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  )2009أبريل  21( 1430 خرربيع اآل 25الثال5ء  ::::التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
املستشار السـيد محمد فوزي بنعالل اخلليفة الثاين لرئيس جملس  ::::الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة

  .املستشارين
ثالث ساعات ومخسة عرش دقيقة ابتداء من الساعة الثانية  ::::التوقيتالتوقيتالتوقيتالتوقيت

  .ربعنياألو  ةواSقيقة اخلامس
  .ناقشة األسـئX الشفويةم  ::::جدول األعاملجدول األعاملجدول األعاملجدول األعامل

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

        ....املستشار السـيد محمد فوزي بنعالل، رئيس اجللسةاملستشار السـيد محمد فوزي بنعالل، رئيس اجللسةاملستشار السـيد محمد فوزي بنعالل، رئيس اجللسةاملستشار السـيد محمد فوزي بنعالل، رئيس اجللسة
  بسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم عىل أرشف املرسلني،

  السـيد الوزير،
  السـيدات املستشارات احملرتمات،

  السادة املستشارون احملرتمون،
من اSسـتور، ووفقا ملقتضيات النظام اSاخيل  56الفصل  معال بأحاكم

vلس املستشارين، خيصص اvلس هذه اجللسة ألسـئX السادة 
  .املستشارين وأجوبة احلكومة علهيا

قبل الرشوع يف تناول األسـئX الشفهية املدرجة يف جدول أعامل هذه 
جد من اجللسة، أعطي اللكمة للسـيد األمني إلطالع اvلس عىل ما 

  .اللكمة للسـيد األمني، تفضل. مراسالت

        ::::املستشار السـيد أمحد حا�، أمني اvلساملستشار السـيد أمحد حا�، أمني اvلساملستشار السـيد أمحد حا�، أمني اvلساملستشار السـيد أمحد حا�، أمني اvلس
بسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم عىل سـيد� محمد وعىل آ� وحصبه 

  وسمل
  .شكرا سـيدي الرئيس
  السـيد الوزير احملرتم،

  إخواين أخوايت املستشارين احملرتمني،
، توصل مكتب جملس املستشارين )ناإلعال(ف� خيص املراسالت 

بتقرير جلنة العدل والترشيع وحقوق اإلنسان، حول طلب توقيف املتابعة 
يف حق املستشار السـيد يوسف التازي وا�ي خلص يف صياغته الهنائية 

  :إىل ما ييل
تقدمي طلب يريم إىل ترصحي القضاء بتوقيف املتابعة اجلارية يف حق 

زي العضو يف جملس املستشارين يف امللف املستشار السـيد يوسف التا
، الراجئ أمام غرفة اجلنا»ت ªبتدائية مبحمكة 711.05.2006اجلنايئ عدد 

  .ªسـتئناف ¯Sار البيضاء، مع ما يرتتب عىل ذ من آ5ر قانوين
كام توصلت الرئاسة مبراسX من املستشار السـيد احلسني احلداوي 

فريق اSسـتوري، ومبراسX من املستشار يعلن من خاللها اسـتقالته من ال
السـيد محمد عدال يعلن من خاللها عن اسـتقالته من فريق التجمع 

  .واملعارصة
كذ السـيد الرئيس، هناك اسـتدراك عىل جدول األعامل جللسة 

أبريل  21موافق  1430ربيع الثاين  25األسـئX الشفهية ليوم الثال5ء 
إىل السـيد وزير الصناعة والتجارة ، يعوض السؤال اآلين املوجه 2009

والتكنولوجيات احلديثة حول حرمان مسـتخديم اتصاالت املغرب من 
عبد الرحمي الرماح، محمد دعيدعة، : الرتقية للمستشارين احملرتمني السادة

عبد السالم خريات، محمد بورمان، محمد عشاب، محمد عداب الزغاري، 
محمد الهبطي، محمد لشكر، محمد  عبد امحليد فاحتي، عبد املا أفر»ط،

العاطفي، حسن ألكمي، ¯لسؤال اآلين املوجه إىل السـيد وزير التشغيل 
والتكوين املهين حول تطبيق القانوين ªجÄعي عىل مجيع املأجورين 

عبد الرحمي الرماح، محمد : ¯لقطاع اخلاص للمستشارين احملرتمني السادة
بورمان، محمد العشاب، محمد عذاب دعيدعة، عبد السالم خريات، محمد 

الزغاري، عبد امحليد فاحتي، عبد املا أفر»ط، محمد الهبطي، محمد لشكر، 
  . أمحد العاطفي، حسن ألكمي

وأخريا توصلت كذ رئاسة اvلس برساÇ من السـيد وزير العالقات 
أبريل  21مع الربملان، موضوعها جلسة األسـئX الشفهية ليوم الثال5ء 

2009.  

  سالم Ëم بوجود موال� اإلمام؛
وبعد، يرشفين أن أبلغمك أن السـيد وزير التشغيل والتكوين املهين، 
سـيجيب عن السؤالني الشفهيني اآلنيني املوÎني إىل السـيد وزير الصناعة 

  .والتجارة والتكنولوجيات احلديثة
أخري كام أبلغمك طلب السـيدة وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيئة، بت

  .تقدمي السؤالني الشفهيني املوÎني إلهيا إىل آخر اجللسة
  .وتفضلوا بقبول خالص عبارات التقدير

  الوزير امللكف ¯لعالقات مع الربملان
  .محمد سعد العلمي: إمضاء

  .شكرا السـيد الرئيس لمك اللكمة

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيد األمني

لواردة عىل رئاسة اvلس، يف البداية، هناك ست طلبات إحاطة ا
نبتدئ ¯ألوىل مهنا من الفريق الفيدرايل للوحدة واSميقراطية، تفضل السـيد 

  .املستشار

  :املستشار السـيد أمحد الهبطياملستشار السـيد أمحد الهبطياملستشار السـيد أمحد الهبطياملستشار السـيد أمحد الهبطي
  .شكرا السـيد الرئيس
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من النظام اSاخيل للمجلس، يرشفين  128يف إطار مقتضيات املادة 
ن أتقدم هبذه اإلحاطة، وتتعلق بإمس الفريق الفيدرايل للوحدة واSميقراطية أ

¯محلالت ªنتخابية السابقة ألواهنا املنظمة من قبل بعض األطراف اليت 
يفرتض فهيا أن حترتم القانون وكذا ميثاق الرشف املوقع بني األحزاب 
السـياسـية، بعد امحلX الÛمية الساقطة اليت يقودها معدة إحدى املدن 

كة الوطنية وحشن اخلطاب السـيايس الكربى، والهتجم عىل رموز احلر 
بقاموس منحط وفاسد، نربأ بأنفسـنا ¯Sخول معه يف أي جدل 

احرتاما لنبل العمل السـيايس واحرتاما لهذه   POLYMIQUEأو
املؤسسة، وبعد اسـتغالل منرب أحد املساجد ¯لعامصة العلمية بشلك سافر 

ل اإلعالم ومفضوح وذ بتوظيفه يف دعاية سـياسة جفة تناقلته وسائ
  .املكتوبة

 Xبعد لك هذا، يأيت دور اسـتغالل املوقع الوزاري يف تدشني مح
انتخابية سابقة ألواهنا، ويتعلق األمر بوزير ينمتي إىل احلكومة احلالية ويرأس 
اvلس البôي إلحدى املدن الصغرى، حيث رشع مؤخرا يف وضع مجموعة 

 عىل امتداد ثالثة أ»م يف من الرتتيبات إلقامة õرجان من احلجم الكبري
األسـبوع الثاين من شهر ماي، أي قبيل انطالق امحلª Xنتخابية بأ»م 

  .معدودات
يمت ذ من خالل الركوب عىل بعض املناسـبات بل واملزايدة هبا عىل 
من اختلفوا معه إىل جانب التأثري عىل رؤساء املصاحل اخلارجية vموعة من 

بأن هذا املوضوع ال يسـتحق لك هذا الهتويل وأنه  الوزارات، قد يقول قائل
من قبيل الرتاشق ا�ي يسـبق امحلالت ªنتخابية، وتنظمي õرجان أو 
احتفال من هذا القبيل هو من مصمي انشغاالت رئيس البôية وترصيف 

  .لألعامل اليومية
كنا نمتىن ذ، عىل األقل حىت نوفر عىل اvلس ªسـÄع ملثل هذا 

، لكن السـيد الرئيس، اخللفية والغاية تقوالن عكس ذ، مفن الÛم
حيث اخللفية هاذ الرئيس ا�ي اكن يف غيبوبة شـبه Ëمة عن ªهÄم 
بأمور الثقافة والر»ضة طيX ست سـنوات تأخذه الصحوة جفأة ليتذكر مثل 

  .هذه األمور ويتذكر كذ املناسـبات
جان بإمس أعضاء اvلس البôي، هذا الرئيس ا�ي يقمي هذا املهر : 5نيا

مل يلكف نفسه عناء ªستشارة معهم أو مع املكتب أو مع اللجنة الثقافية أو 
  .حىت إطالعهم

ومن حيث الغاية، مباذا ميكن تفسري الهدف من بعض األنشطة الواردة 
  :يف الشق ªجÄعي لهذا املهرجان وا�ي حيتل موقع الصدارة ويتضمن

فال، توزيع النظارات الطبية عىل ضعاف البرص، إعذار عرشات األط
  .توزيع الكرايس عىل املعاقني، توزيع اجلوائز عىل الفائزين وأشـياء أخرى

ما هو التفسري، وحنن عىل بعد أسـبوعني فقط من امحلª Xنتخابية؟ 
هل هو معل اجÄعي لوجه هللا؟ لك متتبع عاقل سـيقول ال، حاىش أن 

ن الفضيX من رشوطها ªسـمترار واSوام كام يقول يكون هذا لوجه هللا، أل

الفقهاء، ومبا أن هذا املهرجان مناسبيت يركب املناسـبات ويوظف املناسـبات 
ويزايد ¯ملناسـبات فهـي محX انتخابية سابقة ألواهنا املراد مهنا التأثري عىل 

  .الناخبني واسـÄلهتم للتصويت
ه اإلحاطة، يه أن احلكومة ختاما السـيد الرئيس، خالصة القول يف هذ

تعطي مثال سيئا بإقدام أحد وزراهئا عىل مثل هذه املامرسات وال تقدر 
عاقبة األمور، وإذا مل تتحمل احلكومة مسؤوليهتا وتزن مبزيان ا�هب دقة 
 Xالظرف ومأزق السـياسة يف بالد�، فإهنا تعد اجلنازة وانتخاب املقص

  .لôميقراطية كام قال الشاعر
  .السـيد الرئيسشكرا 

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيد املستشار

منر إىل اإلحاطة الثانية من فريق التجمع واملعارصة، أجلت، إذن منر إىل 
  .فريق ªحتاد اSسـتوري، تفضل اليس املهايش

        ::::املستشار السـيد عبد اvيد املهااملستشار السـيد عبد اvيد املهااملستشار السـيد عبد اvيد املهااملستشار السـيد عبد اvيد املهايشيشيشيش
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيدة والسـيد الوزير،
  املستشارين،السـيدات والسادة 
من النظام اSاخيل vلس املستشارين، يرشفين  128يف إطار املادة 

أن أتدخل ¯مس ªحتاد اSسـتوري إلخبار جملسـنا املوقر بأمر طارئ، 
واألمر ا�ي نثري يف هذه اإلحاطة ليس طارئا من حيث التوقيت، ألن 

وراسلن  النساء السالليات مقن بوقفات احتجاجية وأصدرن بيا�ت متعددة
مارس  28وزارة اSاخلية، خبصوص إشاكلية تفويت األرايض امجلاعية منذ 

األخري، ولكن األمر الطارئ هو الصمت احلكويم بل وامجلود ا�ي مزي 
  .السلوك احلكويم ا�ي تعامل مع قضية النساء السالليات ¯لالمباالة

فال يعقل السـيد الرئيس، السادة املستشارين، أن تظل النساء 
السالليات حمرومات من حقوقهن يف التعويضات اليت يسـتفيد مهنا الرجال 
الناجتة عن تفويت األرايض الساللية يف زمن ¯در فيه املغرب إىل 
ªعرتاف ¯التفاقيات اSولية ضد المتيزي اجلنيس، وسارع إىل القيام 
بإصالحات معيقة من خالل مدونة األرسة، وإرشاك املرأة يف احلياة 

  .اسـيةالسـي
ال يعقل السادة املستشارين أن تتجاهل احلكومة ارتفاع أصوات النساء 
السالليات ضد هذا اخلرق السافر للحقوق اSسـتورية وا�ي ال يستند 

ا�ي ينظم األرايض  1919إىل أية مرشوعية، ال دينية وال قانونية، فظهري 
  .امجلاعية ال ينص عىل حرمان املرأة من ªسـتفادة

رشع اإلساليم يقر حبق املرأة يف املرياث وال حيرõا من ثروة كام أن ال 
أجدادها، كام أن هناك تباين يرجع إىل اختالف األعراف يف التعامل مع 
األرايض امجلاعية، فاملناطق اجلبلية مثال أقرت حبق األبناء يف وراثة األب 
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ة مبا يف ذ الفتيات حبصة النصف وكذ هو الشأن يف املناطق الرشقي
  .واجلنوبية يف حني حيرم النساء من هذا احلق يف املناطق األخرى

  السـيد الرئيس،
ما ا�ي مينع احلكومة من تغيري هذه األعراف اليت ال تنسجم مع 
اSسـتور والقانون والرشيعة، وال تنسجم أيضا مع الواقع ªجÄعي 
وªقتصادي، إذ أن املنطق ªقتصادي أصبح يفرض تفويت هذه 

ايض بشلك هنايئ لفائدة ªست�رات اخلاصة والعمومية مقابل مبالغ األر 
مالية توزع عىل ذوي احلقوق، مما جعل العرف متجاوزا، ألن األمر يتعلق 
¯لتفويت وليس ¯السـتغالل ا�ي اكنت تسـتفيد منه النساء بطريقة غري 

  .مبارشة
التصفية، فاليوم أصبح هذا الرصيد العقاري يرتاجع وõدد ¯النقراض و 

و¯لتايل فإن حرمان النساء السالليات من حقهن، يعترب ظلام سافرا وحيفا 
  .21بل وغبنا ال يقب� العقل يف القرن 

لهذا السـيد الرئيس، نطالب احلكومة ونناشدها للتدخل يف أرسع وقت 
حلل هذه اإلشاكلية وإنصاف النساء السالليات بإدراÎن مضن لواحئ ذوي 

ن من عائدات التفويتات اليت فوتت لفائدة ªست�ر، فال احلقوق املسـتفيدي
أحد يعارض ªست�ر وتمثني هذا الرصيد العقاري، لكن لن نقبل أن يمت 
ذ عىل حساب حقوق النساء السالليات، فالكثري مهنن õددات 
¯لترشد، بل هناك نساء يعشن يف وضع الترشد والفقر وال يتوفرن عىل أية 

  .ةحامية اجÄعي
وهنا نطرح السؤال الواحض يف مغرب مدونة األرسة ومغرب املبادرة 

  :الوطنية للتمنية البرشية
ملاذا تتجاهل احلكومة حقوق النساء السالليات وتدفع هبن إىل التفقري 

 والتجويع والظمل وªحنراف؟
  .شكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيد املستشار

ار اإلحاطة دامئا للفريق احلريك، تفضل السـيد أعطي اللكمة يف إط
  .مرون

        ::::املستشار السـيد إدريس مروناملستشار السـيد إدريس مروناملستشار السـيد إدريس مروناملستشار السـيد إدريس مرون
  بسم هللا الرمحن الرحمي

  السـيد الرئيس،
  السـيدات والسادة الزمالء املستشارين، 

  أهيا احلضور،
مبا أن اإلحاطات جيب أن نركز فهيا وأن خنرب فقط بعض األحيان، 

ون قد قيل، فقد تلكم زمييل اآلن عن يكون من األفيد أن ال نعيد ما قد يك
إشاكلية ªنتخا¯ت وانطالق امحلX قبل آواهنا واسـتعامل واحد العدد من 

الوسائل غري املرشوعة، سأحتاىش إعادة الÛم حول هذا املوضوع، وأقول 
فقط أن من بني النجباء الطلبة ا�ين منحت هلم منح ليك يقوموا ¯Sراسة 

ين ال ميلكون Sى أرسمه ما يكفهيم عن ªسـتغناء خارج الوطن، أولئك ا�
من هذه السـنة،  4عن هذه املنحة، مع األسف الشديد حنن يف آخر شهر 

وهؤالء مل يتوصلوا بعد مبنحهم واكن لفريقنا ضغط كبري من طرف أولياء 
  .هؤالء

فنطلب من احلكومة أن تقوم ¯لواجب د»لها وتعطي الفلوس لهادوك 
يبقاوش يسعاو يف الشوارع د»ل اSول اليل كيدرسوا فهيا، اSراري ¯ش ما 

  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيد املستشار

أعطي اللكمة يف إطار اإلحاطة دامئا للفريق ªشرتايك، تفضل اليس 
  .املستشار

        ::::املستشار السـيد محمد العلمياملستشار السـيد محمد العلمياملستشار السـيد محمد العلمياملستشار السـيد محمد العلمي
  بسم هللا الرمحن الرحمي

  السـيد الرئيس،
  السـيدان الوزيران،

  السـيدة والسادة املستشارين،
من القانون اSاخيل، يرشفين بإمس الفريق  128دامئا يف إطار املادة 

  .ªشرتايك أن أتقدم هباته اإلحاطة
  السـيد الرئيس،

ال تفصلنا إال بضعة أسابيع عن ªنتخا¯ت امجلاعية اليت سـتعرفها بالد� 
شك أهنا سـتزتامن إن شاء هللا، وهذه ªنتخا¯ت ال 2009يونيو  12يوم 

مع ا�كرى العارشة إلعتالء صاحب اجلالÇ امل1 محمد السادس نرصه هللا 
  .عرشه أسالفه املنعمني

وقد كنا نمتىن كفريق اشرتايك أن تكون هاته احملطة ªنتخابية عنوا� 
للتغيري وªنتقال إىل العهد اجلديد ا�ي لطاملا وصفناه ¯ملغرب اSميقراطي 

  .احلدايث
ن، السـيد الرئيس ومع لك أسف، فإن املامرسات اليت نتابعها كفريق لك

اشرتايك عىل أرض الواقع تثبت أننا مازلنا بعيدين عن هذا احلمل ¯ملغرب 
اSميقراطي، فالزالت نفس املامرسات السلطوية اليت اعتقد� أهنا دفنت مع 

ؤويل الوزير السابق يف أم الوزارات، والزالت نفس التحراكت لبعض مس
اإلدارة وممثيل السلطة، بل زادت ممارساهتم اليومية هتدف إىل حامية الفساد 

  .واملفسدين، وترتكهم يعبثون مبسـتقبل البالد وحبلمنا اSميقراطي
كيف يعقل السـيد الرئيس أن اvالس اجلهوية للحسا¯ت أعدت تقاريرا 

عىل عن خروقات واختالالت وحاالت فساد يف بعض اvالس املنتخبة 
الصعيد الوطين، ورمغ ذك فإن اإلدارة الوصية يف خشص وزارة اSاخلية مل 
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  تتحرك إال يف بعض احلاالت القليX حىت أصبح البعض يعتربها انتقائية؟
كيف يعقل، السـيد الرئيس، أن هذه احلاالت مل تعرض بعد عىل القضاء 

اSميقراطية ليقول لكمته فهيا، حىت يكون القضاء فعاال ومساهام يف حتصني 
  من أفعال املفسدين؟

السـيد الرئيس، إننا نعترب يف الفريق ªشرتايك أنه ال نزاهة وال قمية 
لالنتخا¯ت يف حد ذاهتا إال بتخليقها و¯لرضب عيل أيدي املتالعبني هبا 

  .وإعطاء القانون هيبته حىت تكون للمؤسسات أيضا هبهتا
ن التحراكت املشـبوهة والغريبة حنن من هذا املنرب الترشيعي احملرتم، ندي

vموعة من املنتخبني ا�ين أصبحوا رحال يف احلياة السـياسـية املغربية ضدا 
عىل قانون األحزاب، حىت أصبحنا نتابع التحاقا جامعيا، و¯لعرشات لعدة 
جامعات حملية دفعة واحدة إىل اجتاه جديد يدعي سعيه لرتشـيد املشهد 

ده ويشوهه مبامرسات وبقبو� احتضان الفساد السـيايس، وهو يف الواقع يفس
  .وتشجيعه لظواهر الرتحال وªرتزاق السـيايس

يف األخري، بإمس الغرية الوطنية السـيد الرئيس، و¯مس املغرب احلدايث 
اSميقراطي املنشود، أتوجه ¯مس الفريق ªشرتايك إىل وزارة اSاخلية 

الهيبة إىل املؤسسات،  ¯ألساس بأن تتحرك قبل فوات األوان إلرجاع
  .وحتسيس املغاربة بأن املغرب يتجه فعال حنو التخليق واSمقرطة وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيد املستشار

آخر متدخل يف إطار اإلحاطة دامئا من الفريق ªسـتقاليل، تفضل السـيد 
  .املستشار

        ::::املستشار السـيد محمد األنصارياملستشار السـيد محمد األنصارياملستشار السـيد محمد األنصارياملستشار السـيد محمد األنصاري
  .شكرا السـيد الرئيس

من النظام  128بسم هللا الرمحن الرحمي، وطبقا ملقتضيات املادة بعد 
اSاخيل للمجلس، وتنويرا للسادة املستشارين احملرتمني وللرأي العام 
الوطين، وتصحيحا ملا ورد من معطيات مغلوطة ملسؤول حزب سـيايس 

املبارش ا�ي بثته القناة الثانية، وا�ي " تيارات"نقدره وحنرتمه يف بر�مج 
اكن ضيفه حليفا لنا يف األمس القريب يف احلكومة السابقة، ويدرك جيدا 
قبل غريه أن مسار خمتلف املشاريع والقوانني يه متر يف اvلس احلكويم مث 
الوزاري لتحط الرحال أخريا مبجليس الربملان، وعليه فإننا يف الفريق 

لبيا�ت ªسـتقاليل الوحدة والتعادلية نريد أن نديل ¯لتوضيحات وا
  :الرضورية التالية

أنه من املعلوم أن العمل احلكويم بقيادة السـيد الوزير األول : أوال
 Xسـمترار مبامرسة اكمªوام وSاألسـتاذ عباس الفايس اتسم ويتسم عىل ا
ملسؤوليته اSسـتورية، يف إطار معل منسجم يتسم ¯Sينامكية واملوضوعية 

ئع عىل األرض ومن مضهنا بالغات مجموعة واحلاكمة، اليشء ا�ي تؤكده الوقا
املعطلني حاميل الشهادات العليا اليت مثنت جمهود الوزير األول واحلكومة 

وجدية احلوار، والزتام الوزير األول بتعهداته جتاهها، ومأسسة احلوار 
ªجÄعي ا�ي رخسه ªتفاق مؤخرا مع النقا¯ت األكرث متثيلية من خالل 

ذا احلوار، والتعامل الوطين الرصني مع ممثيل امجلعيات خارطة الطريق له
املهنية والنقا¯ت يف قطاع النقل وا�ي متخض عنه إيقاف اإلرضاب وتبين 

  .احلوار املمثر لتجاوز الصعاب
إضافة إىل اللقاءات الهامة مع خمتلف الفاعلني ªقتصاديني 

