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  والس3تني لثةالثا اجللسةحمرض 

  ).م2016 ليوزيو  19( ه1437 شوال 14الثال7ء : التارخي

 لرئIس ينالثا ، اخلليفةعبد إالاله احللوطياملس�شار الس3يد : الرئاسة
  .اJلس

واVقLقUة  رابعة، ابتداءا من الساRة الثالثة ومخسون دقLقة :التوقLت
  .بعد الزوال ربعنيواX  ٔYدىاالٕ 

  .م`اقشة اYٔس3ئ^ الشفهية :ل\دول اYٔعام

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

  :املس�شار الس3يد عبد إالاله احللوطي، رئIس اجللسة
  .kسم هللا الرمحن الرحمي والصالة و السالم Rىل ٔ�رشف املرسلني

  .R�ٔلن عن افmتاح اجللسة
  الس3يدان الوز�ران،

  الس3يدة الوز�رة،
  السادة املس�شارون احملرتمون،الس3يدات و 

من اVس3تور، ووفقا ملقmضيات النظام  100معال بrٔحاكم الفصل 
اVا|يل Jلس املس�شار�ن، خيصص اJلس هذه اجللسة Yٔس3ئ^ السادة 

  .املس�شار�ن ؤ�جوبة احلكومة Rلهيا
وق�ل الرشوع يف تناول اYٔس3ئ^ الشفهية املدر\ة يف \دول اYٔعامل، 

ملوقر Rلام بتوصل رئIس جملس املس�شار�ن �لقرار�ن ٔ�حLط اJلس ا
 1010/16، 1009/16: الصادر�ن عن اJلس اVس3توري حتت Rدد

  :ويتعلقان Rىل التوايل

بت�ديد رشوط و�يفLات ممارسة احلق  �64.14لقانون التنظميي رمق  -
  . يف تقدمي امللمتسات مب�ال ال�رشيع

رشوط و�يفLة ممارسة احلق ، بت�ديد 44.14و�لقانون التنظميي رمق  -
  .يف تقدمي العرائض ٕاىل السلطات العمومLة

كام ورد Rىل اJلس رٔ�يني صادر�ن عن اJلس الوطين حلقوق 
، يتعلق مباكحفة إالجتار �ل¡رش، 27.14إال سان، حول مرشوع قانون 

يتعلق هبيئة املناصفة وماكحفة لك ٔ�شاكل  79.14ومرشوع قانون رمق 
  .ا§متيزي

يط اJلس املوقر، ٔ�ننا س3نكون Rىل موRد بعد هناية هذه كام حن 
اجللسة، مع اجللسة الشهرية اªصصة لتقدمي ٔ�جوبة الس3يد رئIس احلكومة 
Rىل اYٔس3ئ^ املتعلقة �لس3ياسة العامة، وتعقهبا \لسة رشيعية ¬»راسة 

  .والتصويت Rىل Rدد من النصوص اجلاهزة
ل اYٓين اYٔول املو\ه ٕاىل و س3هتل \دول ٔ�عامل هذه اجللسة �لسؤا

  ".معا¸ة مس3تعميل القطارات"الس3يد الوز�ر امللكف �لنقل، وموضوRه 

 .اللكمة XYٔد السادة املس�شار�ن من الفريق ºشرتايك لتقدمي السؤال

  :املس�شار الس3يد ٔ�بو �كر اعبيد
  .الس3يد الرئIس

  السادة الوزراء،
  السادة املس�شار�ن،

ن إالجراءات والتدابري الواجب اختاذها من  سائلمك، الس3يد الوز�ر، ع
  طرف احلكومة ¬ل�د من املعا¸ة اليومLة ملس3تعميل القطارات؟

 .شكرا

  :الس3يد رئIس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة ¬لس3يد الوز�ر

 الس3يد محمد جنيب بوليف الوز�ر املنتدب Vى وز�ر التجهزي والنقل
  :وا¬لو\Iس�Lك امللكف �لنقل

  .شكرا الس3يد الرئIس
  .شكرا الس3يد املس�شار احملرتم

�لفعل اليوم اJال السكيك كام تعلمون يف ٕاطار، سطرت احلكومة 
اVور دÈلها اYٔسايس يف تدبري القطاع السكيك هو التوجLه ºسرتاتيجي 
والبناء دÈل اYٔهداف الكربى دÈل العملية السككLة، املكmب الوطين 

بري اليويم �عتباره الهيئة املرشفة ¬لسكك احلديدية هو اÊي يقوم Rىل التد
  .Rىل القطاع

�لفعل كنت كنمتىن ٔ�نه الس3يد املس�شار Rىل اYٔقل يعطيين بعض 
العنارص ا¬يل ميكن جناوب Rلهيم يف ٕاطار إالشاكالت، لكن ما ميكن ٔ�ن 
يقال يف هذا اJال، هو ٔ�ن املكmب الوطين ¬لسكك احلديدية اش3تغل 

Rىل دمع ºس�Ñر  2015-2010ا |الل |الل العرشية السابقة ؤ�ساس
مليار درمه ¬لبLÖة التحتية، وهذا ا¬يل جعل ٔ�نه �لفعل هناك  13حبوايل 

تدبري يف اJال دÈل البLÖة التحتية، ا¬يل جعلت اليوم املغرب مصنف اYٔول 
Rىل الصعيد إالفريقي وRىل الصعيد العريب يف جمال البLÖة التحتية السككLة 

  ." 2015فوس دا"حسب تقر�ر 
لكن يالحظ �لفعل، �لواقع املعاش، من |الل ما يعرفه املسافرون 
Rىل ٔ�ن هناك كثري من إالشاكالت ا¬يل يه مطروXة يف جودة اخلدمات، 
ؤ�يضا �الكتظاظ و|اصة يف املناس3بات دÈل اYٔعياد الوطنية واVيLÖة 

د من والعطل املدرس3ية، ؤ�نه Rىل اJال اخلدمايت ٔ�يضا فLه العدي
إالشاكالت ا¬يل يه مرتبطة ٔ�ساسا بفرتات ا¬يل ميكن نعتربها اس3تß`ائية 

ٔ�لف،  140عندما يصل العدد دÈل املسافر�ن ا�Êن يrٔ|ذون القطار حوايل 
  .هو املعدل اليويم 86ٔ�لف ٕاىل  85-84بàI يف الوقت العادي هناك 

س3ية اليوم  ش3تغل Rىل ٔ�ساس البلورة دÈل إالسرتاتيجية دÈل امخلا
Rىل ٔ�ساس ٔ�نه اليوم نmÖقلو من العمل Rىل البLÖة  2020-2016املق�^ 
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التحتية، نmÖقل ٕاىل العمل Rىل حتسني اجلودة دÈل اخلدمات، وا¬يل يه 
مرتبطة �ملشاريع املهيلكة، كام تعلمون الس3يد املس�شار، ؤ�يضا �لعديد من 

  .التحسI`ات ا¬يل يه مرتبطة �Jال السكيك
  .الرئIسشكرا الس3يد 

  :الس3يد رئIس اجللسة
  .شكرا الس3يد الوز�ر

  .اللكمة ¬لس3يد املس�شار

  :املس�شار الس3يد ٔ�بو �كر اعبيد
  .شكرا الس3يد الرئIس

  الس3يد الوز�ر،
  السادة املس�شار�ن،

بعض إالشارات ا¬يل \ات يف الرد دÈلمك، الس3يد الوز�ر، ويه املعا¸ة 
رات تبدٔ� �لتrٔ|ري يف املواعيد، دÈل املسافر�ن، معا¸ة مس3تعميل هاذ القطا
دالسوايع، اليشء اÊي يعيق  4حبيث بعض املرات هاذ التrٔ|ريات تدوم 

مس3تعميل هذه القطارات عن ºلت�اق مبواعيدمه، ويضيع Rلهيم مواعيدمه 
  . احلصصية، مæال العالجLة ٔ�و احلصص اVراس3ية ٔ�و مواعيد الطاåرات

ات معط^ يف القطارات، حبيث تعطل املكLفات، الس3يد الوز�ر، املكLف
تصبح هذه القطارات عبارة عن ٔ�فران ٔ�و حاممات ٕان حص التعبري، بعض 
 ،^Xاملرات الس3يد الوز�ر، املسافر�ن يضطرون ¬لبقاء واقفني طول الر

الرX^،  ويضطر املواطنون ¬لبقاء واقفني طول هذه الرé ^Xكون طوي^
املرات تيوقف د الوز�ر، بعض انعدام املقاRد، التوقفات املتكررة، الس3ي

القطار دون ٕاشعار ٔ�و ٕانذار، ت�Iقاو الناس �ي�ساءلوا ٔ�ش3نو الس¡ب، ٔ�ش3نو 
  . الس¡ب ما اكيÖش ا¬يل يت�اوب معهم

انعدام اYٔمن، الس3يد الوز�ر، دا|ل القطارات، بrٔنه بعض املرات 
املسافر�ن �كونون معرضني ¬لرسقة دا|ل القطارات من طرف بعض 

  . È�ٔم ºكتظاظاتا¬لصوص خصوصا 
ضعف بعض احملطات، الس3يد الوز�ر، بعض احملطات تنعدم ٔ�ما�ن 

