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  ثام3ة والس2تنيال  اجللسةحمرض 

  ).2016 غشت 2( 1437 شوال 28 لثال8ءا: التارخي

، اخلليفة اخلامس لرئCس ة BئA م@ة التازيالس2يد ةاملس�شار : الرئاسة
  .اGلس

الرابعة واPق@قة ، ٕابتداء من الساMة ساعتان وعرشون دق@قة :التوق@ت
  .بعد الزوال اRٔربعني

  .س2ئA الشفهيةم3اقشة اU:  ٔRدول اRٔعامل

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

  :املس�شارة الس2يدة BئA م@ة التازي، رئCسة اجللسة
  .cسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Mىل ٔ�رشف املرسلني

  .M�ٔلن عن افeتاح اجللسة
  السادة الوزراء احملرتمون،

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

من اPس2تور، ووفقا ملقeضيات النظام  100معال بjٔحاكم الفصل 
اPاuيل Gلس املس�شار�ن، خيصص اGلس هذه اجللسة Rٔس2ئA السادة 

  .املس�شار�ن ؤ�جوبة احلكومة Mلهيا
ق{ل الرشوع يف تناول اRٔس2ئA الشفهية املدرUة يف Uدول اRٔعامل، 

Mىل ما Uد من مراسالت   ٕالطالع اGلسٔ�عطي اللكمة ~لس2يد اRٔمني
  .وٕاMالBت، اللكمة ~لس2يد اRٔمني

  :املس�شار الس2يد ٔ�محد تو�زي، ٔ�مني اجللسة
  .شكرا الس2يدة الرئCسة

  .cسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Mىل النيب اRٔمني
، �رسا� 2016يوليوز  26لقد توصل رئCس جملس املس�شار�ن بتارخي 

كومة تتضمن نتاجئ �نت�ا�ت ال�رشيعية اجلزئية اGرات يوم من رئCس احل
، مللء مقعد�ن شاغر�ن مب�لس املس�شار�ن واليت 2016يوليوز  21

من حزب �س2تقالل  رشيف الس2يد موالي ٕا�راهمئ�سفرت عن انت�اب، 
-عن الهيئة الناخ{ة ملمثيل م3ظامت املهنية ملشغيل اRٔكرث متثيلية جبهة سوس

  .واد ا�هب- الساق@ة امحلراء واPاAu-واد نون والعيون-ميماسة ولكم
من �حتاد املغريب ~لشغل عن الهيئة الناخ{ة ملمثيل  الس2يد محمد ح@توم

  .املjٔجور�ن
 :وتوصل اGلس كذ  من جملس النواب �لنصوص التالية

يوافق مبوج{ه عن االتفاق@ة املوقعة  06.16ٔ�وال، مرشوع قانون رمق 
بني اململكة املغربية ومجهورية  2015نومفرب  25يف ببورت لو¤س 

مور¤ش2يوس لتجنب �زدواج الرضييب وم3ع ا»هترب الرضييب يف م@دان 

  .الرضائب Mىل اuPل
يوافق مبوج{ه Mىل االتفاق@ة املوقعة �لر�ط  07.16مرشوع قانون رمق 

اوتويم بني اململكة املغربية وامجلهورية اPميقراطية لس 2016ينا�ر  25يف 
و�ري³سCيب لتجنب إالزدواج الرضييب وم3ع ا»هترب الرضييب يف م@دان 

 .الرضائب Mىل اuPل
يوافق مبوج{ه Mىل االتفاق@ة يف اGال  08.16مرشوع قانون رمق 

 15، املوافق 1437ربيع اRٔول  3العسكري والتقين املوقعة �لر�ط يف 
ة اململكة العربية بني حكومة اململكة املغربية وحكوم 2015د¤سمرب 
 .السعودية

يوافق مبوج{ه Mىل مذ·رة تفامه ~لتعاون يف  09.16مرشوع قانون رمق 
فربا�ر  20املوافق  1436جمال املياه املوقعة �لر�ط يف فاحت جامدى اRٔول 

 .بني حكومة اململكة املغربية وحكومة اململكة العربية السعودية 2015
وج{ه Mىل االتفاق املوقع �لر�ط يف يوافق مب 15.16مرشوع قانون رمق 

بني حكومة اململكة املغربية وحكومة امجلهورية اPميقراطية  2016ينا�ر  25
 .لساوتويم و�ري³سCيب cشjٔن ¼شجيع وحامية �س�«رات Mىل وUه التبادل

يوافق مبوج{ه Mىل اتفاق@ة جملس ٔ�ورو�  16.16مرشوع قانون رمق 
واÀالفات الش¿هية املهددة ~لص¾ة العموم@ة  حول ½زييف املنتوUات الطبية

 .2011ٔ�كتو�ر  28املوقعة مبوسكو يف 
يوافق مبوج{ه Mىل اتفاق التعاون يف جمال  18.16مرشوع قانون رمق 

بني حكومة اململكة  2016ينا�ر  25الصيد البحري املوقع �لر�ط يف 
 .املغربية وحكومة امجلهورية اPميقراطية لساوتويم و�ري³سCيب

يوافق مبوج{ه Mىل االتفاق@ة املوقعة �لر�ط  27.16مرشوع قانون رمق 
بني اململكة املغربية ومجهورية سلوف@نيا لتجنب �زدواج  2016ٔ��ريل  5يف 

 .الرضييب وم3ع ا»هترب الرضييب يف م@دان الرضائب Mىل اuPل
يوافق مبوج{ه Mىل اتفاق التعاون يف جمال  31.16مرشوع قانون رمق 

بني حكومة اململكة  2016مارس  15لصيد البحري املوقع مبوسكو يف ا
 .املغربية وحكومة روس2يا �حتادية

يوافق مبوج{ه Mىل االتفاق املوقع مبوسكو يف  32.16مرشوع قانون رمق 
بني حكومة اململكة املغربية وحكومة روس2يا �حتادية،  2016مارس  15

  .Uه التبادلcشjٔن ¼شجيع وحامية �س�«رات Mىل و 
يوافق مبوج{ه Mىل اتفاق@ة النقل البحري  33.16مرشوع قانون رمق 

بني حكومة اململكة املغربية وحكومة  2016ٔ��ريل  5املوقعة �PوÂة يف 
  .دو� قطر

يوافق مبوج{ه Mىل اتفاق �ر¤س cشjٔن تغري  42.16مرشوع قانون رمق 
  .2015د¤سمرب  12املناخ املعمتد يف �ر¤س، يف 

يوافق مبوج{ه Mىل �روتو·ول املعدل التفاق@ة  69.15وع قانون رمق مرش 
  .2014نومفرب  27مراÈش، ٕالÆشاء م3ظمة الت�ارة العاملية املعمتد جبنيف يف 

يوافق مبوج{ه Mىل النظام اRٔسايس ملنظمة  84.15مرشوع قانون رمق 
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تعاون م3ظمة ال " ½منية املرٔ�ة يف اPول اRٔعضاء مبنظمة املؤمتر إالساليم 
، ا�ي اعمتده جملس وزراء اخلارج@ة �ملنظمة املذ·ورة يف "إالساليم Âاليا

ماي  20ٕاىل  18دورته السابعة والثالثني، بدوش2ن¿@ه بطاج@كCس2تان، من 
2010.  

يوافق مبوج{ه Mىل النظام اRٔسايس لٕالحتاد  88.15قانون رمق  مرشوع
ده مؤمتر وزراء لالتصاالت السلك@ة والالسلك@ة، ا�ي اعمتإالساليم 

م3ظمة التعاون "uارج@ة اPول اRٔعضاء يف م3ظمة املؤمتر إالساليم
، يف دورته اخلامسة عرشة املنعقدة بصنعاء يف د¤سمرب "إالساليم Âاليا

1984.  
كام تقدمت الس2يدات والسادة ٔ�عضاء الفريق إالحتاد املغريب ~لشغل 

  .انون اجلنايئمن مدونة الق 288مبقرتح قانون �ريم ٕاىل Æسخ الفصل 
ويعلن املكeب رمسيا عن ¼شك@ل ا~لجنة النيابية لتقيص احلقائق حول 
الصندوق املغريب ~لتقاMد، بعد اس�@فاهئا ~لرشوط املنصوص Mلهيا يف 

  .القانون التنظميي املتعلق بطريقة ¼س2يري ا~ل�ان النيابية لتقيص احلقائق
 2يوم الثال8ء  و�ل³س2بة لٔ×س2ئA اليت توصلت هبا الرئاسة ٕاىل Õاية

  :، فهÚي اكلتايل2016غشت 
  ٔ�س2ئA؛ M 6دد اRٔس2ئA الشفاهية

  Mدد اRٔس2ئA الكeابية سؤ�ن؛
  .جوا� M16دد اRٔجوبة الكeابية 

ويف اuRٔري ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�ح@ط اGلس املوقر Mلام، ٔ�ننا س2نكون Mىل موMد 
 بعد هناية هذه اجللسة، مع Uلسة ¼رشيعية ختصص ~Ýراسة والتصويت Mىل

  .Mدد من النصوص اجلاهزة
  .شكرا الس2يدة الرئCسة

  :الس2يدة رئCسة اجللسة
  .شكرا الس2يد اRٔمني

Æس2هتل Uدول ٔ�عامل هذه اجللسة، �لسؤال اRٔول املوUه ٕاىل الس2يد 
وز�ر التعمري، وموضوMه و8ئق التعمري، اللكمة ÂRٔد السادة املس�شار�ن 

  .من فريق التجمع الوطين لٔ×حرار لتقدمي السؤال

  :املس�شار الس2يد حلسن ٔ�دعي
  .شكرا الس2يدة الرئCسة

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

الس2يد الوز�ر احملرتم، ٔ�صبحت و8ئق التعمري ٕاÂدى العوائق اRٔساس2ية 
لتمنية اGال وهتيeãه، ح@ث تعترب Âاجزا مريعا يؤرق الساكنة القروية 

Mىل الهجرة القروية، ولعل ٔ��رز مæال ما يقع خصوصا، اليشء ا�ي سCشجع 
  .اليوم من توقف لعملية البناء

الس2يد الوز�ر احملرتم، ما يه إالجراءات اليت تعزتمون الق@ام هبا لرفع 

  هذه العوائق اليت تطرëا هذه الو8ئق، خصوصا �لعامل القروي؟
  .وشكرا

  :الس2يدة رئCسة اجللسة
  .السؤال اللكمة ~لس2يد الوز�ر لٕالUابة Mىل

  :الس2يد ٕادر¤س مرون وز�ر التعمري وٕاMداد الرتاب الوطين
  .شكرا الس2يد املس�شار احملرتم

ٔ�وال يتعلق اRٔمر بوزارة التعمري وٕاMداد الرتاب الوطين، ولCست وزارة 
  .التعمري وحسب

8نيا فí يتعلق بو8ئق التعمري، ٔ�صبحت يه اكنت ؤ�صبحت وس�{قى 
ا~يل ) rythme(الو8ئق كنا Õاديني بواÂد ٔ�مور ٔ�ساس2ية ~لتخطيط، هاذ 

يف الس2نة ٕاذن رضبنا  150تصممي يف الس2نة، اRٓن وصلنا ل  40مك@فو¼ش 
و�لتايل ارتفع املعدل دøل إالنتاج تصاممي دøل  4هاذ اليش تقريبا يف 

  .التعمري بطريقة ·برية Uدا، وهذا جيب ٔ�ن ¤س�ل يف إالطار إالجيابيات
ن تjٔخر، فال ميكن ٔ�ن يعزى فقط ~لوزارة، Rٔن 8نيا، ٕاذا حصل هناك م

املتدuلني يه امجلاMة، يه املنظومة فهيا امجلاMة، فهيا العام�، فهيا الواك�، 
  ..وMاد

ٕاذن إالجراءات ا~يل يه كت�اذ Mىل مس2توى الوزارة كتكون رسيعة، 
ولكن يف þات ٔ�خرى اح3ا مك3تحمكوش فهيا، Mىل املنتخبني ٔ�يضا يف 

رتابية وكذ  العامالت ٔ�ن ¤ش2تغلوا معنا بنفس الرسMة، وهكذا امجلاMات ال
  .لنا ٔ�ن نe³ج مزيدا من و8ئق التعمري، وcرسMة ٔ�كرث ميكن

  :الس2يدة رئCسة اجللسة
شكرا الس2يد الوز�ر، اللكمة ÂRٔد السادة املس�شار�ن يف ٕاطار 

  .التعق@ب

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

�ر، كام يف Mلممك يعترب العامل القروي احملور اRٔسايس ~لب³@ة الس2يد الوز
 Bه بالدeصادية ~لمغرب، �لرمغ من ا»متدن الرسيع ا�ي عرفeالرتابية و�ق
uالل الس2نوات اuRٔرية، ٕاذ ¤شلك جزء �ام من الرتاب الوطين تقطنه 
 نصف ساكنة املغرب، و�ام اكنت ٔ�مهية املؤهالت اليت �زخر هبا العامل

القروي من تنوع يف الرثوات واGاالت الطبيعية والثقاف@ة، فٕان واقع احلال 
�كشف عن مجموMة من �خeالالت وإال·راهات تت�ىل �خلصوص يف 
الهشاشة والعز� و اخلصاص Mىل مس2توى التجهزيات واخلدمات اRٔساس2ية 

  .ومرافق القرب الرضورية ~لعCش الكرمي ~لساكنة
 القروي و½منيته وتوفري ظروف العCش الكرمي �ا، فٕان تjٔهيل العامل

لساكنته، �ك�يس ٔ�مهية �لغة Pى مجيع املتدuلني من uالل مقار�ت 
و�رامج العمليات املسطرة يف الربBمج احلكويم بصفة Mامة، و�لربBمج 
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  .تدuل هذه الوزارة بصفة uاصة
ا الفضاءات و�لنظر ~ل¾اج@ات املل¾ة اليت تعرفها هاته اGاالت �عتباره

الس2تقطاهبا اRٔوىل ~لهجرة، و·وهنا Â�ٔد ٔ�مه ق3اطر التمنية ببالدB، و�لنظر ملا 
½زخر به من مؤهالت، تبني ٔ�ن ٕاشاكلية الرتخ@ص �لبناء �لعامل القروي 
½كeنفها صعو�ت ·برية، وuاصة الرفض املس2متر ~لواكالت احلرضية وبدون 

ؤساء امجلاMات Mىل جتاوز س¿ب ٔ�و Rٔس2باب فضفاضة، ملساMدة السادة ر 
هذه الصعوبة، هذه املشالك توP عهنا توج@ه دورøت حتث من uاللها Mىل 
ت¿س2يط مسطرة الرتخ@ص �لبناء ~لسكن يف العامل القروي، وختف@ف اRٔعباء 
املرتتبة عن ٕالزام@ة الرتخ@ص Mىل الساكنة القروية اليت تضمن اخنراطها يف 

  .هذه العملية �لك سالسة و¤رس
�  ورٔ�فة cساكنة العامل القروي، ٔ�»متس م3مك، الس2يد الوز�ر، بعد و

الق@ام بتعميق ال�شاور مع مجيع اجلهات املعنية وجتميع اRٓراء، ٔ�ن تقوم 
ٕ�صالح النصوص القانونية والتنظميية املؤطرة ~لبناء والتعمري �لعامل القروي 

  .خصوصا، وجعلها ت�ىش مع اخلصوصيات احمللية
  .وشكرا

  :لس2يدة رئCسة اجللسةا
  .شكرا الس2يد املس�شار، اللكمة ~لس2يد الوز�ر

  :الس2يد وز�ر التعمري وٕاMداد الرتاب الوطين
  الس2يد املس�شار احملرتم،

معلت عرض حول التمنية القروية، اح3ا عندB واÂد الطرف ا~يل 
·هيمنا، هو التغطية دøل اGاالت �لتصاممي، اRٓن معمر ما اكن عندB يف 

هام تصاممي ٕاسرتاجتية ~لمدن ونواحهيا، اRٓن ) 1les SDU(غرب ما ¤سمى امل
Rٔن هام يف الطريق دøهلم لٕالجناز، هناك  30اك�ن واÂد العدد هائل يفوق 

 15و 10و 6و 5من مت ٕاجنازه هنائيا ·يغطي املدينة واحمليط دøلها الك{ري، 
  .امجلاMات القروية، هذا من þة

حب اجلال� يف ٕاطار الرسا� من þة ٔ�خرى، من بعدما ٔ�لقى صا
املوþة القاء ا~يل اكن يف الص�ريات حول العقار، ٔ�عطى ٔ�مره M�ٕادة النظر 

دøل  7من  يف م3ظومة التعمري، اح3ا ك³ش2تغلوا Mىل هاذ اليش، معلنا ٔ�كرث
اجلو�ت دøل العمل، �يق لنا جوج، واÂدة تتعلق �»متويل دøل التعمري، 

ئيا هاذ العمل، وف@ه �لطبع التفكري حول العامل واÂدة ٔ�خرى وس³هنÚي هنا
  .القروي �لك مكوBته و�لك ٔ�بعاده

  .شكرا

  :الس2يدة رئCسة اجللسة
شكرا الس2يد الوز�ر، السؤال الثاين املوUه ٕاىل الس2يد الوز�ر امللكف 

موضوMه حر·ية مد�ري الواك� احلرضية �لتعمري والرتاب الوطين، وموضوMه 

                                                 
1 Stratégie de Développement Urbain 

ÂRٔ د السادة املس�شار�ن من الفريق احلريك لتقدمي السؤال~لتعمري، اللكمة.  

