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  والس2تني سادسةال  اجللسةحمرض 

  ).م2016 ليوزيو  26( ه1437 شوال 21الثال6ء : التارخي

  .اFلس لرئEس لثالثا ، اخلليفةمحيد ?وسكوساملس�شار الس2يد : الرئاسة
واQقHقة  رابعة، ابتداء من الساNة الساعتان وست عرشة دقHقة :التوقHت

  .احلادية واSٔربعني بعد الزوال
  Zاقشة اSٔس2ئX الشفهيةم  :Vدول اSٔعامل

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

  :املس�شار الس2يد محيد ?وسكوس، رئEس اجللسة
  .dسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Nىل ٔ�رشف املرسلني

  .N�ٔلن عن افfتاح اجللسة
  الس2يد�ن الوز�ر�ن احملرتمني،

  الس2يدات املس�شارات احملرتمات،
  السادة املس�شارون احملرتمون،

من اQس2تور، ووفقا ملقfضيات النظام  100معال بkٔحاكم الفصل 
اQاvيل Fلس املس�شار�ن، خيصص اFلس هذه اجللسة Sٔس2ئX السادة 

  .املس�شار�ن ؤ�جوبة احلكومة Nلهيا
ق|ل الرشوع يف تناول اSٔس2ئX الشفهية املدرVة يف Vدول ٔ�عامل هذه 

اللكمة �لس2يد اSٔمني الطالع اFلس Nىل ما Vد من  اجللسة، ٔ�عطي
  .مراسالت وٕاNال�ت
  .اللكمة �لس2يد اSٔمني

  :الس2يد ٔ�محد تو�زي، ٔ�مني اFلس
  .شكرا الس2يد الرئEس

  .dسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Nىل النيب اSٔمني
 لقد ٔ�ودع رئEس احلكومة Qى مكfب جملس املس�شار�ن مشاريع القوانني

  :التالية
  يتعلق مبؤسسات الرNاية �ج�عية؛ 65.15ٔ�وال، مرشوع قانون رمق 

يقيض ٕ��داث مؤسسة اSٔعامل  684.13نيا، مرشوع قانون رمق 
  �ج�عية لٔ�شغال العمومHة؛
يقيض ٕ��داث وتنظمي مؤسسة محمد  612.16لثا، مرشوع قانون رمق 

ؤ�عوان وزارة اخلارجHة السادس �لهنوض �Sٔعامل �ج�عية ملوظفي 
  والتعاون؛

مبثابة  65.00بتغيري و�متمي القانون رمق  63.16رابعا، مرشوع قانون رمق 
  مدونة التغطية الصحية اSٔساس2ية؛

  :وتوصل كذ¤ جملس املس�شار�ن من جملس النواب �لنصوص التالية
املتعلق �التصال  77.03ٔ�وال، مقرتح قانون بتغيري و�متمي القانون 

  معي البرصي، وذ¤ يف ٕاطار قراءة 6نية؛الس
يقيض بتغيري و�متمي القانون  620.16نيا، مرشوع قانون تنظميي رمق 

  املتعلق �Sٔحزاب الس2ياس2ية؛ 29.11التنظميي رمق 
يقيض بتغيري و�متمي القانون  621.16لثا، مرشوع قانون تنظميي رمق 

  املتعلق �Sٔحزاب الس2ياس2ية؛ 29.11التنظميي رمق 
العليا  هيkٔةيتعلق N�ٕادة تنظمي ال  11.15رابعا، مرشوع قانون رمق 

  لالتصال السمعي البرصي؛
بتغيري و�متمي القانون  v23.16امسا، مرشوع قانون تنظميي رمق 

املتعلق �لتعيني يف املناصب العليا، تطبيقا Sٔحاكم  2.12التنظميي رمق 
ري الرشيف رمق من اQس2تور الصادر ب�ZفHذه الظه 92و 49الفصلني 
  ؛)2012يوليو  17( 1433من شعبان  27بتارخي  1.12.20

يقيض بتغيري و�متمي القانون رمق  37.16سادسا، مرشوع قانون رمق 
  ؛"الواك° املغربية �لطاقة الشمس2ية"احملدثة مبوج|ه الرشكة املسامة  57.09

 يغري و�متم مبوج|ه الفصل الثاين من 38.16سابعا، مرشوع قانون رمق 
 1383من ربيع اSٔول  14الصادر يف  1.63.226الظهري الرشيف رمق 

  ٕ��داث املكfب الوطين �لكهر�ء؛ 1963ٔ�غسطس  5املوافق ل 
يتعلق �ملنطقة املنجمية لتافHاللت  674.15مZا، مرشوع قانون رمق 

  وفكHك؛
 16.09يقيض بتغيري القانون رمق  39.16·سعا، مرشوع قانون رمق 

  ° الوطنية لتمنية الطاقات املت¸ددة والن¸اNة الطاقHة؛املتعلق �لواك
 15.95بتغيري و�متمي القانون رمق  N49.15ارشا، مرشوع قانون رمق 

  املتعلق مبدونة الت¸ارة وسن ٔ�حاكم vاصة بVٓkال اSٔداء؛
يتعلق مباكحفة العنف ضد  103.13ٕا�دى عرشة، مرشوع قانون رمق 

  ال½ساء؛
، يتعلق �حلق يف احلصول Nىل 31.13مق مث v�ٔريا، مرشوع  قانون ر

  .املعلومات

كام توصلت الرئاسة مبقرتح قانون، �ريم ٕاىل تعديل مقfضيات الفصلني 
من القانون اجلنايئ، تقدم به املس�شار الس2يد عبد ا�لطيف ٔ�معو،  77و 76

  .�مس مجموNة العمل التقديم
 26يوم الثال6ء ٔ�ما �ل½س2بة لٔ�س2ئX اليت توصلت هبا الرئاسة ٕاىل Äاية 

  :، فهÈي كتايل2016يوليوز 
  سؤ�؛ N :35دد اSٔس2ئX الشفهية
  سؤ�؛ N :19دد اSٔس2ئX الكfابية
  . ٔ�جوبة N :4دد اSٔجوبة الكfابية

ويف اvSٔري حنيط اFلس املوقر Nلام، ٔ�ننا س2نكون Nىل موNد بعد هناية 
N ىلN راسة والتصويتÌ� رشيعية، ختصصÎ لسةV دد من هذه اجللسة مع

  .النصوص اجلاهزة
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  .شكرا الس2يد الرئEس

  :الس2يد رئEس اجللسة
  .شكرا الس2يد اSٔمني

  .اSٔخت، الس2يدة رئEسة الفريق تفضيل يف ٕاطار نقطة نظام

  :املس�شارة الس2يدة ٔ�مال العمري
  .الس2يد الرئEس

حبال كام تعلمون، جرت يوم امخلEس املايض انتÐا�ت جزئية، وا�يل 
ين، من V�ٔل التباري Nىل املقعد الشاغر يف جرت Nىل املس2توى الوط

اSٔجراء، وا�يل فاز به إالحتاد املغريب  يkٔةجملس املس�شار�ن، ا�يل ?يتعلق هب 
�لشغل، و�لتايل مل يمت إالNالن اSٓن Nىل ٔ�ن الفاÖز هو من إالحتاد املغريب 
�لشغل، املقعد، مث هنا¤ تعتمي ٕاNاليم �لقZوات لكها ا�يل يه كمتول �ملال 
العمويم جمب�ش هنائيا هاذ اخلرب، �لتايل احZا هذا يعين فوز �ل½س2بة 

  .�لم¸لس دÝلنا، و�لتايل نعتربه هنا¤ تعتمي
  .شكرا

  :الس2يد رئEس اجللسة
  .شكرا الس2يدة الرئEسة

جسلت املالحظة، ولEس من اخfصاص، هناك Þات معينة اليت تعلن 
  .عن فوز يف �نتÐا�ت ال�رشيعية

ٔ�عامل هذه اجللسة �Sٔس2ئX اSٓنية املوÞة �لس2يد وز�ر âس2هتل Vدول 
  ".وضعية املس�شفHات إالقلميية"الصãة، والسؤال اSٔول، حول 

اللكمة �Sٔد السادة املس�شار�ن من فريق �شرتايك، لتقدمي السؤال، 
  .تفضل الس2يد الرئEس

  :املس�شار الس2يد محمد Nلمي
  .شكرا الس2يد الرئEس

  السادة الوزراء،
  دات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،الس2ي

  الس2يد الوز�ر احملرتم،
سؤال الفريق �شرتايك، يف هاته اجللسة املسائية، �متحور حول 
 æات إالقلميية جبهات اململكة، وكذا التفاو·ت املوجودة فHوضعية املس�شف
بEهنا خصوصا من حHث التجهزيات، من حHث الوسائل الطبية الرضورية 

ن حHث مسkٔ° غياب بعض التخصصات الطبية، مما �زيد من �لعمل، وم
  .معا�ت الساكن يف التنقل ٕاىل مس�شفHات ٔ�خرى ذات ختصصات

  .وشكرا الس2يد الوز�ر

  :الس2يد رئEس اجللسة
  .شكرا الس2يد املس�شار

  .اللكمة �لس2يد الوز�ر لٕالVابة Nىل السؤال، تفضل

  :الس2يد احلسني الوردي وز�ر الصãة
  .ئEسشكرا الس2يد الر 

 72ٔ�شكر الس2يد املس�شار احملرتم Nىل طرحمك لهذا السؤال، ا�يل ?هيم 
مس�شفى ٕاقلميي Nىل الصعيد الوطين، فاملس�شفHات إالقلميية يه م|دئيا 
فهيا مجيع التخصصات، ٕاال البعض ا�يل ?يكون يف املس�شفى اجلهوي، 

نو ٔ�ش2نو مïال ا�يل ?يكون يف املس�شفى اجلهوي، يه جرا�ة اSٔطفال، ٔ�ش2 
ميكن �كون يف املس�شفى اجلهوي يه جرا�ة اSٔعصاب، ٕاىل �ٓخره البعض، 

  .واملس�شفHات اجلامعية كنعرفها
فاحZا كنãاولو، ذ?رت فوارق وتفاو·ت بني املس�شفHات، ٔ�� مfفق 
معك بني اجلهات وvاصة العاملني القروي واحلرضي، وداvل اجلهة لك Þة 

  .تدرجيية كنãاولو ما ٔ�مكن ٔ�ننا ندارóها بطريقة
v�ٔريا، كام صومت الس2يدات والسادة املس�شار�ن، يف هاذ املزيانية دÝل 

، اvذينا مليار درمه، احZا بصدد يعين اقfناء 2016وزارة الصãة دÝل 
جتهزيات بيو طبية Vديدة، �ش لك Þة Þة، لك ٕاقلمي ٕاقلمي �ش ما 

ي½ش يبقاش Nىل هاذ اليش، ٔ�نه الناس ?ميش2يوا جلهة ٔ�خرى Sٔن ماك
، ماكي½ش مïال التجهزيات اSٔخرى، )IRM1(الساكنري، Sٔن ماكي½ش 

  .كنãاولوا هاذ اليش ?يتعاجل تدرجييا
  .شكرا

  :الس2يد رئEس اجللسة
  .شكرا الس2يد الوز�ر

  .اللكمة �Sٔد السادة املس�شار�ن يف ٕاطار تعقHب

  :املس�شار الس2يد محمد Nلمي
  .شكرا الس2يد الوز�ر

واب دÝلمك قلمت بkٔن هناك فعال اك�ن تفاو·ت يعين الس2يد الوز�ر يف اجل
من Þة ٕاىل ٔ�خرى، وهذا يشء حصيح، ولكن الس2يد الوز�ر احملرتم، ما 
يقظ مضجعنا مكمثيل اSٔمة هو التفاوت ٔ�حHا� ا�ي �كون �اصال داvل 

  .نفس اجلهة
احلس2مية مïال، مس�شفى ٕاقلميي -تطوان-داvل Þة طن¸ة: ٔ�عطيمك مïال
ٕاىل �دود اليوم  �2010رقHته من مس�شفى Nادي س2نة  ملدينة وزان متت

�ش �كون عند� مس�شفى ٕاقلميي، لكن مع لك اSٔسف، وامسح يل  2016
ننقل لمك اهلموم دÝل الساكنة، سواء ساكن املدينة ا�يل �ارضة ٔ�و ساكن 
البوادي، بغيت نقول لمك بkٔن �س2تفادة من اخلدمات الصحية الزالت 

مما يعين ٔ�ن هناك صعوبة لساكنة ٕاقلمي وزان مدينة مfعرثة حلد الساNة، 
  .جتد صعوبة يف الولوج ٕاىل املراكز الصحية) قروية(وجامNات �رابية 

اك�ن هناك خصاص �ول لٔ�طر الصحية، اك�ن مس2توصفات قروية 
مغلقة داvل ٕاقلمي وزان، اك�ن معا�ة دÝل مرىض القصور اللكوي، مما 

                                                 
1 Imagerie par Résonance Magnétique 
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يف القZيطرة ٔ�و يف شفشاون، اك�ن ?يضطر هاذ الناس مييش �سكZوا 
اSٓليات Vا�هتم وزارة الصãة مشكورة، ولكن ما اكي½ش اSٔطر الطبية، 
اك�ن بعض احلاالت املس2تع¸X ا�يل تتجي من مدينة وزان وتيكون 

إالقلميي ملدينة وزان حبال ساعي الربيد يوVه املرىض ٕاىل ) املس�شفى(
مدينة الر�ط، مما يعين ٔ�ن هذا مدينة شفشاون ٔ�و ٕاىل مدينة تطوان ٔ�و ٕاىل 

  .املس�شفى إالقلميي ال حيمل ٕاال �مس
احZا فعال الس2يد الوز�ر، اكنت �رجمة لبناء مس�شفى وزارة الصãة، 
ولكن ٔ�مام تعقد املساطر إالدارية ٔ�و هناك بطء يف ٕاخراج هاذ املس�شفى 

  :إالقلميي ٕاىل �زي الوجود، بغيت نقول لمك
   تلقى من طرف هاذ احلكومة ٕاال ا�هتمEش؟واش ساكنة ٕاقلمي وزان مل

هل قدر ساكنة مدينة وزان وامجلاNات الرتابية Äادي يبقاوا يف قاNة 
  �نتظار ي½fظرون اSٓيت وا�ي لن يkٔيت؟

ٕاذن احZا بغينا نقول لمك احZا كفريق اشرتايك ال ميكن لنا ٔ�ن نصفق 
زان ا�يل يه يف �لباطل وبkٔن احلكومة احلالية مهشت الساكنة دÝل ٕاقلمي و 

ٔ�مس احلاVة �لÐدمات الصحية، وهاذ امللف الس2يد الوز�ر احملرتم ٔ�نمت Nىل 
  .دراية واطالع ·مني به

  .وشكرا

  :الس2يد رئEس اجللسة
  .الس2يد املس�شار شكرا

  .الس2يد الوز�ر �لرد Nىل التعقHب اللكمةلمك 

  :الس2يد وز�ر الصãة
م، احلكومة وال الوزارة ما يف جعا°، ٔ�� Äري نقول �لس2يد املس�شار احملرت 

معرها �كون يف نEهتا وال اكنت يف نEهتا وال Äادي �كون ٔ�هنا هتمش ساكنة 
من الساكنات ما معرها اكنت، ٔ�ما تقول ليا مïال ٔ�ن �س2تفادة من 
اخلدمات مازالت مfعرثة ٔ�� Äادي نقول ¤ ٕايه، حىت ٔ�� راه مواطن 

، واليين راه ما ميك½ش يعين يف مغريب، احZا لس2نا راضني Nىل هاذ الوضعية
مخس س2نني ٔ�ننا Äادي حنل مجيع املشالك، هاذو الس2ياسة الصحية ما اك�ن 
حىت يش دو° يف العامل، ؤ�قو� ؤ�?ررها ٔ�ماممك ا�يل �لت مشالك الصãة 

  .من اSٔلف ٕاىل الياء ما اكيناش
الس2ياسة الصحية بدٔ�هتا حكومات وحكومات ا�يل تعاق|ت Nىل هاذ 

يل تتدوي مïال Nىل املس2توصفات املغلقة واليين خصك تعرف اليش، مل
ا�يل اكن  300س2نني اكن ٔ�كرث من  7س2نني وال  6اSٔرقام، ق|ل مïال هذه 

، واليين هذا 53د� اكينة Ýاله اكينة  250وال  157مغلق، وبعد رجعو 
  .، واليين احZا Äري راضون53ٕاىل  300تطور من ٔ�كرث من 

ما يش هذا هتمEش وال ما بغيناش راه ٔ�ما فæ خيص املس�شفى 
 املس�شفى قلت الس2يد Ýاله كنا تناقش2نا هذه بضعة ٔ�سابيع وال بضعة ٔ�شهر

حول املس�شفى، اتفقZا ٔ�عطي�Zا الوNاء، قلت ٔ�نت املساطر إالدارية معقدة 

حصيح، و?يفاش بغييت د� حHث اvدينا قرار واش الفلوس موجود�ن حنلو 
)Tiroir (و يعH½اء العقاري ٔ�عطيته لنا، يعين د� ونبداو نبNين راه در� الو

راه اك�ن الفلوس، Äادي نربجمهم Sٔن اك�ن املزيانية دÝل لك س2نة، مZني 
مليون درمه راه ما ميك½ش، واليين  Ä80ادي جنيبو مïال هاذ املس�شفى 

  .راه Äادي يدار
  .شكرا

  :الس2يد رئEس اجللسة
  .شكرا الس2يد الوز�ر

  ."اخلصاص يف اSٔطر الطبية"Nه موضو  الثاينالسؤال 
اللكمة �Sٔد السادة املس�شار�ن من فريق اSٔصا° واملعارصة لتقدمي 

  .السؤال، تفضل

  :املس�شار الس2يد عبد السالم بلقشور
  .شكرا الس2يد الرئEس

  السادة الوزراء،
  الس2يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

هاذي ٔ�سابيع فæ  الس2يد الوز�ر، âسائلمك اليوم يف موضوع طرحZاه
خيص قX املوارد ال!رشية بصفة Nامة واSٔطر الطبية يف املس�شفHات 
الوطنية، و�خلصوص �لكمنا Nىل مركز Nالج اSٔمراض العقلية والنفس2ية 
وإالدمان مبدينة الزمامرة، واخلصاص املهول ا�يل ?يعرفوه، ؤ�ن� وقعتو اتفاقHة 

ىن املركز وا�يل قلنا يف �ٓخر مرة بkٔن رشاكة مع املعين �Sٔمر احملسن ا�يل ب
داملليون دÝل اQرمه، ولٔ�سف الزال مل �ش2تغل،  6القمية دÝلو تتفوق 

يعين كEش2تغل بوا�د الطريقة ا�يل Äري مfوقعة، Sٔن املركز اكن من املتوقع 
 (les consultations)ٔ�نه Äادي �كون فHه إاليواء، لكن اليوم ?يد�ر Äري 

نصف يوم يف اSٔس2بوع ٔ�قولها ؤ�� ٔ�عرف ما ٔ�قول و?يجي وا�د الطبEب 
  . ؤ�حتمل مسؤولييت فæ ٔ�قول

اليوم، الس2يد الوز�ر، واش املعضX احلقHقHة يه املوارد ال!رشية يف 
وزارة الصãة؟ هاذي يه املعضX؟ ت½سمعو اSٓن وزان مïال ها هام اعطاو 

جتاوز�  دالهكfارات، احملس2نني تي!Zيو يف املس�شفHات، يعين 8اSٔرض 
  . املساVد ودز� �لمس�شفHات فهاذ البالد

وإالشاكل الزال Nالقا وواحضا �لعيان ٔ�نه مشلك حقHقي، واش هذا هو 
املشلك هذا هو السؤال دÝيل ا�يل تنطرح وبغيتك تطمkٔين Nىل املشلك 

  .دÝل املركز دÝل الزمامرة، الس2يد الوز�ر

  :الس2يد رئEس اجللسة
 . شكرا الس2يد املس�شار

  .للكمة لمك الس2يد الوز�ر لٕالVابة Nىل السؤالا
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  :الس2يد وز�ر الصãة
  .شكرا الس2يد املس�شار احملرتم

ٔ�وال، يف املنظومة الصحية ?يفام اكنت املوارد ال!رشية يه العمود 
الفقري، وهاذ املشلك هذا دÝل مسيتو راه مايش طرح مع هاذ احلكومة وال 

امل فرâسا تعاين، وليين مايش املعا�ة مع احلكومة السابقة، هذا مجيع دول الع
دÝل فرâسا يه املعا�ة، ما Äاد�شاي احZا نتقارنو مع فرâسا، احZا املعا�ة 

  . دÝلنا ?برية و?برية Vدا
 æال فïخيص املوارد ال!رشية، م æا�يل بغيت نقول ¤ ٕاىل �دود اليوم ف

م لكها، فقط، ما عند�ش د� اSٔرقا 2015ل  2012خيص املمرضني من 
  . ممرضة وممرض هادو ا�يل توظفوا 10.253

  : مïال نعطيك فæ خيص املناصب املالية دÝل وزارة الصãة
مZصب مايل ا�يل فهيا مجيع املناصب، وفهيا كذ¤  3978: 2013

  املس�شفHات اجلامعية؛ 
 ؛ 2691: 2014
2015 :3100 . 