  .الظل والكرايس، حبيث يظل املسافرون واقفون طول املدة
  . ٔ�كتفي هبذا القدر

  .وشكرا الس3يد الوز�ر

  :الس3يد رئIس اجللسة
  .شكرا الس3يد املس�شار

  .الوز�ر ¬لرد Rىل التعقLب ¬لس3يداللكمة 

وا¬لو\Iس�Lك امللكف  ملنتدب Vى وز�ر التجهزي والنقلالس3يد الوز�ر ا
  :�لنقل

  .شكرا الس3يد الرئIس

هو الس3يد املس�شار �لفعل وضع يده Rىل مخسة دÈل النقط مركزية 
  .ا¬يل ممكن éكون ٕاشاكل فهاذ التدبري اخلدمايت

ال ميكن ٕاال ٔ�ن نقول ï ٔ�ن ما تفضل به هو واقع، لكن نعمل ٕان شاء 
ني مع املكmب اليوم Rىل التحسIس التام هباذ إالشاكالت ا¬يل هللا رب العامل
  . يه معروضة

اليوم يف ٕاطار  س3تاج�و لهاذ املسðٔr دÈل ºكتظاظ ودÈل احلصول 
Rىل مقاRد، اليوم غنعملو �رجمة \ديدة يف ٕاطار ال�سعرية دÈل املكmب Rىل 

Èوقات دYٔكون ال�سعرية تفضيلية ا¬يل يه توا�ب اé روة ٔ�ساس ٔ�نهÊل ا
ا¬يل |اص اYٔسعار éكون مرتفعة �ش الناس ميش3يو حنو االثنني، الثال7ء، 

  .اYٔربعاء، امخلIس ا¬يل ما تيكو ش هناك اكتظاظ
اليوم  ش3تغل يف ٕاطار البLÖة التحتية Rىل ٔ�ساس ٔ�ننا óمكلو اYٔشغال 
دÈل اYٔوراش الكربى املهيلكة ا¬يل ôادي تفسح لنا اJال �ش ما يوقعش 

ذ اليش ا¬يل éلكمتو Rليه دÈل الوقوف بدون س¡ب معوما واحض، بàI ها
  .تتكون هناك الزتامات ا¬يل يه مرتبطة �Yٔشغال ا¬يل تتكون Rىل السكك

  .نعم، شكرا

  :الس3يد رئIس اجللسة
  .شكرا الس3يد الوز�ر

اóهتøى الوقت الس3يد الوز�ر، ومعذرة Rىل املقاطعة و شكرك Rىل 
  .جللسةمسامهتك معنا يف هذه ا

ونmÖقل ٕاىل السؤال املوايل مو\ه ٕاىل قطاع السكىن وس3ياسة املدينة 
  ".وضعية العمران �Yٔقالمي اجلنوبية ¬لمملكة"وموضوRه 

  .واللكمة XYٔد السادة املس�شار�ن من الفريق احلريك لتقدمي السؤال
  .تفضل الس3يد الوز�ر

ملان واJمتع الس3يد عبد العز�ز عامري الوز�ر امللكف �لعالقات مع الرب 
  :املدين

  الس3يد الرئIس، 
ٕاىل اكن �ٕالماكن متروا ٕاىل القطاع املوايل، Yٔن الس3يد وز�ر السكىن 

  .هاو هو، معذرة، تفضل.. س3يلتحق �جللسة

  :رئIس اجللسة الس3يد
  .ٕاذن التحق بنا الس3يد الوز�ر ما ôادي نضطروش نrٔ\لو السؤال

وس3ياسة املدينة،  والسؤال مو\ه ¬لس3يد الوز�ر يف قطاع السكىن
  ".اجلنوبية ¬لمملكة وضعية العمران �Yٔقالمي"وموضوRه 

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

  :الس3يد حيفظه �منبارك املس�شار
  .شكرا الس3يد الرئIس احملرتم

  الس3يدة والسادة الوزراء احملرتمني،
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  ني،الس3يدات والسادة املس�شار�ن احملرتم
يف ٕاطار ا§هنضة العمرانية املتواص^ �Yٔقالمي اجلنوبية ¬لمملكة، تقوم ٕادارة 
العمران ٕ�جناز جتزيئات سك`ية يف خمتلف اYٔقالمي الصحراوية موþة 
¬لساكنة، وهو معل ج�ار �س3تحق إالشادة، وRليه  سائلمك الس3يد الوز�ر 

  :احملرتم
ذا القطاع احليوي مبختلف ما يه ٕاسرتاتيجية احلكومة املعمتدة لتمنية ه

  املناطق اجلنوبية؟
  .وشكرا الس3يد الرئIس

  :الس3يد رئIس اجللسة
  .املس�شار الس3يدشكرا 

  .الوز�ر ¬لس3يداللكمة 

  :الس3يد محمد ن¡Lل بنعبد هللا وز�ر السكىن وس3ياسة املدينة
  .شكرا لمك الس3يد املس�شار احملرتم Rىل هذا السؤال، معذرة عن التrٔخر

ن ٔ�قول لمك بrٔنه تعلمون ٔ�ن اJهود اÊي بذل �Yٔقالمي بداية، ٔ�ريد �ٔ 
اجلنوبية الصحراوية العز�زة Rلينا جمهود ôري مس3بوق، سواء تعلق اYٔمر 

اYٔقالمي والعامالت اYٔخرى Rىل  مبختلف�Yٔقالمي حبد ذاهتا ٔ�و تعلق اYٔمر 
Rىل و\ه اخلصوص اكن هناك  2006امmداد الرتاب الوطين، وهكذا م`ذ 

معزز  2008يف ماذا ميكن القLام به يف هذه اYٔقالمي، و\اء �ر¸مج  تفكري
  .2011برب¸مج 

، ويف الواقع يطول احلديث عن ما مت القLام به Rىل مس3توى هذه اYٔقالمي
�كفي ٔ�ن ٔ�قول لمك بrٔنه مت بداية ٕاRالن مدن العيون، اVا|^ وبو\دور مدن 

كذ�  2010مث  2010- 2008بدون صفLح وذ� Rىل التوايل يف س3نة 
  .فربا�ر �لÖس3بة ¬لمدينة اYٔ|رية

óºهتاء من ٕاRداد م`اطق ºس3تق�ال �لÖس3بة ملدينة السامرة، وقد مت 
ٔ�رسة، كام مت فmح ما  �22.000راكة، وٕاRادة ٕاساكن  22.000ذ� هبدم 
هكmار ¬لتعمري عن طريق ٕا شاء ٔ�قطاب حرضية �لك من  �1700زيد عن 

مارس، مدينة الوفاق، وببو\دور،  25دينة العيون، مدينة الوXدة، م
، 2و 1التمنية والقطب احلرضي اYٔمان، واVا|^، مدينة الوXدة وا§هنضة 
  .ولكممي، الفردوس و�ب الصحراء وبطرفاية، املسرية اخلرضاء والسالم

وXدة سك`ية، مت كذ� متكني الف�ات  37.000مت كذ� هتيئة 
ª� ري القاطنةô عية الهشة�ت سابقا من ºس3تفادة من بقع ٔ�رضية ºج

�Jان، |لق سوق عقارية �Yٔقالمي اجلنوبية عن طريق سويق الواþات 
املبLÖة ¬لمشاريع ومع �رجمة ٕا شاء تدرجييا �رامج ¬لسكن ºقmصادي من ف�ة 

  . درمه، واYٓن هذه الربامج كمتىش امحلد � �كرثة 250.000
مليون درمه ا¬يل  293مج، تقدر بواXد حتقLق مداخLل يف هاذ الرب¸

لكها مت ٕاRادة اس�Ñرها يف املنطقة Rرب جتزيئات خمتلفة البعض مهنا مازال 
قامئ اYٓن، وهناك اليوم Rدد من الربامج اYٔخرى اليت تد|ل يف ٕاطار ٔ�وسع 

ويه ٕاطار س3ياسة املدينة واليت هتم العيون، اVا|^، بو\دور، السامرة، 
ٔ�نين \اوبت Rىل هاذ اليش يعين يف عهد هذه احلكومة  الربامج كام س3بق

مبئات املاليني من اVرامه ومه Rىل اس3تعداد �م �ش óزيدو ٔ�كرث ٕان توفرت 
  .الظروف ٕاىل ذ�

  :الس3يد رئIس اجللسة
  . شكرا الس3يد الوز�ر

  .اللكمة XYٔد السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعقLب

  :الس3يد حيفظه �منبارك املس�شار
  .الس3يد الرئIسشكرا 

فعال، الس3يد الوز�ر، ما |لييت لنا ما نقولو يف هذا إالطار، وهو ٔ�نه 
  .احلديث عن ما ٔ�جنز من طرف مجيع القطاRات يعين كثري و�بري \دا

  الس3يد الوز�ر، 
حنن óمثن اJهودات اليت تقومون هبا م`ذ ٔ�ن حظيمت �لثقة املولوية 

 الصفLح يف اYٔقالمي اجلنوبية، ل�س3يري هذا القطاع، ال من حLث القضاء Rىل
وال من حLث ت��ع املشاريع اليت تقوم هبا رشكة العمران يف ٕاطار التجزيئات 

  .املتنوRة
  الس3يد الوز�ر احملرتم، 

ال تفوتنا الفرصة ٔ�ن ننوه من هذا املنرب �لس3يد املد�ر العام ٕالدارة رشكة 
سك`ية والزÈرات العمران من |الل وقوفه وت��عه ¬لمشاريع والتجزيئات ال 

