة

مليون دªل اRرمه، Îري جتاوز هذه  300و¡س��ر اIيل بلغ 
  .السلبيات

�ها ا4ٓن، وكذ¾ اكنت ٕاشاكلية موجودة يف بعض الفXادق، احXا جتاوز
  .اIيل خصنا، اIيل تنعملو Qلهيا، كذ¾ يف املارينا ٕاىل Îري ذ¾

ٕاذن، اكنت سليبات حنن نت�اوزها، ولكن، رمغ ٔ�ننا نوWدو ا4ٓن 
كون فهيا طاقة ٕايوائية دªل  رس�ر، اكينة ٕاشاكلية  8000السعيدية ̧و

موجودة م�ال �لÊسAبة Iلشامل، اIيل خصنا كذ¾ داملومسية القاتZ اIيل 
نعملو Qلهيا مجيعا �ش نت�اوزوها يف ٕاطار الطريان، يف ٕاطار ال�سويق 
لرشاحئ اIيل يه كتكون ما بعد الصيف، وما ق�ل الصيف، ٕاذن، خصنا 

  .البد ٔ�ننا ÜشAتغلو Qلهيا
Îري �لÊسAبة ملار�شAياك، مار�شAياك، راه العمل يعين مشAتغلني فهيا، 

ذي يعين، يعين فهيا رQاية سامLة، وصاحب اجلالà يتابع هذا ا4ٔمر ها
  .fشلك ح�يث

مار�شAياك، راه مت العمل fشلك âبري Wدا بعد ٔ�وال التلوث مابقاش، 
Qىل  سطرا4ٓن م وٕاQادة ¡عامر حول مار�شAياك، وهناك يعين فXادق 

مسAتوى مار�شAياك، سAتصري من ٕاÁدى املنتجعات السAياحLة املسAتدامة 
  .hياز�م 

ٕاذن، العمل فهيا ولكن، يتطلب شÇJا من الوقت، �ش ميكXلنا نوصلو 
çهيا، ومار�شAياك مع السعيدية مع ��ر�س Îادي ¸كون، يعين واÁد 
اuموQة دªل املنتجعات اIيل Îادي ¸كون تعطي Iلمنطقة الشاملية واÁد، 

  . واÁد اRفعة قوية Wدا

 ٔ�تفق بnٔنه �لعكس، يعين اكن Îري �لÊسAبة IلسAياÁة اRاyلية، ال، ٔ�� ال
  .واÁد التطور âبري Wدا

 %33، وصلت ا4ٓن %25، اكنت السAياÁة اRاyلية فقط 2012يف 
مليار من اyRل دªل السAياÁة اRاyلية وحنن ÜشAتغل  31وكذ¾ ٔ�ن 

  .Qلهيا
  .شكرا

  :السAيد رئJس اجللسة
  .شكرا السAيد الوز�ر Qىل مسامهتمك يف هذه اجللسة

سؤال ا4ٓين املوWه IلسAيد وز�ر الص!ة، وموضوQه ونhÊقل ٕاىل ال 
  ".رضورة تnٔهيل وجتويد اخلدمات �ملس�شفLات العمومLة"

اللكمة Á4ٔد السادة املس�شار�ن من الفريق ¡سAتقاليل، لتقدمي 
  .السؤال فليتفضل مشكورا

  :املس�شار السAيد النعم مLارة
  .شكرا السAيد الرئJس

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

  ،السAيد الوز�ر
ٔ�يضا يف ٕاطار املراق�ة ال�رشيعية Iلربملان، سnٔلنامك يف  ..يف ٕاطار ت��ع

ا4ٔسAبوع الفايت عن مدينة وزان، اليوم امسحوا لنا ٔ�ن Üسائلمك عن وضعية 
املس�شفLات يف املناطق اجلنوبية، yاصة فô ٔ�مسيمتوه مضن سAياسAتمك 

  .ايئ اIيل هو مدينة العيوناحلكومLة القطب ¡س�شف
وامسح يل نبدٔ� معك ببعض ا4ٔشAياء اIيل يه موجودة الطالع الرٔ�ي 

  .العام Qلهيا
ٔ�وال، فô خيص املوارد ال�رشية هننئمك، 4ٔنه اك�ن ا4ٔطباء ¡خhصاصيني 
يف مدينة العيون يف القطب ¡س�شفايئ، ٕاال ٔ�ن املشلك يف ا4ٔطباء 

 ٔ�ربعة يف لك اخhصاص يعملون �لتناوب، ¡خhصاصيني Qىل ٔ�هنم اكينني
وكتجي وتلقى Îري طبJب واÁد، يف الوقت اIيل اكينني ٔ�ربعة اIيل 

)affectés ( ،اصةy صاصاتhىل العيون، اك�ن غياب بعض ¡خQ
اخhصاص دªل جراÁة العروق، واIيل âيضطروا الناس دªل املرىض 

  .(la fistule).وا ارâبٔ�اكد�ر �ش القصور اللكوي اتنقلوا ٕاىل مدينة 
اك�ن سوء دªل ا4ٔطباء العامون يف املراكز الصحية، اك�ن مراكز حصية 

ٔ�لف دªل الساكنة حيضون بطبJب واÁد، واك�ن مراكز حصية  40اIيل فهيا 
  .ٔ�الف دªل الناس حيضون بطبي�ني 6فهيا 

يف  الوفاقمارس و  25مجموQة دªل املراكز الصحية منوذWا اك�ن ٕاÎالق 
ن، اك�ن نقص âبري، السAيد الوز�ر، فô خيص ا4ٔدوية، yاصة مدينة العيو

ا4ٔدوية املتعلقة �لسكري، الضغط اRموي وا4ٔدوية دªل املسAتع�الت 
اك�ن نقص âبري فهيا، كذ¾ اك�ن حىت اòهتاء مدة الصالحLة دªل مجموQة 
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  .دªل ا4ٔدوية وال زالت تتداول يف القطب ¡س�شفايئ
 Aل ا4ٔشªة دQخيص اك�ن مجمو ôة التحتية فLÊيل كهتم حىت البIياء ا

املس�شفى اIيل هو âبري اIيل هو احلسن �ن املهدي، واIيل اكن ت�ىن يف 
، واحXا يف ÁاWة Iلمرشوع، اك�ن املرشوع املسAتق�يل دªل 1985

املس�شفى اجلامعي، ولكن يف ÁاWة uموQة من إالصالÁات، واIيل 
فايئ، مرشوع املؤسسة ¡س�شفائية وزا̧رمك ال فô خيص ا«طط ¡س�ش

اIيل دار ٔ�ربع سAنوات دون توفري ¡عÕدات الالزمة ì �ش ٔ�مكن تطبيقه 
  .Qىل ٔ�رض الواقع

اك�ن مجموQة من إالشاكالت، السAيد الوز�ر، فô خيص القطاع الصحي، 
وهاذ اIيل كهتم الصورة دªل املغرب، واIيل احلقLقة احXا نnٔسف كثريا Qىل 

  .ا يف الربملان، ولكن رضوري Qىل ٔ�ن نثريها، 4ٔهنا تقلقXا مجيعأ�ن نثريه
  .شكرا

  :السAيد رئJس اجللسة
  .شكرا السAيد املس�شار

  .اللكمة IلسAيد الوز�ر Iلرد Qىل السؤال

  :السAيد احلسني الوردي وز�ر الص!ة
  .شكرا السAيد الرئJس احملرتم

  السادة الوزراء،
  السAيدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

فnٔوال كÊشكرك، السAيد املس�شار احملرتم، لطرحمك هاذ السؤال، 
وإالشاكلية دªل القطاع الصحي يف ا4ٔقالمي اجلنوبية، و¡خhالالت اIيل 
ٔ�رشت لها والنقائص واملشالك، فهÒي موجودة Qىل الصعيد الوطين ٔ�وال، 

  .9نيا كن!اولو ما ٔ�مكن تدرجييا �ش ندارâو هاذ املشالك ونصحوا ا4ٔمور
فô خيص املناطق اجلنوبية، كنقل �لك تواضع هناك جمهود ج�ار، âبري 
فô خيص اçهنوض هبذا القطاع يف املناطق اجلنوبية، فô خيص املوارد 

éين حصة،  400¸زادوا لك سAنة ٔ�كرث من  2015-2014- 2013ال�رشية، 
- Zواد نون، اRاy-الساقLة امحلراء، لكممي - Âة العيون: مجيع ثالث Âات

، ٕاىل é2013-2014 -2015ين حصي سAنوª  400واد ا هب، ٔ�كرث من 
 Á2898دود اليوم، éنيي الص!ة من ممرضني ؤ�طباء يف اجلهات الثالث 

éين، Îري اكيف حصيح، هذاك اليش اIيل قلت حصيح، واليين احXا كندارâو 
  .ا4ٔمور تدرجييا

ت البيوطبية، جمهود النقطة الثانية، فô خيص البLÊات التحتية والتجهزيا
ج�ار كذ¾، مغد�شاي ندوي Qىل ذاك اليش اIيل اك�ن، ذاك اليش اIيل 

ذاك اليش اIيل رمبا زد�، واليين ندوي Îري Qىل اتفاقLة رشاكة اIيل  ناح حص 
اçمنوذج التمنوي اجلديد لÌٔقالمي وقعنا ٔ�مام صاحب اجلالà يف ٕاطار 

مليون درمه، يعين  475مليار و :الساقLة امحلراء- اجلنوبية، نذâر Âة العيون
دªل املس�شفى اجلامعي اIيل دوييت Qليه  (l’architecture)دªل  ةملباراا

سAنني، ال، هاذي ªاله وقعناها ٔ�مام  4سAنني، قلت هاذي  4ما يش 
خرجت،  (L’architecture)صاحب اجلالà هذه بضعة شهور، واك�ن 

�ن كذ¾ املروحLات، اك�ن Îادي نبداو عام قريب �ش نبداو املس�شفى، اك
كذ¾ املسAتع�الت، الوÁدات ¡سAتع�الية املتنقZ، ما Îاد�ش ندوي 

 .Qىل الرتممي وال التجهزي
مليون  300واد نون، بناء مس�شفى Wديد ب - فô خيص Âة لكممي

مليون درمه، يوم Îد ٕان  531درمه، الغالف املايل دªل وزارة الص!ة هو 
املنتخبني ٕاىل كنتو ٕان شاء هللا ومع السAيد رئJس  شاء هللا اك�ن اجÕع مع

اجلهة، املدراء مشاو رامه يف الطريق اليوم، �ش Îادي Üشوف âيفاش 
خنرجو Iلوجود بطريقة اسAتع�الية هاذ املس�شفى، اك�ن بناء مس�شفى 

ZyاRة اÂ ¾يدي ٕافين، واك�ن كذAسf مليون  44واد ا هب -ٕاقلميي
  .درمه

  .احملرتم شكرا السAيد املس�شار

  :السAيد رئJس اجللسة
  .شكرا

  .يف ٕاطار ما تبقى ¾ من الثواين

  :املس�شار السAيد النعم مLارة
بغيت نثري ان��اهك، السAيد يف ٕاطار ما تبقى من الوقت، ٔ�� Îري 

يف املنطقة اجلنوبية " RAMED1"الوز�ر، Qىل ٔ�نه الناس تJسAتعملوا 
LــتيعطLلـــــومه مواعQ إ  4ٔ�شهر،  3ى ــــــد ;Jٔ�شهر، بXدك >ىل اكنت ع

(la mutuelle)  ٔ� د يفQذ موyٔnة ٔ�و كتؤدي ميكن تQبوع، وعندي مجموAس
دªل الناس اIيل عندمه مواعيد Qىل الت!ليالت البيولوجLة، وفô خيص 

  .، وهذا حLف âبري يف املرشوع اIيل هو مليك8ا4ٔشعة وكذا Qىل شهر 
 �قص ٔ�� ما تنقولش بnٔنه ما تدار، تدار جمهود ولكن اuهود �يق

  . تيخصو يزتاد ٔ�كرث فnٔكرث، وعندك سوء ال�سAيري يف هذه املنطقة
وكنمتىن Qىل ò�ٔمك، السAيد الوز�ر، درتو زªرة واÁدة، كنمتىن مXمك 
¸زورو العيون يف الفرتة القادمة �ش تعرفو سوء ال�سAيري، 4ٔن مجموQة من 

ت حقLقLة املغالطات تتجيمك يف ٕاطار مجموQة من التقار�ر اIيل تتوصلمك لJس
  .Qىل املنطقة

  .شكرا السAيد الوز�ر

  :السAيد رئJس اجللسة
  .شكرا السAيد املس�شار

  .السAيد الوز�ر �يق ليك يش ثواين، تفضل ٕاىل بغييت

  :السAيد وز�ر الص!ة
بع�اà ٔ�� مhفق معك Qىل ¡خhالالت مرة ٔ�خرى، Îري تنقول �ش 

                                                 
1 Régime d'Assistance Médicale 
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عند�  2016ة دªل ندارâو هاذ املوقف فهاذ احلكومة هاذي، فهاذ املزياني
 les)مليار درمه زائد يف املزيانية لهاذ اليش، �ش نوWدو هاذ 

laboratoires)  لهيم هاذQ يل تدويIا(les scanners)  وهاذ
(l’IRM2) ا يف ٕاطارواXح(lancer CPS3) بري  ٕانâ شاء هللا يعين جزء

  .Îادي مييش لÌٔقالمي اجلنوبية
رمبا Îري اكف، ولكن احلكومة نقطة y�ٔرية �ش Îادي نقول ٔ�ن اuهود 

  .اكينة ٕارادة قوية اIيل Îادي منشAيو ٕان شاء هللا يف هاذ ¡جتاه
  .شكرا

  :السAيد رئJس اجللسة
  .شكرا

ٔ�شكرك Qىل مسامهتك يف هذه اجللسة، ونhÊقل ٕاىل السؤال ا4ٓين 
ا4ٔول حول دمع قضاء ا4ٔعامل IلسAيد وز�ر العدل واحلرªت، فليتفضل Á�ٔد 

  .ن فريق ¡حتاد العام ملقاوالت املغرب لتقدمي السؤالواضعي السؤال م

  :املس�شار السAيد يوسف حميي
  .شكرا السAيد الرئJس

  السAيد الوز�ر،
  السادة الوزراء،

  السادة املس�شار�ن،
  السAيدات املس�شارات احملرتمات،

يف البداية ٔ�ريد، السAيد الوز�ر، �مس ¡حتاد العام ملقاوالت املغرب ٔ�ن 
مك ٔ�هH ٔ�طر وزارة العدل Qىل القفزة النوعية اليت حققمتوها، ٔ�هنئمك وQرب 

واليت مكXت من fسط القواQد الالزمة ٕالرساء مXظومة Qداà تÕىش مع 
مhطلبات العرص، ؤ�خص � âر القانونني التنظمييني املتعلقني �uلس اQ4ٔىل 

  .Iلسلطة القضائية و�لنظام ا4ٔسايس Iلقضاة
�شارâية اليت اعمتدهتا الوزارة يف جمال ٕاصالح مXظومة كام òمثن املهنجية ال 

  . العداà اليت اكن لنا الرشف يف بلورهتا معمك
ؤ�ريد ٔ�ن ٔ�شAيد كذ¾ بعمل القضاة ؤ�طر احملامك يف بالد� Qىل تفاòهيم 

  . يف معلهم �كفاءات Qالية ووطنية صادقة
  السAيد الوز�ر،

اسAيا يف حتسني بÇJة الشك ٔ�ن ٕاصالح مXظومة العداà �شلك Qامال ٔ�س
¡س��ر ومXاخ ا4ٔعامل وتعز�ز ثقة املس�مثر�ن والفاQلني ¡قhصاديني، كام 
ٔ�ن حتسني Wاذبية ¡س��ر ال تمت ٕاال من yالل توفري مXاخ مالمئ لÊشاط 
املقاوالت يبعث Qىل الثقة و�شجع Qىل املبادرة وحيفز Qىل ¡س��ر، مXاخ 

 يف مLدان ا4ٔعامل دورا حمورª يف دمع Âود كذ¾ يلعب فLه ا4ٔمن القضايئ
  .التمنية ¡قhصادية و¡جÕعية

                                                 
2 Imagerie par Résonance Magnétique 
3 Cahier des Prescriptions Spéciales 

  السAيد الوز�ر،
ا4ٔجXيب الوطين هو من ٔ�مه الضام�ت القانونية محلاية ¡س��ر، سواء 

توفري قضاء مhخصص ورسيع حلل املنازQات املرتبطة �الس��ر، �ٕالضافة 
ه املنازQات، ويnٔيت يف مقدمهتا ٕاىل رضورة وجود وسائل بديZ حلل هذ

  . التحكمي الت�اري والوساطة وجتريب خمتلف مساطر ال�سوية التوافقLة
يف هذا إالطار Üسائلمك، السAيد الوز�ر احملرتم، عن �ر�مج احلكومة يف 
الرفع من مسAتوى ٔ�داء قضاء ا4ٔعامل ملواâبة املسAت�دات امل�سارQة و�لوترية 

تلبية مhطلبات قطاع ا4ٔعامل يف احلصول Qىل املطلوبة وحىت �متكXوا من 
  yدمة قضائية ذات جودة Qالية؟ 

السAيد الوز�ر، ما يه إالجراءات املت�ذة لتعز�ز قدرات لك مكو�ت 
مXظومة العداà، وQىل رٔ�سهم قضاء ا4ٔعامل من حLث التكو�ن والتnٔهيل 

  والرفع من مؤهالهتم املهنية ودمع كفاءاهتم التخصصية؟
  .شكرا

  :د رئJس اجللسةالسAي
  . شكرا

  .اللكمة IلسAيد الوز�ر لٕالWابة Qىل السؤال

  :السAيد املصطفى الرمLد وز�ر العدل واحلرªت
  .شكرا السAيد املس�شار احملرتم

�لفعل كام تفضلمت اليوم حنن يف اململكة املغربية نتوفر Qىل yارطة 
يف مLثاق ٕاصالح الطريق من ٕاصالح مXظومة العداà، ويتجسد ذ¾ 

Xظومة العداà، هذا امليثاق ا ي شارâت فLه اكفة الهيئات واملؤسسات م 
اكنت ممثZ  (la CGEM4)ومجعيات اuمتع املدين، ؤ�خص � âر هنا ٔ�ن 

يف السAيدة الرئJسة Áاليا والرئJس السابق ويه مXاسAبة ٔ�توWه ٕاçهيام وٕاىل 
ر و¡مhنان احلوار �لشك اكفة ٔ�عضاء الهيئة العليا واكفة ا �ن شارâوا يف

Qىل اuهود ا ي بذلوه من W�ٔل ٔ�ن نتوفر اليوم Qىل هذا امليثاق ا ي 
  . �ساQد� يف معلنا

ٕاذن املس�مثر ا ي متثلونه ؤ�يضا يدافع عنه امجليع، 4ٔنه املس�مثر ي�Êغي 
ٔ�ن ن�Lح ì اكفة الفرص املالمئة ليك يقوم بواج�ه، هذا املس�مثر هيمه لJس 

هيمه القضاء بصفة Qامة، 4ٔنه كام هيمه �4ٔساس  فقط القضاء املتخصص،
القضاء الت�اري، هيمه القضاء ¡جÕعي IلمنازQات الشغلية، هيمه القضاء 

 ٔ�حLا�إالداري يف مXازQاته مع اRوà، هيمه ٔ�يضا القضاء حىت الزجري 4ٔنه 
   ..يهاذا4ٔمانة تقع مشالك، هذه خLانة 

فة مسAتوªت املنظومة القضائية، ٕاذن هيمنا ٔ�ن نقوم مبقاربة ٕاصالحLة لاك
ٕاذن هذا �ب طويل وعريض، �كفي ٔ�ن نقول لمك ٔ�ننا Q�ٔد� النظر يف لك 