سابيع Äادي اSٔ  3وال  2هاذ العام Äري فæ خيص املمرضني عام قريب 
ممرضة وممرض، هذا جمهود، جمهود  1200حتل م|اراة دÝل املمرضني دÝل 

Äري اكيف، حصيح، Sٔن داميا كنت كنقول ٔ�ماممك، ٕاىل د� بغينا نبداو Äري من 
ممرضة وممرض، يعين امجليع  9000طبEب وحوايل  v8000اصنا حوايل  0

 . ه تقول �مس هللامZصب مايل Äري لوزارة الصãة �ش Ýال 17.000حوايل 
 26، )ٔ�لف( 25، )ٔ�لف( 24واملناصب املالية Nىل صعيد احلكومة لكها 

ٔ�لف، ٔ�� ما ?ره�ش الس2يد املس�شار، ٔ�� مfفق معك، واليين هذه 
مسؤولي�Zا مجيعا، هذه املناصب املالية ا�يل تناvدو احZا يف املزيانية شكون 

  . يل عطا هللا?يعطهيا لنا؟ تنصوتو Nلهيا لكنا، هاذ اليش ا�
ٔ�ما فæ خيص الزمامرة كنت طرحت ليا هاذ السؤال، وواNدتك، ميل 

  . واNدتك اس2تق|لت احلاج، ٔ�نت تتعرف
 les)هذاك املس�شفى بدينا âشغلوه، قلتهيا ٔ�نت، بدينا âشغلوه ب 

consultations)  ن هذه املسائلSٔ ،هذا راه بداية، راه ما ميك½ش جتي
Äري املس�شفHات بو�دمه واملواد ال!رشية راه يعين هو لك راه مايش 

بو�دو، راه اك�ن احلاكمة واك�ن، احZا تدرجييا واحلاج اكن مfفق واحZا 
  .. Äاديني فهاذ التوVه هذا، املاكن مغلق واحZا

ٔ�ما فæ خيص ميل ت½سمع ٔ�نه الناس تي!Zيو، مرح|ا بغينا نبوسو هلم 
قضية راه ٔ�� ت½سمع من بني الراس وحمتاجHهنم، واليين Äري نقول ¤ وا�د ال 

 9حىت ل  8ا�يل كت!ىن يف املغرب  10مؤسسات ا�يل كت!ىن، لك  10
كتكون Äري صاحلة، مايش ا�يل تي!ين وزارة الصãة، تي!Zيوها اSٓخر�ن هللا 

 premier) جيازهيم خبري، ما تEس�رش ما تيد�ر حىت تيجيب ¤، ها
étage)   ها(deuxième étage)ا تنZش احâو ، ممياكHقول هلم ٕاذا بغي�

  . تب½Hو اس�رشوا معنا د�رو معنا

ٔ�ما هاذ اليش ا�يل قليت الرشاكة اكينة وبدينا تدرجييا اكن مغلق د� احZا 
  .(les consultations)بدينا تتجربة ب 

  .شكرا

  :الس2يد رئEس اجللسة
  . شكرا الس2يد الوز�ر

  .اللكمة لمك الس2يد املس�شار يف ٕاطار التعقHب

  :يد عبد السالم بلقشوراملس�شار الس2 
يف ٕاطار الوقت املتبقي، الس2يد الرئEس، نلح مرة ٔ�خرى Nىل ?رم 
الس2يد الوز�ر ٔ�ن يويل لهذا املركز عناية vاصة، ؤ�ن يعطيه ليك ال يصاب 

  . احملسن والناس معه ولك من اخنرط يف هذا املرشوع ٕ�ح|اط شديد
ندها ملسة لٔ�سف ٔ�ن هاذ املبادرات ت�|غي عناية vاصة، وعناية ع 
  . ٔ�خرى خمالفة رمبا لقضاÝ مماثX ٕاىل �د ما، واس�سمح Nىل ما ٔ�قول

ولهذا ٔ��شد فHمك مرة ٔ�خرى، الس2يد الوز�ر، ٔ�نمت صديق الربملان وكثري 
احلضور معنا وت½شكرمك Nىل احلضور، ولكن ت½|غيو حىت يف اSٔجوبة كذ¤ 

  . �كون فعالية والن¸اNة Nىل ٔ�رض الواقع
  .وشكرا لمك

  :س2يد رئEس اجللسةال 
  . شكرا الس2يد املس�شار

  ".الوضع الصحي الصعب ٕ�قلمي تطوان"السؤال املوايل موضوNه 
اللكمة �Sٔد السادة املس�شار�ن من فريق التجمع الوطين لٔ�حرار 

  .تفضل الس2يد الرئEس. لتقدمي السؤال

  :محمد البكوري الس2يداملس�شار 
  .شكرا الس2يد الرئEس

  السادة الوزراء،
  يدتني الوز�رتني،الس2 

  ٕاخواين املس�شار�ن،
  ،ٕاخوايت املس�شارات

كام يعمل امجليع، الس2يد الوز�ر، رمغ ما تبذلونه من جمهودات ج|ارة 
لالرتقاء �خلدمات الصحية املقدمة �لساكنة، خصوصا �لعامل القروي 

  .واملناطق اجلبلية النائية
?بريا �لهنوض  ٕاال ٔ�ن جحم اخلصاص ?بري يف هذه املنظومة يبقى Nائقا

مبس2توى هذه اخلدمات، فعىل س!Hل املثال مس�شفى اSٔمراض الصدرية 
ٕاقلمي تطوان، ا�ي يعد معلمة حصية طالها ال½س2يان، مىت " �ن قر�ش"

  س2تعملون Nىل رد �عتبار لهذا املس�شفى، الس2يد الوز�ر؟ 
  .شكرا
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  :الس2يد رئEس اجللسة
  . شكرا الس2يد املس�شار
  .لوز�ر لٕالVابة Nىل السؤاللمك اللكمة الس2يد ا

  :الس2يد وز�ر الصãة
  .شكرا الس2يد املس�شار احملرتم

ٔ�وال، ت½شكرمك Nىل طرحمك لهذا السؤال، املنظومة الصحية يف تطوان 
وذاك اجلهة لكها óجميع املناطق Nىل الصعيد الوطين تنãاولو ند�رو جمهود، 

ٔ�ش در�،  مفا Äاد�ش âرسد ٔ�مامك ؤ�نت راه Nارف هاذ اليش احسن مين
و�ٓخرها يه االتفاقHة اليت متضات، توقعت ٔ�مام صاحب اجلال° واحZا بدينا 
يف اQراسات لبناء مس�شفى Vديد اكمل ومfاكمل دÝل إالقلمي Vديد دÝل 

  . مدينة تطوان
دÝل اSٔمراض الصدرية، هاذ " �ن قر�ش"فæ خيص املس�شفى 

Zن مSٔ هHالش؟ تعطلنا فN ،هHل املس�شفى تعطلنا فÝني تيكونو جوج د
الريوس ا�يل تEسريوه، هذا هو �لك رصا�ة ٔ�� نقولها ¤، Sٔن هذا مايش 

  . ت½شيك Nليمك، تنقول ¤ الواقع ٔ�ش واقع
يعين  (l’agence du nord)�لكفت به " �ن قر�ش"هاذ املس�شفى 

الواك° دÝل �منية الشامل، احZا عند� رٔ�ي، هام عندمه رٔ�ي، ت½|قى مايش 
ا مايش يه هذا، الرٔ�ي دÝهلم، دا� اتفقZا، ٔ�نه كنا اتفقZا ما دريت هذ
دÝل البناء والتجهزي حىت  (l’appel d’offres)دÝل  (le lot)ند�روش 

 (valide) اSٔول ميل �هتدم، (la démolition) دÝل (le lot)�كون 
(deuxième valide) ادي نبداو اخلدمة ٕان شاءÄ ا ٕان شاء هللاZواح ،

  .هللا

  :اجللسة رئEسس2يد ال 
  . شكرا الس2يد الوز�ر

  .اللكمة لمك الس2يد املس�شار يف ٕاطار التعقHب

  :املس�شار الس2يد محمد البكوري
  .شكرا الس2يد الوز�ر

فعال، ٔ�شكرمك ٔ�وال Nىل اجلواب دÝلمك، مؤكد�ن لمك ٔ�ن ٔ�س2باب Bزول 
هذا السؤال راجع ٕاىل الوضعية املزرية ملس�شفى اSٔمراض الصدرية هبذه 

  . مجلاNةا
هذا املس�شفى ا�ي �رجع ·رخيه ٕاىل فرتة امحلاية، واكن �س2تق|ل مرضاه 
من لك ٔ�رVاء الوطن نظرا �لسمعة اليت اكن ميتاز هبا يف معاجلة هذا املرض، 
حHث اكن يتوفر Nىل إالماكنيات ال!رشية والتجهزيات الطبية الالزمة اليت 

ة الطبية Nىل ٔ�حسن وVه، اكنت ÎساNده Nىل ٔ�داء هذه املهمة وهذه الوظيف
  . �هيك Nىل الفضاء البEيئ املمتزي ا�ي يتواVد به

س2نة اvSٔرية تدهور ٔ�داء هذا  20لكن مع اكمل اSٔسف وvالل 
  . املس�شفى الك|ري اليشء ا�ي انعكس سلبا Nىل ٔ�داء هذا املرفق العمويم

ة ؤ�مام ٔ�س2ئX الساكنة ملkٓل هذا املس�شفى و�اكFر ال�ساؤالت املرتبط
به، تناىه ٕاىل Nلمنا ٔ�ن هناك اتفاقHة رشاكة ما بني ٕاقلمي اSٔندلس وواك° 
الشامل وواك° �منية اSٔقالمي الشاملية، كام Vاء Nىل لساBمك، والس!ب لريتقي 
هذا املس�شفى ٕاىل مس�شفى �خfصاصات، ما يبقاش مس�شفى فقط 

 . دÝل اSٔمراض الصدرية
عال اكنوا اس2ت!رشوا vريا خصوصا و�¤ فالساكن دÝل هاذ املنطقة ف

بعد زÝرات مfتالية لهاذ الوفود دÝل ٕاقلمي اSٔندلس، وvاصة كام كتعرفوا 
  .الوقع دهاذ املس�شفى Nىل الناحHة �قfصادية و�ج�عية دÝل املنطقة

  فالساكنة ?ي�ساءلوا دامئا ٔ�ش2نو املkٓل دهاذ املس�شفى؟
  .وشكرا Nىل اجلواب ا�يل ٔ�عطيتو�

  :رئEس اجللسة الس2يد
  . شكرا الس2يد املس�شار

  .اللكمة لمك الس2يد الوز�ر ٕاذا رغبمت يف الرد Nىل التعقHب

  :الس2يد وز�ر الصãة
  . بع¸ا°

هاذ املس�شفى غيبقى معوما دÝل اSٔمراض الصدرية، ا�يل اكن غيبقى، 
 æل الساكنة ا�يل طلبوا ٔ�نه ما �ش يبقاش بعيد، فÝري هو الطلب دÄ

ول فقط التوليد، بغاو وا�د املصلãة دÝل ال½ساء والتوليد خيص فقط ٔ�ق
  . �كون يعين قريبة هلم، احZا ما عند� مانع، هاذ اليش ا�يل اك�ن

ٔ�ما املس�شفى óلك Äادي يبقى دÝل اSٔمراض النفس2ية والعقلية، 
وÄادي حنافظو Nىل الرتاث دÝلو وذاك اليش ا�يل اكنقدرو ند�رو �ش نب½Hو 

  .اك·لونيا واحZاÝ وزارة الصãة.. بني واك° الشامل وبني  بنفس الصيغة،
  .شكرا

  :الس2يد رئEس اجللسة
  .شكرا الس2يد الوز�ر

  .ؤ�شكرمك Nىل مسامهتمك يف هذه اجللسة
ون½fقل اSٓن ٕاىل السؤال اSٓين الفريد املوVه ٕاىل الس2يد وز�ر الس2يا�ة، 

مع اFالس مدى ا�رتام املكfب الوطين �لس2يا�ة لتعاقداته "وموضوNه 
  ".اجلهوية

اللكمة �Sٔد السادة املس�شار�ن من الفريق �س2تقاليل لتقدمي 
  .السؤال، تفضل س2يدي حسن

  :املس�شار الس2يد احلسن سليغوة
  .شكرا الس2يد الرئEس

كام هو معلوم ٔ�ن املكfب الوطين �لس2يا�ة مؤسسة عهد ٕا�هيا بتطو�ر 
وÞة س2ياحHة سواء وÎسويق املنتوج الس2ياI، وذ¤ هبدف جعل بالد� 

Nىل الصعيد الوطين ٔ�و �خلارج، وكذ¤ اختاذ ٕاجراءات ÎسويقHة فعا° من 
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  .V�ٔ2020ل بلوغ اSٔهداف املسطرة يف ٔ�فق رؤية 
ويف هذا الس2ياق، عقد املكfب الوطين العديد من االتفاقHات 
والتعاقدات مع اFالس اجلهوية، وذ¤ يف ٕاطار اBهتاج س2ياسة Vديدة 

  .اع الس2ياI وا�هنوض بهلتقوية القط
�ا âسائلمك، الس2يد الوز�ر، ما مدى ا�رتام املكfب الوطين �لس2يا�ة 

  لهذه االتفاقHات والتعاقدات اليت توقع مع اFالس اجلهوية؟
  .وشكرا

  :الس2يد رئEس اجللسة
  . شكرا لمك الس2يد املس�شار

  .اللكمة لمك الس2يد الوز�ر لٕالVابة Nىل السؤال

  :ز�ر الس2يا�ةالس2يد حلسن �داد و 
  .شكرا الس2يد الرئEس

  . شكرا الس2يد املس�شار Nىل طرح هذا السؤال
�لفعل راه اك�ن تعاقدات ما بني املكfب الوطين املغريب �لس2يا�ة 

  . وتقريبا مجيع اFالس اجلهوية �لس2يا�ة واFالس إالقلميية �لس2يا�ة
 ولكن يف ٕاطار وا�د اخلطة معل اليت تقد�ا هذه اFالس ومدى

ا�رتا�ا كذ¤ �لمساطر، Sٔنه هناك مساطر معمول هبا يف ٕاطار املراق|ة 
املالية اليت تقوم هبا وزارة املالية، ٕاذن يف ٕاطار ا�رتا�ا تيكون هناك جتاوب 
مع �لزتامات، ولكن حلد اSٓن هناك جتاوب ?بري Vدا من طرف املكfب 

  .الوطين املغريب �لس2يا�ة مع هذه التعاقدات
  .وشكرا

  :يد رئEس اجللسةالس2 
  . شكرا الس2يد الوز�ر

  .لمك اللكمة الس2يد املس�شار يف ٕاطار التعقHب

  :املس�شار الس2يد احلسن سليغوة
  .شكرا الس2يد الوز�ر

  .ك½شكرمك Nىل اجلواب دÝلمك وNىل هاذ إاليضا�ات
ولمك مع اSٔسف عندما نقول بkٔن املكfب الوطين �لس2يا�ة يلزتم 

ت، ٔ�� ?ميكن يل نقول ¤ بkٔن Nدة Þات يف �تفاقHات Nىل مدى التعاقدا
اFالس اجلهوية �لس2يا�ة، مïال مكدينة فاس ا�يل تعاقدات ووصلت حلد 

من القمية دÝل التعاقد، واش هنا هاذ السؤال % 20اSٓن ٔ�قل من 
  املطروح، هل Þة فاس فæ خيص اFلس اجلهوي �لس2يا�ة مل يقم بواج|ه؟

óقل من فاس ومنيش ¤ ملراf½سف نSٔٔاكد�ر، مع اS ¤ ش، منيش
الشديد بصفfمك الس2يد الوز�ر رئEس اFلس إالداري �لمكfب الوطين 
�لس2يا�ة، ا�يل كنطلبو مZمك هو �فãfاص والوقوف ما مدى هاذ 
االتفاقHات فني وصلت يف ٕاطار إالصالح دÝلها، Sٔن تنعرفو مد�ر املكfب 

ا�ة ومككfب Sٔنه ملكHة الوطين �لس2يا�ة ?يتعامل مع اFالس ومع الس2ي
vاصة دÝلو، ال يعترب ٔ��دا، ؤ�نمت كنظن بkٔن اللك ?يعمل هذه املسائل Sٔن 
لك اSٓداءات ا�يل كتkٔدى من اFلس الوطين �لس2يا�ة ?يعتربها بkٔنه ?يkٔدهيا 

  . من ما� اخلاص، وهناك خروقات مالية خضمة، هناك خروقات قانونية
هو رئEس اFلس إالداري �ش ا�يل كنطلبو من الس2يد الوز�ر بkٔنه 

يقوم بوا�د �فãfاص فهاذ املسائل لكها، ؤ�ظن بkٔن اFلس إالداري دÝلمك 
  .هو قريب Nىل اSٔبواب �ش تقوموا هباذ العمل Sٔن هناك Nدة خروقات

  .وشكرا الس2يد الوز�ر

  :الس2يد رئEس اجللسة
 . شكرا الس2يد املس�شار

  .تعقHبلمك اللكمة الس2يد الوز�ر �لرد Nىل ال 

  :الس2يد وز�ر الس2يا�ة
  الس2يد املس�شار احملرتم، 

احZا Nاملني مجيع " املكfب الوطين املغريب �لس2يا�ة"�ل½س2بة Fلس 
اSٓليات �ش �كون تدقHق �لحسا�ت دÝل اFلس، من مضن هذه راه 

ٔ�شهر من انعقاد  6موجود مدقق �لحسا�ت تيعطي التقار�ر دÝلو لك 
كذ¤ مراقب مايل ا�يل ·بع لوزارة املالية وا�يل هو  اFلس إالداري، هناك

كذ¤ �راقب مدى الزتامات اFلس، هناك جلنة موجودة ·بعة Fلس ٕادارة 
  . املكfب وا�يل يه كذ¤ تعطي تقار�ر الزتامات وافãfاصات

وا�يل معلنا هذه الس2نة كذ¤ من V�ٔل تقوية احلاكمة �ل½س2بة �لمكfب 
ة، معلنا جلنة دÝل �س�Pرات ا�يل يه Äادي الوطين املغريب �لس2يا�

تنظر كذ¤ يف مدى مالءمة املشاريع واخلطة ا�يل يه موضوNة من طرف 
  . اFلس وا�يل موافق Nلهيا جملس إالدارة

ٕاذن هناك، ٕاىل اكينة ٔ�مور ا�يل Äادي vاصنا âشوفوها ولكن ٔ�� ال 
ٔ�نه املدقق املايل وجلنة ميكن ٔ�نين ٔ�ق|ل بkٔنه راه اكينة خروقات، ولكن مادام 

  .�فãfاص ما وقفاÎش عند هذه اخلروقات
ٕاذن �ل½س2بة يل ٔ�� هناك، راه جملس إالدارة سZEعقد يوم امخلEس، ويوم 
امخلEس �كون هناك عرض شامل وتدقHق، وما ميكن لوش ٔ�نه يوافقوا Nىل 
ٔ�ي تقر�ر مايل كام اكن نوNه ٕاىل ما اكâش هناك تدقHق وكذ¤ اكن هناك 

فãfاص واكن هناك اطمئنان بkٔنه ما اكيناش هناك خروقات يف هذا إالطار ا
  . هذا

ٕاذن �ل½س2بة يل ٔ�� ?رئEس جملس إالدارة دÝل املكfب الوطين املغريب 
�لس2يا�ة لEست هناك خروقات، هناك الزتام وهناك كذ¤ دمع دÝل 
 احلاكمة Nىل مس2توى مراق|ة اFلس، ودمعناها بوجود اSٓن جلنة دÝل
  .إالسرتاتيجية ا�يل ت�|ع مجيع املشاريع دÝل املكfب الوطين املغريب �لس2يا�ة

  .وشكرا
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  :الس2يد رئEس اجللسة
  .شكرا الس2يد الوز�ر

 . ؤ�شكرمك Nىل مسامهتمك يف هذه اجللسة
هو موضوع السؤال الفريد " زحف إالمسنت وتدهور املناطق اخلرضاء"

  .دينةاملوVه ٕاىل الس2يد وز�ر السكىن وس2ياسة امل
اللكمة �Sٔد السادة املس�شار�ن من مجموNة الكونفدرالية اQميقراطية 

  .�لشغل لتقدمي السؤال، تفضيل الس2يدة املس�شارة

  :املس�شارة الس2يدة رVاء الكساب
 .شكرا الس2يد الرئEس

  الس2يد الوز�ر، 
âسائلمك ملاذا مل تتÐذوا إالجراءات الالزمة والرضورية �لãد من تدهور 

Eيئ وزحف إالمسنت Nىل املدن والقرى واFاالت الغابوية اFال الب 
  والبحرية؟
  .وشكرا

  :الس2يد رئEس اجللسة
 . شكرا الس2يدة املس�شارة

  .اللكمة لمك الس2يد الوز�ر لٕالVابة Nىل السؤال

  :الس2يد محمد ن!Hل بنعبد هللا وز�ر السكىن وس2ياسة املدينة
  . شكرا لمك Nىل هذا السؤال

زحف إالمسنت كام قلمت وا�متدن يه مسkٔ° مطرو�ة  الواقع ٔ�نه ٕاشاكلية
يف بالد� كام ٔ�هنا مطرو�ة يف مجيع دول العامل، و�لتايل من الصعب ٔ�ننا 
نقولو بkٔنه س½س2تطيع ٔ�مام الهجرة القروية، ٔ�مام ارتفاع دÝل العدد دÝل 

  . الساكنة ٔ�ننا Äادي حنافظو Nىل مدننا يف جحمها احلايل
مطروح هو ٔ�نه من V�ٔل التحمك يف ذ¤، يتعني املشلك اSٔسايس ا�يل 

ٔ�ن نذهب يف اجتاه Äري �جتاه ا�ي نعمتده اليوم وهو اجتاه قامئ Nىل اÎساع 
الرقعة اSٔرضية دÝل واملسا�ة العقارية دÝل هاذ املدن مبا ال هناية، وهذا 
ٔ�مر فHه مشالك حقHقHة، Sٔنه فني ما كزتيد ٔ�حHاء Vديدة وفني ما تزتحف 

Sٔرايض الفالحHة، ٔ�وال هناك مشلك �ل½س2بة لٔ�رايض الفالحHة، مث Nىل ا
هناك مشلك قمية �ل½س2بة ٕاليصال املاء، الكهر�ء، الطرق وÄري ذ¤ من 
املشالك، مما جيعل ٔ�نه اليوم احللول احلقHقHة يه ٔ�ن Bرجع ٕاىل وسط املدن 

  .ؤ�ن نذهب يف اجتاه دÝل العلو
كن الواقع ال �رتفع، هناك اليوم فT¤، ٔ�عتقد ٔ�نه هذا املبتغى، ل

ضغوطات مرتبطة هباذ الهجرة القروية، معامالت فاسدة ا�يل كتجعل ٔ�ن 
هناك زحف Nىل اSٔرايض، سكن Äري قانوين وكثري من املامرسات ا�يل 
كتkٔدي ٕاىل âشوء وا�د العديد دÝل اSٔحHاء Äري القانونية الكïرية املتعددة 

ها بعد ذ¤ بعملية ٕاNادة الهيلكة ا�يل احZا ا�يل مع اSٔسف يتعني التعامل مع 
تنقوموا هبا يف الوزارة وا�يل ملكفة Vدا، ٕاNادة الهيلكة �ٓش2نا يه؟ يه وصل 

هاذ املاء ووصل هاذ الضوء ووصل هاذ إال�رة العمومHة، ووصل هاذ 
  . الطرق ووصل التطهري

و�لتايل هذا ٔ�مر ا�ي يتعني ٔ�ن املغرب يتحمك فHه من vالل فfح 
Zاء ا�هت مHحSٔديدة �لتعمري، لكهنا مراق|ة حمددة، ورمبا يف بعض اV ٔةاطقkي 

ا�يل ميكن حيل لنا هذه  (l’aménagement progressif)التدرجيية
  .املشالك

  .شكرا لمك

  :الس2يد رئEس اجللسة
  .شكرا الس2يد الوز�ر

يف ٕاطار التعقHب، الس2يدة املس�شارة  املس�شار�ناللكمة �Sٔد السادة 
  .املس�شار تفضلٔ�و الس2يد 

  :املس�شار الس2يد عبد احلق �Eسان
شكرا الس2يد الوز�ر Nىل اSٔجوبة ا�يل ٔ�عطيتوا وا�يل N�ٔرتفfو فهيا يف 
مجموNة دÝل املقاطع، بkٔنه فعال هذا مشلك ?بري، ولكن �لكمتو فقط Nىل ٔ�نه 

  . فHه زحف Nىل اSٔرايض الفالحHة
ري خطري، Sٔنه ما التدمري البEيئ ا�يل تيعرف املغرب هو تدم ،لكن

�هيمش Äري املناطق اخلرضاء ما يش Äري الفالحHة، راه �هيم الغا�ت و�هيم 
املناطق الفالحHة وحىت السقوية مهنا، و�هيم اFال البحري ٔ�يضا، وحىت 

  .ذاك الفضاءات اخلرضاء داvل املدن حىت يه فهيا تدمري
óش ا�يل اكنت فæ يتعلق �ملناطق اخلرضاء داvل املدن، يف مدينة مرا

معروفة مكدينة خرضاء يف املغرب ٕاىل Vانب ?وهنا محراء، �راجعت âس2بة 
يف الس2نوات اvSٔرية، وهذا فHه مسؤولية دÝل  %81اSٔجشار فهيا ب 

  .احلكومة ودÝل اQو°
س½مترت من  �35ل½س2بة ملدينة البيضاء، لك بيضاوي عندو فقط 

  . مرة 41لعاملي ب املناطق اخلرضاء، وهذا تZEقص Nىل املعدل ا
�ل½س2بة ملدينة القZيطرة اكنت فهيا العديد من املناطق اخلرضاء لكن مت 
تدمريها، و�خلصوص السا�ة إالدارية، ٔ�� كنت مشEت ملدينة القZيطرة 
هاذي مدة، مشEت لها مؤخرا فني اك�ن املناطق اخلرضاء وىل Äري الضس، 

  .مدينة القZيطرةمن حسن حظنا راه �ارض معنا الس2يد، ما يش فقط 
�ل½س2بة �لغا�ت يمت تدمري الغا�ت ا�يل احZا يف املغرب فريد�ن فهيا يف 
العامل، الغابة دÝل اSٔراكن يف املناطق اجلنوبية، يف سوس ؤ�اكد�ر يمت تدمري 
هذه الغابة ا�يل يه دÝل اSٔراكن ا�يل يه ما اكيناش يف العامل لكه وتيãاولوا 

ٔ�خرى وما vداماش، الغابة دÝل املعمورة ا�يل  ٔ�هنم �س2ت½|توها يف مZاطق
  . يه 6ين Äابة يف العامل دÝل الفلني حىت يه يمت تدمريها

ٔ�يضا حىت اFال احليواين، فالرثوة احليوانية دÝلنا، �ديقة احليوان ا�يل 
اكينة يف متارة تعطات ملنعش عقاري، اSٔرايض بkٔخبس اSٔمثان وما اعطاÎش 

ديقة هاذي ومت تدمريها بوا�د الطريقة Äري مرشفة بتا· ٔ�ي اه�م لهاذ احل
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لبالد�، فkٔسد اSٔطلس بقى عند� هاذوك الشوية ا�يل اكينني متا، راه ميكن 
X|ميش2يوا يف الس2نوات املق.  