  .امليدانية، بغية ٔ�ن �كون املنتوج يف املتناول ومس3تجيب حلاجLات الساكنة
والشكر ٔ�يضا موصول لٔ�طر العام^ يف مجيع إالدارات التابعة لرشكة 

  . العمران
ؤ�ملنا، الس3يد الوز�ر احملرتم، كام عهد¸ فLمك من روح وتعاون، 

  .وXة Rليمك من طرف`اوالت�اوب الرسيع مع خمتلف القضاÈ املطر 
  . وشكرا الس3يد الرئIس احملرتم

  :الس3يد رئIس اجللسة
  . شكرا الس3يد املس�شار

لست ٔ�دري ٔ�ن الوقت مل يبقى، الوقت الاكيف ¬لس3يد الوز�ر ¬لرد Rىل 
التعقLب، ونmÖقل بعد شكر الس3يد الوز�ر Rىل مسامهته معنا يف هذه 

  .اجللسة
الرتبية الوطنية، وموضوRه نmÖقل ٕاىل السؤال املو\ه ¬لس3يد وز�ر 

  ".مشالك ومعيقات التعلمي �لعامل القروي"
اللكمة XYٔد السادة املس�شار�ن من فريق ºحتاد املغريب ¬لشغل 

  .لتقدمي السؤال

  :املس�شارة الس3يدة وفاء القايض
  الس3يد الرئIس،
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  الس3يدات والسادة الوزراء احملرتمون،
  الس3يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

ال ينكر X�ٔد اJهودات املبذوð من ٔ�\ل ٕاصالح م`ظومة التعلمي يف 
بالد¸، ٕاال ٔ�ن الواقع املعIش اÊي �متثل يف زرع مدرسة يف قرية ¸ئية ٔ�و يف 
ج�ل معزول عن العامل ال يعين تقريب التعلمي من املواطنني، بل هو |لق 

مLذ يف جسون مع وقف التنفLذ ¬لمدرسني من þة ؤ�ما�ن لتجميع التال
  .غياب لك املواصفات البيداغوجLة والتق`ية ٕالجناح معلية التعلمي

  الس3يد الوز�ر، 
هل من �ٓليات وتدابري واحضة ٕالجناح معلية التعلمي والتدر�س �ملناطق 

  النائية �لعامل القروي؟
  .شكرا

  :الس3يد رئIس اجللسة
  . شكرا الس3يدة املس�شارة

  .سؤالاللكمة ¬لس3يد الوز�ر لٕال\ابة Rىل ال 

الس3يد |اV �ر\اوي الوز�ر املنتدب Vى وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن 
  :املهين

  .شكرا الس3يد الرئIس
  الس3يدات والسادة املس�شار�ن،

جوا� Rىل هاذ السؤال ٔ�زود الس3يدة املس�شارة مبجموRة من 
املعطيات، تبني بrٔن الوزارة ما فmئت دامئا تويل اهم |اص ¬لوسط 

المLذ يف الوسط القروي، حبيث ٔ�ن هناك Rدة جمهودات القروي و¬لت
  .مؤسساتية وكذ� éربوية وجمهودات تتعلق �لتجهزي

فعىل املس3توى املؤسسايت هناك الرب¸مج احلكويم اÊي ٔ�كد Rىل تقدمي 
اVمع الالزم ¬لعامل القروي kشلك مmصاRد ومmطور، مث هناك الرؤية 

س3هتدف من |الل  2030- 2015ن إالسرتاتيجية ٕالصالح الرتبية والتكو�
تعممي وéمنية ا§متدرس �Yٔوساط القروية وش3به احلرضية  4مرشوع رمق 

  .واملناطق ذات اخلصاص، بتخويلها متيزيا ٕاجيابيا
من هذه املزيانية، س3تخصص يف  %90مجمل مزيانيات الوزارة تت�اوز 

� ¬لعامل القروي واملناطق اجلبلية واملناطق ذات اخلصاص، وكذ 2016
 230سIمت متكLهنا من متيزي ٕاجيايب، حبيث مت رصد ôالف مايل يقدر ب 

¬لصندوق  2016مليون درمه من مزيانية ºس�Ñر ¬لوزارة �رمس س3نة 
  .اخلاص ب�منية العامل القروي

Rىل مس3توى التدابري اYٔخرى، وصل وهذه بعض إالحصائيات اليت 
املؤسسات التعلميية ٕاىل تبني مدى ºهم �لعامل القروي، وصل مجموع 

  .يف العامل القروي R54%امة،  10.805
املدارس امجلعاتية اليت يه جتربة %مة تتحقق ويمت ٕاخراþا حلزي الوجود 

وXدة Rىل  111بفضل تضافر þود وزارة الرتبية الوطنية واملنتخبني، هناك 

  .املس3توى الوطين، ونعول Rىل املنتخبني لتطو�ر هذه التجربة
من العدد اVا|يل تو\د �لعامل القروي، وكذ�  %57ك كذ� مث هنا

اÊي �س3تفLد م`ه العامل " تIسري"Rىل املس3توى ºجعي هناك �ر¸مج 
ٔ�ساسا يف العامل القروي، وهناك تصاRد وéزايد يف ºهم  %63القروي، 

  .هبذا الرب¸مج
  .وشكرا

  :الس3يد رئIس اجللسة
  . شكرا الس3يد الوز�ر

 ٔY باللكمةLد السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعقX.  

  :املس�شار الس3يد عز ا�Vن ز�ري
  .شكرا الس3يد الرئIس

الس3يد الوز�ر  شكرمك Rىل جوا�مك، ولكن يف واقع اYٔمر واقع التعلمي يف 
بالد¸ معوما ويف العامل القروي Rىل و\ه اخلصوص الزال يعاين من مشالك 

 القروي ال يلتحقون �ملدارس ٔ�و مmعددة، جعلت العديد من ٔ�طفال العامل
يغادروهنا يف سن م�كرة، واYٔرقام وإالحصاءات املهوð لÖس3بة الهدر 
املدريس جتعلنا دامئا لك س3نة ندق ¸قوس اخلطر، و|ري دليل هو ما 
)شفت Rليه إالحصائيات اYٔ|رية من ٔ�رقام مæرية ¬ل�دل حول Rدد اYٔطفال 

خلصوص |الل الس3نوات اYٔوىل من املغاربة املنقطعني عن اVراسة، و�
  . الولوج لٔ�قسام

قد ٔ�كدت  2014-2013حسب اYٔرقام وإالحصائيات الرمسية لس3نة 
ماليني ٔ�يم يف املغرب، ؤ�زيد من مليون طفل ترتاوح  7ٔ�نه يو\د حوايل 
ٔ�لف طفل  400|ارج ٔ�سوار املدرسة، وحوايل  14و 9ٔ�عامرمه ما بني 

Èراسة س3نوVد اRيرت�ون مقا .  
ٔ�شارت ô�ٔلب التقار�ر ٕاىل ٔ�ن املرº ^Xبتدائية تتصدر املراXل و 

اVراس3ية Rىل مس3توى الهدر املدريس، حLث يغادر اYٔطفال مدارسهم 
  .دون متكهنم من ضبط �ٓليات القراءة والكmابة �لشلك املطلوب

ورمغ ٔ�ن بالد¸ جعلت من التعلمي من 7ين اYٔولوÈت بعد قضية الوXدة 
ما يعانيه قطاع التعلمي �لعامل القروي هو %ول وفظيع \دا الرتابية، فٕان 

سواء Rىل مس3توى البLÖة التحتية ٔ�و Rىل املس3توى البيداغو+ ٔ�و Rىل 
  .املس3توى ºجعي

  : فعىل مس3توى البLÖة التحتية
  هناك ضعف البLÖة التحتية من ٔ�قسام ومدارس؛ -
 Rلهيا من |الل ضعف وتعممي وXدات املدارس امجلعاتية اليت éلكممت -

  جوا�مك؛
  صعوبة الولوج ٕاىل اYٔقسام واملدارس؛ -
  Rدم توفر سكن ¬لمدرسني؛ -
  .غياب نقل |اص �لتالمLذ، خصوصا �لÖس3بة ¬»واو�ر النائية -
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  :Rىل املس3توى البيداغو+
يف ٕاطار اجلهوية املوسعة فٕان الوزارة مطالبة بوضع �رامج دراس3ية 

Lة والطبيعيةتتالءم وطبيعة اجلهة الثقاف.  