�، �هيك عن وªجÄعيني خبصوص املشاريع ªست�رية الكربى لبالد
العديد الهام من مشاريع ومقرتحات القوانني اليت صادق علهيا الربملان 
مبجلسـيه، واليت اكنت ختدم اكفة رشاحئ اvمتع وهتدف إىل ختليق احلياة 

  .العامة وحماربة الفساد
أما خبصوص قطاع النقل، ا�ي يعمل امجليع من اكن يتحمل مسؤولياته 

اكن يعانيه من مشالك واختالالت وجتاوزات يف احلكومات السابقة، وما 
يعرفها اخلاص والعام والفاعلون املهنيون عىل اخلصوص يف قطاع النقل، 
ومن �فX القول أن نقول أن اإلصالحات الكربى واجلريئة اليت عرفها قطاع 
النقل بعد أن ظلت العديد من املشاريع حبيسة الرفوف وبشهادة امجليع، 

وجرأة وزير التجهزي والنقل ªسـتقاليل منذ إحلاق قادها وبلك اعزتاز 
  .قطاع النقل بوزارة التجهزي

ومن أمه هذه اإلصالحات، عىل سبيل املثال ال احلرص، النظام 
املعلومايت اجلديد لنيل رخص السـياقة، الهيلكة اجلديدة لقطاع التجهزي 

نا البد أن حنرتم بعض (والنقل، حترير قطاع نقل البضائع كورش كبري، 
، متكني )البعض، ألننا نسـمتع دامئا إىل الغري والبد أن نسـمتع إىل الغري

 Çأطنان من التنظمي يف إطار املقاوالت، وكذ  3الشاحنات ذات محو
الغالف املايل املهم املمنوح ألحصاب القطاع لتشجيعهم عىل استبدال 

حمددة  شاحناهتم املهتالكة، مع احلرص عىل حقوق السائقني يف ساعات معل
وتوفري التغطية الصحية هلم ومتكيهنم من البطاقة املهنية ومكننة الفحص 
التقين، وربطهم ¯لشـبكة املركزية للمعلوميات ملراقبة سالمة الفحص وحترير 

  .اvال اجلوي وتقوية النقل السكيك
ويه معطيات تفند ¯مللموس لك ªدعاءات العارية من الصحة املدىل 

ارات خطأ، واليت تدخل يف منظور سـياسوي ال ختفى هبا يف بر�مج تي
أسـبابه عىل أحد يف هذا الوقت ¯�ات، علام أن من بني األهداف 
األساسـية اليت حققهتا هذه اإلصالحات، احلد من ظاهرة الفساد والرشوة 
وªختالالت القانونية واملراقبة غري السلمية وªمتيازات اليت اكنت توزع 

ية وزبونية، واألمه من أن هذه األوراش جرت لكها عرب يف القطاع بعشوائ 
  .مشاورات مع الفاعلني املعنيني

ومن الطبيعي أن يتلقى لك إصالح جريء مقاومة يف البداية، لكن 
املؤكد أن املهنيني والفاعلني حيسون اليوم، هذا مز»ن، الناس خاصنا 

ل الغد ¯لقمية نسمعومه وما يسمعو�ش، مز»ن، والفاعلون حيسون اليوم قب
اإلجيابية لهذه اإلصالحات اليت ال يراعي فهيا حزب ªسـتقالل ومن معه 
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املصلحة احلزبية الضيقة بل املصلحة العليا للبالد، وال يربطها مطلقا بظرفية 
انتخابية عابرة، وذ يف ظل ªحرتام احلقيقي للك القوانني ويف مقدمهتا 

  .اللجان أو غريها النظام اSاخيل للمجلس يف إطار معل
، "إن الشجرة املمثرة يه اليت ترىم لقطف مثارها: "وكام يقول املثل أخريا

  .وشكرا لمك

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيد املستشار

¯لنسـبة لإلخوان احنا ما حبسـنا حىت يش حد يف اإلحاطة، ما 
حبسـناش الوقت ما حبسـنا حىت حاجة، واكن اللك عنده حرية التعبري 

حاطة كيف ما شاء، إذن ال بد من اتساع الصدر إال اكنت هاذي يه واإل
اSميقراطية تسمع للرأي اGتلف وتسمع للجميع، أظن غري معقول ما 

  .وصلناش لهاذ اليش هذا
إذن نرشع اآلن يف معاجلة األسـئX الشفهية املدرجة يف جدول أعامل 

  :سؤª، مهنا 20هذه اجللسة، وعددها 
موÎة للك من قطاعات الشـباب والر»ضة، التشغيل : مهنا آنية 6 -

  الصناعة والتجارة؛
موزعة عىل قطاعات الشـباب والر»ضة والتشغيل : سؤª عاد» 14 -

  .والنقل والطاقة واملعادن، الصحة، كتابة اSوÇ امللكفة ¯ملاء والبيئة
إذن نسـهتل هذه اجللسة ¯ألسـئX اآلنية املوÎة إىل السـيدة وزيرة 

شـباب والر»ضة وعددها ثالثة، تتناول يف مجملها موضوع واقع الر»ضة ال 
¯ملغرب، ونظرا لوحدة املوضوع أسـتأذن اvلس املوقر بعرضها دفعة واحدة، 

  وبعد ذ نعطي اللكمة للسـيدة الوزيرة لإلجابة عهنا، إذن موافقني؟
ل السؤال اآلين األول موجه إىل السـيدة وزيرة الشـباب والر»ضة، حو 

مصطفى : مسـتقبل ر»ضة كرة القدم، للمستشارين احملرتمني السادة
القامسي، فوزي بنعالل، عبد امحليد بلفيل، �� خفاري، محمد السويس، 
الطاهر الفياليل، العريب القباج، عبد العزيز عزايب، يوسف التازي، عبد 

  .الغين ماكوي، بلعيد بنشميس
  .السـيد املستشاراللكمة ألحد السادة املستشارين، تفضل 

        ::::املستشار السـيد مصطفاملستشار السـيد مصطفاملستشار السـيد مصطفاملستشار السـيد مصطفىىىى القا القا القا القامسمسمسمسيييي
  .شكرا السـيد الرئيس

  السادة الوزراء،
  السـيدة الوزير،

  أخيت، إخواين املستشارين احملرتمني، 
  بسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم عىل أرشف املرسلني،

يف البداية يسعدين أن أتقدم بإمسي وبإمس الفريق ªسـتقاليل للوحدة 
لتعادلية بهتنئة السـيد عيل الفايس الفهري عىل الثقة اليت حظي هبا وا

وانتخابه رئيسا للجامعة امللكية لكرة القدم، كام نشكر السـيد الرئيس 

  .السابق اجلرنال حسـين بنسل�ن عىل ما أسداه لكرة القدم
ال جيادل اثنان يف أن الر»ضة يه وسـيX لتأطري الشـباب وتسامه يف 

  .جه يف اvمتع، كام تلعب دورا هاما يف الÄسك ªجÄعيتفتحه واندما
وقد أصبح اليوم موضوع ªنتظارات الكربى نظرا لإلجنازات احملققة من 
طرف ر»ضيني النخبة، وهذا يؤثر بشلك أو بآخر عىل الوعي امجلاعي 

  .وعىل معنو»ت اvمتع والشعوب
ية الثقافية للك بô، ز»دة عىل أن الر»ضة تسامه يف تدعمي أسس الهو 

وبذ تعترب اإلجنازات الر»ضية والتارخي الر»يض للبôان جزءا ال يتجزأ 
وانطالقا من اSور ªجÄعي والثقايف ا�ي . من رصيدها ا�ي تعزت به

تلعبه الر»ضة وخاصة كرة القدم، فيجب عىل احلكومة أن تكون واعية متام 
جيب أن يتناىم مع التطورات ªجÄعية الوعي هبذا العامل املؤثر، وا�ي 

  .والثقافية اليت يعيشها الشـباب املغريب
كام أن الرصيد الر»يض ال يزال يف حاجة ماسة إىل التمثني وخصوصا 
وأن النتاجئ غري املرضية للمنتخب الوطين يف إقصائيات كأس العامل وإفريقيا 

»ضة الشعبية واليت جعلت الرأي العام الوطين يتساءل عن مصري الر
  .ببالد�

وإذا ما اسـتحرض� املنافسة اSولية املمتثX يف جحم ªست�رات 
اGصصة للمجال الر»يض، جند ب�ô ¯قتصاره عىل وسائ� احلالية ال ميكنه 

  .مسايرة املناخ العاملي
هل مت : �ا، نسائلمك السـيدة الوزيرة، بعد حصد هذه النتاجئ األخرية

ن اخللل والتفكري بعمق وجدية يف األسـباب واملسببات الوقوف عىل موط
اليت أدت إىل هذه النتاجئ؟ وما مآل الر»ضة الوطنية بشلك عام وكرة القدم 

  .بشلك خاص؟ شكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيد املستشار

إذن السؤال اآلين الثاين موجه أيضا إىل السـيدة وزيرة الشـباب 
: ضة ¯ملغرب، للمستشارين احملرتمني السادةوالر»ضة، حول واقع الر»

إدريس الرايض، عبد اvيد املهايش، نور اSين براكع، عادل املعطي، أمحد 
بومكوك، حلسن نبيه، أمحد الشافعي، الغازي اغراربة، أمحد اجلغريي، 
حلبيب الزوييك، معر اجلزويل، إبراهمي بن ديدي، عبد القادر المنييل، 

محمد اجبيل، عبد امحليد أبرشان، عيل أساكيت، أمحد  البشري أهل احامد،
  .الQوي، أمحد التويزي، محمد Ëضومانت

  .اللكمة ألحد السادة، تفضل

        ::::املستشار السـيد محمد طريباملستشار السـيد محمد طريباملستشار السـيد محمد طريباملستشار السـيد محمد طريبشششش
  .شكرا السـيد الرئيس

غري ف� يتعلق ¯حلفاظ عىل قمية هذه املؤسسة الترشيعية وخصوصا 
، ونظرا أيضا ملا سـيقع من إر¯ك عندما حيدث نزاع أو يشء من هذا القبيل
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يف طرح وبسط األسـئX الشفوية، نطالب السـيد الرئيس بأن يرفع اجللسة 
  .دقائق من أجل املشاروات يف بعض األمور، وشكرا السـيد الرئيس 5ملدة 

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيد املستشار

 10سة ملدة أ� ال أرى مانعا ¯لنسـبة للقاعة أظن نفس املشلك نرفع اجلل 
  .دقائق، شكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .بسم هللا الرمحن الرحمي

نسـتأنف هذه اجللسة اSسـتورية لهذا اليوم، هناك أسـئX، تفضل السـيد 
  .رئيس الفريق، يف إطار نقطة نظام

        ::::إدريس مرونإدريس مرونإدريس مرونإدريس مرون    املستشار السـيداملستشار السـيداملستشار السـيداملستشار السـيد
  السـيد الرئيس، 

هناك مسائل تسـتوجب علهيا الشكر وهناك مسائل عكس ذ، 
املسائل اليل كتسـتوجب علهيا الشكر يه رفعت اجللسة، واألخرى أنك ف

ما احرتمتيش الوقت ف� يتعلق ¯ملداخX د»ل الزميل د»لنا حول اإلحاطة، 
دقائق  6دقائق فإذا به وصلنا  3اإلحاطة خاصها تكون عىل أكرب تقدير 

رة القاعة، هذا حنتج عليه وال نقب�، وهو من األسـباب اليت دفعتنا إىل مغاد
  .فرنجو يف املسـتقبل أن تعملوا عىل احرتام الوقت

ف� يتعلق ¯ملوضوع، اإلحاطات حسب النظام اSاخيل vلس 
املستشارين تتعلق بإخبار الرأي العام واvلس من خالل هاذ اإلحاطات 
حول قضا» وطنية طارئة، املوضوع ا�ي أثري هنا هو جواب عىل ما قا� 

زاب املغربية، فاليل كهيمو األمر فالتلفزيون املغريب اكين أحد زعامء األح
ومتوفر، و¯لتايل هلم أن يأخذو املبادرة لإلجابة أو إعطاء رأي مغاير 

  .حسب ما يظهر هلم وما يرونه مناسـبا يف نفس الظروف، وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيد الرئيس

  .يف إطار نقطة نظام، تفضل اليس املهايش

        ::::ستشار السـيد عبد اvيد املهاستشار السـيد عبد اvيد املهاستشار السـيد عبد اvيد املهاستشار السـيد عبد اvيد املهايشيشيشيشامل امل امل امل 
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيد الرئيس، 
احنا يف الفريق اSسـتوري احتجنا ألنه اسـمتعنا إليه يف إطار اإلحاطة 
ليس مبوضوع اإلحاطة، بل هو عبارة عن جرد ملنجزات احلكومة وملنجزات 

  .السـيد األول احملرتم
احملرتم هو اليل جيي ويدافع فاحنا كنا كنمتناو أن السـيد الوزير األول 

عىل منجزات د»ل احلكومة، وهبذه املناسـبة كنبغي نوجه السـيد الرئيس 
 Xطلب للسـيد الوزير األول احملرتم ¯ش جيي يدير لنا عرض حول حصي

  .منجزات احلكومة حول ما حتقق وما مل يتحقق لهذا الشعب
  .شكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .ستشارشكرا السـيد امل 

هو ¯لنسـبة للزمن سنسج� ¯لنسـبة الجÄع املكتب املقبل إن شاء 
هللا، سـنحدد زمن اإلحاطة وموضوع اإلحاطة ألننا مل نتدخل يف وقف أي 

  .واحد ¯لنسـبة للزمن إذن سنتدارك املوضوع، شكرا
هناك أسـئX موÎة إىل السـيدة وزيرة الشـباب والر»ضة، اكن السؤال 

  .السؤال األول السـيدة الوزيرة؟ ما اكينش مشلكاألول أظن نعيد 
إذن منر إىل السؤال الثاين املوجه أيضا إىل السـيدة وزيرة الشـباب 
: والر»ضة، حول واقع الر»ضة ¯ملغرب، للمستشارين احملرتمني السادة

إدريس الرايض، عبد اvيد املهايش، نور اSين براكع، عادل املعطي، أمحد 
ه، أمحد الشافعي، الغازي اغراربة، أمحد اجلغريي، بومكوك، حلسن نبي

احلبيب الزوييك، معر اجلزويل، إبراهمي بن ديدي، عبد القادر المنييل، 
البشري أهل احامد، محمد اجبيل، عبد امحليد أبرشان، عيل أساكيت، أمحد 

  .الQوي، أمحد التويزي، محمد Ëضومانت
  .، تفضل اليس املهايشاللكمة ألحد السادة املستشارين احملرتمني

        ::::املستشار السـيد عبد اvيد املهااملستشار السـيد عبد اvيد املهااملستشار السـيد عبد اvيد املهااملستشار السـيد عبد اvيد املهايشيشيشيش
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيدة والسادة الوزراء،
  السـيدة والسادة املستشارين،

  السـيدة الوزيرة احملرتمة، 
لقد تردد� يف احلقيقة يف الفريق اSسـتوري كثريا لطرح هاذ السؤال 

حيب العبد امللحاح، فسؤالنا لكونه أصبح سؤª مزمنا، ومع ذ فإن هللا 
  :السـيدة الوزير احملرتمة هو اكلتايل

لقد جسلت الر»ضة املغربية نتاجئ خميبة لآلمال وتراجعت يف الكثري من 
واÎاهتا خصوصا كرة القدم وألعاب القوى، فكيف تفرس احلكومة أسـباب 

سـيدة هذا الرتاجع؟ وما يه إجراءاهتا للهنوض ¯لر»ضة املغربية؟ ونمتىن ال 
  .الوزيرة أن تقنعنا هذه املرة
  .شكرا السـيد الرئيس

        السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيد املستشار

السؤال الثالث يف نفس املوضوع، حول وضعية الر»ضة املغربية بعد 
الهزمية األخرية للمنتحب الوطين أمام منتخب الغابون، للمستشارين 

امليلودي عفوت، امليك  أمحد الكور، خريي بلخري،: احملرتمني السادة
حلريزي، عبد السالم بلقشور، احلبيب بن الطالب، محمد بمنسعود، محمد 
طريبش، عبد القادر لربييك، محمد العقاوي، أمحد الرشقاوي، محمد عبده عز 
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اSين، أمحد السـنييت، املصطفى الرداد، محيد العكرود، إبراهمي احلب، 
  .د مفيدإبراهمي الرمييل، عبد الفتاح عامر، محم

  .اللكمة ألحد السادة املستشارين احملرتمني، تفضل السـيد رئيس الفريق

        ::::السـيد املستشار أمحد الكورالسـيد املستشار أمحد الكورالسـيد املستشار أمحد الكورالسـيد املستشار أمحد الكور
  .شكرا السـيد الرئيس

  .بسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم عىل أرشف املرسلني
  السـيدة الوزيرة،
  السادة الوزراء،

  السـيدة والسادة املستشارين احملرتمني،
اليت مين هبا الفريق الوطين لكرة القدم أمام منتخب الغابون،  إن الهزمية

وكذا املشاركة الهزيX للفرق الوطنية يف التظاهرات اإلفريقية والعربية، 
جعلت الرأي العام الوطين يطرح العديد من التساؤالت حول مصري 
الر»ضة ببالد� معوما وكرة القدم عىل اخلصوص، وكام تعلمون السـيدة 

احملرتمة فإن وزارة الشـبيبة والر»ضة نظمت مؤخرا مناظرة وطنية  الوزير
حول الر»ضة، وخلصت إىل نتاجئ وتوصيات من أجل إصالح الشأن 

  .الر»يض ببالد�
�ا نسائلمك السـيدة الوزير احملرتمة عن إسرتاتيجية وزارتمك من أجل 

بالد�، تفعيل توصيات املناظرة الوطنية وإصالح الشأن الر»يض معوما ب 
  وقطاع كرة القدم عىل اخلصوص؟

  .وشكرا السـيدة الوزيرة

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيد املستشار

ونعيد السؤال اآلين األول املوجه إىل السـيدة وزيرة الشـبيبة والر»ضة 
  .حول مسـتقبل ر»ضة كرة القدم، تفضل السؤال األول هللا خيليك

        ::::املستشار السـيد مصطفاملستشار السـيد مصطفاملستشار السـيد مصطفاملستشار السـيد مصطفىىىى القا القا القا القامسمسمسمسيييي
  .السـيد الرئيس شكرا

  .فقط التدخل راه مسعتو السـيدة الوزير ولكن البد من إعادة السؤال
نسائلمك السـيدة الوزيرة بعد حصد هذه النتاجئ األخرية، هل مت الوقوف 
عىل موطن اخللل والتفكري بعمق وجدية يف األسـباب واملسببات اليت أدت 

وكرة القدم بشلك  إىل هذه النتاجئ؟ وما مآل الر»ضة الوطنية بشلك عام
  .خاص؟ وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيد املستشار

  .لمك اللكمة السـيدة الوزيرة

        ::::السـيدة نوال املتولك، وزيرة الشـبيبة والر»ضةالسـيدة نوال املتولك، وزيرة الشـبيبة والر»ضةالسـيدة نوال املتولك، وزيرة الشـبيبة والر»ضةالسـيدة نوال املتولك، وزيرة الشـبيبة والر»ضة
  بسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم عىل أرشف املرسلني

  السـيد الرئيس احملرتم،
  .السـيدات والسادة املستشارون احملرتمون

أشكر يف البداية السادة املستشارين احملرتمني عىل مجمل التساؤالت 
اليت تفضلمت بطرWا خبصوص كرة القدم الوطنية، وكذ اإلجراءات اليت 

  .تعزتم الوزارة اختاذها للهنوض ¯لشأن الر»يض ببالد�
وجوا¯ عىل سؤالمك أو تساؤالتمك أو أسـئلتمك هبذا اخلصوص، أود 

وزارة الشـباب والر»ضة قامت بفتح عدد من األوراش  اإلشارة إىل أن
للهنوض ¯لر»ضة الوطنية وجعلها مواكبة للتطورات اليت تعرفها مثيلهتا عىل 

  :الصعيدين القاري مث اSويل، ومن بني هذه األوراش
تنظمي املناظرة الوطنية للر»ضة خالل شهر أكتوبر املنرصم، واليت : أوال

، هتدف 2020ية وطنية للر»ضة يف أفق سـنة أسفرت عن وضع إسرتاتيج 
¯ألساس إىل تطوير هذا القطاع احليوي ببالد� واليت حظيت برشف 
تالوة الرساÇ امللكية السامية، وترتكز اإلسرتاتيجية الوطنية للر»ضة عىل 

  :مخس دعامات
ويه تمنية الر»ضة واملامرسة الر»ضية كحق : اSعامة األوىل �

  للك مواطن مغريب؛
  حتديث احلاكمة؛: اSعامة الثاين �
  مراجعة منظومة التكوين والتكوين املسـمتر؛: اSعامة الثالثة �
  تنويع ودمع موارد المتويل؛: اSعامة الرابعة �
يه جعل اجلهوية حمراك لإلسرتاتيجية : اSعامة اخلامسة �

  .الوطنية للر»ضة

لوزارة ومبارشة بعد انهتاء أشغال املناظرة الوطنية للر»ضة، قامت ا
الوصية بعدد من اإلجراءات لتفعيل التوصيات املنبثقة عن املناظرة الوطنية 
حول الر»ضة، كذ تفعيل مضامني الرساÇ امللكية السامية، ومن بني 

  :هذه اإلجراءات نذكر النقط التالية
تشكيل جلنة وطنية لتتبع تنفيذ مضامني الرساÇ امللكية : النقطة األوىل -

ممثال عن  15اظرة الوطنية للر»ضة، وتتكون هذه اللجنة من وتوصيات املن
  عدد من القطاعات ال احلكومية وال غري احلكومية؛

ويه كذ تكوين جلنة ثالثية مكونة من وزارة الشـبيبة : النقطة الثانية -
والر»ضة وكذ وزارة الرتبية والوطنية واللجنة الوطنية األوملبية املغربية، 

  .لثالثية ملكفة بإعداد الر»ضيني ذوي املسـتوى العايلوهاذ اللجنة ا
وجتدر اإلشارة هبذا الصدد، إىل املبادرة امللكية السامية بتخصيص 

مليون درمه إلعداد ر»ضيي النخبة للمشاركة يف احملطات اSولية  330
  .2012املهمة، واليل أمهها دورة األلعاب األوملبية بلندن سـنة 

توقيع اتفاقية رشاكة ما بني وزارة الشـباب  ويف هذا اإلطار، سيمت
والر»ضة ووزارة ªقتصاد واملالية واللجنة الوطنية األوملبية املغربية، تتعلق 
بتتبع وكذ تدبري اSمع اGصص إلعداد ومشاركة ر»ضيي النخبة يف عدد 
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  .2012من التظاهرات، وأمهها  اSورة األوملبية املقبX يف سـنة 
 طة أساسـية، ويه فتح ورش تقوية الرتسـنة القانونيةهناك كذ حم

 :من خالل إعداد مشاريع متعددة
  مرشوع قانون حماربة املنشطات؛: أولها

  .هو مرشوع قانون حماربة العنف والشغب داخل املالعب: والثاين
  .وأخريا كذ حتيني مرشوع قانون الرتبية البدنية والر»ضة

  .الرتسـنة القانونيةهذا ف� خيص األوراش اليت هتم 

ويه تتجىل يف عقد سلسX من ªجÄعات،  هناك نقطة õمة كذ،
اجÄعات معل وتنسـيق والتحسيس مع لك من نواب وزارة الشـباب 
والر»ضة والسـيدات والسادة الربملانيني، وكذ ممثيل الصحافة الوطنية 