ٔ�يضا، فæ يتعلق �لسعيدية ٔ�يضا، السعيدية هذاك اFال البحري ا�يل 
توقف ضد الزحف Îس2تÐدم �ش يتداروا فHه ٔ�عشاب شو?ية اكنت ك 
  ..الرمال، اSٓن، مت التبذ�ر ذاك اFال البEيئ ٔ�يضا، مبعىن

  .شكرا الس2يد الرئEس

  :الس2يد رئEس اجللسة
  . شكرا الس2يد املس�شار

لمك اللكمة يف ٕاطار الرد Nىل التعقHب، الس2يد الوز�ر يف �دود الوقت 
  .املتبقى

  .تفضلوا بضع ثواين، عرش�ن ٔ�و كذا وعرش�ن، اربعة وعرش�ن

  :الس2يد وز�ر السكىن وس2ياسة املدينة
ٕاذن dرسNة، �ش نقو¤ ٔ�وال هنWEا ¤ �لك هذه املعلومات، ؤ�� 

  ٔ�جشعك Nىل ٔ�ن تظل يف هذا املوقف، Nالش؟
Sٔنه يف بالد� vاصنا ا�يل ?يدافع Nىل ٕاساكن الناس يف ظروف 
حس2نة، وvاصنا ا�يل ?يدافع Nىل البWEة وNىل احلفاظ Nىل هاذ اليش، Sٔن 

  .ذا هاجس وهذا هاجسه
ف|التايل، ما ميك½ش ما ندافعوش كذ¤ Nىل ٔ�نه الناس، Sٔن ٕاال ما 
سكZاهومش، ٔ�ش غيد�روا؟ غميش2يوا �لسكن العشوايئ، وملا غميش2يوا 

  . �لسكن العشوايئ، غميش2يوا لهاذ اSٔرايض ا�يل يه زراعية ٔ�و فالحHة
لكن الس2يد اSٓن vرب فقط، Sٔننا قZيطرة، ما عند�ش Nلهيا معلومات، و 

جشرة يف  11.000العمدة ا�يل Vالس �داÝ، ?يقو¤ ٔ�نه جشر ودار وا�د 
  .املدينة دÝل القZيطرة

  .ف|التايل اك�ن تعويض دÝل ما هو Äري موجود
  .شكرا

  :الس2يد رئEس اجللسة
  .شكرا الس2يد الوز�ر

  .ؤ�شكرمك Nىل املسامهة يف هذه اجللسة
س2يد وز�ر الرتبية الوطنية ن½fقل اSٓن ٕاىل اSٔس2ئX املوÞة ٕاىل ال 

  ".vلق شعب و�ن ذات قمية Nالية"والتكو�ن املهين، والسؤال اSٔول حول 
اللكمة �Sٔد السادة املس�شار�ن من الفريق اQس2توري اQميقراطي 

  .لتقدمي السؤال
  .تفضيل الس2يدة املس�شارة

  :املس�شارة الس2يدة NاYشة �ٓيتعال
  .شكرا الس2يد الرئEس
  الوزراء،الس2يدات والسادة 

  السادة املس�شار�ن، والس2يدات املس�شارات،
الس2يد الوز�ر، لقد معلت اQو° املغربية مZذ الPنZEات من القرن 
املايض Nىل معاجلة معضX البطا°، خصوصا يف ٔ�وساط الش2باب، وNىل 
رٔ�سهم خرجيي اجلامعات واملعاهد واللكيات ومراكز التكو�ن العام والتكو�ن 

  .املهين
 احلني، تعاق|ت احلكومات والس2ياسات العمومHة يف هذا مZذ ذ¤

اFال، حHث ٔ�مجع اللك Nىل ٔ�ن مالمئة التكو�ن مع مfطلبات سوق الشغل 
  .اSٓنية واملس2تق|لية هو الرهان اSٔسايس واجلوهري حلل معضX البطا°

كام ٔ�ن تطورات �جنازات اليت عرفهتا بالد� Nىل املس2توى 
خمطط "اطق احلرة، اSٔقطاب الفالحHة والصناعية، �قfصادي، مهنا املن

، ومشاريع الطاقة الشمس2ية، "خمطط املغرب اSٔزرق"، "املغرب اSٔخرض
لك هذه اZططات vلقت وس2تÐلق يف املس2تق|ل احfياVات Vديدة يف 

  .سوق الشغل
  : سؤالنا الس2يد الوز�ر

Îسا�ر  ما يه ٕاسرتاتيجيتمك خللق شعب و�ارات تعلميية ذات قمية Nالية
احfياVات السوق وتقلل من ٔ�فواج البطا° وتضمن العEش الكرمي �لش2باب 

  املغريب؟
  .وشكرا

  :الس2يد رئEس اجللسة
  . شكرا �لس2يدة املس�شارة

  .اللكمة لمك الس2يد الوز�ر لٕالVابة Nىل السؤال

الس2يد vاQ �رVاوي الوز�ر املنتدب Qى وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن 
  :املهين

  .س2يد الرئEسشكرا ال 
  .شكرا الس2يدة املس�شارة

وزارة الرتبية الوطنية والتكو�ن املهين، خصوصا قطاع التكو�ن املهين، 
�سهر Nىل موا?بة لك املس2ت¸دات يف القطاع �قfصادي، حبيث يعمل 

  .Nىل حتيني قامئة الشعب والتخصصات مع احfياVات سوق الشغل
، 2021نية �لتكو�ن املهين يف هذا الصدد، âشري ٕاىل إالسرتاتيجية الوط 

اليت خصصت حمورا ٔ�ساس2يا وهاما لتعز�ز الرشااكت مع املقاوالت 
واملنظامت Äري احلكومHة وامجلاNات احمللية من V�ٔل ٕا�داث ختصصات �نية 
توا?ب تطور اجلهات، وÎس2تجيب حلاجHات �قfصاد الوطين من كفاءات 

رجيني يف �ندماج يف يف القطاNات الواNدة، وتEرس وÎسهل مkٔمورÝت اخل
  . سوق الشغل

شعبة،  300يف هذا الس2ياق، يتوفر Þاز التكو�ن املهين Nىل ٔ�زيد من 
شعبة موزNة Nىل ٔ�مه قطاNات التكو�ن املهين، حبيث Îشمل ٕاضافة  300

ٕاىل التخصصات املعتادة، ختصصات Vديدة توا?ب سوق الشغل 
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Öات والطاNصاد الوطين، مكهن الصناfطلبات �قfرات والطاقات وم
  .املت¸ددة والس2يارات

وختضع هذه الشعب dشلك مهنجي ملقاربة اجلودة اليت تعمتد Nىل حتسني 
الربامج املرقZة، ملا يضمن اك�ساب املهارات والكفاءات املطلوبة �لمتدربني 

  . وكذ¤ التكو�ن املس2متر �لمؤطر�ن واملكونني
ملهمة، حبيث ٔ�ن âس2بة هذه املقاربة ٔ�دت ٕاىل حتقHق مجموNة من النتاجئ ا

يف لك هذه  100%حىت  �75ندماج يف سوق الشغل Vد مرتفعة ما بني 
الشعب، ؤ�عطي بعض اSٔمXï، هناك مïال �ل½س2بة ملس2تÐديم قطاع 

لرونو "من âس2بة �ندماج، �ل½س2بة  95%الصناNات ومعدات الطريان 
من املس2تÐدمني خرجيي مكfب التكو�ن  %85" صومااك"و" املغرب

من مس2تÐديم الصندوق الوطين ملنظامت �حfياط  96%ملهين، ا
وخرجيي مكfب  2+�اميل شهادة البالكورÝ  ،(CNOPS2)�ج�عي 

  . التكو�ن املهين
خمطط ال�رسيع "كام يمت العمل Nىل املسامهة يف تفعيل مضامني 

ٔ�لف مZصب شغل Nرب ٕا�داث  500ا�ي �روم ٕا�داث " الصناعي
  .احلاجHات اليت تتطور �س2مترار�كوينات ت�ىش مع 

  .وشكرا

  :الس2يد رئEس اجللسة
  . شكرا الس2يد الوز�ر

  .اللكمة ¤ الس2يدة املس�شارة يف ٕاطار التعقHب

  :Nا�شة �ٓيتعال الس2يدةاملس�شارة 
  .شكرا الس2يد الرئEس

  .شكرا الس2يد الوز�ر
?ون تعقHيب لEس تعقHبا Nىل جوا�مك ٔ�كرث من قد ٔ�حHلمك ٕاىل الواقع ا�ي 
يkٔتZEا بعدد خرجيني �مكيات ?برية، ولكن ال يتوفرون Nىل الولوج ٕاىل سوق 
الشغل ٕاما راجع لعدم توافق الشواهد اليت حصلوا Nلهيا مع تطورات سوق 

  .الشغل ٔ�و Nدد مكيات الطلبة املتخرVني ال ميكن هلم الولوج
6نيا، الس2يد الوز�ر، ٔ�رشمت ٕاىل مجموNة من القطاNات ٕاال ٔ�نه مت ٕاغفال 
 Xوي يف املغرب، ؤ�ن اليد العامHا�ي �شلك قطاع ح Iالقطاع الفال

  . دÝل القطاع الفالI ال تتوفر يف املهن دÝل التكو�ن املهين
وقد نقول �لس2يد الوز�ر، هل هناك ٕاماكنيات واحضة واسرتاتيجيات 

  ٕالدماج ٔ�بناء الفال�ني يف القطاع دÝل التكو�ن املهين؟
  .وشكرا

  :لسةالس2يد رئEس اجل 
  . شكرا الس2يدة املس�شارة

                                                 
2 Caisse Nationale des Organismes de Prévoyance Sociale 

  .لمك اللكمة �لرد Nىل التعقHب يف �دود الوقت املتبقى

  :الس2يد الوز�ر املنتدب Qى وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهين
ٔ�شري ٕاىل �ن وشعب، عفوا الفالحHة Sٔنه نعتربها شعب تقليدية 

اليت �راعي  ومfوفرة يف لك ٔ�حناء املغرب، ؤ�رشت فقط ٕاىل الشعب اجلديدة
  . التطورات �قfصادية و�ج�عية

وهناك اه�م جبميع الشعب والوزارة Nىل اس2تعداد لتطو�ر وحتيني هذه 
  .التخصصات Nىل حسب �اجHات سوق الشغل

  :الس2يد رئEس اجللسة
  .شكرا الس2يد الوز�ر

اس2تفادة ٔ�طر املكfب الوطين �لتكو�ن املهين وٕانعاش الشغل من "
، هو "د السادس لٔ�عامل �ج�عية �لرتبية والتكو�نvدمات مؤسسة محم

  . موضوع السؤال املوVه �لس2يد وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهين
  .اللكمة �Sٔد السادة املس�شار�ن من فريق العدا° والتمنية تفضل

  :املس�شار الس2يد Nيل العرسي
  الس2يد الرئEس،
  الس2يد الوز�ر،

  وز�رة،السادة الوزراء، الس2يدة ال
  الزمHالت والزمالء املس�شار�ن احملرتمني،

ٔ�سائلمك، الس2يد الوز�ر، عن اSٔس2باب اليت حتول دون اس2تفادة ٔ�طر 
ومس2تÐديم املكfب الوطين �لتكو�ن املهين وٕانعاش الشغل من vدمات 
مؤسسة محمد السادس لٔ�عامل �ج�عية �لرتبية والتكو�ن رمغ ان�هئم 

  لنفس القطاع؟ 
  .وشكرا

  :لس2يد رئEس اجللسةا
  . شكرا الس2يد املس�شار

  .لمك اللكمة الس2يد الوز�ر لٕالVابة Nىل السؤال

  :الس2يد الوز�ر املنتدب Qى وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهين
  .شكرا الس2يد املس�شار Nىل السؤال

القايض ٕ��داث وتنظمي مؤسسة محمد  73.00طبقا Sٔحاكم القانون رمق 
Sٔعامل �ج�عية �لرتبية والتكو�ن، يعترب مجيع موظفي السادس �لهنوض �

قطاع التكو�ن املهين بوزارة الرتبية الوطنية والتكو�ن املهين ٔ�عضاء 
مZخرطني يف هاذ املؤسسة اليت هتدف ٕاىل Îشجيع واملساNدة Nىل ٕا�داث 
و�منية وتقوية وتفعيل الب½Hات التابعة �لقطاع العام ٔ�و اخلاص واليت Îسعى 

  . القHام خبدمات اج�عيةٕاىل 
ٔ�ما فæ خيص مس2تÐديم مكfب التكو�ن املهين وٕانعاش الشغل فٕاهنم 
�س2تفHدون من اSٔعامل �ج�عية اليت توفرها هلم هذه املؤسسة اليت ي½متون 
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  . ٕا�هيا، ويف بعض اSٔحHان بظروف ٔ�كرث ؤ�حسن ٕاجيابية
ؤسسات حبيث هناك السكن، حبيث يمت Nرب اتفاقHات �لقروض مع م

مالية خمتصة من V�ٔل ا�متf ب½سب فائدة Vد ممتزية، مث هناك الرتفHه حبيث 
يتوفر املكfب Nىل مراكز لالس2تق|ال مبختلف املدن الس2ياحHة، كام يمت ٕا�رام 
اتفاقHات مومسية vالل شهر غشت مع العديد من املنعشني الس2ياحHني 

ربمة، كام ينظم من لكفة االتفاقHات امل 50%ويتحمل فهيا املكfب âس2بة 
 .س2نوÝ خمæ صيفHا لفائدة ٔ�بناء املس2تÐدمني

مث هناك اQمع املايل حبيث خيصص املكfب مãZة مجليع مس2تÐدمHه 
ا��ن حيجون �ÝÌر املقدسة، ومãZة اQخول املدريس وكذا مãZة عيد 

 . اSٔحضى وسلف عيد اSٔحضى، ومãZة مالية مبناس2بة إال�ا° Nىل التقاNد
غطية الصحية بواسطة اتفاقHة �لتغطية الصحية مربمة مع مث هناك الت 

رشاكت التkٔمني، �متكن مبقfضاها مس2تÐدمو مكfب التكو�ن املهين وٕانعاش 
الشغل من �س2تفادة، سواء Nىل مس2توى اخلدمات ٔ�و Nىل مس2توى 

  . Îسديد مصاريف التطبEب والعالج ووج|ات �خنراط
ارة لتلقي لك �قرتا�ات ومع ذ¤، ويف اvSٔري، الوزارة رهن إالش

ودراس2هتا، والبحث عن Vدوى ٕادماج لك هاذ اخلدمات يف ٕاطار مؤسسة 
  .وا�دة، Nىل ٔ�ساس ٔ�ن ال يمت إالرضار �حلقوق املك�س2بة

  .وشكرا

  :الس2يد رئEس اجللسة
  . شكرا الس2يد الوز�ر

  .اللكمة �Sٔد السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعقHب

  :Nيل العرسي املس�شار الس2يد
شكرا الس2يد الوز�ر Nىل التوضيãات وإالفادات اليت وردت يف 

  . اجلواب
ولكن حنن طرحZا ٔ�صال السؤال بطلب من الشغيX املعنية، مما يعين 

  . بkٔهنا Äري مر·�ة �لÐدمات �ج�عية اليت تقد�ا مؤسسة التكو�ن املهين
إالسرتاجتية اليت دvلت فهيا بالد� vاصة من vالل خمطط التطو�ر 
الصناعي تقfيض �ه�م dشلك ٔ�كرب بقطاع التكو�ن املهين، و�ه�م هبذا 
القطاع يقfيض ��لزوم �عتناء و�رتقاء dشغيX هذا القطاع، vاصة 
املكونني ا��ن يعانون dشلك ?بري يف الشق �ج�عي، خفدمات هذا 

  . املكfب حسب ٕافاداهتم يه vدمات هزيX ومfواضعة Vدا
ك ٕاشاكالت اج�عية مfعددة، ما ٔ�فادو� به ٔ�ن هناك مشلك 6نيا، هنا

الرتقHة املتوقف، هناك مشلك التعويض والتحفزيات املتوقف، هناك 
مشلك د�كتظاظ وكرثة ساNات العمل ومشلك كرثة اSٔفواج ا�ي يقلل 

  . dشلك Vيل من جودة التكو�ن، وينعكس �لتايل Nىل جودة املكونني
�ر، اعتبارا للك هذه املالحظات، نلمتس بلساهنم �لتايل، الس2يد الوز

وبطلب مهنم ٕادماÞم ٔ�و متكHهنم من احلق يف �س2تفادة من vدمات 

مؤسسة محمد السادس لٔ�عامل �ج�عية �لرتبية والتكو�ن Nىل اعتبار ٔ�هنم 
، Nدد مfحمك 9000ي½متون ٕاىل نفس قطاع، vاصة ؤ�ن Nددمه يف �دود 

طا ?بريا Nىل هذه املؤسسة، و�لتايل ٔ�ن ٕاماكنية فHه وممكن، لن �شلك ضغ
�س2تفادة من vدمات املؤسسة، جيب ٔ�ن يؤvذ بعني �عتبار ولو اقfىض 

  .اSٔمر تعديل القانون املنظم �لمؤسسة
  .وشكرا الس2يد الوز�ر

  :الس2يد رئEس اجللسة
  . شكرا الس2يد املس�شار

  ".ساس2ينيحضاÝ النظامني اSٔ "منر ٕاىل السؤال الثالث، موضوNه 
اللكمة �Sٔد السادة املس�شار�ن من الفريق �س2تقاليل لتقدمي 

  .السؤال، تفضيل الس2يدة املس�شارة

  :املس�شارة الس2يدة vدجية الزويم
  .شكرا الس2يد الرئEس

  الس2يد الوز�ر، 
  ٕاىل ٔ��ن وصل ملف حضاÝ النظامني اSٔساس2يني؟

  .وشكرا

  :الس2يد رئEس اجللسة
  . شكرا الس2يدة املس�شارة

  .لمك اللكمة الس2يد الوز�ر لٕالVابة Nىل السؤال، تفضل

  :والتكو�ن املهين الس2يد الوز�ر املنتدب Qى وز�ر الرتبية الوطنية
  .شكرا الس2يد الرئEس

  . شكرا الس2يدة املس�شارة
ؤ�عيد التذكري مبا س2بق ٔ�ن قلته يف Nدة مZاس2بات خبصوص هاذ 

ٔ�حHلوا Nىل  7600موظف، من بEهنم  30.000امللف، ا�ي هيم حوايل 
  :، وتتوزع هذه الفWة Nىل2015- 2012التقاNد ما بني 

  ؛27.830: ٔ�ساتذة التعلمي الثانوي إالNدادي -
  ؛1323: امللحقون الرتبويون -
  . 960: ملحقو �قfصاد وإالدارة -

املعنيون �Sٔمر مرتبون لكهم �اليا يف السمل العارش وال يتوفرون Nىل 
، 11الرتش2يح �لرتيق ٕاىل اQرVة اSٔوىل السمل س2نوات من V�ٔل  10ٔ�قدمHة 

ملف هذه الفWة من مضن امللفات اليت حتظى �اله�م و�Sٔولوية يف مجيع 
  . امللفات العالقة واملتوارثة عن احلكومات السابقة

مع ذ¤ عقدت Nدة اج�Nات وبذلت جمهودات، متكZنا من vاللها 
 قطاع الرتبية الوطنية وقطاع تذليل الصعو�ت و�خfالفات اليت اكنت بني

حبيث بذل جمهود ٕالجياد �ل مZاسب يف ٔ�رسع وقت  حتديث إالدارة،
  . ممكن، وقد مت التوافق وتذليل الصعو�ت بني الوزارتني حول هاذ امللف
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اSٓن امللف يف ٕاطار ٕاجياد احلل املناسب مع وزارة املالية وبت½س2يق مع 
  .ء هللارئاسة احلكومة يف ٔ�رسع وقت ممكن ٕان شا

  :الس2يد رئEس اجللسة
  .شكرا الس2يد الوز�ر

 .اللكمة ¤ اSٔخت املس�شارة يف ٕاطار التعقHب

  :املس�شارة الس2يدة vدجية الزويم
  .شكرا الس2يد الوز�ر

طبعا جوا�مك فضفاض، مملوء �Sٓمال، يعد vريا، ولكن القابل لٕالجناز 
�رقت،  4000، 30.000ٔ�و القابل �لت�|ع Äري موجود، هاذ الفWة اكنت 

  . خرجوا ٕاىل Äري ذ¤ ما اك�ن حىت يش مشلك 6000
اكينة نية، قلمت وNربمت عهنا، بkٔن جيب ٔ�ن حيل هذا امللف Sٔن هاذو 

داSٔش2ياء،  2واكنوا حضاÝ دÝل  85حىت ل  72الناس ا�يل توظفوا من 
النوبة اSٔوىل ما اكنوش تي�ãس2بوا هلم الشواهد دÝهلم يف �ني حت�سب 

  . ىلٔ�طر اSٔخر 
س2نني يف ٕاطار �ش  6، الناس لكها ?يد�روا 2003مث املرة الثانية يف 

س2نني، ٕاذن هاذو حضاÝ نظامني ٔ�ساس2يني وهام ا�يل ?ونوا  10يرتقاو ٕاال هام 
املغاربة اكملني �ش Bكونوا واحضني، Vاو يف ٕاطار مغربة اSٔطر، ٕاىل Äري 

  . ذ¤
يل كتبغيو د�رو ودوزو ٕاذن ند�رو مرسوم حبال ا�يل كتد�رو املراس2مي ا�

يش �اVة، وند�رو الحئة ٕامسية ٔ�ن هؤالء Äادي يرتقاو، حىت يرتقاو وما 
دvلهمش يف احلصيص، Sٔن ما ميك½ش، راه وvا دvلهم يف احلصيص وvا 
�زيد هلم ذاك اليش اجلزايف ا�يل كنا كهندرو Nليه، راه معرمه ما Äادي 

  . يرتقاو، الس2يد الوز�ر، هذا من Þة
�س ?بار راه ما ميك½ش جييو حيتجوا يف الر�ط �ش ٕاذن هاذو 

Îشوفهم، راه وvا ?يجيو ?يجيو قX، وراه vاصنا âشوفو �عتبارات دÝهلم 
وما ميك½ش Bزيدو منرمدو رVال التعلمي ٔ�كرث من هاذ اليش هذا، هاذو �س 

  . حقهم، عندمه احلق يف الرتيق، ٕاذا حنسمو فهاذ إالطار
لس2يد الوز�ر، فوجWنا حنن يف الفريق واليشء �ليشء يذ?ر، ا

�س2تقاليل ٔ�ننا هناك مد�رية ملكفة عندمك �لتواصل تصدر بالÄا حصفHا �رد 
فHه Nىل رئEس الفريق، وهاذ اليش مايش معقول، احZا نتãدث يف مؤسسة 
دس2تورية، V l�ٔاوبنا ٔ�نت، جياوبنا رئEس احلكومة، ٔ�ما جياوبنا مصلãة 

  �البزتاز  بتفويض عن الوز�ر و�هتمنا
  ٔ��ن ابزتز�مك؟ وفæ ابزتز�مك؟ و?يف ابزتز�مك؟ : حنن نقف هنا ونقول

هل ٕاذا طرحZا سؤ� فٕاننا نبزت؟ هل ٕاذا F�ٔر� موضوNا، هل حنن 
  نبزت؟ هل ٕاذا راسلنا اليوم رئEس احلكومة �مللف اكمال، هل نبزت؟ 

�ريد مZا  ٕاننا نقوم فقط مبراق|ة معل احلكومة، هل هذا ابزتاز؟ ماذا
مكعارضة؟ ٔ�ن نصفق �لحكومة ليك ال نبزت، ما معىن هذا �بزتاز؟ ما 

  معناه؟ 
Bريد ٔ�ن Îسحبوا ابزتازمك، Sٔننا نعترب اس2تفزازا وحترشا حكومHا ومصادرة 
�لعمل الربملاين، ولEس من حق ٔ�ي ٔ��د من احلكومة ٔ�ن يصادر مراق|ة 

  . الربملانيني �لعمل الربملاين
ض ٔ�ن جتيبو� يف هذه البالÄات، ٔ�جHبوا عن مث جيب Nليمك عو 

املشالك املطرو�ة يف ٔ�طر التعلمي، جيب ٔ�ن جتيبوا رVال التعلمي ؤ�ن حتلوا 
مشالك التعلمي، ال ٔ�ن �ردوا Nلينا، فZحن قادرون Nىل ٔ�ن Bرد Nليمك مWة 

  .مرة

  :الس2يد رئEس اجللسة
  . شكرا الس2يدة املس�شارة

 . التعقHبلمك اللكمة الس2يد الوز�ر �لرد Nىل

  :والتكو�ن املهين الس2يد الوز�ر املنتدب Qى وز�ر الرتبية الوطنية
ٔ�� ٔ�عتقد سÎٔkش!ث مبوضوع السؤال، وا�ي كام قلت هو ن�H¸ة 
لرتاكامت س2نوات، ومع ذ¤ احلكومة مZذ البداية معلت Nىل ٕاجياد �ل 

  . مZاسب لهذا امللف، وهناك معل Vدي نقوم به
اج�Nات خبصوص هذا املوضوع، ومتكZنا،  وكام قلت لمك، اكنت هناك

بطبيعة احلال لEس �Sٔمر السهل هذا، من تدليل الصعو�ت و�خfالفات 
اليت اكنت بي½Zا وبني وزارة حتديث إالدارات العمومHة، اSٓن بقي العمل 
واFهود �لوصول ٕاىل توافق مع وزارة املالية، خصوصا مع ما ٔ�رشت ٕاليه من 