 ُ صلح لك يشء، وâ�ٔيد ٔ�ننا توفقXا يف ٔ�شAياء كثرية وâ�ٔيد يشء، وÁاولنا ٔ�ن ن
  .ٔ�يضا ٔ�نه مازالت تنقصنا ٔ�شAياء كثرية

                                                 
4 Confédération Générale des Entreprises du Maroc 
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نية، لن ٔ�حتدث عن اخلريطة القضائية اليت òريد ٔ�ن جنعلها ٔ�كرث عقال
التنظمي القضايئ عندمك ا4ٓن يف الغرفة ا4ٔوىل مرشوع قانون التنظمي القضايئ 
ا ي سوف يعيد النظر يف ٔ�شAياء كثرية وجيعل ا4ٔمور يعين مفLدة 
Iلمواطن، لن ٔ�حتدث عن املسطرة املدنية مكرشوع اليت سAت!ال واليت 
 سAبقها ٔ�يضا يعين مرشوع قانون مر من هذه الغرفة، يتعلق بت�سAيط

املساطر، م�ال مسطرة ا4ٔمر �4ٔداء، ومساطر ٔ�خرى سوف ت�سط 
  . fشلك âبري Wدا وجتعل من التقايض معلية ٔ�كرث عقالنية

لن ٔ�حتدث عن حتديث إالدارة القضائية مبا جيعل ٔ�ن املعلومLات، احملمكة 
الرمقية تصبح واقعا ملموسا، ذ¾ ٔ�نه ا4ٓن ٔ�صبح �ٕالماكن ٔ�ن يتابع 

ملس�مثرون قضاªمه عن بعد ويطلعوا Qىل مnٓالهتا، ولكن املواطنون ومهنم ا

حنن Üسري يف اجتاه ٔ�ن منكن املتعامل مع القضاء من التعامل عن بعد، 
  . التعاطي عن بعد

ٔ�يضا لن ٔ�حتدث عن التكو�ن، التكو�ن راه عند� فLه ا4ٓن ٕاجنازات 
  .ر البيضاءوهذا fرشاكة مع اكفة املهمتني واملعنيني، م�ال القطب املايل �Rا

  :السAيد رئJس اجللسة
  .شكرا السAيد الوز�ر

  .انقىض الوقت

  :السAيد وز�ر العدل واحلرªت
يف عبارة وWزية، القضاء املتخصص احXا Îاد�ن فLه، yاصة الت�اري، 
�لÊسAبة Iلتحكمي هذه مسàٔn تعود ٕاليمك، تعود ٕاىل الفاQلني ¡قhصاديني 

  .yاصهم يتعودوا يتجهوا Iلتحكمي
  .شكرا

  :سAيد رئJس اجللسةال 
  . شكرا السAيد الوز�ر

  . يف ٕاطار التعقLب اللكمة لمك

  :املس�شار السAيد يوسف حميي
  .شكرا السAيد الوز�ر

  :نقط òريد ٔ�ن òركز Qلهيا 4لقد ٔ�نصتنا جلوا�مك، و�خhصار لنا 
ٔ�وال، ٔ�مهية القضاء يف حتسني مXاخ ا4ٔعامل وتâٔnيد الهيئة الوطنية 

  ا يف مXاقشAهتا، ؤ�نمت عضوا فهيا؛لتحسني مXاخ ا4ٔعامل Qلهي
9نيا، الوساطة والتحكمي يف املغرب، لوالهام ملا متكXا من yلق القطب 
املايل إالفريقي اجلديد ا ي ¸لكممت Qليه، السAيد الوز�ر، �Rار البيضاء وملا 

 . اسAتطعنا من اسAتقطاب الفاQلني اRوليني ا �ن اسAتقروا به
ساطة إالج�ارية؟ وهل من املمكن حتيني ٔ��ن حنن من الو : والسؤال هو

  قانون التحكمي 4ٔنه يعاين من بعض املشالك املسطرية؟ 
كذ¾، نطلب مXمك �شجيع التواصل حول ال�سوية القضائية ب�Xظمي 

دورات حتسJسAية لصاحل القطاع اخلاص، 4ٔنه مع ا4ٔسف ملا يل�nٔ املقاولون 
ة ٔ�داة Iلحاكمة اجليدة لهذه املسطرة �كون فات ا4ٔوان، وجعل هذه ا4ٓلي

  . ا الرشاكت لالسAتدامة ال�شغيل والتمنيةهب متيحت 
  .شكرا السAيد الوز�ر

  :السAيد رئJس اجللسة
  . شكرا

 ªقات يف قضاLه بطء التحقQقل ٕاىل السؤال الثاين موضوhÊوا4ٓن ن
  .اجلرامئ املالية

اللكمة Á4ٔد السادة املس�شار�ن من فريق العداà والتمنية لتقدمي 
  . ؤالالس

  .تفضيل

  :âرمية ٔ�فLاللاملس�شارة السAيدة 
  .شكرا السAيد الرئJس

  السادة الوزراء احملرتمون،
  السAيدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

  السAيد الوز�ر احملرتم،
حتيل معظم اجلهات ا«تصة قضاª اجلرامئ املالية Qىل اجلهات القضائية 

âبريا جيعل الشكوك ت�رسب  ا«تصة، Îري ٔ�ن التحقLقات fشnٔهنا تعرف بطئا
  . Iلمواطنني واملتابعني

 ا، Üسائلمك السAيد الوز�ر احملرتم، عن س�ب بطء هذه التحقLقات 
وإالجراءات اليت تعزتمون القLام هبا ل�رسيعها وطمnٔنة املهمتني fشnٔهنا، وطبعا 

  يف ٕاطار قواQد احملامكة العادà؟ 
  .وشكرا

  :السAيد رئJس اجللسة
  .وز�ر لٕالWابة Qىل السؤالاللكمة IلسAيد ال

  :السAيد وز�ر العدل واحلرªت
  السAيدة املس�شارة احملرتمة،

ٔ�فهم ò�ٔمك fسؤالمك تقصدون اجلرامئ املالية اليت ختتص هبا يعين احملامك 
املالية يف لك من حممكة ¡سAتXZاف �لر�ط واRار البيضاء ومراYش 

  . وفاس
Iيل يه دون ذ¾ واليت طبعا، دون ٔ�ن نت!دث عن اجلرامئ املالية ا

قضية واليت متر بطرق Qادية، ٔ�ركز Qىل قضاª  47.000تصل ٕاىل حوايل 
  . اجلرامئ املالية الكربى

هاذ النوع دªل القضاª معلوم ٔ�نه ي�سم �لتعقLد، 4ٔنه يتطرق ٕاىل 
مزيانيات وٕاىل و9ئق حماس�Lة وما ٕاىل ذ¾، هذا يتطلب ختصصا، ختصصا 

يف قضاء التحقLق، يف النيابة اليت تت�ذ القرار، يف  يف الرشطة اليت تبحث،
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  .القضاة ا �ن حيمكون
الواقع، ٔ�نه �لفعل اك�ن هاذ املشلك دªل البطء يف البحث، نظرا لكرثة 
القضاª ولقZ الباح�ني يف جرامئ املالية، القرار املت�ذ، ووقعنا Qىل هذا 

ا غتبقاش فقط الرشطة القرار، ؤ�رجو ٔ�ن خيرج ٕاىل الوجود QاWال هو ٔ�نه م
القضائية اليت تقع Qلهيا ا4ٔعباء الثقZL وÁدها، وٕامنا سAتصبح Rينا ٔ�ربع فرق 

  . Âوية �لك من اRار البيضاء، مراYش، الر�ط، فاس
ٔ�� ٔ�عتقد ٔ�نه وبعد ٔ�ن خترج هذه الفرق ٕاىل الوجود وقد خرجت ق�ل 

حث يف ذ¾ فرقة فاس، سوف حتل مشلكة البحث، ؤ�� ٔ�عتقد ٔ�ن الب
هذه احلاà ما Îادي يبقاش سAنوات Îادي يعود يعين شهور ٕان مل ٔ�قل 

  .ٔ�سابيع
التحقLق، يعين التوWه ا ي وÂنا احملامك بصفhنا مسؤولني عن إالدارة 
القضائية هو ٔ�ن يمت تعيني ٔ�كرث من قاض IلتحقLق �حملامك، حىت يمت السAيطرة 

  . ة تتnٔخرQىل يعين الوقت اIيل هو Qىل لك Áال مير والقضي
كذ¾، Qىل مسAتوى غرف اجلناªت، سواء ¡بتدائية ٔ�و 
¡سAتXZافLة، �لفعل اك�ن هناك بعض احملامك، توWد غرف جXائية تنظر يف 

 ªاديةقضاQ ا4ٔموال  وتنظر ªا4ٔموال، وهذا جيعل ٔ�ن قضا ªيف قضا
  . خبصوصياهتا تتnٔخر fشلك Îري معقول

ويعين مجيع املعنيني يعملون Qىل  يف هذا الصدد هناك ا4ٓن قرار م�hذ،
تنفLذه من W�ٔل ٔ�ن �شAتغل الغرف القضائية واجلنائية يف مسAتو�هيا 
¡بتدايئ و¡سAتXZايف Qىل قضاª اجلرامئ املالية اليت هتمك وهتمين وهتم 

  .مجيع املواطنني، 4ٔن امجليع �ريد ٔ�ن حيارب الفساد
ٔ�ن اRسAتور نص ٕاذن ٔ�ن �شAتغل Qلهيا وÁدها ليك ت�ت فهيا، yاصة و 

Qىل ٔ�ن احملامك ي�Êغي ٔ�ن حتمك بnٔحاكم Qادà ويف W�ٔل معقول، وتnٔكدوا بnٔن 
  .اW4ٔل املعقول اليوم ٔ�صبح يعين يشء ÜسAتطيع ٔ�ن حنققه

  :السAيد رئJس اجللسة
  . شكرا السAيد الوز�ر

  .اللكمة Iلفريق ٕاذا ٔ�راد ٔ�ن يعقب، تفضل

  :املس�شار السAيد احلسني العبادي
  .ئJسشكرا السAيد الر 

السAيد الوز�ر Qىل جوا�مك، وكذ¾ Üشكرمك Qىل اuهودات  شكرا
الك�رية املبذوà من طرفمك، من W�ٔل ٕاصالح مXظومة العداà وٕاجياد �لفعل 

  .اRواء ØIاء ò4ٔمك ا�ن اRار
  السAيد الوز�ر، 

السؤال دªلنا دªل فريق العداà والتمنية واIيل Wا حول اجلرامئ املالية 
�لفعل يه �ٓفة العرص، و�شلك هتديدا خطريا Qىل التمنية ولها �عتبارها 

  . ¸لكفة Qىل ¡قhصاد الوطين
هاذ اجلرامئ �لفعل، السAيد الوز�ر، كام ٔ�رشمت Qىل ٔ�هنا يه يف ارتفاع 

رمغ اuهودات املبذوà من W�ٔل حمار�هتا، وهاذ اجلرامئ اIيل Îالبا ما كتكون 
اسة، كتجعل الرٔ�ي العام يتابعها �هÕم فهيا الصZ وثيقة بني املال والسAي

  .ويتابع ٔ�طوار احملاكامت دªلها مXذ البداية ٕاىل اçهناية
كنالحظو، السAيد الوز�ر، بnٔن السلطات ا4ٔمXية ٔ��نت Qىل الن�اQة يف 
التصدي لهذه اجلرمية، وهذا �ُس�شف من yالل املساطر القضائية 

صة، ولكن �ملقابل هناك واحملارض املنجزة من طرف هذه الفرق املتخص
بطء âبري يف التحقLق ويف ٕاصدار ا4ٔحاكم، ؤ�ن هناك ملفات اIيل ركنت 
يف الرفوف ملدة سAنوات ومازالت لÌٓن، اçمنوذج ملفات öو�ت املعروضة 

  .Qىل فاس، ملفات بوزنيقة املعروضة Qىل الر�ط وملفات مراYش
ملتخصصة مب!امك  ¾، نطالبمك السAيد الوز�ر، ٔ�وال جبعل ا4ٔقسام ا

¡سAتXZاف �لك من الر�ط، اRار البيضاء، فاس، مراYش �لفعل 
مhخصصة يف هذه اجلرامئ، وما نعطيوش امللفات العادية لقضاة التحقLق، 
4ٔن قضاة التحقLق كنعطيومه امللفات العادية يف الصباح ورمبا يف املساء 

  .امللفات واIيل يه ذات طبيعة yاصة
السAيد الوز�ر، الرتكزي Qىل ¸كو�ن هؤالء القضاة،  كذ¾ كنطلبو مXمك،

4ٔن هاذي عندمه واÁد الطبيعة yاصة هاذ اجلرامئ، كتعلق �ملالية، كتعلق 
  . ب�سAيري امجلاQات الرتابية، وكتعلق �لصفقات العمومLة

ونطالبمك، السAيد الوز�ر، كذ¾ ٕ�صدار ا4ٔحاكم داyل واÁد اW4ٔل 
R� ليهQ صوصXاصة يف الفصل معقول كام هو مy ،تورAويف  120س

 àداQ البطيئة يه àولية اليت تت!دث عن ال�رسيع، 4ٔن العداRاملعايري ا
  .ظاملة

  .وشكرا

  :السAيد رئJس اجللسة
  . شكرا IلسAيد املس�شار

السؤال الثالث موضوQه تنفLذ ا4ٔحاكم القضائية الصادرة ضد مجيع 
  .املؤسسات العمومLة

ار�ن من فريق التجمع الوطين لÌٔحرار اللكمة Á4ٔد السادة املس�ش
  .لتقدمي السؤال، تفضل

  :املس�شار السAيد حلسن ٔ�دعي
  .شكرا السAيد الرئJس

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

السAيد الوز�ر احملرتم، تصدر ٔ�حاكم قضائية يف مواÂة املؤسسات 
ٕاال ٔ�نه عند تنفLذ هذه  العمومLة الوطنية، حبيث تصبح ٔ�حاكما هنائية،

ا4ٔحاكم Îالبا ما يصادف املتقاضني صعوبة âبرية حتول دون ذ¾، حبيث 
متتنع املؤسسات العمومLة ¡مhثال لÌٔحاكم القضائية ومتكني ذوي احلقوق 

  .من حقوقهم، اÁرتاما Rوà احلق والقانون
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  السAيد الوز�ر احملرتم، 
  ه ا4ٔحاكم؟ملاذا ال تنفذ هذه املؤسسات العمومLة هذ

  .وشكرا

  :السAيد رئJس اجللسة
  .اللكمة IلسAيد الوز�ر لٕالWابة Qىل السؤال

  :السAيد وز�ر العدل واحلرªت
  السAيد املس�شار احملرتم، 

كام تعمل فٕان وز�ر العدل واحلرªت لJس مسؤوال عن �يق القطاQات 
احلكومLة وال عن املؤسسات العمومLة، و�لتايل فسوف ٔ�جLبمك من yالل 

قعي ا ي ال �سمح يل بnٔن ٔ�صدر ٔ�وامر بناء Qىل سؤالمك ملن هيمه ا4ٔمر مو 
  . ليك يقوم �لتنفLذ يف هذا اW4ٔل ٔ�و ذاك

لكن، هذا ال مينع من ٔ�نه نقوم بتÊسAيق يعين معلية التنفLذ حL; نتلقى 
الشاكªت، والك�ري من الشاكªت نتلقاها بعدم التنفLذ، ÜسAتدعي fشلك 

  .مLة املعنية ونقوم حبهثا Qىل التنفLذ يف هذا الصدددوري القطاQات احلكو 
مليون من ق�ل  288ٔ�شري ٕاىل ٔ�نه مت تنفLذ حوايل  2015يف سAنة 

  . ملف 1717القطاQات احلكومLة ا«تلفة، وهذا املبلغ اIيل هو مه 
و�لطبع ليك نصل ٕاىل تنفLذ ا4ٔحاكم القضائية �لشلك ا ي جيعل 

وضوع مقاربة �رشيعية، و ¾ مرشوع قانون ا4ٔمور مالمئة، حنن نقارب امل
املسطرة املدنية ا ي يوWد مXذ مدة بني يدي ا4ٔمانة العامة Iلحكومة، 
وهذا سAبق ٔ�ن قلته لمك مرارا، Áدد مجموQة من الوسائل ٕالج�ار Âات 

  .القانون العام ليك تنفذ ا4ٔحاكم الصادرة يف حقها
ومLة Yجهة يقع Qىل Qاتقها م�ال، حتديد املسؤول إالداري Iلمؤسسة العم

مسؤولية تنفLذ ا4ٔحاكم القضائية، مع ٕاقرار مسؤوليته الشخصية التnٔدي�Lة 
ٔ�شهر مع وجوب  3واملدنية يف هذا اuال، م�ال، حتديد W�ٔل التنفLذ يف 

ٔ�شهر، ابتداء من öرخي املصادقة Qىل مزيانية  6التنفLذ داyل W�ٔل ٔ�قصاه 
¡عÕدات الالزمة ٔ�و الاكفLة يف مزيانية السAنة السAنة املوالية، ٕاذا مل تتوفر 

  .اجلارية
م�ال، ٕاماكنية احلمك بغرامة هتديدية يف مواÂة املؤسسة املنفذ Qلهيا ٔ�و 

  . املسؤول خشصيا عن التنفLذ ٔ�و Qلهيام معا ٕاذا رفض املنفذ Qليه التنفLذ
وهناك مقhضيات ٔ�خرى ال ميكن ٔ�ن ٔ�حصهيا، لكXين ؤ�� ٔ�حتدث ٕاىل 

شار�ن، الك�ري مهنم رؤساء جامQات، ٔ�� ٔ��ساءل هل السادة رؤساء مس� 
  امجلاQات جيدون إالماكنية لتنفLذ مجيع ا4ٔحاكم الصادرة يف حق امجلاQات؟ 

ٔ�� مجموQة دªل امجلاQات �شAتيك لوز�ر العدل ٔ�نه يمت احلجز Qىل 
 حسا�هتا، ومن شnٔن ذ¾ ٔ�ن يعطل éاéا و�ربك مزيانياهتا، ٕاذن املشلك

راه ما نظروش Î ìري من Wانب يعين طالب التنفLذ، ٔ�يضا املطلوب يف 
التنفLذ، و ¾ yاصنا Üشوفو الصيغة املالمئة حتفظ حق املواطن ؤ�يضا 
حتفظ حق اRوà واملؤسسات العمومLة وامجلاQات الرتابية، وهاذ اليش راه 

Lادي ميكن تفÎه وLبة هندرو فAاسXادي �كون عندمك ٕان شاء هللا مÎ دو� يف
  ..¡جتاه املناسب والصائب ٕان شاء هللا

  :السAيد رئJس اجللسة
  . شكرا السAيد الوز�ر

  .يف ٕاطار التعقLب اللكمة لمك ٕاذا ٔ�ردمت

  :املس�شار السAيد محمد البكوري
  .شكرا السAيد الرئJس

ٔ�شكرمك السAيد الوز�ر Qىل جوا�مك الرصحي والواحض، مربزا ٔ�ن اجلواب 
fشلك ٕاجيايب Qىل اعتبار ò�ٔمك خشص ì مصداقLة  فرض Qلينا التفاQل معمك

مشددا Qىل ٔ�ن القضاء يف حمك حقLقي، ٔ�مام تعنت العديد من إالدارات 
واملؤسسات العمومLة يف تنفLذ هذه ا4ٔحاكم، بل ٔ�كرث من ذ¾ فٕان Qدم 
تنفLذها �زعزع هبة اRوà ومصداقLهتا، yاصة عندما �سمع املواطن ٔ�ن 