الرساÇ امللكية  وأساتذة املعهد املليك لتكوين األطر، هناك كذ تعممي نرش
ومضامني اإلسرتاتيجية الوطنية للر»ضة عىل خمتلف الفاعلني الر»ضيني، 
والسادة الوالة والعامل والسادة السفراء املعمتدون ببالد�، والهيآت الر»ضية 
واSولية واملؤسسات املالية ورشاكء الوزارة، وذ إلطالعهم عىل لك ما 

  .الر»ضةانبثق عن املناظرة الوطنية حول 
هناك كذ تشكيل جلنة وطنية حملاربة املنشطات وهناك كذ 
تشكيل جلنة وطنية حملاربة العنف والشغب داخل املالعب بتنسـيق مع 
وزارة اSاخلية واvموعة الوطنية لكرة القدم واللجنة الوطنية األوملبية، 

  .وغريها من القطاعات احلكومية والغري احلكومية
، وهو تقوية اجلهوية وإحداث جمالس Îوية حمور أسايس كذ

  .اvلس اجلهوي للر»ضة مبنطقة بين مالل: للر»ضة من بيهنا
اتفاقية رشاكة مع معاهد أجنبية : كام مت التوقيع عىل عدد من ªتفاقيات

ف� خيص إصالح منظومة التكوين والتكوين املسـمتر مع جل اجلامعات 
ضات، إىل غريها من اإلجراءات الهادفة إىل امللكية املغربية لعدد من الر»

 Çتفعيل توصيات املناظرة الوطنية حول الر»ضة، ومضامني كذ الرسا
  .امللكية حول الر»ضة

أما خبصوص اإلجراءات املتخذة لتطوير كرة القدم الوطنية، ويف ترمجة 
بعقد  ملموسة ملضامني الرساÇ امللكية، فقد قامت اجلامعة امللكية لكرة القدم

ابريل، وا�ي أسفر  16مجعها العام العادي األسـبوع املنرصم يوم امخليس 
  .عن انتخاب السـيد عيل الفايس الفهري رئيسا للجامعة

وقد أكد السـيد الفايس الفهري عزمه عىل مواصX مرشوع تأهيل كرة 
القدم الوطنية والترسيع من وثرية تنفيذه، إىل جانب عدد من اإلجراءات 

لهادفة إىل تطوير كرة القدم الوطنية، وتألقها من جديد يف األخرى ا
  .التظاهرات القارية والعاملية

وكذ، البد من اإلشارة إىل أن اكنت هناك ومازالت عقدة بر�مج 
اليت مت إبراõا ما بني احلكومة وكذ اجلامعة امللكية املغربية لكرة القدم، 

  : ت نذكر من بيهناحتقيق عدة منجزا" عقدة بر�مج"عرفت هذه 

  تشييد سـبعة مراكز لتكوين الناشـئني؛ �
  جتهزي مثانية مالعب ¯لعشب ªصطناعي؛ �
  دمع أندية اvموعة الوطنية لكرة القدم للنخبة؛ �
  دمع أندية اvموعة الوطنية لكرة القدم هواة؛ �
  ماكفئة األندية الفائزة ¯لبطوÇ أو كأس العرش؛ �
  ة الوطنية؛تنفيذ بر�مج معل اإلدارة التقني �
تنفيذ بر�مج اإلدارة الوطنية للتحكمي، إىل غري ذ من  �

  .اإلجنازات

كام أن الهدف األسايس ا�ي يعمل بر�مج تأهيل كرة القدم عىل 
  .حتقيقه، هو املرور من النظام الهاوي إىل النظام ªحرتايف

وف� يتعلق برب�مج تأهيل ر»ضة ألعاب القوى، فسـيعرف بدوره إجناز 
  : ة مشاريع اليت اكنت مربجمة ومن بيهنا عىل اخلصوصعد

  إحداث األاكدميية اSولية محمد السادس أللعاب القوى؛ �
  وكذ إحداث مخس مراكز للتكوين؛ �
حلبة مطاطية موزعة عىل جل مناطق  16وإحداث أكرث من  �

  اململكة املغربية؛
1 عىل جامعات ر»ضية، خاصة ت" عقدة بر�مج"كام سيمت تعممي ت1 

  .اليت تؤطر الر»ضات األوملبية

وسعيا من الوزارة للهنوض ¯لر»ضة الوطنية، فهـي أيضا حريصة عىل 
تعزيز أسس احلاكمة اجليدة، حيث قامت بدعوة جل اجلامعات إىل ªلزتام 

عقد مجوعها العامة، إضافة إىل : مبا تنص عليه أنظمهتا األساسـية، ومن مضهنا
معات إرساءا ملبدأ الشفافية وترشـيد إفتحاص وتدقيق حسا¯ت اجلا

  .النفقات
جامعة كرة : وتسـمتد هذه العملية اليت انطلقت مع ثالث جامعات ويه

السX، جامعة السـباحة، وكذ جامعة كرة الطائرة، لتشمل جل اجلامعات 
  .الر»ضية يف املسـتقبل

وإذا اكنت وزارة الشـباب والر»ضة عازمة عىل امليض قدما لتطوير 
نا الوطنية، وجعلها حتتل ماكنة مرموقة عىل الصعيد اSويل، فإن هذه ر»ضت 

املسؤولية تتقامسها معنا لك األطراف املعنية هبذا امليدان احليوي من 
جامعات ر»ضية وقطاعات حكومية وقطاعات غري حكومية وجمالس 
منتخبة وهيآت اvمتع املدين والقطاع اخلاص إىل غري ذ من القطاعات، 

يتطلب منا تكثيف Îود� مجيعا لتحقيق الهنضة الر»ضية اليت نطمح مما 
  .إلهيا مجيعا

  .وشكرا عىل اإلصغاء

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيدة الوزيرة

  هناك تعقيبات عىل األجوبة؟ 
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  .الفريق ªسـتقاليل، تفضل السـيد املستشار

        ::::املستشار السـيد مصطفاملستشار السـيد مصطفاملستشار السـيد مصطفاملستشار السـيد مصطفىىىى القا القا القا القامسمسمسمسيييي
  .شكرا السـيد الرئيس

لسـيدة الوزيرة عىل التوضيحات وامحلد [ عند� الثقة الاكمX نشكر ا
  .بأن السـيدة الوزيرة سوف تعمل جبدية

وهنا نسـتحرض أحد خطب جالÇ امل1 احلسن الثاين رمحه هللا 
بعض اSول مااكنتش كتعرف املغرب وتعرفات بنوال : ومثواه، أنه قال

  .وعويطة
العمل د»لها، غري البد من فامحلد [ كنمتناو لها مسرية طيبة يف 

اسـتحضار بعض النقط السـيدة الوزيرة، أنه عامل ªهÄم بكرة القدم من 
  .طرف مجيع املسؤولني، مايش فقط غري من الوزارة

وكنبغي نؤكد هنا» عىل أن كرة القدم يف بعض املدن وال امجلعيات د»ل 
وزارة، بل كرة القدم، ما عندهاش واحد اSمع مادي ومعنوي من طرف ال

فقط اكين بعض احملسـنني حميب الر»ضة وامجلاعات احمللية واجلهات هام اليل 
  .تيسامهوا مع هاذ امجلعيات

كذ، أريد أن أكد عىل أن هناك خصاصا ¯لنسـبة ملالعب كرة القدم 
يف األحياء، ألن األحياء يه اليت تريب األبطال، وهنا فقط أريد أن أقول 

ريب األطفال عىل مجيع الر»ضات، ولكن هناك أن هناك مدارس تلقن وت
  .خصاص ¯لنسـبة لكرة القدم

البد أن أقول أن التكوين واليل جاء يف الÛم د»لمك هو جد õم 
¯لنسـبة لكرة القدم وال الر»ضة كلك، فيجب بذل جمهود كبري ليك ننشأ 
ر»ضيني وأبطال يف املسـتوى اليل غادي يكون أسود د»ل األطلس يبقاو 

  .أسود إن شاء هللا
  .شكرا السـيدة الوزيرة

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيد املستشار

  .التعقيب للفريق اSسـتوري، تفضل اليس الرشقاوي

        ::::املستشار السـيد عبد الرحمي الرشقاوياملستشار السـيد عبد الرحمي الرشقاوياملستشار السـيد عبد الرحمي الرشقاوياملستشار السـيد عبد الرحمي الرشقاوي
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيدة الوزيرة احملرتمة،
واحد  احنا كنشكروك جزيل الشكر، يف الواقع تلكمتيو وعطيتيو�

المنوذج اليل هو õم جدا، واش غادي يكون يف املسـتقبل؟ ألن كنعرفوك 
  .ر»ضية، وكتحاويل ¯ش تريض مجيع أنواع د»ل الر»ضة

احنا فايت لنا طلبناك و¯يق كنطلبوك ¯ش تراجعي معنا كرة القدم، كرة 
ين القدم السـيدة الوزيرة اليل املغاربة لكهم كهيمتو هبا وعندمه حب فهيا، يع

إىل جينا نشوفو كام سـبق لنا قلنا  السـيدة الوزيرة، الفريق الوطين هنار 
تكون عنده يش مبارة، راه من طنجة إىل الكويرة، التلفزة كيتبعها مجيع 

املواطنني، ألن املغاربة يف اSم د»هلم كرة القدم، إىل رحبنا تيكون هنار كبري 
  .وإىل اهنزمنا راه لكيش تميرض

ف غاديني غري تهنازمو، احنا كنا لقينا عليك واحد ولكن مع األس
السؤال، تقريبا هذي ما يزيد واحد ثالث شهور أو أربع أشهر، وطلبنا 
منك ¯ش تشويف اجلامعة اليل ما قامتش ¯لواجب، مكنتلكمش عىل 
اجلامعة حاليا، اجلامعة السابقة اليل ما قامتش ¯لواجب د»لها وخالت لنا 

قابضينه األجانب كيديروا بيه ما بغاو، وامشاو يف  الفريق الوطين يعين
حالهتم وخالو لنا فريق اليل قبطو مدرب مغريب ويزيدو للقدام وارحب، 

املغريب هو اليل تيسري، l’entraîneur وعاود 5ين جبتو لنا أجنيب آخر و
Xولكن ما عندوش ذاك احلرية الاكمl’entraîneur   األجنيب حاليا هو

  .لنتيجة راه احنا عرفناها أن الغابوناليل تيسري، وا
¯[ عليك السـيدة الوزيرة، واش الغابون اليل احنا دامئا تنكونو تنلعبو 
معها يف بالدها وتنترصوا علهيا، يف بالدها تنترصو علهيا، وجتي تنترص علينا 
يف بالد�، مايش عار، حرام من Îة هللا تبارك وتعاىل ¯ش هاذ الفريق 

  .إن شاء هللا، نشفوه دامئا غادي للقدام، دامئا غادي تيهنزماليل كنمتناو 
إن شاء هللا الرمحن  2020السـيدة الوزيرة، ذكرتيو عىل أن األوراش 

الرحمي حبول هللا، حقيقة غادي دخلوا حتسينات، وحقيقة كنشكرو امل1 
د»لنا الر»يض األول سـيدي محمد السادس اليل هو تهيمت هباذ الر»ضة، 

  .مجيع التسهيالت ¯ش تزيدو هباذ الفريق للقدام وعاطيمك
وهاذ الفريق الوطين  2020ولكن، واش احنا غادي نبقاو نتسـناو حىت 

أن غادي نوصلو األوملبية، هللا يودي احنا ما  2012تيهنزم، قلتيو يف 
رحبناش مع الغابون، السـيدة الوزيرة، املغرب فيه كرة القدم، راه املغاربة 

  .ا، وشكرالكهم õمتني هب

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  تفضيل السـيدة، هل هناك رد عىل التعقيب؟

        ::::السـيدة وزيرة الشـباب والر»ضةالسـيدة وزيرة الشـباب والر»ضةالسـيدة وزيرة الشـباب والر»ضةالسـيدة وزيرة الشـباب والر»ضة
  .  شكرا عىل تدخالت السادة املستشارون احملرتمون

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  بقي فريق التجمع واملعارصة، هل هناك تعقيب؟
  .التعقيب عىل امجليع، ألن اكين سؤال موحد

        ::::سـيد أمحد الكورسـيد أمحد الكورسـيد أمحد الكورسـيد أمحد الكوراملستشار ال املستشار ال املستشار ال املستشار ال 
  .شكرا السـيد الرئيس

أوال كنشكرو السـيدة الوزيرة عىل املعطيات اSقيقة اليل تقدمت هبا يف 
  .إطار أجوبهتا عىل تساؤلنا

السـيدة الوزيرة كنغتمن بإمس فريق التجمع واملعارصة كنغتمن فرصة طرح 
Xهاذ األسـئ:  
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لسـيد عيل أوال، ¯ش نطلب منمك تبلغوا هتانينا لألسـتاذ الفاضل ا
الفايس الفهري عىل توليه املسؤولية ورئاسة اجلامعة امللكية لكرة القدم، كام 
كنمتناو � ¯مس فريق التجمع واملعارصة التوفيق يف هذه املهام الصعبة، وحنن 

  .كفريق التجمع واملعارصة حنن وراءه Sمعه يف جناحه هبذه املسؤولية
ىل هذا القطاع وبصفتمك السـيدة الوزيرة، بصفتمك وزيرة مسؤوÇ ع

ر»ضية كبرية، كتعرفو مدى أمهية الرأي العام املغريب للر»ضة ولكرة القدم، 
كتعرفو أنه اكين اهÄم كبري لكرة القدم ال من �حية كنا رجاال ونساءا 

  .وشـبا¯
ولهذا، اليل جعلنا نطرحو هاذ السؤال بطبيعة احلال وهو انشغالمك 

»ل الفريق الوطين، بطبيعة احلال كهننيومك عىل كذ، وخاصة بعد الهزمية د
التوصيات اليل خرجتيو هبا أثناء املناظرة، كنمتىن للسـيد عيل الفايس 

  .الفهري بلورة هذه التوصيات إلجناح كرة القدم املغربية
اليل كنتأسفو �، السـيدة الوزيرة، وغادي نردمك شو» اللور، ألن عشـنا 

ملا كنت كÄرسو الر»ضة كنا كنعرفو أن كرة فرتات ميكن يف الوقت د»لمك 
القدم املغربية اكنت كتصدر اللعابة للخارج، حىت أصبحنا اليوم كنشوفو 

د»ل اللعابة تنجيبومه بطبيعة احلال   %90الفريق الوطين د»لنا أكرث من 
  .مغاربة، ولكن كنجيبومه من أندية أجنبية أوروبية أو إفريقية أو أمريكية

يدة الوزيرة كنمتناو أنه نردو راسـنا شو» اللور، ونشوفو ولهذا، السـ 
أشـنو يه األخطاء اليت ارتكبت ¯ش ميكن ¯ش نردو املسـتوى الر»يض 

  .د»لنا، ومسـتوى كرة القدم للوراء
كنمتناو من السـيدة الوزيرة حىت من خالل هذه التوصيات أنمك تعناو، 

لهواة، ألنه يه اليل ميكن لها تعطيو واحد شو» العناية لكرة القدم يف فضاء ا
  .د»ل املسـتو»ت العالية د»لنا la pépinièreتكون يف بعض األحيان 

وكذ، السـيدة الوزيرة، اليل كنطلبو منمك كذ، ويه كذ العناية 
  ...بدوك الفرق الر»ضية اليل كتواجد يف داخل املدارش وامجلاعات إخل

اعات يف هاذ اvلس املوقر، ولهذا، احنا بصفتنا وجود� رؤساء امجل
  .كندمعو من مالنا اخلاص مجموعة من الفرق

  .شكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .التفضل السـيدة الوزيرة

        ::::السـيدة وزيرة الشـباب والر»ضةالسـيدة وزيرة الشـباب والر»ضةالسـيدة وزيرة الشـباب والر»ضةالسـيدة وزيرة الشـباب والر»ضة
شكرا جزيال عىل التدخالت، اليل لكها كتصب حول كرة القدم الوطنية 

ح وشعب اليل كيشوف دامئا ولكن احنا كشعب طمو . وما آلت � مؤخرا
إىل األمام، ما فهيا ¯س أننا نطويو صفحة املايض، ونشوفو أفق جديدة، 
أفق مرشقة كنمتنوها عىل يد اليس عيل الفايس الفهري، اليل أكيد اخذا 
واحد اإلرث ثقيل ولكن عنده السـند الالمرشوط من طرف وزارة 

  .ية حمبوبة Sى امجليعالشـبيبة والر»ضة، علام أن كرة القدم يه كرة شعب 

و¯لتايل وعيا لك الوعي عىل إثر املناظرة الوطنية، وما آلت � الر»ضة 
بصفة عامة من مشالك ومن عراقيل جعلهتا رمبا حتتل مراتب اليل مايش يه 
مراتب اليل كنأملو لهيا مكغاربة، و¯لتايل خرجنا بتوصيات وكذ توصيات 

، مرورا 2020حول الر»ضة يف أفق õمة انبثقت عن املناظرة الوطنية 
اليل يه األلعاب األوملبية الصيفية  2012مبحطات متعددة مهنا احملطة د»ل 

  :بلندن، وخرجنا عن طريق التوصيات ¯Sعامات اليل ذكرمت
  دعامة هتم الرتسـنة القانونية؛: أوال

كهتم التكوين والتكوين املسـمتر، وكذ عامل المتوين : اSعامة الثانية
  .والبحث يعين تعدد عامل المتويل

وحمطة أخرية ويه عامل اجلهوية، ألن حاليا يد واحدة ال تصفق، 
اليل خرجنا منه اكملني، وهو  … le flouو¯لتايل كام معلنا عىل تعممي ذاك 

منظور أو مسؤولية موحدة ولكن متقامسة من طرف لك الرشاكء، اليل 
وطنية واملنتخبون ووزارة الصحة، وغري مهنم وزارة اSاخلية، وزارة الرتبية ال

ذ من لك املتدخلني، لنكف من نعت وزارة الشـبيبة والر»ضة ذات 
  .املوارد احملدودة وذات األ»دي القصرية

و¯لتايل، أرجو أن ال ننظر إىل املايض، ولكن ننظر مبنظور مسـتقبيل 
ن نرى عهدا حىت ال نبقى يف دوامة، يعين يف نفس املاكن، و¯لتايل أمتىن أ

جديدا بقدوم الرئيس اجلديد اليل هو عيل الفايس الفهري، وكنشكرمك عىل 
  .دمعه وعىل كذ هتانيمك اليل قدمهتا ليه، وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيدة الوزيرة

إذن ننتقل إىل السؤال األخري املوجه إىل السـيدة وزيرة الشـبيبة 
وينية ألطر ا�Gت، للمستشارين والر»ضة حول حمتوى التداريب التك

مبارك السـباعي، موالي إدريس العلوي، حسن زهري، : السادة احملرتمني
محمد برطين، عبد الصمد عرشان، عبد الرحمي الكو¯يب، عبد السالم 

  .الودي
  .اللكمة ألحد السادة املستشارين، تفضل السـيد املستشار

        ::::املستشار السـيد مبارك السـباعياملستشار السـيد مبارك السـباعياملستشار السـيد مبارك السـباعياملستشار السـيد مبارك السـباعي
  رمحن الرحميبسم هللا ال

  السـيد الرئيس،
  السـيدة والسادة الوزراء،

  السـيدة والسادة املستشارين احملرتمني،
تعترب ا�Gت الصيفية مؤسسة من املؤسسات التنشـئة ªجÄعية، 
وتعترب األطر الرتبوية قطب الرx يف هذه املؤسسة، إال أن املالحظ هو 

ري، أي تغيري جدري ملموس برامج تكوين هذه الفئة مل يطرأ علهيا أي تغي
منذ سـنوات، فالعروض يه يه تقريبا، وتؤدى بنفس الطرق الÛسـيكية 
والوسائط السمعية البرصية شـبه املنعدمة، وكنعرفو اSور د»ل املشهد 
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السمعي البرصي يف التعريف ببالد� ال يف اجلبال وال البحر، ولهذا اكن من 
ذ اvهودات اليل كتقوم هبا الوزارة املشهد د»لنا السمعي البرصي يواكب ها

  .عىل الصعيد الوطين، وكذ عىل الصعيد اSويل
¯إلضافة إىل الظروف اليت يعيش فهيا املكونون أنفسهم من أطر 

  . الوزارة وأطر تكوين متطوعة
ما يه اإلجراءات اليت تنوون : لهذا، نسألمك السـيدة الوزيرة احملرتمة

 حمتوى التداريب التكوينية ألطر ا�Gت؟ اختاذها من أجل تغيري وحتيني
  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيد املستشار

  .اللكمة لمك السـيدة الوزيرة، تفضيل

        ::::السـيدة وزيرة الشـباب الر»ضةالسـيدة وزيرة الشـباب الر»ضةالسـيدة وزيرة الشـباب الر»ضةالسـيدة وزيرة الشـباب الر»ضة
  السـيد الرئيس احملرتم،

  السـيدات والسادة املستشارون احملرتمون،
عىل اهõÄم ¯ملضامني أشكر يف البداية السادة املستشارين احملرتمني 
  .التكوينية للتداريب املنظمة لفائدة أطر ا�Gت الرتبوية

ومما الشك فيه، أن حتسني جودة اخلدمات املقدمة للطفوÇ املغربية 
داخل فضاءات التخيمي تتطلب ¯إلضافة إىل ªهÄم ¯لبنيات التحتية 

ين األطر الرتبوية ومرافق التنشـيط، النظر كذ إىل برامج التكوين، تكو 
املرشفة عىل معلية التخيمي، من مدربني وكذ مقتصدين وكذ منشطني 
ومربيني، إىل غري ذ مما � إملام واهÄم بعملية التخيمي، ليكونو قادرين عىل 

  .بلورة برامج تنشـيطية، تسـتجيب لرغبات وحاجيات طفل األلفية الثالثة
باب والر»ضة يف تطوير معلية ويف هذا اإلطار، ورغبة من وزارة الشـ 

التخيمي يف خمتلف جوانهبا، فقد قامت وزارة الشـبيبة والر»ضة بتنظمي 
" 2020أي إسرتاتيجية يف أفق كذ سـنة "منتدى وطين حول التخيمي 

يف شهر ديسمرب املايض بقرص املؤمترات ¯لصخريات، حتت دامئا شعار كام 
، واليت شلك تكوين "التخيميأي إسرتاتيجية أي أفق لهاذ معلية "قلت 

  .األطر موضوع إحدى ورشاهتا
ومن بني التوصيات اليت خرجت هبا هذه املناظرة خبصوص معلية 

  :التكوين، نذكر ما ييل
تفويض بعض معليات التكوين للهيئات الرتبوية، مع احتفاظ : أوال -

  وزارة الشـبيبة والر»ضة ¯لتتبع واملراقبة كجهاز ويص؛
  حداث مركز وطين للتخيمي خاص بدبلوم املدربني؛هناك كذ إ -
هناك كذ تأهيل بعض املؤسسات التابعة لوزارة الشـبيبة والر»ضة  -

  حىت تصبح مراكز للتكوين عىل الصعيد اجلهوي؛
هناك كذ إعطاء األولوية لتكوين مكونني مع إرشاك أطر  -

  متخصصة يف هذا اvال؛

لنسـبة للر»ضة، حتيني املضامني هناك كذ كام هو الشأن عليه ¯ -
التكوينية وتضميهنا قمي الرتبية عىل املواطنة، وكذ اSميقراطية وحقوق 
الطفل وحقوق اإلنسان والتسامح واعÄد مقاربة النوع ªجÄعي، إىل غري 