  .�لسهل ?ون Nدد هؤالء لEس
  .وشكرا

  :الس2يد رئEس اجللسة
  .شكرا الس2يد الوز�ر

  .ؤ�شكرمك Nىل مسامهتمك يف هذه اجللسة
ن½fقل اSٓن ٕاىل السؤال املوVه ٕاىل قطاع التعلمي العايل، وموضوNه 

  ".اخfالالت اس2تفادة الطلبة من التغطية الصحية"
دمي اللكمة �Sٔد السادة املس�شار�ن من فريق اSٔصا° واملعارصة لتق

السؤال، اSٔصا° واملعارصة، هل هناك ٔ��د املس�شار�ن من �ريد تقدمي 
السؤال املتعلق �خfالالت اس2تفادة الطلبة من التغطية الصحية، خنليو هاذ 

  .السؤال فæ بعد
ن½fقل ٕاىل السؤال الثاين دامئا يف قطاع وزارة التعلمي العايل، وموضوNه 

  ". اQاك�رة املعطلني"
السادة املس�شار�ن من الفريق �س2تقاليل لتقدمي اللكمة �Sٔد 

  .السؤال، الس2يد الرئEس تفضل

  :املس�شار الس2يد عبد السالم ا�لبار
  .شكرا الس2يد الرئEس
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  الس2يدتني احملرتمfني الوز�رتني،
  السادة الوزراء،

  اSٔخوات، إالخوة املس�شار�ن احملرتمني،
لس2يدة الوز�رة احملرتمة، الس2يد الوز�ر احملرتم، اQاك�رة املعطلني، ٔ�و ا

اQاك�رة املعطلني وÝما �لكمنا وÝما حتدثت الوزارة عن داك�رة، ما مkٓل، ٔ�و 
  مىت سE|قى ٔ�نني اQاك�رة املعطلني �رن يف �ٓذاننا؟

  .مع ا�رتامايت الس2يدة الوز�رة
  .تفضل

  :الس2يد رئEس اجللسة
  .شكرا لمك الس2يد املس�شار

  .ة Nىل السؤالاللكمة لمك الس2يدة الوز�رة لٕالVاب

الس2يدة مجيX مصيل الوز�رة املنتدبة Qى وز�ر التعلمي العايل والبحث 
  :العلمي و�كو�ن اSٔطر
  .شكرا الس2يد الرئEس

  الس2يد املس�شار احملرتم،
ٔ�وال، ال ميكن ٔ�ن نتãدث هبذه الصيغة ونقول ٔ�ن هناك داك�رة معطلني، 

 fكتوراه هو من املواضيع اليت فQن اليوم موضوع اSٔ حنا فهيا ورشا وطنيا
  . ?بريا Vدا، من V�ٔل ٕاصالح سf اQكتوراه

ويف هذا إالطار ميكZين ٔ�ن ٔ�ؤكد ٔ�نه اليوم Qينا Îشخيص ملراكز 
دراسات اQكتوراه Nىل املس2توى الوطين، وهذا ال�شخيص اليوم ا�ي بني 

 26.000مركز بتقريبا  58مركز Nىل املس2توى الوطين،  58ٔ�ن Qينا اليوم 
Sٔول مرة �كون Qينا ٕاحصاء، وطبعا عندما نقول ٕاحصاء Nىل �حث، 

املس2توى الوطين، هناك كذ¤ ٕاحصاء يف احلقول املعرفHة وا�يل فهيا هاذ 
  .جماالت �ش2تغال

�ل½س2بة �لحكومة بذلت مساعي ?برية من V�ٔل توفري مZاصب مالية يف 
�داث مت إ  2016ٕاىل  2012اجلامعات، وهنا �كفي ٔ�ن ٔ�ذ?ر ٔ�نه مZذ س2نة 

مZصب، هذا يف ٕاطار إال�دا6ت اخلاصة �جلامعة يعين التعلمي  2100
  . العايل

ٔ�ما �ل½س2بة ملناصب التحويل اخلاصة �ملوظفني اQاك�رة فقد بلغت 
، هذا نعتربه جمهودا اس2تZmائيا مت القHام به فهاذ الس2نوات الثالث 1280

  .اvSٔرية، من V�ٔل توفري مZاصب مالية يف مس2توى التãدÝت
  .وشكرا

  :الس2يد رئEس اجللسة
  . شكرا

  .لمك اللكمة الس2يد رئEس الفريق يف ٕاطار التعقHب، تفضل اليس ا�لبار
  

  :املس�شار الس2يد عبد السالم ا�لبار
  .شكرا الس2يد الرئEس

الس2يدة الوز�رة احملرتمة، حنن س2نكون جبانبمك، Qينا ٔ�مل وثقة ?برية يف 
 ميكZنا ٔ�ن خنفHه، واقع احلال احملرضيني اFهودات املبذو°، Äري ٔ�ن الواقع ال

  .ٔ�و اQاك�رة ا�يل س2بق هلم وقعوا حمارض الزالوا حيتجون
مسعنا ٔ�ن احلكومة احملرتمة جمهود ج|ار �ش جتي وتؤكد ٔ�هنا غتد�ر 
  التعاقد، واش وا�د نوفرو لو املنصب املايل ووا�د ند�رو معه التعاقد؟

�ملهارات دÝهلم و�لكفاءة املغربية  6نيا، ٕاىل اكن هاذ اQاك�رة كنفfخرو
املشهود لها Nرب التارخي وNرب دول العامل، ما نبقاوش âرشدومه رامه �ميش2يو 
Äري ٕاما ميوتوا يف البحر ٔ�و �ميش2يو اSٔدمغة دÝلنا �متيش ت�سوق وختدم يف 

  . اخلارج
راه  2000اليوم رVاء هذاك املناصب املالية، vاص ميل نقولو وظفZا 

يش معطلني، Vلهم ?يجيوا واحZا مايش ضد ٔ�ن �جهتادات دÝل Vلهم ما
املوظفني، ولكن رضورة العناية بفTة ٔ�?باد الشعب، راح احZا مïال اSٓن ٔ�� 
لست معارضا بقدر ما ٔ�نين ٔ�رى، N�ٔا�ن بkٔن اQاك�رة اليوم Nار، احZا عند� 

 ٔkار بN ،اك�رة يبقوا معطلنيQٔن اkار بNاالت وFننا ما خصاص يف ش2ىت ا
نلتفوش وجنرومه وخند�م Äادي âس2تافدوا من الكفاءات دÝهلم ما �دمه 

  .مازالني قادر�ن يعطيوا
راه، الس2يدة الوز�رة احملرتمة، ٕاما Äادي نوقفو هاذ اQراسة دÝلنا التعلمي 
العايل ٕاىل ما اكنت يش تتوا?ب وترنبطوها مبحيطها، اجلامعة Bربطوها dسوق 

ند�رو هلم Nىل فا�ن خيدموا، احZا تنقولوا ٔ�ن الوضعية  الشغل، ٕاما نوقفها ٕاما
�ج�عية ٔ�و، عفوا الوضعية �قfصادية، وإال?راهات العاملية هاذ اليش 
معروف، ولكن هذا ال �شفع بkٔن يبقى دكتور معطل وحنن يف �اVة ماسة 

  .خلدماته
  الس2يد الرئEس احملرتم،

  .شكرا

  :الس2يد رئEس اجللسة
  .شكرا الس2يد الرئEس

  .الوز�رة �لرد Nىل التعقHب، تفضيل الس2يدةاللكمة ¤ 

الس2يدة الوز�رة املنتدبة Qى وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي و�كو�ن 
  :اSٔطر

مرة ٔ�خرى ٔ�نه اليوم القانون املغريب ا�ي متت املصادقة Nليه يف الربملان 
امعات هو ٔ�ن التوظيف هو �ملبارÝت، واليوم الولوج ٕاىل التدر�س يف اجل

Äري مس2تmىن، يعين هناك م|ارÝت تنظم وهاذ املبارÝت يتقدم ٕا�هيا اQاك�رة 
  . من خمتلف التخصصات

طبعا تنkٔكد بkٔن احلكومة بذلت جمهود اس2تZmايئ لتوفري مZاصب مالية، 
 500مZصب،  Sٔ2015 :1335ول مرة يف ·رخي املغرب تيكون عند� يف 
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ع داك�رة �حïني، فهذا جمهود تعاقد م 300ٕا�داث و �500لتحويل و
  .اس2تZmايئ بذلته هذه احلكومة لتوفري هذه املناصب

 2017- 2016طبعا، هاذ اFهود سEس2متر يف مزيانية الس2نة املالية 
  . مZصب، وهذا تنعتقدو ٔ�نه جمهود ?بري 1500بتوفري ٔ�كرث من 

حZا ٔ�ما الولوج فهو ولوج �ملباراة تZEضمو القانون، ٔ�كرث من ذ¤ اليوم ا
يف سf اQكتوراه ِلَوْعِينا بkٔن املش2تل دÝل اQاك�رة والباحïني مه ٔ�ساتذة 
fحنا ورش ٕالصالح هاذ السfاملس2تق|ل ومه �حيث املس2تق|ل، ف 

اجلامعي واس2تطعنا فعال ٔ�نه �كون عند� نظرة Îشخيصية عن واقع البحث 
يف املغرب، عن جماالت التخصص، ٕاىل ٔ�ي �د Îس2تجيب اSٔولوÝت 

طنية؟ ٕاىل ٔ�ي �د Îس2تجيب �لمحيط �قfصادي و�ج�عي الو 
  والحfياVات امجلاNات الرتابية واجلهات؟

فهناك ٕاذن جمهود ?بري، وكنعتقد بkٔن قاNدة املعطيات ا�يل ت½fوفرو Nلهيا 
شهر واحZا ت½ش2تاÄلوا Nلهيا، عند�  12اليوم بعد �ش2تغال فهيا يف ٔ�كرث من 

ٕاصالح معيق لهاذ الورش، وا�يل ٔ�?يد  قاNدة معطيات ا�يل س2متكZنا من
Äادي Îسامه بkٔن الطلبة دÝلنا والباحïني دÝلنا يvٔkذوا ماكBهتم الطبيعية يف 

  . اFمتع
فاليوم مايش فقط اكينة Äري اجلامعات العمومHة، ولكن اكينة Vامعات 
Nامة اك�ن كذ¤ Vامعات يف ٕاطار الرشاكة، ولكها يف �اVة ماسة ٕاىل 

  .لنواة احلقHقHة �لبحث العلمئ�طر� ل�شلك ا

  :الس2يد رئEس اجللسة
  .شكرا الس2يدة الوز�رة

اخfالالت "�لسؤال املوVه دامئا �لس2يدة الوز�رة، موضوNه  اSٓنوBرجع 
  ". اس2تفادة الطلبة من التغطية الصحية

  .اللكمة �Sٔد السادة املس�شار�ن من فريق اSٔصا° واملعارصة

  :املس�شار الس2يد ٔ�محد تو�زي
  .ا الس2يد الرئEسشكر 

  الس2يدتني الوز�رتني،
  السادة الوزراء،

  زمHاليت، زماليئ املس�شار�ن،
  الس2يدة الوز�رة احملرتمة،

لقد وضعت الوزارة مرشوNا �لتغطية الصحية �ل½س2بة �لطلبة اكن �روم 
طالب وطالبة من هذا النظام، لكن  240.000ٔ�ن Îس2تفHد تقريبا 

  . ونيف 29.000يت¸اوز إالحصائيات بي½ت Nىل ٔ�ن العدد مل 
  : و�لتايل âسائلمك الس2يدة الوز�رة احملرتمة

  ما يه اSٔس2باب املوضوعية اليت ٔ�دت ٕاىل فشل هذا الرب�مج؟
مث ما يه التدابري اليت سوف تتÐذوهنا لتدارك هاذ اخلصاص وهاذ 

  الفرق ما بني املتوt وبني ما وصلمت ٕاليه؟

  .شكرا

  :الس2يد رئEس اجللسة
  .ملس�شارشكرا الس2يد ا

  .اللكمة لمك الس2يدة الوز�رة لٕالVابة Nىل السؤال

الس2يدة الوز�رة املنتدبة Qى وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي و�كو�ن 
  :اSٔطر

  .شكرا الس2يد املس�شار Nىل هذا السؤال
ٔ�وال، ال ميكن ٔ�ن نقول ؤ�ن جنزم بفشل هاذ الرب�مج احلكويم، Sٔن 

ملشاريع اSٔساس2ية ا�يل Vا�هتا هاذ احلكومة التغطية الصحية نعتربها من ا
وا�يل كت½سجم مع مقfضيات الرب�مج احلكويم وا�يل كت½سجم مع قZاعتنا 

  . برضورة �ه�م �خلدمات �ج�عية �لطلبة
، داملليون دÝل اQرمه 110هاذ املرشوع ا�ي رصدت � ٔ�كرث من 

Zد مHس2تفÎ وقع ٔ�نfلهيا، وا�يل مN طالب 280.000ه تنقولها وت½سطر.  
اليوم بذلنا جمهودات ?برية، وال ميكن ٔ�ن نقول بkٔنه متت يعين ٔ�ن هاذ 

  .الرب�مج عرف الفشل

  :الس2يد رئEس اجللسة
  . شكرا الس2يدة الوز�رة

  .لمك اللكمة الس2يد املس�شار

  :املس�شار الس2يد ٔ�محد تو�زي
عندما نتلكم عن فشل املرشوع، �لك صدق، Nىل ٔ�ننا عندما نضع 

  . 29.000، وصلت 280.000نضع وا�د اSٔفق �ش نوصلو، نوصلو  ٔ�فق،
  . ٕاذن املسائل واحضة و�لتايل احZا ما بغيناهش يفشل

قلنا Nىل ٔ�ن هناك تعقHدات، سولنا، هناك تعقHدات ال�سجيل وهناك 
وا�د العدد املسائل، هناك ميكن كذ¤ فæ خيص تعامل الطلبة وتعامل 

جلعل الطلبة ينخرطوا يف هاذ املوضوع ميكن اجلامعات ومتوضع املسؤولني 
  . فHه vلل

ٕاذن هناك مسائل، مايش إالماكنيات املادية، إالماكنيات مfوفرة، 
احلكومة وفرت ٕاماكنيات ولكن مل تصل ٕاىل الهدف اSٔمسى ا�يل هو ٔ�نه 
التغطية، وهذا رح|نا به وصفقZا � وصوتنا Nىل ٔ�ننا من اجلانب إالâساين 

نعطي لهاذ الطلبة هاذ التغطية الصحية ا�يل يه ٔ�ساس2ية، ومن اجلانب ٔ�نه 
  . هاذي مسkٔ° وحق مرشوع دس2توري

ولكن الرب�مج ا�يل حطاتو احلكومة تبني Nىل ٔ�نه مل يصل ٕاىل هدفه، 
واحZا ميل سولنامك مايش سولنامك بغينا نقولو لمك زعام رامك فشلتو ٔ�بدا، بغينا 

هاذ املرشوع، ا�يل هو ?بري، ا�يل نقولو لمك ٔ�ش ميكن لنا ند�رو Äدا �ش 
هو ٔ�سايس، ا�يل �م Vدا �ل½س2بة �لطلبة دÝلنا ٔ�هنم �س2تطيعون ٔ�ن 
�س2تفHدوا من هاذ التغطية الصحية ا�يل يه ٕاشارة مشكورة وممدو�ة من 
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  . طرف ٔ�ي اكن، ٔ�ن� درتوها âشكرمك Nلهيا
ولكن �لك ٔ�سف نقولها ¤ �لك صدق و�لك ٔ�سف Nىل ٔ�ن تنعطيو 

?برية وبغينا ند�رو وبغينا نفعلو، ولكن يف الواقع، كام ?يقول الرVال  N�ٔداد
كنوصلو  240.000وال  280.000وصايف، Sٔن " توجع اجلبل ووQ فار"
، امسح ليا، الس2يدة الوز�رة، Nىل ٔ�ن هناك vلل فæ خيص تدبري 29.000ل

هذا املوضوع، ٕاما يف ٕاجراءات ٔ�و كذا ٔ�و ال فæ خيص تعامل رؤساء 
جلامعات ٕاىل �ٓخره، مع جعل الطلبة ينخرطون يف هاذ املوضوع ا�يل هو ا

نطالب بتفعيu، واملغاربة لكهم بغاو يتفعل، Nالش؟ Sٔنه حق دس2توري 
  . �لمواطنني ق|ل ٔ�ن �كون مïال هبة من ٔ�ي اكن

  .شكرا

  :الس2يد رئEس اجللسة
  . شكرا الس2يد املس�شار

  .Hباللكمة لمك الس2يدة الوز�رة �لرد Nىل التعق 

الس2يدة الوز�رة املنتدبة Qى وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي و�كو�ن 
  :اSٔطر

ٔ�وال، ت½شكر الس2يد املس�شار Nىل �مثني هذا العمل وهذه املبادرة، 
  .-الصوت الس2يد الرئEس-ؤ�ذ?ر بkٔن الرمق، 

ونؤكد اليوم بkٔن الرمق هو الرمق املعلن عنه مايش هو الرمق ا�يل ذ?رتو 
، تبدالت مساعي ?برية لتفعيل 52.000ولكن ٔ�كرث من  29.000مايش 

يوليوز  22هذا القانون، ونذ?ر بkٔنه التصويت Nليه يف الربملان اكن يف 
2015 .  

يعين ٔ�ننا بصدد قانون بذلت جمهودات اس2تZmائية �ش خترج املرسوم 
قرارات خرجت يعين يف وقت قHايس، بل  10التطبيقي وخترج القرارات، 

¤ ا�لجنة الوزارة املتابعة �لموضوع تعقد اج�Nاهتا وعقد� جلنة ٔ�كرث من ذ
  .تقZية، ؤ�� خشصيا ٔ�رشفت Nىل هذه ا�لجنة ملتابعة الن¸اNة والتنفHذ

حصيح، ٔ�نه الحظنا ٔ�ن بعض املؤسسات اجلامعية مل تنخرط �لقوة 
 12املطلوبة واليوم اختذ� وا�د التدبري ا�يل تنعتربوه تدبري �م Vدا يف 

يوليوز من هاذ الس2نة، ٔ�رسلنا مذ?رة ٕاىل لك رؤساء اجلامعات ليعمموا Nىل 
مسؤويل اجلامعات واملدراء التابعني هلم ٔ�نه خبصوص رضورة تضمني ملف 
ٕاNادة ال�سجيل �ملؤسسات اجلامعية الس�2رة ال�سجيل بنظام التغطية 

  . الصحية املصادق Nلهيا من Qن السلطات اZتصة
 ربط ال�سجيل اليوم يف اجلامعات �لتغطية الصحية، وق|ل ٔ�ن نصل ٕاىل

اعترب� بkٔن هذه خطوة ٔ�ساس2ية ل�شجيع الطلبة Nىل ال�سجيل، وق|ل مهنا 
اكنت هناك مجموNة من امحلالت التواصلية يف خمتلف املؤسسات اجلامعية 
وا�يل اخنرطنا فهيا وسامهنا فهيا، اكنت هناك مجموNة من اQالئل، اكنت 

Nٔمهية املوضوعهناك مجموkس2ية بEرشطة التحسSٔة من ا .  
واليوم �ٓخر �اVة مقنا هبا ٔ�ننا ربطنا ال�سجيل يف املؤسسات اجلامعية 

بkٔن الطالب ا�يل Äادي ي�س¸ل جييب لنا ورقة �خنراط يف التغطية 
الصحية، Sٔنه اليوم املنصة إاللكرتونية اليت N�ٔدت لهذا الغرض Vاهزة 

اFهود ا�يل مطلوب من الطلبة ٔ�نه التفاNل،  وتعمل بن¸اNة، بقي فقط بعض
وٕاال فاحلكومة اFهودات ا�يل ميكن لها تقوم هبا Nىل مس2توى ال�رشيع، Nىل 

  . مس2توى التدبري، Nىل مس2توى ا�متويل، قامت هبا
املؤسسات اجلامعية كذ¤ مدعوة لالخنراط بقوة، وتنعاود نؤكد ٔ�ن هذا 

بة و?يحقق وا�د املطلب ا�يل مرشوع وطين ?بري كEس2تجب لكرامة الطل 
  .اكن مطلب اج�عي بعيد املنال

  :الس2يد رئEس اجللسة
  الس2يد الوز�ر،

  .ٕاىل مسحت الس2يد الوز�ر، الس2يد الرئEس

الس2يدة الوز�رة املنتدبة Qى وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي و�كو�ن 
  :اSٔطر

ٔ�ن نفfخر بkٔن قلت ٔ�نه حيق لنا اليوم مكغاربة مجيعا من خمتلف اSٔطياف 
ب�Ì اس2تطاعت ٔ�ن توفر التغطية الصحية إالج|ارية �لطلبة، سواء يف 
التعلمي العايل العام ٔ�و التعلمي العايل اخلاص، ؤ�نه �ل½س2بة �لطلبة دالتعلمي 

  .العايل العام فهو جماين
وطبعا هاذ العمل، كنقول، هو معل مك�سب �لمغاربة، وا�يل vاصنا 

  .نعزتو به ونفfخرو به

  :لس2يد رئEس اجللسةا
  .شكرا الس2يدة الوز�رة

  .ؤ�شكرمك Nىل مسامهتمك يف هذه اجللسة
  .ن½fقل اSٓن ٕاىل قطاع التجهزي والنقل وا�لوEVس�Hك

والسؤال اSٔول املوVه ٕاىل الس2يد الوز�ر، موضوNه حصيX الوزارة يف 
  .�ر�مج الطرق القروية وفك العز°

العدا° والتمنية ل!سط  اللكمة �Sٔد السادة املس�شار�ن من فريق
  .السؤال

  .تفضل الس2يد املس�شار

  :املس�شار الس2يد احلسني العبادي
  .شكرا الس2يد الرئEس
  الس2يدتني الوز�رتني،

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

الس2يد الوز�ر، �لفعل، بذلت احلكومة احلالية جمهودات ج|ارة يف 
جناز الطرق يف العامل القروي، ويف ٕاطار �ر�مج فك العز° وإ 

�خfصاصات املو?و° �لجامNات الرتابية، هاذ �خfصاصات املشرتكة مع 
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اQو° ٔ��رممت Nدة اتفاقHات ورشااكت مع Nدة جمالس واكنت الن�H¸ة اجيابية 
  .Vدا

�¤، âسائلمك الس2يد الوز�ر عام حتقق يف هذا الرب�مج، وعن مدى 
  لعز° والولوج �لش2بكة الطرقHة؟حتسن مؤرشات فك ا

  .وشكرا

  :الس2يد رئEس اجللسة
  . شكرا الس2يد املس�شار

  .لمك اللكمة الس2يد الوز�ر لٕالVابة Nىل السؤال

  :الس2يد عز�ز ر�ح وز�ر التجهزي والنقل وا�لوEVس�Hك
  .dسم هللا الرمحن الرحمي

  .ٔ�شكر الس2يد الرئEس، املس�شار احملرتم Nىل طرح هذا السؤال
ة احلال، كام تعلمون، هذا �ر�مج وطين طموح �لمرة الثانية، Sٔن بطبيع

هو ?هيم .. اكن الرب�مج اSٔول، مث الرب�مج الثاين، مث ٔ�ضيف هذا الرب�مج
�ر�مج التkٔهيل "ٔ�لف ?يلومرت، تضاف وا�د الرب�مج ٕاضايف ا�يل مسي  15

ٔ�لف  30ل ٕاقلمي، مبعىن مجمل هاذ اليش هو وصلنا  22ا�يل ?هيم " الرتايب
  .?يلومرت يف العامل القروي

مبعىن ٔ�ن اQو° املغربية vالل احلكومات اليت س2بقت واحلكومة احلالية 
مشات يف �جتاه ٔ�ن العامل القروي جيب ٔ�ن يصu جزء من هذه التمنية، 
ؤ�ن �كون هناك توزيع Nادل �لتمنية واملشاريع التمنوية، ومهنا الطرق يف العامل 

  .القروي
القروي، مضن اه�مات هذه احلكومة، حصيح، الوقت ا�يل ٔ�عتقد العامل 

الس2يد رئEس احلكومة Vاء مك من مرة وحتدث عن هذا املوضوع، وحتدث 
ما نتلكمش Nىل الفال�ة، املعادن، .. عن مجيع القطاNات، Sٔنه يتعلق ب

  .الطاقة، املاء، الكهر�ء، الطرقان، النقل، ٕاىل Äري ذ¤
ب دÝلها التقZية، اجلوانب دÝل الفلسفة دÝل هاذ ولكن مايش يف اجلوان

احلكومة، والفلسفة دÝل الناس ا�يل عندمه Äرية Nىل هاذ البالد، ٔ�ن مجيع 
  .املغاربة يوصلهم العائد من التمنية، سواء اكن كثري ٔ�وال اكن قليل

املهم، املغاربة حيسوا بkٔن هاذ التمنية دÝهلم، وهاذ البالد دÝهلم و?يوصلهم 
  .صEب، لك وا�د ?يوصلو وا�د النصEبن 

  :احZا مشZEا يف هاذ �جتاه، ولكن نعطي بعض املؤرشات
  .%79: دÝل فك العز°% 80اليوم، وصلنا ل 

�¤ Vال° املf ٔ�عطى التوجهيات دÝلو �ش يتدار �ر�مج Vديد، 
مليار دÝل اQرمه، �ش ميكن لنا منش2يو ل  50ا�يل فHه ٔ�كرث من 

اجلو هاذ اليش ا�يل فات، Sٔن البد من الصيانة دÝلو، ٔ��د ، ونع20.000
  .إالشاكالت دÝل الطرق يف العامل القروي هو الصيانة

و�¤، عند� وا�د العدد داملؤرشات، احZا در� وا�د الندوة، هذه 
الندوة واس2تدعينا فهيا الفرق دÝل الغرفfني ومجيع املتدvلني وعرضنا ٔ�ش2نا 

  .يه ا6ٓSر دÝل هاذ اZطط الطريق Nىل التمنية الشامX يف العامل القروي
ؤ�عطينا اSٔرقام يف اFال دÝل ا�متدرس، ?يفاش �زاد، تقليص مدة 

، الرفع من حركة %26، لكفة املسافر ا�يل تقلصت ب %30السفر ب
، التkٔثري Nىل ال½شاط الفالI والغري الفالâ ،Iس2بة %75السري ب 

  .%6رس �زادت حبوايل ا�متد
بطبيعة احلال، هذا ?يدمع احلر?ية دÝل اQو° ودÝل احلكومة Nىل 
مس2توى دÝل ا�متدرس، ال½س2بة دÝل ارتفاع املعدل الس2نوي لزÝرة اSٔرس 

  .%�32لمراكز الصحية 
مبعىن ٔ�نه هاذ القطاع الطريق هو دامع �لقطاNات ٔ�خرى، ؤ�عطاتنا 

æاجيابية ف y يتعلق �لتمنية يف العامل القرويمؤرشات، امحلد .  