  :املس�شار الس2يد حيفظه �منبارك
  .شكرا الس2يدة الرئCسة احملرتمة

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

تلعب الواكالت احلرضية ~لتعمري ٔ�دوارا �مة يف تفعيل ؤ�جرٔ�ة س2ياسة 
،Bحلاكمهتا إالدارية وتطو�ر ٔ�ساليب  التعمري ببالد í@وهو ما يفرض تق

  . تدبريها
ويف هذا إالطار نالحظ ٔ�ن حر·ية مسؤويل هذه الواكالت ال ختضع 
Mادة ملادة التداول Mىل املسؤولية بعد قضاء ٔ�ربع س2نوات كام هو معمول به 
يف مجمل القطاMات احلكوم@ة واملؤسسات العموم@ة، مما قد يؤ"ر سلبا Mىل 

  .ٔ�داء هذه الواكالت وجتديد خنهبا
  الس2يد الوز�ر احملرتم،

سؤالنا هو عن تق@ميمك عن هذه الوضعية؟ وعن ٕاسرتاتيجيتمك لتطو�ر 
  معل هذه الواكالت وتطو�ر م3ظومة التعمري، uاصة يف العامل القروي؟

  .وشكرا الس2يدة الرئCسة

  :الس2يدة رئCسة اجللسة
  .شكرا الس2يد املس�شار

  .لوز�راللكمة ~لس2يد ا

  :الس2يد وز�ر التعمري وٕاMداد الرتاب الوطين
  الس2يد املس�شار احملرتم،

�لطبع اPور دøل الواكالت احلرضية اح3ا معلنا واÂد املرشوع دøل 
ٕازا� احلرضية �ش تبقى وزارة التعمري، مازال ما كتاcش ٔ�نه يدوز يف جملس 

قت وÕادي احلكومة، ولكن Õادي �كون ٕان شاء هللا Õادي يلحقه الو 
  .يدوز، لتصبح واكالت فقط ~لتعمري

امجليع جيمع اRٓن Mىل ٔ�ن اPور دøهلم ٔ�سايس و�م Uدا يف مصاح{ة 
التمنية بصفة Mامة والتوUه العمراين بصفة uاصة، وكذ  اRٔبعاد دøل البC&ة 
و�س2تدامة ا~يل ٔ�صبح املغرب يعمتدها يف لك تدuالته، املوارد ال¿رشية 

وجتديد النخب عنرص ٔ�سايس ٔ�يضا، مقنا بعمليات دøل يه عنرص ٔ�سايس 
 19يوم مت العملية دøل التحريك  15التغيري دøل املسؤولني، وهذه 

مسؤول Mىل مس2توى الواكالت احلرضية وكذ  املف�ش2يات، ٕاذن العملية 
دøل الواكالت من U�ٔل املباراة ٕالدuال مد�ر�ن Uداد  6متت، كذ  فeحنا 

  .ليةيف ٕاطار هاذ العم 
مل *كeفي بتغيري املد�ر�ن Rٔننا نعتقد Uازمني ٔ�ن ف@ه مصل¾ة ~لتدبري 

س2نني ما تC{قى إالÆسان يعطي  6س2نني و 5س2نني و 4و~لحاكمة، Rٔن بعد 
خص ي�{دل، جييب واÂد �ٓخر عنده ٔ�فاكر Uديدة ودم Uديد حىت ال 
ندuل ال يف الروتي³@ة وال يف احلزازات، و�لتايل العملية دøل ٕاMادة 
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  .�ن�شار يه �مة Uدا
ٕاذن دuلنا داuل الواكالت وطلبنا من املد�ر�ن �ش يغريوا حىت 

س2نني يف يش قطب جيب  4املد�ر�ن دøل اRٔقطاب، ا~يل دوز ٔ�كرث من 
ٔ�ن يتحول ٕاىل قطب �ٓخر حىت يقع هناك نوع من التحريك الشامل لهذه 

طار واÂد النوع الوÂدات اRٔساس2ية يف التمنية دøل البالد وليك Æسري يف إ 
Uديد من اPميقراطية، وكذ  من احلاكمة اليت ¼س2توجب اخلربات املمتزية 

  .وٕاعطاء اللكمة Rٔحصاهبا يف الوقت املناسب
  .شكرا  

  :الس2يدة رئCسة اجللسة
  .شكرا الس2يد الوز�ر

  .اللكمة ~لفريق احلريك يف ٕاطار التعق@ب

  :املس�شار الس2يد حيفظه �منبارك
  .Cسة احملرتمةشكرا الس2يدة الرئ 

  .شكرا الس2يد الوز�ر احملرتم Mىل هذه التوضي¾ات
مهية دور الواكالت احلرضية يف جمال التعمري،  ٔjويف هذا الس2ياق وعيا ب
فٕان تطلعنا يف هذا اGال هو العمل Mىل مراMاة اخلصوصيات اجلهوية uاصة 

م، يف الوسط القروي يف معل الواكالت وهو ما ¤س2تلزم الس2يد الوز�ر احملرت 
ٕاMادة النظر يف ال�رشيعات املؤطرة ~لتعمري بغية ٕاعامل املرونة وت¿س2يط 
مسطرة البناء يف العامل القروي مراMاة الفeقاد هذا الوسط ٕاىل الب³@ات 
التحتية والتجهزيات اRٔساس2ية، وصعو�ت توفري الو8ئق إالدارية اخلاصة 

  .�مللك@ة وÕريها
الس2يد الوز�ر احملرتم ٕالخراج  وMىل هذا اRٔساس وٕاذ ننوه مببادر½مك

مرسوم uاص �لتعمري يف الوسط القروي، فٕاننا نe³ظر التعجيل هبذا 
إالجراء اRٔسايس وا�ي س2ميكن من Âل Mدة ٕاشاكالت تعرقل مسرية 
التعمري يف القرى والبوادي وهوامش املدن وا�ي ¤شلك قاMدة ٔ�ساس2ية 

  .املناطق ~لتمنية احمللية وت³ش2يط اPورة �قeصادية هبذه
من Uانب �ٓخر نغتمن الس2يد الوز�ر احملرتم هذه املناس2بة ملطالبتمك بتقدمي 
توضي¾ات حول الرتتC{ات اليت تت�ذوهنا ٕالMداد التصاممي اجلهوية ٕالMداد 
الرتاب الوطين املنصوص Mلهيا يف القانون التنظميي ~لجهات ٕاسهاما يف 

  .تفعيل وتزنيل اجلهوية املتقدمة
  .رئCسةشكرا الس2يدة ال

  :الس2يدة رئCسة اجللسة
 .، بقت نصف دق@قة �ل³س2بة ~لتعق@باملس�شارشكرا الس2يد 

  :الس2يد وز�ر التعمري وٕاMداد الرتاب الوطين
  .لكه اح3ا مeفقني Mليه وÕادي خندمو ف@ه، شكرا قلتيههاد اليش ا~يل 

  

  :الس2يدة رئCسة اجللسة
  .شكرا الس2يد الوز�ر

الرتبية الوطنية وموضوMه ارتفاع  نe³قل ~لسؤال اRٔول املوUه لقطاع
Æس2بة الهدر املدريس يف صفوف الفeيات يف العامل القروي، اللكمة ÂRٔد 

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

  :املس�شار الس2يد عبد ا~لطيف ٔ�بدوح
  .شكرا الس2يدة الرئCسة

  السادة الوزراء احملرتمني،
  ،شار�ن احملرتمنيالزمالء املس�شارات واملس� 

الس2يد الوز�ر تف@د بعض إالحصائيات الرمسية ٔ�ن Æس2بة الهدر املدريس 
يف صفوف الفeيات �لعامل القروي يف ½زايد دامئ جراء وضعهن �ج�عي 
الهش وظروفهم القاس2ية �ٕالضافة ٕاىل عوائق كثرية تقف ٔ�مام متدرس هؤالء 

الفeيات املمتدرسات يف الفeيات، مما يطرح مشلك Mدم ½اكفؤ الفرص بني 
 �ٔjالوسطني احلرضي والقروي وا�ي يعد ٕاشاكال حق@ق@ا يرض بعمق املس

  .اPميقراطية وميس �حلق يف التعمل مجليع املغاربة ا�ي �كف2 دس2تور املغريب
�ا Æسائلمك الس2يد الوز�ر عن ما يه إالجراءات والتدابري اليت تعمل 

شاكل احلق@قي uاصة يف املناطق النائية احلكومة واليت اختذهتا حلل هذا االٕ 
  .واجلبلية اليت تعاين من الفقر والهشاشة

  .شكرا الس2يدة الرئCسة

  :الس2يدة رئCسة اجللسة
  .شكرا الس2يد املس�شار

 .اللكمة ~لس2يد الوز�ر لٕالUابة Mىل السؤال

الس2يد uاP �رUاوي الوز�ر املنتدب Pى وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن 
  :املهين

  .كرا الس2يدة الرئCسةش
الس2يد املس�شار ٔ�شكرك Mىل هذا السؤال ا�ي هيم ظاهرة الهدر 
املدريس Mامة، وخصوصا يف صفوف الفeيات، حبيث ٔ�ن الوزارة وم3ذ 
س2نوات تبذل جمهودات ج{ارة ~لقضاء Mىل هذه الظاهرة واختذت وتت�ذ 

 تعممي �س2مترار Mدة ٕاجراءات ¼سري يف اجتاه التخف@ض من هذه ال³س2بة Mرب
  .تعلمي م3صف Mىل املس2توى اGايل و�ج�عي وu�ٔذا بعني �عتبار النوع

تؤكد  2015-2013التدابري اليت مت تزنيلها يف ٕاطار رؤية ٕاسرتاتيجية 
Mىل م{دٔ� تعممي التعلمي املنصف وهناك يف هذا �جتاه تعمتد Mدة ٕاجراءات 

ا ٔ�مكن يف توس2يع س2نوø ~ل¾د من هذه الظاهرة، التjٔ·يد Mىل السهر م
العرض املدريس، وهنا ميكن ٔ�ن Æشري ٕاىل إالحصائيات واليت س2بق ٔ�ن 
ٔ�رشت ٕا»هيا واليت من مضهنا ٔ�ن Mدد املؤسسات التعلميية يصل يف العامل 

مث هناك جتربة املدارس امجلاعية اليت اعمتدت يف  %54القروي ٕاىل 
الوطين، مث مؤسسة Mىل الصعيد  111الس2نوات اuRٔرية واليت وصلت ٕاىل 
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  .يف العامل القروي %57هناك اPاuليات 
ٕاضافة ٕاىل هاذ إالجراءات هناك اPمع �ج�عي ا�ي تعمتده الوزارة 
واملمتثل يف املبادرة امللك@ة السام@ة مليون حمفظة، واليت اس2تفاد مهنا حوايل 

مث فهيم يف املائة يف العامل القروي  63ماليني تلميذ وتلميذة هاذ الس2نة،  4
ا�ي وصل ٕاىل Mدد Uد �م يف uالل املومس " تCسري"هناك �رBمج 

مث هناك uدمات  828400حبيث وصل ٕاىل  2015-2014اPرايس 
مث  1549981من املس2تف@د�ن من إالBث  %48إالطعام املدريس كذ ، 

uدمات النقل املدريس دامئا يف ٕاطار املساMدات �ج�عية، هذه ٕاذن 
ات تت�ذها الوزارة �س2مترار حملاربة ظاهرة الهدر مجموMة من إالجراء
  .الفeيات وشكرا. يف ٔ�وساط الفeيات، وشكرا املدريس �خلصوص

  :الس2يدة رئCسة اجللسة
  .شكرا الس2يد الوز�ر

  .�س2تقاليل يف ٕاطار التعق@ب ~لفريقاللكمة 

  :املس�شار الس2يد عبد ا~لطيف ٔ�بدوح
  .شكرا الس2يدة الرئCسة

املعطيات اليت تفضلمت هبا ٕاUابة Mىل هذا السؤال، الس2يد الوز�ر Mىل 
ولكن حق@قة ٔ�نه من uالل إالUابة يتضح وحىت �Rٔرقام اليت مت رسدها يه 
يف احلق@قة تتjٔكد من Uديد ٔ�ن املوضوع مطروÂا حبدة ؤ�ن هاذ إالشاكل 
وارد بقوة ؤ�ن Mديد من اRٔرس تتعجز �ش ميكن لب³@و<ت دøولها، الفeيات 

متر التعلمي دøهلم و�مكلوا القراية دø»هتم، Rٔنه اكينة املشلك الك{ري دøلها ¤س2 
هو دøل إاليواء �ش ي�3قل من واÂد اPرش وىل من واÂد اPوار وىل 
واÂد املنطقة ج{لية ومييش Õري ~لمركز القروي ا~يل قريب تيخصو ما 

دøل  ميك³ش يلقى ليه فني ¤سك3و ٕاىل ما اكن�ش واÂد الب³@ة دøل إاليواء
هاذ الفeيات �ش ميكن ½كون هلم واÂد العناية uاصة و¼شجعهم Mىل هذا 

  .العمل وهاذ الشلك هذا
ا~يل تC{ان الس2يد الوز�ر احملرتم هو ٔ�نه فعال الزلنا نعاين من الهدر 
املدريس وخصوصا يف وسط الفeيات املمتدرسات ؤ�نه Mىل احلكومة فعال 

 ٔR ذاب يف مصت ح@ث تيحس ٔ�ن هتمت هبذا املوضوع لك �ه�مM نه هناك
إالÆسان بواÂد التبا�ن وبواÂد التفاوت كCشوف Bس �ٓخر�ن تيقراو ووPاتو 
ما قدش يقرهيم، ما اكي³ش يش ظمل اكرث من هاك، وخصوصا تيكونو 
صغار، وخصوصا واح3ا تناديو �ملناصفة ~لس2يدات وٕارشاÈهم وتناديو بواÂد 

دøل اGمتع تيخصو �كون Âارض اGموMة دøل املعطيات دøل النصف 
وبقوة وهذا راه واÂد اجليل دøل املس2تق{ل ا~يل ما ½هنمتوش به ٔ�و ال ½هنمتو 
به بواÂد الشمل قليل تيخص البد ٔ�نه ½كون واÂد العناية uاصة وواÂد 

ف&ات  �ه�م حىت تمت فعال املناصفة و½كون التعددية احلق@ق@ة بني مجيع
يف املدن ٔ�و يف القرى ٔ�و يف احلوارض، شكرا الشعب سواء يف اجلبل ٔ�و 

  .الس2يدة الرئCسة

  :الس2يدة رئCسة اجللسة
  . شكرا الس2يد املس�شار

ما بقاش الوقت ب³س2بة ~لتعق@ب ندوزو ~لسؤال الثاين، موضوMه 
اخلصاص ا�ي يعرفه القطاع التعلميي فí يتعلق بjٔساتذة ا~لغات 

ن من الفريق �س2تقاليل والرøضيات، اللكمة ÂRٔد السادة املس�شار�
  . لتقدمي السؤال

  :املس�شارة الس2يدة uدجية الزويم
  .شكرا الس2يدة الرئCسة

  الس2يد الوز�ر،
لكنا يت¾دث عن التعلمي ولك �ربط التعلمي �لتمنية �قeصادية 
و�ج�عية واللك جيعل من التعلمي Âلقة �مة داuل هذا اGمتع، لكن 

فا يف هذا القطاع Mىل مس2توى املوارد لٔ×سف Æس�ل خصاصا مريعا خمي
ال¿رشية و�لضبط اRٔساتذة يف مادة الرøضيات خصوصا وا~لغات اكلفرÆس2ية 

  .و�جنلزيية والعربية
الس2يد الوز�ر، ½رى ما يه اسرتاتيجيتمك اليت سوف ت�{عوهنا حلل هذه 

لولوج �نة التدر¤س  إالشاكلية Mلام ٔ�نه يالحظ ضعف ٕاق{ال املرتحشني
  .هذه التخصصات �لضبط؟ وشكرا خبصوص

  :الس2يدة رئCسة اجللسة
  .شكرا الس2يدة املس�شارة
  .اللكمة ~لس2يد الوز�ر

  :الس2يد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهين
  .شكرا الس2يدة الرئCسة

شكرا الس2يدة املس�شارة Mىل ٕا8رة هذا املوضوع، فعال يف الس2نوات 
ظات ٔ�نه هناك نقص يف اRٔساتذة املرحشني ~لمبارøت اuRٔرية هناك مالح

اخلاصة بتوظيف اRٔساتذة، خصوصا يف ا~لغات إالجنلزيية والفرÆس2ية مث 
الرøضيات، ولكن مع ذ  الوزارة لك دخول مدريس تت�ذ Mدة ٕاجراءات 
لتدبري اخلصاص، حبيث ٔ�نه يمت الق@ام بعملية انتقاالت اس2ت�ابة ~لطلبات، مث 

Rٔساتذة اجلدد، ويؤuذ بعني �عتبار يف هذا التعيني سد يمت تعيني ا
اخلصاص، مع العمل ٔ�ن هذا اخلصاص يزتايد بطبيعة احلال �س2مترار، Rٔن 
Mدد املمتدرسني يف ½زايد، مث احلركة �نتقالية يe³ج عهنا ٔ�ن Õ�ٔلبية اRٔساتذة 

زايد وترية يطلبون �نتقال ٕاىل املدن ويمت ٕافراغ املناطق القروية، مث هناك ½
احملالني Mىل التقاMد يف الس2نوات uRٔ�ٔرية، مث هناك حمدودية يف املناصب 

  .املمنوÂة ~لتعلمي cشلك تصاMدي
مع ذ  كام قلت هناك مجموMة من التدابري تت�ذ س2نوø، حبيث ٔ�ن 
هناك �حeفاظ �ملدرسني احملالني Mىل التقاMد ٕاىل هناية املومس اPرايس، مث 

، الس2نة املاضية قامت الوزارة بعملية اس2ت3Eائية لتدبري ٕاMادة �ن�شار
م3صب اكنت  7000اخلصاص، ومت ا»متكن من التوفر Mىل Mدد ·بري حوايل 
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Õري مد�رة cشلك معقلن، ومت فعال ٕاMادة توزيعها مللء اخلصاص، مث هناك 
  .½رش2يد اخلرائط الرتبوية

  .وشكرا

  :الس2يدة رئCسة اجللسة
  .شكرا الس2يد الوز�ر

  .مة ÂRٔد السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعق@باللك

  :املس�شارة الس2يدة uدجية الزويم
شكرا الس2يد الوز�ر، هاذ اليش ا~يل قلت لكو حصيح ولكن ÆسCيت 
واÂد احلاUة ما قلتهياش، ما قلتهياش، مقلتوش راه درB واÂد املرسوم 

بjٔن كند�روه يف رUال التعلمي وuا كزنيدو هلم س2نة cس2يف، وما قلتCش 
يف القسم �ش حنلو املشلك، حىت هو اك�ن، يف Âني الس2يد  60كند�رو 

دالناس حمت�ة هنا يف الر�ط  1000الوز�ر عندمك ما ¤سمى cسد اخلصاص 
د� Âاليا، كت�دمو �هيم واÂد الوقت و·يخرجو ~لزنقة، تe³جون الهشاشة 

  .�ج�عية
م3صب  10000مث كذ  الس2يد الوز�ر مع اÂرتايم العميق، عندمك 

درمه  1000·ونت �ملدارس العليا لٔ×ساتذة، ½كونت وuدات املن¾ة دøل 
و¼شغالت املدارس وقلتو غتصيفطومه ~لقطاع اخلاص، والقطاع اخلاص 

م3صب، ود� لكهم رامه ·يتجمعوا  10000دøل الناس من  14ياله وظف 
  .رامه كذا يف وقفات اح�eاج@ة، واح3ا عندB خصاص

Æكوeال ·يفاش غند�رو هاذ املناصب وال يش حصيح ميكن مæم Bش عند
ÂاUة، ولكن احلاUة مل¾ة ~لتوظيف يف قطاع التعلمي الس2يد الوز�ر، 

  .مل¾ة ليك ال ½رفع احلكومة يدها عن قطاع ح@وي مæل قطاع التعلمي احلاUة
لهذا الس2يد الوز�ر جيب Mىل احلكومة مايش وزارة التعلمي، M�ٔ B�ٔمل ٔ�ن 

حلكومة لكها جيب ٔ�ن ½راجع تعاملها مع املنظومة الرتبوية، فال وزارة املالية وا
  .Âل ~لمنظومة الرتبوية وال معافاهتا uارج رUال التعلمي

وٕاىل UربB ذيك الناس ا~يل مكميش2يوش ~لتعلمي Mالش؟ Rٔن اكع ذاك 
يف ) le seuil(ا~يل مزøنني كتصيفطهم �ندسني، طلع لنا حىت اح3ا 

مية �عتبارية دøل اRٔساتذة، ٔ�رجعو القمية �عتبارية اRٔساتذة وزيدو يف الق 
لٔ×ساتذة، مث كذ  نعاود نتعاملو cشلك �ٓخر مع رUال التعلمي، �ش الناس 
يبقاو يدا�زو ميش2يو رUال التعلمي ما ميش2يوش Õري ~لهندسة والطب Rٔهنا 

  .وظائف ٔ�حسن من رUال التعلمي
Aل وٕازاء  ٕاذن لهذا الس2يد الوز�ر ال بد ٔ�ن حتل معضuالتعلمي من دا

ومع رUال التعلمي، ومع القمية �عتبارية ~لتعلمي وتوظيف من ½كونوا يف 
التكو�ن كذ  تعطيين  التعلمي، Rٔن املدارس تعطيين البطا�، ومدارس

  .البطا�، فهذا يشء Õري م3طقي الس2يد الوز�ر، وشكرا

  :الس2يدة رئCسة اجللسة
  .شكرا الس2يدة املس�شارة احملرتمة

 .اللكمة ~لس2يد الوز�ر ~لرد Mىل التعق@ب

  :الس2يد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهين
شكرا الس2يدة املس�شارة، لنا ق3اMة بjٔمهية اRٔطر الرتبوية ولكن جيب 
احلفاظ Mىل اجلودة واÂرتام القوانني يف مسطرة التوظيف وهذه فرصة 

حصلوا Mىل البااكلورø ~ل�سجيل يف املسا  لتوج@ه النصح ~لتالم@ذ ا��ن 
 املطلوبة خصوصا الرøضيات وا~لغات، ا~لغة الفرÆس2ية وا~لغة إالجنلزيية

  .واليس اPاودي هنا معنا ~لمساMدة يف حتق@ق هذا الهدف، شكرا

  :الس2يدة رئCسة اجللسة
  .شكرا الس2يد الوز�ر

املهين، السؤال الثالث موضوMه جودة التكو�ن مبؤسسات التكو�ن 
 .اللكمة ÂRٔد السادة املس�شار�ن من فريق العدا� والتمنية لتقدمي السؤال