  .ذ من مضامني التكوين
هناك كذ نقطة أساسـية، ويه رضورة إرشاك دامئا القطاعات 

 جمال التكوين والهت} لعملية التخيمي، وغريها من التوصيات اليت املتدخX يف
  .اكنت جد هامة

هذا، وقد قامت وزارة الشـبيبة الر»ضة بعدد من املبادرات الهادفة إىل 
  :تفعيل ªقرتاحات اليت مت تداولها خالل املنتدى، مهنا

تنظمي عدد من اللقاءات اSراسـية مبشاركة أطر وزارة الشـباب  -
لر»ضة وممثيل خمتلف الهيئات واملنظامت الوطنية، وهناك تقوية القدرات وا

  التنظميية والتدريبية للجمعيات واملؤسسات املنظمة ألنشطة العطX والرتفيه؛
تعزيز وإغناء مضامني التكوين يف جماالت الرتبية الطرقية والرتبية  -

مني، وذ الصحية والرتبية البيئية وحقوق الطفل، وغريها من املضا
  بإرشاك املتدخلني املعنيني؛

وأخريا، خلق تنسـيقية لتكوين املكونني تراعي حتقيق األهداف والعدد  -
  .2020احملدد لرؤية 

وجندد يف اخلتام، عزم الوزارة عىل تفعيل توصيات املنتدى الوطين 
  .للتخيمي لتطوير هذا القطاع احليوي ببالد�

  .وشكرا مرة أخرى عىل اإلصغاء

        ::::د رئيس اجللسةد رئيس اجللسةد رئيس اجللسةد رئيس اجللسةالسـيالسـيالسـيالسـي
  .شكرا السـيدة الوزيرة

  هناك تعقيب السـيد املستشار؟

        ::::املستشار السـيد مبارك السـباعياملستشار السـيد مبارك السـباعياملستشار السـيد مبارك السـباعياملستشار السـيد مبارك السـباعي
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيدة الوزيرة احملرتمة، 
أشكرمك عىل تفهممك وعىل اجلواب د»لمك املقنع وكنشكرمك كذ عىل 

طار تكوين اvهودات اجلبارة اليل كتقومو هبا عىل الصعيد الوطين يف إ
أبنائنا ¯ش نعرفومه ببالدمه أوال، ألن يف احلقيقة هذه ا�Gت األكرثية، 
نطلب منمك السـيدة الوزيرة ¯ش يلجئو هلم ذوك لوليدات اليل يكونو 
حمتاجني ¯ش خيرجو يشوفو بالدمه خيرجو يشوفو الوطن د»هلم، ف� الناس 

  .ويشوفوا ويتشافو اليل هام مسهل علهيم هللا راه تيخرجو وليداهتم
لكن، السـيدة الوزيرة اليل كنطلبو منمك هو إرشاك املهمتني مبيدان 

  .التخيمي، اكلهيئة الوطنية للتخيمي والقطاعات احلكومية املهمتة بعلوم الرتبية
كذ السـيدة الوزيرة، إعادة النظر يف التجهزيات، اليل يف احلقيقة هاذ 

ألفرشة مثال، اكألغطية تقادمت، التجهزيات اGتصة للتكوين كذ واك
ولكن ¯يق إىل رجعنا لبعض ا�Gت اليل يه تنشأت جديدة، كنقو أ� 
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تقريبا اGمي اليل هو نشأتوه ¯لصويرية القدمية برشاكة مع امجلاعة احمللية 
  .املعشات، اليل يه وفرت واحد األرض اليل يه أرض õمة عىل الشاطئ

Gمي وليداتنا، السـنة املاضية تقريبا واحد لكن لألسف كيوجلو لهاذ ا
د»ل الوليدات د»لنا اليل جاو لهاذ اGمي، ال من أقالمينا اجلنوبية من  1500

الصحراء، كذ من األجانب وما أدراك األجانب اليل كيجيو من برا، 
  .ولكن تنعتانيو هبم ونعطيومه ونديرو هلم الفراش يف املسـتوى

د والبنية د»لو لكها جديدة، لكن ف� خيص كذ، ألن هذا خممي جدي
  .األفرشة وكذ دوك الطبايل اليل تيجلسو علهيم والكرايس شـبه قدمية

ولهذا، هللا جيازيمك خبري السـيدة الوزيرة، هاذ ا�Gت رامه هام الرتبية 
  .د»ل لوليدات د»لنا الناشـئة، كام قلتو يف اجلواب د»لمك، وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا السـيد املستشار، ونشكر السـيدة الوزيرة عىل مشاركهتا الفعاÇ يف 

  .هذه اجللسة
. وننتقل إىل األسـئX املوÎة إىل السـيد وزير التشغيل والتكوين املهين

هناك طلب وصلين من السـيدة املستشارة زبيدة بوعياد عن تقدمي سؤالني 
  .نظرا للظروف، أظن ال مانع

للسـيد وزير التشغيل والتكوين املهين حول إذن هناك سؤال موجه 
محمد : مرشوع قانون خادمات البيوت، للمستشارين احملرتمني السادة

اخلضوري، زبيدة بوعياد، عيل سامل شاكف، عبد الوهاب بلفقيه، احملجوب 
  .اSبدا، محمد العلمي، معر مورو، حسن قامسي، بوشعيب الهاليل

  .اللكمة لمك السـيدة املستشارة

        ::::تشارة السـيدة زبيدة بوعيادتشارة السـيدة زبيدة بوعيادتشارة السـيدة زبيدة بوعيادتشارة السـيدة زبيدة بوعياداملس املس املس املس 
  .شكرا السـيد الرئيس

  بسم هللا الرمحن الرحمي
  السـيدة الوزيرة،
  السادة الوزراء،

  إخواين املستشارين،
يف الوقت ا�ي خنô ا�كرى التسعني ملنظمة العمل اSولية، حتت 

" حول عداÇ اجÄعية بدون تشغيل األطفال، هدف يف متناولنا"شعار 
ملغرب عىل عدة اتفاقيات، ومن مضهنا اتفاقية منع تشغيل وبعد أن صادق ا
سـنة، وكذ اvهودات اليت بذلت يف إطار اتفاقية  15األطفال أقل من 

، لك هذه 2008منع لك أشاكل المتيزي ضد املرأة، واجلواب األممي يف أبريل 
ªلزتامات ولكن الزلنا نالحظ ªسـتغالل البشع للقارصات وخاصة 

سوء املعامX، العنف بلك أنواعه وإهانة كرامة هذه : يوتخادمات الب 
  .القارصات

لقد اسـتبرش� خريا، السـيد الوزير، بإعالن احلكومة عن مرشوع 
قانون لهذه الرشحية الهشة من اvمتع ا�ي يعاين معا�ة كام قلت، رمغ أننا 

  .نعمل أن تطبيق القانون والقوانني أحيا� يطرح عدة إشاكليات
: مام هذه الظاهرة اvمتعية الهشة، نطرح السؤال السـيد الوزيرولكن أ

  .أين وصل مرشوع هذا القانون؟ شكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيدة املستشارة

  .اللكمة لمك السـيد الوزير

        ::::السـيد جامل أغامين، وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد جامل أغامين، وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد جامل أغامين، وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد جامل أغامين، وزير التشغيل والتكوين املهين
لهذا السؤال،  شكرا السـيدة املستشارة والفريق ªشرتايك عىل طرحه

ا�ي نعتقد وكام جاء ديباجتمك أن العامل خيô ذكرى التسعني لتأسيس منظمة 
العمل اSولية، واخرت� حنن يف اململكة املغربية ختليد هذه ا�كرى حتت 

  ".هدف القضاء عىل تشغيل األطفال، هدف يف متناول املغرب"شعار أن 
نت ¯لفعل منتدى وميكن نسـتغل هذه املناسـبة، أن هذه الصبيحة اك

جد هام، واليل متزي به أكرث هو حضور ممثل الرشاكء ªجÄعيني واملهنيني، 
وكذ لك الفعاليات اvمتع املدين املهمتة ¯ملوضوع وعىل مسـتوى عايل 
شاركت يف هذه التظاهرة اليت إن تدخل يف جانب التحسيس ولكن تدخل 

  .يعكذ يف جانب التقدم يف لك ما يتعلق ¯لترش 
أين وصل مرشوع القانون : "¯لرجوع لسؤالمك ¯لضبط اليل متعلق

  ؟ "املتعلق بتقنني يف الواقع ما نسميه التشغيل وخدم البيوت
اكن هناك هت} مرشوع قانون التوافق، بطبيعة احلال مع لك الرشاكء 
وامجلعيات املهنية واكن هناك يوم درايس، أحيل عىل األمانة العامة 

اكنت هناك العديد من املالحظات حول مسودة مرشوع  للحكومة، مث
  .القانون

وظهر من الرضوري إضفاء العديد من اجلوانب القانونية اليل خصها 
تضبط أكرث، وفعال، وهذا ¯ش ما نطيحوش وما نوقعوش يف اإلشاكل اليل 

  .قلتو د»ل ملا كتصدر بعض القوانني كتكون هناك صعو¯ت يف التنفيذ
وع القانون اليل اليوم أهنت وزارة التشغيل مكو�ت هاذ مرش 

والتكوين املهين مؤخرا إعداد الصيغة الهنائية وإحالهتا عىل قنوات املصادقة، 
  :يتضمن عدة إجراءات

د»ل مدونة الشغل،  4هو التنفيذ اليل كيأيت يف إطار واحد املادة : أوال
  .التنفيذ د»لها

دث عىل أطرفا العمل، كذ هناك مكو�ت هذا النص القانوين تتح
خصوصيات أشغال البيت، رشوط تشغيل خدم البيوت، منع الوسطاء ما 
نسمهيم بظاهرة السامرسة، ا�ين ينشطون يف هذا ªجتاه د»ل تشغيل 

  .الطفالت اخلادمات
 15يف معلية التشغيل، سن القبول وهو õم وهو السن القانوين د»ل 

ة، وبرخصة األب أو األم أو سـن 15سـنة، ومنع تشغيل أطفال أقل من 
سـنة، فرتة ªختبار، األجور،  18و 15الوايل ¯لنسـبة للسن ما بني 
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الرعاية األسـبوعية، العطX السـنوية، إشاكلية ضامن امحلاية ªجÄعية 
والصحية، ألهنم سـنعتربمه آنذاك مبثابة أجراء، أ»م األعياد الوطنية، مراقبة 

  . زجريةوسائل التنفيذ، واإلجراءات ال
ويف هذا الصدد، إضافة إىل اإلجراءات الزجرية اليل اكنت منصوص 
علهيا، هناك ينص مرشوع القانون اليل نأمل أنه يف أقرب اآلجال حيال عىل 
جملسمك املوقر للبت فيه، فيه تدابري تتدرج إىل الوصول إىل العقو¯ت 

املالية،  احلبسـية يف بعض األحيان يف حاÇ العود، إضافة إىل الغرامات
  .شكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .اللكمة  السـيدة املستشارة

        ::::املستشارة السـيدة زبيدة بوعياداملستشارة السـيدة زبيدة بوعياداملستشارة السـيدة زبيدة بوعياداملستشارة السـيدة زبيدة بوعياد
شكرا السـيد الوزير عىل هذه اإلجابة، وشكرا كذ عىل تفعيل هاذ 
املرشوع والتعجيل به، ألنه مبدأ العادة ªجÄعية كنا دامئا كندافعو عليه 

  . وحقوقهمومبدأ احرتام كرامة األفراد كذ
لكن، يف نفس الوقت كنعرفو بأنه اكين وضعية اجÄعية لبعض األرس 
اليل و» لألسف مه جمربين ¯ش كيساعدومه وليداهتم يف هاذ اليشء، 
ولكن خاص الكرامة د»ل هاذ القارصين والقارصات حترتم، وذ عرب هاذ 

البت فيه،  القانون اليل كنمتناو ¯ش يوصل للربملان يف أقرب وقت من أجل
  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيدة املستشارة

  .لمك تعقيب للرد السـيد الوزير

        ::::السـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهين
قصري جدا، للتذكري أن املغرب اكن أطلق بر�جما جد õم حملاربة ظاهرة 

، اليل مكو�ته يف جانب الترشيع، "إنقاذ"تشغيل األطفال وهو بر�مج 
انب د»ل التحسيس، التوعية، حماربة ظاهرة السامرسة وحماربة عوامل ج

الفقر واإلقصاء ªجÄعي، ألن من العوامل اليت تؤدي إىل ظاهرة 
  .التشغيل

وكنظن األوراش املفتوحة اآلن سواء يف إطار املبادرة الوطنية للتمنية 
ول مرة، البرشية أو اجلهود اليت تبذل، واحنا يف الوزارة هاذ السـنة أل

كنفتحو واحد اSرع مايل من مزيانية اSوÇ خمصص لظاهرة حماربة تشغيل 
  .، شكرا2009األطفال يف القانون املالية د»ل 

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيد الوزير

منر إىل السؤال اآلين املوجه إىل السـيد وزير التشغيل والتكوين املهين، 
محمد أبو : شارين احملرتمني السادة، للمست "مقاوليت"حول مآل بر�مج 

الفرج، عزيز الفياليل، جامل برنبيعة، محمد بن الزايدية، محمد لفحل، صاحل 
  .داداه، العريب بوراس، بنجيد األمني، العريب سديد، إسامعيل قيوح

  .تفضل السـيد املستشار

        ::::املستشار السـيد محمد أبو الفراملستشار السـيد محمد أبو الفراملستشار السـيد محمد أبو الفراملستشار السـيد محمد أبو الفرجججج
  السـيد الرئيس،
  السـيد الوزير،

  تشارين، إخواين املس 
  أخيت املستشارة،

 Xان النامية يشكو شـبابه معضôغري خاف عنمك أن املغرب كبايق الب
 Çوخباصة يف صفوف اخلرجيني اجلامعيني حاميل الشهادات، وحملاو Çالبطا
التخفيف من هذه املعضX والتقليص مهنا، فكرت احلكومة يف خلق عدة 

املتعمل الراغب يف خلق  بر�مج مقاوليت يف وجه الشـباب: برامج مهنا
مقاوÇ، غري أنه عىل الرمغ من مرور وقت غري قصري عىل انطالق هذا 

  .الرب�مج، فإنه يسجل عليه تعرثه وعدم حتقيق الغاية املتوخاة منه
  �ا، نسائلمك السـيد الوزير عن اGطط اجلديد لهذا الرب�مج؟

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا لمك السـيد املستشار

  .لمك السـيد الوزير اللكمة

        ::::السـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهين
شكرا للفريق ªسـتقاليل للوحدة والتعادلية عىل طرحه لهذا السؤال 
والسـيد النائب، اليل كنعتربوا أنه جاء يف وقته، كنا كنمتناو وكنطرحو عىل 
جملسمك املوقر أنه نعقدو يش اجÄع د»ل اللجنة خاص ¯لتعريف، وكذ 

  .حسينات اليت أدخلتالت 
كام جاء يف مداخلتمك السـيد املستشار احملرتم، بر�مج مقاوليت اكن من 
مكو�ت الربامج اليت أطلقت مبناسـبة مبادرة تشغيل الشـباب إىل جانب 

  ".مقاوليت"إدماج وتأهيل، اكن هناك بر�مج 
فيه ¯لنسـبة لهاذ الرب�مج، احلصيX اليوم هو أنه هاذ الرب�مج مت انتقاء 

ملف متويل Sى البنوك،  4198مرحش ومرحشة، إيداع  8428فقط 
 5234مرشوع، وإحداث  1492مهنا ¯لقبول ومت متويل  1734حظيت 

  .منصب شغل مبقتىض هذا الرب�مج
هاذ احلصيX جعلتنا نوقفو عىل تقيمي الرب�مج يف إطار اللجنة الوزارية 

ينا فهيا واحد التقيمي موضوعي اليل كيرتأسها السـيد الوزير األول، واليل بد
، يف هذا الصدد "مقاوليت"لألسـباب ولك العوامل املتدخX يف بر�مج 

وقفنا عىل العامل األول وهو اليل صادق عليه جملسمك املوقر بتعديل قانون 
، أنه الرب�مج يفتح يف وجه لك الشـباب، ما بقاش واش 2009املالية د»ل 

  .أو فكرة مرشوع، وهذه جد õمةحامل الشهادة بل حامل ملرشوع 
5ين اإلجراءات، يه تبسـيط واحد اvموعة من املساطر اليل اكنت 
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ارتأينا أهنا مااكنتش واردة، ضبط نظام املعلومات، تكوين وهذا العنرص 
أسايس وأسايس، وهو أنه شـبابنا ال يتلقى تكوينا حول الفكر املقاوليت يف 

نا سواء يف التكوين املهين أو املؤسسات املدرسة أي يف النظام التعلميي، فه 
  .اجلامعية بدا ªهÄم بإعطاء احلصص د»ل التكوين

كذ، اكن عند� إشاكل وهو املصاحبة ما بعد إحداث املرشوع، هنا 
مت تدخل الواكÇ الوطنية Sمع املقاوالت الصغرى واملتوسطة، إضافة إىل 

قاوليت، ألن مااكنتش معممة إطالق واحد امحلX تواصلية وتعممي شـبابيك م
يف اكفة أحناء " مقاوليت"يف مجيع أحناء اململكة، اآلن جيري تعممي شـبابيك 

  .اململكة
كذ، وهاذ العنرص أسايس وأحد املكو�ت امحلX التواصلية ويه 
املؤسسات املنتخبة احمللية رضوري أهنا تنخرط يف اللجن احمللية لرب�مج 

لية، أي األبناك من خالل واكلهتا احمللية رضورة مقاوليت، يه والبنوك احمل 
حتسيسها هبذه اجلوانب د»ل ªخنراط، امجلاعات احمللية ف� خيص تسهيل 

  .املساطر أمام الشـباب وªبناك، لفهم أن هذا الرب�مج هو بر�مج جد õم
جانب آخر اليل اكن، هو إطالق محX تواصلية اليل اليوم املعطيات 

أهنا مل تكمتل ويرتأسها السادة الوزراء، مل تكمتل حلد اآلن شارك األولية رمغ 
حلقة، ¯لنسـبة  454شاب وشابة، يف إطار واحد  21.254فهيا أكرث من 

" مقاوليت"للشـباب اليل ودعوا اآلن طلبات جديدة من خالل بر�مج 
  .4600وصلت 

أو جوج " مقاوليت"شـنو هو رهاننا اليوم؟ لك ملف وصل لرب�مج 
ت ينجح واحد مهنم يف مرحX البنك، وكنعتقدو أنه اليوم املشاريع ملفا

الهيلكية اليل اكينة يف واحد اvموعة من األقالمي سواء اGطط السـيا�، أو 
، أو اGططات "املغرب األخرض"سواء اGطط التمنية الصناعية، أو خمطط 

 توقيع األخرى، نسيت هاذ اجلانب حىت هو õم، هو أن أهنا اآلن سيمت
اتفاقيات عام قريب يف قطاع السـياحة وقطاع الفالحة من أجل فتح هذا 

  .الرب�مج وªسـتفادة من أبناء شـباب العامل القروي، شكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيد الوزير

  .التعقيب السـيد املستشار، تفضلوا

        ::::املستشار السـيد محمد أبو الفراملستشار السـيد محمد أبو الفراملستشار السـيد محمد أبو الفراملستشار السـيد محمد أبو الفرجججج
  .شكرا السـيد الرئيس

د الوزير عىل هاذ املعلومات اليل اعطا�، ولكن أ� كنشكر السـي
كنشوف عىل أساس كيف ما كيشوف الفريق د»يل، عىل أساس أن أوال 

يوم،  21¯لنسـبة لألبناك ماكتلزتمش ¯جلواب داخل األجل احملدد وهو 
  .هاذي من املشالك اليل خالت أن املرشوع ما ميشيش

ال تعلل، بدون تعليل، وهذا كام أن هذه األبناك عند رفضها للمرشوع 
حىت هو كيتسمى نقص ف� خيص امللف، ألن ميل كيكون امللف �قص من 

واحد احلاجة ما كيعرفهاش هذاك السـيد حامل املرشوع، و¯لتايل ما 
  .كيكونش عنده تعليل وكمييش هباء ومنثورا

حاجة أخرى، هو أن املشاريع الفالحية ال متول، األبناك ما كتبغيش 
يع الفالحية، ومن هنا كيبان عىل أن املشاريع الفالحية، احلكومة يعين املشار 

غادية يف واحد ªجتاه اليل هو ªزدهار د»ل الفالحة إن شاء، األبناك ما 
  .مواكباش هاذ العملية د»ل املشاريع الفالحية

 250ألف درمه، السقف د»ل  250نقطة أخرى يه السقف د»ل 
ف من أجل إجناز مرشوع يف املسـتوى د»ل ألف درمه أظن أنه غري اك

ألف  250الشهادة، أو غري اإلنسان اليل غادي يدير واحد املرشوع د»ل 
  .درمه ماغاديش ليه مرشوع اليل غادي يقدر حيل ليه املشالك د»لو

  .شكرا السـيد الوزير

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيد املستشار

  .تفضل السـيد الوزير

        ::::شغيل والتكوين املهينشغيل والتكوين املهينشغيل والتكوين املهينشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير الت السـيد وزير الت السـيد وزير الت السـيد وزير الت 
السـيد الرئيس إىل تكرمتو، ¯لنسـبة للموضوع د»ل األبناك، مت ما 
نسميه بنظام املعلوميات ما بني صندوق الضامن املركزي وما بني النظام 

  .ساعة جياوب 48-24البنيك، اليوم صندوق الضامن املركزي كيلزتم تقريبا 
رهيا اآلن نسـهتدف مهنا أطر ¯لنسـبة لألبناك، امحلX التواصلية اليت جن

  .األبناك احمللية مايش عىل املسـتوى املركزي
¯لنسـبة للفالحة، اإلشاكليات أ� وقفت خشصيا عىل بعض الصعو¯ت 
اليل كتخرتق، وهو إشاكل د»ل اٍألرض، أي أن الشاب اليل كيبغي ينجز 

  ... مرشوع، إما األرض ساللية، وإما األرض جامعية، وإما وإما
صعو¯ت، اليل عىل املسـتوى احمليل مع السادة الوالة والعامل وهذه 

وامجلاعات احمللية، لهذا ذكرت قبيX هاذ اجلوانب هاذو، املفروض أهنم 
يدخلو، وإىل اكن هاذ التدخل د»ل لك هاذ الرشاكء، ميكن نلقاو حلول 
لبعض الصعو¯ت اليل كتواجه الشـباب، ويف هذا الصدد قلنا بأنه سيمت 

  .اتفاقية مع وزارة الفالحة اليل كهتم إنشاء مقاوÇتوقيع 
¯لنسـبة للحجم د»ل اSمع، جيب التوضيح أن جل الشـباب إىل تقدموا 

  .درمه، شكرا 50.000ميكن اسـتفادوا من " مقاوليت"يف بر�مج 

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيد الوزير

وزير التشغيل  منر إىل السؤال اآلين املوايل، املوجه كذ إىل السـيد
والتكوين املهين، حول تطبيق القانون ªجÄعي عىل مجيع املأجورين 

عبد الرحمي الرماح، محمد : ¯لقطاع اخلاص، للمستشارين احملرتمني السادة
دعيدعة، عبد السالم خريات، محمد بورمان، محمد العشاب، محمد عداب 