  :الس2يد رئEس اجللسة
  . شكرا الس2يد الوز�ر

  .اللكمة �Sٔد السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعقHب

  :املس�شار الس2يد احلسني العبادي
  .شكرا الس2يد الوز�ر Nىل املعلومات اليت ٔ�مددمت هبا اFلس املوقر

جاملية �لحكومة يف مHدان �لفعل، âشاطرمك الرٔ�ي Nىل ٔ�ن احلصيX االٕ 
الطرق القروية وفك العز° بعد ٔ�كرث من ٔ�ربع س2نوات ونصف من 
�ش2تغال يه اجيابية Nىل الرمغ من الظرفHة الصعبة اليت اش2تغلت فهيا، 
لكن ٕاراد�مك اكنت قوية من V�ٔل إالصالح وإالجناز، وB�ٔمك الس2يد الوز�ر، 

 مس2توى ENش الساكنة ٔ�دركمت ٔ�مهية الطرق يف العامل القروي يف حتسني
  .واQفع �لتمنية وÎسهيل الولوج ٕاىل اخلدمات اكلتعلمي والصãة

ؤ�مام هذه اSٔمهية لهذه الطرق، نطالبمك الس2يد الوز�ر، ٕ��رام 
 وصيانةاالتفاقHات والرشاكت مع امجلاNات الرتابية واملسامهة يف ٕاجناز 

ابية يه جامNات الطرق، وهنا ٔ�سطر Nىل لكمة الصيانة، Sٔن امجلاNات الرت 
فقرية، وٕان الزتمت �لصيانة فٕان Äالبية الطرق اليت تنجز �كون يف وضعية 
جHدة، ٕاال ٔ�ن امجلاNات ٔ�مام هذه املزيانية دÝلها الهزيX ال تقوم �ٕالصالح، 

  .و�لتايل تتعرض هذه الطرق �لتلف
6نيا، نطالبمك الس2يد الوز�ر، بتقوية التضامن الوطين Nرب تقليص 

  .رق اجلهوية ما بني اجلهات و�ه�م ٔ�كرث �جلهات الفقرية واحملدثةالفوا
6لثا، نطالبمك �ع�د Nدا° جمالية يف الربامج والرتكزي Nىل املناطق اSٔقل 
اس2تفادة، vاصة كام ذ?رمت مع املوارد املهمة املرصودة لصندوق التمنية 

لمي يف اجلهة اليت القروية، مع مالحظة الس2يد الوز�ر، ٔ�ن نصEب بعض اSٔقا
مكZاس، هناك ٕاقلميني صفرو و·زة، ما �زال يف  -ٔ�مïلها ويه Þة فاس

�اVة ٕاىل العناية و�ه�م ٔ�كرث، ؤ�عطي مïاال Nىل ذ¤، يه الطريق 
الرابطة ما بني ·زة، جامNة لكدمان ومغراوة، Nىل بعد  5425إالقلميية رمق 

مل تعرف ٔ�ي ٕاصالح مZذ ?يلومرت، ويه يف وضعية سWEة Vدا و 20حوايل 
  .س2نة 40ٔ�كرث من 
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 �43¤ نطالبمك الس2يد الوز�ر، واQراسات Vاهزة، اللكفة حوايل 
مليون درمه، امجلاNة املعنية مس2تعدة Sٔن Îسامه بنصيهبا، �¤ نطالبمك 

  .5425الس2يد الوز�ر �ه�م هبذه الطريق إالقلميية 
  .وشكرا الس2يد الوز�ر

  :الس2يد رئEس اجللسة
  . ا الس2يد املس�شارشكر 

  . اBهتÈى الوقت
اللكمة لمك الس2يد الوز�ر �لرد Nىل التعقHب يف �دود الوقت املتبقى، 

  .تفضل الس2يد الوز�ر

  :الس2يد وز�ر التجهزي والنقل وا�لوEVس�Hك
هذه مZاس2بة �لس2يدات والسادة املس�شار�ن، ٔ�ن الرب�مج اجلديد، ٔ�وال 

دا° اFالية، ا�يل �لكم Nلهيا الس2يد فHه وا�د العدد دÝل إالجيابيات يه الع
املس�شار احملرتم، حبيث ٔ�نه هيم نعطي اSٔرقام، بطبيعة احلال، يف الطرق 

ٔ�لف ?يلومرت يف العامل  24مليار يف الطرق ا�يل Äادي متيش حلوايل  36
  :القروي، و?هيم

  ٕاقلمي؛ 73: اSٔقالمي املس2تفHدة -
  جامNة؛ 859: امجلاNات املس2تفHدة -
  . دوار، هذا 7761: او�ر املس2تفHدةاQو  -

مليون دÝل املواطنني ا�يل Äادي �س2تافدوا يعين  3.5إالجيابية الثانية 
  .من هاذ الرب�مج الطريق طبعا وهاذ الرب�مج

اك�ن املوضوع دÝل الصيانة، ولكن نبغي âشري بkٔن من اSٔقالمي ا�يل 
، فٕاذن هاذ الرب�مج اس2تافدت ٔ�كرث اSٔقالمي دÝل اجلهة ا�يل �لكمتو Nلهيا

Bمتىن ٔ�نه ٕان شاء هللا ينطلق قريبا، ٔ�?يد احلكومة املق|X س�|ارشه، �ٕالضافة 

�لرشااكت ا�يل در� مع اجلهات، وا�يل كمتيش �لمناطق اSٔخرى ا�يل 
  .كتحتاج

  :الس2يد رئEس اجللسة
  . السؤال املوايل ٕاىل مسحيت الس2يد الوز�ر

يق الرابطة بني ورزازات والطريق تث½Hة الطر "السؤال املوايل موضوNه 
  ".10و 9الوطنية 

اللكمة �Sٔد السادة املس�شار�ن من الفريق احلريك لتقدمي السؤال، 
  .تفضل الرشيف

  :املس�شار الس2يد عبد الرحامن اQر�يس
  .شكرا الس2يد الرئEس
  الس2يدتني الوز�رتني،

  السادة الوزراء،
  ٕاخواين املس�شار�ن،

  ٔ�خوايت املس�شارات،
الوز�ر، كنعرفو بkٔنه العمل ا�يل تقام يف الطريق دÝل تEشاك  الس2يد

مايش معل ا�يل هو قليل ٔ�و ال صغري، فهو اكن معل ?بري وك½شكرمك Nليه، 
واكنت وا�د اجلرٔ�ة ٔ�نه خترج هاذ املقطع دÝل تEشاك ا�يل اكن vالق مشلك 

  .?بري
نت Vات ٕاال ٔ�نه كام كتعرفو الس2يد الوز�ر، ٔ�نه يف الرب�مج دÝلمك اك

 Xل الطريق ما بني ٔ�مرزاكن ٕاىل ورزازات �ش حتل وا�د املعضÝة دH½تث
دÝل وا�د اجلهة، وكذ¤ مجموNة دÝل املناطق اSٔخرى من طاطا 

  .و·رودانت و·ليو�ن وورزازات وتنغري ٕاىل مجيع املناطق اFاورة
Äادي  و�لتايل âساءل، الس2يد الوز�ر، كام Vاء فوا�د االتفاقHة ا�يل رمبا

·فHاللت، ا�يل �لكامت Nىل هاذ الطريق، -توقع بZEمك وبني اجلهة دÝل درNة
  بغينا âشوفو فني وصلت هاذ الطريق؟

كذ¤ بغينا نعرفو اQراسة ا�يل دارت �لنفق دÝل تEشاك، الس2يد 
الوز�ر، البد ٔ�ننا كهنرضو Nىل هاذ املنطقة ٕاال وهنرضو Nىل، مادام ٔ�ننا 

، (les ports)يارة يف ٔ�ي مZاطق، �هنرضو Nىل كهنرضو Nىل الطرق الس2 
(les ports de plaisance)  ل املسائل، فهاذÝة دNىل مجموN هنرضو�

  . املنطقة كذ¤ ما فهيا �س ٔ�ن هاذ النفق خيرج �لوجود
  .وشكرا الس2يد الوز�ر

  :الس2يد رئEس اجللسة
  . شكرا الس2يد املس�شار

  .ؤاللمك اللكمة الس2يد الوز�ر لٕالVابة Nىل الس

  :الس2يد وز�ر التجهزي والنقل وا�لوEVس�Hك
  .شكرا الس2يد املس�شار احملرتم Nىل هاذ السؤال

فæ يتعلق �لنفق دÝل تEشاك، نبغي نذ?ر إالخوان هاذي مZاس2بة قلهتا 
مك من مرة وا�د، اك�ن وا�د العدد دÝل القطاNات، وا�د العدد دÝل 

املوا}، املطارات، الطرق  اFاالت ختضع ملنطق القرار �سرتاتيجي،
  . الس2يارة، ا�لوEVس�Hك، الطاقة، ٕاىل Äري ذ¤

واملنطق �سرتاتيجي يعين ٔ�هنا ختضع ٕاىل N�ٔىل مس2توى يف اختاذ 
 y لنا امحلدÝو° دQالقرار، �ش إالخوان �كونوا مس2توعبني هاذ اليش، ا

لكHة، مشلكة هباذ املنطق ال�شاريك بني املؤسسات، اكينة املؤسسات امل 
اكينة احلكومة، اكينة بعد ذ¤ اFالس الرتابية وهاذ ال�شكHل هو ا�يل 
ٔ�عطى التوازن يف البالد وvال� Äاد�ن ت½ش2تغلو، ميكن كتكون احملاكة شوية 
ولكن ت½ش2تغلو بطريقة امحلد y هادئة ورصينة، و�¤ هذا النفق 

  . مت تعلمون ذ¤س2يخضع �لقرار �سرتاتيجي ولEس لقرار تقين ٔ�و مايل، ؤ�ن
مليار  170فæ يتعلق �لطريق دÝل تEشاك، تتعرفوا بkٔنه خصصنا لها 

مليار دÝل الس2ن�مي وراه شفfو اSٔعامل ا�يل تنقومو  170دÝل الس2ن�مي، 
هبا، والزتمZا يف وا�د املقطع نظرا Sٔمهيته ا�يل �لكمتوا Nليه، اSٓن اvذينا 
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مليون دÝل  287صنا لها هذاك املقطع Vاء مضن مقاطع اSٔخرى وخص 
اQرمه، وملزتمني به، واQراسات قامئة ٕان شاء هللا، Äري Îسايل اQراسات 

  . س2نطلق الصفقة وBمتناو ٕان شاء هللا
Bمتناو ق|ل ما متيش هاذ احلكومة، ولكن ٔ�?يد ٔ�نه فهاذ البالد دÝلنا تيدار 

س ٕاجيايب إالصالح والت¸ديد مع �س2مترارية و�س2تقرار، وهذا وا�د النف
  .Bمتىن اQول العربية ٔ�هنا تت!Zاه وحنيدو هاذ املشالك ا�يل واقعة فهيا

  :الس2يد رئEس اجللسة
  . شكرا الس2يد الوز�ر

  .اللكمة لمك الس2يد املس�شار يف ٕاطار التعقHب

  :عبد الرحامن اQر�يس املس�شار الس2يد
  .شكرا الس2يد الوز�ر

 هرضتو Nليه، التث½Hة ما ٕاال ٔ�نه الس2يد الوز�ر ٔ�ن هذا املقطع هذا ا�يل
، 2016بني امزاكن واملنطقة دÝل ورزازات اكنت مربجمة يف املزيانية دÝل 

  . و�لتايل كنا كن�س2ناو ٔ�هنا خترج �لوجود
·فHاللت -فوجWنا ٔ�هنا دvلت يف اتفاقHة ا�يل Äادي �ربط ما بني درNة

ذ االتفاقHة واش وما بني الوزارة دÝلمك، الس2يد الوز�ر، وبغينا فعال اليوم ها
  . مليار دÝل الطرقات 450فعال توقعت بZEمك وبني ا�يل يه 

رمغ ٔ�نه، الس2يد الوز�ر، احZا دامئا كنا كنمتناو، B�ٔمك �الNرتاف دÝل 
امجليع، ٔ�ن هاذ املنطقة، مZطقة ا�يل ما عرفاÎش وا�د إالقالع يف الطرق 

  . ويف مجموNة اFاالت
�كون مراجعة دÝلها ا�يل  30%ك ت½متىن، الس2يد الوز�ر، ٔ�نه هذي

Äادي جتي يف االتفاقHات، Sٔنه هاذ املزيانية اكنت، و�لتايل اليوم دvلت فهيا 
Sٔهنا داXv فهاذ االتفاقHة  30%، كنمتىن ما تدvلش هبا يف 30%اجلهة ب

  . ا�يل تعلنت يف اQورة دÝل اجلهة دÝل درNة ·فHاللت
اريع بطريقة ٔ�خرى، فاحZا هذا سؤال و�لتايل تنكونوا تنعاودو نفس املش

الس2يد الوز�ر واحZا بغيناك اليوم توحض لنا هذا اSٔمر هذا، �ش ميكن لنا 
  نعرفو هاذ الطريق هذا واش مزالني ملزتمني هبا؟

اك�ن كذ¤ الطريق الس2يار ما بني ٔ�سفي واجلديدة، الصديق دÝيل 
  والزمHل دÝيل تيطالب واش خرجت �لوجود وال ال؟ 

  .ا الس2يد الوز�روشكر 

  :الس2يد رئEس اجللسة
  .شكرا الس2يد املس�شار

  .لمك اللكمة الس2يد الوز�ر �لرد Nىل التعقHب

  :الس2يد وز�ر التجهزي والنقل وا�لوEVس�Hك
اجلديدة امحلد y خرجت �لوجود بعد التغلب Nىل -الطريق دÝل ٔ�سفي

يل Bمتناو ٔ�ن صعو�ت ?برية Vدا، بعض الرتتE|ات كام تعلمون ٕان شاء هللا ا�

ٕان شاء هللا وس2تكون لها فائدة ?برية Vدا �لمنطقة دÝل اجلديدة ؤ�سفي 
  . تعرف اس�Pرات خضمة و?برية Vدا، وٕان شاء هللا Äادي �كون Äري اخلري

فæ يتعلق، ا�يل هو مربمج مربمج وا�يل هو مfفق Nليه مfفق Nليه، 
وا�د اجلوالت Nىل ولكن تيجيو اجلهات اSٓن، كام تعلمون احZا تنقومو ب

واد نون، اكن عند� ٔ�ول -مس2توى اجلهات، اكن �ٓخرها اجلهة دÝل لكممي
·فHاللت، مشZEا �لجهة دÝل الرشق، - Þة بدينا هبا يه اجلهة دÝل درNة

فاس، مشZEا �لجهة دÝل اQارالبيضاء، مشZEا -مشZEا �لجهة دÝل مكZاس
هات، وما در�ش فهيا دÝل اجل  �3لجهة دÝل الر�ط، ميكن بقاو لنا 

احلزبية، وما در�ش فهيا حىت يش مZطق �ٓخر، در� فHه هذا مؤسسات 
ت½ش2تغلو معها، هاذي يه اQو° املغربية اك�ن مؤسسة دÝل احلكومة، 

  . مؤسسة دÝل اجلهات، مؤسسة دÝل املنتخبني
و�دد� معهم مادام ٔ�هنم تيد�روا ما �سمى �لربامج اZططات دÝهلم، 

هلم البد ن�شاورو معمك �ش اZططات دÝلنا احZا �كون م½سجمة مع  فقلنا
اZططات دÝلمك، وٕاىل بغيتو تد�روا يش حواجي ٕاضافHة ند�روها يف ٕاطار 

ا�يل تتلكم Nلهيا يه من اSٔمور إالضافHة �ش  30%�ر�مج، و�¤ ذيك 
  .�كون وا�د الرب�مج مZدمج

نوا طمو�ني، مازال ما وقعنا حىت ٔ�ما هاذ الطريق ملزتم هبا، إالخوان اك
 . مع يش Þة

ٕان شاء هللا، احZا غندرسوا اSٔرقام ا�يل اعطاو إالخوان، âشوفو 
احلجم، والقدرة املالية دÝل الوزارة، âشوفو التوزيع العادل Nىل املس2توى 

  .دÝل اجلهات
  .ؤ�?يد ٕان شاء هللا، س2يكون التوقHع ا�يل فHه فائدة مجليع دÝل اجلهات

  .اذ املرشوع هو قامئ ومربمج وملزتم بهوه

  :الس2يد رئEس اجللسة
  .شكرا الس2يد الوز�ر

  .ؤ�شكرمك Nىل مسامهتمك يف هذه اجللسة اQس2تورية
ن½fقل اSٓن ٕاىل السؤال املوVه ٕاىل الس2يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء 

مشلك عامل مZجم ج|ل عوام، جبامNة تيغزة عام° "والبWEة، وموضوNه 
  ."خZيفرة

اللكمة �Sٔد السادة املس�شار�ن من الفريق �س2تقاليل لتقدمي 
  .السؤال

  .تفضل الس2يد الرئEس

  :املس�شار الس2يد عبد السالم ا�لبار
  .شكرا الس2يد الرئEس

  الس2يدة الوز�رة،
  السادة الوزراء،

  اSٔخوات وإالخوة،
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  الس2يد الوز�ر،
اvرتت املصطلح، الس2يد الوز�ر، لكام حتدثنا عن املنامج ٕاال ونلمتس، قد 

نلمتس العطف Nىل عامل املنامج، سæ2 ؤ�ن هذاك القانون املنجمي حلد 

  .الساNة مازال ما تطبقش
هناك اجهتادات يف الوزارة، ولكن حلد الساNة مازال ماعرفشاي 

  .التطبيق
  الس2يد الوز�ر،

فراسمك، ما خيفاش Nليمك ٔ�ن العامل دÝل مZجم عوام vاضوا ٕارضاب 
  مرت ٔ�و ٔ�كرث؟ 800معق  يوم وهام يف 20

وبفضل تبرص النقابة ووعي العامل والغرية الوطنية وحىت ال Bريم 
�ملنطقة يف مfاهات إالرضا�ت والشغب ٕاىل �ٓخره، ٕاvالصا مZا ووفاء مZا 
�لوطن، �Fٓر� الصرب واvرت� طريق الوطنية الصحيãة ٔ�ال ويه الغرية 

  .الوطنية واس2ت�|اب اSٔمن
f½ري ٔ�ننا ال زلنا نÄ ل إالدارة املعنية، رشكةvظر تد)Touissit( ،

، �ش يعطفوا Nىل العامل، يعطيومه حقهم، )Gold mining(ورشكة 
  .يفfح احلوار

احZا dسؤالنا، ما كنلوموش الوزارة ٔ�و تنواvدوها ٔ�و تنواvدو إالدارة 
دÝل الرشكة، بقدر ما كنلمتسو ٔ�ننا نعطيو �لناس حقها ق|ل ما ند�رو 

  .إالرضا�ت
مايش �ٕالرضاب غنãلو املشالك، �راكة Nىل بالد� من إالرضا�ت  راه

ومن �هزتازات، راه تيخصنا اليوم نفكرو ق|ل ما يوقع احلدث، وكنظن 
  .هاذي وقاية، وهاذ اليش ما خيفاش Nليمك الس2يد الوز�ر 

  .شكرا

  :الس2يد رئEس اجللسة
  . شكرا الس2يد املس�شار

  .Nىل السؤال، تفضللمك اللكمة الس2يد الوز�ر لٕالVابة 

  :الس2يد عبد القادر عامرة وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبWEة
  .شكرا الس2يد الرئEس

  .شكرا الس2يد املس�شار احملرتم
Äري بع¸ا°، املرشوع دالقانون صادقfو Nليه، املرسوم داز يف جملس 

  .احلكومة وت½رش يف اجلريدة الرمسية
يامات، وBمكلو هاذ مسيتوا، راه �يق قرار غيخرج ٕان شاء هللا فهاذ ل 

در�ه يف وقت قHايس، واملعول Nليه ٕان شاء هللا من بعد هاذ القانون هذا، 
ٔ�ن وا�د العدد دالقضاÝ ا�يل مرتبطة هباذ إالشاكالت دÝل املناج�م تلقى 

  .طريقة �لãل، ؤ�� مfفائل ٔ�ننا س2ن¸ده
فو مزÝن، هاذ املوضوع ا�يل �لكمت Nليه، الس2يد املس�شار، ٔ�نت Nار 

واش2تغليت معنا فHه، دا� هذا وا�د امللف، هذا وا�د املنجم حبال ا�يل 

Nامل يف ٕاطار  N362امل vدام، وفHه  �338لكمت Nليه، راه فHه وا�د 
رشاكت املناو°، تي½fج الزنك والرصاص، واكنت فHه احf¸اVات، راه 

  .ماي 20مارس ٕاىل Äاية  25اvدات تقريبا من 
ني الوزارة والسلطات احمللية املمثX �لعامل والنقا�ت وبتضافر اجلهود ب

املعنية، النقابة دÝلمك والنقابة اSٔخرى، وVد� �لول، Sٔن اكن الشعار دÝلنا 
وراك ٔ�رشت �، هو ٔ�نه vاص هاذ املنجم يبقى مفfوح، Sٔنه ساهل ي�سد 
وصعيب يتفfح، وهذا جيري Nىل مجموNة من املقاوالت، لكن املنامج 

بط، Sٔن املنامج عندها وا�د املدة دÝل احلياة، ا�يل احZا بغينا مندد فهيا �لض 
  . من vالل ٔ�مسيتو

ما تفضلت به س2يكون، Nىل لك �ال راه اك�ن بداÝت لهاذ اليش، و 
اك�ن الزتام مZمك ومن اSٔطراف اSٔخرى، وٕان شاء هللا فهاذ �جتاه 

هاذ املنجم �زيد يتطور،  غمنش2يو، Sٔنه الغرض دÝلنا والغرض دÝلمك هو ٔ�ن
Sٔن هو �م لهذيك املنطقة، راه املنامج ق|ل ما �كون �مة لالقfصاد الوطين 
راه �مة لالقfصادÝت احمللية، ؤ�نت تعمل هذا وقد ٔ�رشت ٕاليه الس2يد 

 .املس�شار
  .شكرا

  :الس2يد رئEس اجللسة
  . شكرا الس2يد الوز�ر

تفضل يف �دود الوقت  اللكمة لمك الس2يد املس�شار يف ٕاطار التعقHب،
  .املتبقى

  :الس2يد عبد السالم ا�لبار املس�شار
  الس2يد الوز�ر، 

احZا ما نعرضمكشاي ٔ�و ما نتعرضوش مع ال�م دÝلمك بقدر ما ٔ�ن 
كنلمتسو فfح حوار Vاد ونصنتو �لعامل، ٔ�ش2نو خصهم؟ وخنلقو وا�د اجلو 