  :املس�شار الس2يد عبد العيل Âايم ا�Pن
  شكرا الس2يدة الرئCسة،

  الس2يد الوز�ر احملرتم،
  السادة الوزراء،

  ٕاخواين ؤ�خوايت املس�شار�ن واملس�شارات،
هين ٔ�صبحت ¼س2تقطب الس2يد الوز�ر كام يف Mلممك مؤسسة التكو�ن امل 

يوما عن يوم ٔ�ج@ال Uديدة مما ¤س2تدعي �ن�{اه ٕاىل جودة التكو�ن، فلكام 
اكنت املواد وحماور التكو�ن مeالمئة مع سوق الشغل وتتوفر فهيا رشوط 
اجلودة، لكام اكن هؤالء اخلرجيني هلم �ٓفاق واسعة لالندماج يف سوق 

  .الشغل
يجية ج@دة Mىل مس2توى النظري، الواقع احلاصل Âاليا P B�ٔينا ٕاسرتات 

لكن Mىل املس2توى التطبيقي Æسائلمك حول مjٓل هذه إالسرتاتيجية وحول 
  .احملاور املتعلقة جبودة التكو�ن ٔ�ساسا

  .شكرا لمك

  :الس2يدة رئCسة اجللسة
  .شكرا الس2يد املس�شار

 .اللكمة ~لس2يد الوز�ر

  :املهين الس2يد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن
  .شكرا الس2يدة الرئCسة

  .شكرا الس2يد املس�شار
فعال الوزارة دامئا ¼س2تحرض الرفع من اجلودة ٕاكÂدى ٔ�مه ٔ�هدافها يف 
التكو�ن املهين حبيث ½راعي دامئا اجلودة ومالءمة التكوينات مع Âاج@ات 

 %62سوق الشغل وهذا ما مكن مع ذ  من الوصول ٕاىل Æس2بة ٔ�كرث من 
 9ٔ�وساط خرجيي التكو�ن املهين مع اعتبار Æس2بة دøل من �ندماج يف 
  .ٔ�شهر بعد التخرج
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كذ  كام ٔ�رشمت ٕاىل ذ  اعمتدت الوزارة ٕاسرتاتيجية التكو�ن املهين 
ويف هذا إالطار ٔ�درجت Mدة ٔ�هداف من مضهنا ٔ�هداف  2021يف ٔ�فق 

تتعلق بتطو�ر اجلودة �ك@ف@ة مؤسساتية ودامئة، حبيث هناك حمور يتعلق 
  .ساء نظام قامئ Mىل حتسني جودة التكو�نٕ�ر 

وهناك Mدة تدابري يمت اع�دها م3ذ س2نوات ويه مس2مترة �ع�د، 
ٕاكجناز دراسات قطاعية ودراسات Uدوى تعمتد Mىل حبوث م@دانية من 
U�ٔل ¼شخيص الوضعية �قeصادية وتقد�ر احلاج@ات المكية يف جماالت 

  .التكو�ن والسهر Mىل اجلودة �س2مترار
مث هناك ٕاMداد خمططات قطاعية وكذ  اع�د س2ياسة تعاقدية مع 
املهنيني لضامن ٔ�ن التكو�ن يف@د يف احلياة العملية وجيعل املهنيني ¤سامهون 
يف هذا التكو�ن مبا حيقق اجلودة، مث هناك تنويع Rٔمناط التكو�ن من U�ٔل 

اك س2ياسة دامئا اس2ت�الء هذه املناجه واRٔمناط والوصول Rٔحس2هنا، مث هن
مع Mدة رشاكء دوليني ) la certification(½ز·ية املسارات التكوي³@ة 

وهناك كذ  سهر دامئ Mىل هندسة نظام التكو�ن املهين حسب املقاربة 
  .املعمتدة Mىل الكفاءات

ٕاذا هناك مجموMة من إالجراءات يمت اختاذها مك3ت من كام قلت حتق@ق 
ري من القطاMات هناك Õ�ٔلبية ا��ن مت يف الكÆ æس2بة اندماج مرتفعة، بل ٔ�نه

التكو�ن املهين، ٔ�عطيت بعض  ٕادماþم يف هذه القطاMات من خرجيي
 %95إالحصائيات يف احلصة املاضية وميكن ٔ�ن ٔ�رجع ٕاىل بعضها اRٔخرى، 

من  %85مæال يف صناMة معادن الطريان من خرجيي التكو�ن املهين، 
، )snop( رشاكت من مس2ت�ديم %100مس2ت�ديم الرونو املغرب، 

من  %63من مس2ت�ديم املكeب الوطين ~لامء والكهر�ء،  30%
من مس2ت�ديم  %96مس2ت�ديم الصندوق الوطين ~لضامن �ج�عي، 
من مس2ت�ديم  %60الصندوق الوطين ملنظامت �حeياط �ج�عي، 

  .مس2ت�دم �لت�اري وفا بنك 1000البنك الشعيب، ٔ�كرث من 
Æس2بة Uد �مة Uدا من خرS التكو�ن ٕاذن هذه ال³سب تبني بjٔن 

  ..املهين 
  .وشكرا

  :الس2يدة رئCسة اجللسة
  .شكرا الس2يد الوز�ر ا*هتÚى الوقت

  .اللكمة لفريق العدا� والتمنية يف ٕاطار التعق@ب

  :املس�شار الس2يد عبد العيل Âايم ا�Pن
  .شكرا الس2يد الوز�ر احملرتم Mىل هذه املعطيات

وع من ا»متيزي خصنا ند�روه بني التكو�ن هو يف الواقع اك�ن واÂد الن
املس2متر ا~يل تتقوم به واÂد العدد دøل املؤسسات وبني التكو�ن املهين، 
اح3ا السؤال دøلنا يف الواقع مىش ~لتكو�ن املهين، Rٔن Æس2بة الهدر ف@ه راه 

تقريبا ا~يل ما تيلقاوش ماكهنم يف سوق الشغل، معىن  M38%الية Rٔنه 

اكالت مرتبطة �ملوارد ال¿رشية ٔ�وال اليت ¼سهر Mىل ذ  ٔ�ن هناك ٕاش
التكو�ن، ويف هذا إالطار انفeاح Mىل املهندسني راه اكينني �ندسني هلم 
رغبة يف ولوج سوق الشغل و~لتjٔطري يف مؤسسات التكو�ن املهين وما 
تتاحش هلم الفرصة، واملزية هو ٔ�هنم جيمعون بني التكو�ن النظري والتكو�ن 

  .التطبيقي
ٔ�يضا اك�ن هناك مشلك دøل احلاكمة، تنعرفوا اح3ا التدبري دøل هاذ 
القطاع ف@ه جمهودات Mىل مس2توى الب³@ة التحتية لكن الزالت هناك 
جمهودات ي³{غي ٔ�ن تبذل Mىل مس2توى احلاكمة، ٔ�يضا Mىل مس2توى Mدد 

 15ساMات التدر¤س، تCس2تافدوا يف املؤسسات دøل التكو�ن املهين تقريبا 
ساMة، وهذا ما  30يف الوقت ا~يل اPفا½ر البيداغوج@ة ت�3ص Mىل  ساMة

½ميك³ش وما تCشجعش Mدد من الرشاكت واملقاوالت Mىل �نفeاح Mىل 

اخلرجيني، ٔ�يضا اك�ن خصاص فí يتعلق �لرشاكة بني القطاع العام والقطاع 
اخلاص، ميكن ٔ�ن نالحظ يف هذا إالطار بjٔنه عندB قوانني مشجعة Mىل 

ذا اRٔساس لكن لٔ×سف مازال هناك ضعف انفeاح مقاو� Mىل �س�«ر ه
يف جمال التكو�ن املهين، ؤ�يضا ضعف انفeاح املؤسسة دøل التكو�ن 
العمويم ملا مسته إالسرتاتيجية الوطنية �لتدبري املفوض، Mدد من مؤسسات 

  .التكو�ن املهين القطاع اخلاص
، وهذا هو من 2021دøل  B�ٔ تنظن هاذ إالسرتاتيجية الوطنية

اRٔس2باب ا~يل uلنا ح3ا نوضعوا هاذ السؤال اRٓن، Rٔن هاذ إالسرتاتيجية مت 
التوق@ع دøلها uالل هاذ الس2نة حتت ٕارشاف الس2يد رئCس احلكومة حبضور 

وز�ر وMدد من القطاMات ا~يل ½متثل املقاوالت، بغينا من اRٓن احلكومة  18
ذ إالسرتاتيجية �ش ٕان شاء هللا الش2باب ¼سهر Mىل التزنيل ا»منوذS لها

  .دøلنا واخلرجيني يوUدوا اRٓفاق دøل الشغل
ٔ�يضا املمرات بني التكو�ن املهين ومؤسسة التعلمي العايل مازال ما يش 
مفeوÂة �لشلك ا~يل تنص Mليه إالسرتاتيجية، ي³{غي العمل Mىل ¼سهيل 

سة دøل التكو�ن املهين هذه العملية �ش ميكن ~لطالب ا~يل بدا يف اPرا
  .مييش ~لتعلمي العايل والعكس حصيح

  .شكرا المك الس2يدة الرئCسة

  :الس2يدة رئCسة اجللسة
  .شكرا الس2يد املس�شار

ندوزو ~لسؤال املوايل املوUه لقطاع التعلمي العايل وموضوع ٕاسرتاجتية 
  .�ندس س2نوø 10000الوزارة يف ½كو�ن 

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

  :املس�شار الس2يد موالي ٕا�راهمي رشيف
  .cسم هللا الرمحن الرحمي

  الس2يدة الرئCسة،



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

8 

 )2016 غشت 2( 1437 شوال 28

  السادة الوزراء،
  ،الس2يدات والسادة املس�شارون

لقد ٔ�دى املهندس املغريب دوره دامئا يف بناء �قeصاد الوطين وذ  
 اكفة العلوم ويف اكفة اGاالت، حبمك ½كوينه العلمي والتقين املنفeح Mىل

وذ  بفضل متك3ه من التك3ولوج@ات احلديثة واملت�ددة، وقدراته Mىل ٕاجياد 
احللول العلمية املناس2بة، اليشء ا�ي مك3ه من حتمل مسؤوليات Mديدة 
بدءا من اجناز اPراسات واملشاريع وتدبريها واملسامهة يف البحث العلمي 

و¼س2يري املقاوالت وإالدارات العموم@ة والوزارات، والتك3ولوS ٕاىل رئاسة 
  .كام جند املهندس ¤ش2تغل ويبدع يف خمتلف القطاMات

، ويف ٕاطار واليوم وحنن ٔ�مام التحوالت العاملية اليت تفرضها العوملة
ٔ�لف �ندس  10موا·بهتا Mىل اكفة اRٔصعدة، الزتمت الوزارة بتكو�ن 

øس2نو.  
ما يه حصيA ما ٔ�لزتمت به الوزارة يف �ا، Æسائلمك، الس2يد الوز�ر، 

  هذا إالطار؟
  .وشكرا

  :الس2يدة رئCسة اجللسة
  .اللكمة ~لس2يد الوز�ر

  :الس2يد احلسن اPاودي وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي و½كو�ن اRٔطر
  .شكرا الس2يدة الرئCسة

  .شكرا الس2يد املس�شار
، وصلت 2011حىت ال نبخس الناس ٔ�ش2ياهئم، احلكومة ا~يل فات يف 

ٔ�لف واÂد ا~يل  24ٔ�لف، اRٓن امحلد V املغرب عند  10فات  11420ل
مس�ل يف هاذ اRٔسالك، الضعف، ولكن رمغ ذ  ماكفCش، اح3ا 
ك³س2تعنو دروك �لقطاع اخلاص حىت هو ¤ساMدB يف التكوينات اجلاية، 

�نرتنCت اRٔش2ياء،  )Big Data(قطاع الطريان، قطاع الس2يارات مæال، 
)internet des objets ( هذه جماالت واسعة ا~يل هاذ املؤسسات ا~يل

 .عندB مكف@اش
صادق Mلهيا املرسوم �ش نوسعوا ) Polytechnique( 15اRٓن 

التكوينات لعىل وعىس Æس2تجبوا ~ل¾اج@ات دøل الرشاكت الكربى، ·يقول 
هام   من ا~يل جنيوا منش2يوا ~لصني وال الهند ·يعطيومه التق3يني �Rٓالف 

واملهندسني، من ا~يل ٕاج@وا ~لمغرب ·يقو  كتقطروا Mلينا �مليئات، ٕاىل 
�ٓالف ½كون  �10غيني الرشاكت الكربى جتي، راه خصك ٔ�كرث مايش 

  ..�ٓالف يف العام 10عندك 
ٕاذن اح3ا كنوسعوا جمال دøل التكوينات ويف التخصصات اجلديدة، 

س2توى م@جيوش الرشاكت، �ش فعال اجلامعة املغربية ٕاىل ماكن�ش يف امل 
ٕاذن الت¾دي يف املغرب هو فعال املس2توى اجلامعات املس2توى دøل 
التكوينات، ها ٔ�ن� ك�شوفوا الرشاكت Uايني ·يقلبوا الطلبة، ها ٔ�نمت 

دøل اPار البيضاء، امشوا الطلبة دøلنا ٕاد�روا ) 2ENSAM(غمتش2يوا Õري 
)STAGE ( ذوا مهنم متuجزءاuامحلدجزءذوا مهنم ، امشوا ملر�اكن ا ،  V

املس2توى دøل اجلامعة دøلنا، مس2توى دøل املهندسني وال اRٔطباء 
V املي، وامحلدM الM مس2توى.  

  :الس2يدة رئCسة اجللسة
  .شكرا الس2يد الوز�ر

  .اللكمة ÂRٔد السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعق@ب

  :املس�شار الس2يد عبد السالم ا~لبار
  .شكرا الس2يدة الرئCسة

  السادة الوزراء،
  اRٔخوات وإالخوة،

  الس2يد الوز�ر، 
يف احلق@قة وحنن Æس2متع ٕاىل ردمك، ال نبخس ولن نبخس اRٔعامل اGدة 
اليت جيب Mىل املغاربة ٔ�ن يفeخر هبا، اجلامعة املغربية، العمل والعلوم يه 
مصدر الن�اح، يه مصدر التمنية، يه مصدر التطور العقل إالÆساين 

ية اGمتعات، حنن اليوم معمك، Õري ٔ�ن الفريق �س2تقاليل، وال¿رشي لتمن 
  .هبذا السؤال اكن هدفه

ٔ�وال، ٕابالغ الرٔ�ي العام، تنو�ر الرٔ�ي العام مبا تقوم به اجلامعة وحتفزي 
الش2باب الخeيار املسا  اليت ميكهنا ٔ�و متكن الش2باب من ٕاجياد فرص 

¤شهد M eرب خمتلف الشغل، وما ٔ�حوج3ا ٕاىل ا�اكء املغريب ا�ي هو 
  .اجلامعات

حصيح ٔ�ن القدرات والكفاءات وا�اكء املغريب اكن Mرب الزمان ٕايه، 
ولكن Mىل اجلامعات ٔ�ن تصق2 وتنوره ؤ�ن توþه ملا ف@ه مصل¾ة املغرب 

  .من þة، ومتاش2يا مع مeطلبات سوق الشغل
عندما ½رتبط اجلامعة مبحيطها يف جمال ال�شغيل، *كون قد حقق3ا 

  .ت ٕاجيابية يف التطور، و*كون قد ٔ�ملمنا ٔ�و مقنا بواج{نا جتاه الوطنخطوا
  .هللا املوفق

  .شكرا الس2يد الرئCس

  :الس2يدة رئCسة اجللسة
  .شكرا الس2يد املس�شار

  .اللكمة ~لس2يد الوز�ر ~لرد Mىل التعق@ب

  :الس2يد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي و½كو�ن اRٔطر
 3مليون درمه ٔ�ي  30اRٔس2بوع وقعنا Mىل  *زيدمك بعض املعلومات، هاذ
�لصبCب املرتفع، يف اجلامعة ) Wifi(، ةداملليار س2ن�مي �ش *كربها شوي

امج Mىل الطالب فني ما هيلكها ويف اRٔح@اء اجلامعية ٔ�ي العمل Õادي جيي 

                                                 
2 Ecoles Nationales Supérieures d'Arts et Métiers 
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  .مليون درمه �23خنراط يف اGالت العلمية  ،اكن، اGالت العلمية
اPروس عن بعد، طالب مكسب ع فرÆسا وقعنا مع مؤخرا م ،اRٓن

Õادي uøذ اPروس املغربية دøل كندا الناطقة �لفرÆس2ية دøل فرÆسا دøل 
بلجياك، العمل Õادي �كون مeاح ~لطالب املغريب راه هاذ ال�ش¿@ك اجلامعة 

 ،V لنا وامحلدøل الطلبة ا~يل  %18املغربية مع حميطها هو اهلم اليويم دøد
عاهد العليا ½ميش2يو ~ل�ارج، ½ميش2يو خيدمو يف مر�اكن، يف تeCخرجو من امل

كندا، ٕاذن هذا ·يفاش نوسعو و·يفاش جنلبو التخصصات اجلديدة مæال ياله 
ما اكن�ش عندB يف ) Plate-forme des chemins de fer(درB دøل 

دøل الطريان، فاس uاص ند�رو فهيا Õادي ) Plate-forme(الر�ط 
اء هللا مدرسة uاصة �لطريان يس عبد العز�ز ر�ح ها هو ش ند�رو فهيا ٕان

  .Âدا املطار..  30عندو 

  :الس2يدة رئCسة اجللسة
  .شكرا. شكرا، ا*هتÚى الوقت الس2يد الوز�ر

السؤال املوايل موUه لقطاع التجهزي والنقل وموضوMه تق@مي الربامج 
ملس�شار�ن من املنجزة يف جمال الطرق �لعامل القروي، اللكمة ÂRٔد السادة ا

  .فريق اRٔصا� واملعارصة لتقدمي السؤال

  :املس�شار الس2يد عبد الرحمي المكييل
  .شكرا الس2يدة الرئCسة

  الس2يد الوز�ر،
  السادة الوزراء،

  الس2يدات والسادة املس�شار�ن،
  الس2يد الوز�ر،

الزتمت وزارة التجهزي والنقل وا~لوCUس�@ك M�ٕداد تق@مي ~لربامج املنجزة 
الطرق �لعامل القروي وبعدد من þات اململكة، ~لوقوف Mىل اRٔ"ر يف جمال 

�ج�عي و�قeصادي لهذه املشاريع ومدى حتقق الغرض ا�ي ٔ�جنزت من 
2U�ٔ وكذا ٕاجناز مشاريع Uديدة لتقليص اخلصاص يف اGال الطريق، وا�ي 

  . ·يلومرت 45000يقارب 
ه املشاريع اليت الزتممت �ا Æسائلمك الس2يد الوز�ر، ماذا حتقق من هذ

هبا؟ وما هو ٔ�"رها �ج�عي و�قeصادي؟ وهل حققت الغرض ا�ي 
  .ٔ�جنزت من 2U�ٔ؟ وشكرا

  :الس2يدة رئCسة اجللسة
  .شكرا الس2يد املس�شار

  .اللكمة ~لس2يد الوز�ر

  :الس2يد عز�ز ر�ح وز�ر التجهزي والنقل وا~لوCUس�@ك
  .سؤالشكرا ~لس2يد املس�شار احملرتم Mىل طرح ال 

ٔ�عتقد ٔ�ن هناك ٕاجامع ٔ�نه العامل القروي، �ام اعطيناه، مازال ·يحتاج، 

�  هناك �رBمج مس2تق{يل، كام تعلمون، ٔ�عطى التعلíت صاحب اجلال� 
�ش �كون �رBمج م3دمج، مجيع القطاMات، عندو واÂد التصور، وا~يل 

ر يف س2نوات حسب املعطيات، ا~يل تدا 7س2نة غيتدار يف  20تدار يف 
س2نوات، �ش منش2يو ~لمناطق اجلبلية واملناطق  7س2نة غيتدار يف  20

  .الصعبة واملناطق ا~يل مازال فهيا خصاص
�رامج مeتالية هو  2دالربامج،  �3ل³س2بة ~لربامج السابقة، كتعرفوا اك�ن 

ا~يل تقريبا وصلنا ل  2، والربBمج الطريق رمق 1الربBمج الطريق رمق 
زاد ما ¤سمى بربBمج ا»هتيئة الرتابية ا~يل هو جزء من ·يلومرت، و½ 28000