ٔ�عطى تعلôت صارمة يف املوضوع «تلف إالدارات  رئJس احلكومة املغربية
  . العمومLة ومؤسساهتا �ٕالرساع ب�XفLذها وٕاعطاء احلق ملن �سAتحقه

من قانون  433ؤ�نه، كام تعلمون، ال ميكن تطبيق مقhضيات الفصل 
املسطرة املدنية املتعلق ب�XفLذ ا4ٔحاكم �سAتعامل القوى العمومLة ضد 

  :املطروحإالدارة، ويبقى السؤال 
ما العمل Áني ¸رفض إالدارة تنفLذ احلمك الصادر ضدها بدعوى احلرص 

  Qىل سالمة النظام العام؟ 
املواطن اليوم ٔ�صبحت تنفذ Qليه ٔ�حاكم يف رسQة الربق، خصوصا 

  . عندما �كون يف مواÂة إالدارة عكس ذ¾ عندما يتعلق ا4ٔمر �ٕالدارة
  السAيد الوز�ر، 

ملغربية الزالت عصية، ولÌٔسف الزالت �سري حنن نتفهم ٔ�ن إالدارة ا
بوترية بطيئة، لكن ٔ�ملنا âبري يف املسAتق�ل من yالل التعبئة داyل احلكومة 
من W�ٔل ٕاعطاء دفعة قوية لهذا املوضوع ا ي يبقى يف نظر� ٔ�ساسAيا وéام 
 ªلام ٔ�ن مشلك إالماكنيات يبقى 9نوQ ،�Øدة عن بLٕالعطاء صورة ج

سAبايت يف ٕاطار قوانني املالية، كام ٔ�ن �شLJد السمل ويعاجل fشلك حما
¡جÕعي عن طريق التعا�ش بني ا4ٔفراد وإالدارة خيلق ثقة وÁاWة ماسة 

 .مhبادà بني الطرفني، ٔ�ساسها الثقة واسAتقرار املعامالت القانونية
  .وشكرا السAيد الوز�ر

  :السAيد رئJس اجللسة
  . شكرا السAيد املس�شار، السAيد الرئJس

  .كرا السAيد الوز�ر Qىل مسامهتمك يف هذه اجللسةش
ونhÊقل ٕاىل السؤال املوWه IلسAيد وز�ر التعمري وٕاQداد الرتاب الوطين 

  ". املرسوم املنظم ملنح ¸راخLص البناء"وموضوQه 
  .اللكمة Á4ٔد السادة املس�شار�ن من الفريق ¡شرتايك لتقدمي السؤال
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  :املس�شار السAيد عبد الوهاب بلفقLه
  .كرا السAيد الرئJس احملرتمش

  السادة الوزراء،
  السAيدات والسادة ٔ�عضاء جملس املس�شار�ن احملرتمني،

السAيد الوز�ر احملرتم، يف ٕاطار تقريب إالدارة وت�سAيط املساطر 
خصوصا �لعامل القروي، Üسائلمك، السAيد الوز�ر، عن مnٓل املرسوم املنظم 

  ملنح الرتاخLص يف العامل القروي؟
  .شكرا 

  :السAيد رئJس اجللسة
  .اللكمة IلسAيد الوز�ر لٕالWابة Qىل السؤال

  :السAيد ٕادر�س مرون وز�ر التعمري وٕاQداد الرتاب الوطين
  .fسم هللا الرمحن الرحمي

  السAيد املس�شار احملرتم،
فعال، الوزارة وضعت واÁد مرشوع مرسوم يتعلق �لبناء يف العامل 

ءات مhعددة واجQÕات مhكررة، القروي، وهاذ املرشوع مرسوم مت بعد لقا
وا4ٓن هو عند بعض الوزراء ا �ن يدرسونه ٔ�يضا ليدلوا بدلومه، Qلام ٔ�نه 

  .التعمري ميس تقريبا مجيع الوزراء
  .و�لتايل، فهو âيyٔnذ الوقت دªلو الرضوري

ٔ�ما فô يتعلق �لوزارة فقد اòهتت من العمل دªلها، وامللف يف طريقه 
، ٔ�ال ويه املوافقة دªل اuلس احلكويم ٕان شاء هللا يف ٕاىل النقطة اy4ٔرية

  .املسAتق�ل

  :السAيد رئJس اجللسة
  .اللكمة Iلفريق ¡شرتايك IلتعقLب Qىل السؤال، تفضل

  : املس�شار السAيد عبد الوهاب بلفقLه
  .شكرا السAيد الرئJس
  السAيد الوز�ر احملرتم،

 ôة فXضامhمك عضو يف احلكومة، واحلكومة مò�ٔ ىل ٔ�ظنQهنا، وJب
احلكومة ٔ�ن، يعين، تقوم بواجهبا اجتاه العامل القروي، وخصوصا فهاذ إالطار 
اIيل كتعرفو بnٔنه، هاذ البناء هو ما فهيش Îري احلركة ¡قhصادية ٔ�و متكني 
يعين املواطن من السكن الالئق، ولكن فLه مجموQة من ا4ٔمور متس العJش 

  .االكرمي لهاذ الرشحية يف اuمتع دªلن
  السAيد الوز�ر، 

ؤ�نمت فاQل مLداين يف املؤسسة امجلاعية، ق�ل ٔ�ن ¸كونو عضو يف 
احلكومة، تعرفون وتلمسون حبق معا�ة الساكنة يف العامل القروي يف هاذ 

  .¡جتاه
وعندما ٔ�مسع ٔ�نه هذا املرسوم مازال مرشوQا، فٕاننا ن�ساءل مرة ٔ�خرى 

Q يخرج هاذ املرسوم، واحلكومة ٔ�وشكتAىل هنا�هتا؟مىت س  
فالسAيد الوز�ر احملرتم، ما تÊساوش بnٔنه بالد� مرات من مجموQة دªل 
الفLضا�ت، ٔ�� عشت مفناطق اIيل ترض�ت فهيا الفLضا�ت، وتقاس العامل 
القروي، فقرية، ٕاÜسانة جعوز، عندها يعين �راكة مسAيكLنة، ك�سمع طاح لها 

  ...يش لوح وال طاح çهيا
معو ٔ�ش وقع مع رWال السلطة، âيتدyلوا، رWال السلطة، احXا كÊس

  .âيقو¾ âيطبق القانون
الرئJس ما بغاش يعطي الرتخLص، والرتخLص صعيب، òكونو واقعيني، 
السAيد الوز�ر احملرتم، راه هاذ اليش ما ميكXلوش نقومو �لعمل دªل 

  .احلكومة يتقام هباذ الشلك هذا
  . yاص هاذ املراسAمي خترج، والت�سAيط دªلها

كذ¾ Qىل مسAتوى املشارف دªل املدن، راه ال ٕاì ٕاال هللا، ٔ�ش مث 
  .واقع فهيا

ٕاال ماfسطناش، وyلينا املنتخب خيدم، رئJس امجلاQة، خيدم خباطرو، 
  .وyلينا القايد خيدم خباطرو، ومتكني املواطن �ش يد�ر املسكن دªلو

،Z!Y نو واقع يف البالد؟ راه مصيبةAراه  ٔ�عباد هللا، واش كتعرفو ٔ�ش
هذاك، راه قلت ليك البالصة اIيل وقعت فهيا الفLضا�ت راه مشلكة، راه 

  .الناس ما قدروش يبLÊوا، ما قدروش
ٔ�� كنقو¾ يف املنطقة دªل سAيدي ٕافين، يف مجيع امجلاQات دªلها، يف 
املنطقة دªل لكممي راه مصيبة Z!Y اIيل وقعت يف الفLضا�ت، وما قدروش 

  . الرتاخLص مشلكةالناس يعاودوا، لكيش
راه هاذي ٕاساءة Iلمواطن، السAيد الوز�ر احملرتم، ؤ�نÕ كنعرفو اRور 

  .دªلمك اIيل كتلعبوه، السAيد الوز�ر
واحXا كنعرفو العمل دªلمك اجلدي، واحXا ٔ�ملنا فLمك âبري السAيد 
الوز�ر، 4ٔن احXا ثقhنا فLمك ومعرفhنا fشخصمك السAيد الوز�ر احملرتم واجلدية 

ªعضو يف دY ل يعينyاRمك يعين تدافعو يف اò�ٔ اد�ش تب�لوÎ لمك، ما
  . احلكومة ٔ�ن هاذ املرسوم خيرج يف ٔ�قرب اWٓ4ال

  .ولمك جزيل الشكر مع لك متنياتنا �لتوفLق ٕان شاء هللا

  :السAيد رئJس اجللسة
  . شكرا السAيد املس�شار

  .اللكمة IلسAيد الوز�ر IلتعقLب

  :رتاب الوطينالسAيد وز�ر التعمري وٕاQداد ال
ٔ�وال، احXا لسAنا يف فراغ، 4ٔن اك�ن قوانني، فعال قوانني صعبة، فعال 
قوانني 4ٔن يه Îري مالمئة، وهاذ املرسوم الهدف دªلو هو تJسري ا4ٔمور، 

  . و�لتايل لسAنا يف احلقLقة يف غياب مطلق Iلقوانني يف العامل القروي
Wل ٕاخراج هذا حنن وكام قلت نعمل ا4ٓن مع خمتلف الوزراء من �ٔ 

النص، والقانون هو هذا، ملا تيدار نص البد الوزراء، لك واÁد ما تيدرسو 
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يف القطاع دªلو، يف الوزارة دªلو، وملا تيوقع Qليه توافق راه تيدوز يف 
  . احلكومة

ا4ٓن، احXا يف �ٓخر اIلمسات دªلو، وميكن نقول ¾ Qىل ٔ�نه حصلنا 
بد من الوقت الرضوري من W�ٔل ٕاخراWه Qىل املوافقة تقريبا دªل امجليع، ال

  . وسAن��ع هذا ا4ٔمر ٕاىل ٔ�ن خيرج ٕان شاء هللا
  .شكرا

  :السAيد رئJس اجللسة
البناء Îري املنظم وتداعياته Qىل الهيئة اuالية "السؤال الثاين موضوQه 

  ".والتمنية
  .اللكمة لفريق ا4ٔصاà و املعارصة فليتقدم Á�ٔدمه مشكورا، تفضل

 Aيد محيد القمزيةاملس�شار الس:  
  .السالم Qليمك

  السAيد الرئJس،
  ٕاخواين املس�شار�ن، ٔ�خوايت املس�شارات،

  السAيد الوز�ر،
السلبية لظاهرة البناء Îري املنظم Qىل اçهتيئة اuالية  تلت!دªأ�مام 

والتمنية اجلهوية، ويف ظل الزحف املهول Iلبناء Qىل ا4ٔرايض الفالحLة 
الوز�ر احملرتم، حول الصعو�ت اليت حتول دون والسقوية، Üسائلمك، السAيد 

توفري احhياطي عقاري ميكن اسAتعامì يف ضبط اuال والتحمك يف توسع 
  العمراين؟

وما يه ا4ٔسAباب اليت حتول دون ٕادماج الرتاث العمراين يف مشاريع 
  الت�ديد والبناء احلديث، مبا حيافظ Qىل ا4ٔصاà العمرانية واجلودة يف البناء؟

  .اشكر 

  :السAيد رئJس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة IلسAيد الوز�ر لٕالWابة Qىل السؤال

  :السAيد وز�ر التعمري وٕاQداد الرتاب الوطين
  .شكرا السAيد املس�شار احملرتم

حصيح ٔ�ن البناء Îري املنظم والعشوايئ يف مدة طويZ جعل من املغرب 
Jيت Îري Áدا واÁد اuال 4ٔنه صعب، حLث ٔ�نه اكنت مدن بnٔمكلها، ٕاىل مش 

الر�ط، اكنت القرية ٔ�والد موىس لكها م�نية بطريقة عشوائية، كذ¾ 
نواí سال لكها اكنت م�نية بطريقة عشوائية، يف مدن ٔ�خرى من املغرب 

  . كذ¾، ٔ�حLاء بnٔمكلها
لكن، هذا تغري جيب ٔ�ن نقر هبذا، تغري وتوقف لJس بطريقة هنائية، 

  . ة اليت اكن Qلهيا البناء العشوايئلكن توقف كثريا ومل يعد بتk الرشاس
ا4ٓن هل يضع ٕاشاكليات؟ فعال يضع ٕاشاكليات يف التخطيط ويف وضع 

خمططات Wديدة، ما نÊساوش ٔ�ن احلكومات السابقة اكنت كتدوز الوقت 
يعين Îري   (restructuration)دªل   (les plans)دªلها اكمل Îري يف

  . ترنقعو
دªل التصاممي  11دة، yلقXا هاذ العام خمططات Wديا4ٓن، ولينا عند� 

عندها واÁد الطابع اسرتاتيجي، عند� التغطية،  اIيل يه (L’SDU5)دªل 
، البارح جLت من 100%ٔ�اكد ٔ�قول يف بعض املناطق، بعض ا4ٔقالمي 

�لتعمري، مXاطق  100%، اuاالت öزة، öو�ت مغطاة ö%100و�ت 
لتعمري، لكن و9ئق التعمري فهيا ٔ�خرى اIيل مشJت لها مغطاة بو9ئق ا

  . سAنني yاصنا نبدلو 10اسAمترارية، البد ما تبدل، 4ٔن لك 
ٕاذن اك�ن اسAمترارية دامئا، و�لطبع اك�ن ٕاشاكالت حناول ٔ�ن نعاجلها، 

اIيل اكنت  40يف العام عوض  150العدد دªل التصاممي ولينا كند�رو 
يف  150عام وصلنا ل يف ال 40سAنني، كنا تند�رو  4سAنني وال  3هاذي 

السAنة، هذا ٕانتاج غز�ر وéم Wدا، ومن شnٔنه ٔ�ن خيفف من إالشاكلية، 
كذ¾ قوانني ا4ٓن ٔ�و مشاريع قوانني اكينة يف الربملان راه تناقشوها، Îدا 
Îادي نصوتو Qىل نص ¸هيم املراق�ة دªل البناء، وهذا نص éم Wدا، 

  . ناء العشوايئسAيكون مساهام يف احلد من إالشاكلية دªل الب 
فô تعلق �4ٔرايض راه اكنت املناظرة، كن�سAناو ا4ٓن، اRراسة اكينة 
Qىل مسAتوى رئاسة احلكومة، كن�سAناو املكhب دªل اRراسات اIيل 
âيجري هاذ اRراسات، مباذا سAيخرج فô يتعلق �4ٔرايض اليت �سAتوجب 

  .مسAتق�ال ٔ�ن حتدد Iلبناء
  .شكرا

  :السAيد رئJس اجللسة
  .ٕاطار التعقLب، اللكمة Á4ٔد ٔ�عضاء فريق ا4ٔصاà واملعارصة، تفضليف 

  :املس�شار السAيد امحمد ٔ�محيدي
  السAيد الوز�ر، 

�لك رصاÁة 4ٔننا نتلكم عن البناء العشوايئ، وتعجبنا قلتو يف اجلواب 
دªلمك بnٔن توقف، سAب!ان هللا، حبال ما Qا�شAيÊش يف املغرب، ما عرف 

  فني Qا�ش؟ 
 ٔnيل شوه املدن داملغرب، مع العمل بIل البناء العشوايئ اªن الظاهرة د

فعال هناك واÁد العمل ج�ار فô خيص البLÊة التحتية، �uهود دªل سAيد� 
  .هللا ينرصو، ولكن بغينا حىت ٕاجياد Áل

ولكن، السAيد الوز�ر، واÁد احلاWة، احXا ما Îادي نقولولكش بnٔن 
سAنني، ٔ�ش Îادي د�رو لنا يف  Î5ادي د�رو، 4ٔن ٕاىل ما درتوش هاذي 

  ٔ�ربع شهور اIيل بقاو لالنت�ا�ت؟ 
احXا ميل كنقولو بnٔن البناء العشوايئ واك�ن هنا سAياسة املدينة، ولكن 

وâيجيوا .. ÜسhJو ¸منية العامل القروي، 4ٔن اك�ن الهجرة دالعامل القروي لهاذ

                                                 
5 Stratégie de Développement Urbain 
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العشوايئ، الناس ٕاماكنيات ضعيفة وضعيفة Wدا، �ش âميشAيوا لهاذ البناء 
خصوصا البناء العشوايئ اIيل كJس�ب يف اجلرامئ، �لك رصاÁة 4ٔن âيكون 
ٔ�زقة ضيقة، بعض املارة ما âي�ربوش حىت مXني Îادي يدوزمه، ٕاىل Wانب 
الفضاءات العمومLة ما âيناش، ما اك�ن ال مدارس، ال مXاطق خرضاء، ال 

  .مس�شفLات، ٕاىل Îري ذ¾
هاذ احلكومة هاذي ميل بدات  ولكن، الغريب يف ا4ٔمر، كÊسمعو

كتقول بnٔهنا حتارب الفساد، واحXا يف ا4ٔسAبوع املايض قرينا فواÁد اجلريدة، 
بnٔن مسؤول يف احلكومة، وز�ر بيدو بnٔن âي�ين العشوايئ يف سال، Îري 

  .قولو احلقLقة Iلمغاربة، هاذ اليش اIيل بغينا، السAيد الوز�ر
  .شكرا

  :السAيد رئJس اجللسة
  . ملس�شارشكرا السAيد ا

  يف ٕاطار التعقLب السAيد الوز�ر، ٕاذا اكن عندمك ٕاضافة؟ 
  .شكرا

نhÊقل ٕاىل السؤال ا4ٔول، املوWه IلسAيد وز�ر الرتبية الوطنية، 
  ".معايري توزيع دمع اçمتدرس"وموضوQه 

اللكمة Á4ٔد السادة املس�شار�ن من الفريق اRسAتوري اRميقراطي 
  .¡جÕعي لتقدمي السؤال، تفضل

  :س�شار السAيد محمد Qدالامل 
  .شكرا السAيد الرئJس

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

  السAيد الوز�ر،
مXذ احلكومات السابقة مت ختصيص دمع yاص لفائدة متدرس ٔ�طفال 
العامل القروي، وذ¾ هبدف حماربة الهدر املدريس، خصوصا يف ٔ�وساط 

وية اليت تعاين الفقر واçهتمJش بدyل ٕاضايف الفhيات، و�شجيع ا4ٔرس القر 
  . حيفزمه Qىل تدر�س ٔ�بناهئم

وقد مت اعÕد معايري حمددة من ق�ل وزا̧رمك ملنح هذا اRمع، لكن 
املالحظ، السAيد الوز�ر، ٔ�ن العديد من ا4ٔرس القروية ال �سAتفLد من هذا 

الغنب اRمع كام اسAتفادت مXه ٔ�رس ٔ�خرى، وهو ما جيعلها �شعر بنوع من 
والال مساواة، حLث جند ٔ�ن ٔ�رس �سAتفLد ؤ�خرى يف دوار جماور ال 

  . �سAتفLد، Qىل الرمغ من �شابه بل متاثل الظروف املعJشAية
  :Ü ،qW4ٔسائلمك السAيد الوز�ر

  ما يه معايري اسAتفادة ا4ٔرس الفقرية �لعامل القروي من اRمع املدريس؟
  .شكرا السAيد الرئJس

  :السAيد رئJس اجللسة
  .سAيد الوز�ر، اللكمة لمك يف ٕاطار اجلواب Qىل السؤالال 

السAيد yاR �رWاوي الوز�ر املنتدب Rى وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن 
  :املهين