  :الس3يد رئIس اجللسة
  . شكرا الس3يد املس�شار احملرتم

  .اóهتøى الوقت
لست ٔ�دري الس3يد الوز�ر هل ممكن ٔ�ن �رد Rىل التعقLب يف Xدود 

  .تفضل .ربع دقLقة

  :الس3يد الوز�ر املنتدب Vى وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهين
  . ت يف العامل القرويكام قلت، ٕاذن هناك فعال ان��اه للك هاذ احلا\ا

هناك عناية |اصة من طرف اVوð ومن طرف احلكومة، وهاذ اYٔمر 
  .يتطور يف �راجمها �س3مترار وإالحصائيات تبني ذ�

  .وشكرا

  :الس3يد رئIس اجللسة
  . شكرا الس3يد الوز�ر

ونmÖقل ٕاىل املوضوع الثاين كذ� مو\ه لنفس القطاع، وهو حول 
  ".ةوضعية ٔ�طر إالدارة الرتبوي"

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

  :املس�شار الس3يد حلسن ٔ�دعي
  .شكرا الس3يد الرئIس

  الس3يدة الوز�رة،
  السادة الوزراء،

  الس3يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
ا تعIش ٔ�طر إالدارة الرتبوية ٔ�وضاRا نفس3ية وقانونية اس3تß`ائية، نظر 

لغياب ٕاطار |اص هبذه الف�ة �لنظام اYٔسايس اخلاص مبوظفي وزارة الرتبية 
الوطنية، مما جيعلهم بدون حامية قانونية وعرضة مجليع ٔ�نواع الشطط، Rلام 

  .ٔ�هنم ال �كmفون �لتدبري الرتبوي فقط بل يطال تدبريمه اجلانب املايل كذ�
  الس3يد الوز�ر احملرتم، 

  عزتم وزارéمك اختاذها لرفع احليف عن هذه الف�ة ؟ما يه التدابري اليت ت
  .وشكرا

  :الس3يد رئIس اجللسة
  . شكرا الس3يد املس�شار

  .اللكمة ¬لس3يد الوز�ر لٕال\ابة Rىل السؤال

  :الس3يد الوز�ر املنتدب Vى وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهين
  .شكرا الس3يد الرئIس

س3بق ٔ�ن ٔ�ج�ت عن  الس3يد املس�شار شكرا Rىل هاذ السؤال، وقد
  . هاذ السؤال

ؤ�ريد التrٔ�يد يف البداية ٔ�ن الوزارة تويل اهما |اصا وتقد�را ¬لمسار 
املهين ملد�ري املؤسسات التعلميية Rىل غرار �يق موظفي القطاع، كام تقدر 
اJهودات اليت يبذلها املد�رون ¬لهنوض �ٕالدارة الرتبوية والريق هبا ٕاىل 

  .Öشودمس3توى إالصالح امل 
وتقد�را لت/ اجلهود مت الرفع من التعويضات Rىل اYٔعباء إالدارية 

  .، ومتكLهنم من وسائل العمل2011ملد�ري املؤسسات التعلميية س3نة 
كام X�ٔدثت الوزارة Yٔول مرة يف �رخي املنظومة الرتبوية، مسلاك لتكو�ن 

ن ، حLث مت éكو�2015-2014اYٔطر إالدارية، �رمس املومس اVرايس 
يف ٕاطار مس/  109الفوج اYٔول، ويبلغ Rدد املس3تفLد�ن من التكو�ن 

  .ٕاطار 420إالدارة الرتبوية |الل هاذ املومس، وكذ� يف املومس الثاين 
ٔ�لف موظف ميارسون %ام إالدارة الرتبوية،  X18اليا، يو\د حوايل 

ٕاطارمه اYٔصيل هو ٔ�س3تاذ، و%مة مد�ر مؤسسة يه مبثابة éلكيف ولIس 
  .يفةوظ 

لك`نا نتدارس Xاليا مع وزارة الوظيفة العمومLة ووزارة ºقmصاد 
واملالية، ٕاماكنية ٕاXداث هيئة التدبري الرتبوي لتنظمي املسار املهين يف إالدارة 

  .الرتبوية، ٕاطار مmرصف éربوي وٕاطار مساRد éربوي
وقد متت م`اقشة املسار املهين لف�ة مد�ري املؤسسة التعلميية مع 

ت اYٔكرث متثيلية يف ٕاطار احلوار ºجعي، وتنكب Xاليا ا¬لجنة النقا�
التق`ية املشرتكة بني الوزارة والنقا�ت Rىل دراسة مرشوع النظام اYٔسايس 

  .اجلديد اÊي يrٔ|ذ بعني ºعتبار �ٓفاق العاملني �ٕالدارة الرتبوية
  .وشكرا

  :الس3يد رئIس اجللسة
  . شكرا الس3يد الوز�ر

  .لسادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعقLباللكمة XYٔد ا

  :املس�شار الس3يد حلسن ٔ�دعي
  .شكرا الس3يد الرئIس
  الس3يد الوز�ر احملرتم،

 شكرمك ٔ�وال Rىل جوا�مك ونود ٔ�ن نثري بعض املالحظات ا س�اما مع ما 
ٔ�رشمت ٕاليه ف� �رتبط مبس/ إالدارة الرتبوية و�لغموض اÊي حييط املسار 

ملس/، واملرتبط ٔ�ساسا بعدم احلسم يف النظام إالداري خلرجيي هذا ا
اYٔسايس اخلاص مبوظفي وزارة الرتبية الوطنية، وهو ما يعترب يف Xد ذاته 

  .عنرصا يعيق اس3تقرار املنظومة الرتبوية ومصدرا لالح�mا\ات املتتالية
  الس3يد الوز�ر احملرتم، 

د ٔ�قر يف نفس الس3ياق، ٕاذا اكن امليثاق الوطين ¬لرتبية والتكو�ن ق
ٕاجراءات هتم الرفع من الوضعية ºجعية واملادية وºعتبارية لÖساء 
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ور\ال الرتبية والتكو�ن، مفاذا عن التدابري ذات اYٔولية اليت تعزتم الوزارة 
تزنيلها يف ٕاطار تفعيل الرؤية إالسرتاتيجية ¬لم�لس اRYٔىل ¬لرتبية والتكو�ن 

  والبحث العلمي؟ 
فوج الثاين من مس/ إالدارة الرتبوية هذا فعىل الرمغ من خترج ال

املومس، فٕان رشوط الولوج ونظام التكو�ن الزالت ôري مؤطرة بنص قانوين 
صادر �جلريدة الرمسية، ٔ�ضف ٕاىل ذ� نظام التقومي ôري الواحض، فهذه 
الس3نة مæال مل يمت ا�Xساب النقط احملصل Rلهيا يف ºم�mا¸ت ا§هنائية 

التعيني، وهنا يطرح السؤال، ٔ�لIس من شrٔن البحث ¬لتباري Rىل م`اصب 
عن املناطق املرغوب فهيا ٔ�ن يؤدي ٕاىل الرفع من ºجهتاد والتنافس اÊي 

  ينعكس ٕاجيا� Rىل اجلودة؟
ٔ�ما ف� يتعلق �لتداريب امليدانية �ملؤسسات التعلميية، حLث ٕانه Rىل 

ت صياغته من الرمغ من وجود دفرت ¬لتحمالت لهذه التداريب واليت مت
طرف واXد، وهو الوزارة دون ٕارشاك املؤسسات املس3تق�^، فٕان هذه 
التداريب تفmقد ٕالطار تنظميي واحض وملزم �لك، بل يمت تدبريها يف الغالب 
فقط �لعالقات بني املراكز ومد�ري املؤسسات التعلميية م�ارشة يف غياب 

ذة ٔ�و Yٔطر إالدارة Yٔي تعويض عن هذه التداريب امليدانية، سواء لٔ�سات
  .الرتبوية املس3تق�لني

  الس3يد الوز�ر احملرتم،
نطلب م`مك العمل Rىل إالرساع ٕ�خراج نظام ٔ�سايس |اص مبوظفي 
وزارة الرتبية الوطنية م`صف لف�ة إالدارة الرتابية اليت ش3تغل بدون حامية 

  .قانونية حقLقLة ولبايق ف�ات الوزارة

  :الس3يد رئIس اجللسة
  . املس�شار احملرتمشكرا الس3يد 

  .واللكمة ¬لس3يد الوز�ر يف Xدود ما تبقى من الوقت ¬لرد Rىل التعقLب

  :الس3يد الوز�ر املنتدب Vى وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهين
شكرا، الس3يد املس�شار، Rىل هذا املالحظات اليت من شrٔهنا ٔ�ن تُغين 

  . النقاش حول هاذ املوضوع، إالدارة الرتبوية
قلت الوزارة واعية بrٔمهية اVور اÊي يقوم به مد�رو املؤسسات  وكام

التعلميية واVور اÊي تقوم به إالدارة الرتبوية Rامة، وهناك تصور واحض 
لتطو�ر مردودية هذه إالدارة الرتبوية، وتنويع وسائل التكو�ن Rرب هاذ 

  . املس/ اجلديد اÊي مت اعده
الحظات القمية واليت من شrٔهنا ٔ�ن وحنن رهن إالشارة لتلقي لك امل

  .تطور هاذ املسار
  . وشكرا

  :الس3يد رئIس اجللسة
  .شكرا

  ". تعرث تدر�س ا¬لغة اYٔمازيغية"نmÖقل ٕاىل السؤال املوايل وموضوRه 

  .اللكمة XYٔد السادة املس�شار�ن من فريق اYٔصاð واملعارصة

  :املس�شار الس3يد احلو املربوح
  .�منريت ٔ�مغار óكرون واسا

،  ٔ�ي، د�س3
  اليس الوز�ر،

زرف ٔ�خmارت مازيغت ٕاميش ¸ت È متازيغ توتاليت تونصي¡ت، �
  .مىت ما سا�والد¬لمغرب، ٕاذخيتاليت توتاليت ¬لمغرابت سو 

  .يوسوالس )جمÖس ٕاتIمنل و�ريومزي ٔ�ذôارمنس سويو¸س óرا
قصا، ٔ�يس الوز�ر، ما ذايك نصغيدخmارت نزيغت، �ٔ ٕا�زرذويو¸ ديو 