(l’INDH3)  دÂل التمنية ال¿رشية، فك3وصلو تقريبا واøيلومرت  30000د·
لكهنا ما ، %80، حوايل %80ا~يل وصلنا اRٓن Æس2بة الولوج ٕاىل حوايل 

هو املعدل، ·ميكن نلقى واÂد النوع من   %80ميل كنقولو. اكف@اش 
  .التفاوت

تق@مي، درB لو ندوة وطنية، اس2تدعينا اكفة املتدuلني، تدار ال 
واس2تدعينا ٔ�يضا حىت الفرق الربملانية، وعرضنا النتاجئ، فغادي Æسولو واش 
فعال درسوا امللخص دøل هاذ التق@مي ا~يل تيقول بjٔنه مدة السفر تقلصت 

، لكفة نقل املسافر�ن، هاذ اPراسة مايش مقنا هبا اح3ا فقط داuل %30ب
اكتب، uذينا ماكتب دراسات وÂاولت ٔ�هنا تد�ر دراسة ملدة س2ن�ني، امل

  .�ش ك�شوف ا8ٓRر دøل هاذ الربامج دøل العامل القروي
طبعا، هناك تjٔثري حىت �رامج ٔ�خرى، املسافر�ن تقليص اللكفة ب 

، الرفع من حركة السري يف العامل القروي ب %15، البضائع ب 26%
احلال، اك�ن هناك تjٔثري Mىل الفالÂة،  مث ٔ�يضا بطبيعة، 75%، 75%

  .ولكن البد ٔ�ن *ربطه مع اÀطط اRٔخرض ٔ�كرث، اكن ٔ�"ر ~لطرق 
طبعا، اÀطط اRٔخرض بدون الطرق ال ميكن ٔ�ن �كون هناك ن�@�ة، 
فاكن نوع من �ندماج بني اÀططني ا~يل اعطاو ٔ�نه اRٓن إالنتاج يف العامل 

تقريبا، املعدل الس2نوي  %6درس ب القروي ·يزتاد، ارتفاع Æس2بة ا»مت
لزøرة اRٔرس ~لمراكز الصحية، بعض اRٔس2ئA ا~يل طرح3اها ارتفع ب 

  .%44، مث ارتفاع Mدد م3اصب الشغل Õري الفالح@ة ب³س2بة 32%
مبعىن .. فميكن نعطيومك التفاصيل ٕاىل بغيتو دøل الت¾ليل ا~يل مقنا به ملدة

ها تjٔثري Mىل التمنية �ج�عية �ٓخر ٔ�ن الربامج يف العامل القروي عند
س2نوات  7اوالقeصادية، ؤ�عتقد الربBمج املق{ل، ٕان شاء هللا، دøل 
  .غيكون اRٔ"ر دøلو �لغ Mىل املعادن، Mىل الفالÂة، Mىل الس2ياÂة

 les couloires)�ملناس2بة، حنن M�ٔددB �رBمج مسيناه 
touristiques)،  اولنا حنرصوه، وصلنا تقريباÂ3500  يلومرت  4000وال·

ا~يل غند�رو رشاكة، ٔ�ي جمال يف العامل القروي ا~يل ممكن �كون عندو 
واملعادن وÕريها، ٕان  -كام قلنا  -واÂد النف¾ة س2ياح@ة، �ٕالضافة ~لفالÂة 

شاء هللا، غن¾اولو ند�رو �رBمج �ش ميكن يوصل لها الساحئ والعامل 

                                                 
3 Initiative Nationale pour le Développement Humain 
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  .القروي ¤س2تافد
  .شكرا

  :الس2يدة رئCسة اجللسة
  .شكرا الس2يد الوز�ر

 .اللكمة ÂRٔد السادة املس�شار�ن من الفريق يف ٕاطار التعق@ب

  :املس�شار الس2يد Mادل الربااكت
  .شكرا الس2يد الوز�ر، Mىل اجلواب دøلمك

يف احلق@قة، الس2يد الوز�ر، اح3ا اليوم اكن بودB احلصيA دøل العمل 
ققeوا يف جمال الش2بكة دøل الوزارة دøلمك، ٔ�ش2نو هام املنجزات ا~يل ح 

الطرق@ة Mىل صعيد املناطق القروية واجلبلية؟ نعطيك الس2يد الوز�ر، 
اRٔرقام ا~يل عطيتوB وهاذ الرشوÂات ال ٔ�"ر لها Mىل ٔ�رض الواقع، ت�{قى 

  .الواقع يشء �ٓخر
الواقع راه الناس معزولني، الواقع راه العياالت تيوPوا ما اكي³ش ا~يل 

، ما اك�ن والو، املدارس )l’accès(يق، ما اكي³ش يدهيم، ما اكي³ش الطر 
اPراري ما ½ميش2يوش يقراوا، املعلمني ما عندمهش م3ني يدوزوا، واش 
يطريوا من اجلبال؟ ما عندمهش م3ني يدوزوا، راه هذا هو العمل دøلمك 
ٔ�لس2يد الوز�ر، راه ٔ�ن� مسؤولني Mىل القطاع دøلمك، uاصمك توسعوا 

øة بين مالل الش2بكة الطرق@ة دþ ىل س¿@ل املثالM خ3يفرة  -لمك، ونعطيك
خ3يفرة ؟ ما -، ٔ�ش2نو هو النصCب دøل þة بين مالل%80تتقول لنا 

  .من هاذ اليش ا~يل تتقول %1عندB حىت 
� ، الس2يد الوز�ر، بغينا نطلبو م3ك ٔ�نك تعطينا واÂد احلصيA ا~يل 

  . يه ½كون واقعية
  الس2يد الوز�ر،
  .ه يشء �ٓخر، يشء �ٓخر الس2يد الوز�ر، يشء �ٓخرراه الواقع را

� ، الس2يد الوز�ر، راه ٔ�بناء املنطقة الناس دøل املنطقة ما �قCش 
يقدروا ميش2يوا لٔ×سواق، ما �قCش يقدروا ميش2يوا ~لس¿@طار، ما �قCش 

�  الس2يد الوز�ر، غنطلبو م3مك . يقدروا ميش2يوا حلىت ليش بالصة
التدuل دøلمك �س2تع�ايل ٕالصالح ما ميكن التدuل دøلمك الفوري و 

  .ٕاصالÂه
نعطيك ٔ�لس2يد الوز�ر، ٔ�زيالل Mىل س¿@ل املثال الطريق الرابطة 
واو�زغت وتيلو·يت، والطريق الرابطة بني واو�زغت و<لكفت Mرب ٔ�*ريك 

ما Mارفت واش كتعرف، ٔ�لس2يد .. وتيفرت ؤ�ربعاء ٔ�يت ٔ�ق{يل راه ممكن 
 ما تتعرفهمش؟ راه ما معرB ما ج@ناك زريت الوز�ر، هاذ امجلاMات وال

  .املنطقة واعطييت مشاريع Uديدة، واعطييت والو
الناس راه معزولني والناس راه حمارص�ن، وتنطلبوا م3ك، ٔ�لس2يد 
. الوز�ر، تتدuل �ٓنيا وMاUال يف هاذ املشلك دøل الش2بكة الطرق@ة

ٔ�مام الربملان،  والغريب يف اRٔمر هو تيجي رئCس احلكومة وتيطلع م{ارشة

ٔ�مام الناس ؤ�مام الشعب، وتيقول بjٔن الناس دøل املناطق اجلبلية والقروية 
راه خبري وMىل uري، ما uاصهم والو، والكني، شاربني، Bعسني، وتCساليوا 

  . يف العش2ية تيجبدوا البند�ر تيد�روا ٔ�ح@دوس
ال �يق �M Vليك، ٔ�لس2يد الوز�ر، هباذ الوترية �ش Õادية احلكومة حش

 لنا اح3ا �ش ½رشق لنا �ش جنيبو ٔ�ح@دوس، ند�رو ٔ�ح@دوس؟
  .وشكرا

  :الس2يدة رئCسة اجللسة
  .شكرا الس2يد املس�شار

 .الس2يد الوز�ر

  :الس2يد وز�ر التجهزي والنقل وا~لوCUس�@ك
½لكم Mىل . ٔ�وال، الس2يد رئCس احلكومة ما قالش خبري وMىل uري

  لية؛الربBمج ا~يل اك�ن الربامج املس2تق{ 
  اPقائق �ش نعطيك احلصيA؛ 83نيا، مايش يف 

8لثا، Mىل هاذ احلساب ·ون راه لك يش ·ميوت يف العامل القروي، Mىل 
حسب ا~يل تتلكم، ·ون راه Uالسني Õري كندف3و يف العامل القروي، وما 
اك�ن ال حصة، وراه اك�ن Õري اجلهل وما قراوش الناس دøل العامل القروي، 

  .. قرييت وطلعيت ~لربملان، وBس Uاواؤ�نت مهنم 
ٕاذن ·يفاش هاذو قراوا، ·يفاش طلعوا ~لربملان، ·يفاش والوا م3تخبني، 
والوا داك½رة، �ندسني، ·يفاش مداويني؟ نقول اك�ن خصاص مeفقني، 
تقول اك�ن نقص مeفقني، وبغييت نعطيك اRٔرقام دøل اجلهة دøلمك ميكن   

  .ع ا~يل تدارت متا¼سول اجلهة، و¼شوف املشاري

  :الس2يدة رئCسة اجللسة
  .شكرا، شكرا، شكرا 

ندزو ~لسؤال املوايل، وموضوMه قطاع الس2ياÂة، وموضوMه ضعف دمع 
<ف@اللت، اللكمة ÂRٔد السادة املس�شار�ن من - القطاع الس2ياo جبهة درMة

 .الفريق العدا� والتمنية لتقدمي السؤال

  :املس�شار الس2يد م{ارك مجييل
  دة الرئCسة،الس2ي

  الس2يدة الوز�رة،
  السادة الوزراء،

  اRٔخوات وإالخوة املس�شار�ن،
~لس2ياÂة  2020¼ش2تغل وزارة الس2ياÂة وخمتلف املتدuلني يف رؤية 

ٔ�قطاب، Õاب عن هذه اRٔقطاب قطب اجلنوب الرشيق ا�ي متثM8  2ىل 
<ف@اللت، رمغ ٔ�ن هذه اجلهة ½زخر مبؤهالت س2ياح@ة �مة  - þة درMة 

  .فضP Aى الس2ياحوم
ما يه إالجراءات اليت س��eذها وزار½مك : �ا Æسائلمك الس2يد الوز�ر
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لتدارك النقص يف توطني املشاريع الس2ياح@ة و¼سهيل الرواج الس2ياo هبذه 
  اجلهة؟

  .شكرا الس2يد الوز�ر

  :الس2يدة رئCسة اجللسة
  .شكرا

  .اللكمة ~لس2يد الوز�ر

  :الس2يد حلسن Âداد، وز�ر الس2ياÂة
  .الس2يدة الرئCسة شكرا

  .شكرا، الس2يد املس�شار احملرتم، Mىل طرح هذا السؤال
<ف@اللت، لها مؤهالت ·برية Uدا، - �لعكس، هاذ املنطقة دøل درMة

واح3ا كهنمتو هبا cشلك ·بري Uدا، اPليل Mىل ذ  ٔ�نه يف ٕاطار التفعيل 
 مليون 354مرشوع س2ياo، ب  59، متت �رجمة 2020دøل الرؤية دøل 

مليون دøل اPرمه،  113دøل اPرمه، مسامهة دøل القطاع العام دøل 
AæمRٔنعطيك بعض ا:  

·يلومرت ا~يل اح3ا يف ٕاطار إالMداد  620ٕاÂداث مæال يعين تقريبا واÂد 
 دøلها دøل املدارات الس2ياح@ة؛

مæال املركز دøل دار �س2تق{ال الس2ياo بjٔرفود، يف ٕاطار رشاكة مع 
 قلميي ا~يل Õادي سريها؛اGلس االٕ 

مفثال العمل ا~يل كنقومو به يف ٕاطار الرتوجي لهذه الوþة Mىل مجيع 
 املعارض اPولية؛

ا~يل  (Air Europa)فeح خط ما بني مدريد وما بني وارزازات مع 
  .هو كذ  فeح هذه املنطقة Mىل السوق إالس2بانية
  : هاذي فقط يعين ٔ�مAæ، نعطيك ٔ�مAæ ٔ�خرى

حصايف يف الس2نة املاضية، ا~يل مشاوا لهاذ املنطقة  50اس2تضافة 
هاذي، كذ  حصاف@ني من اليا�ن، مادام ٔ�نه �ه�م دøل السوق اليا�نية 

 كذ  هباذ املنطقة؛
 . دøل وqء اRٔسفار �ل³س2بة لهاذ املنطقة 100اس2تضافة تقريبا دøل 

ة الس2ياÂة ٕاذن راه هذا مايش ضعف، هذا غىن، �ه�م دøل وزار 
  .ودøل احلكومة هباذ املنطقة

  .شكرا

  :الس2يدة رئCسة اجللسة
 .شكرا الس2يد الوز�ر

  .اللكمة لفريق العدا� والتمنية يف ٕاطار التعق@ب

  :املس�شار الس2يد م{ارك مجييل
  .Æشكر الس2يد الوز�ر Mىل هاذ املعطيات

 فعال، الس2يد الوز�ر، هاذ اليش ا~يل تتقول حصيح، اح3ا كنتلكمو Mىل

ٔ�لف ·يلومرت مربع، ا~يل كزتخر  132اجلهة ا~يل كتقدر املساÂة دøلها ب 
اك�ن الس2ياÂة اجلبلية، الس2ياÂة : مبؤهالت س2ياح@ة مeنوMة ومeعددة

الواح@ة، الس2ياÂة �س�شفائية والطبية، الس2ياÂة الثقاف@ة، الس2ياÂة ا~يل 
  .عندها ارتباط �جلانب السrCيئ، اك�ن مؤهالت كثرية

ذ اليش ا~يل قلت، الس2يد الوز�ر، ولكن �يق هناك قصور ·بري رمغ ها
  .يعCشه القطاع يف هذه اجلهة

وMىل س¿@ل املثال، الس2يد الوز�ر، �ش نوصلو Rٔن يف هاذ اجلهة 
كنعتربو ٔ�ن الس2ياÂة و�ه�م هبذا اGال يعترب من الروافع دøل التمنية يف 

كام  -  2020ذ الرؤية دøل هاذ املنطقة هاذي، وٕاىل بغينا نوصلو يف ها
، 4جيب بتدuل مس2تع�ل، اح3ا كنعرفو بjٔن عندB  -ذ·رتوا الس2يد الوز�ر

دøل اRٔقالمي يه معزو� عن بعضها البعض، ٔ�ول مشلك يعCشه القطاع  5
هو القطاع دøل النقل، النقل اجلوي كنقصد، الراش2يدية ما مر<بطاش 

الراش2يدية ما مر<بطاش  بوارزازات، الراش2يدية ما مر<بطاش مبراÈش،
  .بفاس، هاذي يه ٔ�قطاب س2ياح@ة uاصها ½كون مرتبطة مع بعضها البعض

ٔ�يضا الراش2يدية ما مر<بطاش ٔ�يضا مبجموMة  دøل املواقع الس2ياح@ة، 
كذ  التذ·رة دøل الطريان �ل³س2بة لهاذ املواقع تبدو Õالية، و�  كنطلبو 

  .يف التنقل بني هذه املواقع �ش ختفض التذ·رة، و�كون واÂد السالسة
ٔ�يضا الب³@ة التحتية، الس2يد الوز�ر، ال زالت ضعيفة والزالت هشة، 
هناك مدارات س2ياح@ة ¼شكو من ضعف يف الب³@ة التحتية دøلها، ربط 
املدارات مع بعضها البعض، �ش ميكن ساحئ ي�3قل من م3طقة Rٔخرى 

  .س2ياح@ة طبعا uاصو �كون السالسة يف التنقل
كنتلكمو Mىل الش2بكة دøل االتصال، اك�ن ضعف يف الش2بة دøل  ٔ�يضا

التواصل، إالنرتنCت، الهاتف، فاش كمنش2يو ~لمواقع الس2ياح@ة ·يكون 
  .الصبCب ضعيف وكذ  االتصال ضعيف

نتلكم عن التكو�ن والتjٔهيل دøل املنعشني الس2ياح@ني، اك�ن ضعف يف 
  .سويق واملؤهالت الس2ياح@ةالتكو�ن، اك�ن ضعف ٔ�يضا يف الرتوجي دøل ال� 

كنطلبو من الس2يد الوز�ر ٔ�ن هنا عندB مجموMة دøل املواقع الس2ياح@ة، 
ولكن امجلاMات القروية وامجلاMات احمللية قارصة عن تjٔهيل هاذ املواقع، 

ٕاىل uذييت .. و�  املطلوب هو عقد رشااكت مع هاذ امجلاMات �ش ميكن
ج دøل مجموMة دøل الس2ياح، Mىل س¿@ل املثال مسيك، مسيك هذا حم

ح@ث كمتيش ~لموقع دøل مسيك اRٓن �رىث e، يندى e، ح@ث ك�شوف 
مرزوكة ٔ�يضا اك�ن مشلك، اك�ن مشلك حق@قي .. هاذ املوقع هباذ املزية

  .الس2يد الوز�ر، ال بد من التدuل الرسيع واملس2تع�ل
  .شكرا

  :الس2يدة رئCسة اجللسة
 .شكرا

  .اللكمة ~لس2يد الوز�ر
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  :س2يد وز�ر الس2ياÂةال 
فاش Uات هاذ احلكومة لق@نا بjٔنه ورزازات تقريبا واÂد  2012هو يف 

اGموMة دøل الف3ادق مت ٕاÕالقها ن�@�ة اضطرا�ت ون�@�ة ٕارضا�ت 
  .ومشالك اج�عية

لق@نا بjٔنه كذ  Mىل مس2توى الت³ش2يط السrCيئ توقفت احلركة تقريبا، 
 Æ هودات حننGري من اæٓن بعض العاف@ة �ل³س2بة لهاذ وبفضل الكRسرتجع ا

اRٔقالمي، راه ورزازات يه البوابة دøل زا·ورة، يه البوابة كذ  دøل 
بومالن دøل سكورة ٕاىل ذ ، ٕاذن البد ٔ�نه ورزازات ½رجع الربيق دøلها 

  .ا~يل اكن عندها، هذا �ل³س2بة ~لب³@ة التحتية
ا~يل تعملت، راه اكن ولكن Mىل مس2توى الطريان كذ  جمهودات ·برية 

اخلط الرابط ما بني ٔ�اكد�ر، ورزازات وزا·ورة، ولكن ما متشاش، الناس ما 
½ميش2يوش ف@ه، اRٓن اك�ن هناك خط موجود ما بني اPار البيضاء وما بني 

ورزازات، حنن يف �ش2تغال Mىل خط ما بني مارÈش وما بني ورزازات، 
  .الراش2يديةما ميك³ش �كون خط ما بني ورزازات وما بني 

راه اخلط اRٓن ا~يل موجود ما بني اPار البيضاء والراش2يدية، وا~يل هو 
موجود بدمع من القطاع ما بني اجلهات وكذ  من الوزارات املعنية راه يف 
بعض اخلطرات راه ما تيعمرش هاذ اخلط هذا، هذا خط تيكون قA دøل 

  .املسافر�ن
ت نفeحو خط ٕاىل بغيتوا يف ٔ�ي ٕاذن راه اح3اø ميكن لنا ٔ�ننا يف ٔ�ي وق

وقت نفeحوه، ولكن بعد ذ  نضطر ٕاىل ٕاÕالقه Rٔنه حىت املهنيني وكذ  
ٔ�نه املنتخبني واGالس اجلهوية uاصها تعمل ٔ�نه الرتوجي لهاذ اجلهة �ش ميكن 
ٔ�نه جييوا ٔ�كرب Mدد ممكن من الس2ياح، ٕاذن راه ما يش مسjٔ� �لسهو� 

  . ومباكن ميكن لنا ٔ�ننا Æش2تغل
B�ٔ تنظن املسjٔ� اRٔساس2ية uاصنا فeح املؤسسات ا~يل مت ٕاÕالقها 
ن�@�ة ٕارضا�ت ون�@�ة كثري من الشالك، uاصنا البد ٔ�ننا *رجعو السrC ٕاىل 