د الهبطي، محمد لشكر، الزغاري، عبد امحليد فاحتي، عبد املا أفر»ط، محم
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  .أمحد العاطفي، حسن ألكمي
  . اللكمة ألحد السادة املستشارين، تفضل السـيد املستشار

        ::::املستشار السـيد عبد الرحمي الرماحاملستشار السـيد عبد الرحمي الرماحاملستشار السـيد عبد الرحمي الرماحاملستشار السـيد عبد الرحمي الرماح
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيد الوزير،
  السادة املستشارون،

قاوالت اليت ال تطبق قانون الشغل وقانون أمام ارتفاع عدد امل
الصندوق الوطين للضامن ªجÄعي، وما إىل ذ من انعاكسات سلبية 
عىل األوضاع ªجÄعية للمأجورين، إذ أهنم حيرمون حىت من أبسط 

حقوقهم اليت يضمهنا قانون الشغل وقانون صندوق الضامن     حقوق
تلحق ¯ملقاوالت اليت تطبق القانون ªجÄعي، ¯إلضافة إىل األرضار اليت 

ف� خيص اإلخالل يف وحدة التلكفة، وقصد وضع حد لهذه الوضعية، فإننا 
        :نسائلمك السـيد الوزير

ما يه اإلجراءات والتدابري اليت سـتقومون هبا من أجل تطبيق قانون  -
  الشغل؟ 

ون مث ما يه اإلجراءات والتدابري اليت ستتخذوهنا من أجل تطبيق قان -
الصندوق الوطين للضامن ªجÄعي، حامية حلقوق العامل وحامية حلقوق 

  املقاوالت اليت تطبق القانون؟ 
  .وشكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيد املستشار

  .اللكمة لمك السـيد الوزير، تفضلوا

  :السـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهين
  .الفيدرايل لطرحه لهذا السؤال شكرا السـيد املستشار من الفريق

اجلهود اليل كيبذلها : جوا¯، ميكن يل نأكد عىل ما قلمت، من خالل أوال
  :ما مقنا به منذ حتملنا املسؤولية. Îاز تفتيش الشغل

وضع إطار جديد جلهاز تفتيش الشغل، وضع حتفزيات جديد : أوال -
  جلهاز تفتيش الشغل؛

جديدة تتعلق مبا نسميه يف وزارة  وضع مقاربة، ميكن نعتربها: 5نيا
التشغيل ¯النتقائية ما بني أدوار Îاز املراقبة د»ل Îاز تفتيش الشغل 

  .وÎاز املراقبة التابع للضامن ªجÄعي
كذ الصندوق الوطين للضامن ªجÄعي وهاذي جد õمة، قام 

Äجª عي بإصالح جذري جلهاز التفتيش واملراقبة د»ل صندوق الضامن
من أجل ضامن شفافية آليات املراقبة، نتذكر مجيعا ماذا اكن يقال يف 

  السـنوات املاضية حول أدوار Îاز املراقبة د»ل الضامن ªجÄعي؛
دخلنا يف وزارة التشغيل يف واحد املقاربة كتعمتد ما نسميه : 5لثا -

أجنز� . األقالمي ¯لتعاقد، ماذا يعين التعاقد؟ أن الوزير يتعاقد مع مندوبيه يف

مندوبية اSار البيضاء آنفا : مندوبيات اليل مت التعاقد معها 2حلد اآلن 
ومندوبية أاكدير، نضع رهن إشارهتا الوسائل املادية والبرشية ووسائل 
ªتصال، مقابل أن تصل إىل مؤرشات معينة ميكن قياسها سواء ز»رات 

  .اليل كيحث علهيا قانون الشغلالتفتيش، سواء املراقبة، سواء غري األشـياء 
، رمغ أن Îاز تفتيش الشغل اكن معبأ 2008غنعطي مثال، سـنة 

ز»رة  18.476إلحصاء ولتحضري ªنتخا¯ت املهنية، قام هذه السـنة ب 
مالحظة تتعلق مبختلف جوانب  231.588تفتيش، مت خاللها تسجيل 

ملهنية، هتم الصحة والسالمة ا 27.000تطبيق ترشيع الشغل، مهنا 
هتم كذ السالمة املهنية، وكذا حترير حمارض اGالفات واجلنح،  39.000

جنحة ّمت إحالهتا عىل أنظار  637خمالفة و 6600حمرضا تضمنت  229مهنا 
  .احملامك اGتصة

كذ، Îاز الضامن ªجÄعي، املقاوالت اليت ال حترتم الترصحي 
بعد لك الوسائل اليل كتعرفها د»ل  ¯ألجور، يمت زجرها انطالقا من القانون

  .املصاحلة أو إجياد صلح معها من أجل تأدية حقوق األجراء
كذ، بر�مج املالمئة ªجÄعية ا�ي وضعته وزارة التشغيل 

أجريا فأكرث، متكننا يف  50والتكوين املهين ¯لنسـبة للمقاوالت اليت تشلك 
من أصل  2008إىل هناية مقاوÇ  1465إطار هاذ الرب�مج من مصاحبة 

،  Conformeمهنم أهنم %70، ومسح أننا نوصلو ل 1932هدف د»ل 
  .زعام مالمئني لقانون الشغل

والنتيجة د»ل هاذ اvهود، ميكن اإلعالن اليوم أماممك أنه سيمت اعÄد 
املعيار الوطين للمالمئة ªجÄعية، اليل مت اعÄده من طرف وزارة 

لتجارة والصناعة والتكنولوجيات احلديثة، أي هذه اليل التشغيل ووزارة ا
عند� كام كيسميوها معيار وطين اليل كيمتنح للمقاوالت، بطبيعة احلال 

  .املقاوالت اليت ال تنفذ قانون الشغل جيب أن يطبق فهيا القانون
جانب أخري، هو تعزيز Îاز تفتيش الشغل، عرفت السـنوات املاضية 

أطباء الشغل  5مفتشا و 15السـنة سـنوظف  مفتش، هاذ 140توظيف 
5نية  30إىل مسح ليا بواحد  - Sمع Îاز تفتيش الشغل واملراقبة، بقى 

اكن عدد املرصح هبم  2007¯ش نعطيو واحد الرمق سـنة  - السـيد الرئيس
بفعل هاذ  2008ألف أجري، سـنة  900يف الضامن ªجÄعي هو مليون و

ª از تفتيش الشغل انتقلنا يف اجلهود اليل بذلها الضامنÎ عي وكذاÄج
  .ألف مرصح به يف الضامن ªجÄعي 40مليون و 2املغرب إىل 

أشهر من بعد ما أقر  3نعطي واحد املؤرش آخر، هو أنه يف ظرف 
الصندوق الوطين للضامن ªجÄعي يف جملسه اإلداري الرفع من نسـبة، 

من األجر احلد  %60ساس ¯لنسـبة للتعويضات العائلية احتساب عىل أ
ألف أجري وأجرية مت تصحيح وضعيهتم، أي الترصحي ¯ألجور  45األدىن، 

  .إىل أكرث 1300درمه، أصبح كيترصح هبم ب  500اكنوا يرصحون هبم ب 
أكيد هناك مقاوالت مواطنة حترتم قانون الضامن ªجÄعي، وهناك 

  .امقاوالت اليت جيب تفعيل اإلجراءات الزجرية يف حقه
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        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيد الوزير

  .تعقيب السـيد املستشار، تفضلوا

        ::::املستشار السـيد محمد بورماناملستشار السـيد محمد بورماناملستشار السـيد محمد بورماناملستشار السـيد محمد بورمان
  بسم هللا الرمحن الرحمي

  السـيد الرئيس،
  السـيد الوزير،

  السادة املستشارين احملرتمني،
¯إلضافة، بل كنسجلو اvهودات اليل تبذلت كيف رشتو لها السـيد 

 ما غاديش ختتلفو معنا أننا غادي نوجدو نفسـنا الوزير، لكن رمغ ذ
من العدد، وأقولها، وهاذ  %50بعادين لك البعد حىت عىل الوصول إىل 

اليش أنÄ كتعرفوه، وإن اكن حلد اآلن ما عند�ش إحصائيات ألسـباب أنمت 
  .كتعرفوها، إحصائيات دقيقة

Äجª عي أي تعلق األمر بقانون د»ل الشغل أو بقانون الضامن
¯لقانون ªجÄعي يف مشوليته، مزالني بعيدين لك البعد ¯ش نوصلو 
للهدف د»ل تطبيق القانون عىل مجيع املأجورين، علام بأننا السـيد الوزير 
إىل غادين نتلكمو عىل دوÇ احلق والقانون فاSرجة األوىل، جيب أن نتلكم 

ت سلبية سواء عىل عىل تطبيق القانون ªجÄعي، ملا � من انعاكسا
املقاوالت اليت تطبق القانون، وحدة التلكف كام أشار زمييل، أو تعلق 
األمر ¯ألوضاع ªجÄعية د»ل العاملني، أو تعلق األمر ¯حلفاظ عىل 

  .الطاقة التشغيلية
ما تنساوش السـيد الوزير أنه إال تطبق القانون غادين حنافظو عىل 

اوÇ غادي يكون الوضع د»ل العامل يف مناصب الشغل، غادي ندمعو املق
وضع خبالف ما يروج، مع األسف أنه ما يروج � املرونة أو غريه، أنه اكين 
هناك اليل كيعتربوه أنه هدف، علام بأنه عنده انعاكسات جد سلبية عىل 

  .أوضاعنا
ف� السـيد الوزير، عامل الشغل كيعرف فوىض، سواء تعلق األمر 

  . غل أو بقانون الضامن ªجÄعيكيف قلت بقانون الش
من هنا جيب بذل Îود كبرية، كنقرتحو يف هاذ اإلطار، البد من 
التاكمل بني Îاز تفتيش الشغل وÎاز الضامن ªجÄعي، ألن كنلقاو لك 
يش، احنا يف األسـبوع املايض كام تتبعمت السـيد الوزير وحرضتيو معا�، كنا 

الفالحة ¯ش دارسـنا األوضاع د»ل الصندوق طلبنا بلقاء د»ل اللجنة د»ل 
الوطين لضامن ªجÄعي، وحلينا عىل رضورة التاكمل بني Îاز تفتيش 
الشغل وÎاز تطبيق صندوق الضامن ªجÄعي، كذ جيب واحد العدد 
د»ل خاص واحد العمل حتسييس توعوي د»ل امجليع ¯ش متبقاش هاذ 

  .وهاالوضعية د»ل الفوىض اليل كنعرف
كذ، ف� يتعلق بعدم احرتام حق ªنÄء النقايب، كذ السـيد 

 2الوزير ف� يتعلق ¯ملسأÇ اليل راجت أخريا ف� يتعلق بأوضاع النقل، 
د»ل املالحظات أريد اإلشارة إلهيا، السـيد الرئيس اىل مسحتيو، اكن عند� 

  :املالحظات د»ل 2دقيقة ونصف بقات لينا يف األول، ف� يتعلق ب 
سـيارات األجرة،  كتعلق ¯لعامل أو السائقني د»ل: املالحظة األوىل

السائقني د»ل سـيارات األجرة، كنتلكمو السـيد الوزير اإلجراءات اليل 
خديتوها يف األخري، حنن نتلكم عن السائقني وغادي جيي زمييل غادي 

ملأجورين أي يشري ليه، السائقني اليل هام كرتبطهم عالقة شغل كنقولو ا
السائق اليل كيشـتغل، هذا سائق يعمل مع رب معل، يعين مع شاحنة أو 
مع سـيارة د»ل األجرة كبرية أو صغرية، هاذي مسأÇ واحضة، مسأÇ مجعية 

احنا عارفني ميل مشييت من الناحية القانونية، � جيب أن تبذل .. كذا
  .Îد

علق هبادوك عامل كذ، أرش� السـيد الوزير، يف السؤال ف� يت
املقايه والقضية د»ل توزيع احللوان، راه واحد العدد كبري، إال بذلنا اجلهد 
غادي نطبقو القانون عىل واحد العدد كبري ال يف القانون د»ل الشغل 
والضامن ªجÄعي، وهذا ورش أسايس ومنديروش املغالطة، هناك 

القانون هناك من يعتقد مغالطة خطرية تروج، ويه أنه لكام نطالب بتطبيق 
بأننا نسـهتدف املقاوÇ، حنن مع دمع املقاوÇ ومع امحلاية د»لها ومع تقويهتا، 

  .لكن مع احرتام القانون
القانون د»ل اليوم ¯ش يكون واحد النوع د»ل التوازن ملا فيه مصلحة 

  .امجليع، شكرا السـيد الوزير

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيد املستشار

  .التعقيب السـيد الوزير، تفضلوا لمك

        ::::السـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهين
سأخمت السـيد . مع تكرممك السـيد الرئيس، ألهنا من املواضيع جد الهامة

املستشار احملرتم، وكنسجل املالحظات د»لمك وªقرتاحات د»لمك يف هذا 
تحقاق جد اvال، واحنا كنعملو جزء مهنا، ميكن نقول كذ بواحد ªسـ 

õم لتفعيل ترشيع الشغل، وهو ªسـتحقاق د»ل ªنتخا¯ت املهنية اليل 
  .ماي 19و 14كتجري ما بني 

ويف هذا الصدد، انطالقا من اإلحصاء اليل قامت به وزارة التشغيل 
والتكوين املهين ألول مرة لوضع قاعدة معطيات د»ل املؤسسات الواجب 

من املقاوالت  %80علن اليوم أماممك أن إجراء انتخا¯ت فهيا، ميكن يل ن
اليل مت إحصاؤها، قامت ¯لنرش واإلعالن عىل لواحئ الناخبني هبا، وهذا 

  .2003مكسب جد õم مل يتحقق سـنة 
جانب 5ين، نضيف فيه أن هاذ املندوبني األجراء مه مدخل لتفعيل 

ª ولتعزيز العالقات املهنية وللسمل Çعي ترشيع الشغل داخل املقاوÄج
داخل املقاوÇ، وكنظن أن الرشاكء سواء ªحتاد العام ملقاوالت املغرب قام 
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بواحد اجلهد كبري يف هذا الصدد، كذ جامعة غرف التجارة والصناعة 
وغريها، وجامعة الغرف الفالحية للتحسيس بأمهية هذه ªنتخا¯ت مكدخل 

كن يل نتلكم فيه، لتفعيل القانون، جانب د»ل السائقني مبقاش الوقت كمي
  . ولكن كام قلتو من تربطه عالقات أجرية مفن حقه أنه يؤمن، شكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيد الوزير

منر إىل السؤال الرابع موجه كذ إىل السـيد وزير التشغيل والتكوين 
املهين حول إنصاف سائقي سـيارات األجرة ومشلهم ¯السـتفادة من التغطية 

العريب القباج، محمد تيتين علوي، : لمستشارين احملرتمني السادةالصحية، ل 
اكيف الرشاط، خدجية الزويم، محمد كرمين، محمد أبو الفرج، بنعيىس بن 

  .زروال، رضا بوطيب
  .تفضل السـيد املستشار، لمك اللكمة

        ::::املستشار السـيد العراملستشار السـيد العراملستشار السـيد العراملستشار السـيد العريبيبيبيب القبا القبا القبا القباجججج
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيدين الوزيرين احملرتمني،
ت الساحة النقابية يف األ»م القليX املاضية توترا كبريا دفع ¯حلكومة عاش

إىل فتح حوار هبدف التوصل إىل حلول للمشالك اليت تتعرض إلهيا فئة من 
املواطنني õنيي األجرة، فقد أقرت احلكومة تعممي ªسـتفادة من التغطية 

ي يف ظروف جد الصحية لهذه الفئة املناضX واليت تقوم بدورها ªجÄع
  .صعبة، وذ يف إطار احلوار ªجÄعي

فلقد اكن هؤالء املهنيون يسـتفيدون من ªخنراط يف صندوق الضامن 
، واكنو مواظبني يف أداء واجبات اخنراطهم ª1997جÄعي منذ سـنة 

¯نتظام، إال أن السـيد املدير العام للصندوق الوطين للضامن ªجÄعي 
اخنراط هؤالء ورضب حق من حقوق الشغيX، ورمغ مسح لنفسه إلغاء 

اإلحلاح عىل رفع هذا احليف ورضب حق مكتسب، ويف الوقت ا�ي 
تسعى احلكومة إىل العناية ¯ألوضاع ªجÄعية ومتكني الشغيX اليت 
اسـتثنيت من ªسـتفادة من التغطية الصحية، أضف إىل ذ األذن 

  .للك حوار أو تفاوض الصامة للسـيد املدير العام والرافضة
غريب هذه الترصفات من مدير عام ملؤسسة حمرتمة اكن من املفروض 
أن ترعى هذه الرشحية اليت أغبنت يف حقها، أعتقد أن زمن هذه املامرسات 

  .الغريبة قد وىل
  السـيد الوزير، 

إن مؤسسة الصندوق الوطين للضامن ªجÄعي، مؤسسة بطبيعة 
وبصفتمك رئيس اvلس اإلداري، فال جيب من  احلال للشغيX واملشغلني،

  .املسؤول عن شؤون هذه املؤسسة أن ينفرد لوحده ¯ختاذ هذه القرارات
ما يه اإلجراءات اليت تنوي : �ا، نسائلمك السـيد الوزير احملرتم

احلكومة اختاذها إلنصاف سائقي سـيارات األجرة ورد ªعتبار إلهيم وفتح 

يف الصندوق الوطين للضامن ªجÄعي، متاشـيا مع اvال إلعادة اخنراطهم 
  توجه احلكومة، ودعوتمك لتعممي التغطية الصحية؟ 

عن ماذا سـتقومون به Sفع مدير هذه : كذ، نسائلمك السـيد الوزير
  املؤسسة إىل فتح حوار بدون متيزي بني املركز»ت النقابية؟ 

  .وشكرا السـيد الوزير

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .سـيد املستشارشكرا ال 

  .اللكمة لمك السـيد الوزير

        ::::السـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهين
شكرا السـيد املستشار احملرتم عىل طرحه لهذا السؤال الشفوي اآلين، 
خصوصا يف هذه الظرفية كام أرشمت اليل اكن فهيا واحد التوتر، اليل من 

 واملركز»ت الطبيعي أنه تكون تدخل احلكومة ويربم اتفاق مع املهنيني
النقابية اليل كيضم العديد من اجلوانب فيه، ومن مضنه كام أرشمت دراسة مع 
املهنيني مسأÇ إشاكلية الضامن ªجÄعي وامحلاية ªجÄعية وامحلاية 

  .الصحية
لكن، نبغي نوحض وأنمت كتعرفو السـيد املستشار احملرتم، أن قرار السـيد 

ملدير العام، بل هو �جت وميكن الرجوع إىل املدير العام ليس قرارا للسـيد ا
  .الو5ئق إىل قرار أو إىل توصيات جلنة تقيص احلقائق د»ل جملسمك املوقر

قانون الضامن ªجÄعي كام كتعرفوه هو حق للك األجراء، يف واحد 
السـنة معينة يف التسعينات مت اخنراط مجموعة من سائقي األجرة داخل 

عن طريق مايش عن طريق  5000غ عددمه حوايل الضامن ªجÄعي، يبل
عن .. عالقة أجرية حبال اليل كيقول قانون الضامن ªجÄعي أي أجري مع

طريق مجعيات õنية، ومركز»ت نقابية، وهذا وقفت عليه جلنة تقيص 
احلقائق ومل يقف عليه السـيد املدير العام، وطلب يف إطار اإلصالح اليل 

جÄعي دخل يف عهد اإلصالح اليل اكن رضورة عرفو صندوق الضامن اإل
  .إصالح العديد من األشـياء

بطبيعة احلال، هنا اإلشاكلية تطرح ¯لنسـبة لهذه الفئة، واليل يه فئة 
õمة يف املغرب، د»ل إشاكلية امحلاية ªجÄعية واحلق د»لها، وميكن يل 

ا ألنين نشأت نؤكد  هنا خشصيا، أ� خشصيا أشعر بنفيس أنين قريب مهن
وتربيت يف أرسة صاحهبا سائق سـيارة أجرة، و¯لتايل كنعرف اإلشاكالت 
واملصاعب د»ل أحصاب سـيارات اجلرة يف املغرب، وكذ لك أر¯ب 
النقل، ألنه اكتشفنا وهذا النقاش اليل اكن عند� مع املهنيني حتت رئاسة 

مع املركز»ت  السـيد الوزير األول، ويف ªتفاق ا�ي أبرمته احلكومة
النقابية واملهنيني، أنه داروا التدخل العاجل لتنظمي املهنة وإلحقاق حقوق 
األجراء هبا وحقوق املهنيني هبا، وكذ لتوفري رشوط الضامن اإلجÄعي 
والصحي الكرمي لهذه الفئة، وإن اقتىض احلال مراجعة قانون الضامن 

  .اإلجÄعي
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  .ه احلايل أنمت تعرفون املكو�ت د»لوأما قانون الضامن اإلجÄعي بشلك
اليل كنواعدمك، السـيد املستشار، مع لك املركز»ت النقابية واملهنيني، 
وطبقا لالتفاق اليل حصل برئاسة السـيد الوزير األول، أننا احلكومة معبأة 
اليوم أكرث من ما مىض، وأن هذا ªهÄم د»ل التأمني ولك اإلشاكليات 

آلن يف مقدمة ªهÄمات ألنه اكنت ªلزتامات د»ل املرتبطة به هو ا
  .التأمني الصحي، السكن، التقاعد، وكذ لك ما يتعلق ¯لتكوين

لك هذه األشـياء سيمت اإلنكباب علهيا مع املهنيني إلجياد اإلطار املالمئ 
للتأمني الصحي وªجÄعي لهذه الفئة الهامة من أبناء هذا الوطن، وهذا ما 

ليه، كنا مشـتغلني يف وزارة التشغيل عىل واحد املرشوع ألنه سننكب ع 
  .شكرا.. كام كتعرفو

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .السـيد الوزير هللا خيليك، التعقيب

        ::::املستشار السـيد محمد العراملستشار السـيد محمد العراملستشار السـيد محمد العراملستشار السـيد محمد العريبيبيبيب القبا القبا القبا القباجججج
  .السـيد الوزير تنشكرمك عىل هذه اإلجابة

وزير هاذ بطبيعة احلال اليل بينتو فهيا أسـباب الزنول، لكن السـيد ال
عام وهام منخرطني يف الضامن اإلجÄعي، هذا حق  11الناس تقريبا 

مكتسب، هاذ الناس حىت إال بغينا نطبقو علهيم التقادم، هاذ الناس بطبيعة 
  .احلال حقهم ما خصوش يضيع

5نيا السـيد الوزير، اvلس اإلداري ما خادش قرار بطرد هؤالء 
اvلس اإلداري يناقش هاذ املوضوع، الناس، ما خادش قرار، واكن بإماكن 

كام قلت السـيد املدير العام انفرد، أؤكد عىل أن السـيد املدير العام انفرد 
  .بطرد هؤالء الشغيX، هاذ الشغيX د»ل سـيارة األجرة

اآلن السـيد الوزير اكين تناقض، اآلن احلوار اليل درتو أخريا مع 
مسؤول وبناء، اآلن كتفكرو  املهنيني واليل بطبيعة احلال اكن حوار جد

¯ش هاذ الناس يسـتفدو من التغطية الصحية أنمت يف واد ومدير الضامن 
اإلجÄعي يف واد آخر، وعلام السـيد املدير أن كندقو �قوس اخلطر، 
تنقولها لمك ونأكد لمك أن الصندوق الوطين للضامن اإلجÄعي يف خطر، ألنه 