  . اد العام �لشغالنيدÝل التوافق ما بني إالدارة وما بني املطالب دÝل إالحت
احZا غتلقاو� دامئا من املدمعني، من الناس ا�يل تEسهلوا املسطرة، Äري 

 Gold(ٔ�و الرشكة ) Touissit(تيخصنا البادرة جتي من الرشكة، الرشكة 
mining ( لÝهاذو �ش يعاونوا شوية وحياولوا يد�روا شوية د

  . �ج�عيات، كنظن �ركة من الرحب، راه لكها ٔ�ر�ح
ولكن vاصنا ذاك العامل حيس حىت هو ٔ�نه اك�ن الرحب كEس2تفد مZو، 
�ش ك½شجعو املردودية، احZا مع �س2مترارية دهاذ الرشكة Sٔهنا مZطقة 
فقرية وهشة، وما ٔ�حوجZا ٕاىل رشاكت ٔ�خرى، ا�يل vاصنا احZا âشجعو 

  .املقاوالت، âشجعو العمل
  .شكرا

  :الس2يد رئEس اجللسة
  . ارشكرا الس2يد املس�ش

لمك اللكمة ٕاذا رغبمت يف ذ¤ �لرد Nىل التعقHب، الس2يد الوز�ر، يف 
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  .�دود دقHقة ٔ�عتقد، تفضل

  :الس2يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبWEة
  . Äري هو الس2يد املس�شار، ما اكي½ش vالف Nىل القضية دÝل احلوار
ية، Äري بغيت âشري لوا�د املسkٔ°، يه لEس دفاNا عن الرشاكت املنجم 

ولكن ٔ�نت Nارف د� الرشاكت املنجمية عندها فرتات، اSٓن يف فرتة يش 
شوي صعيبة، ولكن هذا ما تيعنEش ما �كوâش احلوار، Sٔن Nىل لك �ال 

  . احلوار اكن وتدار
لو ما اكâش ذاك احلوار ?ون راه ما عرفZاش ٔ�ش2نو اكن غيوقع يف ذاك 

ذ هاذ املنجم هذا، واحZا املنجم؟ ولكن امحلد y ذاك احلوار هو ا�يل ٔ�نق
املعول Nليه هو ٔ�نه ميل ينطلق يف مر�V Xديدة البد ٔ�ن يعم vري ذ¤ Nىل 

  .العامل ٕان شاء هللا
  .شكرا الس2يد الرئEس

  :الس2يد رئEس اجللسة
  . شكرا الس2يد الوز�ر

ارتفاع فاتورة اس2هتالك الكهر�ء مبناطق "السؤال املوايل موضوNه 
  ".اجلنوب الرشيق �لمملكة

للكمة �Sٔد السادة املس�شار�ن من فريق العدا° والتمنية ل!سط ا
  .السؤال، تفضل الس2يد املس�شار

  :املس�شار الس2يد م|ارك مجييل
  .شكرا الس2يد الرئEس

  الس2يدة الوز�رة، السادة الوزراء،
  اSٔخوات وإالخوان املس�شار�ن،

  الس2يد الوز�ر،
خصوصا ٔ�قالمي تعرف Vل ٔ�قالمي اململكة vالل اSٔسابيع املاضية، 

اجلنوب الرشيق، ارتفاNا �وال ومفرطا يف درVة احلرارة، هاذ �رتفاع 
املهول � انعاكس Nىل اس2هتالك الطاقة، طبعا الس2تÐدام املربدات، وهاذ 

  .�رتفاع الس2هتالك الطاقة س2يكون � انعاكس طبعا Nىل جHوب املواطنني
ميكن ٔ�ن تقوم هبا  �ا، âسائلمك، الس2يد الوز�ر، عن إالجراءات اليت

  وزار�مك يف هاذ الوضع �س2تZmايئ من V�ٔل اخلف من �دة هذه الظاهرة؟
  .شكرا الس2يد الوز�ر

  :الس2يد رئEس اجللسة
  . شكرا الس2يد املس�شار

  .لمك اللكمة الس2يد الوز�ر لٕالVابة Nىل السؤال

  :الس2يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبWEة
  . ذ السؤالالس2يد املس�شار مشكور Nىل ها

Äري ق|ل ما منش2يو �لمقرت�ات بغيت Äري ندقق شوية، Sٔنه مZني رجعنا 

�لبيا�ت دÝل الفواتري دÝل �س2هتالك دÝل الزبناء املعنيني، اvذينا ٕاقلمي 
  . فكHك منوذVا

من الزبناء ما جتاوزوش  %89من ينا�ر ٕاىل يونيو تقريبا  2015س2نة 
. 150-100ة ا�يل فهيا التدرج، ?يلوواط، ويه اSٔشطر �ج�عي 150
  . 150ما جتاوزوش  %90، 2016ويف 

ال ÎسعفZا، ومشZEا من يونيو QجZرب  Sٔ2016ن  2015ٕاىل مشZEا ل
ما  %6، هذيك %6ا�يل �لكمت Nليه، ٔ�ش2نو ا�يل ?يزتاد؟ ?يزتاد وا�د 

 .كتبقاش يف اSٔشطر �ج�عية كتويل يف اSٔشطر اSٔخرى
|قى âس2بة ضعيفة، ولكن البد ٔ�ن نvٔkذها ت�  %6بطبيعة احلال، هاذ 

  .بعني �عتبار
طيب، اعتبارا لكون ا��ساب �س2هتالك الكهر�يئ �ل½س2بة �لمكfب 

ٕاذن، ما عند�ش فHه احZا . الوطين هو مو�د Nىل املس2توى الوطين
  .التEساع

  ٔ�ش2نوا احللول ا�يل ميكن نقرتحوها؟
مهية اخfيار معدات  ٔkس بEة والتربيد، ٔ�وال، اك�ن وا�د التحسWالتدف

  .حHت هذا هو إالشاكل ا�يل املطروح
وهذا يدvل مضن م|ادئ الن¸اNة الطاقHة، مفردودية التجهزي من 
التجهزيات تقاس مبدى حصول املس2هتN fىل نفس اخلدمة بطاقة ٔ�قل، 
وهاذ اليش مرتبط بZEا، ولكن مرتبط كذ¤ �ملواطن ٔ�نه يقلب، Sٔن اكينة 

  .ات يف السوق مايش ت�س2هتf �زافوا�د العدد دÝل املعد
التن!Hه ٕاىل ٔ�مهية اس2تعامل املصابيح، واحZا در� Þد يف �س2هتالك 

من هاذ النوع من  852ٔ�لف و 32املنخفض، فقط قام املكfب بتوزيع 
  .املصابيح بkٔمثان تفضيلية ومع Îسهيالت يف اSٔداء

 احلرص الشديد، وهذا بطبيعة احلال مرتبط �ملكfب الوطين Nىل
ا�رتام Vدول املواعيد اخلاصة ب�سجيل مؤرشات �س2هتالك يف العداد، 
و�لكيف vلية vاصة �س2تق|ال الشاكÝت دÝل املواطنني، Sٔن هذا �م 

  .بطبيعة احلال
ا�يل اك�ن وا�يل احZا مس2تعد�ن âش2تغلو مع اجلهتني املعني�ني ٕاال اكنوا 

واطن Nىل اس2تعامل مس2تعد�ن، هو ٕاجياد صيغة �لتعاون من V�ٔل Îشجيع امل
 Sٔ(leن هاذ  ،photovoltaïque) (le اSٔلواح الشمس2ية
photovoltaïque)  هHلو �س2تجب لهذاك �س2هتالك اليويم مبا فZميك?

 la)ا�روة الصباحHة، هاذيك ا�روة الصباحHة، راه والت اSٓن يف 
courbe de charge) لنا طالعةÝد.  

fالل املكv ا مس2تعد�ن ?وزارة، ومنZشوفو مع واحâ ب الوطين، ٔ�ننا
اجلهتني الطريقة �ل�شجيع، وهذا س2يكون � F�ٔر ?بري Nىل ختفHض الفواتري 
دÝل الناس ا�يل تEس2تعملوا اSٓالت دÝل التربيد واSٓالت دÝل التدفWة يف 

  .الش2تاء
  .شكرا الس2يد الرئEس



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

20 

 )2016يوليوز  26( 1437شوال  21

  :الس2يد رئEس اجللسة
  . شكرا الس2يد الوز�ر

  .ٕاطار التعقHباللكمة لمك الس2يد املس�شار يف 

  :م|ارك مجييل املس�شار الس2يد
  .شكرا الس2يد الوز�ر Nىل اجلواب

  الس2يد الوز�ر، 
ال نذ?رمك ؤ�نمت ٔ�بناء هذه املناطق، وخصوصا احلرارة املهو° واملرتفعة ا�يل 
كتعرفها هاذ املناطق، ٔ�� نعطي �لس2يد الوز�ر فقط بعض ال�شخيصات 

لحرارة املفرطة واملهو° ا�يل كتوصل ل ال!س2يطة ا�يل كنعانيوها اSٓن، نظرا �
  .هاذي يه راه يه القاNدة العامة 53، 52، 51

الناس Nىل س!Hل السخرية هذا راه ?يقيل البيض فوق الاكبو دÝل 
الطوموبيل دÝلو، وال ?يطيب املارمHطا دÝلو يف الرمX دÝل مرزوكة ودÝل 

  .·كنEت
ع احملراكت دÝل �كHيف ٕاذن، اك�ن حرارة مفرطة، مبعىن �ٓخر ٔ�ن مجي

ساNة، ال تتوقف، ال تتوقف، هذا �  24ساNة Nىل  24الهواء Îش2تغل 
  .انعاكس طبعا Nىل �س2هتالك دÝل الكهر�ء

و�¤، ٔ�ن حىت إالحصائيات ا�يل عندها، كام تذ?ر الس2يد الوز�ر، 
�ج�عية  ( les tranches)، هاذ  (les tranches)يعين Îشري بkٔن،

?يلوواط  150، من %8، ٕاىل %6س2هتالك دÝلها من تقريبا ارتفعت �
  .300، 200ٕاىل 

و�¤، نقرتح Nليمك يف ٕاطار التضامن مع اجلهات اSٔخرى، يف ٕاطار 
التضامن دامئا، وكنتلكمو Nىل ٔ�ن هذه مZاطق وهذه ٔ�قالمي مشلها ما �سمى 

فرط جبرب الرضر امجلاعي سابقا، حىت هذا Vرب رضر �ل½س2بة لالس2هتالك امل
  .�لحرارة

نطالبمك، الس2يد الوز�ر، ونلمتس مZمك ٔ�وال، ٕاذا اكن يف إالماكن، 
، الرضيبة Nىل القمية املضافة �ل½س2بة  (TVA3)التخفHض من هاذ

  .، ممكن ٔ�ن تلغى10ٕاىل  15ٕاىل  20ال��ساب الفواتري تنخفص من 
س2بة ٔ�� عندي رمق هنا �ل½س2بة ٕاذا لغينا الرضيبة Nىل القمية املضافة �ل½ 

ملثال، نvٔkذ ٕاقلمي الراش2يدية مكثال، ٕاال حHد� الرضيبة Nىل القمية املضافة 
 600داملليون و �4ل½س2بة لٔ�شطر �ج�عية غميكن يعين ك½سامهو ب

  .ٔ�لف درمه، وهاذي ك½سامهو هبا �ل½س2بة �لمواطن
ٔ�يضا كنطالبو مZمك ٔ�ن ذيك الرشحية �ج�عية، بدل من تتحرص يف 

، وحنرصها 250، ميكن Bرفعوها ل200ميكن لنا Bرفعوها ل ?يلوواط، 150
  .يعين رشحية اج�عية 

  .وكذ¤ Îشجيع هاذ املكHفات ا�يل ك�س2تعمل الطاقة الشمس2ية، مزÝن
  

                                                 
3 Taxe sur la Valeur Ajoutée 

  :الس2يد رئEس اجللسة
  .شكرا الس2يد املس�شار

  . اBهتÈى الوقت
  .اللكمة لمك الس2يد الوز�ر �لرد Nىل التعقHب، تفضل

  :املعادن واملاء والبWEةالس2يد وز�ر الطاقة و 
ال، هو، الس2يد املس�شار، ٔ�� جناوبك فæ يدvل مضن �خfصاص 

  .دÝيل
ٔ�وال، �ل½س2بة اSٔشطر �ج�عية، الرضيبة Nىل الفضاء السمعي 

ما اكيناش، وهذا كEس2تافدو مZو بطبيعة  200البرصي ما اكيناش، حىت ل 
  . احلال اSٔشطر �ج�عية

هذا ٔ�مر �ٓخر، لكن �لعودة لٔ�رقام راه احZا  (TVA)املسkٔ° دÝل 
ذاك اليش Nالش  150دالساكنة ا�يل ما ?يت¸اوزوش  %70كنتلكمو Nىل 

هذا ما بقاÎش ٔ�شطر اج�عية  150ٔ�شطر اج�عية، فوق  150، 100
vاصو �كون يف التعريفة انتقائية، وهذا هو ا�يل �لكمت Nليه التضامن، 

  . يش وا�د خيلص لهاذ مسيتو Sٔنه بطبيعة احلال vاصنا البد
احلل ا�يل ٔ�� قلت ¤ احZا مس2تعد�ن، vارج هذه القضية دÝل هاذ 
جتربة اSٔلواح، Sٔن هذه املنطقة يه مشس2ية �مfياز، اSٔلواح الشمس2ية 

  . س�Zفع الساكنة، ويه سهX وÄادي تدvل وا�د اFموNة دÝل اSٔمور
  ..وNدم توحHد (TVA) ٔ�ما هاد القضية دÝل

 .راشك

  :الس2يد رئEس اجللسة
  .شكرا الس2يد الوز�ر

  . اBهتÈى الوقت، شكرا، وâشكرمك Nىل مسامهتمك يف هذه اجللسة
ن½fقل اSٓن ٕاىل السؤال الفريد املوVه ٕاىل الس2يدة وز�رة التضامن واملرٔ�ة 

  ".الولوجHات"واSٔرسة والتمنية �ج�عية، وموضوNه 
حتاد العام ملقاوالت اللكمة �Sٔد السادة املس�شار�ن من فريق �

 .املغرب لتقدمي السؤال
  .تفضل

  :املس�شار الس2يد معر مورو
  .شكرا الس2يد الرئEس

  الس2يدة الوز�رة،
  السادة الوزراء،

  الس2يدات والسادة املس�شار�ن،
يعاين العديد من اSٔشÐاص يف وضعية ٕاNاقة من صعوبة ?برية يف التنقل 

اليت حتول دون حتقHق هذا  �لك حرية dس!ب احلواجز البي�Hة واملادية
الهدف، ورمغ وجود قانون vاص �لولوجHات، ٕاال ٔ�نه ظل �ربا Nىل ورق 

  . 2003مZذ س2نة 
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  الس2يدة الوز�رة، 
بالد� وقعت Nىل االتفاقHات اQولية لٔ�شÐاص ذوي إالNاقة س2نة 

، وهبذا �كون قد وضعت Nىل Nاتقها الزتامات ?برية مfصX بتkٔهيل 2006
ة ٕاNاقة لالندماج يف احلياة العامة، óضامن حقه يف الشخص يف وضعي

ا�متدرس والصãة والشغل، مبا يدفع حنو مقاربة حقوقHة تن!ين Nىل التدبري 
  . احلكمي واملعقلن Fال إالNاقة يف املغرب

كام ٔ�ن املغرب قد ٔ�قر يف اQس2تور اجلديد حقوق اSٔشÐاص يف وضعية 
العمومHة �ختاذ التدابري  �لزام السلطات 34ٕاNاقة، ونص يف الفصل 

الرضورية من V�ٔل ضامن ٕادماج اSٔشÐاص ا��ن يعانون من إالNاقة يف 
اFمتع وٕاNادة تkٔهيلهم وٕادماÞم يف احلياة �ج�عية واملدنية وتEسري متتعهم 

  . �حلقوق واحلرÝت املعرتف هبا �لجميع
لرمغ من و�لرمغ من مصادقfنا يف الربملان Nىل القانون إالطار، و�

التقدم ال½س2يب ا�ي عرفه املغرب يف هذا اFال، ال �زال إالNاقة Îشلك 
�اجزا حقHقHا �لفرد يف س!Hل ان!ïاق خشصيته وتطو�ر ٕاماكنياته واملشاركة يف 

  . حتقHق التمنية املس2تدامة
مفا يه إالجراءات، الس2يدة الوز�رة، املتÐذة لتطو�ر املقاربة املب½Hة Nىل 

ه الفWة داvل احلياة العامة وÎسهيل ولوÞم ٕاىل إالدارات �كر�س حقوق هذ
  واملرافق العمومHة؟ 

  .وشكرا

  :الس2يد رئEس اجللسة
  . شكرا الس2يد املس�شار

 .اللكمة لمك الس2يدة الوز�رة لٕالVابة، تفضيل

  :الس2يدة dس2مية احلقاوي وز�رة التضامن واملرٔ�ة واSٔرسة والتمنية إالج�عية
  .مي والصالة والسالم Nىل س2يد املرسلنيdسم هللا الرمحن الرح

شكرا الس2يد املس�شار Nىل هذا السؤال ا�ي يعطيين فرصة ٔ�ن 
ٔ�حتدث مبجموNة من إالجراءات اليت ٔ�نتجهتا هذه احلكومة، يف س!Hل فسح 
اFال لٔ�شÐاص يف وضعية ٕاNاقة �لولوج ٕاىل اخلدمات اليت ميكن ٔ�ن تقد�ا 

ن إالطار ا�ي ٔ�رشمت ٕاليه، وا�ي اQو°، ويف مقدمهتا مرشوع قانو
سEسمح بتكHيف مجيع القوانني والرتسانة القانونية املغربية مع احfياVات 

  . اSٔشÐاص يف وضعية ٕاNاقة وفق هذا القانون إالطار
، لكZنا ٔ�خرجZا هذا 2009حنن مل نوقع فقط Nىل االتفاقHة اQولية س2نة 

حتقق التقائية بني مجيع القانون ٔ�وال مث ٔ�نتجنا س2ياسة معومHة مZدجمة 
التدvالت احلكومHة واFمتع املدين لفائدة اSٔشÐاص يف وضعية ٕاNاقة، 
ؤ�نتجنا مجموNة من املراس2مي والصناديق لفائدهتم، ٔ�ذ?ر هنا املرسوم ا�ي 
متكZنا من املصادقة Nليه يف اFلس احلكومة امخلEس املايض، Nىل اعتبار 

لعمومHة ٕ�جراء امãfا�ت ٔ�و م|ارÝت بني فسح اFال �لولوج ٕاىل الوظيفة ا
  . اSٔشÐاص يف وضعية ٕاNاقة فæ بEهنم

كذ¤، صندوق ال�سك �ج�عي ا�ي �سمح �لولوج ٕاىل �ندماج 
يف سوق الشغل، لكن ٕاذا بغينا نتلكمو كذ¤ Nىل الولوجHات ا�يل يه 

ال، Vات يف السؤال، Sٔن هاذ اليش ا�يل تفضلتيو به ما Vاش يف السؤ 
ولكن ما اك�ن حىت مشلك، يه فرصة �ش نتلكمو Nىل املك�س2بات لهاته 

  .الفWة
الولوجHات اليوم فهيا Nىل اSٔقل مدينة منوذجHة، يه مدينة مراóش، يف 

(Cop 22)  اص يفÐالولوج لٔ�ش Xش، مدينة سهóغتكون مدينة مرا
  .وضعية ٕاNاقة، واش2تغلنا Nلهيا Nىل مدى ٔ�ربع س2نوات ونصف

بقرار من الس2يد وز�ر  2012مت ٕا�داث جلنة التقEHس س2نة كام ٔ�نه 
معيار حىت �كون  27الصناNة والت¸ارة و�قfصاد الرمقي، ووقفت Nىل 

  .الولوجHات املعامرية والعمرانية ودÝل االتصال وفق املعايري اQولية
كذ¤، هناك اخنراط اSٓن ما بني مجموNة من القطاNات احلكومHة �ش 

ات وفق املرسوم ا�يل Vا من القانون ا�يل هواÝ ?يقول خيرجوا القرار 
  .�لولوجHات

فٕاذن، هاذ احلزمة من التدابري يه لفائدة اSٔشÐاص يف وضعية ٕاNاقة 
من V�ٔل حتقHق الولوج ٕاىل اخلدمات و�ندماج داvل اFمتع واملشاركة 

  .�ج�عية من بوا�هتا الواسعة

  :الس2يد رئEس اجللسة
  .�رةشكرا الس2يدة الوز

  .اللكمة لمك الس2يد املس�شار يف ٕاطار التعقHب

  :املس�شار الس2يد معر مورو
  . شكرا الس2يدة الوز�رة

احZا ال ننكر بkٔن جمهودات قمية قامت هبا ال احلكومة وال الوزارة 
  .بصفfمك

فكZظن اليوم سؤالنا Nالش Vا يف هاذ الس2ياق العام، والس2ياق ميكن 
  .لكن التvٔkري يف ٕاBزال هاذ القواننييف الولوجHات، هو Nدة قوانني، و 

فكZظن اليوم الت½س2يق بني القطاNات وىل رضوري، اليوم امجلاNات 
احمللية vدامة Nىل وا�د الربامج �منوية، هناك اجلهات كذ¤، خمطط Þوي 

  .مفا اكي½ش ت½س2يق. ا�يل vدامني فHه
 اليوم، �يق هاذ الولوجHات ما اكيناش، حىت يف ٔ�ي وا�د، بغا مييش

، ما ?ي¸ربش ولوجHات، ?مييش  (légalisation)اليوم Äري يش مقاطعة يف
  .�لربيد ما ?يقدر مييش �لولوجHات، فهذا ٕاشاكل حقHقي، ميكن لمك

النقل العمويم، اك�ن صفقات معومHة ا�يل كتعمل، اليوم النقل العمويم 
مايش يف املدينة، ما غنبقاوش ن�س2ناو Äري فاملدينة دمراóش، يف Vل 

ن، اك�ن بعض الصفقات العمومHة ال يف النقل، ال يف النقل احلرضي، ال املد
  .يف هذا، فاك�ن ٕاشاكل حقHقي

فكZظن اليوم، جHنا �ش نقولوا هاذ السؤال هذا، هو ٕاخراج اليوم 
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درمه  7000، خصوا  (le permis)اليوم، ٕاال بغا هاذ املعاق يدوز. �لعائق
در ندوز ¤ حىت �ش يقدر ويقولوا جHب طوموبيلتك �ش نق

(permis).  
فكZظن بkٔن اليوم، اك�ن ٕاشاكل حقHقي داvل حىت يف بعض 

اك�ن Îشو�ر،  (donc)البار?ينات، ما ?ي¸ربش هذاك الس2يد فني يزنل، 
  .اك�ن ٕاشاكل Nاود �ٓخر، هو العالمات اQولية د إالNاقة

فكZظن هاذو ا�يل vاصنا âش2تغلو Nلهيا، الس2يدة الوز�رة، ا�يل كنظن 
�ش ما نبقاوش ن�س2ناو حىت إالخراج بعض املرات، كنظن بkٔن هاذ  اليوم

  .اليش dس2يط، ميكن نقدرو نعملوه ق|ل ما خيرجوا بعض القوانني
  .وشكرا

  :الس2يد رئEس اجللسة
  . شكرا الس2يد املس�شار

  .لمك اللكمة الس2يدة الوز�رة ٕاذا رغبمت يف ذ¤

  :ج�عيةالس2يدة وز�رة التضامن واملرٔ�ة واSٔرسة والتمنية االٕ 
ال، هو الس2يد املس�شار، سؤال يف حمu، ويه مZاس2بة �ش نتلكمو 

  .Nىل هذه �جنازات
لكن، اSٓن كتقولو لنا حىت الس2نة اvSٔرية وNاد ج|توا لنا اSٔعامل 

  .واملشاريع قوانني، ما ت½ساوش اللكفة دÝل ال�شار?ية
ٕ�رشاóمك،  اQس2تور يتãدث Nىل اQميقراطية ال�شار?ية، ؤ�ن� تطالبون

اFمتع املدين يطالب ٕ�رشاóهم، القطاNات احلكومHة، بغينا حنققو معهم 
�لتقائية، ?يفاش غند�رو بال Îشاور، بال v�ٔد الوقت الاكيف، وهاذ اليش 

  .راه عندو لكفة زمZية
�¤، اSٔش2ياء اليت قدمZا هذه الس2نة، راه اش2تغلنا فهيا Nىل مدى ٔ�ربع 

لو هذه اللكفة Sٔن الهدف سايم هو حتقHق س2نوات ونصف، وvاصنا نتق|
  .اQميقراطية ال�شار?ية

  :الس2يد رئEس اجللسة
  .شكرا الس2يدة الوز�رة

  .ؤ�شكرمك Nىل املسامهة يف هذه اجللسة
ون½fقل اSٓن ٕاىل السؤال اSٔول املوVه ٕاىل الس2يد الوز�ر امللكف 