Iس دي توغول، ٔ�ورتديفاذôار س ال كتIمنل، ال اكحملامك، مان غت ٔ�ليغتامازي
ذا حتمك ما خفاذ¸ و�ر�سني مانذاس ينا é ٔ�Èرجامن ¬لنفس الطرق نIس حشال 

  .القايض وال سàI تيLÖين القايض، ال ٕالك ºدارات وال �يدôارنياضن
رص ٔ�ي�` وليغل او سإ متازيغت، س�رسي، متكرس3تني إ  اكنغال �س3تفو ينóك

ٕازايداس �زرف ٔ�خæارث .ش  سقاس È�ٔعريب، يو\د�ر وغر مخسطا
  .، مخسة ٕاساكس ٔ�زا�زر�ن2011متازيغت ف 

  اليس الوز�ر،
 سايناري�Lات سكراوحتاح، تتجامغرن ثقل نون، ٕاسو ت�Öاط ٕاغاك �ٔ 
  .وéرمياسني

  :الس3يد رئIس اجللسة
  .شكرا الس3يد املس�شار
  .راللكمة ¬لس3يد الوز�

  :الس3يد الوز�ر املنتدب Vى وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهين
  .ازيغتمتس كóI |او اساولن 

  . تفهم لكيشدا ساVار\ة وال ستوال
  .هنرض �¬لغة ا¬يل ôادي يفهمها ميكن لكيش

ٔ�عتقد بrٔنه القول بrٔن الوزارة فشلت يف تدر�س ا¬لغة اYٔمازيغية حمك 
ناك Rدة ٕاحصائيات تبني بrٔن الوزارة ôري مضبوط وم�رسع، حبيث ٔ�ن ه 

م`ذ البداية بذلت جمهودا ج�ارا لتفعيل الطابع الرمسي لٔ�مازيغية وم`ذ 
س3نوات وإالحصائيات تبني ذ�، وهذا كذ� �راعي ٕاذن اعتبار اYٔمازيغية 
يف اVس3تور اجلديد لغة رمسية وهناك كذ� توصيات اJلس اRYٔىل ¬لرتبية 

، وهناك �رامج |اصة مmطورة وهناك تقLمي دامئ والتكو�ن يف هذا الصدد
  .لهذا اYٔمر

  :ٔ�عطي بعض إالشارات
ٔ�س3تاذ ؤ�س3تاذة يدرسون اYٔمازيغية، ولIس من السهل  5000هناك  -

  ٔ�ن نصل ٕاىل هذا العدد يف هاذ الفرتة الو\زية؛ 
مف�شا ومف�شة يؤطرون مكو¸ت ا¬لغة اYٔمازيغية، لIس  21هناك  -

وفر Rىل مف�شني يف هاذ التخصص، من السهل كذ� ٔ�ن نت
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  والتخصصات لكها يف جمال الرتبية الوطنية؛
  تلميذ وتلميذة يدرسون اYٔمازيغية؛ 550.000ٔ�كرث من  -
ٔ�س3تاذ ؤ�س3تاذة اس3تفادوا من التكوينات اخلاصة مب�االت  11.000 -

  تدر�س ا¬لغة اYٔمازيغية؛
غية جزئيا ٔ�و مؤسسة تعلميية تدرس هبا ا¬لغة اYٔمازي  4200ٔ�كرث من  -

  لكيا؛
  مركز؛ 20مركز éكو�ن يقدمون التكو�ن اYٔسايس يف اYٔمازيغية،  20 -
ٔ�س3تاذ ؤ�س3تاذة موزعون Rىل الشلك  414خرجيو شعبة اYٔمازيغية  -

  :التايل
  ؛ 87: 2012-2013 �
  ؛ 80: 2013-2014 �
  ؛ 127: 2014-2015 �
� 2015-2016 :120 .  

  .ٕاذن Rدد �سري kشلك مmصاRد
راسات شخيصية وتقLميية دامئة ومس3مترة لتطو�ر وهناك كام قلت د

  .اYٔداء
  .وشكرا

  :الس3يد رئIس اجللسة
  .شكرا الس3يد الوز�ر

  .اللكمة ¬لس3يد املس�شار يف ٕاطار التعقLب

  :الس3يد احلو املربوح املس�شار
  .�منريت اليس الوز�ر

طبقا ¬»س3تور وٕاميا¸ م`ا �¬لغتني الرمسيتني ¬لبالد سrٔعقب �لعربية يف 
نتظار ٔ�ن يفعل اJلس اس3تعامل ا¬لغتني يف الربملان �لرتمجة الفورية ¬لعربية ا

  . حنو اYٔمازيغية واYٔمازيغية حنو العربية ل�سهيل اYٔمور
Yٔنه، الس3يد الوز�ر، قلت ا¬يل تيفهموها الناس اكملني �ش ôادي éرد 
Rليا، راه هاذ اليش ميل هرضت ٔ�نت ود� ميل éهنرض، راه إالحصائيات 

دÈل املغاربة ما تيفهموش �ٓش تنقولو د� ٔ�¸ وٕاÈك، وعكس ذ�  30%
  .اك�ن ¸س Rاود 7ين ال ينطقون �Yٔمازيغية

دÈل املغاربة ما تيفهموش �ٓش3نو  %30ٕاذن، الس3يد الوز�ر، راه عند¸ 
  .تنقولو ٔ�¸ وٕاÈك

ولكن رمغ ذ� إالدماج احلقLقي ¬لغة اYٔمازيغية يف املنظومة الرتبوية 
ل �راوح ماكنه، الس3يد الوز�ر، ويعرف تعرثا حقLقLا، وهذا ال ميكن ٔ�ن الزا

يتحقق دون، ٔ�وال وق�ل لك يشء، بغينا نلمسو ٕارادة س3ياس3ية واحضة 
  .وٕارادية ¬لحكومة، هذا مع اYٔسف مل نلمسه بعد

  الس3يد الوز�ر، 
  Rالش ك�سدو اخلصاص ôري �Yٔساتذة اYٔمازيغيني دÈل اYٔمازيغية؟ 

  .هذه حكرة
الس3يد الوز�ر، �ش ما نطولش والوقت قصري، فني هو هاذ القانون 

  دÈل التزنيل دÈل اVس3تور ف� خيص اYٔمازيغية؟ 
  واش هذه حكرة ٔ�خرى؟ 

�يق لمك بعض اYٔسابيع و�يق ما شف`اش هاذ القانون �غيني ختليوه 
  Yٓخر حلظة؟ 

  �يفاش ôادي ننقاشوه؟
  .شكرا

  :الس3يد رئIس اجللسة
  . د املس�شارشكرا الس3ي

  .اللكمة ¬لس3يد الوز�ر ¬لرد Rىل التعقLب

  :الس3يد الوز�ر املنتدب Vى وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهين
  .شكرا الس3يد املس�شار

كام قلت هناك عناية واهم وهناك تطو�ر لٔ�داء يف هذا اJال 
  .�س3مترار، وإالحصائيات تبني ذ�

  .وشكرا

  :الس3يد رئIس اجللسة
  .ا الس3يد الوز�رشكر 

  .و شكره Rىل مسامهته معنا يف هذه اجللسة
الرشوط "نmÖقل ٕاىل السؤال املو\ه لقطاع التعلمي العايل، وموضوRه 

  ".ºقصائية لولوج لكية الطب مبدينة ٔ�اكد�ر
اللكمة XYٔد السادة املس�شار�ن من الفريق ºس3تقاليل لتقدمي 

  .السؤال

  :املس�شار الس3يد احلسن سليغوة
  .را الس3يد الرئIسشك

  الس3يدة الوز�رة،
  السادة الوزراء،

  ،الس3يدات والسادة املس�شار�ن
كام هو معلوم ٔ�ن هناك العديد من اجلهات ال تتوفر حلد اYٓن Rىل 
\امعات ٔ�و لكيات، و�لتايل فrٔبناء هذه اجلهات اكYٔقالمي اجلنوبية مæال 

دمي ملفاهتم ٕاىل يتوþون م�ارشة بعد حصوهلم Rىل شهادة البااكلورÈ لتق
ٕاXدى اللكيات جبهة ٔ�اكد�ر، �عتبارها اجلهة اJاورة من ٔ�\ل ال�سجيل 

  . ملتابعة دراس3هتم
لكن لٔ�سف الشديد، يفاجئ هؤالء الش3باب ببعض الرشوط 
ºقصائية اليت متنع سجيلهم هبذه اللكيات واجلامعات واليت تؤ<ر Rىل 

  .مسارمه التعلميي



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

8 

 )2016 ليوزيو  19( 1437 شوال 14

  :رةÊا  سائلمك الس3يدة الوز�
ما يه إالجراءات والتدابري اليت س�m?ذها الوزارة لفmح اJال ٔ�مام 
طلبة اYٔقالمي اجلنوبية الراغبني يف مmابعة دراس3هتم �لكية الطب مبدينة 

  ٔ�اكد�ر، ريÑ يمت بناء لكيات و\امعات هبذه اجلهة؟
  .وشكرا

  :الس3يد رئIس اجللسة
  . شكرا الس3يد املس�شار

  .لٕال\ابة Rىل السؤالاللكمة ¬لس3يدة الوز�رة، 

 الس3يدة مجي^ املصيل الوز�رة املنتدبة Vى وز�ر التعلمي العايل والبحث
  :العلمي وéكو�ن اYٔطر
  .شكرا الس3يد الرئIس