يل اكن فهيا، اآلن يعيش بعض واحد الوقت اكن خرج من الصعو¯ت ال
  .الصعو¯ت، صعو¯ت يف التدبري، صعو¯ت يف التسـيري، صعو¯ت مادية

بطبيعة احلال تنحملو املسؤولية للحكومة ويف خشصمك السـيد الوزير 
بصفتمك رئيس اvلس اإلداري، ¯ش تكون واحد العني تفتح يف هاذ 

  .كراصندوق الضامن اإلجÄعي ألنه غادي يف الهاوية، ش

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيد املستشار

  .تفضل السـيد الوزير يف إطار الرد عىل التعقيب

        

        ::::السـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهين
أوال، غري ¯ش الرأي العام يكون ضابط، السـيد املستشار احملرتم، 

منخرط الزالت قامئة كام جاء يف لكمتمك  5000احلقوق واملكتسـبات د»ل 
يطرد أي أحد، ¯ب املنخرط الزالت منخرطة حلد اآلن وتسـتفيد من ومل 

  .املنافع د»ل الضامن اإلجÄعي
¯لنسـبة ليل قلتو األخطار اvلس اإلداري هو مكون من ممثيل 
املركز»ت النقابية، وأشهد هللا أنين منذ حتميل مسؤولية رئاسة اvلس مل 

ري عدا اإلشاكالت د»ل تطرح أي مركزية نقابية داخل اvلس اإلدا
  .األخطار املتعرضة

جانب آخر اليل تعلق بقضية احلر»ت النقابية، ميكن التداول فهيا يف 
اإلطار د»لها، وميكن من حقمك تطرحوها، ولكن اجلانب د»ل التسـيري د»ل 
الصندوق الوطين للضامن ªجÄعي ميكن يل نؤكد اليوم أن التسـيري أكرث 

السابقة ولك القرارات تؤخذ بعد نقاش حقيقي ما بني شفافية من العهود 
ممثيل لك الرشاكء ªجÄعيني يف اvلس وال يتخذ املدير العام أي قرار 

  .بدون قرار
إىل اخذا مثال قرار التغطية الصحية أو تعممي التغطية الصحية عىل 
األجراء أو توسـيع سـبل العالجات، تطلبت نقاشا ونقاشا طويال إىل حني 

وصول إىل التوافق فيه، ونؤكد لمك أننا يف هذا امللف املرتبط ¯لتغطية ال
الصحية وªجÄعية لألجراء د»ل قطاع النقل سـيكون من مضن أولو»ت 

  .اهÄمات هذه احلكومة طبقا لتعل�ت السـيد الوزير األول، وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيد الوزير

جه إىل السـيد وزير الصناعة والتجارة إذن ننتقل إىل السؤال املو 
والتكنولوجيات احلديثة ا�ي سـيجيب عنه السـيد وزير التشغيل حول 
انسحاب بعض الرشاكت األجنبية من ªست�ر يف املغرب، للمستشارين 

إدريس الرايض، عبد اvيد املهايش، نور اSين براكع، : احملرتمني السادة
ن نبيه، امحد الشافعي، الغازي اغراربة، عادل املعطي، أمحد بومكوك، حلس

أمحد اجلغريي، حلبيب الزوييك، معر اجلزويل، إبراهمي بن ديدي، عبد 
القادر المنييل، البشري أهل حامد، محمد اجبيل، عبد امحليد أبرشان، عيل 

  .أساكيت، أمحد الQوي، أمحد التويزي، محمد Ëضومانت
  .تفضل السـيد املستشار

        ::::عادل املعطيعادل املعطيعادل املعطيعادل املعطياملستشار السـيد املستشار السـيد املستشار السـيد املستشار السـيد 
  .شكرا السـيد الرئيس

  السادة الوزراء،
  السادة املستشارين احملرتمني،

تناقلت الصحف الوطنية أخبارا عن تراجع رشاكت دولية وعربية عن 
است�راهتا اليت اكنت مقررة يف املغرب، بل أكدت بعض األوساط أن هناك 
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بت بعض رشاكت انسحبت من است�رات ومشاريع قيد اإلجناز، وقد ذه 
التحاليل إىل اعتبار هذه ªنسحا¯ت رضبة لالست�ر األجنيب ببالد�، 
وأرجعت األسـباب إىل عنارص خمتلفة مهنا من أعترب ذ مرتبطا ¯ألزمة 
ªقتصادية العاملية ومهنا من اعترب األمر يتعلق بسوء تدبري مسؤويل اإلدارة 

واÎت هذه الرشاكت واحلكومة لهذه امللفات ªست�رية، و¯لتايل 
  .صعو¯ت وعوائق جعلهتا تفضل مغادرة املغرب

مفاذا مصداقية هذه األخبار؟ : لهذه األسـباب، السـيد الوزير نسائلمك
وإذا اكنت هناك تراجعات ما يه أسـباهبا؟ وما يه تأثرياهتا عىل املشاريع 

  املعنية؟ 
  . شكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .ارشكرا السـيد املستش

  .اللكمة لمك السـيد الوزير، تفضلوا

        ::::السـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهين
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيد املستشار احملرتم،
أنوب عن زمييل وزير التجارة والصناعة يف اإلجابة عن هذا السؤال 
ا�ي جيب التأكد يف البداية أنه مل يسجل انسحاب أو است�رات توقفت 

  .لسوء التدبري أو يش حاجة من هذا القبيل يف املغرب نظرا
ما روج � يف حصافة .. فميكن يل ¯مس احلكومة أن أنفي قاطعا مثل هاذ

معينة أجنبية عىل املغرب، العتبارات تتعلق حبجم ªست�رات اليت 
اسـتطاع املغرب أن يسـتقطهبا يف العرش سـنوات األخرية، و¯خلصوص منذ 

ªست�ر إىل مضاعفة جحم ªست�رات  ، واليل أنتقل جحم2000سـنة 
  .¯ملغرب 2000مرات عام اكن يستمثر سـنة  6اخلارجية تقريبا 

اليل مؤكد، اليل وقع وكام جاء يف سؤالمك أن بعض املؤسسات املالية أو 
الرشاكت املستمثرة يف املغرب، راجعت برامج است�راهتا عىل املسـتوى 

يل اكنت مربمج است�رها يف املغرب، اSويل ف� خيص بعض القطاعات ال
نتيجة عوامل الضغط د»ل تبعات األزمة املالية عىل هذه املؤسسات، ولكن 

  .¯ش يكون املؤسسات يه قليX جدا
وميكن يل منذ أمس ªثنني نعطي مثال للسـيد النائب احملرتم، ªثنني 

الوزير األول  أبريل اجÄع د»ل اللجنة د»ل ªست�رات برئاسة السـيد 20
مرشوع اتفاقية است�ر جديدة تصل قميهتا اإلجاملية إىل  16صادقت عىل 

منصب شغل  9468مليون درمه، سـمتكن من إحداث  298مليار و 21
هتم قطاعات التوزيع، السـياحة، ªلكرتونية، صناعة الزجاج، الصناعات 

  .املعدنية، املواصالت
الزالت تسـتقطب است�رات  ميكن يل نؤكد كذ، أن القطاعات اليت

õمة نذكر القطاع السـيا� اليل عرف است�رات جد õمة يف اآلونة 

  .مليار درمه يف هذه املدة 12األخرية، والقطاع كذ الصناعة حبوايل 
اليل ميكن يل نؤكد للسـيد املستشار احملرتم؛ كذ قطاع ªتصاالت 

كبار يف هذا القطاع، مثل عرف بدوره اسـمترارية الست�رات الفاعلني ال 
مليون دوالر يف  324ال�ين قررا است�ر " أجيال"وقابضة " زين"رشكة 

  . رأسامل إحدى الرشاكت العامX يف املغرب يف جمال ªتصاالت، شكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  شكرا السـيد الوزير، هل هناك تعقيب؟ 

  .السـيد املستشار تفضل

        ::::هاهاهاهايشيشيشيشاملستشار السـيد عبد اvيد امل املستشار السـيد عبد اvيد امل املستشار السـيد عبد اvيد امل املستشار السـيد عبد اvيد امل 
  .شكرا السـيد الرئيس

  السادة الوزراء،
  السادة املستشارين،
  السـيد الوزير احملرتم،

لقد أصبح سلوك هذه احلكومة يبعث عىل التشكيك يف مصداقية 
  .توقعاهتا ومدى جودة تدبري هذه امللفات الكربى

ففي األسـبوع املايض عرفت البالد احتقا� اجÄعيا اكد أن يؤدي إىل 
تعنت احلكومة وتشبهثا بشلك تضامين مبقتضيات مدونة  اكرثة بسبب

السري، واآلن السـيد الوزير أذكرمك أننا يف فريق اإلحتاد اSسـتوري نهبنا 
، إىل آ5ر األزمة العاملية عىل 2009احلكومة عند مناقشة القانون املايل 

ªقتصاد الوطين، وخصوصا ف� يتعلق برتاجع السـياحة وªست�رات 
  .ية وحتويالت املغاربة ¯خلارجاألجنب 

السـيد الوزير، عكس ما رصحمت به، فهناك ترصحي رمسي للمندوبية 
السامية للتخطيط يؤكد أن مجيع القطاعات غري الفالحية يف تراجع مسـمتر، 
وأن املومس الفال� هو ا�ي نمتىن أن ينقذ معدل المنو، واحلكومة اكنت 

غرب بعيدا عن أي تأثري، وها حنن دامئة تسـتصغر آ5ر األزمة وتعترب امل
نعيش آ5رها األولية، وأقول األولية ¯نسحاب رشاكت دولية كام جاء يف 

  .جوابمك من ªست�رات اليت اكنت مقررة ¯ملغرب
مفا تأثري ذ عىل التشغيل؟ وما : اآلن السـيد الوزير نريد منمك احلقيقة

ª 1ست�رات اليل قلتو يه انعاكساته عىل ªقتصاد معوما؟ وما مصري ت
  بأنه بعض ªست�رات يه اليل مشات؟ 

  .شكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  شكرا السـيد املستشار، هل هناك رد عىل التعقيب؟ 

  .السـيد الوزير، تفضلوا

        ::::السـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهين
  .دخلمكالسـيد املستشار احملرتم، نبغي نعقب عىل أسـئلتمك وكذ ت
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آ5ر األزمة يه قامئة يف مجموعة من القطاعات املصدرة، واكن هناك Îد 
مليون  300د»ل اSوÇ د»ل ختصيص واحد الغالف مايل د»ل مليار و

درمه ملواÎة آ5ر األزمة عىل القطاعات املصدرة، ¯ألساس قطاع النسـيج 
  .اصب الشغلواأللبسة واجلô، وهذا اإلجراء هو ¯ألساس احلفاظ عىل من

¯لنسـبة حلجم ªست�رات املتوقعة اليل اليوم من طرف جلنة 
مليار سـنة  36مليار درمه مقابل  ª42ست�رات، نتوقع الوصول إىل 

، بطبيعة احلال األزمة ªقتصادية املالية، وحنن يف عامل نعيشه 2008
ني ¯خلارج، يف اكملني، هناك تأثري يف قطاع حتويل د»ل العامل املغاربة املقمي

قطاع الصادرات املرتبطة ¯لنسـيج واأللبسة رمغ واحد التحسن اليل بدينا 
  .كنالحظوه بفعل اإلجراءات اليل مت اختاذها، كذ يف قطاع السـياحة

فنحن لسـنا منعزلني عن العامل، رضوري يكون لنا أثر، بطبيعة احلال 
يف األوراش نراهن عن القطاع الفال�، نراهن كذ عن ªسـمترار 

املفتوحة، وكذ يف تنفيذ مزيانية ªست�ر اليل توضعات يف القانون املايل 
مليار لتعزيز الطلب اSاخيل، وكذ نراهن عىل الرفع  135اليل كتناهز 

  .من تنافسـية املقاوالت املغربية ألن العامل شديد التنافسـية
عات، إىل كنا ¯لنسـبة لالست�رات اليل اكنت مربجمة يف بعض القطا
الزالت " رونو"كنتلكمو عىل مرشوع د»ل صناعة السـيارات مبدينة طنجة، 

  .يه اليت انسحبت" نيسان"متشبثة ¯ست�رها، فقط 
فاست�رات أخرى نمتناو أننا نتلقاوها، ولكن حبال اليل أكدت بفعل 
عوامل د»ل إعادة الهيلكة اليل كتعرفها العديد من املؤسسات املالية 

Sويل كلكواSولية، وكذ النظام النقدي ا.  
  .شكرا السـيد الرئيس وكنشكرمك عىل سعة الصدر

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيد الوزير

نشكر السـيد الوزير عىل مشاركته الفعاÇ يف هذه اجللسة، وننتقل إىل 
  .األسـئX املوÎة إىل قطاع التجهزي والنقل
ير التجهزي والنقل، حول خملفات السؤال األول املوجه إىل السـيد وز

محمد فضييل، إدريس : الفيضا�ت األخرية، للمستشارين احملرتمني السادة
مرون، الهامشي السموين، عبد القادر أقوضاض، أمحد اجلوهري، حسن 
القيشو�، بوطاهر البوطاهريي، الباكي بورجل، عياد الطييب، عبد 

امجلاين، امحد محو اvيد احلناكري، شعيب محيدوش، سـيدي صلوح 
املسكة، إبراهمي فضيل، حلسن أمزوغ، عبد اللطيف اسطنبويل، بوسلهام 

  .بيتة، عبد الكرمي اهلمس، عبد امحليد بنعلوش، حسن أبو العز
  .اللكمة ألحد السادة املستشارين، تفضل السـيد املستشار

        ::::املستشار السـيد عبد القادر أقوضاضاملستشار السـيد عبد القادر أقوضاضاملستشار السـيد عبد القادر أقوضاضاملستشار السـيد عبد القادر أقوضاض
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيد الوزير،

  السادة املستشارين احملرتمني،
السـيد الوزير، شهدت بالد� خالل األشهر األخرية فيضا�ت كثرية 
تسـببت يف خسائر فادحة، سواء يف البنية التحتية أو يف الوحدات 
الصناعية واملساكن، كام هو األمر ¯لنسـبة لشامل املغرب، حيث ترضرت 

لتحتية ¯لناظور واSريوش املنطقة الصناعية بطنجة، وكذا تدمري البنية ا
  .وبوملان والغرب

ورمغ وعي احلكومة جبسامة اخلسائر واألرضار اليت حلقت العديد من 
املناطق وعزõا عىل اإلرساع بإصالWا، فإن األمر الزال عىل ما هو عليه، 
رمغ مرور أكرث من أربعة أشهر عىل ذ، علام أن احلكومة تلقت 

  .مواÎة آ5ر الفيضا�ت مساعدات وطنية ودولية من أجل
�ا، فإننا نتساءل عن مصري هذه اإلعا�ت، ومن هذا املنطلق نسائلمك 

ماذا أعدت احلكومة إلصالح األرضار الناجتة عن : السـيد الوزير
الفيضا�ت؟ وما يه اإلعÄدات اGصصة للك منطقة واجلدوÇ الزمنية 

  إلصالح خملفات الفيضا�ت؟ 
  .وشكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيد املستشار

  .اللكمة لمك السـيد الوزير تفضلوا

        ::::السـيد عبد الكرمي غالب وزير التجهالسـيد عبد الكرمي غالب وزير التجهالسـيد عبد الكرمي غالب وزير التجهالسـيد عبد الكرمي غالب وزير التجهزيزيزيزي والنقل والنقل والنقل والنقل
  .بسم هللا الرمحن الرحمي
  السـيد الرئيس احملرتم،

  السـيد الوزير،
  السادة املستشارون احملرتمون،

تساقطات مطرية  2009-2008ففعال عرف املغرب خالل مومس 
سـتثنائية خلفت خسائر õمة، مما حدا ¯حلكومة إىل تشكيل جلنة وزارية ا

بني القطاعات املعنية لتدارس التدابري الالزم اختاذها من أجل يعين تقليص 
أو احلد من آ5ر هذه الفيضا�ت، وكذا إصالح األرضار اليت جنمت عن 

  .هذه التساقطات املطرية
ة آ5ر الكوارث الطبيعية وقد تقرر إثر ذ، إحداث صندوق حمارب

مكجلس املستشارين،  2009اليل صادقتو عليه يف إطار قانون املالية لسـنة 
ومت تلكيف وزير اSاخلية من أجل تنسـيق لك ما خيص نفقات هذا 
 ÇوSالصندوق، أذكر بأن هذا الصندوق ممول بدفوعات من مزيانية د»ل ا

  .بدفوعات من صندوق احلسن الثاين وهببات
مليون  340، خصص لهاذ الصندوق مليار و2009 خيص سـنة فف�

مليون درمه من مزيانية اSوÇ  200ف� خيص املوارد : درمه، موزعة كام ييل
مليون درمه من  840مليون درمه من صندوق احلسن الثاين و 300و

  .طرف اململكة العربية السعودية الشقيقة اليت تفضلت هببة
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التجهزي والنقل ف� خيص : عىل القطاعات املعنيةفهاذ املبالغ مت توزيعها 
إصالح وإعادة بناية الطرق واملنشآت الفنية املترضرة، اإلساكن بإعادة 
إيواء الساكنة اليت ترضرت من الفيضا�ت، الرتبية الوطنية إلصالح 
املؤسسات التعلميية املترضرة، الفالحة لتعويض الفالحني عرب توزيع 

كذا يعين وزارة اSاخلية والوقاية املدنية واSرك املليك املوايش واألجشار، و 
يف لك ما هيم التدخل اآلين لتقدمي اإلسعافات األولية، وكذا كتابة اSوÇ يف 
املاء واألرصاد اجلوية يف لك ما هيم املنشآت الوقائية ودمع وسائل اإلنذار 

  .واليقظة
أنه إصالح أرضار ف� خيص وزارة التجهزي والنقل، يعين اإلشارة إىل 

الفيضا�ت يشلك أحد األولو»ت لهذه الوزارة، � خصصنا مبلغ د»ل 
مليون درمه اآليت من هاذ الصندوق د»ل الكوارث الطبيعية، زائد  250
مليون درمه من املزيانية مكجهود خاص من املزيانية، وخصصنا ¯لتايل  150

أرضار هذه الفيضا�ت مليون درمه إلصالح  400انطالقا يف إطار السـنة 
  .اليل اكنت اسـتثنائية

أشري إىل أنه ميل تنشوفو األرضار د»ل الفيضا�ت ما تيخصناش نقولو 
عىل أنه هاذ األرضار د»ل الفيضا�ت يه نتيجة لهشاشة البنية التحتية 

  .أبدا، يه نتيجة حلجم اسـتثنايئ د»ل هاذ الفيضا�ت
يد من اSول، ويف مجيع عرفت فيضا�ت يف العد 2009و 2008وسـنة 

اSول ميل تتكون فيضا�ت من هاذ احلجم هذا تيكونو أرضار ف� خيص 
  .البنية التحتية

ف� خيص اإلصالحات، بغيت نشري إىل أن من بعد األشغال أو من 
بعد التدخل الرسيع والوسائل اللوجيستيكية اليل عرفهتا الوزارة من أجل 

آÇ  250كنذكر بأنه تدخلنا مبا يناهز تقليص من تأثري هذه الفيضا�ت، 
آÇ لعملية إزاحة الثلوج، وشغلنا ما يناهز  84لألشغال العمومية، زائد 

، ¯ش ندخلو للحد ...مسـتخدم، مهنم أطر، õندسني، سائقني، إخل 926
  .من آ5ر ال الثلوج وال الفيضا�ت

كنذكر كذ برمق الهاتف د»ل مديرية الطرق اليل هو 
اليل تيعطي معلومات وإرشادات عىل الطرق اليل  037.71.17.17

  .ألف ماكملة هاتفية 18مقطوعة والطرق اليل مفتوحة، كنذكر بأنه توصلنا ب
مليون درمه اليل مت ختصهيا، كنرصفوها  400بيت القصيد هو أنه هاذ 

اآلن يف األشغال الهنائية، ويف بناء القناطر وإصالح الطرق اليت ترضرت، 
يه الرساÇ األخرية اليل بغيت نشري لها، ألنه يف السـنوات  وعادة، وهذه

املاضية كنا كنعملو اإلصالحات مؤقتة وكنقومو ¯Sراسات، ومث كنطلقو يف 
  ...اإلصالحات ويه إعادة بناء القناطر والطرق، إخل

هاذ العام، اخذينا عىل العاتق د»لنا ¯ش منشـيو مبارشة يف اإلصالح 
رضار، � يف العديد من األقالمي تنشوفو الهنايئ نظرا حلجم األ

اإلصالحات اليل يه بدأت يف إقلمي احلسـمية، مثال قنطرة عىل واد النكور 
، قنطرة عىل واد تزوراخت تقدمت %15-20تقدمت هبا أشغال بنسـبة 

، وقنطرة بواد إيلكي يف ميسور انطلقت هبا %20األشغال فهيا ب
  .األشغال، إىل غري ذ

د»ل بوعرفة اليل انقطعت، كذ تقدمت فهيا  17نية رمق الطريق الوط 
األشغال، إذن بعض الشهور ما بعد الفيضا�ت انطلقت فعليا األشغال 

  .مليون درمه، وشكرا 450حبجم كبري د»ل املزيانية اليل هو 

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  شكرا السـيد الوزير، هناك تعقيب؟ 

  .تفضل السـيد املستشار

        ::::عبد القادر أقوضاضعبد القادر أقوضاضعبد القادر أقوضاضعبد القادر أقوضاض    املستشار السـيداملستشار السـيداملستشار السـيداملستشار السـيد
  .شكرا السـيد الوزير عىل هذه اإليضاحات

اليل بغيت نقول، السـيد الوزير، غري هناك الطريق الوطنية الرابطة بني 
Ëزة، أكنول، احلسـمية، يف هذه الطريق هناك نقط سوداء حقيقية حتتاج إىل 
اإلرساع يف معاجلهتا حىت متر، ألن اآلن اكين الشاحنات واحلافالت ال 
تسـتعمل هذه الطريق، كيسـتعملو اآلن الطريق الوطنية اليت متر Ëزة عرب 
كرسـيف، الناظور، احلسـمية أو فاس، Ëو�ت، احلسـمية، وهناك مسافة 

Xطوي.  
وهنا أطالب السـيد الوزير إصالح بعض األماكن اليت تشلك خطرا 

  .كبريا عىل هذه احلافالت حىت متر بسالمة للوصول إىل احلسـمية
  .لسـيد الوزيروشكرا ا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيد املستشار

  .تفضلوا السـيد الوزير

        ::::السـيد وزير التجهالسـيد وزير التجهالسـيد وزير التجهالسـيد وزير التجهزيزيزيزي والنقل والنقل والنقل والنقل
بغيت نقول للسـيد املستشار احملرتم، عىل أنه الطريق ما بني Ëزة 
واكنول واكسـيطا مث واد النكور واحلسـمية، يه تنشاطروه الرأي عىل أنه 

األسايس د»ل إقلمي احلسـمية، وفيه اآلن  هاذ الطريق õم جدا، هو املنفذ
دراسة õمة جدا د»ل تأهيل هذا الطريق انطالقا من Ëزة حىت املدخل 
د»ل مدينة احلسـمية، هاذ التأهيل يعين اآلن تنقومو به ¯Sراسات يعين 
الهندسـية، وقريبا إن شاء هللا غادي يكون عند� التلكفة املالية د»ل هاذ 