  .شكرا السAيد الرئJس
شكرا السAيد املس�شار Qىل هاذ السؤال، ا ي يتطرق ملوضوع Wد 

ة، وبطبيعة احلال كام éم، يبني اuهودات اليت تبذلها اRوà املغربية واحلكوم
قلمت مXذ احلكومات السابقة، وهاذ اuهود راه قل نظريه يف دول ٔ�خرى، 
و�متثل يف هاد املعو�ت اليت تتوفر Iلمتكن من تعممي و�شجيع اçمتدرس، 

  . وخصوصا يف العامل القروي ووسط ا4ٔرس الفقرية والهشة
املدرسAية والنقل هاذ ا4ٔنواع من املساQدات تتعلق �Rاyليات واملطامع 

" تJسري"مث م�ادرة ، "مليون حمفظة"املدريس، وكذ¾ املبادرة امللكLة 
  . Iلتحويالت املالية املرشوطة

هناك معايري وضعت مXذ احلكومات السابقة وبتÊسAيق، لJس فقط 
وزارة الرتبية الوطنية يه اليت وضعهتا، بتÊسAيق مع Âات حكومLة ٔ�خرى 

ار املبادرة الوطنية Iلتمنية ال�رشية، هاذ خصوصا وزارة اRاyلية يف ٕاط
املعايري لكها تتعلق �الحhياج، تتعلق �لوسط الهش وهيم �خلصوص القرى 

  .وا4ٔماâن اليت تعرف ÜسAبة âبرية من ¡حhياج
  .وشكرا

  :اجللسة رئJسالسAيد 
  .شكرا IلسAيد الوز�ر

  .اللكمة لمك يف ٕاطار التعقLب

  :السAيد محمد Qدال املس�شار
  .الرئJسشكرا 

  .شكرا السAيد الوز�ر
بدوري بغيت Üشكرمك وÜشكر احلكومات السابقة Qىل هاذ اuهود، 
ولكن هناك yلل، اك�ن يش ÁاWة yاص فهيا ٕاQادة النظر، وبغينا كذ¾ 
�ش د�رو واÁد اuهود ٕاضايف وبغينامك �ش ¸كونو Qىل بXJة �لÊسAبة لÌٔقالمي 

  . لرب�مج اسAتع�ايل �ش �سAتفLدواالنائية والفقرية، وختصصوا هلم واÁد ا
4ٔنه حيز يف نفسAنا فاش جيي طالب عندك، يعين نفس احلاà العائلية، 
نفس احلاà املادية، واÁد كJسAتافد وواÁد ما كJسAتفLدش، يعين هنا اك�ن 

  . يش ÁاWة yاصة
وبغينامك كذ¾، السAيد الوز�ر احملرتم، ٔ�� ما تنعطيكش تعلôت ولكن 

I ل بغينامك خترجوªل املدراء ودªدوش بعني ¡عتبار احملارض دyö لواقع، ما
املندوبني إالقلمييني واملف�شني، يعين تد�رو واÁد التواصل مسAمتر مع 

  .مجعيات �ٓ�ء ؤ�ولياء التالمLذ �ش يعين ¸كونو ضابطني املوضوع بدقة
  .وشكرا لمك

  :السAيد رئJس اجللسة
  .شكرا
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  .ٔ�ردمت، تفضلوا السAيد الوز�ر يف ٕاطار التعقLب ٕاذا

  :السAيد الوز�ر املنتدب Rى وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهين
  .شكرا السAيد املس�شار

كام قلت هناك جمهودات تبذل ويمت تطو�ر هذه اuهودات �سAمترار 
  . وبتÊسAيق و�شارك مع قطاQات ٔ�خرى

هذه املعايري ٕاذن كام قلت ¸ركز Qىل اخلصاص وQىل الفقر وQىل 
ج الفعيل، وهذه املعايري بطبيعة احلال ميكن تطو�رها �سAمترار، كام ¡حhيا

ٔ�ن املسAتفLد�ن من هذه إالQا�ت يمت �سAمترار توسAيع هذه القاQدة çمتكني 
ٔ�كرب Qدد ممكن من ¡سAتفادة من هذه إالQا�ت وهذه اخلدمات اليت 

  .�شجع Qىل اçمتدرس
قطاع الرتبية الوطنية، هو ويف ٕاطار اجلهوية املتقدمة اليت مت تفعيلها يف 

من ٔ�وائل القطاQات اليت فعلت فعال اجلهوية يف ٕاطار احلكومة، هناك ا4ٓن 
سلطة واسعة ملدراء ا4ٔاكدمييات واملد�ر�ن إالقلمييني çمتكهنم من اختاذ القرار 
املناسب يف الوقت املناسب مع اy4ٔذ بعني ¡عتبار هذه املعطيات اليت 

  .ٔ�رشت ٕاçهيا
  .وشكرا

 Aسيد السJاجللسة رئ:  
  .شكرا IلسAيد الوز�ر

السؤال الثاين يف نفس القطاع، موضوQه ٕاصالح املدرسة املغربية، 
  .والسؤال موWه من فريق العداà والتمنية لتقدمي السؤال، فليتفضل Á�ٔدمه

  :السAيد عبد الكرمي لهوا�رشي املس�شار
  .شكرا السAيد الرئJس

  السادة الوزراء،
  ارون احملرتمون،السAيدات والسادة املس�ش

هاذ املوضوع دªل ٕاصالح املدرسة الوطنية، هو موضوع éم ولعq اكن 
موضوع خطاب مليك سايم ا ي وضع فLه �شخيصا Iلوضعية، ٔ�صدر 

-2015اuلس اQ4ٔىل Iلرتبية والتكو�ن تقر�را يف املوضوع، بل ٔ�صدر رؤية 
إالنصاف : ا4ٔمور 3، هذه الرؤية يف احلقLقة اكنت �سAهتدف ٕاجناز 2030

  . واجلودة و¡رتقاء
مث، السAيد الوز�ر، مXذ ذ¾ احلني ٕاىل اليوم، فعال مرت سAنة Qىل 

  :هاذ التقر�ر تقريبا، اليوم Üسائلمك
ما يه ٔ�مه إالجراءات اليت مت اختاذها يف اuال ملعاجلة ¡خhالالت اليت 

  . تعاين مهنا املدرسة املغربية
  .شكرا السAيد الوز�ر

  :جللسةالسAيد رئJس ا
  .اللكمة لمك السAيد الوز�ر لٕالWابة Qىل السؤال، تفضلو

  :السAيد الوز�ر املنتدب Rى وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهين
شكرا السAيد املس�شار Qىل هذا السؤال، وQىل ¡هÕم بقطاع الرتبية 

  . الوطنية والتكو�ن
، وهو 2030-2015كام قلمت هناك ٕاذن مرشوع الرؤية إالسرتاتيجية 

Áدث Wد éم يف املغرب، يه ٕاذن رؤية تعطي نظرة واحضة Qىل القطاع، 
  . هناك حصيZ، مث هناك ٕاسرتاتيجية Iلتطو�ر املسAتق�يل

وهاذ الرؤية اليت مت تقدميها ٔ�مام صاحب اجلالà ومتت املصادقة Qلهيا 
كذ¾ يف جملس احلكومة، مت ٔ�يضا �شكLل جلنة وزارية ت�شلك من مجموQة 

  . طاQات ملتابعة تزنيل هذه الرؤيةمن الق
والوزارة كذ¾ ٔ�صدرت التدابري ذات ا4ٔولوية اليت تÊسجم مع هذه 
الرؤية يف ٕاطار Qدة مشاريع لتزنيلها، وبدٔ�ت فعال يف تزنيلها بتÊسAيق مع 

  . مد�ري ا4ٔاكدمييات واملد�ر�ن إالقلمييني يف ٕاطار التقسAمي اجلهوي اجلديد
هناك جلنة قLادة لتزنيل هذه الرؤية، وجعل  مث ٔ�ن هناك مhابعة يومLة،

  . هاذ إالصالح ٕاصالح مؤسسايت ودامئ و�شارك فLه امجليع fشلك فعيل
  .وشكرا

  :السAيد رئJس اجللسة
  . شكرا السAيد الوز�ر

  .اللكمة لمك يف ٕاطار التعقLب ٕاذا ٔ�ردمت ذ¾

  :املس�شار السAيد عبد الكرمي لهوا�رشي
  . شكرا السAيد الرئJس

 Aرجو ٔ�ن ¸كونوشكرا السò ىل هذه املعطيات، وٕان كناQ يد الوز�ر ..
ا4ٓن ¸لكمتو لنا Qىل اجلانب املسطري وداyل إالدارة وماذا جيري من 
ٕاQداد، احXا كنا بغينا فعال توقفو معنا وتعطو� ٕاجراءات اIيل يف احلقLقة 
اليوم yارWة Iلميدان ملعاجلة ¡خhالالت، ¡خhالالت اIيل يه اكينة 

ؤ�ساسAية، يه عند� موضوع دªل البLÊات التحتية، املؤسسات جوهرية 
وا4ٔقسام، العدد دªلها ٔ�نه Îري اكيف، وكنظن تتقامسون معنا، السAيد 

  . الوز�ر، هذا املعطى
ا4ٔمر الثاين هو املوضوع املتعلق �ملوارد ال�رشية، املوارد ال�رشية من 

ها واخلصاص اIيل هو زاويتني، من الزاوية ا4ٔوىل يه من حLث العدد دªل 
اك�ن، من درWة 9نية هو التnٔهيل والتكو�ن املسAمتر، من درWة 9لثة، وٕان 
 ôيتعلق �لعناية هبذه املوارد ال�رشية، خصوصا ف ôكنت ٔ�ضيفها، ويه ف
يتعلق بnٔمه ٕاجراء، وا ي تnٔخر كثريا وهو املوضوع املتعلق �لنظام ا4ٔسايس 

ملوضوع ا ي مل يمت حلد ا4ٓن، ومازال مXتظرا لرWال الرتبية والتكو�ن، هاذ ا
نhÊظره 4ٔنه سAيعاجل اخhالال éام، وسAيكون دفعة نوعية لهذه الفÇة IلقLام 

  . بواجهبا
نعم اليوم، السAيد الوز�ر، حنن ٔ�مام، وهنا بغيت نذâر يف �ٓخر لكمة، 
حنن ٔ�مام امh!ا�ت اليوم اIيل امh!ا�ت إالشهادية، هذه ¡مh!ا�ت تعرف 
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hالالت مXذ سAنوات وال ٔ�دل Qىل ذ¾ ال�رسيبات اليت تقع بني الفLنة اخ 
  . وا4ٔخرى

ماذا Q�ٔددمت، السAيد الوز�ر، ملعاجلة هذه ¡خhالالت حىت تبقى 
الشواهد اليت متنحها مؤسس�Xا معرتف هبا داyليا ومعرتف هبا yارجLا، 4ٔنه 

ن ق�ل اليوم هذه الشواهد اليت متنح 4ٔبنائنا ٔ�حLا� �شكك فهيا م
  .املؤسسات

  :السAيد رئJس اجللسة
  . شكرا السAيد املس�شار

  . يف ٕاطار الرد Qىل التعقLب تفضلو السAيد الوز�ر

  :السAيد الوز�ر املنتدب Rى وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهين
  حشال عندي دالوقت؟ 

  . شكرا السAيد املس�شار احملرتم Qىل هذا الرد وهذه املعطيات
مور املهمة اليت ميكن ٕادراÂا يف ٕاطار هذه من مضن كذ¾ ا4ٔ 

اRينامLة، ٔ�ن احلكومة بصدد حتضري قانون ٕاطار املتعلق �لرؤية 
إالسرتاتيجية، و�شAتغل هذه اIلجنة املتعددة القطاQات Qىل هاذ القانون 
إالطار، ا ي سAميكن، كام قلت، من تJسري تزنيل هاذ إالصالح وهذه 

  .الرؤية إالسرتاتيجية
رشت التدابري ذات ا4ٔولوية تتضمن Qدة تدابريوQدة مشاريع هتم وكام �ٔ 

العنرص ال�رشي، هتم التجهزيات واملؤسسات، كام ٔ�ن هناك حوار دامئ 
ومسAمتر مع النقا�ت حول النظام ا4ٔسايس، وهاذ احلوار هناك مسائل مت 

افق Qلهيا وهناك مسائل يف ٕاطار النقاش لتتوجيها بتصور موÁد Iلمتكن التو 
  .من ٕاخراWه يف ٔ�رسع وقت ممكن ٕاىل الوجود

  .وشكرا

  :السAيد رئJس اجللسة
  .شكرا IلسAيد الوز�ر

  ".ٔ�داء مسAتحقات املقاوà"السؤال الثالث موضوQه 
ة اللكمة Á4ٔد السادة املس�شار�ن ا4ٔعضاء من فريق ا4ٔصاà واملعارص 

  .لتقدمي السؤال، فليتفضل Á�ٔدمه

  :املس�شار السAيد عبد الرحمي المكييل
  .شكرا السAيد الرئJس

  السادة الوزراء،
  السAيدات والسادة املس�شار�ن،

السAيد الوز�ر، توا¸رت Áاالت ٕافالس العديد من املقاوالت fس�ب 
  . ئدهتاQدم دفع وزارة الرتبية الوطنية IلمسAتحقات املتعلقة ٕ�جناز املشاريع لفا

ٔ�مام هذا الوضع Üسائلمك، السAيد الوز�ر، عن س�ب تقاعس الوزارة 
  عن ٔ�داء املسAتحقات Iلمقاوالت؟

  .وشكرا

  :السAيد رئJس اجللسة
  . شكرا IلسAيد املس�شار

  .اللكمة IلسAيد الوز�ر يف ٕاطار الرد Qىل السؤال

  :السAيد الوز�ر املنتدب Rى وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهين
  . السAيد املس�شار شكرا

اكنت ا4ٔاكدمييات  2009جوا� Qىل هذا السؤال ٕاىل Áدود سAنة 
تتوصل �لسAيوà بتطابق مع مجموع ¡عÕدات املرصودة لها اكمy Zالل 

  . نفس السAنة املالية
مت اعÕد مهنجية Wديدة من طرف وزارة  2010ولكن ابتداء من سAنة 

لسAيوà واحلاجLات الفعلية من املالية تقوم Qىل الربط بني الزتويد �
ا4ٔداءات، اعÕدا Qىل مزيانية اخلزينة اليت تyٔnذ بعني ¡عتبار رصيد 

  .حساب ا4ٓمر�ن املساQد�ن �لرصف وا4ٓمر�ن املساQد�ن التابعني هلم
ماليري درمه �رمس سAنة  4مت رصف حوايل  2015مع ذ¾ سAنة 

ماليري  8ىل Áدود مجملها خصص لتصفLة بعض اRيون اليت وصلت إ  2016
  .دªل اRرمه، وهذا نتاج احلكومات السابقة

ا4ٓن هناك جمهود يبذل لتصفLة �يق اRيون �لتÊسAيق مع وزارة املالية، 
وقد صادف هذا ا4ٔمر اعÕد التقسAمي اجلهوي اجلديد يف الوزارة، مما 
يتطلب اختاذ مجموQة من القرارات çمتكني مد�ري ا4ٔاكدمييات من تصفLة 

ه اRيون fشلك قانوين، ومت التÊسAيق يف هذه املسàٔn مع مصاحل وزارة هذ
  .املالية وسJمت عام قريب ٕاذن الرشوع يف تصفLة ما بقي من اRيون

  .وشكرا

  :السAيد رئJس اجللسة
 .شكرا

  .يف ٕاطار التعقLب اللكمة Á4ٔد ٔ�عضاء الفريق، تفضل

  :املس�شار السAيد احلو املربوح
  .شكرا السAيد الرئJس

 Aيد الوز�ر، الس  
يف احلقLقة اجلواب دªلمك Wاب قضية ا4ٓمر �لرصف، قضية ما ورuهتم 

  . عن احلكومة السابقة
  ٔ�مل تnٔتوا من W�ٔل معاجلة ما ¸ركته احلكومة السابقة؟

قضية ا4ٓمر �لرصف، السAيد الوز�ر، شnٔن احلكومة، هرضتو Qىل 
  التقطيع، فهل �غثتمك اجلهوية؟ 

سAنني، واش Wا¸مك  5يدyل Áزي التنفLذ  هو موضوع كناقشوه ق�ل ما
  بغثة؟ 

  السAيد الوز�ر، 
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ميل كتعطيو صفقة لواÁد املقاول، واملقاوالت عندمك راه Îالبا مقاوالت 
صغرية ومhوسطة، ٕاذن هشة فô خيص السAيوà، ميل كتعطيو صفقة دون 

كام ò�ٔمك تعطون شAيك بدون رصيد،  ..كنقارنو¸رت�Jات ا4ٔداء، ٔ�� هاذ اليش 
كتجعلو هذاك املقاول ميل ما âيت�لصش نظرا لهذه املشالك لكها اIيل  4ٔنه

كهتم التدبري دªل الوزارة دªلمك، كتجعلو هاذ املقاول âمييش مع ا4ٔسف 
مكره 4ٔنه yاصو خيلص ا4ٔجراء،  Iلسجن، âيعطي شAياكت بدون رصيد،

 .yاصو خيلص الرضائب
ت الصغرية واملتوسطة فهل من املعقول، السAيد الوز�ر، ٔ�نه هاذ املقاوال

ك�سال الفلوس Iلوزارة دªلمك ووزارة املالية ترتمغ Qلهيا �ش ختلص 
الرضيبة، ويhÊظر ا4ٔداء ا ي ال يدري مىت سAيnٔيت؟ ٔ�نمت ٔ�قررمت ا4ٓن ٔ�نه 

  .داملليار دªل اRرمه �4قLة 
  السAيد الوز�ر، 

حقات ٔ�ال ¸رون ٔ�ن هذا هو متويل دªل �سAيريدªل الوزارة دªلمك مبسAت
املقاولني، وهو كذ¾ بصفة Qامة، 4ٔنه ما اكÜش Îري الوزارة دªلمك، 

  احلكومة بصفة Qامة، املسAتحقات دªل املقاوالت تعد �ملاليري؟
  السAيد الوز�ر، 

ٔ��ن حنن من قانون �Wٓال ا4ٔداء، قانون خرجhو احلكومة بعيوب كثرية 
  ويه ٔ�ول من خيرقه؟

  السAيد الوز�ر، 
ام إالâراهات املالية دªل هاذ احلكومة؟ البرتول بغينا نعرفو �ٓشAنا ه

رخLص، املقاصة كتعطي ٔ�موال éمة، حمصول الرضائب طالع، ؤ�شAنو هو 
  التفسري؟

  . التفسري الوحLد هو التدبري دªل حكومة دªلمك، السAيد الوز�ر
  .ٕاذن yلصو املقاوالت �ش �سامهو يف اقhصاد البالد، السAيد الوز�ر

  .وشكرا

  :اجللسة السAيد رئJس
  .شكرا IلسAيد املس�شار احملرتم

  .يف ٕاطار الرد Qىل التعقLب ٕاذا ٔ�ردمت السAيد الوز�ر، تفضلوا

  :السAيد الوز�ر املنتدب Rى وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهين
كام قلت هاذ املبالغ يه من ¸راكامت الفرتات السابقة، واحلكومة ا4ٓن 

هاذ امللف �سAمترار وبتعاون مع  y�ٔذت ا4ٔمور جبدية وتعمل Qىل تصفLة
امجليع، وا4ٓن كام قلت بناء Qىل اجلهوية املتقدمة اليت مت تفعيلها هناك 
مسؤولني Qىل املسAتوى احمليل يبذلون جمهودا ج�ارا وâبريا بتÊسAيق مع 
املصاحل املركزية وبتÊسAيق مع وزارة املالية لتصفLة هذا امللف fشلك اكمل 

  .يف ٔ�رسع وقت ممكن
  .وشكرا

  