شكرا الفريق احملرتم Rىل طرح هاذ السؤال، وٕا�Xة الفرصة ¬لتrٔ�يد مرة 
لطب، ٔ�خرى ٔ�نه اليوم حيق لنا مكغاربة ٔ�ن نفmخر بrٔنه سIمت فmح لكيتني ¬

واXدة يف ٔ�اكد�ر واYٔخرى يف طن�ة، وس��دٔ� ابتداء من املومس اجلامعي 
مقعد  100القادم، طبعا بÖس3بة طاقة اس�Lعابية، Yٔن هذه الس3نة اYٔوىل، 

سواء يف ٔ�اكد�ر ٔ�و يف طن�ة، وسrٔحتدث مبا ٔ�ن السؤال مرتبط �جلنوب، 
  . سrٔركز Rىل اجلنوب

º عابية لكية الطب يف ٔ�اكد�ر اليوم، الطاقةLمقعد، طبيعي  100س�
مقعد، ٔ�ن تو\ه �Vر\ة اYٔوىل لٔ�بناء، Yٔن حسب إالحصائيات اليت  100

نتوفر Rلهيا يعين ٔ�بناء املنطقة ٔ�اكد�ر وéزنIت واملناطق القريبة، تقريبا عندمه 
مقعد كمتيش ملرا)ش، لكية الطب يف مرا)ش الطاقة ºس�Lعابية  100

يعي \دا يف س3نة ٔ�وىل يعين لفmح هذه مقعد، فالطب  350دÈلها اليوم 
اللكية، طبيعي \دا بدون وجود ٔ�ي |لفLة ٕاقصائية ٔ�و ٔ�ي |لفLة يعين 
متيزيية ملنطقة دون ٔ�خرى، ولكن هذا تصنيف طبيعي، من ٔ�\ل، Yٔن 

مقعد، مفن الطبيعي ٔ�ن  350مرا)ش الطاقة ºس�Lعابية دÈلها تصل ٕاىل 
ٔ�و تطلب éرش3يح ال�سجيل يف  نفmح روافد مmعددة س�ل يف هذه اللكية

  . اللكية
و�لÖس3بة Yٔاكد�ر Yٔن الطاقة ºس�Lعابية دÈلها مازالت حمدودة، موþة 

  . لروافد حمددة، يف انتظار ٔ�نه يف املس3تق�ل ٕان شاء هللا ôادي يتطور
ؤ�ن كتعرفو الس3يد املس�شار، ٔ�ن موضوع فmح لكية الطب لIس �Yٔمر 

مليون درمه ¬للكيتني معا، لكية ٔ�اكد�ر،  315ريبا السهل، اللكفة املالية تق
مليار  2هذا دون ا�Xساب املركز ºس�شفايئ اجلامعي ا¬يل هو بوXدو 

  . مليون دÈل اVرمه 320
فاليوم حيق لنا مكغاربة ٔ�ن نفخر بتعز�ز ش3بكة لكيات الطب يف املغرب 

ريتفع هبذه املؤسسة اجلديدة، Yٔن عندما نت�دث عن لكية الطب مبعىن س
Rدد التrٔطري الطيب يف بالد¸، وهذا ما ميكن لنا ٕاال نفرحو به مجيعا مكغاربة، 
Yٔن هذا مك�سب دÈل البالد، طبعا سmIطور مع الس3نوات وسزتداد 

مقعد، هذا \اء  500الطاقة ºس�Lعابية، ٔ�نمت ك�شوفو ٔ�نه اليوم يف الر�ط 
نة البداية ، فٕاذن �يوقع تطور، ولكن س3 350بعد س3نوات، فاس كذ� 

  .مقعد 100طبيعي �كون هذا العدد ا¬يل هو هباذ الشلك 

  :الس3يد رئIس اجللسة
  . شكرا الس3يدة الوز�رة

  .اللكمة XYٔد السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعقLب ٕاىل اكن تعقLب

  :املس�شار الس3يد احلسن سليغوة
  . كÖشكرمك Rىل التوضي�ات دÈلمك

ذ الطلبة ا¬يل �يبغيوا ميش3يو ولكن السؤال دÈلنا املطروح وهو ها
جلامعات ولكيات الطب، ٕاىل اكن ٔ�اكد�ر ٔ�قرب þة هلم ما عندهومش، فني 
ôاديني ميش3يوا؟ واش ما مخامش احلكومة فني غي�س�لوا هاذ النوع دÈل 
الطلبة ا¬يل هام يف اYٔقالمي اجلنوبية، ٕاىل حرم`ا Rلهيم ٔ�اكد�ر هذا �يعين بrٔهنم 

ôادي ميش3يوا للكيات ا¬يل يه ٔ�بعد مهنم، فrٔقرب  |اصهم جييوا ¬لر�ط ٔ�و
  .\امعة ؤ�قرب لكية �لÖس3بة لٔ�قالمي اجلنوبية يه ٔ�اكد�ر

ٔ�¸ ٔ�ظن بrٔن اكن الزم éراعى الطلبة دÈل اYٔقالمي اجلنوبية ريé Ñكون 
  .هناك \امعة لكيات طب ٕان شاء هللا

  .شكرا الس3يدة الوز�رة

  :الس3يد رئIس اجللسة
  . شارشكرا الس3يد املس� 

  .اللكمة ¬لس3يدة الوز�رة ¬لرد Rىل التعقLب

العلمي وéكو�ن  الس3يدة الوز�رة املنتدبة Vى وز�ر التعلمي العايل والبحث
  :اYٔطر

ٔ�¸ فقط ٔ�قول مبنطق �ٓخر، م`طق حسايب، ٕاىل اكن طالب ôادي 
 100ومييش ل  350واش تبغيوه خييل  350يتو\ه واملقاRد دÈل التباري 

ا؟ ٔ�¸ كنظن ٔ�ن الطالب هو بنفسه ما غيق�لش واYٔرسة مقعد ي��ارى Rلهي
  . دÈلو ما غتق�لش

مقعد، هاذ اليش معروف يعين معلية  100فرصه ٔ�كرب من  350
  . حسابية kس3يطة

مفا نقولوش ٔ�نه هناك ٕاقصاء، بل هناك ٔ�مر |اصو شوية دÈل الوقت، 
ٕاىل  الس3نة اYٔوىل طبيعي اYٔصل هو ٔ�ن óمثن هاذ املبادرة دÈل الوصول

إالRالن عن ال�سجيل الفعيل والبدء الفعيل ¬»راسة يف لكية الطب بrٔاكد�ر، 
هاذ املبادرة يف Xد ذاهتا س3تحق لك، اح`ا مجموRني كنتلكم هذا ٕانتاج 
مغريب، و�لتايل اح`ا مكغاربة |اصنا اكملني óمثنو هاذ املبادرة، الس3نة اYٔولية 

ع الزمن غتطور واYٔبناء دÈلنا طبيعي غيوقع فهيا هاذ العدد حمدود، ولكن م
  . من خمتلف اYٔقالمي غيجيو

و�ملناس3بة �ٓيت ملول هاذ الس3نة غيتفmح فهيا لكية العلوم القانونية 
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  .وºقmصادية

  :الس3يد رئIس اجللسة
  .شكرا الس3يدة الوز�رة

مازال سؤال �ٓخر، السؤال .. و شكرك Rىل مسامهتك معنا يف هذه
 نفس القطاع دÈل التعلمي العايل وموضوRه الثاين موضوRه ومو\ه كذ� ٕاىل

  ".ºس3تعدادات والعرض البيداغو+ ¬»خول اجلامعي املق�ل"
اللكمة XYٔد السادة املس�شار�ن من فريق العداð والتمنية لتقدمي 

  .السؤال

  :املس�شار الس3يد عبد السالم يس �وري
  .شكرا الس3يد الرئIس

  الس3يدة الوز�رة احملرتمة،
  راء احملرتمني،السادة الوز

  السادة املس�شار�ن احملرتمني،
مع اقرتاب بداية مومس \امعي \ديد بدٔ� احلديث عن التطور المكي 

  .والنوعي ¬لعرض البيداغو+ ¬لتعلمي العايل
Êا  سائلمك الس3يدة الوز�رة احملرتمة، عن اس3تعداداéمك ¬لمومس اجلامعي 

  املق�ل وعن ٔ�مه مس3ت�داته؟
  .وشكرا

  :لسةالس3يد رئIس اجل 
  . شكرا

  .اللكمة ¬لس3يدة الوز�رة لٕال\ابة Rىل السؤال

العلمي وéكو�ن  الس3يدة الوز�رة املنتدبة Vى وز�ر التعلمي العايل والبحث
  :اYٔطر

  .شكرا الس3يد الرئIس
  .شكرا الس3يد املس�شار

ٔ�وال هاذ السؤال سؤال �بري طويل عريض، ميكن يت�اوب Rليه بrٔرحيية 
، ولكن مع ذ� ميكن ٔ�ن ٔ�عطي بعض املعطيات ٔ�كرث يف ا¬لجنة املتخصصة

  .املرتبطة �Vخول اجلامعي اجلديد
اVخول اجلامعي اجلديد ٔ�ول مؤرش ميكن لنا نتلكمو Rليه هو اJهود 
اÊي تبذï الوزارة اليوم من ٔ�\ل تطو�ر م`ظومة التعلمي العايل والبحث 