  .املرشوع
حصائيات األوىل، يعين التقي�ت األوىل، غادي يكون وحسب اإل

  .املبلغ يقارب من مليار درمه إلصالح هذا الطريق املهم
والفكرة د»ل احلكومة، يه أنه موازاة مع إجناز الطريق السـيار اليل 

، ولوجدة يف نفس التارخي، تكون يعين 2011غادي يوصل لتازة يف يونيو 
انطالقا من Ëزة، ¯ش تكون واحد تصو¯ت وتصلحات هاذ الطريق 

ªسـتفادة د»ل أقالمي الريف ود»ل احلسـمية من طريق السـيار انطالقا من 
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  .Ëزة مرورا بأكنول واكسـيطا
وهاذ التصور هو اليل إن شاء هللا غادين نبلوروه مع عدد من الرشاكء 

و مهنم اجلهة، مهنم يعين عدد من الرشاكء إن شاء هللا، اليل غادين حناول
جنلبومه إلبرام اتفاقيات رشاكة من أجل إخراج هاذ الطريق املهم للوجود، 

  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيد الوزير

إذن منر إىل السؤال الثاين املوجه إىل السـيد وزير التجهزي والنقل حول 
أمحد الكور، : تأخر القطارات عن مواعيدها، للمستشارين احملرتمني السادة

لعلج، محمد بوداس، عبد السالم أحادوش، محمد بلحسان، محمد حلبيب 
العقاوي، محمد عبده عز اSين، حلسن أشـنلكي، امحد السـنييت، خريي 
بلخري، محمد املفيد، محمد طريبش، املصطفى تومة، عبد امحليد البوجادي، 
عابد شكيل، محمد املنصوري، عالل عزيوين، محمد كرام، امليلودي عفوت، 

جلون، األمني اSراق، عبد الفتاح عامر، موالي محمد يوسف بن 
  .املسعودي، امليك حلريزي

  .اللكمة ألحد السادة املستشارين، تفضل السـيد رئيس الفريق

        ::::املستشار السـيد أمحد الكوراملستشار السـيد أمحد الكوراملستشار السـيد أمحد الكوراملستشار السـيد أمحد الكور
  .شكرا السـيد الرئيس
  السـيدات الوزيرات،

  السادة الوزراء،
  السادة املستشارين،

ارة اليت مقمت هبا السـيد الوزير احملرتم يف نعمل مجيعا مدى اvهودات اجلب
إطار تأهيل النقل السكيك، سواء ف� خيص عرصنة احملطات وحتسني 
اخلدمات لتفعيل سـياسة القرب وإعطاء صورة مرشقة عىل هذا القطاع 
ا�ي واكبته عدة إصالحات تعززت كذ بتثنية اخلطوط السككية 

  .وجتديد حظرية القطارات
ير، هناك جانب أسايس الزال يعرف تعرثا كبريا، األمر لكن السـيد الوز

السـيد الوزير احملرتم، يتعلق بتأخر القطارات عن مواعيدها يف أغلب 
  .األوقات

من هذا الواقع السـيد الوزير نسائلمك عن اإلجراءات اإلسـتعجالية من 
  . أجل وضع حد لهذه الظاهرة اليت ترض مبصلحة املواطنني معوما؟ وشكرا

        ::::رئيس اجللسةرئيس اجللسةرئيس اجللسةرئيس اجللسةالسـيد السـيد السـيد السـيد 
  .شكرا السـيد املستشار

  .اللكمة لمك السـيد الوزير، تفضلوا

        ::::السـيد وزير التجهالسـيد وزير التجهالسـيد وزير التجهالسـيد وزير التجهزيزيزيزي والنقل والنقل والنقل والنقل
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيدËن الوزيرËن،
  السـيد الوزير،

  السادة املستشارون احملرتمون،
تعترب مسأÇ انتظام القطارات واحرتام الربامج الزمنية واألوقات، من 

ملهمة اليل تيويل لها ال الوزارة وال املكتب الوطين للسكك بني األولو»ت ا
احلديدية أمهية قصوى و¯لغة، ومن مضن طريقة تفعيل هذه األمهية هو 
قياس هذا ªنتظام بطريقة موضوعية وشفافة، وSينا مؤرشات اليت تشري 
إىل أن نسـبة ªنتظام يعين، نسـبة احرتام األوقات د»ل القطارات تصل 

د»ل القطارات كتدخل يف حمطات القطار يف  %87، إذن %87إىل 
، 2007فهيا ارتفاع مقارنة مع سـنة  %87الوقت احملدد، وهاذ النسـبة د»ل 

  .%84اكنت  2007، وسـنة 2008يه إحصائيات سـنة  %87هاذ 
، 2008وسـنة  2007نقاط، ما بني  3إذن اكين واحد التحسن د»ل 

د»ل القطارات اليل ما  %13د»ل فإذا اكنت بعض القطارات يعين نسـبة 
كتدخلش يف الوقت املعني يف احملطات، هذا كريجع إىل عدة عوامل نذكر 
مهنا خصوصا يف أوقات ا�روة، أو يف املناسـبات د»ل األعياد، سواء 
املناسـبات اSينية أو الوطنية، أو يف فرتة الصيف، حيث يكون عدد 

زال املسافرين تتعدى املدة الزمنية املسافرين كبري جدا، ومدة الركوب أو إن
اليل حمددة يف برامج التنقالت، مما يؤدي إىل تأخري القطار بضعة دقائق يف 

  .لك حمطة
ويف األخري، تميكن أن تكون املدة، يعين شيئا ما كبرية، وكذ هناك 
حاالت أخرى اليل كتكون أشغال، كام جاء يف سؤال السـيد املستشار 

نقومو حاليا بإصالح البنية التحتية والسكة احلديدية احملرتم، حبيث أنه ك 
د»ل القطارات، و¯لتايل كيكون بعض املقاطع اليل كتنقص فهيا الرسعة نظرا 

  .ألشغال صيانة السكك احلديدية
ولك هذا يؤخذ بعني ªعتبار لتقليص هذه احلاالت د»ل التأخريات، 

ديدية حارص، ولكن اليل هو أمه هو أن املكتب الوطين للسكة احل
والوزارة وراءه، عىل إحرتام األوقات د»ل القطارات، والنسـبة اليل احنا 

مرة أخرى د»ل احرتام األوقات، ¯رتفاع د»ل  %87فهيا يه نسـبة مرشفة 
  .نقاط مقارنة مع السـنة الفارطة، وشكرا 3

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيد الوزير

  .التعقيب، تفضل السـيد املستشار

        ::::ستشار السـيد أمحد الكورستشار السـيد أمحد الكورستشار السـيد أمحد الكورستشار السـيد أمحد الكورامل امل امل امل 
  .شكرا السـيد الوزير عىل جوابمك املفصل

السـيد الوزير، كونوا عىل يقني حنا تنعرفو، وواعون ¯vهودات اجلبارة 
اليل كتقوم هبا إدارة السكك احلديدية، غري هو عطيتو هاذ الرمق د»ل 

نت ، احنا كنمتناو أنه هذا الرمق ما يكونش مبالغ فيه، وحىت إىل اك87%
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، احنا بغينا نوصلو أن القطار جيي يف الوقت د»لو، وتصبح ثقافة 87%
كيفام كنشوفو هاذ اليشء يف اSول األوروبية، اليل أصبحنا اليوم وامحلد [ 

عار أهنا تبقى  %13كنافسوها يف هاذ القطاع، ولهذا أ� تنظن، حىت ديك 
  .عند�

خلط د»ل اSار خاصة ميل كتشوف مثال، هاذ اخلطوط، ¯سـتثناء ا
مراكش، تنلقاو دامئا القطار متأخر، ويف - الر¯ط، واSار البيضاء-البيضاء

بعض األحيان، الغريب يف األمر، السـيد الوزير، وهو أنه ملا كيتأخر 
ماكينش تواصل مع الراكب، يقولوا هلم رامه متأخرين واحد ساعة وال نصف 

معناه هاذ الثقافة مازالت  ساعة، ألن بيين وبينك إىل ماكنش هاذ التواصل،
بعيدة علينا، ولهذا كنمتىن أنه هاذ اإلخوان د»لنا املرشفني عىل هذا القطاع، 
واليل كيرشفو عىل هذا القطاع، واليل كيشـتغلو يف هذا القطاع، أنه يعناو 

  .شوية أكرث هباذ اجلانب، حىت يصبح هذا األمر من الثقافات املغربية
  .وشكرا السـيد الوزير

        ::::د رئيس اجللسةد رئيس اجللسةد رئيس اجللسةد رئيس اجللسةالسـيالسـيالسـيالسـي
  .شكرا السـيد املستشار

  هناك تعقيب السـيد الوزير؟

        ::::السـيد وزير التجهالسـيد وزير التجهالسـيد وزير التجهالسـيد وزير التجهزيزيزيزي والنقل والنقل والنقل والنقل
  .شكرا السـيد الرئيس

، ولو أنه %87إذن يف إطار التعقيب، بغيت نؤكد أن هاذ الرمق د»ل 
كبري يعين ليس مبالغ فيه، ألنه اكين مسطرة علمية مباكتب اSراسات لها 

م بتقيمي هذه املؤرشات، واليل كتعطينا مجيع التفاصيل اسـتقاللية، اليل كتقو 
عىل حسب اخلطوط، وعىل نوعية اخلطوط وخطوط املسافرين وخطوط 

  .البضائع، القطار املكويك، قطار ما بني املدن، إىل غري ذ
إذن هذو األرقام املوضوعية العلمية اليل كنقيسوها، واليل كننرشوها 

يعة احلال، مدى بينا نوصلو ألحسن، بطريقة دورية لك سـنة، لكن بطب 
متنقولوش بأنه راه األمور غادية خبري وعىل خري، امحلد [ خبري وعىل خري، 
لكن كنطمحو إىل األحسن، كام جاء يف تدخلمك، وما كندخرو أي Îد 
لتحسني هذه األرقام، ويعين كذ لالسـتجابة لطلبات ونوعية تدخالت 

ونو تأخريات، رضوري ميل تيكونو د»ل املسافرين، وخصوصا ميل تيك
تأخريات، ¯ش تيكون تعامل مع الزبناء ومع حل املشالك كام تطرح يف هذه 

  .احلاالت
إذن التوجه لتحسني هذا الرمق لكام أمكن ذ، ومن مضن اإلجراءات 
اليل كتأخذ يف حتسني هذا الرمق، كام قلت التدخالت اليل تهتم البنيات 

اسـية السككية، يف توسـيع الشـبكة، يف التقليص التحتية والتجهزيات األس
  .من مدة السفر

نعطيمك مثاال فقط، أنه حاليا املكتب الوطين للسكك احلديدية يف إطار 
األوراش الكربى اليل تيقوم هبا، هناك خط يف الغرب ا�ي سـميكن من 

رحب ساعة ونصف من مدة التنقالت السككية من الر¯ط إىل مدينة 
  .طنجة

مثال ما بني اSار البيضاء وطنجة، حاليا مدة السفر يه أكرث  إىل خدينا
من مخسة الساعات ونصف، وغتوصل تقريبا إىل أربع ساعات، نظرا لهاذ 
اخلط السكيك اليل كيمت إجنازه يف منطقة الغرب، أي القطارات ما غتبقاش 

  .متيش حىت لسـيدي قامس، ¯ش ترجع عاود Ëين يف إجتاه طنجة
سكيك مع مدينة الناظور اليل احنا كنعيشو اآلن كذ، الربط ال 

األسابيع األخرية د»ل اإلجناز، والربط السكيك مع ميناء طنجة املتوسطي 
ومدينة القرص الصغري، هاذي لكها إجراءات اليل كتتخذ، واليل كمتيش يف 
اإلجتاه د»ل حتسني األداء د»ل مكتب السكك احلديدية وحتسني كذ 

  .قات والربامج الزمنية لهذا املكتب، وشكراحسن احرتام األو 

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيد الوزير

ننتقل إىل السؤال الثالث املوجه إىل السـيد وزير التجهزي والنقل، حول 
أمحد الكور، : شـبكة الطرق ¯لعامل القروي للمستشارين احملرتمني السادة

د بلحسان، محمد حلبيب لعلج، محمد بوداس، عبد السالم أحادوش، محم
العقاوي، محمد عبده عز اSين، حلسني اشـنلكي، أمحد السـنييت، خريي 
بلخري، محمد املفيد، محمد طريبش، محمد املنصوري، عابد شكيل، عالل 
عزيوين، محمد كرام، امليلودي عفوت، ميلود �رص، عبد القادر لربييك، محمد 

 علوي، عبد السالم اSيبوين، عبد الفتاح عامر، موالي إدريس احلسـين
  .اهلمس، إبراهمي احلب، حلسن العواين

  .اللكمة ألحد السادة املستشارين، تفضل السـيد املستشار

        ::::املستشار السـيد محمد بلحساناملستشار السـيد محمد بلحساناملستشار السـيد محمد بلحساناملستشار السـيد محمد بلحسان
  .شكرا السـيد الرئيس

  .بسم هللا الرمحن الرحمي
  السـيدتني الوزيرتني،

  السـيد الوزير،
  إخواين املستشارين،

ا�ي جاء يف الترصحي احلكويم عىل إجناز  اعمتدت احلكومة يف بر�جمها
وإصالح الطرق ¯لعامل القروي، وفق وترية متسارعة هبدف فك العزÇ عىل 
املناطق النائية، خصوصا يف البادية واملناطق اجلبلية عىل اخلصوص، ويبدو 
أن هذا املومس املمطر قد أعاق بشلك مبارش توسـيع هذه الشـبكة 

د من الطرق اعرتهتا التعرية وأ¯نت عن وإصالWا، خصوصا وأن العدي
  .هشاشة كبرية اسـتعصت معها مقاومة األمطار الغزيرة

السـيد الوزير، حبمك انشغالنا وداخل فريقنا بأمهية هذا الرب�مج الطموح 
ا�ي صادقنا عليه، ومالحظاتنا يف اجلهات واألقالمي اليت ننمتي إلهيا، تعرث 

  .هذا الرب�مج
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  : الوزير �ا نسائلمك السـيد

 أين وصل هذا املرشوع؟  -

وما يه اإلست�رات املربجمة لترسيع وترية فك العزÇ عن العامل  -
  .القروي واملناطق النائية ؟ وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيد املستشار

  .لمك اللكمة السـيد الوزير

        ::::السـيد وزير التجهالسـيد وزير التجهالسـيد وزير التجهالسـيد وزير التجهزيزيزيزي والنقل والنقل والنقل والنقل
  .شكرا السـيد الرئيس

عىل هذا السؤال ا�ي يتيح يل الفرصة لتقدمي  شكرا للسـيد املستشار
  .حصيX تقدم أشغال الرب�مج الوطين الثاين للطرق القروية

نذكر بأن هاذ الرب�مج، الهدف د»لو هو إجياد حل واقعي ومقنع 
لكم من الطرق  15.500إلشاكلية العزÇ يف العامل القروي، ببناء ما يناهز 

إشاكلية العزÇ، يعين ربط اSواوير يف مجيع املناطق اليت تعاين من 
  .واملداشري وامجلاعات والقيادات مع الشـبكة الوطنية للطرق

، مبلغ الرب�مج هو كبري جدا، يصل 2006فهاذ الرب�مج انطلق سـنة 
مليار درمه، هاذ الرب�مج الهدف د»لو هو فك العزÇ عىل الساكنة  14إىل 

ة إىل الطريق، اليت اكنت يف سـنة القروية برفع نسـبة ولوج الساكنة القروي
د»ل نسـبة ولوج الساكنة  %80إىل  %54أو  50تصل إىل تقريبا  2006

  .القروية إىل الشـبكة الطرقية
، كنتلكمو %80إىل  %50ميل كنتلكمو عىل هاذ القفزة ما بني كذا و

مليون د»ل املواطنني، حبيث أن هاذ الرب�مج تيخصو جييب  3عىل 
مليون د»ل املواطنني، فهذا كيجعل  3جناز د»لو إىل الطريق يف مدة اإل
ألف مواطن تتوصلو الطريق لك سـنة، بفضل  300عىل أنه أكرث من 

  .لكم اليل يه الوترية د»ل اإلجنازات اليل مسطرة يف هذا الرب�مج 2000
حاÇ تقدم هذا الرب�مج يه جيدة، حبيث أن بضعة سـنوات بعد 

، بلغت عدد الطرقات اليت 2006لق اإلجناز يف ªنطالقة، كنذكر بأنه انط
انهتت هبا األشغال، ومث  15.500لكم، عىل  3800مت اإلجناز د»لها يه 

  .لكم اليل يه يف طور اإلجناز 2600هناك 
إذن مين تنشوفو عدد الكيلومرتات اليل مت اإلجناز د»لها، أو اليل مت 

، 15.500لكم عىل  6400إهناء األشغال د»لها، كنلقاو رمق مرشف د»ل 
ونسـبة ولوج الساكنة القروية إىل الطريق كذ كتقدم، لكام تقدمت طول 

، %65الكيلومرتات اليت يمت إجنازه، فبالتايل وصلت هذه النسـبة اآلن إىل 
يه نسـبة ولوج الساكنة القروية إىل الطريق، فبقية نسـبة العزÇ  %65إذن 

لموس د»ل التقليص من ، فبالتايل اكين حتسن م%35تصل فقط إىل 
  .إشاكلية العزÇ يف العامل القروي

هاذ الوثرية، بطبيعة احلال حنن عازمون عىل مواصلهتا، حبيث أنه سـنة 

لكم، يعين أكرث من الوترية املسطرة اليل يه  2300برجمنا إجناز  2009
كنا كنعملو »[  2002و 2001، 2000لكم، وكنذكر عىل أنه سـنة  2000
 السـنة، اآلن خمصصة لها المتويل واSراسات واملقاوالت لكم يف 1000

لكم سـنو»، مما جيعلنا مرËحون إن شاء هللا عىل إهناء  2300إلجناز وترية 
  .إن شاء هللا، وشكرا 2012هاذ الرب�مج يف أفق سـنة 

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيد الوزير

  .هناك تعقيب السـيد املستشار، تفضل

        ::::د محمد بلحساند محمد بلحساند محمد بلحساند محمد بلحساناملستشار السـياملستشار السـياملستشار السـياملستشار السـي
  .شكرا السـيد الرئيس

السـيد الوزير نشكرمك عىل هذه املعلومات، واحنا السـيد الوزير ال 
ننكر اvهودات اليت تقوم هبا الوزارة، و¯خلصوص يف هاذ السـنني األخرية 
اليل كنمت ترأسـتوها عىل هذه الوزارة، إال أن بعض املعطيات اليل اعطيتو� 

Sا¯، احنا متافقني  2006لكم اليل ختدمات من  3800السـيد الوزير هاذ 
عىل العدد، ولكن راه إىل جينا نشوفو هاذ اليش اليل اكن يف هاذ اخلسارة 

  .لكم 1000د»ل الشـتاء، راه تقريبا ما بقاتش حىت 
لكم  3800لهذا، كنطلبو السـيد الوزير عىل أساس أنه إىل تكون 

، ولكن تصلح يف 2000أو  1500خصها تصلح، ميكن لينا نصلحو غري 
املواصفات الالزمة، ألن السـيد الوزير كنديرو الطريق جنب الواد ولكن 
مكنديرولهاش الصيانة د»لهتا، إىل در� الطريق مثال ليل كميشـيو إىل 
املناطق اجلبلية، لكهم تقريبا دايزين حدا الواد كنديرو الطريق، متفقني، 

، من كتجي هاذ امحلالت مز»ن، ولكن ما كنديروش واحد احلائط وقايئ
د»ل الشـتاء كتطريها كمتيش، وخري اSليل عىل هاذ اليش هو يف املناطق 

مليار، وميكن كون  7اجلبلية يف إقلمي الراشدية خرستو عىل هاذ الطريق 
  .زدتو واحد املليار آخر للحائط الوقايئ ما غاديش تطيح ديك الطريق

نية د»ل الصيانة، صيانة وقضية أخرى، املزيا.. لهذا السـيد الوزير
الطرق قليX حىت إىل اكينة يش مزيانية بغينامك تزيدو فهيا، ألنه الطريق إىل 

  .يف عام أو عامني وغمتيشdonc تصلحات وماكنتش فهيا الصيانة راه 
5نيا، كنتسائلو السـيد الوزير، عىل الصندوق د»ل المتويل د»ل 

ه، بغينا هاذ املسائل يكون لهيا الطرق، ألن كنشوفو واخا هاذ الرب�مج لك
 900تأثري، وقلمت السـيد الوزير يف الرد عىل واحد الزميل د»يل، عىل أنه 

مليون إلصالح الطرق والقناطري، بغينا نشوفو واش اكين يش نصيب، ألن 
األخ اليل هرض عىل الطرق د»ل الشامل، واش اكين يش نصيب فهيا 

  .للطرق د»ل اجلنوب، وشكرا

        ::::ئيس اجللسةئيس اجللسةئيس اجللسةئيس اجللسةالسـيد ر السـيد ر السـيد ر السـيد ر 
  .شكرا السـيد املستشار

  .لمك رد عىل التعقيب السـيد الوزير، تفضلوا
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        ::::السـيد وزير التجهالسـيد وزير التجهالسـيد وزير التجهالسـيد وزير التجهزيزيزيزي والنقل والنقل والنقل والنقل
إذن ¯ش نعزلو التعقيب د»ل السـيد املستشار إىل أسـئX تمكيلية، 
¯لنسـبة للرب�مج يف حد ذاته، كنؤكد عىل أننا غاديني يف واحد الوترية 

وغنمكلو إن شاء هللا الرب�مج د»لنا يف  لكم مكعدل، 2000مرتفعة د»ل 
لكم اليل أجنزت أو يه يف طور  6400، اSليل عىل ذ هو 2012سـنة 

  .لكم مربجمة يف القانون املالية احلايل، هاذي نقطة 2300اإلجناز، مث 
  :حاجات 2ف� خيص اإلصالحات والصيانة، 

بعض  اإلصالحات الناجتة عن أرضار الفيضا�ت، تميكن فعال يف
األقالمي، وخصوصا املناطق اجلبلية، التساقطات املطرية، التساقطات 
الثلجية اليل اكنت هاذ السـنة اسـتثنائية، تكون تسـببت يف بعض األرضار 
يف الطرقات ويف الطرقات اليت أجنزت يف إطار الرب�مج الوطين للطرق 

  .القروية
 450سابقا،  فشـنو املعمول يف هاذ احلاÇ هذه؟ هو اجلواب اليل قلت

مليون درمه اليل مت ختصيصها هاذ السـنة يف جمال إصالح الرضار د»ل 
السـنة املاضية : مليون درمه، نعطيمك مثال 450مليار،  45الفيضا�ت، 

مليون درمه، هاذ العام  70أو  60خصصنا ألرضار الفيضا�ت رمبا  2008
إصالح  مليون درمه، أي يعين، حولنا واحد العدد املصاريف يف 450

أرضار الفيضا�ت، ألنه اكنت سـنة اسـتثنائية يف هاذ اvال هذا، إذن هاذ 
مليون درمه غناخذو مهنا املزيانية الرضورية إلصالح ت1 األرضار  450

  .اليت لوحظت يف شـبكة الطرق القروية
مث الصيانة بصفة عامة، الصيانة املنتظمة، يعين إعادة القارعات، 