  :السAيد رئJس اجللسة
  .شكرا IلسAيد الوز�ر

تعيني مدراء "ودامئا يف نفس القطاع، السؤال الرابع موضوQه 
والسؤال Iلفريق ¡سAتقاليل، فليتفضل " ا4ٔاكدمييات واملدراء إالقلمييني

  .Á�ٔدمه مشكورا

  :املس�شار السAيد عبد السالم اIلبار
  .شكرا السAيد الرئJس

  السادة الوزراء،
  ،إالخوةا4ٔخوات، 

سؤايل السAيد الوز�ر احملرتم، ٔ�متىن ٔ�ن يعرف امجليع ومن yالل هذا 
املنرب طريقة تعيXJمك Iلمدراء، مدراء ا4ٔاكدمييات واملدراء إالقلمييني لوزارة 

  .الرتبية الوطنية
  .شكرا

  :السAيد رئJس اجللسة
  .شكرا IلسAيد املس�شار

  .اللكمة IلسAيد الوز�ر

  :�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينالسAيد الوز�ر املنتدب Rى وز
  .شكرا السAيد املس�شار Qىل هاذ السؤال

حبيث ٔ�نه خبصوص تعيني مد�ري ا4ٔاكدمييات واملدراء إالقلمييني هناك 
ضوابط ونصوص قانونية مت اعÕدها يف هاذ الصدد، حبيث ¸هنج الوزارة 

تعمتد  مسطرة ¡نتقاء بعد فhح �ب الرتشAيح، وهناك مسطرة لالنتقاء

مجموQة من املعايري، مت �شكLل جلن مhعددة التكو�ن، حبيث هناك ٔ�عضاء 
من الوزارة وهناك ٔ�عضاء من yارج الوزارة مشهود هلم �لكفاءة 

  .و¡سAتقامة
ويف هذا الصدد، مت اعÕد م�ادئ ومعايري واردة يف القانون التنظميي رمق 

واملساواة وQدم  ¸رتبط بتاكفؤ الفرص و¡سAتحقاق والشفافLة 12.02
  .اçمتيزي واملناصفة والزناهة و¡سAتقامة

كام قلت اIلجنة اعمتدت �ٕالضافة ٕاىل التكو�ن املتعدد ا«تلط، اعمتدت 
Qىل شAبكة موÁدة Iلتقومي تفادI ªلتفاوöت احملمتZ واعمتدت كذ¾ م�ادئ 

  .الرسية
خبصوص املد�ر�ن إالقلمييني، ا4ٓن مع اعÕد، هذه من �ٓخر 

 Aمي اجلهوي اجلديد ا4ٓن ا4ٔاكدمييات يه اليت املسAد التقسÕت�دات، مع اع
وانتقاء املد�ر�ن إالقلمييني يف  الرتشAي!اتفhح �ب س�hلكف مبتابعة مسطرة 

  .ٕاطار تفعيل اجلهوية املتقدمة
  .وشكرا

  



 �2016ريل �ٔ دورة  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

15 

  )2016 ماي 3( 1437رجب  25

  :اجللسة رئJسالسAيد 
  .يف ٕاطار التعقLب Qىل السؤال ٕاذا ٔ�ردمت، تفضلوا ،السAيد الرئJس

  :السAيد عبد السالم اIلبار املس�شار
  .شكرا السAيد الرئJس

  السAيد الوز�ر، 
الفريق ¡سAتقاليل الزال يرص ويلح عن سؤايل، هل هناك وزارة 

  الرتبية الوطنية يف هذا البØ؟
عندما �سAتدعى وز�ر الرتبية الوطنية Iلجنة التعلمي، لنبحث ون�Êه 

اهو معا� السAيد ونوWه السAيد الوز�ر، فnLٔىب و�سAتخف هبذه املؤسسة، ه
  .رئJس اIلجنة، جلنة التعلمي

اليوم، مت تعيني مدراء ٔ�اكدمييات بطريقة Îري قانونية، بطريقة Îري 
دسAتورية، ومت النصب Qىل السAيد رئJس احلكومة، مت الت!ايل Qىل 

  .اخhصاصات السAيد رئJس احلكومة، السAيد الوز�ر احملرتم
ة دªل مدراء ا4ٔاكدمييات هل حنن يف بØ القانون؟ âيف يمت ٕاعفاء ٔ�ربع

بدون مسطرة؟ وهل لمك الصالحLة، السAيد الوز�ر �ٕالعفاء؟ ا ي يعفي 
  .هو السAيد رئJس احلكومة

âيف مسحمت 4ٔنفسمك خبرق القانون، وâيف نصبمت مدراء بدون 
  تعيXJات؟

  ٔ�عباد هللا، واش اك�ن يش قانون يف هاذ البالد؟
هكذاك، جبرة قمل، 4ٔن �ك  ما ميكÊيش مجموQة داملدراء، مت تعيJهنم

  .صاحيب، ٔ�و هام öبعني Iلعصابة اIيل مسرية وزارة الرتبية الوطنية
عصابة، ٔ�قولها، ؤ�حتمل مسؤولييت، وª ما من مرة yاطبت السAيد 
الوز�ر، yاطبت السAيد الوز�ر قوال بnٔن هناك yلل، هناك سوء �سAيري، 

  .سوء تدبري
الراWل هذا طيب،  هاذ ..اليس يف جوج دقايق، السAيد الوز�ر، 

  .كن!رتمو فLه امحلوà الفكرية دªلو، واy4ٔالق دªلو
ولكن، السAيد الوز�ر، اIيل âي�سمى وز�ر، هذا ما تيفرقش ما بني 
اجلغرافLا وبني إالÜسان، ٕايوا اIيل Wات فLه اRقة، صايف القXيطرة، ما 

لر�ط Wا�ش، ٕاذن، نعفLو القXيطرة ما ندرجوهاش، وخنليو الر�ط، 4ٔن ا
  .خمت ¡خhيار دªل اجلغرافLا

واش هذا حامق، فا�ن يه الكفاءة؟ فا�ن يه املعايري؟ التعلمي دªلنا يف 
  ؟مراتب مhدنية، Qالش

الس�ب ٔ�ن العصابة اIيل ك�سري، ٔ�قول العصابة اIيل ك�سري، كتهنب 
  .ٔ�موال اRوà، وكتخرب العقول دªل الشعب، دون رقLب ٔ�و حسJب

يدو الطني بZ، ميل كنعطيو ملد�ر ا4ٔاكدميية، مد�ر اRليل اليوم، كزن 
  .ا4ٔاكدميية كنعطيوه، وهو Îري مؤهل

ال زال مhابع، الزالت امللفات دªلو ¸زمك ا4ٔنفاس وا4ٔنوف، و�شمزئ املرء 

  .، وهو اIيل âيعني املدراء، اIلهم هذا مXكر �ٓعباد هللأ�ن �سمع ماذا Áدث

  :اجللسة رئJسالسAيد 
  .ئJسشكرا السAيد الر 

  .، اللكمة لمك يف ٕاطار التعقLب Qىل الردالوز�رالسAيد 

  :السAيد الوز�ر املنتدب Rى وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهين
  السAيد الرئJس،

Îري فقط، ٔ�� كنعتقد بnٔن ما خصناش نت�ذو بعض املواقف بدون ما 
¸كون عند� معطيات مضبوطة، 4ٔنه ٕاذا اطلع السAيد املس�شار Qىل 

  . هاذ قانون، التعيني يف املناصب السامLة مضمون
هاذ القانون خيول Iلوز�ر ٔ�ن يقرتح نقل املسؤولني ما بني املناصب اليت 
اكنوا معينني فهيا، وقد مت اعÕد معايري بناء Qىل املردودية والعطاء، وبناء 
Qىل حبوث مت القLام هبا، حبيث ٔ�نه مت اس��عاد لك من لوحظ ٔ�ن هناك 

  .ة Qلهيمتقار�ر سلبي
ومع ذ¾ هناك الباب مفhوح، وهذا اكن مضمن يف الرساà املوÂة 

  .IلسAيد رئJس احلكومة بnٔنه لك من ث�ت Qليه ٔ�ي يشء سليب سJمت ٕاعفاؤه
  .وشكرا

  :السAيد رئJس اجللسة
  .الوز�رشكرا IلسAيد 

  .وÜشكره Qىل مسامهته يف هذه اجللسة
والنقل واIلوJWس�Lك، املوWه IلسAيد وز�ر التجهزي  ا4ٔولنhÊقل Iلسؤال 

بعوامص اجلهة، السؤال كذ¾ Iلفريق  السAيارةوموضعه ربط شAبكة الطرق 
  .¡سAتقاليل، فليتفضل Á�ٔدمه لطرح السؤال، ا4ٔسAتاذ ا4ٔنصاري

  :السAيد محمد ا4ٔنصاري املس�شار
  .شكرا السAيد الرئJس

  السادة الوزراء،
  ،الزمLالت والزمالء

دامئا حياول ٔ�ن يربز بعض  ليك ال يقال ٔ�ن الفريق ¡سAتقاليل
السلبيات، فالبد ٔ�ن ٔ�قول وقد طرح الفريق ¡سAتقاليل، ؤ�¸لكم �مسه، 
اليوم ٔ�ن الطرق السAيارة وما عرفhه من تطور يف بالد�، يشء ال ميكن ٕاال 

  . ٔ�ن �كون موضوع اسAتحسان من طرف امجليع
فشAباكت الطرق السAيارة قد توسعت ومشلت Qددا âبريا من املناطق، 

  .ن مدن ؤ�قالمي، وòمتىن ٔ�ن تتوسع ٔ�كرث يف املنظور القريبم
ولكن، السAيد الوز�ر، نالحظ ٔ�ن هناك ويف ٕاطار التقطيع اجلهوي 
اجلديد واجلهوية املوسعة املعمتدة ببالد�، وعندما نقول اجلهوية املتقدمة ٔ�و 
 kات حتتية ¸زيك وتدفع بتقدم تLÊاملوسعة، فذ¾ يعين ٔ�ن ¸كون هناك ب

  .ات، ومن ٔ�مهها الرشªن الطريقاجله
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وا4ٓن الطرق السAيارة ٔ�صبحت عامد لك تقدم �لÊسAبة Iلجهات، وهناك 
Âة ا4ٓن اسAت}Xيت من هاذ اuهود احلكويم املتوا¸ر، سواء يف احلكومة 
السابقة ٔ�و احلالية، ؤ�صبحت اسAت}Xاء ومل �شملها الربط �لطرق السAيارة، 

ا الراشAيدية، هذه اجلهة اليت كتب لها öفLاللت وQامصهت –ويه Âة درQة 
ٔ�ن ¸كون معزوà جوا و�را وحبرا وسككLا، âيف ميكن ٔ�ن نتلكم عن Âة 
تضم مخسة ٔ�قالمي من ٔ�مه ا4ٔقالمي اليت عرفت اçهتمJش yالل السAنوات 

  .املاضية، وكنا نتفاءل ٔ�ن ¸كون مشموà �لرب�مج
اك من دراسة وQليه، ليك ال ٔ�طيل، السAيد الوز�ر، ٔ�سائلمك هل هن

  öفLاللت fشAبكة الطرق السAيارة؟ –مرتق�ة لربط Qامصة Âة درQة 
  .وشكرا

  :رئJس اجللسة السAيد
  . شكرا IلسAيد الرئJس

  .Iلرد Qىل السؤال الوز�راللكمة IلسAيد 

 والنقل السAيد محمد جنيب بوليف الوز�ر املنتدب Rى وز�ر التجهزي
  :امللكف �لنقل واIلوJWس�Lك

  .ئJسشكرا السAيد الر 
  .شكرا السAيد املس�شار احملرتم

�لفعل تفضلت يف مسAهتل السؤال ؤ�عطيمت إالجيابيات دªل العملية 
  . دªل ¡ن�شار دªل الطرق السAيارة اIيل متت yالل مرZÁ ٔ�ساسAية

املرZÁ ا4ٔوىل دªل الرب�مج التعاقدي مع الرشكة دªل الطرق السAيارة 
رت واIيل انطلقت كام تعلمون من اRار âيلوم 1420واIيل فhحنا فLه حوايل 

 (l’axe)هذا ٕاىل فاس ٕاىل وWدة رشقا، مث  (l’axe)الر�ط يف  - البيضاء 
ٔ�اكد�ر، واIيل من yالì اسAتطعنا نوصلو  -مراYش  –دªل اRار البيضاء 

  . لهاذ العدد
اIيل تفhحت  2016 -2012عقد الرب�مج  مث Wاءت املرZÁ الثانية دªل

W ه حماورLادي ¸مكل فÎ يلIدود اجلديدة واÁ يل كمتيش اليوم ٕاىلIديدة ا
  . من اجلديدة 4ٔسفي

مث احملور ا4ٓن دªل تيط مليل حىت هو Îادي يوصل Iل�ديدة ومن بعد 
âيلومرت  Î40ادي مييش من اجلديدة 4ٔسفي، مث املداري اIيل فLه واÁد 

، وÎادي يتفhح دªل الر�ط واIيل هو قLد إالجناز، ٕان شاء هللا رب العاملني
  .قريبا

، 4ٔن السؤال دªلمك السAيد املس�شار، 2016ٕاذن يف ا«طط السابق 
اكن مدى ربط هاذ الطرق السAيارة �لعوامص دªل اجلهات، من yالل هاذ 

دªل اجلهات اIيل يه  Â8ة اIيل عند�، عند�  12الرب�مج ومن yالل 
سليب، 4ٔنه اجلهات مربوطة هباذ ا4ٔخر، ٕاىل حLد� �ملصطلح لJس ال 

اجلنوبية دªل اململكة لكها حلد ا4ٓن كام تعلمون حنن يف ٕاطار التفكري يف 
العيون، Qىل ٔ�ساس ٔ�نه جيي طريق  -دراسة الطريق الرسيع بني ٔ�اكد�ر 

، ت��قى اجلهة 11يه  8زائد  3سAيار الحقا، ت��قى �لفعل ٕاىل حLد� هاذ 
  . Iيل طرحhودالراشAيدية، هذا هو السؤال، هو السؤال ا

فهاذ اجلهة بذاهتا اكنت فهيا مكXاس سابقا، ٕاذن اكنت العامصة موجودة، 
 2016- 2012اليوم وهام ٔ�هنا حتولت، فٕاذن فاملرشوع ٕان شاء هللا قلت 

 le contrat)اليوم يف (le contrat programme)اكن هو 
programme)   ىل ٔ�نه هاذQ اجلاي ٕان شاء هللا رب العاملني نفكر

(l’axe)  اهز ٕانW يدية �كون حىت هوAمتدد حنو الراشçٕان شاء هللا، هاذ ا
شاء هللا رب العاملني، يف ٕاطار اRراسة اIيل Îادي نْلُونِْصيْوها ابتداء من 

ٕان شاء هللا �ش نوصلو Iلعامصة دªل اجلهة اجلديدة ٕان شاء هللا  2017
  . رب العاملني

  .شكرا السAيد الرئJس

  :السAيد رئJس اجللسة
  . السAيد الوز�رشكرا 

الرئJس يف ٕاطار التعقLب فô تبقى لمك من الوقت،  السAيداللكمة لمك 
Zويه قلي.  

  :السAيد محمد ا4ٔنصاري املس�شار
  .شكرا السAيد الوز�ر

  . ا4ٓن ذâرمت مبا ٔ�جنز ولقد سAبقhمك ٕاىل ذ¾
 kدا ٔ�مام الرٔ�ي العام وساكنة تQىل ذ¾ ولكن ٔ�ريد وQ لن خنتلف

عوòمك ا4ٓن، وQد ؤ�نمت يف �ٓخر واليتمك، ليك تقطعوا مع تk اجلهة ا �ن ي��
  .الساكنة Áزيا زمXيا ٕالجناز هذه اRراسة

4ٔن القول هكذا وٕاطالق ال�م Qىل عواهنه لن جتيبوا بطبيعة احلال 
  . عن ال�م، هناك ٕان شاء هللا ونقول ٕان شاء هللا ولك يشء حبول هللا

ذه اRراسة �لفعل؟ وهل بدٔ�مت ولكن، Qليمك ٔ�ن تقولوا ٔ��ن وصلت ه
  .فعليا يف هذه اRراسة وكذ¾ البد ٔ�ن نتلكم عن فك العزà جوª وسككLا

  .شكرا

  :السAيد رئJس اجللسة
  . شكرا

  .الوز�ر Iلرد Qىل التعقLب ٕاذا ٔ�راد IلسAيداللكمة 

امللكف  واIلوJWس�Lك والنقل السAيد الوز�ر املنتدب Rى وز�ر التجهزي
  :�لنقل

  .السAيد الرئJس نعم، شكرا
هو تتعرف السAيد املس�شار احلكومة ما بقى لها والو، ما ميكÊيش 

  . نعطيو الوQد fيش ÁاWة وال Qىل يش واÁد �ٓخر اIيل Îادي جيي من بعد
هو الرب�مج اIيل اكن عند� واIيل ما اكن�ش فLه �لفعل  2012-2016

Zاملق� ZÁلمرI دادQيدية، لكن اليوم يف ٕاطار إالAا تنقولو ٔ�ن هذه الراشXاح 
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 le contrat)ويف  2017اRراسة Îادي تدyل يف الرب�مج دªل 
programme) ملا بعد.  