كذ  ٔ�ننا  وuاصنام3ذ ثالث س2نوات،  ورزازات، هذا معل نقوم به
  .Æس�مثرو يف الرتوجي ~لطريان، وهذا �م �ل³س2بة ~لمنطقة

  .وشكرا

  :لس2يدة رئCسة اجللسةا
  .الس2يد الوز�ر شكرا

الثاين موضوع إالجراءات املوا·بة ~لهنوض بقطاع الس2ياÂة،  السؤال
  .واللكمة ÂRٔد السادة املس�شار�ن من الفريق �شرتايك لتقدمي السؤال

  :الس2يد ٔ�بو �كر عبيد املس�شار
  الس2يدة الرئCسة،

  الس2يدة والسادة الوزراء،
  شار�ن،الس2يدات والسادة املس� 

، الس2يد الوز�ر، عن إالجراءات والتدابري املت�ذة ~لهنوض Æسائلمك

�لقطاع الس2ياo ببالدB؟ وعن املشالك والصعو�ت اليت تواUه ½منية هذا 
  .القطاع احليوي

  .وشكرا

  :الس2يدة رئCسة اجللسة
 .املس�شار الس2يدشكرا 

  .اللكمة ~لس2يد وز�ر الس2ياÂة لٕالUابة Mىل السؤال

  :الس2ياÂة الس2يد وز�ر
  .احملرتم املس�شار الس2يد شكرا

B�ٔ نقول   واÂد املسjٔ� �ل³س2بة ~لس2ياÂة Âاليا، الوþة املغربية ٔ��نت 
عن مقاومهتا رمغ كثري من إال·راهات املوجودة، إال·راهات يف احمليط اجليو 
ٕاسرتاتيجي، كثري من العمليات إالرهابية ا~يل رضبت املنطقة، كذ  معلية 

 اكينة يف اRٔذهان �ل³س2بة لكæري من الوþات ا~يل يه موجودة اخللط ا~يل
  .يف العامل إالساليم ويف العامل العريب، لك هاذو ٕا·راهات ·برية Uدا

ولكن مع ذ  الس2ياÂة املغربية ٔ��نت عن م3اعهتا وعن مقاومهتا، 
واPليل Mىل ذ  ٔ�نه رمغ الصعو�ت اRٓن الس2ياÂة املغربية يف معافاة 

ري Uدا Mىل مس2توى بعض اRٔسواق، مæال Mىل مس2توى السوق cشلك ·ب
اRٔملانية، Mىل مس2توى السوق إالجنلزيية، Mىل مس2توى السوق العربية، 

  .ونعرف بعض املشالك Mىل مس2توى السوق الفرÆس2ية والسوق إالس2بانية
حنن اRٓن يف ٕاطار التواصل cشلك ·بري Uدا، وضعنا ٕاسرتاتيجية رمقية 

وا مeواUد�ن Mىل املس2توى الرمقي وMىل مس2توى كذ  �ش ميكن لنا *كون
وسائل التواصل �ج�عي، الفCس2بوك التويرت ٕاىل Õري ذ ، موجود�ن 

لغة Mىل املس2توى العاملي، ولكن كذ  إالسرتاتيجية دøلنا  11فهيا، و ب 
�ل³س2بة ~لقطاع دøل الس2ياÂة يه �س�«ر فí هو طريان، الطريان 

خط Uديد  40وال  30س2نوات راه فeحنا تقريبا واÂد  3 ٔ�سايس Uدا وم3ذ
يف تعاقد مع رشاكت الطريان من U�ٔل ٔ�ن �كون هناك كذ  وفرة دøل 

  .العرض فí خيص املقاMد دøل الطريان
  .وشكرا

  :الس2يدة رئCسة اجللسة
 .شكرا الس2يد الوز�ر

  .اللكمة ÂRٔد السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعق@ب

  :عبد امحليد فاحتياملس�شار الس2يد 
  .شكرا الس2يد الوز�ر Mىل اجلواب دøلمك

ميكن يف جزء من �عتبارات ٕايل قدمeوها حول ما جيري يف العامل من 
يسء ~�Ýن إالساليم، ميكن ٔ�ن �كون تjٔثري  ٕارهاب ومن رؤية وتوظيف

ٔ�نه هذا لCس وليد هذه ا~لحظة وال هذه جزيئ بطبيعة احلال، ولكن نعتقد 
س2نة اuRٔرية، يف  15نعتقد ٔ�نه الس2ياÂة ·ركزية ٔ�ساس2ية يف  الس2نة، � 
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الس2نوات اuRٔرية ٔ�صبحت ¼شكو من Mدة ٔ�عطاب، ٔ�و رمبا املنظور 
وا»منوذج ٔ�صبح مش2بعا ومل يعد قادرا Mىل إالجناز، واPليل ٔ�نه اRٔرقام لكها 
¼شري ٕاىل ½راجعات حق@ق@ة يف جمال الس2ياسة من ح@ث املردود من ح@ث، 

ايل املبCت، من ح@ث السواح الوافد�ن uاصة من اPول من ح@ث لي
  .اRٔوربية، اليت اعتادت ٔ�ن تقصد املغرب ·وþة ٔ�ساس2ية

كذ  الرهاBت ا~يل ت¿3ات Mىل اRٔقطاب الس2ياح@ة يف البالد، ميل 
كنتذا·رو Mىل السعيدية لٔ×سف الشديد نقف Mىل ٔ�طالل اليوم، ميل 

�ٓخر Õري الس2ياÂة، كنتذا·رو Mىل كنتذا·رو Mىل مازااكن هذا ٔ�نذر ليشء 
واد الش¿@كة وال الشاطئ اRٔبيض فني هام؟ هاذ الرهاBت الكربى، 

  .لٔ×سف، ٔ�صبحت يف وضع مقلق Uدا
كذ  عندما نت¾دث Mىل اRٔسواق، غزو اRٔسواق اجلديدة، غزو 
اRٔسواق اجلديدة، ال نوفر داuليا، لٔ×سف الشديد، كام وقع يف ا~لقاء ا~يل 

يني الروس اكنوا يف لقاء ٔ��ريل يف ٔ�اكد�ر، ال نوفر الرشوط اكنوا املهن 
الرضورية والاكف@ة لنجعل هؤالء املهنيني يثقون يف قدرتنا Mىل تقدمي عرض 

  . قوي وعرض ج@د
كذ  االتفاقات ا~يل توقعت مع روس2يا ومع الصني، اكن Mىل الوزارة 

قليدية ٔ�نه �كون هناك تصور واحض الس�{دال الوþات الت  - ٔ�عتقد  –
  .بوþات Uديدة ميكن ٔ�ن تعطي ~لمغرب ٔ�فقا �ٓخر

كذ  الس2يد الوز�ر، ميكن ٔ�ن نقول ٔ�ن املكeب الوطين املغريب 
~لس2ياÂة، وهو اRٔداة اRٔساس2ية لتفعيل التوþات إالسرتاتيجية ا~يل كرتمسها 

اس�«ر يف مجموMة  -وكام قلمت  - احلكومة، ٔ�عتقد رمغ تواUد متثيليات مeعددة 
Gديدة، من اU ديدة ؤ�سواقU اتþدد ووU االت الس2تقطاب سواح

فjٔعتقد ٔ�ن املكeب الوطين املغريب ~لس2ياÂة ¤شكو من ٔ�عطاب حق@ق@ة، 
¤شكو من ٔ�عطاب، ٔ�وال، العطب اRٔسايس ا~يل ¤شكو م3ه هذا املكeب 
 A@قل بعد من مؤسسة معوم@ة مبساطر تقليدية ومساطر ثقe³وهو ٔ�نه مل ي

  .اطر حيول دون متك3ه من الق@ام بjٔدوارهعبء املس.. ومساطر
  ؟..كذ ، لٔ×سف الشديد، هل هناك

  :الس2يدة رئCسة اجللسة
 . الس2يد املس�شار ا*هتÚى الوقت، شكرا

 .اللكمة ~لس2يد الوز�ر ~لرد Mىل التعق@ب

  :الس2يد وز�ر الس2ياÂة
  الس2يد املس�شار احملرتم، 

  Õ B�ٔادي نعطيك واÂد اRٔرقام، وقل يل ٔ�ش2نو يه؟ 
وصلنا Rٔول مرة يف <رخي املغرب ل  2013عهد هاذ احلكومة يف يف 

  مليون دøل الس2ياح؛ 10
، 241000يف عهد هذه احلكومة زادت الطاقة إاليوائية وصلت ل 

  ؛31%+

  .م3صب شغل 60000مت ٕاÂداث يف قطاع الس2ياÂة 
. ٕاىل Õري ذ ، ميكن يل نعطيك الكæري من اRٔرقام يف هاذ إالطار هذا

نCش بjٔنه ما اكيناش ٕا·راهات، ولكن ال جيب تب�Cس الوþة هذا ما تيع 
Aة ما مش2تغUاÂ لعكس، اح3ا . املغربية �لشلك ا~يل ٕاجاميل ونقولو حىت�

دøل املداخ@ل دøل العائدات دøل الس2ياÂة تطورت يف  %6مش2تغلني، 
  . هاذ الوقت هذا ا~يل ف@ه مشالك وف@ه ٕا·راهات ا~يل موجودة

ة، نعم هناك مشالك واþناها ، ولكن السعيدية، السعيدي
 Bٓن عندRعلقة �لرصف الصحي، اeاملشالك ا~يل م Bها، جتاوزBجتاوز

رس�ر، واRٓن اك�ن هناك  7000رس�ر، ك³ش2تغلو �ش نوصلو ل  4500
  .اه�م ·بري Uدا �لسعيدية، رمغ بعض املشالك اليت موجودة يف السعيدية

د�ر السوق الرويس تتطور ال ٔ�ظن ٔ�نه الروس راه اRٓن يف ٔ�اك
، ولكن ال ميكن مقارنة السوق الروس2ية �لسوق %100بjٔكرث من 

دøل املليون دøل الناس، روس2يا عندB  2السوق الفرÆس2ية راه . الفرÆس2ية
نعم السوق الصي³@ة وÆش2تغلو Mىل . 100000وبغينا نصولو ل  35000

øل الفزيا من طرف السوق الصي³@ة وس³س�مثر يف السوق الصي³@ة والرفع د
صاحب اجلال� اكن uربا ج@دا �ل³س2بة ~لمهنيني، ولكن مع البعد راه ال 

و  100000ميكن ٔ�ن نصل ٕاىل ٔ�رقام ·برية Uدا �ل³س2بة ~لسوق الصي³@ة، 
Mىل ٔ�بعد تقد�ر، ٕاذن ال بد ٔ�ننا *كونو مeوازنني يف احلمك Mىل هذه  200000

  .الوþة وMىل اRٔسواق اليت ¼ش2تغل فهيا

  :يدة رئCسة اجللسةالس2 
  .شكرا الس2يد الوز�ر

السؤال املوايل موUه لقطاع التضامن واملرٔ�ة، و موضوMه وضعية 
اRٔش�اص املس2نني، اللكمة ÂRٔد السادة املس�شار�ن من الفريق 

 .�س2تقاليل لتقدمي السؤال

  :املس�شار الس2يد س2يدي محمد وP الرش2يد
  الس2يدة الرئCسة،

  س�شار�ن،السادة الوزراء والسادة امل 
يزتايد Mدد اRٔش�اص املس2نني cشلك مضطرد يف املغرب، ح@ث يت�ه 
الهرم العمري حنو الش2يخوuة حسب اPراسات واملعطيات اليت تصدرها 
املندوبية السام@ة ~لتخطيط، اRٔمر ا�ي س2يطرح Mىل بالدB حتدøت كربى 

  .من U�ٔل العناية هبذه الف&ة
 إالجراءات والتدابري اليت ما يه: �ا Æسائلمك، الس2يدة الوز�رة

س��eذها الوزارة من U�ٔل دمع هذه الف&ة، سواء تx املوجودة داuل ٔ�و 
  uارج املؤسسات �ج�عية؟

  .وشكرا

  :الس2يدة رئCسة اجللسة
 .شكرا
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  .اللكمة ~لس2يدة الوز�رة لٕالUابة Mىل السؤال

  :ج�عيةالس2يدة cس2مية احلقاوي وز�رة التضامن واملراة واRٔرسة والتمنية االٕ 
  .cسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Mىل س2يد املرسلني

  الس2يد املس�شار احملرتم،
ٔ�وال، ٔ�شكرك Mىل هذا السؤال، ح@ث ٔ�ن ارتفاع Mدد املس2نني �ملغرب 
بدٔ� يعرف وترية رسيعة، وبدٔ�ت تنقلب Mىل الهرم الساكين من قاMدة شابة 

ا املوضوع، ف3حن انطلق3ا من ٕاىل قاMدة شاخئة، �  البد ٔ�ن هنمت هبذ
اليشء يف هذا اGال، Mىل اعتبار ٔ�ن هذه ظاهرة ٔ�فرزها اGمتع املغريب مع 

  .الوقت، و�لتايل مل �كن فهيا ٔ�ي ½رامك
بدB�ٔ ٔ�وال حبمالت حتسCس2ية من U�ٔل تقليص الفجوة بني اRٔج@ال من 

@ال ؤ�ن ال þة، وكذ  تن¿@ه اGمتع املغريب ٕاىل رضورة التضامن بني اRٔج 
نت�ىل Mىل املس2نني، عن �ٓ�ئنا وU�ٔدادB يف الشارع، ؤ�ن *متتع حبياتنا وzٔن 

  .لCس هناك ٔ�ية رابطة بي3³ا وبني مس2ن3Cا
ٕاذن اكن �ل³س2بة لنا ٕاطالق محالت حتسCس2ية ذات ٔ�مهية �لغة يف 

  . ٕاطالق هذا الورش الك{ري ~لمس2نني
ء وال ما عندمهوش ال ن³ىس ٔ�ن هناك بعض املس2نني ما عندمهوش ٔ�بنا

معيلني، فاهمتمنا مبؤسسات الرMاية �ج�عية ، اليوم اك�ن يشء Uديد يف 
  .هذا الباب

املتعلق بفeح وتدبري مؤسسات الرMاية  14.05ٔ�وال، Æسخنا القانون 
، ٔ�ش2نو ف@ه؟ ف@ه جوج 65.15مؤسسة الرMاية �ج�عية بقانون Uديد 

  :حواجي لفائدة املس2نني
ن بعد، واÂد بغى يبقى يف دارو، ولكن بغى هذوك ٔ�وال، التكفل ع

 اخلدمات توصل عندو، ما بغاش مييش ~لمؤسسات؛
مرحية وما  (la retraite)وكذ  التكفل بعوض، واÂد عندو واÂد 

بغاش مييش ~لمؤسسة وىل بغى مييش ~لمؤسسة، ويدفع مقابل اخلدمات 
 . الرضورية ا~يل �غي واÂد العوض

ٔ�يد�مك، ٔ�ح@ل Mىل جملس املس�شار�ن يف هذه  اRٓن هاذ القانون بني
  . اRٓونة اuRٔرية، *متىن ٔ�نه خيرج يف ٔ�قرب وقت

ما ن³ساوش كذ  ٔ�ننا درB مرصد اRٔش�اص املس2نني الس2نة املاضية، 
Mىل اعتبار ٔ�ننا حنتاج ٕاىل موا·بة هذا التطور اGمتعي �رصد الظاهرة من þة 

  .وكذ  جتميع املعطيات
وهاذ الس2نة يف احلق@قة ركزM Bىل مؤسسات الرMاية الس2نة املاضية 

مليون س2ن�مي  400مليار و �3ج�عية اخلاصة �ملس2نني، وعبBٔj لها 
  .ٕالصالح الب³@ة

اليوم تقدر متيش Rٔي دار مسن ما تلقاش عندها خصاص، ال يف 
التجهزي دøلها وال يف البناية دøلها، Mالش؟ Rٔن ما غطينا مجيع اخلصاص، 

ايل كنظن ٔ�نه اكن واÂد اGهود معترب يف هذا اGال، والبد ٔ�ن يبذل و�لت

  .þد �ٓخر حسب �حeياUات دøل اRٔش�اص املس2نني يف هذا الباب

 :الس2يدة رئCسة اجللسة
 .شكرا الس2يدة الوز�رة

  .اللكمة ~لفريق �س2تقاليل يف ٕاطار التعق@ب

  :املس�شار الس2يد رÂال املاكوي
  .شكرا الس2يدة الوز�رة

يف احلق@قة، فاش طرح3ا Mليمك هاذ السؤال ٕال8رة �ه�م ٔ�كرث لهاذ 
، يعين واÂد %10كمتثل اRٓن تقريبا  -كام قلتوا  -الف&ة من املواطنني ا~يل 

  .2030يف  %15دøل املليون دøل املواطنني وا~يل غتويل  3
يف اجلواب دøلمك، الس2يدة الوز�رة، ركزتو �زاف Mىل اجلانب دøل 

Mاية لهاذ الف&ة، و½لكمتوا �زاف Mىل الف&ة ا~يل تتعCش مشالك ·برية Uدا، الر 
املليون دøل املس2نني، املشالك �مجلA، يعين  3ولكن فاش تe³لكمو Mىل 

 Bىل تقريبا عندM دا، كنتلكموU مايش فقط هاذيك ا~يل يف وضعية هشة
واÂد،  دøل املليون ا~يل عندمه Mىل اRٔقل مرض مزمن 3دøل هاذ   60

ميل كنتلكمو Mىل الرMاية الصحية الشامA لهاذ الف&ة هاذي، وهذا موضوع 
ٔ�كرب من مؤسسة الرMاية �ج�عية، ا~يل وٕان اكنت توUدت يف هاذ 
املبادرة الوطنية ~لتمنية ال¿رشية وبفضل اGهودات يف الس2نوات اuRٔرية Õري 

سة دøل الرMاية Mىل اRٔكرث مؤس  80ٔ�و  70اكف@ة، كنظن ميكن عندB يش 
  .�ج�عية Õري اكف@ة Õري اكف@ة �ل³س2بة ~لمشلك ا~يل ·يتفامق

½لكمنا Mىل هذا املشلك Rٔن ميكن هاذي يه الف&ة يف اGمتع املغريب 
ا~يل كزتايد بواÂد الوترية ·برية وغتطرح Mلينا حتدøت مس2تق{لية، يف ظل 

، هاذي واÂد الشهر الضعف ٔ�و الرتاجع دøل اPور دøل اRٔرسة املغربية
 Bرسة املغربية، اعطيتوRٔخيص ا íىل إالسرتاتيجية الوطنية فM لكمنا لمك½

  .جواب، فني ح@نه قلنا لمك راه مزال uاص جمهود ٔ�كرث 
تقلص هاذ اPور دøل اRٔرسة املغربية وهاذ التضامن وهاذ  ٕاذن يف هناية

التكفل هباذ اRٔش�اص، uاص واÂد الس2ياسة معوم@ة م3دجمة ا~يل يندمج 
فهيا امجليع، مايش فقط وزارة دøل التمنية �ج�عية، ولكن لك الوزارات، 
لك القطاMات uاصها تندمج يف هاذ املشاريع من U�ٔل هاذ الف&ة هاذي، ال 

ل³س2بة ~لولوج@ات، ال �ل³س2بة لالس2تقاللية دøهلم، ال �ل³س2بة لهاذ اليش �
ا~يل ½لكمتوا دøل الرMاية، ال �ل³س2بة ملا هو حصي، ال �ل³س2بة ~لمداخ@ل ٔ�و 
اuPل، حىت املشاركة دøهلم ما ن³ساوش بjٔن هاذ الناس راه مازالني 

مس2نني ا~يل اكنوا  ¤سامهوا و¤شار·وا يف تطور دøل البالد، اكينني ٔ�ش�اص
يف اجلالية املغربية يف اخلارج، وقرروا اليوم �ش �رجعوا لبالدمه و¤س�مثروا 
يف بالدمه وجيلسوا فهيا، و�لتايل uاصهم ½كون الظروف املواتية �ش 
يعCشوا و�ش يلقاو ذاك التكفل والرMاية ويلقاوا �ه�م الواجب لهاذ الف&ة 