آخره، كنذكر بأنه كنقومو سـنو» بإصالح ما  التكسـية، التوسـيع، إىل
لكم من الطرق، سواء التقوية أو التوسـيع، أو التكسـية د»ل  2000يناهز 

الطرقات لتحسني مسـتوى الشـبكة الوطنية واجلهوية واإلقلميية، واملبلغ اليل 
اكنرصفو سـنو» كيتعدى مليار د»ل اSرمه، وهو يعين نسبيا كيتالمئ مع 

  .مسـتوى الشـبكة
بطبيعة احلال ما كرهناش تكون عند� مزيانية أكرب، ولكن كنتعاملو 

  .كذ مع املزيانية احملددة يف هذا األمر هذا
ف� خيص صندوق متويل الطرق، هو احملرك املايل د»ل الرب�مج 
الوطين الثاين للطرق القروية، هذا الصندوق تنمتكنو ¯ش نعبئو قروض، 

 برامج الطرقية، وتنسددو ت1 القروض واملنتوج القروض تنوظفوه يف
¯ملداخيل د»ل الرضيبة عىل احملور د»ل بعض احملروقات، وهو اليل كميول 

من الرب�مج الوطين الثاين للطرق القروية، و¯يق الرب�مج ممول  %45يعين 
، %40من طرف اخلزينة د»ل اSوÇ أي املزيانية د»ل اSوÇ، يف حدود 

  .ار رشااكت مع امجلاعات احمللية، وشكراكتجي يف إط %15و

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا السـيد الوزير، ونشكر السـيد الوزير عىل مشاركته البناءة يف 

  .هذه اجللسة
وننتقل إىل األسـئX املوÎة إىل السـيدة وزيرة الطاقة واملعادن واملاء 

ي السموين، الهامش: والبيئة حول تعممي الكهر¯ء القروية للمستشارين السادة
حلسن أمزوغ، حسن قيشو�، عبد القادر أقوضاض، عبد امحليد 
السعداوي، عبد الكرمي اهلمس، عيل آيت املودن، بوطاهر البوطاهريي، 
بوسلهام بيتة، حسن أوتغليست، سعيد التدالوي، سعيد ارزيقي، محمد 
عداب الزغاري، حلسن بوعود، عبد امحليد بنعلوش، معر أدخيل، معر 

، محمد الكبوري، إبراهمي فضيل، عبد اvيد احلناكري، حسن أبو املكدر
  .العز

  .تفضل السـيد املستشار لبسط السؤال

        ::::املستشار السـيد حسن قيشواملستشار السـيد حسن قيشواملستشار السـيد حسن قيشواملستشار السـيد حسن قيشو����
  .شكرا السـيد الرئيس احملرتم

  السـيدتني الوزيرتني،
  السادة املستشارون احملرتمون،

  السـيدة الوزيرة احملرتمة،
ادف إىل الهنوض ¯لعامل القروي من الزال خمطط الكهربة القروية اله

كآخر سـنة من أجل  2007خالل تعممي الكهر¯ء، وا�ي حددت سـنة 
، إال أننا نالحظ يف خمتلف Îات اململكة أن هناك %100بلوغ نسـبة 

جتمعات سكنية، بل دواوير طالها النسـيان، ومل تسـتفد من الربط بشـبكة 
يد بأن الربط سـيكون يف القريب الكهر¯ء رمغ الوعود اليت تلقهتا، واليت تف 

العاجل، إال أن شيئا من ذ مل حيصل، األمر ا�ي خلق إستياءا معيقا 
  .لساكنة ت1 اSواوير

  :من هذا املنطلق، نود السـيدة الوزيرة مسائلتمك عن ما ييل
ما يه املعايري املعمتدة إلعطاء األولوية Sواوير دون أخرى للربط  -

  بشـبكة الكهر¯ء؟ 
  ا هو السقف الزمين احملدد لتعممي الكهر¯ء يف العامل القروي؟ وم -
  ؟ 2008وما يه النسـبة املئوية من التغطية إىل حدود سـنة  -

  .وشكرا
        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة

  .شكرا للسـيد املستشار
اللكمة لمك السـيدة الوزيرة، تفضلوا لك سؤال بوحدو، تفضل السـيد 

  .املستشار

        ::::ششششاملستشار السـيد محمد طريباملستشار السـيد محمد طريباملستشار السـيد محمد طريباملستشار السـيد محمد طريب
  .شكرا السـيد الرئيس
  السـيدËن الوزيرËن،
  إخواين املستشارين،

سؤالنا يتعلق حول توقف املكتب الوطين للكهر¯ء عن اإلست�ر يف 
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  .مشاريع الكهربة القروية
لقد خطت بالد� خطوة هامة يف سبيل توسـيع شـبكة الكهر¯ء لتصل إىل 

ين للكهر¯ء العديد من املناطق النائية، ويف هذا اإلطار برمج املكتب الوط
املشاريع لالست�رات الكبرية، هتدف إىل توسـيع معلية ªسـتفادة من 

  .الكهر¯ء لتشمل مناطق أخرى، تدع� لسـياسة القرب
وقد ارËح املواطنون خصوصا يف البادية، حلجم ووفرة ت1 
اإلست�رات اليت هيأت لها امجلاعات احمللية املعنية لك الرشوط والظروف 
املالمئة، ولكن لألسف الشديد فإنه يف بعض أقالمي اململكة توقفت ت1 
اإلست�رات، حيث معد املكتب الوطين للكهر¯ء، ويف سابقة جديدة إىل 

  .ªمتناع عن تزويد الساكنة ¯لعدادات
السـيدة الوزيرة، حبمك ما نلمسه فيمك من حمكة وكفاءة كبرية وجدية يف 

وخصوصا أنمك خلقمت ديناميكية جديدة يف القطاع معاجلة امللفات العالقة، 
  :ا�ي عاىن كثريا، أطرح السؤال التايل أو األسـئX التالية

  ما يه أسـباب توقف هذه اإلعÄدات يف اإلست�ر؟ : أوال
وإىل مىت يبقى املواطنون القاطنون يف ت1 املناطق املقصية، : 5نيا

  ينتظرون وصول الكهر¯ء إىل دواويرمه؟ 
  .كرا السـيد الرئيسوش

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيد املستشار

  .السـيدة الوزيرة تفضيل لإلجابة عىل السؤالني معا، وشكرا

        ::::السـيدة أمينة بن خرضاء، وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيئةالسـيدة أمينة بن خرضاء، وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيئةالسـيدة أمينة بن خرضاء، وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيئةالسـيدة أمينة بن خرضاء، وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيئة
  .شكرا السـيد الرئيس احملرتم

  السـيدة الوزيرة،
  السادة املستشارون احملرتمون،

 عىل سؤالمك املتعلق ¯لكهربة القروية، اليل عندو أمهية أوال، أشكرمك
  .كربى ف� خيص التمنية ªجÄعية وªقتصادية ببالد�

بغيت نذكر بأن اSراسات اليل أجنزت من أجل وضع خمطط مديري، 
هيدف إىل إحصاء وتصنيف مجيع اSواوير غري املكهربة ¯ململكة داخل 

ة نظام املعلومايت اجلغرايف، تتضمن قاعدة للمعطيات مسـتغX بواسط
ألف دوار مبجموع الرتاب  40املعطيات السوسـيو اقتصادية ملا يقارب 

  .الوطين
وقد متت برجمة أشطر بر�مج الكهربة القروية عىل أساس هذه 
املعطيات، كام متت برجمة لك اSواوير اليت ال تتعدى تلكفة كهربة املسكن 

ألف درمه بواسطة الشـبكة  27 هو الواحد هبا سقف الرتشـيد، واليل
الكهر¯ئية، و¯لنسـبة لôواوير اليل كتفوق التلكفة د»هلم هاذ السقف، فتمت 
برجمهتم بواسطة الطاقة الشمسـية بعد املصادقة علهيا من طرف اللجان 

  .اإلقلميية اGتصة

ويف هذا الصدد، بغيت نقول بأن ªختيار د»ل اSواوير املسـتفيدة 
الكهربة القروية الشمويل، يمت ¯عÄد معايري، تأخذ بعني  من بر�مج

ªعتبار التوازن بني امجلاعات ولكفة املسكن الواحد، مكعيار لرتشـيح 
اSواوير د»ل الكهر¯ء، حىت تمت كهربة أكرب عدد ممكن من املساكن بنفس 

  .الغالف املايل اGصص للكهربة القروية سـنو»
ية لربط دواوير دون أخرى، حيث أن هذه وهبذا فال توجد أية أولو 
  :العملية كمتر من أربعة مراحل

  القيام ¯Sراسات املتعلقة ¯لربط vموعة اSواوير املعنية؛: أوال 
  اجÄع اللجنة اإلقلميية للمصادقة عىل ربط اSواوير؛: 5نيا
إبرام اتفاقية متعلقة ¯لكهر¯ء بني املكتب الوطين للكهر¯ء : 5لثا

  مجلاعات املعنية؛وا
اإلعالن عن طلب العروض واختيار املقاوالت اليل غادي تنجز : رابعا

  .األشغال

فهذا لكه كيمت بإرشاك امجلاعات احمللية املعنية من خالل ممثلهيا يف اللجان 
اإلقلميية، واملتكونة من ممثيل امجلاعات القروية املعنية واملكتب الوطين 

ارة الطاقة واملعادن واملاء والبيئة والوزارات للكهر¯ء وممثيل اجلهوي لوز
  .األخرى املعنية ¯ألمر

ويتجيل أيضا إرشاك امجلاعات احمللية يف معلية حتديد جمال اvموعات 
السكنية التابعة لنفس اSوار، واليت تمت من خالل حمرض املعاينة املصادق 

امجلاعات  عليه من طرف األطراف املعنية، من السلطات احمللية وممثيل
  .املعنية وكذا ممثيل املكتب الوطين للكهر¯ء

، متت 2008ومنذ انطالق بر�مج الكهربة القروية الشمويل حىت هناية 
 866دوار، وهذا مكن من إيصال الكهر¯ء إىل مليون و 34.419كهربة 

يف  %95.4ألف مسكن، وبذ بلغت نسـبة التغطية للكهربة القروية 
 %55، و1995سـنة  %18نت كتوصل إال بعدما اك 2008آخر سـنة 

مليار درمه تقريبا  17، والتلكفة املالية لهاذ الرب�مج لكه اكنت 2002سـنة 
  .منذ انطالقة هاذ الرب�مج الطمو�

دوار، مهنا  3360، متت برجمة كهربة د»ل 2009فبالنسـبة لسـنة 
 بواسطة األلواح الشمسـية، و اليل 360دوار ¯لشـبكة الوطنية و 3000

  .د»ل ألف مسكن 11كيضمو اvموع 
 Xف� خيص اجلانب المتوييل للرب�مج، حبال اليل سـبق يف بعض األسـئ
يف السابق، بغيت نذكر أيضا بأنه كيتعمل عىل املبدأ د»ل الرشاكة بني 
امجلاعات احمللية واملسـتفيدين من Îة، واملكتب الوطين للكهر¯ء من Îة 

  .أخرى
ار دفع املبالغ ¯لنسـبة للجامعات احمللية د»ل واكنت تسهيالت يف إط

درمه سـنو»،  500درمه عن لك مسكن، اليل كميكنلهم  يؤديوه ب 2085
درمه، بقدر شهري د»ل  2500ملدة مخسة سـنوات، ¯لنسـبة للمسـتفيدين 
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درمه مدة سـبع سـنوات، وكيمت متويل البايق من طرف املكتب الوطين  40
  . للكهر¯ء

ل، فاملكتب الوطين للكهر¯ء كيواصل إجناز مجيع ف� خيص األعام
مشاريع الكهربة القروية املربجمة يف العمل د»لو، وما توقفش الرب�مج يف 

  .2009، فبحال اليل قلت اكين هاذ الرب�مج التمكييل ل 2008
وغادي يكون يف األخري واحد اSراسة مشولية ¯ش يكونو األرقام 

 40ج، حبال اليل قلت يف البداية، تبين عىل تقريبا الهنائية د»ل هاذ الرب�م
ألف دوار اليل اكنت موخوذة بعني ªعتبار يف اSراسة األولية د»ل 

  .ªنطالقة د»ل الرب�مج، وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  شكرا للسـيدة الوزيرة، هناك تعقيب؟ 

  .تفضل السـيد املستشار

        ::::املستشار السـيد حسن قيشواملستشار السـيد حسن قيشواملستشار السـيد حسن قيشواملستشار السـيد حسن قيشو����
  . الرئيسشكرا السـيد 

نشكر السـيدة الوزيرة عىل املعطيات الواردة يف جواهبا وأود يف هذا 
  :اإلطار أن أتقدم مبزيد من التوضيحات وªسـتفسارات، تتعلق مبا ييل

ملاذا مل تقدم احلكومة يف ترصحيها أمام الربملان جبدول زمين : أوال
  السـتكامل الرب�مج الوطين لكهربة العامل القروي؟

لنسـبة إلحصاء اإلجنازات اليت تعلهنا احلكومة، نود السـيدة ¯: 5نيا
الوزيرة أن نعرف معايري حتديد هذه النسب؟ حيث نالحظ أنمك تكتفون 
بإحصاء امجلاعات اليت وصلها الكهر¯ء دون حتديد املساكن اليت مل تربطها 

  فعليا بشـبكة الكهر¯ء؛
زالت مل تسـتفيد حلد هناك مشلك يتعلق ¯مجلاعات الفقرية واليت ال: 5لثا

اآلن من هذه املادة احليوية لعجزها عن تسديد حصهتا كام هو منصوص 
عليه يف الرب�مج، مفا هو تصورمك حلل هذه اإلشاكلية حىت تسـتفيد هذه 

  امجلاعات من هذا احلق، إسوة ببايق جامعات ومناطق املغرب؟
ل لتغطية أعلنت احلكومة مرارا أهنا سـتلجأ إىل الطاقة الشمسـية كبدي

بعض امجلاعات خاصة يف املناطق اجلبلية والصعبة، وهذا إجراء يرفضه 
الساكن ويتشبثون حبقهم يف ªسـتفادة من شـبكة الكهر¯ء، فكيف 

  سـتعاجلون هذه اإلشاكلية؟
وأخريا، هناك بعض امجلاعات سددت أقساطها، إال أهنا الزالت تنتظر 

املقاوالت اليت تلجأ إىل سـياسة التنفيذ العميل لالتفاقية أمام متاطل بعض 
التفضيل والمتيزي بني امجلاعات واSواوير، مفا يه التدابري إلجياد حل لهذا 

  املشلك؟ 
  .وشكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيد املستشار

  .تفضل السـيد املستشار

        ::::املستشار السـيد محمد طريباملستشار السـيد محمد طريباملستشار السـيد محمد طريباملستشار السـيد محمد طريبشششش
  .شكرا السـيد الرئيس

زيرة عىل ما قدممتوه من توضيحات حول هذا مشكورين السـيدة الو 
الرب�مج ا�ي هو بر�مج حيوي ونشـيط، وكذ يعين الكهر¯ء يلعب 
دورا أساسـيا ف� يتعلق ¯القتصاد ªجÄعي وكذ التمنية ªجÄعية 

  .املسـتدامة، وخصوصا يف العامل القروي
ه وتنفيذه يف يف املقابل جند أن هذا الرب�مج الشمويل ا�ي بدأت خطت

العامل القروي، من أجل أن ينفتح العامل القروي عىل العامل اخلار�، و¯لتايل 
لفك العزÇ عن هذه البوادي اليت تعاين من هذه الطاقة، مع العمل مؤخرا 
السـيدة الوزيرة، الحظنا أن املكتب الوطين تقلص وتوقف من اإلست�رات 

  ا؟هناك سؤال يطرح، ملاذ. يف هذا امليدان
اكين املشلك اليل حتدثنا عليه، وهو منع الربط الكهر¯يئ ¯لنسـبة 
Sواوير بعض امجلاعات، و¯خلصوص أخص ا�كر يف إقلمي شفشاون، 
السـيدة الوزيرة، عند� هنا بعض امجلاعات اليل يه راه عند� ملفات من 
بعد إن شاء هللا غادي نقدموها ليمك، واكين أيضا بعض امجلاعات اليل يه 
كام أشار زمييل، أهنا احرتمت ªتفاقية، وأدت المثن د»ل يعين الصفقة، 

  .وأدت ما علهيا من املسـتحقات، ولكن الزال لك يشء معطل
مث هناك سؤال آخر، السـيدة الوزيرة، كنطلبو اإلرساع أيضا من 
إخراج إىل حزي الوجود تª 1تفاقيات املربمة أو بعض امجلاعات اليل 

املكتب الوطين، ¯لرمغ من أن املكتب الوطين معل  رغبت تربõا مع
  .اSراسات د»لو ودار التحديد د»لو، ولكن يف األخري جماوبوش

مث سؤال آخر، السـيدة الوزيرة، هناك املكتب الوطين للكهر¯ء مل 
حيرتم ذ التعاهد املربم بني املقاوالت، املقاوالت تيطيحو يف إشاكليات 

  .مع املكتب الوطين
السـيدة الوزيرة هناك سؤال آخر ف� يتعلق ¯ملكتب الوطين كيعاين مث 

من األطر، أشـنو هو السبب السـيدة الوزيرة؟ هناك أيضا بعض األشغال 
مل تنته يف مناطق معينة ويف دواوير معينة، ¯لرمغ من أن هذه األشغال 
انهتت وما طلقاتش فهيا الكهر¯ء، عالش املكتب الوطين كيدير هذه 

  .فات؟ السـيدة الوزيرةالترص 
اكين إشاكل آخر مطروح عىل املكتب الوطين وعليمك السـيدة الوزيرة، 
وهو أين وصل مشلك الشـتات ا�ي تبقى من الرب�مج الشمويل يف مجيع 

  .جامعات إقلمي شفشاون، اكين إشاكلية أخرى السـيدة الوزيرة
  .وشكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .ة الوزيرة للرد عىل التعقيبنيشكرا، تفضيل السـيد
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        ::::السـيدة وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيئةالسـيدة وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيئةالسـيدة وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيئةالسـيدة وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيئة
  .شكرا السـيد الرئيس احملرتم

شكرا السادة املستشارين احملرتمني عىل هذه التساؤالت د»لمك اليل 
كتبني مدى اهÄم هاذ الرب�مج احليوي، اليل قطع أشواط جد õمة بعد ما 

، وميكننا نكونو لكنا فاخورين %96ية د»ل تقريبا عرفنا اليوم واحد التغط 
هبذه اجلهود اليل معلت هبا احلكومات املتتالية يف هذا اvال، ¯ش دوز� 

  .%96إىل  1995سـنة  %15هاذ النسـبة، ما نساوش من 
فاكن العمل مكثف يف هذه السـنوات األخرية، واحد الوقت يف إطار 

ملقاوالت يف بعض األماكن أو بعض العمليات د»ل املقاوالت ما بقاوش ا
املناطق، كيكونو قابلني عىل األعامل، فواخا اكن املكتب الوطين للكهر¯ء 
كيعمل دفرت التحمالت وكيعمل طلب العروض، إما مكيجيوش اSفاتر، أو 
الرشاكت اليل كتكون معندهاش مجيع املعايري املأخوذة بعني ªعتبار يف 

  .التعطال يف بعض املشاريع هاذ اvال، فوقع ¯حلق بعض
ولكن، اليوم امحلد [، واخا الربامج اليل اكنت تعطلت شيئا ما، ألن 

، فراه احنا اليوم ¯قيني كنعملو عىل 2007الرب�مج اكن غادي يتسد يف 
هاذ اSواوير املتاكمX ¯ش تنجز األعامل د»لها، بغيت نذكر مرة أخرى بأن 

ذ اSواوير اليل كتكهرب، اكين بر�مج مشويل ما اكين أي امتياز يف إطار ها
كيتعمل يف إطار اتفاقيات، التدخل د»ل الساكنة، د»ل امجلاعات احمللية 

  .املعنية ود»ل املكتب الوطين للكهر¯ء ود»ل الوزارة
واكين حمارض اجÄعات، ¯ش لك واحد يأخذ املسؤولية د»لو، 

ل، واكين أيضا معايري املالية، فإىل وكيلعب من بعد اSور د»لو يف هاذ اvا
طاح واحد الساكنة بعيدة يف اجلبل بواحد تقريبا مثن غايل اليل ما ميكنش 
يتسدد أو بعيد من الشـبكة الكهر¯ئية، مفسـتحيل ¯ش ميكن يرتبط مع 
الشـبكة، فلهذا كنلجؤو للطاقات اليل يه متجددة، اكلطاقات الشمسـية 

ها يف املناطق املعزوÇ، فهاذ الطاقة واليل كتلعب اSور احليوي د»ل 
الشمسـية خصها تأخذ واحد الرؤية إجيابية ألهنا كتجيب وسائل الكهربة 

  .وكتحل مشالك اجÄعية جد õمة
  ، اليل غادي يواكب"مغرب الكهر¯ء األخرض"ومن بعد اكين بر�مج 

ا هاذ بر�مج الكهربة القروية، واليل غادي ميكن بعض املناطق ¯ش تعطاه 
وسائل وتعمل أعامل د»ل اإلنتاج ªقتصادي حميل، مبعطيات وبدراسات 

  .خاصة ¯ملعطيات د»ل املنطقة أو اSوار املعمول به
ف� خيص املنطقة د»ل شفشاون، احنا مسـتعدين ¯ش نعطيمك وثيقة 
خاصة ¯Sواوير اليل يه معمول علهيا، واملكتب راه كيعمل اجلهود الاكفية 

 الهناية يف هاذ اSواوير األخرية، وغادي يكون تقيمي شامل، ¯ش يوصل إىل
وذيك الساعة إىل بقاو بعض املناطق خاصة راه نشوفو مع وزارة اSاخلية 
 Çواملصاحل وامجلاعات احمللية املعنية، كيف حنلو املشلك د»ل املناطق املعزو

  .اليل بقات غري مكهربة، وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .ة الوزيرة، ونشكرها عىل مشاركهتا يف هذه اجللسة القميةشكرا السـيد

ننتقل إىل األسـئX املوÎة إىل قطاع الصحة، إذن السؤال األول املوجه 
إىل السـيدة وزيرة الصحة، حول الوضع الصحي ¯ملغرب، للمستشارين 

إدريس مرون، محمد فضييل، الهامشي السموين، حسن : احملرتمني السادة
لكبوري، عبد اللطيف اسطنبويل، معر أدخيل، عبد هللا قيشو�، محمد 

أبو زيد ، سعيد أرزيقي، معر املكدر، عبد اvيد احلناكري، عبد امحليد 
  .السعداوي، عبد امحليد بنعلوش، بوسلهام بيتة، حسن أبو العز

  .تفضل السـيد املستشار لبسط السؤال

        ::::املستشار السـيد بوسلهام بيتةاملستشار السـيد بوسلهام بيتةاملستشار السـيد بوسلهام بيتةاملستشار السـيد بوسلهام بيتة
  .شكرا السـيد الرئيس

  سـيدËن الوزيرËن،ال 
  إخواين املستشارين،

السـيد الرئيس، اآلن البث قد انقطع احنا كنطالبو بتأجيل السؤال 
  .د»لنا إىل جلسة مقبX، إن شاء هللا، وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
إذن، كذ ¯لنسـبة للسؤال الثاين، ¯لنسـبة للسؤال الثالث، إذن 

  . نعتذر السـيدة الوزيرة ألن البث انقطع
    .السالم عليمك    ،،،،ونرفع اجللسةونرفع اجللسةونرفع اجللسةونرفع اجللسة