املندوبية  ٔ�وضاع شغيX"�لعالقات مع الربملان واFمتع املدين، وموضوNه 
  ".السامHة �لتخطيط

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

  .تفضل الس2يد املس�شار

  :املس�شار الس2يد حلسن ٔ�دعي
  .شكرا الس2يد الرئEس

  الس2يدة الوز�رة احملرتمة،
  الس2يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

  الس2يد الوز�ر احملرتم، 
تعEش شغيX التخطيط ٔ�وضاNا مkٔساوية تنعكس سلبا Nىل ٔ�داء هذا 
املرفق احليوي و�سرتاتيجي يف نفس الوقت، اليشء ا�ي ٔ�صبح يفرض 

  .Nىل مسؤويل املندوبية السامHة �لتخطيط اجللوس ٕاىل طاو° احلوار
  الس2يد الوز�ر احملرتم، 

  ٕاىل مىت سEمت �ل وضعية هذه الشغيX؟
  .وشكرا

Eس اجللسةالس2يد رئ:  
  . شكرا الس2يد املس�شار

  . لمك اللكمة الس2يد الوز�ر لٕالVابة Nىل السؤال

الس2يد عبد العز�ز عامري الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واFمتع 
  :املدين

ٔ�وال، ٔ�شكر الس2يد املس�شار احملرتم Nىل طر�ه هذا السؤال، وبطبيعة 
vالل العنارص، ا�يل Äادي احلال املندوبية السامHة �لتخطيط تؤكد من 

نعطيمك ٔ�مه املعطيات دÝلها، Nىل اSٔمهية واSٔولوية ا�يل كتعطهيا �لموارد 
ال!رشية من V�ٔل �رس2يخ الثقافة دÝل احلوار مع خمتلف الهيئات النقابية 
بصفهتا رشيك وقوة اقرتاحHة، وكذ¤ ال�سهيالت الالزمة حىت ي�س2ىن لهاته 

  .حسن الظروفالنقا�ت القHام بدورها يف �ٔ 
وجتدر إالشارة، الس2يد املس�شار احملرتم، �ل½س2بة �لمندوبية Nىل ٔ�ن 
احلوار مفfوح بصفة دامئة Nىل مس2توى املد�رÝت، كذ¤ تمت �س2ت¸ابة 
بصفة �ٓنية لطلبات ا�لقاء املعرب عهنا من طرف ٔ�عضاء الهيئات النقابية ٔ�و 

م املؤسسة، وذ¤ من V�ٔل احلوار وال�شاور حول بعض القضاÝ ا�يل �هت
بعقد اج�Nات مع مسؤويل املندوبية السامHة �لتخطيط وكذ¤ مع ممثلهيا 

  .�ملاكتب احمللية Nىل مس2توى لك مد�رية سواء املركز�ن ٔ�و اجلهويني
كذ¤، Nىل املس2توى الوطين تعقد لقاءات �لماكتب الوطنية مع الس2يد 

ٔ�و الس2يد مد�ر  املندوب السايم �لتخطيط ٔ�و مع الس2يد الاكتب العام
املوارد ال!رشية والشؤون العامة، ٕاضافة ٕاىل ذ¤ إالدارة ال تتواىن يف تلبية 
املطالب املرشوNة Nىل املوظفني وNىل املندوبية املعرب عهنا مبا يتالءم بطبيعة 
احلال مع إالماكنيات املتا�ة �لمندوبية، �ش ?ميكن ليقوم املوظفون واSٔعوان 

  .صا فæ يتعلق �جناز دÝل البحوث امليدانية�Sٔدوار دÝهلم، خصو 
مهية املورد ال!رشي فاملندوبية ال تلو Þدا يف توفري لك  ٔkواس�شعارا ب
الوسائل الرضورية �ٕالضافة ٕاىل احلرص Nىل تدبري املوارد ال!رشية يف شقها 
إالداري، هذا التدبري تيخضع �لقانون اSٔسايس �لوظيفة العمومHة والنصوص 

  .ة اليت تؤطر هذا العمل دÝل املوظفنيالتنظميي
  .وشكرا
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  :الس2يد رئEس اجللسة
 .شكرا الس2يد الوز�ر

  .لمك اللكمة الس2يد املس�شار يف ٕاطار التعقHب تفضل

  :املس�شار الس2يد حلسن ٔ�دعي
  .شكرا الس2يد الرئEس

ٔ�شكرمك الس2يد الوز�ر احملرتم ؤ�شكر املندوب السايم واملندوبية Nىل 
  .ا�مك وNىل جتاو�مك إالجيايب مع سؤالناجوا�مك وNىل جمهود

ٕان مطالب شغيX املندوبية السامHة �لتخطيط تبقى مطالب Nادية ٕاال 
ٔ�هنا Nاد°، فهم يطالبون �رد �عتبار �لعنرص ال!رشي ا�ي هو عصب 
حHاة إالدارة واملرفق العمويم، ونظرا خلصوصية ٔ�طر هذا القطاع مفطا�هبم 

�لبحث امليداين حامية هلم، والعمل كذ¤  �متحور يف ٕا�داث قانون vاص
Nىل ٕا�داث الواك° الوطنية �لبحث إالحصايئ ضام� الس2تقاللية البحث 

  .و�لمزيد من اQقة واملصداقHة
  الس2يد الوز�ر احملرتم،

ٔ�ملنا ?بري فHمك �لنظر يف وضعية هذه الشغيX اليت Îش2تغل بتفان ويف 
س2متر لفائدة هذه الشغيX كام مصت، ونطالب اليوم مبزيد من التكو�ن امل 

نطالب برضورة وضع �د �لتعاقد مع الرشاكت اخلاصة اليت Îش2تغل 
  .�ملندوبية السامHة �لتخطيط واليت تبقى مردود�هتا تفfقر �لجودة

�ا، ٔ�طلب مZمك العمل Nىل مصاح|ة املوارد ال!رشية هبذه املندوبية 
  .السامHة

عين اليت يه ٔ�مHة يعين ما و�يق يل شوية الوقت، وا�د املواطنة ي
تتعرفشاي العربية وقالت يل ٔ�وQي اكع الناس تيذ?ر املÄ fري ٔ�نت، ٕاذن 
بغيت نقول �لواQة دÝيل هللا ينرص املf ٔ�ما، ٔ�تنرص ريب ٕاحفظ اSٔرسة 
العلوية، هاملEساج Äلقfين الواQة وطلب �لواQة دÝيل ما تطالب يش ال 

Qاء لس2يد� هللا ينرصه�منية وال مه حيزنون، كتطالب اN.  
  .والسالم Nليمك ورمحة ا�

  :الس2يد رئEس اجللسة
 شكرا الس2يد املس�شار،

  .الوز�ر ٕاذا رغبمت يف الرد Nىل التعقHب، تفضل الس2يداللكمة لمك 

  :الس2يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واFمتع املدين
ملf عند مجيع طيب الس2يد املس�شار احملرتم املاكنة دÝل Vال° ا

املغاربة، امحلد y هذا ٕاحساس دÝل مجيع املغاربة والعالقة اخلاصة ا�يل 
fترتبطهم جبال° امل.  

فæ خيص املوضوع دÝل السؤال دÝلمك ٔ�ؤكد Nىل فعال ٔ�مهية داملوارد 
  ال!رشية 

Nىل اSٔمهية دÝل املوارد ال!رشية، Nىل ٔ�ن املندوبية دارت وN�ٔدت 
يث �لتكو�ن والتكو�ن املس2متر، دارت دراسة حول اQليل وا�د اZطط ثال

املرجعي �لوظائف والكفاءات، وكذ¤ دراسة حول التدبري التوقعي 
  . �لوظائف والكفاءات

كام ٔ�ن هناك مرشوع �م هو بصدد إالجناز، يتعلق بنظام معلومايت 
كن املندمج لتدبري املوارد ال!رشية، وكذ¤ Nىل مس2توى تطو�ر اSٔداء ال مي

ٔ�ن يمت ٕاال من vالل حتفزي املوارد ال!رشية يف ٕاطار القانون وكذ¤ الضوابط 
  .التنظميية

  :الس2يد رئEس اجللسة
  . شكرا الس2يد الوز�ر

  .، هو موضوع السؤال املوVه دامئا ٕاىل الس2يد الوز�ر"الغطاء الغابوي"
اللكمة �Sٔد السادة املس�شار�ن من الفريق احلريك، ل!سط السؤال، 

  .الس2يد املس�شارتفضل 

  :املس�شار الس2يد الطيب البقايل
  .شكرا الس2يد الرئEس

  الس2يدة الوز�رة احملرتمة،
  السادة الوزراء احملرتمون،

  الس2يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
تعترب املناطق اجلبلية والغابوية خزا� طبيعيا وdرشÝ ببالد�، �س2توجب 

  .بحت تعEش Nلهيا الغابة وساكهنا�ه�م هبام، نظرا �لãا° اليت ٔ�ص 
ففضال Nىل تدهور الغطاء الغابوي نظرا �لرعي املفرط وغياب س2ياسة 
حكومHة ٕالNادة ال�ش¸ري ومقاومة التغريات املناخHة واس�Hعاب التوسع 

  .العمراين، ٕاضافة ٕاىل تعقد الرتسانة القانونية املنظمة �لقطاع
�ر احملرتم، عن ما يه ٔ�مام لك هذه التãدÝت âسائلمك، الس2يد الوز

  ٕاسرتاجتية احلكومة يف تدبري اFال الغابوي مع ضامن مصاحل ذوي احلقوق؟
وما يه التدابري املتÐذة من طرف احلكومة خبصوص الفراÄات الغابوية 

  واليت ٔ�صبحت �ٓهX �لساكن؟
  .شكرا الس2يد الوز�ر

  :الس2يد رئEس اجللسة
  . شكرا الس2يد املس�شار
  .لوز�ر لٕالVابة Nىل السؤاللمك اللكمة الس2يد ا

  :الس2يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واFمتع املدين
  الس2يد املس�شار احملرتم، 

نتفق Nىل اSٔمهية دÝل الغابة �ل½س2بة يعين �لجوانب سواء اكنت 
البي�Hة، �قfصادية و�ج�عية، وٕاىل تذ?رمت فمت كثري من اSٔجوبة التkٔ?يد 

  .ية ا�يل كتوفر Nلهيا بالد� يف جمال التدبري الغابويNىل إالسرتاجت 
فقطاع املياه والغا�ت عرف تطور سواء من حHث احلجم دÝل 
العمليات ٔ�و من حHث النوعية دÝلها واجلودة دÝلها، وميكن âشري لمك هنا 
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Nىل وا�د النتاجئ دÝل دراسة قدمهتا مZظمة اSٔمم املتãدة لÄ�ٔذية والزراNة 
)FAO4 (رت مؤخرا هاذ التقر�ر حول وضعية الغا�ت �لعامل، ك�س¸ل صد

، v2010الل  d2%شلك ملموس �زايد الغطاء الغابوي �ملغرب، ب½س2بة 
، 2000ق|ل س2نة  %1يف الوقت ا�يل اكن دامئا ?يعرف �راجع بوا�د يف 

 %3يف احملصX وا�د  (2+) ٕاىل  (1-)مبعىن �ٓخر فاحملصX ٕاىل بدينا من 
Ýل النقط دÝىل مس2توى الربامجدN ل التقدم.  

كذ¤ بالد� تعترب عندها جتربة Nىل مس2توى صعيد البحر اSٔبيض 
املتوسط فæ خيص املقار�ت والنتاجئ احملصل Nلهيا يف موضوع حماربة احلرائق 

 2014ٕاىل  2005ٔ�و معاجلة اSٔحواض املائية، هاذ إالسرتاجتية املعمتدة من 
ٔ�لف هكfار بkٔصناف  360ت ملا يفوق مكZت ٕاىل Îش¸ري وختليف الغا�

 2024-2015طبيعية، �ٕالضافة ٕاىل ٔ�ن الرب�مج املتوقع ٕان شاء هللا دÝل 
  .ٔ�لف هكfار �600روم حامية وتkٔهيل املنظومة الغابوية Nىل مسا�ة 

�ٕالضافة ٕاىل املوضوع الثاين يف الشق دÝل السؤال دÝلمك هو موضوع 
اÄات الغابوية يه تعد ·بعة �لمf الغابوي مرتبط �لفراÄات الغابوية، الفر 

�Ìو° والرتخHص �الس2تغالل دÝلها ال يدvل مضن حقوق �نتفاع، وٕامنا 
يمت يف ٕاطار عقود ?راء مع الفال�ني اFاور�ن �لغابة طبقا �لضوابط 
واملقfضيات القانونية اجلاري هبا العمل مع ضبط وحرص لواحئ ؤ�سامء 

قود dشلك س2نوي مع ٕاماكنية تفويت رخصة املس2تفHد�ن وجتديد الع
�س2تغالل �لورثة وفق عقود Vديدة، ٕاال اس2تZmاء يف �ا° ٕاvالل املكرتي 
ٕاىل v�ٔل �لبنود املنصوص Nلهيا يف عقد الكراء، السæ2 مهنا ما يتعلق 
بت¸اوز املسا�ات احملددة يف العقد دÝل الكراء ٔ�و إالرضار �ملf الغابوي 

ات �س2تغالل، وهتم هذه العملية مZطقة اSٔطلس ٔ�و Nدم ٔ�داء ٕا·و 
  .املتوسط وخصوصا ٔ�قالمي خZيفرة وٕافران وصفرو

  .وشكرا لمك

  :الس2يد رئEس اجللسة
  .شكرا الس2يد الوز�ر

  .اللكمة لمك الس2يد املس�شار يف ٕاطار التعقHب
  .الس2يد الرئEس تفضل

  :املس�شار الس2يد م|ارك الس2باعي
  .شكرا الس2يد الرئEس

التوضيãات اليت قدممتوها الس2يد الوز�ر نود ٔ�ن جندد التkٔ?يد  تفاNال مع
Nىل رضورة تقHمي حكومة س2ياسة املهن¸ة، تدبري اFال الغابوي من vالل 

  ..رؤية 
  الس2يد الوز�ر احملرتم، 

كتقولوا بkٔن هو الغا�ت �زادت احZا ما ملس2هناش الس2يد الوز�ر، �زاد 
%2 Ýن وا�د العدد دSٔ ا ما ملس2هناشZابوية ا�يل اكن احÄ رايض يهSٔل ا

                                                 
4 Food and Agriculture Organization 

خصها تعاود Îشجر ما ÎشجراÎش وهذا كنا تنعرفو لك س2نة املياه والغا�ت 
تتÐدم وا�د اليد العامX �مة وك�شجر هذيك باليص ا�يل يه vاوية هذا 

  ..لكه ما اكي½ش الس2يد
كذ¤، الس2يد الوز�ر، احZا يف ال�رشيعات ما تقدمZاش فهيم الس2يد 

هاذ القطاع هذا �ش يبقى مسري بوا�د القانون ا�يل هو مر الوز�ر ال يعقل 
القرن هباذ القانون ..ميكن Äادي ند�رو مبياه  N2017ليه قرن من الزمن 

  .هذا
كذ¤، الس2يد الوز�ر، بغينا �كون عند� وا�د املصاحلة مع هاذ إالدارة 

âسان دÝل املياه والغا�ت مع الساكنة، راه ال يعقل الس2يد الوز�ر وا�د االٕ 
عندو جوج بقريات وال جوج نعي¸ات تتلقاه مfقلينو �لربوس2يات ا�NاÖر، 
فال يعقل الس2يد الوز�ر وا�د العدد دÝل الناس ا�يل تfEخباو دا� Nىل 

بغينا �كون وا�د املصاحلة ما بني املياه .. اQرك ويتخباو Nىل احملامك �ش 
دم، Sٔن الغابة راه دÝل والغا�ت وهاذ الساكنة هذه �ش �رجع لبالدها وخت

  .املواطنني واملواطنني راه دÝل البالد دÝل اQو° هذا هو ا�يل تنعرف
كذ¤، الس2يد الوز�ر، بغيناك تعرفو تد�رو وا�د القضية دÝل 
التãديد، التãديد الغابوي راه �كرفس Nىل وا�د العدد دÝل الناس، راه ال 

ن Vد، Vدو تيعقل Nليه يعقل الس2يد الوز�ر وا�د الس2يد سا?ن ٔ�� ع
سا?ن يف ذيك اSٔرض ودا� ميل تE|غي يد�ر يش حتفHظ وال يش �اVة 
تيقول ¤ هذي راه بالد املياه والغا�ت، واش احZا Äادي âسكZو الناس 

  .وال Äادي Bر�لهم
حقHقة احZا هاذ الغابة .. ولهذا، الس2يد الوز�ر، حىت قلت بني ما يه

لكن خصنا حنافظو Nليه، لكن الس2يد راه موروث طبيعي ودÝل اQو° و 
الوز�ر خصنا ن�|عوه بوا�د العدد دÝل إالجراءات �ش حىت هاذ الساكنة 

  ...دÝل اFاورة دÝل الغابة �كون مصاحلة لهاذ

  :الس2يد رئEس اجللسة
  .شكرا الس2يد املس�شار

لمك اللكمة الس2يد الوز�ر ٕاذا رغبمت يف الرد Nىل التعقHب يف الثواين 
Hةاملتبق.  

  :الس2يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واFمتع املدين
هو الس2يد ٔ�� �لت Nىل التقر�ر دÝل اSٔمم املتãدة يل تيغطي فرتات 

ٔ�ي .. - 2000زمZية ميكن العمر يل تريقهبا إالâسان بني الس2نوات تتلكم من 
يل عرشÝت والربامج �رامج عرشية وÄري الرب�مج العرشي اSٔول مت ال�سج 

هكfار مبعىن �ٓخر هذه ٔ�رقام موجودة  360.000وختليف الغا�ت ملا يفوق 
  .يف التقار�ر الرمسية ٕاىل �ٓخره

فæ خيص ذوي احلقوق �س2تفHدون من حقوقهم يف ٕاطار املقاربة 
  . ال�شار?ية بطبيعة احلال
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  :الس2يد رئEس اجللسة
  .شكرا الس2يد الرئEس

  .ؤ�شكرمك Nىل املسامهة يف هاته اجللسة
لسؤال املوايل موVه ٕاىل الس2يد وز�ر ال�شغيل والشؤون �ج�عية، ا

ٕاNادة �عتبار جلهة تفEfش الشغل �ٓلية �لسهر Nىل تطبيق "وموضوNه 
Xرشيع الشغل وحامية حقوق ٔ�طراف العالقة الشغيÎ."  

اللكمة �Sٔد السادة املس�شار�ن من فريق اSٔصا° واملعارصة لتقدمي 
  . السؤال

  .الرئEستفضل الس2يد 

  :املس�شار الس2يد عبد العز�ز بنعزوز
  الس2يد الرئEس،
  الس2يد الوز�ر،

يف وقت سابق اعطيتو وNد الزتمfو Nىل B�ٔمك تعطيو وا�د شوية العناية 
جلهاز تفEfش الشغل واملف�شني دÝل الشغل مهنم اSٔطباء واملهندسني وا�يل 

عند� ما درتو تيد�روا التفEfش دÝل تطبيق القانون حسب املعطيات ا�يل 
  حىت �اVة من هذيش، واش هذيش حصيح واش2نو درتو؟ 

  :الس2يد رئEس اجللسة
  .شكرا الس2يد املس�شار

  .تفضل الس2يد الوز�ر لٕالVابة Nىل السؤال

  :الس2يد عبد السالم الصديقي وز�ر ال�شغيل والشؤون إالج�عية
  .شكرا الس2يد الرئEس

  الس2يد املس�شار احملرتم،
ت املعلومات، ٕاىل اكنت عندك املعلومات اعطينا ال ٔ�دري من ٔ��ن v�ٔذ

املصدر دÝل املعلومات، حنن نعترب ٔ�ن �لطبع يف املسائل دÝل ٕاNادة 
�عتبار ٔ�ظن ٔ�ن يف لك وقت و�ني هاذ اجلهات دÝل التفEfش حنييه 
ونقدره ومن¸ده ونعزت به واSٔدوار اليت يطلع هبا ونعرف الظروف الصعبة اليت 

وكام تعرفون ذ¤، الس2يد املس�شار احملرتم، Nدد قليل  �ش2تغل فهيا نظرا
مف�ش شغل Nىل  V300دا من مف�يش الشغل Ýاله يت¸اوز بقليل بقليل 

الصعيد الوطين وهو هذا العدد ي�Zاقص س2نة بعد ٔ�خرى نظرا ٕال�ا�هتم Nىل 
  .يف الس2نة 10و 5التقاNد واملناصب املالية احملدثة ال تتعدى 

Vكون ولكن ٕاذا اكنت يش �اB ة مضبوطة �ش ٕاذا ما در� والو ميكن
vاطئ ند�رو ٔ�س2يدي ٕاذا اكنت يش �اVة ما ند�رو ند�رو، Äري قل يل �ٓش 

  . ند�ر؟ Ýاله تفضل

  :الس2يد رئEس اجللسة
  .شكرا الس2يد الوز�ر

 .لمك اللكمة الس2يد املس�شار يف ٕاطار التعقHب

  :املس�شار الس2يد عبد العز�ز بنعزوز
ãة واليس الوز�ر يعرتف ٔ�نه العدد حشال قليت املعلومات دÝيل حصي

مف�ش شغل، ٔ�� اكن عندي املعلومات ا�يل اكن عندي اكن  300وا�د 
  .الس2يد الوز�ر امسع يل �ٓش تنقول ¤.. ، وٕاذا به ميكن يف هذا480ٔ�كرث 

ٕاذا فعال ما اعطيتوش العناية �لجهاز دÝل تفEfش الشغل نقول ¤ 
اتفقت احلكومة مع املركزÝت النقابية  ٔ��ريل N26الش؟ يف اتفاق دÝل 

Îشغلوا Nدد اكيف  2013-�2012ش Îشغلوا Nدد اكيف Nىل مدى س2ن�ني 
لتدعمي هذا اجلهاز الهام ال �ل½س2بة �لمقاو° وال �ل½س2بة �لمkٔجور�ن، وٕاذا به 

 5، 2013مZصب شغل،  0، 2012وحصح يل، يف  2012ٔ�ن� يف 
  ?يخروجوا �لتقاNد لك س2نة؟ املناصب، وحشال 5، 2014داملناصب، 

شغلتوا "درتو جمهود اس2تZmايئ  2015?يخرجوا �زاف ٔ�?يد العرشات، 
، ٕاذا هذا دليل Nىل B�ٔمك ما كتعطيوش العناية 5هاد العام  2016و" 10

لهذا اجلهاز الهام Vدا ال �ل½س2بة �لمقاو° وال �ل½س2بة لالقfصاد الوطين، 
  Nالش؟

مسkٔ° بدهيية Vدا، Äري اكيف لتغطية  Sٔنه هاذ العدد، ٔ�وال Äري اكيف
مدينة اQار البيضاء لو�دها بل جزء من اQار البيضاء رمبا مZطقة صناعية 
وا�دة يف اQار البيضاء، ما �لمك �ش تغطي اململكة، �راب اململكة جبميع 

  .املدن ا�يل فهيا Nىل اSٔقل âس2يج صناعي واقfصادي �م
حلكومة ما عندهاش رؤية لتمنية املقاو° فهاد اSٔمر يعود لس2ب!ني Ý ٕاما ا

ولتقوية وتدعمي التنافس2ية دÝل �قfصاد الوطين، Ý ٕاما احلكومة ما 
عندهاش اه�م هباد الفWة الهامة وNلهيا كتوقف املقاو° والتنافس2ية دÝل 
املقاو° وvلق املناخ السلمي ما بني اVSٔري واملشغل و�لتايل ال�شجيع Nىل 

  .املردودية وNىل الن¸اNة والفعالية داvل املقاو° إالنتاج وNىل
ٕاذا فاحلكومة فشلت مرة ٔ�خرى يف هاذ اSٔمر ٔ�و ٔ�هنا ال تعري ٔ�ي اه�م 
لهذا اSٔمر vاصة اجلانب �ج�عي، Sٔن املف�ش هو ا�يل كEسهر ٔ�وال Nىل 
تطبيق القانون، ٕاذا ٔ�ن� ما عندمك غرض يف تطبيق القانون vالقني الفوىض 

  .ملؤسسات الس2يد الوز�ريف ا
و6نيا Nىل الصلح واحلوار والتفاوض بني املشغل واSٔجراء، �ش لك 

  .وا�د يvٔkذ حقو ويطبق القانون وكذ¤ �لزتام �لواج|ات
  .ٕاذا مرة ٔ�خرى ٔ�ؤكدها احلكومة فاشX يف لك يشء