واش Îادي جتي احلكومة املق�Z وختيل هاذ اليش اIيل احXا تنفكرو فLه 
  .وتبدلو، هذا ما ميكÊش ٔ�� نعطي وQد Qىل يش ÁاWة اIيل ما يف يد�ش

 Lا، ٕاذا بقXنا احLيل تنعطيو هو ٔ�نه يف لكن، ما نعد ٕاذا بقIد اQا الوXنا اح
  .ملا فوق، هذا اخلط ٕان شاء هللا داyل 2017ٕاطار اRراسة ل 

 ªٔنه جوnس، ها ٔ�نت تتعرف بJيد الرئAالس ،àش العزÊما اكي àالعز
اليوم الراشAيدية y�ٔذت حظها ومل تعد معزوà يف ٕاطار االتفاقLة مع وزارة 

شAيدية والت عنرص فاQل ؤ�سايس اRاyلية ووزارة التجهزي والنقل Iلرا
  . وحموري فاخلط اجلوي دªل الراشAيدية

  .شكرا

  :السAيد رئJس اجللسة
  . شكرا السAيد الوز�ر

  .، هاذ اليش اIيل اك�ن،..ؤ�شكرمك Qىل مسامهتمك معنا يف هذه
  . متاما، اك�ن، اك�ن.. وز�ر الطاقة واملعادن

املعارصة لتقدمي اللكمة Á4ٔد السادة املس�شار�ن من فريق ا4ٔصاà و 
  . فليتفضل" فك العزà عن العامل القروي" السؤال املتعلق موضوQه

  .تفضيل

  :السAيدة جناة مكري املس�شارة
  .شكرا السAيد الرئJس

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

السAيد الوز�ر، ٕان ما تعانيه ساكنة العامل القروي وyاصة يف املناطق 
من صعو�ت مرتبطة بواقع العزà، ما هو يف حقLقة ا4ٔمر ٕاال ن��Lة  اجلبلية

  . لغياب ٕاسرتاتيجية واحضة لفك العزà عن العامل القروي
 ا Üسائلمك، السAيد الوز�ر احملرتم، حول غياب ٕاسرتاتيجية حكومLة 

  لفك العزà عن العامل القروي؟ 
  .وشكرا

  :السAيد رئJس اجللسة
  . شكرا

  .وز�ر لٕالWابة Qىل السؤال،  تفضل السAيد الوز�رIلسAيد ال اللكمة

امللكف  واIلوJWس�Lك والنقل السAيد الوز�ر املنتدب Rى وز�ر التجهزي
  :�لنقل

  .شكرا السAيد الرئJس
  .شكرا السAيدة املس�شارة

السAيدة املس�شارة احملرتمة، إالسرتاتيجية دªل فك العزQ àىل العامل 

  .سAنني 5سAنني وال  4حكومة يف  القروي مايش ٕاسرتاتيجية تتجي هبا
هاذي ٕاسرتاتيجية بدٔ�ت مXذ سAنوات مXذ عهد احلكومات السابقة، 
املغرب �لفعل قدر Qىل ٔ�نه ما ميكÊش ¸كون هناك Qدم توازن بني اجلهات، 
ؤ�نه �لفعل جيب ٔ�ن نؤهل مجيع اجلهات ومجيع املناطق ومهنا اجلبلية 

سAنة يف مراÁلها اy4ٔرية  25رث من بدات مXذ ٔ�كاو�لتايل الربامج والقروية، 
  .سAنوات وما قامت به احلكومة احلالية عرش ذها دªل

وهذا السؤال جنيب عنه يف كثري من اÁ4ٔايني يف  �لفعل وكام تعلمون
 )6PNRR2(دªل الرب�مج اy4ٔري اuلسني، احلكومة الزتمت وyاصة يف 

 اIيل فLه ٔ�كرث من ودªل التnٔهيل دªل العامل القروي ودªل الطرق واملسا¾
 3مليار درمه واIيل اكن تيعين حوايل  â15.5يلومرت حبدود  15.560

سAنوات، واIيل مت ٕاجنازه Qىل  5داملليون داملغاربة يف هاذ الفرتة دªل 
، اليوم وصلنا IلÊسAبة %80ٔ�ساس ٔ�ننا نوصلو IلÊسAبة اIيل يه يف Áدود 

  .اململكة، ربوع اململكة دالتغطية دªل املسا¾ القروية يف مجيع %78دªل 
وهاذ الÊسAبة مرحشة Qىل ٔ�هنا ¸رتفع وyاصة ٔ�ن هناك مرشوع �ر�مج 

 32.000تÊشAتغلو Qليه واIيل فLه ا4ٓن حوايل  اIيل) 73PNRR(دªل 
 3مليار درمه وسAميس يف الغالف دªلو حوايل  â32يلومرت Wديدة، حوايل 

Zنوات امخلس املق�Aالل السy ل املواطننيªٕان شاء هللا رب داملليون د 
 .العاملني

الن��Lة در� تقLمي دªل املراÁل السابقة �ش ما �كوÜش هاذ اليش 
Îري، الك�ري ¸هيرض Qىل ما اكيÊش ما اكيÊش، التقLمي هو ٔ�ن هاذ املسAتوى 
ارفع من مسAتوى دªل اçمتدرس وyاصة دªل الفhيات يف العامل القروي 

الساكنة �ملص!ات ، ارفع من مسAتوى دªل ارتباط %6حبوايل 
، وقلص ٔ�يضا من ال�سعرية دªل النقل %32واملس�شفLات الصغرية حبوايل 

  .%32ومن الوقت دªل النقل حبوايل  %25حبوايل 
ٕاذن هاذ الرب�مج وهاذ إالسرتاتيجية الطويZ املدى هاذي يه النتاجئ 

  .دªلها من yالل اRراسات اIيل قامت هبا الوزارة يف هذا الصدد
  .شكرا

  :السAيد رئJس اجللسة
  .. شكرا السAيد

  .للكمة لمك يف ٕاطارا

  :املس�شار السAيد عبد الكرمي اهلمس
  .شكرا السAيد الرئJس

السAيد الوز�ر، يف احلقLقة ٔ�� مhيقن ومع إالخوان دªلنا ò�ٔمك ما 
اسAتطعتوش �سدوا اخلصاص يف النقص احلاصل Qىل مسAتوى البLÊات 

يف العامل القروي، مواطن العامل القروي التحتية ٔ�و فك العزQ àىل املواطن 

                                                 
6 Programme National des Routes Rurales, phase 2 
7 Programme National des Routes Rurales, phase 3 
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مزال ما اyداش حقه Qىل صعيد اململكة، واRليل السAيد الوز�ر ٔ�نت 
هرضيت Qىل ما بقاش الهدر املدريس وما بقاش، هذا من املبادرة واجلهود 
اIيل قامت هبا املبادرة الوطنية Iلتمنية ال�رشية وامجلاQات والرشاكء ا4ٓخر�ن، 

  .لطالب اعطاو فرصة Iلفhيات �ش يواصلو4ٔنه ب�Xاء دور ا
ٔ�� Îرنجع Iلموضوع دªيل، السAيد الوز�ر، ويف احلقLقة يف هاذ الفرتة 
اIيل بقات خصمك تقدمو احلصيZ مايش احXا Üسائلومك Qىل إالسرتاتيجية وٕامنا 
Qىل احلصيZ، منيش ¾ çمنوذج ٕاقلمي öزة وتيعجبين هنرض �حلاWة اIيل 

  .ªيل واIيل تنعا�هنا �لعني دªيلتتعرفها ا اâرة د
سAنوات حبضور  W3ا السAيد الوز�ر واجمتع معنا هاذي  ،ٕاقلمي öزة

رئJس جامQة قروية، مت حتديد ا4ٔولوªت، مت مXاقشة  34السAيد العامل و
مجيع النقط السوداء Qىل صعيد إالقلمي، يعين من ذاك الوقت لهنا ما شفXا 

  .حىت ÁاWة
هيرض Qلهيا املنتخبون شفXا اتفاقLة اIيل مزا ل ¸هيرض Qلهيا العامل ̧و

هيرضو Qلهيا مجموQة من ا4ٔمور، ولكن  هيرض Qلهيا رئJس اuلس إالقلميي ̧و ̧و
مزال " öزار�ن" "مغراوة"يف الواقع ميل ¸متيش IلجامQات القروية، متيش 

 ،àتافد من هاذ الطريق مزال ما  10.000دوار  15معزوAيل ك�سIسمة اÜ
، مازال املواطن مXني Áل "تغزراتني"، "مالل"، "بورد" اكيÊش، متيش

عينو تJشوف راسو يف الغJس ويف ا4ٔوÁال ومزال نفس الخور ويه 
وها هو معيا املس�شار الربملاين من دا�رة الريف " لرتوâوت"مدرWة، متيش 

بنفس احلي وٕاىل معمنا املعلومات دªلنا ومجعنا اكع املسAتوى املناطق 
  .وضعاجلبلية فXفس ال

ª اك�ن yلل قZ املوارد ال�رشية، ª اك�ن yلل يف املعرفة ٔ�و اخلربات 
اIيل نقصات Rى وزارة التجهزي ٔ�و فشل حقLقي Iلحكومة �ش حتقق 
املمتنيات دªل املواطن يف العامل القروي، يف احلقLقة خصو حقو 4ٔن تيلعب 

املواطن اIيل  واÁد اRور Wد، Wد éم، ال Qىل الصعيد ال ا4ٔمين، 4ٔن ذاك
Qا�ش يف القرى ويف اجلبال راه âيلعب واÁد اRور Wد éم، ٕاذن خصنا 
نقربو لو املصاحل دªلو من حصة وتعلمي وفhح املسا¾، 4ٔن �ش يبقى 

  .معزول
مث �دينا Yحزب ا4ٔصاà واملعارصة مبخطط وطين IلمÊشnٓت الفXية ٔ�و 

ر ما اكيÊش، املÊشAئات القXاطر، ما �ل هاذ الطريق ٕاىل تصاو�ت والقXاط
الفXية، هاذ ا«طط الوطين خصو �كون واحض، حشال من دوار معزول وyا 
يتصاوب ٕاىل ما اكن�ش قXطرة ما ميكÊش يمت هناك التواصل ما بJهنا، 

سAنني فني مصداقLة  6هاذي ٔ�كرث من " مالل"واRليل قXطرة دªل 
صداقLة دªلو املنتخب؟ فني املصداقLة دªل احلكومة؟ لكيش âيفقد امل

  .السAيد الوز�ر
ٕاذن خص شوية دªل اجلدية، وتعطيو الصالحLة Iلمد�ر�ن إالقلميني ٔ�و 

 .ٕاىل ماكÜش ٕاحرضوا معنا ¡جQÕات املقررة اليوم مقديÊش Qلهيا

  :السAيد رئJس اجللسة
  .شكرا السAيد املس�شار

  .التعقLب ٕاىل بغيتو السAيد الوز�ر فô تبقى لمك من وقت

املنتدب Rى وز�ر التجهزي والنقل واIلوJWس�Lك امللكف  السAيد الوز�ر
  :�لنقل

  السAيد الرئJس،
اخللل يف اخلصاص الك�ري واملهول اIيل âيعرف بØ �م حبال املغرب يف 

Qام ويه  20العامل القروي، مXبداوش هنرضو Qىل املغرب ؤ�نه دوà اIيل 
�Xا معروفني يف دول مhقدمة، احXا مغرب بوسائلنا معروفني وٕ�ماكني 

  .وبواقعنا احلايل معروفني
هاذ عرش  63اليوم البØ تتقدم، اليوم من اIيل كنقول ¾ كنا يف 

سAنني  5واملرZÁ املق�Z دªل  %78سAنني، وصلنا اليوم الÊسAبة دªل 
دوار اIيل فقط يف öزة، غند�روا  15وال  13ٔ�لف مايش  Î7ادي ند�ر فهيا 

ٔ�لف âيلومرت اIيل فهيا  32تدyل يف هاذ دوار اIيل لكها Îادي  7761هبا 
داملليون داملغاربة اIيل Îادي توصلنا لÊسAبة ٕان  3مليار درمه اIيل فهيا  32

دªل املغرب yالل مخس سAنوات  %92شاء هللا رب العاملني، دªل 
  .�كون العامل القروي مربوط
  .شكرا السAيد الرئJس

  :السAيد رئJس اجللسة
  .شكرا السAيد الوز�ر

  .Qىل مسامهتمك يف هذه اجللسةÜشكرمك 
ونhÊقل Iلسؤال ا4ٔول، املوWه IلسAيد وز�ر الطاقة واملعادن، موضوQه 

  ".تعممي Yهر�ء العامل القروي"
  .هذا السؤال من الفريق احلريك فليتقدم Á�ٔدمه مشكورا

  :املس�شار السAيد م�ارك السAباعي
  .fسم هللا الرمحن الرحمي
  السAيد الرئJس احملرتم،

  وزراء،السادة ال
  ٕاخواين، ٔ�خوايت املس�شار�ن احملرتمني،

واحلكومات املتعاق�ة ٔ�طلقت �ر�مج تعممي Yهربة العامل  1996مXذ سAنة 
، فاقت الÊسAبة الوطنية Iلكهربة القروية 2015القروي، وٕاىل Îاية ممت 

سAنة دون  20، ٔ�ال ¸رون السAيد الوز�ر ٔ�ن هذا الرب�مج اسAتغرق 98.4%
  هر�ء Qىل مجيع اRواو�ر واملداشري؟الوصول ٕاىل تعممي الك 

وQليه، Üسائلمك، السAيد الوز�ر، مىت سJمت تعممي الكهر�ء Qىل اRواو�ر 
  Îري املسAتفLدة؟

وما مnٓل بعض املناطق اليت نص�ت هبا ا4ٔمعدة الكهر�ئية دون ¸زويدها 
بnٔسالك التيار الكهر�يئ، حLث ٔ�ن هناك من جتاوز سAن�ني دون متكني 
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  ٕال�رة؟ساكنهتا من ا

  :السAيد رئJس اجللسة
  .اللكمة IلسAيد الوز�ر لٕالWابة Qىل السؤال، تفضل

  :السAيد عبد القادر اعامرة وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبÇJة
  .شكرا السAيد الرئJس

  .شكرا السAيد املس�شار احملرتم
 90ماليني و 2، ومهت %99.17الÊسAبة بلغت  2016ٔ�وال ٕاىل Îاية 

ٔ�لف دوار، ودعين ٔ�قول ¾ السAيد املس�شار  40ٔ�لف مسكن، وحوايل 
ٕاذا اك�ن يش ÁاWة اIيل ٔ�مكن نفhخر هبا يف بالد�، ٔ�قول هذا ؤ�� لست 
صاحب هذا املرشوع، وهو هاد اليش دªل الكهربة القروية، 4ٔنه حقLقة 

سAنة، وهذا دليل Qىل ٔ�نه رمغ تعاقب  20هاذ  2016ودب  96بدٔ� يف 
يف وÂة النظر، لكن هاذ املرشوع اسAمتر، احلكومات ورمغ ¡خhالفات 

وهذا مما ميكن ٔ�ن تفhخر به بالد� �ملقارنة مع ما جيري يف دول ٔ�خرى، Qلام 
بعد ¡òهتاء من  %99.53ٕان شاء هللا وتعاىل سرتىق ٕاىل  99.17بnٔن هاذ 

، 2017- 2016دوار اIيل Îادي ¸كون يف  1276ٔ�شغال الكهربة دªل 
  .ٔ�لف مسكن 35سAهتم حوايل 

كام يف Qلمك اك�ن عند� واÁد املرشوع ٕان شاء هللا، اIيل بدا مشرتك 
ما بني اململكة املغربية ودوà إالمارات العربية املت!دة، يف ٕاطار التمنية 
ال�رشية اIيل Îادي يمت جتهزي بعض املساâن اليت يصعب ربطها �لشAبكة 

، وهذا واIيل Îادي ٕادار �4ٔلواح الشمسAية بواÁد املسAتوى Qال Wدا
  .%99.72سJسمح لنا ٕ�ذن هللا، ٔ�ن نصل ٕاىل 

ما تبقى ٔ�� دامئا ٔ�قولها لسAنا Qاجز�ن عن القLام به، لكن لكفhه لكفة 
Wدا وجيب ٔ�ن جند ì ¸رâيبة ٔ�خرى، 4ٔن ٔ�نت Qارف بnٔن داك اليش مرتفعة 

ثاليث، اك�ن فLه املكhب الوطين، واك�ن امجلاQات، واك�ن الوزارة الوصية 
  .ارة اRاyليةاIيل يه وز

يه ÜسAبة Qالية Wدا،  %99.72لكن بطبيعة احلال هاذ الÊسAبة دªل 
هذا ال يعين ٔ�ن هناك بعض املساâن يف بعض اRواو�ر مل يصلها ذ¾، ولكن 
هذا راه فLه واÁد العدد دªل التفاصيل ما يش وقهتا هذا 4ٔن ٔ�نت Qارف 

Î ات ويف إالحصاء ٕاىلQيل اكينة يف امجلاIىل إالشاكالت اQ ري ذ¾، ولكن
  .لك Áال هذه Üسب يعين Üسب جLدة

  .شكرا السAيد الرئJس

  :السAيد رئJس اجللسة
  .شكرا

  .اللكمة لمك يف ٕاطار التعقLب Qىل اجلواب

  :م�ارك السAباعي السAيداملس�شار 
  .شكرا السAيد الوز�ر احملرتم Qىل اجلواب دªلمك

�، هذه مفروغ احXا ما تنكروش اuهودات اجلبارة اIيل قامت هبا بالد
مهنا السAيد الوز�ر، Îري ٔ�نه هو هاذ املشاريع حقLقة رها éمة، ال يعقل 
السAيد الوز�ر �ش �شوف واÁد اRوار معزول وليداتو �يق تيقراوا Qىل 
الشمع، وليداتو �يق ما تhJفرجوش يف التلفزيون، واحXا راه اRسAتور دªلنا 

  .الوز�رٔ�عطا� هذا احلق هللا ٕاWازيك خبري السAيد 
راه اك�ن بعض املناطق اIيل  %99.17تتقولو السAيد الوز�ر اكينة 

فعال، ولكن اكنت مXاطق اIيل ما وصالش  %100واصZ السAيد الوز�ر 
Îري  %60، احXا عند� جامQات يف ٕاقلمي �ٓسفي اIيل مازال ما فهيم 60%

�ش ما òكذبوش Qىل راسAنا، حقLقة اك�ن بعض املنطق اك�ن بعض 
هذا ما òكروهش وهذا جمهود ج�ار تتقومو  %100اIيل واصلني امجلاQات 

به السAيد الوز�ر وهللا ٕاQاوòمك، واليين هذه يف احلقLقة بالد� راه مشات 
  .بواÁد الوثرية قوية يف هذا امليدان هذا

Îري السAيد الوز�ر اك�ن واÁد املشلك �ٓخر هو ٔ�ن امجلاQات، كام قلت 
ما ) La réception(ون السAيد الوز�ر، رشيك ولكن مليل تتك

تتحرضوش هاذ امجلاQات، هذاك املقاول ¸مييش دوك اخلشب تيطيحو، 
طرحت  2016السAيد الوز�ر مليل كنا تناقشو املرشوع دªل املزيانية دªل 

¾ هذا السؤال، وفعال السAيد الوز�ر اعطيتو التعلôت دªلمك �ش يعاودو 
ناس �قLني املسا¾ دªهلم هاذوك اخلشب اIيل طاحيني يف ا4ٔرض، راه ال 

  .مسدودة
الناس ٕاىل بغاوا حيرثوا يش فدان دªهلم خص يبقى مضارب مع اخليوط 

مشاوا إالخوان دªولمك من إالدارة دªلمك ٔ�حصت  �200ش حيوهلم، اكينة 
حطوها، ولكن حلد  100دªل اخلشب اIيل طاحيني وWدوا واÁد  210

سف مليل تيجيو� Iلمجس امجلاعي ٔ�شهر هاد السAيد الوز�ر، لÌٔ  6الساQة 
احXا ما عند� عقدة مع ملكhب الوطين Iلكهر�ء ال حىت يش ÁاWة، تيجيو 

  .تيقول ¾ احXا اIيل خصنا نصايبو هلم هاذ اخلشب
ولهذا، السAيد الوز�ر، بغينامك تعطيو التعلôت دªلمك من Wديد �ش 

 الناس اIيل وال (tourisme)هاذوك اخلشب راه ال يعقل �ش احXا، ال 
دا�ز�ن اك�ن اخلشب اIيل طاحيني Qىل الكودرون، ما يش خصهم يش 
صعوبة �ش متشAيوا هلم، ولكن Qىل الكودرون مليل دازت ذيك الفLضا�ت 

  .ونعطيك صور السAيد الوز�ر.. اك�ن صف دªل
ولهذا، السAيد الوز�ر، بغينامك تعطيوا يش التفاتة لهاذ املسائل هللا 

  .ٕاWاز�مك خبري
  .كراوش

  :اجللسة رئJسالسAيد 
 .شكرا السAيد املس�شار

يف ثوان .. السAيد الوز�ر يف ٕاطار التعقLب Qىل التعقLب ٕاىل عندمك
  .تفضلو
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  :السAيد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبÇJة
هو يف احلقLقة لو كنت طرحت يل السؤال Qىل هاذ املنطقة �لضبط 

مور قلهتا ٔ�� ما �ش جنيب ¾ املعطيات، شوف واÁد العدد دا4ٔ 
تنكرهاش هاذ القضية دªل هاذ ا4ٔمعدة yاصة اخلش�Lة 4ٔن اكن وقع فهيا 
مشلك يف املاريش دªلها، بعض املساâن اIيل ما وصلهاش، ولكن ٔ�� 
الزتمت بواÁد القضية وتنقولها يف جملس النواب يف جملس املس�شار�ن، ٕاىل 

فô يتعلق �ملكhب اكنت يش Áاالت اIيل يه حمددة اIيل ميكن حنلها 
  .الوطين يف Qدم ¡لزتام