يع وبعض الربامج العلمي، Rرب اعد الرمقنة، هنا غنتلكم Rىل بعض املشار 
املرتبطة مبرشوع الرمقنة، اليوم ºرتفاع املس3متر ¬لطلبة املغاربة، ٔ�نمت كتعرفو 

ٔ�لف Xاصل Rىل البااكلورÈ،  220ٔ�ن هاذ الس3نة تقريبا، الس3نة املاضية اكن 
  .هاذ الس3نة نتوقع ٔ�ن الرمق س3يقاربه

فٕاذن اليوم العرض الرتبوي ٔ�و مس3ت�دات اVخول كنقول، قلت الس3يد 
املس�شار احملرتم ٔ�ن اليوم هناك جمهودات �برية بذلت Rىل مس3توى وزارة 

التعلمي العايل والبحث العلمي §هتيئة اVخول اجلامعي، ال ميكن اجلواب عهنا 
  .يف هذه اVقائق، ولكن ٔ�عطي فقط بعض املؤرشات

املؤرش اYٔول هو التو\ه الرمقي دا|ل الوزارة، ويف دا|ل هذا التو\ه 
  وم هناك الرمقي الي

اش3تغال Rىل \امعة افرتاضية يف املس3تق�ل، Yٔن مواþة ارتفاع Rدد الطلبة، 
وإالق�ال |اصة Rىل ºس3تقطاب املفmوح، ال ميكن تطو�ر هاذ املنظومة ٕاال 

  .بتطو�ر \امعة افرتاضية Rىل املس3توى الوطين
هناك مؤرشات يف بعض اجلامعات، ولكن حتتاج ٕاىل ٔ�ن éكون لها 

عة ºفرتاضية Rىل املس3توى القانوين، وRىل املس3توى كذ� مقومات اجلام
  .يعين ا¬لو\Iس�Lيك

املسðٔr اYٔخرى هو اليوم موضوع الرمقنة، رمقنة املعادالت، رمقنة 
معادالت الشواهد س��دٔ� هذه اخلدمة، وا¬يل يه %مة \دا كذ� يف طور 

عرف الت�ديث، ٔ�توقف عند مسðٔr ٕاXداث مجموRة من املؤسسات اليوم س3ت
  .طريقها وس3تفmح

وهنا ٔ�توقف عند لكية العلوم القانونية وºقmصادية بrٓيت ملول، اليت 
تعترب يعين مؤسسة %مة \دا �لÖس3بة لتغطية احلا\ة والطلب املزتايد Rىل 

  .هاذ النوع من التكوينات يف اجلنوب
  .كذ�، افmتاح املدرسة الوطنية ¬لت�ارة وال�س3يري �Vا|^

  .يدð بطن�ة، ولكية الطب والصيدð بrٔاكد�رلكية الطب والص 
وكذ� س�`طلق اVراسة مبسلكني لٕال\ازة املهنية مبعهد \ديد يف Rلوم 

  .الرÈضة �بع جلامعة احلسن اYٔول kسطات، يف انتظار اس3تكامل شLIده
طبعا، هذه الس3نة، س�شهد كذ� من املس3ت�دات، هناك دخول 

التعلمي العايل، Yٔهنا س��دٔ� ºش3تغال  الواكð الوطنية ¬لتقLمي وضامن جودة
الفعيل، و�لتايل هذا س3يضمن تقLمي هذه املسا�، سواء املسا� Rىل 

  .مس3توى التعلمي اYٔسايس ٔ�و كذ� Rىل مس3توى اVكتوراه
من املس3ت�دات كذ� ºش3تغال Rىل موضوع اVكتوراه، اليوم Vينا 

ء املس�لني يف س/ قاRدة معطيات Rىل املس3توى الوطين، تضم لك ٔ�سام
  .اVكتوراه بعناو�ن حبوDم و�ملؤطر�ن

  :الس3يد رئIس اجللسة
  . شكرا الس3يدة الوز�رة

  .اللكمة XYٔد السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعقLب
وق�ل ذ� óرحب �لس3يد رئIس احلكومة حلضوره معنا يف بعض 

  .ٔ�شغال هذه اجللسة
  .عقLبواللكمة XYٔد السادة املس�شار�ن يف ٕاطار الت 

  :املس�شار الس3يد عبد السالم يس �وري
  .شكرا الس3يد الرئIس

كÖشكرو الس3يدة الوز�رة Rىل التوضي�ات دÈلها، هو فعال كتبذلو 



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

10 

 )2016 ليوزيو  19( 1437 شوال 14

  :جمهودات ج�ارة يف هاذ القطاع، يعين اYٔرقام ¸طقة �Jهود دÈلمك
 25وفرمت بLÖات حتتية ٕاضافLة |الل هاذ املرX^ تت�ىل يف بناء  -

لكيات  3مؤسسات \امعية \ديدة، وٕاXداث  7 مدرج وٕاXداث
  ¬لطب والصيدð؛

وفرمت املزيد من املوارد ال¡رشية، رفعمت من Rدد الطلبة املمنوXني،  -
  ومن قمية املن�ة؛

  ؛%63رفعمت من الطاقة ºس�Lعابية لٔ�حLاء اجلامعية بÖس3بة  -
ي وضعمت نظام ºس3تفادة من اYٔحLاء اجلامعية، يعطي اYٔس3بقLة Êو  -

  اV|ل احملدود؛
نوعمت التاكو�ن، والمئمتوها مع XاجLات سوق الشغل، حLث مت اعد  -

  .مس/ ممهنن 983
  الس3يدة الوز�رة، 

عند¸ بعض إالجراءات وبعض التدابري ا¬يل ميكن تت?ذوها يف هاذ 
اVخول اجلامعي املق�ل من |الل املعاينة، كنقرتحو �ش هاذ املوا�بة دÈل 

لطلب، Yٔن اك�ن طلبة \دد �يلتحقوا �جلامعة، �ش توفر العرض، يعين ا
  . هلم مقعد �جلامعة، يعين املوا�بة دÈل العرض والطلب |اصو �كون مس3متر

  .القضية دÈل توفري اعدات ٕاضافLة لتوظيف ٔ�ساتذة يعين \دد
مث كذ� توفري ظروف ºس3تق�ال والتوجLه ¬لطلبة، بعض املرات 

  .يف بداية املومس الطلبة �يبقاو �هيني
نقطة ٔ�ساس3ية، هو التعجيل برصف املنح، خصوصا م`�ة اVورة 

  .اYٔوىل
الطلبة بعض املرات ما �يلقاو ما يرصفو يف بداية دÈل اVورة، و�لتايل 

  .بغينامك املن�ة ترصفوها يف ٔ�واخر ش3تÖرب ٔ�و يف بداية ٔ�كتو�ر
ملكسب %م مث كذ� النظام دÈل التغطية الصحية، �يتعترب واXد ا

  .\دا، بغينامك تفعلوا هاذ النظام دÈل التغطية الصحية
مث كذ� مسðٔr ٔ�ساس3ية، ال�رسيع بفmح اYٔحLاء اجلامعية ٔ�مام طلبة 
اللكيات احملدودة ºس3تقطاب وطلبة املعاهد العليا ليك ال يضطروا ٕاىل 

  .الكراء املؤقت
يه مسؤولية نقطة ٔ�ساس3ية، وهاذي مسðٔr مايش دÈل الوزارة دÈلمك، 

دÈل اVوð بrٔمكلها، وبغينا اVوð تتحمل املسؤولية دÈلها يف احلفاظ Rىل 
اYٔمن �جلامعة، Yٔن اجلامعة هو الفضاء دÈل العمل، مايش فضاء دÈل 
إالرهاب ودÈل التطرف، بغينامك تتا|ذو التدابري الالزمة محلاية ٔ�رواح الطلبة 

ش �كون واXد اجلو دÈل واYٔساتذة من عصا�ت مmطرفة، يعين �
  . التحصيل مالمئ

  .وشكرا

  :الس3يد رئIس اجللسة
  . شكرا الس3يد املس�شار

م�ش¡æة �لتعقLب ولو يف Xدود ثواين معدودة \دا، تفضيل الس3يدة 
  .الوز�رة

العاملي وéكو�ن  الس3يدة الوز�رة املنتدبة Vى وز�ر التعلمي العايل والبحث
  :اYٔطر

  . شكرا الس3يد املس�شار
  ..وقف عند مسðٔr التغطية الصحيةٔ�ت

  .ولكن يف ا¬لجنة ٕان شاء هللا éكون فرصة

  :الس3يد رئIس اجللسة
  .لٔ�سف فرصة ٔ�خرى، ٕان شاء هللا تعاىل

السؤال اÊي اكن موþا ¬لس3يد وز�ر الص�ة مت تrٔجHL ق�ل حلظات 
  . من طرف الفريق املعين

ن ºجعية، ونmÖقل ٕاىل السؤال املو\ه ¬لس3يد وز�ر ال�شغيل والشؤو
  ".رشاكت املناوð ورشاكت ال�شغيل املؤقت"وموضوRه 

اللكمة XYٔد السادة املس�شار�ن من مجموRة الكونفدرالية اVميقراطية 
  .¬لشغل لتقدمي السؤال

  :املس�شار الس3يد عبد احلق IXسان
  .شكرا الس3يد الرئIس
  الس3يدتني الوز�رتني،

  السادة الوزراء،
  ،رتمنيٕاخواين املس�شار�ن احمل

  واملس�شارات احملرتمات، 
، عرف املغرب 2004م`ذ دخول مدونة الشغل Xزي التطبيق يف س3نة 