انب دøل الرMاية �ج�عية، وٕان اكن راه هاذي، ما Æشوفوش فهيا فقط اجل
ولكن هاذي راه ف&ة  -كام ما قلتوا  - ف@ه خصاص و·يبان و·يظهر يف الشارع 
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ا~يل ماج@ة كتكرث ا~يل غتويل Æس2بة �مة من اGمتع املغريب، ا~يل uاصها 
�رامج وس2ياس2يات معوم@ة م3دجمة، مايش فقط Æشوفها �ملنظور دøل 

، بل *زيدو Æشوفو فهيا ٔ�كرث ٔ�ش2نو فهيا مسامهة ومشاركة الرMاية �ج�عية
  .Rٔن عهنم ما يضيفوا وعندمه �ش ¤سامهوا يف بالدمه �ل³س2بة ~لمس2تق{ل

  .وشكرا

  :الس2يدة رئCسة اجللسة
  .ا*هتÚى الوقت �ل³س2بة  ميكن �ل³س2بة ~لرد Mىل التعق@ب. شكرا

مة؟ ال، ما ؟ لك..لكمة وال.. واuا ٕاىل بغييت. ندوزو ~لسؤال املوايل
  .واuا، مرح{ا.. بقاش الوقت، شوية، انت3Cا تعريف واش

  :الس2يدة وز�رة التضامن واملراة واRٔرسة والتمنية إالج�عية
  .شكرا الس2يدة الرئCسة

بغيت *رجع ~لموضوع، �ش نقول بjٔنه اح3ا كقطاع دøل التضامن، 
عية كرنكزو Mىل الرMاية، كرنكزو Mىل الف&ات يف وضعية هشة ويف وض 

صعوبة ٔ�و صعبة، ٕاال ٔ�نه ال بد من حتق@ق �لتقاء بني مجيع املبادرات 
 les)دøل  10احلكوم@ة، عندB خصاص Mىل مس2توى الص¾ة، عندø Bاله 

gériatres)  ني لس2ياسةUيف املغرب لكو، هذا مشلك ·بري، ٕاذن حمتا
  .معوم@ة يف هذا الباب

  :الس2يدة رئCسة اجللسة
  .يدة الوز�رةا*هتÚى الوقت، شكرا الس2 

السؤال الثاين موضوMه ٔ�وضاع ذوي �حeياUات اخلاصة، اللكمة 
  .ÂRٔد السادة املس�شار�ن من فريق اRٔصا� واملعارصة، لتقدمي السؤال

  :املس�شار الس2يد العريب احملريش
  .الس2يدة الرئCسة

  الس2يدة والسادة الوزراء احملرتمني،
  الس2يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

  س2يدة الوز�رة، ال 
Mىل الرمغ من مصادقة املغرب Mىل لك االتفاق@ات ذات العالقة حبقوق 

 34ذوي �حeياUات اخلاصة وتنصيص الوثيقة اPس2تورية، uاصة املادة 
مهنا، Mىل العناية و�ه�م بذوي �حeياUات اخلاصة، نالحظ هناك 

رة تنورB وتنور الرٔ�ي ½راجع وMدم �ه�م هباذ الف&ة، ت³متناو الس2يدة الوز�
العام حول ٕاىل ٔ�ي مدى احلكومة والوزارة املعنية الزتمت هباذ الوثيقة 

  اPس2تورية واهمتت هباذ الف&ة؟ 

  :الس2يدة رئCسة اجللسة
 . شكرا الس2يد املس�شار

  .اللكمة ~لس2يدة الوز�رة

  

  :الس2يدة وز�رة التضامن واملراة واRٔرسة والتمنية إالج�عية
  .ئCسةشكرا الس2يدة الر 

ٔ�نه لCس  - ؤ�نت تعرف طبعا الس2يد املس�شار  - ٔ�وال، البد ٔ�ن نؤكد 
س2نوات هاذي uاصنا نعرتفو  5هناك ½راجع، بل هناك تقدم ·بري Uدا، يف 

بjٔنه تدار البحث الوطين الثاين �ش نعرفو مس2توى إالMاقة ا~يل هو 
لتاي ، وا~يل جزء م3و من املس2نني كذ ، Rٔهنم ·يعرفوا إالMاقة، و�6.8%

  .·يتصنفو مع ٔ�ش�اص ذوي إالMاقة
8نيا، خرج القانون إالطار خبصوص ا»هنوض �Rٔش�اص يف وضعية 

س2نني ٔ�و ما �زيد، ما  10ٕاMاقة ا~يل بقى ح{Cس التداول هاذي واÂد 
ن³ساوش كذ  ٔ�نه فعلنا صندوق ال�سك �ج�عي لفائدة اRٔش�اص يف 

ة مؤخرا Mىل مرسوم لتفعيل وضعية ٕاMاقة، ما ن³ساوش بjٔنه متت املصادق
ب�3ظمي م{اراة uاصة بذوي إالMاقة وكذ  ٕاÂداث جلنة مرتبطة �رئاسة  7%

ا~يل معرها ما تفعلت من  %7احلكومة �ش �كون نوع من احلياد، ونضمن 
، والبد ٔ�ن نت¾دث كذ  Mىل الولوج@ات، ا~يل اليوم نقدرو نقولو بjٔن 97

Rٔول مرة Â�ٔدثنا جلنة التق@Cس،  مدينة مراÈش يه مدينة منوذج@ة وبjٔننا
 BددÂس 27وCمعيار �ش �كونوا الولوج@ات يف املغرب لكهم بنفس املقاي.  

  .فٕاذن ما ميكن لناش نقولو بjٔن هناك تjٔخر؟ هناك تقدم يف جمال إالMاقة

  :الس2يدة رئCسة اجللسة
 . شكرا الس2يدة الوز�رة

  .اللكمة ÂRٔد السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعق@ب

  :س�شار الس2يد العريب احملريشامل 
  .شكرا الس2يدة الوز�رة

. يف احلق@قة، اح3ا مزøن لو اكن اك�ن التقدم، ما فهيا �س نعرتفو به
  .·ون ملس2نا التقدم نعرتفو به

دøل املليار ا~يل  5مليون دøل اPرمه،  50نقول  ، الس2يدة الوز�رة، 
  :سمتوها ٔ�ن� اكلتايلاك�ن يف الصندوق دøل ال�سك �ج�عي وا~يل ق 

 مليون درمه لتحسني ظروف تعلمي اRٔطفال املعاقني؛  25
 دøل املليون درمه لٔ×þزة اخلاصة واملساMدة التق3ية؛ 6
 دøل املليون دøل اPرمه لٕالدماج املهين واÆRٔشطة املدرة ~uÝل؛ 5

  .مليون درمه ٕالÂداث و¼س2يري وتjٔهيل مراكز �س2تق{ال 14
ملليار، الس2يدة الوز�رة، ا~يل خمصصيهنا ٔ�نتوما لهاذ الف&ة، دøل ا 5هاذ 

دøل املليار خمصصها احلكومة لهاذ الف&ة دøل ذوي �حeياUات اخلاصة،  5
والزتم ٔ�مام املغاربة �ش خيصص مليار  2015ورئCس احلكومة ا~يل Uا يف 

ٕاMالن هاذ املليار اكن جمرد نواø و . درمه لٔ×طفال ذوي �حeياUات اخلاصة
دøل  5هاذ . عن نواø دøل الس2يد رئCس احلكومة، ما حتقق م3و والو

املليار ا~يل خمصصيهنا Mىل الصعيد الوطين لهاذ الف&ة، ت³متىن ¼شوفوا هاذ 
الف&ة ا~يل يه يف ٔ�مس احلاUة وا~يل يه uاصها اه�م ·بري دøل املغاربة، 
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ا البيوت ومتش2يوا ك³شوفو الوضعية احلادة دøلها، ولكن ت³متىن ½زورو
  .~لمس�شف@ات و¼شوفوا يف املدن ويف البوادي املس2توى دøل هاذ الناس

اPراسة، الس2يدة الوز�رة، دøل الت¾الف من U�ٔل ا»هنوض حبقوق 
  اRٔش�اص يف وضعية ٕاMاقة، �ٓش تيقول الس2يدة الوز�رة؟

من ذوي �حeياUات اخلاصة ال ¤شار·ون يف اÆRٔشطة  %71.5هاذ 
مهنم ال �متك3ون من  %57مهنم Mاطلون عن العمل،  %84 �ج�عية،

  .%67دخول املدرسة، ما �رفع Æس2بة اRٔم@ة ٕاىل 
مث، الس2يدة الوز�رة، هباذ املبالغ ا~يل خصصهتا احلكومة لهاذ الف&ة ا~يل 
يه ف&ة عريضة وا~يل يه جزء من اGمتع، وا~يل تنعتربو اح3ا اكينة واÂد 

م �ه�م دøل احلكومة بذوي �حeياUات إالهانة من طرف احلكومة وMد
اخلاصة، ا~يل تنلقاومه ما مساMد�هنمش وما مسهلني هلمش هلم الولوج 

  ..~لمؤسسات وقضاء املjٓرب دøهلم بjٔرسع ما ميكن
  .شكرا

  :الس2يدة رئCسة اجللسة
 . شكرا، شكرا الس2يد املس�شار، شكرا

  .اللكمة ~لس2يدة الوز�رة

  :راة واRٔرسة والتمنية إالج�عيةالس2يدة وز�رة التضامن وامل
طيب، ٔ�لس2يد املس�شار، كتقول بjٔن احلكومة كهتني اRٔش�اص يف 
وضعية ٕاMاقة، واش تبغي تد�ر امحلA �نت�ابية دM  øىل ظهر احلكومة؟ 
امسح ليا، امسح ليا، هاذ اليش مايش معقول، كنقول   اجلهد ا�ي بذلته 

مليون ا~يل  50دø  مايش حصي¾ة، احلكومة، وكنقول   بjٔنه اRٔرقام 
 160، ٔ�ما هذه الس2نة عندB 2015½لكميت Mلهيا øاله بدينا هبا يف بداية 

مليار دøل الس2ن�مي، فوليوا تضبطو اRٔوراق  16مليون دøل اPرمه، يعين 
دøلمك واRٔرقام دøلمك واملعطيات دøلمك، Mاد ج@وا طرحو اRٔس2ئM Aىل 

  .احلكومة، هذا من þة
من þة 8نية، بغيت نقول   بjٔن اRٔطفال املمتدرسني ق{ل من 

مليون دøل  16صندوق ال�سك �ج�عي، øاله كنا كرنصدو هلم واÂد 
مليون دøل اPرمه، لك طفل ذي ٕاMاقة ال بد ٔ�ن جيد  25اPرمه، اRٓن 

ماكB يف التدر¤س، ولكن التjٔطري ا~يل درB من uالل قانون إالطار دøل 
Mاقة والقانون إالطار ا~يل كتد�ر اRٓن الرتبية الوطنية هذا ·يجعل متدرس االٕ 

اRٔطفال يف وضعية ٕاMاقة جزء ال يتجزٔ� من املنظومة التعلميية يف املغرب، 
  .هاذ اليش ما اكÆش

اح3ا درB واÂد املقاربة حقوق@ة من U�ٔل متكني اRٔطفال واRٔش�اص يف 
اش �الرجتالية، كند�روها وضعية ٕاMاقة من لك حقوقهم، ما كند�روه

�لقوانني �لقواMد دøلها، القوانني إالطار وكذ  �ملعطيات، البحث الوطين 
ما عرف�ش من ٔ�ية .. الثاين م3و م3ني uاصك <uذ املعطيات، مايش من

þة، Rٔن هذا هو البحث الوطين الرمسي ا~يل قامت به وزارة التضامن 

  ..ندوبية السام@ة ~لتخطيطواRٔرسة والتمنية �ج�عية مع امل 

  :اجللسة رئCسةالس2يدة 
  .الوز�رة الس2يدةشكرا 

املوUه ~لوزارة امللكفة �ملغاربة املقميني �خلارج، وموضوMه  ~لسؤالنe³قل 
متديد فرتة السامح لس2يارات املغاربة املقميني يف اخلارج، اللكمة ÂRٔد السادة 

  .املغرب لتقدمي السؤالاملس�شار�ن من فريق �حتاد العام ملقاوالت 

  :املس�شار الس2يد يوسف حميي
  .حتية ~لس2يدة الرئCسة وشكرا

  ،الوز�رةالس2يدة 
  ،الوزراءالسادة 

  املس�شار�ن احملرتمني، والسادةالس2يدات 
  الس2يد الوز�ر،

كتعرفوا بjٔنه الس2يارات دøل املغاربة املقميني يف اخلارج كتعترب س2يارات 
ٔ�شهر دøل  3طار ما ½ميكن لهاش تفوت ٔ�ج3بية حلد اليوم، ويف هذا االٕ 

uاصها تتعرش وال uاصها خترج، هاذ إالشاكلية تت�لق   (sinon)إالقامة، 
هلم مشلك ·بري لهاذ الف&ة، وهاذ الف&ة راه عز�زة Mلينا وMليمك، الس2يد 

  .الوز�ر، وMىل املغاربة مجموMني
هاذ واش ما تC{ان لمكش Âان اRٔوان �ش ÆساMدو : لهذا ت³ساءلومك

  ٔ�شهر ٔ�و س2نة اكع؟ 6الناس ونلقاو يش Âل ومنددو هذه الفرتة ٕاما ل 
  .شكرا

  :الس2يدة رئCسة اجللسة
  .شكرا

  .لٕالUابة Mىل السؤال الوز�راللكمة ~لس2يد 

  :الس2يد ٔ�نCس �رو الوز�ر امللكف �ملغاربة املقميني �خلارج وشؤون الهجرة
 3ه ما ·يناش �ش جناوب الس2يد املس�شار احملرتم، ونقول   را..

  .ٔ�شهر، ٕاذن ليك تطمنئ قلوبنا مجيعا 6ٔ�شهر، اكينة 
 6ٔ�شهر، ملا تتقول يل  M6ىل الصعيد العاملي املعيار دøل السكىن هو 

ٔ�شهر وزائد هنار تيويل سا·ن يف املغرب ما تC{قاش سا·ن يف ذيك البالد، 
  .شهر�ٔ  6وهاذ اليش Mىل الصعيد العاملي، و�لتايل املعيار ا~يل اك�ن هو 

Õري زد النقطة الثانية، وتيظهر يل كذ  �ش نصحح �ل³س2بة ~لسؤال 
راه  2016يف القانون املايل دøل  %85دøلمك، �ل³س2بة ~لتعشري اكنت 

، و�لتايل هناك واÂد اGهود ا~يل تدار جتاه املغاربة املقميني %90ولت 
  .�خلارج

  .شكرا

  :الس2يدة رئCسة اجللسة
 .شكرا الس2يد الوز�ر
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  .اللكمة لفريق �حتاد العام ملقاوالت املغرب

  :املس�شار الس2يد يوسف حميي
  .شكرا الس2يد الوز�ر

 6ٔ�شهر م�eددة، يعين كنوصلو  �3ش نضبط ميكن السؤال يه راه 
. ٔ�شهر 6يه  (sinon)ٕاىل كنت فامه اRٔمور . ٔ�شهر 3ٔ�شهر يف  3ٔ�شهر، 

øل اخلصم، د %85بغض النظر Mىل هذا، ½لكمت الس2يد الوز�ر Mىل 
ولكن هذه �ل³س2بة ~لمتقاMد�ن، B�ٔ ا~يل تe³لكم Mليه اليوم هام Mامة املغاربة 
املقميني يف اخلارج، وMالش تنقول هاذ اليش؟ Rٔن اح3ا يف الكونفدرالية 

، اح3ا 12يف املغرب اح3ا عندB  13، هاذ اجلهة 13عندB اليوم uلق3ا اجلهة 
 Bنه هاذ الناس �مني �زاف 13درRٔ  ل³س2بة لنا �ل³س2بة لالس�«ر يف�

واÂد اجلهة، يعين مسائل ٔ�خرى وكذ  يف �س�«ر، B�ٔ ½هنرض Mىل 
الكونفدرالية العامة ملقاوالت املغرب، واح3ا تن¾اولو نعملو þدB �ش 
ت³سهلو Mلهيم �س�«ر وخنلهيم حىت جييو لبالدمه مرارا و½كرارا هام 

  .ؤ�والدمه
الوز�ر، UاB من عند املمثل دøلنا من اجلنوب  اح3ا الطلب، الس2يد

دøل سوس ماسة، وهام تيعملوا �زاف مع هاذ الف&ة هاذي ا~يل مeواUدة 
�كرثة عندمه، وتيعملوا مع واÂد العدد امجلعيات ا~يل ½هيمتوا هباذ العمل دøهلم 

ا~يل اكنت تقدمت هباذ الطلب  M(Cap Sud)ىل غرار واÂد امجلعية دøل 
اح3ا تe³لكمو uاصة Mىل املغاربة Mامة ا~يل  (donc)عمك تنظن، وuدمت م

  .مقميني �خلارج
ما بني وابط واÂد إالجراء من هاذ النوع ، الس2يد الوز�ر، راه تيعزز الر 

هاذ اجلالية وما بني بالدمه وتCشجعهم Mىل �س�«ر، �ش ميكن هلم �رجعوا 
الس2يد �لس2يارة uاصو Mدة مرات لبالدمه، Rٔن ما خفاك بjٔنه ميل ·يجي 

  .ø�ٔم ø�ٔ3م، ميل تيجي �لطا�رة ½ميكن جيي يف يومني  10سí2نة وال uاصو 
هاذ الناس ميل تC{غيوا ¤س�مثروا، ي¿ين حملو وال يد�ر واÂد املتجر وال 

 3يد�ر واÂد العامرة وال يد�ر واÂد الضيعة فالح@ة، بعد النو�ت تيد�ر 
العمل، Rٔنه عندمه ا»متويل ا�ايت، س2نني �ش ميكن �مكل هاذ  4س2نني و 

ما تقام�ش Mليه Õالية ½ميكن �رجع بjٔكرث، .. ٕاىل uال الس2يارة هنا بواÂد 
هذا Mالش تنجيو لهاذ الطلب هذا  (donc)وهذا مزøن لنا اح3ا، 

ٔ�شهر  6وتنقدرو نقولو ميكن لها ½كون تعريفة س2نوية، فوق من هاذيك 
تعشري، ) dédouanement( مæال، ½كون تعريفة وما غميك³ش ت�سمى

غتكون Õري تعريفة، ختيل ذيك الس2يارة هنا واÂد املدة، وميل يبغي 
(définitivement) اþلهيا وال خيرM خيلص.  