ا4ٔمور ا4ٔخرى ٔ�� رصحي ما ميكXلJش حنلها، 4ٔن يف البعض مهنا البعض 
اك�ن ٕاما امجلاQة ما الزتم�ش ٔ�و الوزارة الوصية ما الزتم�ش، 4ٔن ٔ�� ما 
ميكXلJش نطلب من املكhب الوطين يغطي وهو ما عندوش إالماكنيات 

ا4ٔمور، هذه Qاود ذâرين هبا هاذ القضية هذه دªل يغطي، فٕاذا اكنت بعض 
  .هاذ القضية، ٕان شاء هللا �كون اخلري

  .شكرا السAيد الرئJس

  :اجللسة رئJسالسAيد 
 .شكرا

 Zه مصري شغيQة " السامري"السؤال الثاين موضوLلجوء ٕاىل التصفIبعد ا
  .القضائية، هذا السؤال من الفريق ¡سAتقاليل فليتفضل Á�ٔدمه

  .ضلشكرا تف

  :املس�شار السAيد عبد اIلطيف ٔ�بدوح
  .شكرا السAيد الرئJس

  السادة الوزراء احملرتمون،
  .السAيدات والسادة ٔ�عضاء جملس املس�شار�ن احملرتمني

  السAيد الوز�ر احملرتم،
، وخصوصا "السامري"رشكة سؤالنا �متحور حول ما عرفه ملف 

 . ٕاجراءات مسطرة التصفLة القضائية
لسAيد الوز�ر، ٔ�ن هذه الرشكة اكنت �شغل Qددا وÎري yاف Qليمك، ا

Qامل fشلك  â1000بريا من اليد العامZ، ٕان مل ختنين ا اâرة، ٔ�عتقد ٔ�نه 
Qامل fشلك Îري م�ارش، و�سAتحضار املعطيات  5000وم�ارش، 

إالحصائية، ؤ�قصد هنا اRميغرافLا، الÊسAبة دªل ا4ٔرس املغربية اIيل âيرتاوح 
، 6000 سAتة، حفيث كنرضبو هاذ الرمق فهاذ العدد يف ما بني مخسة ٕاىل

  .âيعطينا واÁد الرمق Wد éم
ٕاذن، احXا السؤال دªلنا، السAيد الوز�ر، م�ارش هو ما مصري هذه 

  الشغيZ؟
  .وشكرا السAيد الرئJس

  :السAيد رئJس اجللسة
  .لمك اللكمة السAيد الوز�ر لٕالWابة Qىل السؤال

  .تفضلوا

  :ة واملعادن واملاء والبÇJةالسAيد وز�ر الطاق
  .شكرا السAيد الرئJس

شكرا السادة املس�شار�ن ا �ن Q�ٔادوا طرح هذا السؤال، وهاذي 
فرصة �ش Üشكر جملس املس�شار�ن، 4ٔنه سAبق لو دار سؤال حموري 
حول هذا املوضوع، ؤ�قول يعين لÌٔمانة ٔ�نه من ذاك السؤال احملوري، ما 

  .املوقف دªلنا Yحكومة اكيÊش يش ÁاWة اIيل تغريات يف
َ وْ عَ يعين  ، شAنو اIيل اك�ن؟ هاذي رشكة دالقطاع اخلاص ءدْ د Qىل ب

ختوصصت من بعدما اكنت رشكة مملوكة ØIوà، املؤرشات دªلها املالية 
اكنت مؤرشات مقلقة مXذ بضع سAنوات، مل يتعامل معها ٔ�ومل ين��ه لها 

اخلرق Qىل الراقع،  �لشلك الاكيف، ومل تواWه �لشلك الالزم، حىت ا�سع
ووصالت لواÁد املرZÁ اIيل من طبيعة احلال صعب ٔ�ن توWد لها Áلول، 

  ٔ�شAنو اIيل وقع؟
هذاك املسامه الرئJيس كام ال خيفى Qليمك، ما الزتم حىت fيش تعهد، ال 
فô يتعلق �الس��رات وال فô يتعلق حىت �رفع رٔ�س املال، اIيل اكن تhJلكم 

  .يات العامةQليه من yالل امجلع 
مXني ا�سع اخلرق Qىل الراقع، ٔ�صبحت هذه الرشكة Qاجزة عن ٔ�ن 

  .تويف مبسAتحقات الغري
هاذ املسامه تيكhب لرئJس احلكومة، تيقولو Îادي ندعيك Iلتحكمي 

، هو اIيل مىش 2015، يف دجXرب 2015اRويل، هاذ اليش اكن يف نونرب 
سوية الودية، احملمكة وفق Iلمحمكة الت�ارية دªل اRار البيضاء، طلب ال� 

املعطيات اIيل توفرت Qلهيا، مشات IلتصفLة القضائية بناء Qىل واÁد العدد 
  .من املعطيات اIيل اكينة يف التقار�ر، ٔ�عتقد Îالب الظن Îادي ¸كون عندمك

فô يتعلق هباذ امللف، وفô يتعلق هباذ الشغيZ، ٔ�نمت تعلمون ٔ�نه يف لك 
، وهاذ اليش ٔ�� سAبق يل قلتوا، الشغيZ عندها احلاالت، يف لك احلاالت

ا4ٔولوية فô سAيnٔيت، يف التصفLة القضائية، ٕاال احملمكة بقات يف التصفLة 
القضائية، 4ٔن دا� القضية يف يد القضاء، ميكن ¸كون تصفLة قضائية، ميكن 

  .¸كون ٔ�مر �ٓخر
ات ويف ففي هاذ اuال هذا، ما ينص Qليه القانون يف العقود و¡لزتام

ZلشغيI املسطرة املدنية ويف مدونة الشغل، ا4ٔولوية تعطى.  
  .شكرا السAيد الرئJس

  :السAيد رئJس اجللسة
  .شكرا IلسAيد الوز�ر

  .تفضلوا.. يف ٕاطار التعقLب اللكمة لمك

  :املس�شار السAيد عبد اIلطيف ٔ�بدوح
  .شكرا

  ..شكرا IلسAيد الوز�ر، وشكرا
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ٔ�ج�متو�، يه حقLقة واقعية ومXطقLة، يف احلقLقة املهنجية والطريقة �ش 
وإال9رة دªلتنا كذ¾ لهاذ السؤال، اكنت لهاذ ¡عتبارات اIيل وردتو، 4ٔنه 
 ،ªالفرتة جملس املس�شار�ن اهمت هباذ املوضوع، واكن موضوع سؤ¡ حمور
واكنت فLه مXاقشة مسAتفLضة، و�لتايل من تk الفرتة ٕاىل ا4ٓن بقي بياض، 

  .ما يقلق ذ¾ البياض هو
 ¾، ٕا9رة هاد السؤال من طرف الفريق ¡سAتقاليل IلوÁدة 
والتعادلية، هو ٔ�ننا Üشاطرمك القلق Qىل هذه الشغيZ، ونثري ¡ن��اه ٕاىل 

  .مصريها، ونلح بل نؤكد Qىل Qدم ضياعها
و�لتايل، كذ¾ يظهر سؤ¡ يربز بتلقائية، هو ا4ٓن ما مصريمه؟ 

Xل ا4ٓن، ا4ٓن، ا4ٓن، ها احªة دQموuد اÁا واXا رمضان وقدامXا قدام
الفرتات، وعندمه ا4ٔرس، واش âيت�لصوا، واش ما âيت�لصوش، ٔ�شAنو يه 
وضعيهتم؟ âيفاش؟ واش عندمه يش خماطب؟ واش مطمئنني نفسانيا 
IلمسAتق�ل؟ ٔ�شAنو املصري؟ 4ٔنه ٔ�حLا� العامل النفيس وا4ٔرسي âيكون 

  .ٔ�خطر، وâميكن ما كنن�هبوش لو
  ا4ٔقل، ٔ�شAنو هو ¡طمئنان؟ فعىل

احXا كنطرحو هاذ السؤال، ومن yالل جملسAنا املوقر Iلرٔ�ي العام لهذه 
ا4ٔرس، �ش يعرفوا بnٔنه راه املمثلني دªهلم يف جملس املس�شار�ن éمتني 
�ملوضوع وكنعاودو نفhحو فرصة Iلحكومة �ش كتعاود تثري هذا املوضوع 

ميكن فعال نضمنو مجيعا املصري احلقLقي من Wديد و�ملعطيات اجلديدة �ش 
وإالجيايب لهذه الشغيZ، خصوصا ٔ�ن العدد éم، وكذ¾ ٔ�هنم قدموا yدمات 
WليZ لهذا الوطن من yالل املنتوج اIيل اكنوا âيقوموا به والعمل Qىل 

  . مسAتوى ¡قhصاد الوطين
  .شكرا السAيد الرئJس

  :السAيد رئJس اجللسة
 . شكرا

  .الوز�ر Iلرد Qىل التعقLباللكمة لمك السAيد 

  :السAيد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبÇJة
 Zيد املس�شار ٔ�� ٔ�شاطرك ما تفضلت به، راه اك�ن الشغيAهو الس
واك�ن حىت ¸كون رشكة âبرية عندها ¡قhصاد وعندها تداعيات وكذا 

  . ومرتبطة هبا صناQة
كنا احXا yدامني  ولكن ٔ�� راه Îري بغيت نقول ¾، راه يف الوقت اIيل

معه، 4ٔن احXا اكنت امجلارك yدامة تت!اول تلقى تفامه معه، هو مىش 
Iلمحمكة الت�ارية، ا4ٓن 4ٔن هام الشغيZ اكنوا ت�hJلصوا احملاور دªهلم، 
بطبيعة احلال، اكنت الرشكة، ا4ٓن القضاء Qني قايض مXتدب وQني 

 Õد سانديك هو ا ي �رشف هو ا ي يبارش ا4ٓن، ؤ�نÁو واhرامك شف
  . العدد دªل الترصحيات دªلو

Qىل لك Áال، عطف Qىل السؤال العمق دªلو تنقول ¾ يف لك 

احلاالت سواء اكنت التصفLة وبيع املوجودات ٔ�و سواء اكنت تصفLة 
وتفويت، وهاذ اليش لكو القضاء اIيل Îادي حيسم فLه، الشغيZ احلقوق 

ا4ٔولوية يعين احXا تhÊلكمو دا� Qىل  دªلها مكفوà مبقhىض القانون، يعين
ا4ٔولوية، 4ٔن ما تÊساش بnٔن السAيد راه Wار من وراه ٔ�و الرشكة، معذرة 

مليار دªل اRرمه دªل اRيون، ولكن هذه  Q40ىل هاذ ٔ�مسيتو، ٔ�كرث من 
الشغيZ والعامل Îادي ¸كون عندمه ا4ٔولوية، وحنن òمتىن ٔ�ال نصل ٕاىل هذا 

  .ا4ٔمر
  .الرئJس شكرا السAيد

  :السAيد رئJس اجللسة
 . شكرا IلسAيد الوز�ر

فريق ا4ٔصاà واملعارصة تقدم fسؤال موWه IلسAيد الوز�ر امللكف 
إالدماج ¡جÕعي "�لعالقات مع الربملان واuمتع املدين، وموضوQه 

  .فليتفضل Á�ٔدمه مشكورا". Iلمعتقلني السلفLني املفرج عهنم

  :هاجرياملس�شار السAيد عبد إالاله امل 
  السAيد الرئJس،
  السادة الوزراء،

  السAيدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
Üسائلمك السAيد الوز�ر احملرتم، ماذا Q�ٔدت احلكومة Iلمعتقلني السلفLني 
  املفرج عهنم من W�ٔل متتيعهم �لك حقوقهم yاصة ¡قhصادية و¡جÕعية؟ 

اج هذه الفÇة وتوفري وما يه التدابري اليت سAتقومون هبا لٕالرساع ٕ�دم
  سAبل العJش الكرمي لفائدهتا؟

  .وشكرا

  :السAيد رئJس اجللسة
 .اللكمة IلسAيد الوز�ر Iلرد Qىل السؤال

السAيد عبد العز�ز عامري الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واuمتع 
  :املدين

  .fسم هللا الرمحن الرحمي
السؤال واIيل يف  ٔ�وال، ٔ�شكر السAيد املس�شار احملرتم Qىل طرÁه هاذ

احلقLقة هناك ٔ�مهية ٔ�ساسAية لهذا املوضوع دªل املواâبة لهذه الفÇة من 
  . السجناء املفرج عهنم بعد متتعهم �لعفو املليك

كام ٔ�تفق معمك، السAيد املس�شار، Qىل ٔ�ن Âود إالدماج ي�Êغي ٔ�ن 
  . �شمل خمتلف ا4ٔبعاد سواء اكنت إالÜسانية، ¡قhصادية و¡جÕعية

وهبذه املناسAبة ٔ�حLطمك Qلام بnٔنه Qىل املسAتوى املؤسسايت بالد� تتوفر 
Qىل واÁد املؤسسة éمة يه مؤسسة محمد السادس ٕالQادة ٕادماج السجناء 

  . 2002مXذ سAنة 
هذه املؤسسة تعترب جتربة ممتزية يف احمليط دªلنا العريب وإالقلميي، واIيل 
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سAنة، و�كفي Üشري Qىل  14كرث من ا4ٓن مازالت اجلهود دªلها تبذلها مXذ �ٔ 
ٔ�ن املنظامت اRولية لٕالصالح اجلنايئ تعرتف بnٔن هذه التجربة ممتزية وفريدة 

  . من نوعها Qىل مسAتوى الوطن العريب يف جمال ٕاQادة إالدماج
ويف ظل التوجهيات امللكLة تعمل هذه املؤسسة محمد السادس ٕالQادة 

يع ¸روم ¸كر�س ثقافة املواâبة ٕادماج السجناء Qىل بلورة م�ادرات ومشار 
¡جÕعية والرQاية الالحقة Iلسجناء، مبساQدهتم Qىل ¡ندماج يف سوق 

  . الشغل وحتمل مسؤولياهتم واملسامهة يف التمنية ¡جÕعية و¡قhصادية
بطبيعة احلال، اك�ن واÁد الرب�مج ٔ�رشف Qليه Wالà املQ kىل 

دماج السوسAيو éين لهذه الفÇة من لتحقLق ¡ن 2015ٕاطالقه يف رمضان 
  . املواطنني

ميكن نعطيمك بعض املعطيات �لÊسAبة IلفÇة اIيل ذâرمت السAيد املس�شار 
يف  37، و2011واÁد يف سAنة  190احملرتم عند� اIيل اسAتفادوا من العفو 

  . 2015سAنة 
وfشلك Qام ٔ�عطيمك معطيات رمقية Iلجهود اIيل قامت به هذه املؤسسة 

  .  2015و 2014ة ما بني يف الفرت 
جسني  Q1719ىل مسAتوى ال�شغيل يف املقاوالت يف اuموع مت �شغيل 

  . سابق
  . 1605: فô خيص ال�شغيل ا ايت

  . جسني سابق 65: فô خيص ٕاÜشاء املقاوالت املتوسطة
  . جسني سابق هبذا اخلصوص 3389يف مجموع السجناء ٔ�ي اسAتفادت 

  .شكرا لمك

  :ةالسAيد رئJس اجللس
  .شكرا

  .يف ٕاطار التعقLب، اللكمة لمك

  :املس�شار السAيد العريب احملريش
  السAيد الوز�ر احملرتم،

  .يف احلقLقة الهدف من طرح هذا السؤال هو نلقاو Áل لهاذ إالشاكل
Îري اIيل بغيت نذâر به، السAيد الوز�ر، البالد دªلنا واRوà قامت 

 ا4ٔنواع دªلها yاصة مهنا إالرهاب مبجهود âبري يف احملاربة دªل اجلرمية وشAىت
والفÇة املتطرفة، وهاذ العمل اIيل تتقوم به اÂ4ٔزة يف احلقLقة اك�ن مجموQة 
دªل اجلهات معادية واجلهات اIيل يه مجموQة دªل اRول اIيل ت�شهد 

  . Iلمغرب يعين هباذ اuهود اIيل تيقوم به ا4ٔمن يف املغرب
ولمك 4ٔنه هاذ املعتقلني السلفLني اIيل لكن، السAيد الوز�ر، بغينا Üس

اكنت وعودات معهم من طرف اIلجنة املشرتكة Qىل املعتقلني اIيل اكن 
تيقودها ا4ٔخ املصطفى الرمLد وز�ر العدل Áاليا، واIيل اكن قدم وعودات 
كثرية يف الوقت اIيل اكن يف املعارضة والوقت اIيل ٔ�صبح اليس املصطفى 

ك الوعودات لكها بقات Áربا Qىل ورق، بقات الرمLد وز�ر العدل، هذا

  .Áربا Qىل ورق، ما تنفذ مهنا وال يشء
9نيا، السAيد الوز�ر، هاذ املعتقلني اIيل جزء âبري فهيم من بعد إالفراج 
 ªيل مىش لسورIهلم، فهيم اªيل بطرق مكلوا املدد دIيل �لعفو واIعهنم ا

Iيل مىش Iلعراق، تنقولو لو اكن واكينة ٔ�رقام، فهيم اIيل مىش Iلي�Lا، فهيم ا
احلكومة وفرت هلم الرشوط دªل العمل وٕاQادة إالدماج ما اكÜش هاذ الفÇة 

من اRسAتور تتلكم Qىل  23مهنم يعين متيش لهاذ املناطق، yاصة املادة 
  .ٕاQادة ٕادماج املعتقلني وٕاجياد Áلول لهاذ املعتقلني

 ٔÌيد الوز�ر، قرار امجلعية العامة لA70/175مم املت!دة رمق كذ¾، الس 
اIيل تتلكم فهاذ القرار Qىل ٔ�ن هاذ السجناء yاص توفر هلم املسكن 
والشغل وyاصة اIيل اكنوا عندمه وظائف ولكن فقدوها يف ¡عتقال، اكن 

  . Qىل احلكومة �ش توWد هلم الرشوط والظروف �ش يلقاو Áلول
�ٕالضافة Iل!لول بغينا اجلواب دªلمك، السAيد الوز�ر، ٔ�شAنو يه احللول 

  اIيل ¸لكمتو Qلهيا؟

  :السAيد رئJس اجللسة
  . شكرا السAيد املس�شار احملرتم

  .واللكمة IلسAيد الوز�ر يف ٕاطار التعقLب Qىل التعقLب

  :السAيد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واuمتع املدين
يف احلقLقة هاذ املوضوع ي�Êغي ٔ�نه ما �كوÜش فLه هاذ النوع دªل 

نقاش، 4ٔن تذاâرت معك يف ٕاطار مؤسسة مسيهتا مؤسسة محمد ال 
  . السادس، اكن ميكن ¸كhفي هباذ املعطيات

ولكن، �لتعقLب دª¾ السAيد املس�شار احملرتم، نقول ي�Êغي ٔ�ن �كون 
السAيايس، يف الوقت اIيل كت!دثو Qىل موضوع اÜس�ام يف السلوك 

âيكون نقاش  ،د السادسالسلفLني تيكون التوWه بنعت التطرف ٕالذاQة محم
اIيل مع اكمل ا4ٔسف ما âي�لJش كتلكمو Qىل حماربة إالسالمLني، كتتلكم 

ٔ�� ¸لكمت معك مؤسساتيا .. Qىل املوضوع دªل الكLف، ي�Êغي ٔ�ن �كون
 ..كنت نبقاو مؤسساتيا

  :السAيد رئJس اجللسة
kيد الوز�ر من فضAالس. 