  :الس2يد رئEس اجللسة
  .شكرا الس2يد املس�شار

 .التعقHب تفضللمك اللكمة الس2يد الوز�ر �لرد Nىل 

  :الس2يد وز�ر ال�شغيل والشؤون إالج�عية
�اVة وا�دة كنتفق معك الس2يد املس�شار هو نقص العدد، احZا 

مف�ش شغل  400مfفقني ما اكخنبعوهاش، نقص العدد حنن يف �اVة ٕاىل 
. Nىل الصعيد الوطين، ولكن هاذ ال يعين ٔ�ننا ما كنحس2نوش ظروف العمل
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يا اك�ن تفEfش انتقايئ يعين مايش ماÄاد�ش ميكن ¤ ٔ�وال vلقZا اQالئل، 6ن 
تف�ش مجيع املؤسسات دÝل إالنتاجHة ا�يل Nددها عرشات اSٓالف 
وك½ش2تغلوا كذ¤ �ش جتاوز هذا النقص ك½ش2تغلوا بت½س2يق مع مف�شني 

، ?يكون مف�ش دÝل 2دÝل الضامن �ج�عي، Sٔن ٔ�وال ?ميش2يو ب 
زارة ال�شغيل Äري حىت �ش ?يحيدوا اكع الضامن �ج�عي ومف�ش دÝل و 

ٔ�حسن، Nالش ?يتاكملو و?ي�|ادلو  2الش2هبات ٕاىل Äري ذ¤ ?يكونوا ب 
  .املعلومات، هذا من Þة

من Þة ٔ�خرى كام قلت ¤، الس2يد املس�شار احملرتم، ٔ�ن الوزارة 
واحلكومة عندها مZظور دÝل احلوار �ج�عي، مZظور دÝل العناية حبقوق 

Xو ¤ الشغيfما عرفت واش قرييت، راه صيف ،(le bilan social) ،
، ت�شوف معطيات مرمقة ما فهيا �س 2015الرصيد �ج�عي دÝل س2نة 

تطلع Nلهيا �ش تعرف الوضع كام هو، هذه راه ما فهياش مزايدة وال حكومة 
ما عندهاش ٕاسرتاتيجية، وال معندهاش اسرتاتيجية، �لطبع من حقك 

  . ية التعبريتقول هذه حر 
حZا تنعتربو عند� ٕاسرتاتيجية، عند� دالئل، عند� خطة س2نوية ا

تند�رو التقHمي دÝلها، ولك هاذ املعطيات مfوفرة، l�ٔ عندي مرح|ا بك 
  .مندك بوا�د المكشة دÝل الو6ئق ٔ�رى ما تعرف

  .شكرا

 :الس2يد رئEس اجللسة
  .شكرا الس2يد الوز�ر

 .جللسةؤ�شكرمك Nىل مسامهتمك يف هذه ا
ن½fقل اSٓن ٕاىل السؤال املوVه ٕاىل الوز�ر املنتدب Qى وز�ر التجهزي 

  ".السالمة الطرقHة"والنقل وا�لوEVس�Hك، امللكف �لنقل وموضوNه 
اللكمة �Sٔد السادة املس�شار�ن من فريق اSٔصا° واملعارصة لتقدمي 

  .السؤال
  .تفضل الس2يد املس�شار

  :املس�شار الس2يد عبد الكرمي اهلمس
  .شكرا الس2يد الرئEس

  الس2يدة والسادة الوزراء احملرتمون،
  إالخوان املس�شار�ن،

سؤالنا، الس2يد الوز�ر، حول حصيX إالجراءات والتدابري اليت مت 
  اختاذها يف جمال السالمة الطرقHة؟

وعن ما مت ٕاجنازه خبصوص حتسني الب½Hات التحتية Nىل مس2توى احملاور 
  ادث السري واحملاور الطرقHة اخلطرية؟الطرقHة اليت �رتفع هبا حو 

  .شكرا

  :الس2يد رئEس اجللسة
  .شكرا الس2يد املس�شار

  .اللكمة لمك الس2يد الوز�ر لٕالVابة Nىل السؤال، تفضل

الس2يد محمد جنيب بوليف الوز�ر املنتدب Qى وز�ر التجهزي والنقل 
  :وا�لوEVس�Hك امللكف �لنقل

  .شكرا الس2يد الرئEس
  .ارشكرا الس2يد املس�ش

اFال دÝل السالمة الطرقHة هو من بني اSٔولوÝت الرئEس2ية اليت 
اش2تغلت Nلهيا هذه احلكومة، قامت فهيا ٕ�جنازات Nدة، سواء Nىل صعيد 
اجلانب القانوين حبيث مت تعديل املدونة احلالية ٕ�جراءات Vديدة �Ìفع 

ا�لجنة مبس2توى السالمة الطرقHة، ؤ�يضا ٕا�داث الواك° اليت س2تجمع عوض 
ا�يل عند� اليوم، الواك° الوطنية �لسالمة الطرقHة، املرشوع راه يف جملس 

  .النواب يف ٕاطار التصديق
مث ٔ�يضا اش2تغلنا Nىل اجلوانب املرتبطة �ملؤسسات اليت يه رشيك 

  :�لوزارة مع اFمتع املدين، ٔ�يضا واش2تغلنا Nىل احملاور الثالث
من احلوادث دÝل  %90وايل احملور دÝل السلوك ا�يل �ميثل ح -

  السري وNدد القfىل؛
اش2تغلنا Nىل احملور دÝل العر�ت سواء اكنت مراق|ة، حفص تقين  -
 وÄريه؛
واش2تغلنا ٔ�يضا Nىل اجلانب الثالث ا�يل Vاء يف السؤال دÝلمك ا�يل  -

فæ  1.7املليار دÝل اQرمه،  3هو الب½Hة التحتية، ا�يل الوزارة خصصت لها 
مليار درمه ا�يل ركز� فهيا  �1.3ل�شو�ر واحلزم املرتبطة �لطرق ويتعلق 

Nىل النقط السوداء �Sٔساس وا�يل اعطينا فHه وا�د اFموNة دÝل 
 .اSٔولوÝت vالل الثالث الس2نوات اvSٔرية

وهذا ا�يل جعلنا نقلصو من ال½س2بة دÝل Nدد القfىل ا�يل وصلت يف 
لك س2نة، اليوم  %5يف العرشية السابقة �عتبار الزÝدة  4222ٕاىل  2011

حنن يف مس2توى ا�يل هو امحلد y حنو �حندار وا�يل وصلنا فHه حلوايل 
والس2تة اSٔشهر اSٔوىل من هاذ الس2نة ت!رش �خلري  2015يف س2نة  3700

ٕان شاء هللا رب العاملني فæ يتعلق �لعدد دÝل القfىل ؤ�يضا ال½س2بة دÝل 
دÝل النقط vالل امخلس س2نني اvSٔرية ن�H¸ة لهاذ  7اخلطورة تقلصت ب 

 .إالسرتاتيجية
 .شكرا الس2يد الرئEس

  :الس2يد رئEس اجللسة
 .شكرا الس2يد الوز�ر

  .اللكمة لمك الس2يد املس�شار يف ٕاطار التعقHب

  :املس�شار الس2يد عبد الكرمي اهلمس
  الس2يد الوز�ر احملرتم،

ارشة، ٕاال ٔ�ن تE|قى دامئا رمغ إالصال�ات اليت مت رسدها Nىل لساBمك م|
حرب الطرق مرتفع، ؤ�رشمت Nىل العدد املرتفع دÝل Nدد القfىل يعين ما 
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  . قfيل يومHا 11معدل 
مفادام الس2يد الوز�ر احلكومة، ولٔ�سف ٔ�ن هاذ املدة ا�يل دازت ما 
رس�Nش بوترية ٕاجناز مجموNة من احملاور الطرقHة ا�يل يه نقطة سوداء Nىل 

  .مفازال Äادي يبقى Nدد هذه القfىل مرتفع يف Vل الطرقات الصعيد الوطين،
  الس2يد الوز�ر، 

هناك �رامج vاص ال�رسيع �لعمل دÝلها، Sٔن ميل �منش2يو Nىل س!Hل 
-املثال يف طريق رسيع ٔ�و طريق س2يار، ميل �منش2يو د� مقطع ما بني فاس
نية ·زة، واش هذاك ما يش نقطة سوداء ا�يل ميكن يف ٔ�ي حلظة يف ٔ�ي 6

ا�يل ما تيعرفهاش مزÝن وما تEس2تعملهاش �زاف يتعرض حلادثة، vاصة ٕاىل 
  اكنت dيش رسNة مفرطة؟ 

ٕاذن هنا يعين يتحط مرشوع ?بري، ولكن يف غياب اجلودة وغياب 
دراسة واقعية، دامئا مس2تعملني الطريق الس2يار متا تfEعرضوا حلوادث السري، 

ول الطريق الس2يار، طريق طن¸ة نفس اليشء غياب س2ياVات Nىل ط
يعين احZا تنkٔديو وا�د الفاتورة من V�ٔل ضامن السالمة دÝلنا يف اس2تعامل 
هاذ الطرق الس2يارة، ولكن دامئا معرضني �لخطر يدvل متا جعل، بقرة، 

  . لكب، وهذا EÄس!ب يف حوادث سري
ولٔ�سف مازال الثقافة، امحلد y، املغاربة ?رماء ما كريفعوش دعوة 

وزارة التجهزي ٔ�ثناء التعرض حلوادث السري، Sٔن ما ميك½ش قضائية Nىل 
خنلص وا�د الفاتورة ومنيش يف وا�د الطريق س2يار ومن بعد نتعرض 
حلادثة ن�H¸ة دخول ٔ��د املوايش، ٕاذن هنا vاص وا�د إالسرتاتيجية �ش 

  . حتميو هذه الطرق ٔ�وال
كمتيش اك�ن �ٓليات دÝل الضبط ملس2تعميل الطرق، راه كمتيش Sٔور� 

Îشوف Äري الاكمريات ا�يل يف وسط، ما Îشوف ال دريك، ال بولEيس، ال 
  . رVل ٔ�من ولكن اك�ن جودة دÝل الطرق

اSٓن، اSٓن، الس2يد الوز�ر، vاص تقوموا بلجنة كت!ىن طريق رسيع ما 
احلس2مية كتدار وا�د النقطة Vد Vد سوداء ما بني تزيي وسيل -بني ·زة

ميل Äادي �كون الثلج Äادي جيي سائق احلافX وبوسيل Nىل املرتفع، Nاله 
را?ب، فني املصري دÝلو؟ Äدا Äادي حنامكوه، ولكن  100ويزنل هاز 

 (la pente)الس!ب يه إالدارة ا�يل Îس2ب!ت يف املشلك دارت وا�د 
  . يف الطريق %90دÝل 

ٕاذن هنا vاص وا�د املواد اس2تZmائية ا�يل Îس2تعمل يف ذيك الطريق 
  .يف حوادث السري Nىل طول ذيك الطريق�ش ما Îس2ب!ش 

كذ¤ �رامج ال�شو�ر، الس2يد الوز�ر، vاصها تتقوى Nىل صعيد 
اململكة، اك�ن نقص يف ال�شو�ر، ال�شو�ر احZا املقاول ا�يل دvل يف 

بوادا وال  2الطريق الرسيع وال يف طريق وطنية وحيفر حفرة، يد�ر ¤ 
وح ا�يل را?بة يف الس2يارة ا�يل خيلهيم، يعين حبال ٕاىل ما اكي½ش وا�د الر 

Äادي Îس2تعمل ذيك الطريق، ٕاذن vاص �ٓليات ال�شو�ر تتقوى و�كون 
بوا�د التقZية Nالية �ش ت½|ه السائقني ٔ�نه اك�ن خطر Nىل طول ذيك 

  .. الطريق، لٔ�سف vاص الوزارة تبذل
ٔ�كنول لكها حفر، الس2يد الوز�ر، لكها مZعرVات لكها، -طريق بورد

سائق يقدر يضبط الس2يارة دÝلو ٕاذا ما ?يعرفش الطريق ?يفاش هاذ ال 
مزÝن؟ رضوري ما Äادي �س!ب وا�د العدد دÝل حوادث السري وا�يل 

  .Äادي يدي معه وا�د العدد دÝل اSٔرواح
  . ٕاذن vاص جمهود اس2تZmايئ مث ال�رسيع �لوترية دÝل إالصال�ات

  .وشكرا

  :الس2يد رئEس اجللسة
  . شكرا الس2يد املس�شار

 .يف ذ¤ الس2يد الوز�ر �لرد Nىل التعقHب، تفضل رغبمتلمك اللكمة ٕاذا 

Qى وز�ر التجهزي والنقل وا�لوEVس�Hك امللكف  املنتدبالس2يد الوز�ر 
  :�لنقل

  .شكرا الس2يد الرئEس
  .شكرا الس2يد املس�شار

Äري جزء من ال�م دÝ¤ ما Äاد�ش ميكن Bرد Nليه �عتبار �مييش يف 
رسيع من إالصال�ات، وال ٔ��د ميكن ٔ�ن يعارض ال�رسيع التوجHه حنو ال� 
  . يف إالصال�ات

لكن، Äري vاصنا نعرفو بkٔنه السالمة الطرقHة وNدد القfىل يه مرتبطة 
د السلوك، ؤ�نت يف السؤال دÝ¤، يف اجلواب دÝ¤، يف  %92ب 

 %4، 3ا�يل يه الطرق و %4، 3التعليق دÝ¤، مشEت ركزت Nىل 
  . العر�ت اSٔخرى ا�يل يه

دÝل احملاور، ولكن احملور دÝل  3احZا اSٓن إالسرتاتيجية الوطنية فهيا 
السلوك هو �ل½س2بة لنا ا�يل هو اSٔمه وا�يل ترنكزو Nليه من ال½شء، من 
املدارس، من اFمتع املدين، من املؤسسات الرش�كة، ٕاىل ٔ�خره، �ش 

  . âش2تغلو Nليه
لطرق وا�يل �لكمتوا Nلهيا، سواء اليوم عندما تتãدث عن العديد من ا

وVدة وال هاذي دÝل الطريق الرسيع دÝل ٔ�كنول وال دÝل طن¸ة، -فاس
ٕاىل �ٓخره، راه اQراسات تمت �لطريقة ا�يل ما ميك½ش نقولوا Nىل ٔ�هنا اكنت 
طريقة خفHفة يف اQراسات، ولكن تتوقع بعض إالشاكالت ا�يل �لكمتوا Nىل 

املليار دÝل اQرمه �لمتابعة دÝل هاذ اليش  3جزء مهنا، والوزارة ختصص 
والصيانة وإالصالح Nىل ٔ�ساس ٔ�نه �لفعل حتاول Nىل ٔ�نه جتعل من الب½Hات 
التحتية ب½Hة ا�يل يه مالمئة، هناك Þد ?بري مت، ولكن حنن Äري راضني Nىل 

  . الن�H¸ة كام تفضلمت
، 10هيدرو Nىل  ، ٔ�� نبغي اليوم املغاربة يبداوÄ11ري ذاك العدد دÝل 

احZا اليوم يف . 3650تتعطيك  365ٕاىل رضب�هيا يف  Sٔ ،11ن 11مايش 
  . 12ومايش  11دÝل القfىل يف ا�هنار وهو Nدد ?بري، لكن مايش  10

  .شكرا الس2يد الرئEس
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  :الس2يد رئEس اجللسة
  .شكرا الس2يد الوز�ر

  . ؤ�شكرمك Nىل مسامهتمك يف هذه اجللسة
vSٔري يف هذه اجللسة واملوVه ٕاىل الس2يد ن½fقل اSٓن ٕاىل السؤال ا

الوز�ر املنتدب Qى رئEس احلكومة امللكف �لوظيفة العمومHة وحتديث 
  ".وضعية هيkٔة املترصفني املشرتكة بني الوزارات"إالدارة، وموضوNه 

اللكمة �Sٔد السادة املس�شار�ن من فريق �حتاد املغريب �لشغل 
 .س�شارة، تفضيل الس2يدة امل لتقدمي السؤال

  :املس�شارة الس2يدة وفاء القايض
  الس2يد الرئEس احملرتم،

  السادة الوزراء احملرتمون،
  الس2يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمون،

الوز�ر، ما يه اSٔس2باب اليت حتول دون تطبيق املادة  الس2يدالسؤال، 
  املتعلقة بتعيني مZصب مfرصف Nام؟  املترصفنيمن مرسوم هيkٔة  10

  .شكرا

  :يد رئEس اجللسةالس2 
  . شكرا الس2يدة املس�شارة

 .تفضل لٕالVابة Nىل السؤال الوز�رالس2يد 

الس2يد محمد م|ديع الوز�ر املنتدب Qى رئEس احلكومة امللكف �لوظيفة 
  :العمومHة وحتديث إالدارة

  . يف البداية ٔ�شكر الس2يدة املس�شارة احملرتمة حول هاذ السؤال الهام
Nام هو مZصب سايم مكثل املناصب ٔ�ذ?ر فقط ٔ�ن مZصب مfرصف 

السامHة كام �ددها القانون احملدد �لمناصب العليا، اكملهندسون العامون، 
  . املهندسون املعامريون العامون، اSٔطباء العامون، اSٔطباء البياطرة العامون

والتعيني يف هاذ املناصب ?يتعني حسب رشوط حمددة يف اSٔنظمة 
املترصفون العامون، القانون حيدد رشط  هيkٔةل ، ف|ال½س2بة هيkٔةاخلاصة للك 

اSٔقدمHة يف س2تة س2نوات يف مZصب مfرصف من اQرVة اSٔوىل، ويف 
  .من املناصب املقHدة من فWة املترصفون 10%حصيص 

ولكن ت�|قى السلطة التقد�رية يف التعيني لرئEس إالدارة، Sٔن مZصب 
يف اSٔجر مfرصف Nام فهو مZصب يعادل مZصب مد�ر مركزي، ٔ�وال 

وجيب ٔ�ن تتوفر فHه الرشوط دÝل الكفاءة واملردودية، vاص �كون 
  . تfEعطاه هاذ املنصب هذا Nىل حسب �س2تحقاق

وفعال مت حلد اSٓن تقريبا التعيني يف املناصب العليا بصفة Nامة من هاذ 
 82قطاع وزاري، فهيا  16مZصب يف  95الفWة واملناصب السامHة النظامHة 

  . داملهندسني املعامريني Nامني 3مfرصفني Nامني،  10�ندس Nام، 
ٕاذن ما عرف�شاي يعين �لعكس مت تزنيل والعمل هباذ املقfىض ا�يل Vا 

  . يف السؤال دÝلمك فæ خيص املترصفني العامني

  .شكرا

  :اجللسة رئEس الس2يد
   .الوز�ر الس2يد شكرا

  .املس�شارة اSٔخت اللكمة ¤

  :قايضال وفاء الس2يدة املس�شارة
  الرئEس، الس2يد

  ،الس2يد الوز�ر
املترصفني والطبقة العامX ومعوم  هيkٔةٔ�غتمن بذل الفرصة لنحيي 

املkٔجور�ن واSٔجراء Nىل تkٔ?يد الثقة يف �حتاد املغريب �لشغل مبناس2بة 
  . �نتÐا�ت اجلزئية ا�يل فز� هبا

 ٕاننا يف �حتاد املغريب �لشغل، الس2يد الوز�ر، âس¸ل بقلق شديد
ا�متيزي ا�ي الزالت احلكومة مرصة Nىل التعامل به مع فWة املترصفني، ٕاذ ال 
Bرى معىن من متكني فWات ٔ�خرى مZصب مشابه ملترصف Nام دون فWة 

  . املترصفني سوى حتقري املترصفني
وحىت من �حHة التلكفة املالية اليت طاملا حتججت هبا احلكومة لعدم 

ف التعيني يف هذا املنصب F�ٔرا ماليا يذ?ر، Îسوية وضعية املترصفني، ال �لك
 26ٕاذ من شkٔن اQرVة اجلديدة املنصوص Nلهيا، الس2يد الوز�ر، يف اتفاقHة 

اليت هتم يه اSٔخرى فWة املترصفني ٕاىل Vانب �يق زمالهئم  2011ٔ��ريل 
  .من اSٔطر اSٔخرى ٔ�ن حتل إالشاكلية

  الس2يد الوز�ر،
املترصفني ا�ي ينص Nىل  يkٔةلقد مررت احلكومة املرسوم اخلاص هب 

ٕا�داث مZصب مfرصف Nام vارج طاو° املفاوضات، وهذا املرسوم مل 
يkٔيت بتصور واحض حقHقي ملهام املترصف، بل هدفت مZه احلكومة جتميع 
Nدد من ٔ�طر اQو° فقط لتظل بذ¤ وضعية املترصفني Nىل �الها، يف 

دارية اSٔخرى، ومن الوقت ا�ي متت Îسوية وضعية مجموNة من اSٔطر االٕ 
مت �كر�س م|دٔ� ا�متيزي والش2تات وتقزمي دور املترصف وvلق تفرقة بني 

  . املوظفني
كام ٔ�ن املرسوم املذ?ور اNرتته مجموNة من النقائص ويف مقدمهتا تغيEب 
ٕاماكنية الرتيق عن طريق امãfان الكفاءة املهنية من اQرVة الثانية ٕاىل 

Nام وظيفة ولEس درVة مع ٕاعطاء إالدارة  اQرVة اSٔوىل، واعتبار مfرصف
  .اكمل السلطة التقد�رية �لتعيني فHه ضدا Nىل م|ادئ الكفاءة و�س2تحقاق

  الس2يد الوز�ر،
كام نعترب النقطتني اخلاصتني مبترصف Nام وٕا�داث اQرVة اجلديدة هام 
حتصيل �اصل وال مربر �لمامطX يف تطبيقهام، جندد التkٔ?يد، الس2يد الوز�ر، 

N سايس لSٔلنظام ا� Xٔةىل رضورة املراجعة الشامkاملترصفني لرفع احليف  هي
املعنوي واملادي عن هذه الفWة يف ٕاطار مقاربة Îشار?ية، بعيدا عن القرارات 

  .�نفرادية اليت ٔ�ثب�ت فشلها وضيعت Nىل بالد� س2نوات من إالصالح
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من  كام ٔ�ن الس2يد الوز�ر، وحنن نتãدث عن فWة املترصفني، البد
إالشارة ٕاىل مfرصيف وزارة اQاvلية، ا��ن ال زالوا مه اSٓخرون حمرمون من 
حقهم اQس2توري يف ممارسة العمل النقايب Nىل غرار �يق موظفي اQو°، 
رمغ ٔ�هنم لEسوا ال حبمX سالح وال �رVال السلطة، بل وحمرومني ٔ�يضا 

ظرية ا�ل¸ان حىت من d�ٔسط حقوقهم óحقهم يف انتÐاب من ميثلهم داvل ح
  .إالدارية امل�ساوية اSٔعضاء
  .وشكرا الس2يد الوز�ر

  :الس2يد رئEس اجللسة
  . شكرا الس2يدة املس�شارة

 30يف ٕاطار الوقت املتبقى،  التعقHبالس2يد الوز�ر تفضلوا �لرد Nىل 
  .6نية

الس2يد الوز�ر املنتدب Qى رئEس احلكومة امللكف �لوظيفة العمومHة 
  :وحتديث إالدارة

  . الس2يدة املس�شارة احملرتمة شكرا
  يـساساSٔ ام �نظل ة املترصفني مؤطرة ?بايق املوظفني �kٔ ٔ�ؤكد فقط ٔ�ن هي

، وهاذ القانون هذا ا�يل مت التعديل 1958العام �لوظيفة العمومHة دÝل 
دÝلو Nدة مرات، ولكن هذه التعديالت ?رست الفWوية، وفعال فHه تفاوت 

ليت تطالب املساواة مع الهيئات اSٔخرى هيئات بني الهيئات وبني الهيئات ا
  . املترصفني

ويف Nدة لقاءات وNدة حمطات يعين توافقمت مع هذه املطالب اليت س�مت 
حبول هللا معاجلهتا يف ٕاطار مراجعة النظام اSٔسايس العام �لوظيفة العمومHة 
ا�يل هو ورش ?بري مفfوح، وس2نقدمه قريبا يف ٔ�ول اج�ع دÝل اFلس 

  .NSٔىل �لوظيفة العمومHة ا�يل Äادي ينعقد يف الشهر املق|ل ٕان شاء هللا
املترصفون العامون، ف�رسي Nلهيم املقfضيات اليت  هيkٔةيف ما خيص 

ٔ�ي حHف، الس2يدة  Îرسي Nىل مجيع املناصب السامHة، لEس هناك
  .املس�شارة احملرتمة

  :الس2يد رئEس اجللسة
  .اBهتÈى الوقت

  . Nىل املسامهةâشكرمك الس2يد الوز�ر 
  .Nىل املسامهة امجليعوâشكر 

  .اجللسةورفعت 