لهذا، الس2يد الوز�ر، اح3ا تنطالبومك �ش تعاونوB وتعاوهنم، واح3ا 
مس2تعد�ن نتعاونو معمك، تنعرفومك uدامني لصاحل هاذ الف&ة صباح مساء، 

اقع هو هذا، ولكن تنجيو من þتنا تنقول ٔ�ودي راه �مة هاذ املسjٔ� الو 
، ٕاىل  (le moyen de locomotion, très importan)دøل 

اس2تطعنا نعاونومه راه يف صاحل اGموع ويف صاحل املغاربة ويف صاحل هاذ 
  .الف&ة هاذي ا~يل كمتثلوها الس2يد الوز�ر

  :الس2يدة رئCسة اجللسة
 . شكرا

 .~لس2يد الوز�راللكمة 

  :الس2يد الوز�ر امللكف �ملغاربة املقميني �خلارج وشؤون الهجرة
  .شكرا الس2يد املس�شار احملرتم

ٔ�شهر، و �ش *زيد نتjٔكد مرة ٔ�خرى  6املعلومة ا~يل اكنت عندي يه 
وU B�ٔاي لهاذ اGلس اتصلت �ملد�ر العام دøل امجلارك، Rٔن تتعرفوا هاذ 

ٔ�شهر، ٕاذن  6، ٔ�ؤكد   مرة ٔ�خرى بjٔن املدة يه امللف كتد�رو امجلارك
  . هناك جتاوب مع ا~يل قلتو

ٔ�شهر �هنار ·يويل مقمي،  6ملا تتفوت  - ·يف قلت لمك  - النقطة الثانية 
و�لتايل تCرسي Mليه ما ¤رسي Mىل املقميني اRٓخر�ن، و�لتايل كذ  هذا 

uاصنا Æشوفو حواجي  اGهود ا~يل تدار �ل³س2بة ~لمغاربة املقميني �خلارج،
يف �س�«ر عندB صندوق . �ٓخر�ن ا~يل تeCدارو، ½لكميت Mىل �س�«ر

uاص �الس�«ر ~لمغاربة املقميني �خلارج، وطرحeو سؤال من ق{ل، وقلت 
كدمع م{ارش   %10لمك املغرب اPو� املغربية تتعطي ~لمغاربة دøل اخلارج 

ا كنتلكمو Mىل هذه العالقة يه مقاربة بدون اسرتداد ٔ�ي ÂاUة، و�لتايل مل
مشولية، فهيا ما يتعلق �الس�«ر، املوا·بة، اPمع، �س�«ر لك ما يتعلق 

  .�ملغاربة املقميني �خلارج
ٔ�شهر معيار Mاملي  6 -·يف قلت    -هاذ اجلانب دøل الس2يارات 

متقاMد�ن �ل³س2بة لٕالقامة، وهاذ املشلك هو ا~يل تطرح لنا حىت �ل³س2بة ~ل 
املغاربة ا~يل يف فرÆسا ٕاىل تتذ·روا ذاك املشلك ا~يل اكن مطروح، وا~يل 
دuلنا يف مفاوضات مع احلكومة الفرÆس2ية، وامحلد V، لق@نا واÂد احلل �م 
Uدا ت�eCاوب مع املتقاMد�ن املغاربة، لهذا تنقول   مرة ٔ�خرى �ل³س2بة 

اكن .. ٔ�شهر، ملا تيدوز  6ت راه ~لمغاربة املقميني �خلارج، �ل³س2بة ~لس2يارا
ميكن تقول يل واÂد القضية ٔ�نه ند�روها Mام، ولكن ملا ند�روها Mام تقىب 
جتدد لك Mام ما الفرق ما ب3Cو وما بني املغريب املقمي اRٓخر، تيويل مغريب 
مقمي مæلو مxæ مæيل مæل ٔ�ي مغريب �ٓخر، و�لتايل هناك معايري وهناك 

اجتاه ¼سهيل تCسري uدمة املغاربة يف اخلارج راه ضوابط، لك ما يذهب يف 
  .تنجهتدو ف@ه

  .شكرا

  :الس2يدة رئCسة اجللسة
  .شكرا الس2يد الوز�ر

السؤال املوايل موUه ~لوزارة امللكفة �لعالقات مع الربملان، وموضوMه 
  .ملف تعويضات العاملني الغابويني

 ~لشغل اللكمة ÂRٔد السادة املس�شار�ن من فريق �حتاد املغريب



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

18 

 )2016 غشت 2( 1437 شوال 28

 .لتقدمي السؤال

  :املس�شارة الس2يدة فاطمة الزهراء اليحياوي
  .شكرا الس2يدة الرئCسة

  الس2يدة الوز�رة،
  السادة الوزراء احملرتمون،

  الس2يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
  الس2يد الوز�ر،

يف غياب نظام تعويضات Mادل وم3صف ~لعامالت والعاملني بقطاع 
ربة التصحر، Æسائلمك الس2يد الوز�ر، عن مjٓل مرشوع املياه والغا�ت وحما

  .مرسوم التعويضات املتعلق هبذا القطاع احليوي
  .وشكرا

  :الس2يدة رئCسة اجللسة
 .شكرا

 .اللكمة ~لس2يد الوز�ر لٕالUابة Mىل السؤال

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

  .الرحمي cسم هللا الرمحن
ٔ�وال، ٔ�شكر الس2يدة املس�شارة Mىل طرëا هذا السؤال املهم، وا~يل 
بطبيعة احلال املندوبية السام@ة ~لمياه والغا�ت M�ٔدت Mدة نصوص قانونية، 
وبلورت مجموMة دøل الربامج ~لمشاريع لفائدة املوارد ال¿رشية، Mىل اعتبار ٔ�ن 

دMامة ٔ�ساس2ية لالرتقاء �ٕالدارة �ه�م �ملوارد ال¿رشية التابعة لها هو 
  .الغابوية �لك تjٔ·يد

هناك ف&ات من املوظفني ¼س2تف@د من تعويضات وماكفjٓت تؤطرها 
الضوابط القانونية اجلاري هبا العمل مبا يضمن م{ادئ دøل �س2تحقاق، 
دøل املردودية ودøل الن�اMة يف اRٔداء داuل القطاع، لكن رمبا ركزتو يف 

الس2يدة املس�شارة، Mىل ف&ة دøل املوظفني التق3يني وا~يل  السؤال دøلمك،
هذه الف&ة املندوبية M�ٔدت بعد دراسة م@دانية مهت هذه الف&ة ومهت املوارد 
ال¿رشية وبعد مشاورات واÂد املرشوع دøل املرسوم ا~يل ·هيدف ٕاىل الرفع 

، من قمية التعويضات ا~يل كتخص العز� وال�ش�ري و�س2تغالل الغابوي
كهتدف كذ  ٕاىل تعممي �س2تفادة من التعويض عن العز� لفائدة 
املهندسني الغابويني العاملني يف الوÂدات الغابوية املعزو� وكذ  ٕاقامة 
تعويض عن املهام الضبطية املو·و� قانوB حملرري احملارض، ٔ�سوة �ملاكفjٓت 

  .املمنوÂة حملرري حمارض ج3ح الق3ص
حلال هو مضن س2ياق ٕاصالح دøل نظام وهاذ املرشوع بطبيعة ا

التعويضات اخلاص �ملوظفني التق3يني ~لمياه والغا�ت العاملني يف امليدان 
هبدف الرفع من Uاهزية هذه الف&ة، التحفزي دøلها ودمع الس2ياسة دøل 

  .التjٔطري

بطبيعة احلال، الس2يدة املس�شارة، نؤكد لمك Mىل ٔ�ن املندوبية السام@ة 
þ خيص ½كر¤س امحلاية القانونية لهاته الف&ات ا~يل كذ  دارت íود ف

كتضطلع مبهام حامية الرثوة الغابوية الوطنية، و كتقوم �لعمل دøلها واملهام 
دøلها يف ظروف صعبة كتمتزي �لقساوة دøل املناخ، صعوبة التضار¤س، 

ذا �عتداءات املتكررة ~لم�الفني الغابويني Mىل هؤالء العاملني يف ه
. القطاع، ٔ�سوة مبا هو معمول به Mىل مس2توى بعض القطاMات املش�هبة
: وبطبيعة احلال هناك ½رسانة من النصوص واملشاريع مت ٕاMدادها من بCهنا

مرشوع قانون مeعلق �حملافظة Mىل الغا�ت واس2تغاللها، مرشوع مرسوم 
صاحل مبثابة النظام اRٔسايس اخلاص �ملوظفني التق3يني العاملني �مل

الالممركزة، �ٕالضافة ٕاىل اRٔعامل اليت عندها بعد اج�عي فí خيص العاملني 
هبذا القطاع، حتسني ٔ�داء مؤسسات اRٔعامل �ج�عية من uالل تقدمي 
دمع س2نوي ~لمؤسسة يف ٕاطار تعاقدي و¼شاريك، وهناك بطبيعة احلال 

املوقر، مرشوع قانون هبذا اخلصوص، وهو ق@د اPرس من طرف جملسمك 
دمع اخلدمات الصحية والرتفهيية من uالل تjٔمني الصحي التمكييل و¼سهيل 
الولوج ~ل�دمات الطبية، دمع مشاريع سك3ية لفائدة املوظفني من uالل 
ٕاجناز مشاريع سك3ية، ¼سوية ¼رسيع وترية ¼سوية ملفات املوظفني وÕريها 

  .من إالجراءات مæل عرصنة اRٔرش2يف وحتديث القطاع

  :رئCسة اجللسة الس2يدة
 .شكرا الس2يد الوز�ر

 .(l’UMT4)اللكمة ÂRٔد السادة املس�شار�ن من فريق 

  :املس�شار الس2يد محمد زروال
  .cسم هللا الرمحن الرحمي

  الس2يدة الوز�رة،
  السادة الوزراء،

  الس2يدات والسادة املس�شارات واملس�شار�ن،
عزز قامت مصاحل املندوبية cشلك Â�ٔادي ٕالMداد مرشوع مرسوم ي

وبعد ٕاحلاح ·بري من ممثيل . 2003مرسوم التعويضات املعمول هبا م3ذ س2نة 
إالحتاد املغريب ~لشغل �لقطاع Pى املندوب السايم، مت ٕاطالعهم Mىل 

رمغ ٔ�نه حقق بعضا من  -يف نظرB  -ال³س�ة اRٔوىل ~لمرشوع، واليت 
ٔ�نه يقيض مطالبنا، ٕاال ٔ�نه Âافظ Mىل ا»هنج ا»متزيي بني املوظفني، ح@ث 

موظف من التعويضات املزمع ٕاÂدا�ا، مع العمل ٔ�ن  3200حبرمان ٔ�زيد من 
املهام املعوض عهنا هو جمال مشرتك بني العديد من العاملني �لقطاع، سواء 
اكنوا من Âاميل السالح ٔ�و Õريمه، نفس اGال ح@ث العز� واÀاطر اليت 

  .يتعرضون لها يوم@ا
فة ا�·ر، فقد بلغنا ٔ�ن إالدارة املعنية دøل هذا ورمغ املالحظات السال

املندوبية السام@ة، مل تقو Mىل اPفاع حىت Mىل ال³س�ة اRٔوىل ~لمرشوع 

                                                 
4 Union Marocaine du Travail 
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ٔ�مام مقصA وزارة املالية العنيدة، ومت الرتاجع عن تعوييض اRٔخطار 
وإاللزام@ة ومت تق@يد �س2تفادة من تعويض �ام الضبطية cرشوط تع�زيية، 

  .متيزي اليت تطبع املرسوم اRٔصيل½كرس س2ياسة ا» 
� ، نطالب ٕ�رUاع املرشوع املذ·ور ٕاىل طاو� املفاوضات، من U�ٔل 

  . ٕانصاف الف&ات العريضة من املوظفني ا��ن يؤدون uدمات UليA لبÝمه
ٕان ٕارشاك الفرقاء �ج�عيني هو حق دس2توري وم{دٔ� ٔ�صيل وBجع 

قوق الشغيA وكذا �س2تفادة من لتدبري العالقات الشغلية واPفاع عن ح
اخلربات والرتاكامت اليت حققها م3اضالتنا وم3اضلوB، لك يف جمال 
اخeصاصه حىت حنقق ا»هنوض مبؤسساتنا الوطنية ونتجنب هدر الزمن يف 
مشاح3ات ميكن الرتفع عهنا، ونتفادى كذ  وقوع حوادث ت�س¿ب يف 

  .مjٓيس اج�عية
ة الوطنية ~لحيواBت �لر�ط، يف ما و�ملناس2بة، ما وقع يف احلديق

Âادث مقeل الطفA، ما يه ٕاال ن�@�ة حمتية لتعنت إالدارة ومص �ٓذاهنا ٔ�مام 
التن¿هيات املتكررة ~لمكeب النقايب و~لموظفني، وا��ن حبت ٔ�صواهتم 
برضورة �ه�م مبسjٔ� الص¾ة والسالمة يف التعاطي مع معاجلة وuدمة 

  .ق سالمة املس2ت�دمني والزواروعرض احليواBت مبا حيق
و�ملناس2بة ٔ�يضا ما يقع يف هذه املؤسسة الوطنية من تضييق Mىل 
العمل النقايب وطرد ~لنقابيني، يعترب خرقا سافرا ملدونة الشغل و~لمواثيق 

Aولية ذات الصPا.  
�ا، نطالب الس2يد املندوب السايم �لرجوع ٕاىل صوت احلمكة املعهودة 

 . ود�ن وفeح حوار Uاد مع املكeب املنتخبف@ه وٕارUاع املطر 

  :الس2يدة رئCسة اجللسة
  .شكرا، شكرا الس2يد املس�شار

نe³قل ~لسؤال اRٔول املوUه لقطاع ال�شغيل، وموضوMه ¼شغيل 
  .الش2باب

  :الس2يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واGمتع املدين
ال�شغيل مرتبط  ٕاىل امسحيت، الس2يدة الرئCسة احملرتمة، الس2يد وز�ر

جبلسة ¼رشيعية يف جملس النواب، فٕاذا مسحمت تjٔج@ل السؤالني املوþني ٕاىل 
الس2يد وز�ر ال�شغيل ٕاىل �ٓخر اجللسة ٕاذا ٔ�مكن ذ ، Rٔنه يف Uلسة 

  .¼رشيعية فí خيص مدونة التعاضد، فهو مرتبط بتقدميها وم3اقش2هتا
  .وشكرا لمك

  :الس2يدة رئCسة اجللسة
ٔ�س2ئA، غندوزو ~لت�ارة اخلارج@ة، وموضوع  2واuا، ٕاذن عندو 
  .السؤال تطو�ر الصادرات

(donc)  ،ا وز�ر ال�شغيلU(donc)  ه ¼شغيلMول موضوRٔالسؤال ا
الش2باب، واللكمة ÂRٔد السادة املس�شار�ن من الفريق اPس2توري 

  .اPميقراطي �ج�عي لتقدمي السؤال

  :املس�شارة الس2يدة Mا�شة ايتعال
  .الرئCسةشكرا الس2يدة 

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

ال Â�ٔد جيادل ٔ�ن املعضA اليت يواþها ش2بابنا اليوم يه Mدم ٕاجياد 
وظيفة ٔ�و م3صب شغل، سواء يف القطاع العام ٔ�و ش2به العام، وٕان ٕاÆشاء 

مؤسسة يف فرتة  مقاوالت يف ٕاطار اRٔعامل احلرة ٔ�و فeح مكeب ٔ�و ٕاÆشاء
اس2تكامل اPراسة، ٔ�و التكو�ن ٔ�ي ما بعد احلصول Mىل شهادة ٔ�و دبلوم، 
Bهيك عن ٔ�ولئك ا��ن انقطعوا عن اPراسة ٔ�و ٔ�ولئك ا��ن مل يلجوا 
املدرسة قط، وس2يكون من �ب التجين وMدم إالنصاف واملوضوعية ٔ�ن 

البطا� يف حنمل احلكومة احلالية املسؤولية وÂدها Rٔن تفيش ظاهرة 
صفوف الش2باب والطبقة ال³ش2يطة، يه ن�@�ة الس2ياسات احلكوم@ة م3ذ 

  .�س2تقالل
�  Æسائلمك، الس2يد الوز�ر، عن النتاجئ واRٔرقام احلق@قة ~لوضعية 

  احلالية؟ وهل هناك ٕاجراءات وتدابري ملواþة هذه املعضA؟
  .وشكرا

  :الس2يدة رئCسة اجللسة
 .شكرا الس2يدة املس�شارة

  .مة ~لس2يد وز�ر ال�شغيل لٕالUابة Mىل السؤالاللك

  :الس2يد عبد السالم الصديقي وز�ر ال�شغيل والشؤون إالج�عية
  .شكرا الس2يدة الرئCسة احملرتمة

  الس2يدة املس�شارة، 
  السادة املس�شار�ن احملرتمني،

�لطبع فí خيص إالشاكلية دøل ¼شغيل الش2باب، ال شك ٔ�ن 
ه احلكومة واحلكومات السابقة مك3تنا، ٔ�وال، من اGهودات اليت بذ»هتا هذ

التحمك يف معدل البطا�، وهذا ٔ�مر ٔ�سايس، يف الوقت ا~يل اك�ن ٔ�زمة Mىل 
  .الصعيد اPويل

مث 8نيا، فí جمال ¼شغيل الش2باب و�Rٔساس الش2باب Âاميل 
الشهادات، كتعريف، الس2يدة املس�شارة، ٔ�ن معدل البطا� دøل هاذ الف&ة 

�لطبع مازال مرتفع، هذا ما ف@ه . %18ٕاىل حوايل  %27راجع من هاذي ½
شك، ولكن �ام �كن اRٔمر هناك جمهود ال ¤س2هتان به كتقوم به هاذ 
احلكومة، فí خيص، ٔ�وال، ٕاصالح الربامج القامئة، مث فeح اGال دøل واÂد 
العدد دøل الربامج اجلديدة ختص نظام التكو�ن من U�ٔل إالدماج، ختص 

مع املقاوالت وامجلعيات Âديثة ال³شjٔة، وصوتوا Mىل القانون يف هذه د
.. القاMة، وكذ  اRٓن دuلنا يف اRٔجرٔ�ة التدرجيية دøل إالسرتاتيجية و

  .ال�شغيل
هاذي لكها ٕاجراءات مك3ت احلكومة ومك3ت شعبنا �ش نعاجلو بصفة 
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احللول مايش اكمA، ولكن نعاجلو جزئيا هاذ املعضA دøل البطا�، و 
مس2تعصية Mىل امجليع، مايش Õري Mىل احلكومة املغربية، احلكومات دøل 

BدÂري اح3ا بوÕ العامل، مايش.  

  :الس2يدة رئCسة اجللسة
  .اللكمة ÂRٔد السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعق@ب

  :املس�شارة الس2يدة Mا�شة ايتعال
  .شكرا الس2يد الوز�ر

تؤكد ٔ�ن معدل  �2015رمس ٕان معطيات املندوبية السام@ة ~لتخطيط 
من  2015يف الربع الثالث من Mام  %10البطا� يف املغرب ارتفع ٕاىل 

  .يف الربع الثاين، ؤ�ن Õ�ٔلبية العاطلني من املناطق احلرضية 9.6%
ٔ�عطيمت الس2يد الوز�ر ٔ�رقام Èحكومة، ونتوفر كذ  Mىل ٔ�رقام ٔ�خرى، 

ن اRٔرقام واقعية، كام ٔ�ننا قد ن¿eعد الس2يد الوز�ر Mىل اRٔرقام ٔ�خرى وÆسمل �ٔ 
ال جنادل يف حصهتا، ٕامنا هذه اRٔرقام الس2يد الوز�ر، وهذه الن�@�ة صادمة 
~لرٔ�ي العام، ويه Bطقة من واقع، ح@ث ٔ�ن *كون مeفائلني مبس2تق{ل واMد 

  .وحماربني مجليع ٔ�شاكل اليjٔس والتC&Cس ونربز احلقائق التالية، الس2يد الوز�ر
 يطلقها Uال� املx و¤رشف Mلهيا Uال� ٕان اRٔوراش الكربى اليت

املx نرصه هللا، تعد مبس2تق{ل زاهر ~لش2باب، وذ  مبوا·بة هاته اGهودات 
ٕ�جراءات حكوم@ة تضمن الفعالية و½اكفؤ الفرص بني امجليع وتقدم اPمع 
واملوا·بة الالزمeني ل�شجيع ش2بابنا يف u�ٔذ هذه املبادرة و�خنراط يف 

~uÝل والضام3ة ~لعCش الكرمي، وكام Æشري ٔ�ن موضوع  اÆRٔشطة املذرة
التكو�ن املهين يف Mالقeه حبل هذه املعضA، الس2يد الوز�ر، فهيا Mالقة يف 

  .التطو�ر وٕاىل انقاذ ش2بابنا من البطا�
  .وشكرا

  :الس2يدة رئCسة اجللسة
  .اللكمة ~لس2يد الوز�ر ~لرد Mىل التعق@ب

  :عيةالس2يد وز�ر ال�شغيل والشؤون إالج�
اRٔرقام ا~يل  Õ2015ري فí خيص اRٔرقام، الس2يدة املس�شارة، س2نة 

قد�ا الس2يد املد�ر دøل رئCس بنك املغرب ويه ٔ�رقام دøل وايل بنك 
املغرب ويه ٔ�رقام دøل املندوبية السام@ة ~لتخطيط يه ا~يل تتe³ج اRٔرقام 

ومة وال املندوبية ال، السلطة الوح@دة ا~يل اكينة يف املغرب ال احلك.. مايش
يف  %9.9، مقابل 2015يف �ٓخر  %9.7السام@ة ~لتخطيط فواuا ميكن لنا 

  .، وقلناها يف هاذ القاMة�2014ٓخر 
 Bصادeٔس به من فرص الشغل حتدث ولكن اقjد العدد ال بÂراه وا
·يتطور ويف ذات الوقت كنفقدو بعض فرص الشغل يف قطاMات ٔ�خرى، 