IلسAيد الوز�ر امللكف فريق ¡حتاد املغريب Iلشغل تقدم fسؤال موWه 
�سوية امللف املطليب لهيئة املترصفني "�لوظيفة العمومLة، وموضوQه 

  .، فلتتفضل Á�ٔدâن"املشرتكني يف الوزارات

  :املس�شارة السAيدة فاطمة الزهراء اليحياوي
  .شكرا السAيد الرئJس

  السادة الوزراء احملرتمون،
  السAيدات املس�شارات احملرتمات،

  احملرتمون، السادة املس�شارون
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  السAيد الوز�ر،
Qالقة بتداعيات السAياسة احلكومLة اÁ4ٔادية يف معاجلة امللف املطليب 

  . لهيئة املترصفني الرايم ٕاىل املطالبة ٕ�قرار نظام ٔ�سايس Qادل ومXصف
  Üسائلمك، السAيد الوز�ر، عن مnٓل �سوية ملف هذه الفÇة؟

  .وشكرا

  :السAيد رئJس اجللسة
 .ٕالWابة Qىل السؤالاللكمة IلسAيد الوز�ر ل

السAيد محمد م�ديع الوز�ر املنتدب Rى رئJس احلكومة امللكف �لوظيفة 
  :العمومLة وحتديث إالدارة
  .fسم هللا الرمحن الرحمي

  . ٔ�شكر السAيدة املس�شارة من إالحتاد املغريب Iلشغل Qىل هذا السؤال
، اIيل كنذâرمك ٔ�ن احلكومة واعية �Rور اIيل كتلعبو هيئات املترصفني

يف إالدارات  28.000مhرصف، فهيا قرابة  33.000كتكون تقريبا من 
  . يف امجلاQات احمللية 6000العمومLة وتقريبا 

واعون كذ¾ �لوضعية دªل هاذ الهيئة و�ملطالب دªلها، وهاذ 
الوضعية يه ن��Lة لنظام م�ين Qىل الفÇوية وكرثة ا4ٔنظمة ا4ٔساسAية وQدم 

فاوت يف ا4ٓليات ويف مضامني دªل التدبري دªل املسار الت�اÜس دªلها، وت
  . املهين دªلها

حنن ا4ٓن بصدد جتميع ا4ٔنظمة لبناء نظام واÁد م�ين Qىل الوظيفة يف 
ٕاطار ٕاQداد املرشوع ا ي Wاء يف موضوع سؤالمك، وحنرص Qىل اعÕد 

راجعة مقاربة مشولية ملعاجلة هذه املطالب وهيئات ٔ�خرى كذ¾ يف ٕاطار امل
الشامI Zلنظام ا4ٔسايس العام Iلوظيفة العمومLة ا ي هو ا4ٓن يف نقاش 

  . y�ٔري Qىل مسAتوى ا4ٔمانة العامة Iلحكومة
وقد سAبق يل ٔ�ن اسAتق�لت وفدا عن ممثيل هذه الهيئة وQربت خشصيا 
عن تفهمي لبعض مطاçهبم، و�ملناسAبة فهذه النقطة يه موضوع من النقط 

  .امل النقاش دªل احلوار ¡جÕعياليت تدرج يف Wدول ٔ�ع
  .شكرا

  :السAيد رئJس اجللسة
 . شكرا

  .اللكمة ¾ يف ٕاطار التعقLب

  :املس�شارة السAيدة فاطمة الزهراء اليحياوي
  .شكرا السAيد الوز�ر Qىل إالWابة دªلمك

  السAيد الوز�ر، 
òرى ٔ�ن الوزارة امللكفة واملسؤوà قد هنجت سAياسة ٕاقصائية حلد ا4ٓن 

شارâية يف التعامل مع ملف املترصفني، مXافLة بذ¾ لك مقhضيات وال � 
، فقد غي�ت وfشلك Wيل اRور الهام ا ي يلعبه املترصفون 2011دسAتور 

واملترصفات يف تطو�ر العمل الوظيفي لٕالدارة العمومLة، âوهنم �شلكون 
ٕاÁدى الراك�ز املهمة وا4ٔساسAية يف خمتلف القطاQات الوزارية وامجلاQات 

  .لرتابية واملؤسسات العمومLة والغرف املهنيةا
فهذه الفÇة تعاين حLفا âبريا، سواء فهÒي ا4ٔبطnٔ يف الرتقLة وا4ٔقل يف 
ا4ٔجر وا4ٔسؤ� من حLث الوضع ¡عتباري، مقارنة مع ا4ٔطر اليت لها نفس 

  . التكو�ن ونفس الشواهد ونفس املهام داyل إالدارة
، لÌٔسف املفروض ٔ�هنا ¸كون ٔ�ما فô يتعلق ٕ�ضافة درWة Wديدة

  .حتصيل Áاصل، ولكن حلد ا4ٓن الزالت Áربا Qىل ورق
ٕاننا يف ¡حتاد املغريب Iلشغل نطالب �ل�رسيع ٕ�خراج نظام ٔ�سايس 

  :Qادل ومXصف Iلمترصفني وا ي جيب ٔ�ن يعمتد املبادئ ا4ٔساسAية التالية
  Qداà ٔ�جرية ووظيفLة؛ -
 حتصني ٕاطار املترصف؛ -
ملترصف من اçمتوقع كفاQل ٔ�سايس يف الرفع من مردودية املرفق متكني ا -

العمويم من yالل تنفLذه IلسAياسات العمومLة، اكلتخطيط والربجمة 
والتnٔطري، كام تنص Qىل ذ¾ املادة الثالثة من النظام ا4ٔسايس 

 .وfشلك انفرادي من طرف احلكومة 2010الصادر يف 
  السAيد الوز�ر، 

د رصحمت بعدم ٕاماكنية ٕاصالح ٔ�و Áل مشلك يف كثري من احلاالت ق
الفÇة بترب�ر بنقص ¡عÕدات املالية، وهو âيل مبكLالني بني فÇة املوظفني، 
حبيث متت �سوية العديد من امللفات دون احلديث عن إالâراه املادي، 

  .اكملنتدبون القضائيون واملهندسون
د ¸منوي حقLقي، بل كام ٔ�ن هذه املقاربة الرمقية Iلحكومة، ال تمن عن بع

 .رؤية ضيقة من شnٔهنا ٔ�ن تعيق الرفع من مردودية املرفق العمويم
  السAيد الوز�ر،

ٕان �سوية هذا امللف، وكام ذâرمت، ٔ�هنا سAتnٔيت يف ٕاطار مشويل Iلوظيفة 
العمومLة، نعتربه هتر� ورفضا ٕالجياد Áل فعيل لهذه إالشاكلية �لÊسAبة لهذه 

  . الفÇة
ز�ر، تعاملمت fشلك سليب مع اخلطوات اليت قامت كام ò�ٔمك، السAيد الو 

هبا النقابة الوطنية Iلمترصفني املنضوية حتت لواء ¡حتاد املغريب Iلشغل، 
مارس  16فقد سAبق ٔ�ن سلمتمك هذه النقابة Üس�ة من امللف املطليب يف 

، كام وÂت لمك رسالتني لطلب عقد لقاء، ٕاال ٔ�ننا Üس�ل و�لك 2015
  .اسAية حقLقLة ل�سوية هذا امللفٔ�سف غياب ٕارادة سAي

  :السAيد رئJس اجللسة
 .شكرا

  .مة لمك يف ٕاطار الرد Qىل التعقLباللك ،السAيد الوز�ر
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السAيد الوز�ر املنتدب Rى رئJس احلكومة امللكف �لوظيفة العمومLة 
  :وحتديث إالدارة

  السAيدة املس�شارة احملرتمة، 
هيئة âوز�ر Iلوظيفة �لك تقد�ر، ٔ�� اQرتفت لمك �Rور دªل هاذ ال 

العمومLة وâرئJس مجلاQة ¸رابية ؤ�تعامل معهم ؤ�قدر دورمه وكذ¾ يعين ما 
  .يقومون به من مسؤوليات

  . ا4ٓن، هناك نقاش، هناك مدارسة، هناك اهÕم لهذا امللف
  . وكام قلت ¾ ٔ�� اسAتق�لهتم وتذاâرت معهم وتفهمت الوضعية دªهلم

ة دªل احلوار ¡جÕعي، من بني النقط احXا ا4ٓن يف ٕاطار هاد القضي
اIيل تنذاâرو Qلهيا اRرWة اجلديدة، احXا النقاش اك�ن ٕاىل مشXJا م�ارشة 
وÁلينا إالشاكلية بنظام ٔ�سايس yاص هبذه الهيئة، سAنكرس م�دٔ� الفÇوية 

  .من Wديد، 4ٔن هناك فÇات ٔ�خرى مhرضرة من هذا الوضع
  .شكرا

  :السAيد رئJس اجللسة
 .شكرا

  .ٔ�شكرمك Qىل مسامهتمك يف هذه اجللسة ،د الوز�رالسAي
ونhÊقل ٕاىل السؤال املوWه ٕاىل السAيد الوز�ر امللكف �لنقل، وموضوQه 

  ".التnٔخر املتكرر Iلقطارات عن مواعيدها"
اللكمة Á4ٔد السادة املس�شار�ن من اuموQة الكونفدرالية اRميقراطية 

  .Iلشغل لتقدمي السؤال، تفضيل

 Aاء الكساباملس�شارة السWيدة ر:  
  .شكرا السAيد الرئJس

  السAيد الوز�ر،
  السAيدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

تعرف العديد من القطارات تnٔخرات مhكررة مما ي�س�ب يف مhاعب 
  .Iلمواطنني ويلحق مبصاحلهم ٔ�رضارا âبرية

 ا لÊسائلمك، السAيد الوز�ر، عن إالجراءات اليت تعزتمون اختاذها 
ه الظاهرة اليت ٔ�صبحت Qادة ولJست اسAت}Xاء، واÁرتاما Iل!د من هذ

  Iلمواطنني وحفاظا Qىل مصاحلهم؟
  .وشكرا

  :السAيد رئJس اجللسة
 .شكرا

  .اللكمة لمك السAيد الوز�ر

بوليف الوز�ر املنتدب Rى وز�ر التجهزي والنقل  جنيبالسAيد محمد 
  :واIلوJWس�Lك امللكف �لنقل

  .شكرا السAيد الرئJس

  .املس�شارةشكرا السAيدة 
  . �لفعل الظاهرة دªل التnٔخر املتكرر Iلقطارات ت��قى ظاهرة

لكن، Qىل عكس ما تفضلت به، مايش يه ظاهرة اIيل يه مسAمترة 
وعبث، بقدر ما يه ظاهرة اسAت}Xائية، 4ٔن ا4ٔرقام اIيل يه مhوفرة من 

اIيل تhJحرâوا  1500طرف ا �ن يقومون Qىل ٕاحصاء مجيع القطارات، 
  .ٕالحصائيات فLهعندمه ا

، يه Îري مق�وà وال ميكن %25و 20فٕاذن هاذي ظاهرة ¸متثل بني 
ٔ�ن نربرها، هذا ما تيعنJش Qىل ٔ�ننا ميل تنعطيو هاذ الرمق وتنقولو يه 

اليش وتنحرصو Qىل ٔ�ننا نقلصو مXه ما مايش، ال، راه ما مزÜªش ذاك 
  :رئJسAية ٔ�سAباب الالظواهر رئJسAية، ودªل  3ٔ�مكن، 

ا نقوم به Áاليا وyالل هاذ السAن�ني من صيانة ومن ٔ�وراش ٔ�وال، م
اRار  (l’axe)هيلكية، وyاصة ٔ�نÕ تتعرفو، ملا تند�رو التثليت دا� دªل 

ذاك اليش تياyد الوقت وتيضطر  )8TGV(�ش يدوز القXيطرة  -البيضاء
Qىل ٔ�نه مادام عند� Îري جوج دªل الساكت هاذ التثليث هو اIيل JÎساQد 

  .نوسعو الطريق�ش 
سطات حىت يه فهاذ إالطار تتجعلنا Qىل -مث ٔ�يضا التثLÊة دªل مراYش

ٔ�ننا نوقفو Qىل ا4ٔقل قطار وال قطار�ن يتnٔخر �ش يدوزو ا4ٓخر�ن، وهاذ 
-les week)إالشاكل هو مطروح، �ٕالضافة ٕاىل إالشاكل دªل معوما 

end)  لªيل تنوصلو لعدد دIبات اAمسافر  140.000والعطل واملناس
  . يومLا، القدرة إالس�Lعابية ما âيناش لهاذ العدد

مث اك�ن بعض ا4ٔعامل التخري�Lة اليت �سامه، من رسقة ٔ�سالك، وٕاىل 
دªل  %�10ٓخره، وريم �حل�ارة والرشق اIيل حىت هو تيعطينا حوايل 

  . التnٔخرات، âيكون Wاي من هاذ العمليات
اهرة ما خصهاش تبقى، و�لتايل حنن واعون لك الوعي بnٔن هاذ الظ

خصنا نقلصو مهنا، واك�ن �ر�مج yالل السAنة اIيل مضات اIيل قام به 
املكhب الوطين Qىل هذا ا4ٔساس، لكن الزال هناك معل 4ٔننا تنقومو 
�لصيانة و�4ٔوراش الهيلكية وتhÊصورو Qىل ٔ�نه هاذ املشلك ما ميكن 

لسAنة ونصف تقريبا، ميل يت�اوز يف العمق دªلو الهيلكي ٕاال من بعد واÁد ا
  .ما غتبقاش هاذ ا4ٔعامل دªل الصيانة ودªل ا4ٔوراش املهيلكة الك�رية

  .شكرا السAيد الرئJس

  :السAيد رئJس اجللسة
  . شكرا السAيدة املس�شارة

  .اللكمة ¾ ٔ�و Á4ٔد ٔ�عضاء اuموQة

  :املس�شارة السAيدة uرª حلرش
  .شكرا السAيد الرئJس
  السادة املس�شار�ن، 

                                                 
8 Train à Grande Vitesse 
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  دات املس�شارات، السAي
يف احلقLقة، ا4ٓن مجموQة دªل اRول ولك اRول اIيل �غية تتقدم كتد�ر 
جمهودات âبرية �ش الناس تت�ىل Qىل النقل الفردي وتويل ك�سAتعمل النقل 
امجلاعي، وQىل رٔ�سه التنقل �لقطار، 4ٔنه ٔ�وال فLه املعطى دªل البÇJة، فLه 

اس اIيل âيختارو هاذ ا4ٔساليب دªل ا4ٔمن، فLه كذ¾ الراÁة دªل الن
  . النقل

�لÊسAبة لنا، السAيد الوز�ر، راه ذاك الÊسAبة اIيل اعطيتXJا âيظهر يل 
بnٔن مايش يه هذيك، واقLال ما كرتâبوش يف القطار ما ك�سAتعملوهش، 
احXا كÊسAتعملو القطار راه اك�ن مشلك âبري وخصوصا �لÊسAبة Iلموظفني، 

ªل املوظفني ودªل املسAت�دمني، سواء يف القطاع 4ٔنه اك�ن هناك مجموQة د
العام ٔ�و يف القطاع اخلاص، اIيل كJسAتعملوا القطار وâيوصلوا Iلعمل دªهلم 
مnhٔخر�ن، وهذا عندو واÁد ¡نعاكس Qىل املردودية دªهلم، وكذ¾ عندو 
انعاكس Qىل العطاء دªهلم وQىل الرتقLة دªهلم وQىل الوضع النفيس دªهلم، 

  . من Âة هذه
من Âة ٔ�خرى، هناك كذ¾ املشلك دªل ¡قhصاد املغريب، 4ٔنه يف 
الوقت اIيل âيجي واÁد املس�مثر، وâيبقى كJشوف ذاك الوترية اIيل فهيا 
تyٔnري دªل القطار، فهذا âيرض �ملصاحل دªلو، ويف نظرمك، السAيد الوز�ر، 

  واش هذا Îادي ميكن لو جيلس و�س�مثر يف البالد؟ 

 Aس اجللسةالسJيد رئ:  
  . شكرا

 .44راه من فضk راه دزيت ل 

  :املس�شارة السAيدة uرª حلرش
  السAيد الوز�ر، 

هناك قلنا مشلك دªل السAياÁة كذ¾، واحXا عند� خمطط دªل 
  . السAياÁة �ش نوصلو ما عرفت حشال Qدد دªل السAياح

ات يف اRول ا4ٔخرى ٕاذا اكن تyٔnري دªل القطار فكhكون هناك جزاء
  .اIيل تؤدى IلمسAتعملني لهاذ وسائل النقل

ٔ�� âيظهر يل لو اكنت اجلزاءات يف املغرب âون راه الصندوق دªل 
  . املكhب الوطين Iلسكك احلديدية خوا Îري مع املواطنني

  :السAيد رئJس اجللسة
kمن فض . 

  . اللكمة IلسAيد الوز�ر

  . كهللا �ريض Qليك، دوز� اجللسة مزªنة، هللا �ريض Qلي
  . السAيد الوز�ر فô تبقى لمك من الوقت ٕاذا ٔ�ردمت ذ¾

Rى وز�ر التجهزي والنقل واIلوJWس�Lك امللكف  املنتدبالسAيد الوز�ر 
  :�لنقل

  .شكرا السAيد الرئJس
فô يتعلق ببعض النتاجئ اIيل ¸لكمت Qلهيا السAيدة املس�شارة Qىل 

ادلهاش، 4ٔنه ٔ�ي ما تن�.. الواقع دªل ا4ٔش�اص وQىل ¡قhصاد، وال
  . تnٔخر، ٔ�� ما ميكÊش نربر التnٔخر، و�لتايل قلت يه ظاهرة

لكن ا4ٔرقام هذا اليش عند�، وميكن نعطيوك اIلواحئ دªل القطارات 
هاذ اليش ما ميكÊش .. لكها، ؤ�� واحسAيب ذاك اليش وشويف الÊسAبة اIيل

  .نعطيو فLه ٔ�رقام مغلوطة ومميكÊش òكذبو
 ôيل مايش يتعلق �لكن، فIصاد و�الس��ر، ٔ�� نقو¾ ا4ٔرقام واhالق

احلكومة اIيل دارهتا، حىت ٕاذا كنت ك�شيك يف ا4ٔرقام دªل 
(l’ONCF9)ات  ، ا4ٔرقامLÊىل البQ هيرضâ ،هو التقر�ر دا� وصل ا4ٔخراين

  . التحتية السككLة
امسعي السAيدة املس�شارة احملرتمة، املغرب صنف ا4ٔول Qىل الصعيد 

Qامليا، مبعىن ٔ�ننا يف  55قي يف البLÊات التحتية السككLة، وصنف إالفري
العامل هبطنا Iلربع ا4ٔول من حLث التصنيف دªل البLÊات التحتية 

  . السككLة، واحXا ا4ٔوائل يف ٕافريقLا
سAبقXا مجيع اRول من حLث البLÊات التحتية، مبعىن ٔ�نه يف هذا اuال 

  .ر ٕان شاء هللا وال ¡قhصادما Îاد�ش �كون عندو u�ٔر Qىل ¡س��
ما خصوش يبقى، هاذ اليش مازال Qىل اجلبني  (le retard)ٔ�� معك 

دªلنا ما مزÜªش، yاصنا ند�رو Âد�، ٔ�� معك وميكÊش نقول العكس 
وòمتناو Qىل ٔ�نه ميل òمكلو هاذ ا4ٔشغال دªل الصيانة وهاذ ا4ٔوراش املهيلكة 

لو واÁد املسAتوى اIيل هو معقول Wدا دªل التثليث ودªل التثLÊة نوص
  .دªل التnٔخر

  :السAيد رئJس اجللسة
  .شكرا

  .هبذا السؤال اy4ٔري òكون قد ٔ�هنينا Wدول ٔ�عاملنا لهذه اجللسة
  .فشكرا Iلجميع

  .ورفعت اجللسة
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