�روز رشاكت سمى رشاكت املناوð وال�شغيل املؤقت، ومع صدور مرسوم 
يف الساللمي اVنيا، عرفت هذه الرشاكت éزايد ملحوظ وXلت حمل موظفي 

ðوVا .  
ال Rىل اYٔوراق ويف ٔ�حسن لكن هذه الرشاكت ô�ٔلهبا ال تو\د إ 

احلاالت دا|ل مكmب ٔ�و س3يارة وهاتف، هاذ الرشاكت خترق لك القوانني 
وس3تغل العامل واملس3ت?دمني خصوصا عامل النظافة واحلراسة، ال ترصح 
هبم Vى الصندوق الوطين ¬لضامن ºجعي، وال حترتم احلد اYٔدىن 

  .لٔ�جور
س¡ب Rدم مراق�ة هذه Êا نطلب م`مك، الس3يد الوز�ر، تفسري 

  الرشاكت؟ وملاذا ال حترتم قانون الشغل؟ 
  وما يه اخللفLة احلقLقLة وراء سكوéمك عن هذه الت�اوزات؟ 

  .وشكرا

  :الس3يد رئIس اجللسة
  . شكرا الس3يد املس�شار
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  .اللكمة ¬لس3يد الوز�ر يف ٕاطار اجلواب Rىل السؤال

  :جعيةالس3يد عبد السالم الصديقي وز�ر ال�شغيل والشؤون االٕ 
  .شكرا الس3يد الرئIس

  .  شكر الس3يد املس�شار احملرتم Rىل طرXه هذا السؤال
والسؤال كام توصلنا به عندو شقني دÈل العمل املؤقت اÊي مت تدبريه 
من طرف الرشاكت اليت تrٔسست مبوجب مقmضيات مدونة الشغل كام قلمت 

  . يف Jممك
رشاكت معرتف  (les sociétés d’intérim)�لطبع هناك رشاكت 

هبا، البعض مهنا، وضعت كفاð مالية Vى صندوق إاليداع والتدبري دÈل 
مليون س3ن�مي �يعين ضامنة يف Xاð ما ٕاذا مت إال|الل بrٔداء الواج�ات  140

  . دÈل اYٔجور، ٕاىل ôري ذ�
وهو حàL  (le travail sous-traitance)وهناك العمل �لباطن 

لكيف بعض الرشاكت يف ٕاطار العمل املؤقت حسب تقوم الرشاكت اYٔم لت 
دفرت التحمالت، �لطبع هناك رضورة مجيع احلقوق ا¬يل م`صوص Rلهيا يف 

  .مدونة الشغل Rلهيا ٔ�ن حترتم
 ðهل حترتم �لفعل ٔ�م ال؟ هناك تفاو�ت، هناك بعض رشاكت املناو

Xاð  حترتم ٕاىل Xد ما بعض القوانني، وهناك رشاكت ٔ�خرى ال حترتم، ويف
ما مل حترتم، مل تلزتم مبا هو م`صوص Rليه يف دفرت التحمالت، فmبقى 
الرشكة الكربى اليت م`حت هذا ºمmياز يه املسؤوR ðىل Rدم يعين 

  . ºلزتام �لواج�ات املنوطة بت/ رشاكت املقاوð، هاذو بصفة Rامة
العمل  وكام تعمل، الس3يد املس�شار، ٔ�ن هناك جلنة ثالثية الرت�يب دÈل

املؤقت جتمتع �س3مترار ونتداول يف املوضوع مع النقا�ت اYٔكرث متثيلية ومع 
  .خمتلف املكو¸ت دÈل هاذ ا¬لجنة الثالثية الرت�يب

  :الس3يد رئIس اجللسة
  . شكرا الس3يد الوز�ر

  .اللكمة XYٔد السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعقLب

  :املس�شار الس3يد املبارك الصادي
  .لس3يد الرئIسطيب، شكرا ¬ 
  الس3يد الوز�ر،

مع اYٔسف هاذ اليش نظري، ٔ�ما واقع احلال، واقع احلال هو ٔ�نه هاذ 
الرشاكت، ٔ�وال |اصنا اخللفLة دÈل وجود هاذ الرشاكت واح`ا Rارفني 
شكون ا¬يل تيا|ذ هاذ ºمmيازات، هاذو رشاكت تتعطهيم صفقات مع 

هاذ الشعب دÈل العامل  اYٔسف، Èك؟ �ش ميتصو اVم دÈل الفقراء دÈل
 .والعامالت ال¡سطاء واكينني يف مجيع اYٓن يف الوظيفة العمومLة

اح`ا كنا تنطلبو من هاذ احلكومة ٔ�هنا حتارب الهشاشة يف العمل 
وتوقف ٕاىل \انب الضعفاء والفقراء، وجتيب هلم حقهم Yٔنه القانون تيضمن 

من الهشاشة بفرض هلم احلق دÈهلم، فٕاذا به هذه احلكومة زادت وسعت 

  . هاذ ال�شغيل املؤقت الهش يف املؤسسات العمومLة وامجلاRات احمللية
ôادي نعطيمك ٔ�مæ^ ؤ�نمت تعرفون جLدا، الس3يد الوز�ر، يف وزارéمك 
اكينة املناوð وال حترتم القانون، اكينة يف \ل الوزارات ال حترتم القانون، 

احلد اYٔدىن لٔ�جور، يف حبيث ٔ�نه املطالب دÈل العامل ال¡سطاء هو 
املدارس العمومLة املنظفات ا¬يل تI`ظفوا املدارس العمومLة ما تmI?لصوش 

ٔ�شهر وهام تIساينوا اYٔجرة دÈهلم ودا�ر�ن وقفات  3وRارفLهنم، هاذي 
اح�mاجLة وحىت يش واXد ما éهيرض معهم، فLنا يه الوزارة امللكفة هباذ 

  اليش؟
ز�ر، هللا جياز�مك خبري �ٓش3نا هو اVور ٔ�¸ بغيت ôري نفهم، الس3يد الو 

دÈل مد�رية ال�شغيل؟ �ٓش3نا هو اVور دÈلها ٕاىل ما اكن�ش مراق�ة تطبيق 
واXرتام قانون الشغل، ٕاىل ما اك ش هاذ اVور ا¬يل تد�روا مد�رية الشغل، 
مع اYٔسف اليوم املف�شني دÈل ال�شغيل عندمه مشلك، الق^ دÈهلم، كرثة 

د�رو هلم حركة Rاود 7ين ا¬يل سا�ن يف الق`يطرة نديوه املهام، اليوم 
  ..نديوه ¬لر�ط، Rالش؟ Yٔنه قار ¬لخمIسات وا¬يل يف امخلIسات

  :الس3يد رئIس اجللسة
  .شكرا الس3يد املس�شار احملرتم

  .اóهتøى الوقت
  .يف ٕاطار الرد Rىل التعقLب الوز�راللكمة ¬لس3يد 

  :الس3يد وز�ر ال�شغيل والشؤون إالجعية
ال، الس3يد املس�شار احملرتم، لكام يمت انتقاد يف Xاالت بعيهنا ٔ�¸ معك، 
ولكن حàL يمت التعممي وتتقول تعممي الهشاشة وذاك اليش، ال[م يفقد 

  .مصداقLته
ٔ�¸ تتقول ليا يف الوزارة، تعطي مæال دÈل وزارة ا¬يل تنعرفها، تتقول يل 

اح`ا تنعطيوا مجيع احلاالت دÈل ال حترتم القانون، مبن يتعلق اYٔمر؟ اك�ن 
الوزارات تنفوضوا احلراسة والنظافة، تيجيوا  ساء يف اليوم حشال تIش3تاôلوا 
يف الوزارة عند¸؟ تIش3تاôلوا ساعتني وثالث ساRات، رمبا éميش3يوا 
تIش3تاôلوا يف ٔ�ما�ن ٔ�خرى يف نفس اليوم، هذا هو العمل، طبيعة العمل 

  .هو هكذا تدار
ا نعملو مجيع �س حنس3نوا ظروف العمل، هذا ال طبعا، اح`ا |اصن

خنتلف حوï، ولكن Rلينا ٔ�ن ال نعمم È ٔ�^ الكرمي، هناك وقلهتا يف 
اجلواب دÈيل، قلت هناك رشاكت حترتم القوانني وهناك رشاكت ال حترتم 

  . القوانني، حىت يف الرشاكت العرصية، وما �لمك Rىل رشاكت املقاوالت
رة نتعامل معها اح`ا راه تنعرفو بالد¸ وتنعرفو هذه يعين حقLقة ظاه

  ..، ما تعممشالواقع كام تتعرفو ٔ�ن�Lا، فغري ما تعممش هللا هيديك

  :الس3يد رئIس اجللسة
  .شكرا الس3يد الوز�ر

  .وشكرا � Rىل مسامهتك معنا يف هذه اجللسة
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فقط ٔ�ذ�ر بrٔننا بعد هذه اجللسة م�ارشة س3يكون عند¸ موRد مع 
ية ملساءð الس3يد رئIس احلكومة، وبعدها م�ارشة س3تكون اجللسة الشهر 

  .عند¸ \لسة رشيعية ¬لمصادقة Rىل مجموRة من القوانني
  .شكرا ملسامهتمك

  .ورفعت اجللسة

  