م3صب شغل، ولكن  32000فقدB  2015، يف 1نعطيك Õري مæال رمق 
م3اصب شغل Õري مؤدى عهنا، Õري مؤدى عهنا، معىن ذ  ٔ�نه هناك 

حتسن، هناك انتقال من الوضعية دøل الهشاشة ٕاىل ¼شغيل الئق كام هو 
  .مسطر يف الربBمج احلكويم، وهذا الزتام دøلنا

راه بعض الناس كCش2تغلوا بدون ٔ�جرة، ما معىن �ش2تغال بدون 
رة؟ ال يشء، فكون ٔ�ن تيe³قلوا الش2باب من هاذ الوضعية دøل ٔ�ج

ال�شغيل الهشاشة ٕاىل ¼شغيل م3تج والئق كذ  اك�ن تقدم، �لطبع 
إالشاكلية دøل البطا� اح3ا ما كنختلفوش حولها، Rٔن لكنا مغاربة وال 

  .مزايدة يف هذا ال�م، حىت واÂد ما ميكن لو يزتايد Mىل اRٓخر

  :اجللسةالس2يدة رئCسة 
 . شكرا الس2يد الوز�ر

السؤال الثاين موضوMه ¼شغيل العامل املزنليني، اللكمة لفريق اRٔصا� 
  .واملعارصة لتقدمي السؤال

  :املس�شارة الس2يدة جناة مكري
  . شكرا الس2يدة الرئCسة

  الس2يدة الرئCسة،
  الس2يدات والسادة الوزراء،

  الس2يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
  وز�ر،الس2يد ال

املتعلق ب�شغيل العامل املزنليني خمالفة  19.12شلك مرشوع قانون 
واللزتامات املغرب اPولية يف جمال  2011واحضة ملبادئ وروح دس2تور 

حقوق إالÆسان وخرقا التفاق@ة حقوق الطفل اليت صادق Mلهيا املغرب س2نة 
لتوصيات والربوتو·ولني امللحقني هبا، كام شلك ٔ�يضا جتاوزا واحضا ~  1993

  .الصادرة عن ا~لجنة اRٔممية حلقوق الطفل
�ا Æسائلمك الس2يد الوز�ر، عن ٔ�س2باب الرتاجع عن لك هذه 
�لزتامات؟ وملاذا مت هتمCش توصيات الصادرة عن اGلس الوطين حلقوق 

  إالÆسان هبذا الصدد؟ 
  .شكرا الس2يد الوز�ر

  :الس2يدة رئCسة اجللسة
  .اللكمة ~لس2يد الوز�ر

  :�ر ال�شغيل والشؤون إالج�عيةالس2يد وز
 . شكرا الس2يدة املس�شارة احملرتمة

ال ÂاUة ٕاىل العودة ٕاىل النقاش، قلت B�ٔ خمت qمك بjٔن خمالفة واحضة 
~Ýس2تور، مفا ا�ي مينعمك من اPفع بعدم دس2تورية هذا القانون ا~ىل 

 كتعتربوه خمالف ~Ýس2تور؟
  .وشكرا

  :الس2يدة رئCسة اجللسة
  .يق اRٔصا� واملعارصة يف ٕاطار التعق@باللكمة لفر 
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  :املس�شارة الس2يدة جناة مكري
  .شكرا ~لس2يد الوز�ر

ٔ�عتقد الس2يد الوز�ر بjٔننا اح3ا كنا كندافعو �س�2تة سواء يف ا~لجنة، 
واحلكومة ا~يل رفضت التعديالت ا~يل تقدم3ا هبا مع مجموMة من الفرق ا~يل 

س2نة،  18، متنع ال�شغيل Mىل يه اكنت Uد �مة، وا~يل اكنت �ل³س2بة
س2نة، �ٕالضافة ~لفرتة �نتقالية، الفرتة  18يعين مينع ال�شغيل ق{ل من 

س2نة،  18و �16نتقالية ا~يل Uات ت�سمح �ل�شغيل يف uالل ما بني 
س2نوات واح3ا طالبنا بjٔهنا ½كون فقط س2ن�ني، وuالل هاذ  5وا~يل يه 

 18و 16¼شغيل اRٔطفال من  الس2ن�ني مايش ٔ�هنا ½كون يمت القضاء Mىل
س2نة، كام ٔ�ن ما يدuلوش يش عامل مزنليني Uدد، �ٕالضافة Rٔن هاذ الفرتة 
كنا طلبنا بjٔهنا ½كون �ل³س2بة ٕالMادة تjٔهيل هاذ اRٔطفال ا~يل Õادي �كونوا 
فهاذ الوضعية، فهاذ اRٔثناء ا~يل ½كون فهاذيك الفرتة �نتقالية، ٕاMادة 

دماج دøهلم يف اRٔرسة ويف املدرسة، Rٔن املدرسة التjٔهيل دøهلم وٕاMادة االٕ 
يه املاكن الطبيعي لهذاك الطفل، �ٕالضافة Rٔن نوا·هبم حىت يندجمو داuل 

  . اGمتع
وكنا كنطالبو، الس2يد الوز�ر، بjٔن �ل³س2بة ~لرتاخ@ص ا~يل uلينا ٔ�و 

~لفرتة  اRٔذن ا~يل uلينا �ل³س2بة ل×ٓ�ء، خ@لنا واÂد النافذة مفeوÂة �ٕالضافة
�نتقالية uلينا Bفذة مفeوÂة ا~يل ·يقدر، حبالها حبال متاما زواج القارصات 

  . ا~يل اح3ا مازال ٕاىل Âد اRٓن كنعانيو م3و الويالت
ٕاذن �ل³س2بة لنا، الس2يد الوز�ر، ٔ�يضا قلنا uاص حىت املوا·بة دøل 

ذاك وسائل إالMالم ا~يل �ش تنور الرٔ�ي العام Mىل اÀاطر احمليطة هب
 e لو يضمنهøل املزنل وا~يل املزنل راه احلرمة دuالطفل ا~يل ·يكون دا

  .اPس2تور

  :الس2يدة رئCسة اجللسة
 .شكرا الس2يدة املس�شارة
 .اللكمة ~لس2يد الوز�ر

  :الس2يد وز�ر ال�شغيل والشؤون إالج�عية
 øم3يات دRٔوا  øٓراء دRكن¾رتم ا B�ٔ ،الس2يدة املس�شار احملرتمة .  

صنا نعرتفو بjٔن ٔ�وال هذا القانون فرحوا لو اRٓالف وم&ات اRٓالف من uا
املغاربة واملغربيات، ا~يل اكنوا ·يعانوا من القساوة ومن احليف ومن 
�س2تغالل ال¿شع، من اRٓن فصاMدا Õادي حنميومه، نعطيومه احلد اRٔدىن، 

ايت Èشخص اح3ا انتقلنا من العدم، ٔ�قسم لمك ميينا، ٕاذا اكن يش هنار يف ح@
ورمبا ·سا�ر املغاربة ا~يل شعرت به بواÂد الراÂة والسعادة هو ذاك ا»هنار 

  . ا~يل صادق3ا هنا Mىل هذا القانون هذا
Rٔن ح3ا تنعرفوا شعبنا، تنعرفوا الناس ا~يل كCش2تغلوا، فهنC&ا ٔ�ريد من 
هذا املنرب ٔ�ن ٔ�ه� الشعب املغريب وهذه الف&ات ا~يل اكنت تعاين من 

  . احليف

ٔ�ما فí خيص لك ما يتعلق �ملوافقة، حنن هاذ القانون وضعناه يف تنامغ 
<م ويف اÂرتام اكمل ~لمقeضيات اPولية واالتفاق@ات اPولية اجلاري هبا 
العمل، واøRٔم القادمة والس2نني القادمة س2ت¿ني من اكن Mىل صواب ومن 

 ٔjىل خطM اكن .  
  .وشكرا

  :الس2يدة رئCسة اجللسة
  . شكرا

ٕاىل السؤال املوUه ~لوز�ر امللكف �لت�ارة اخلارج@ة، موضوMه  نe³قل
تطو�ر الصادرات، اللكمة ÂRٔد السادة املس�شار�ن من فريق اRٔصا� 

 .واملعارصة لتقدمي السؤال

  :املس�شار الس2يد احلو املربوح
  .شكرا الس2يدة الرئCسة

  الس2يدة والسادة الوزراء،
  ،الس2يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني

الس2يد الوز�ر، ½ركز دول العامل Mىل دمع وتطو�ر الصادرات وعيا مهنا 
  . بjٔمهية هذا القطاع يف حتق@ق ا»منو �قeصادي وتطو�ر مزيهنا الت�اري

ويف هذا إالطار فٕان بالدB الزلت مل ¼س2تفد �لشلك املطلوب من 
لوطين الفرص الكربى اليت ت�@حها املبادالت الت�ارية العاملية، مفنتوج3ا ا

  . يعرف العديد من الصعو�ت لولوج اRٔسواق اخلارج@ة
�  Æسائلمك، الس2يد الوز�ر، عن حصيA احلكومة يف جمال ½منية 

  .وتطو�ر الصادرات
  .وشكرا

  :الس2يدة رئCسة اجللسة
  .شكرا

 .اللكمة ~لس2يد الوز�ر

الس2يد محمد عبو الوز�ر املنتدب Pى وز�ر الصناMة والت�ارة وإالس�«ر 
  :قeصاد الرمقي امللكف �لت�ارة اخلارج@ةواالٕ 

  .شكرا الس2يدة الرئCسة احملرتمة
والشكر موصول ~لس2يد املس�شار احملرتم Mىل طرح هاذ السؤال ا~يل 
Õادي يعطيين فرصة �ش نقدم احلصيA احلكوم@ة يف موضوع تطو�ر 

  . الصادرات، ولو بصفة موجزة نظرا لضيق الوقت
حتق@ق ا»منو �قeصادي وتطوي املزيان  �لفعل، كام تفضلمت، اليوم

الت�اري ·يتطلب واÂد التمنية ودمع لقطاع الصادرات، يف هذا إالطار 
احلكومة من uالل الوزارة امللكفة �لت�ارة اخلارج@ة معلت Mىل ٕاMداد 
خمطط وطين لتمنية املبادالت الت�ارية، وا~يل مت إالMداد دøلو بت³س2يق 

طاع Mام وقطاع uاص، وكذ  ب�3امغ مع و¼شاور مع لك الفاMلني، ق
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إالسرتاتيجيات القطاعية ا~يل تب³هتا بالدB وا~يل كهتدف ٕاىل تطو�ر إالنتاج 
  .و½منية العرض التصد�ري التنافيس

من  %80احلصيA اRٔولية من هاذ اÀطط يه Uد ٕاجيابية، حوايل 
ارة مبعية ، اRٓن الوز2015مقeضيات هاذ اÀطط مت تزن»هيا يف ممت، ٔ�واخر 

مؤسسات <بعة لها كتعمل Mىل مواصA تفعيل �يق التدابري، وذ  من 
uالل حتسني ٕاطار موا·بة املقاوالت املصدرة، ½كæيف التواصل والتعريف 
بربامج اPمع ا~يل وضعاها اPو� رهن ٕاشارة املصدر�ن، وكذ  التعريف 

وMة من �قeصاديني �لفرص املتاÂة يف االتفاق@ات ا~يل وقعهتا بالدB مع مجم
الرشاكء، ووضع �رBمج uاص �ملقاوالت املصدرة املبتدئة والتعاونيات ا~يل 

�ٕالضافة ٕاىل  (c’est les primo-exportateurs) اخنرطت يف التصد�ر
  . �رامج ½روجيية ا~يل تCسهر Mىل تنف@ذها املركز املغريب ٕالنعاش الصادرات

اق واMدة، uاصة يف ٕافريق@ا واليوم توþنا ٕاىل ٔ�سواق ج@دة، ٔ�سو 
  .ج3وب الصحراء، يف ٔ�مر�اك الالتي³@ة يف ٔ�س2يا، روس2يا ودول اخلليج

وكن�@�ة لهذه اGهودات ميكن يل نؤكد لمك ٔ�ن Uل املؤرشات املتعلقة 
�ملباد� الت�ارية فهÚي ٕاجيابية وكتعرف واÂد التحسن ملحوظ، ميكن يل 

  :دøل املؤرشات 3نلخصها يف 
  مليار؛ 51ٔ�ي حوايل  %40لعجز الت�اري، اخنفضت ٕاىل ٔ�وال ½راجع ا

 ؛Æ20%س2بة منو الصادرات ارتفعت ب 
، وهذا ٔ�دى ٕاىل واÂد %82ٕاىل  %70تغطية الصادرات داز من 
 .�حeياطي �م من العمA الصعبة

 .شكرا الس2يدة الرئCسة

  :الس2يدة رئCسة اجللسة
  .شكرا

  .@بالسادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعق  ÂRٔداللكمة 

  :املس�شار الس2يد احلو املربوح
  . شكرا الس2يد الوز�ر Mىل التوضي¾ات وMىل املعطيات

Õري ا~يل بغيت نقول الس2يد الوز�ر، وهو بعد ما فeحت اRٔبواب 
اRٔسواق املغربية Mىل مرصاعهيا Mرب التوق@ع Mىل اتفاق@ة التبادل احلر uالل 

رات من U�ٔل احلفاظ س2نة املاضية، اكن من الالزم تطو�ر رسيع ~لصاد 15
Mىل توازن مق{ول يف املزيان الت�اري اخلارS، اكن من الالزم حتسني 
تنافس2ية املنتوUات الوطنية، اكن من الالزم ٔ�ن Æس2تف@د من اتفاق@ة التبادل 

  . احلر
ولكن العكس هو ا�ي حصل، Rٔنه وقع اك�ساح اRٔسواق املغربية 

الس2يد الوز�ر، رامه يف اRٔسواق �ملنتوUات اRٔج3بية، ولٕالشارة الصينCني، 
اRٔس2بوعية دøل البالد، احملالت الت�ارية الرت·ية يف ½زايد، بل ٔ�صبحوا 
ينافسوا املقاوالت املغربية يف البناء ويف الطرق، ولكن يف نفس الوقت 

  .عندB مقاوالت ومعامل تقفل

 ٔR د العمل ج{ارÂنه والس2يد الوز�ر، هنا بغيت ننوه مبا مقمت به، مقمت بوا
مقمت مبجهود ·بري، نظمتو قوافل يف ٕافريق@ا ويف دول ٔ�خرى ومقتو بواÂد 
 Aنه ٔ�عترب ٔ�ن التصد�ر م3ظومة اكمRٔ ،شCدمك ما اكفÂهود ·بري، ولكن بوGا
 Aدها، م3ظومة اكمÂل الت�ارة اخلارج@ة بوøري قطاع دÕ مايش ،Aاكمeوم

ىل م3اخ اRٔعامل ٕاىل ومeاكمA من تنافس2ية ٕاىل ا~لوCUس�@ك ٕاىل الرتوجي إ 
  .اPبلوماس2ية �قeصادية، ٕاىل �ٓخره

املؤرش ا~يل قلتو، الس2يد الوز�ر، ٕاىل ح@دB اخلدمات راه ت³{قاو يف 
 100، ٕاىل ح@دB اخلدمات، هذا تيعين ميل تنصدرو %50التغطية دøل 

، هذا تيعين ميل ذاك اليش ا~يل تيجينا من اجلالية دøلنا 200ت³س2توردو 
  . ترندوه ~لصني، ا~يل تيجينا من الس2ياÂة ترندوه لرت·يا، ٕاىل �ٓخره يف اخلارج

  . الصناMة دøلنا، الس2يد الوز�ر، هباذ الوضعية راه تتدهور
قولوا لنا، الس2يد الوز�ر، ماذا ميكن ~لمقاو� املغربية ٔ�ن ت¿@ع يف الصني؟ 
 �ٓش Õادي ن¿@عو يف الصني من Õري املعادن؟ الس2يد الوز�ر، هاذ اليش راه

uاصو ٕاسرتاتيجية واحضة ومضبوطة جلعل املنتوج املغريب قابل ~لتصد�ر، 
  .ؤ�½لكم Mىل املنتوج الصناعي، اخلدمات راه ت�{قى هشة، املنتوج الصناعي

  .وشكرا الس2يد الوز�ر

  :الس2يدة رئCسة اجللسة
 .اللكمة ~لس2يد الوز�ر

ٕالقeصاد الس2يد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر الصناMة والت�ارة وإالس�«ر وا
  :الرمقي امللكف �لت�ارة اخلارج@ة

  الس2يدة الرئCسة،
فقط رمق واÂد، اليوم ½لكمتو Mىل �ٓخر مداAu دøلمك الس2يد 

س2نوات اكن عندB  5املس�شار، التصد�ر الصناعي، الس2يارات هاذي 
نوصلو ٕاىل  مليار، والس2نة ٕان شاء هللا Õادي 50صفر درمه، دا� اليوم 

  .مليار 60

 Cسة اجللسةالس2يدة رئ:  
 .شكرا الس2يد الوز�ر

نe³قل ~لسؤال اRٔول املوUه ~لوز�ر امللكف �لنقل، موضوMه النقص 
احلاصل يف uدمات السكك احلديدية، اللكمة ÂRٔد السادة املس�شار�ن 

  .من الفريق احلريك لتقدمي السؤال

  :م{ارك الس2باعي الس2يداملس�شار 
  .شكرا الس2يدة الرئCسة

  مون،السادة الوزراء احملرت 
  ٔ�خواين، ٔ�خوايت املس�شار�ن احملرتمني،

ٕاذا اكن السفر Mىل منت القطار يعترب ٔ�كرث ٔ�م3ا وراÂة، اRٔمر ا�ي 
جيعل إالق{ال Mليه �زداد وuاصة يف فصل الصيف، ٕاال انه مع اRٔسف 
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نالحظ تدين يف uدمات هذا القطاع، سواء من ح@ث اÂرتام مواق@ت 
بيك التذا·ر، Bهيك عن تعطيل السفر ٔ�و من ح@ث �زدÂام يف ش2با

  .املك@ف ما �زيد من معاBة املسافر�ن
وMىل هذا اRٔساس Æسائلمك، الس2يد الوز�ر، ما يه إالجراءات اليت 

  س��eذوهنا لتفادي تدين uدمات هذا القطاع احليوي؟
  .وشكرا

  :اجللسة رئCسةالس2يدة 
 .اللكمة ~لس2يد الوز�ر

Pى وز�ر التجهزي والنقل  بوليف الوز�ر املنتدب جنيبالس2يد محمد 
  :وا~لوCUس�@ك امللكف �لنقل

  .شكرا الس2يدة الرئCسة
  .شكرا الس2يد املس�شار احملرتم

�لفعل كام تفضلت القطار هو وس2يA دøل النقل واملفروض Mىل ٔ�نه 
تتوفر مجيع املواصفات لتقدمي uدمة ½كون م3افسة ولكن ٔ�يضا ½كون مرحية 

  . وجبودة Mالية
يت اختذها املكeب الوطين ~لسكك احلديدية يف هذا اGال إالجراءات ال

يه ٕاجراءات مeعددة اRٔبعاد، فهيا ما هو مرتبط بتوفري القطارات اليوم@ة، 
قطار �ل³س2بة لواÂد احلجم دøل املسافر�ن ا~يل تيفوق  230حوايل 

سكيك ا~يل اPور دøهلم  3000، وهذا ا~يل تيجعل حوايل 140000
  .ذ اخلدمة وتقدميهامرتبط ٔ�ساسا هبا

دøل اRٔوراش ½لكمتو Mلهيم، هاذ اليش دøل التjٔخرات، و�لفعل  3
دøل  %80حىت  75اليوم اPراسات ا~يل يه م@دانية تتقول Mىل ٔ�نه بني 

من القطارات تتjٔخر، هاذي 4/1وال  5/1القطارات يه م3ضبطة، تC{قى 
كeب ¤ش2تغل Æس2بة جيب حتسCهنا والعمل Mلهيا، Mىل هذاك اRٔساس امل 

اRٓن �ش يوفر الطاقات الرضورية، وuاصة ٔ�ن الب³@ة التحتية اليوم دøل 
�ش2تغال من uالل املسا  ومن uالل التث³@ة والتثليث ؤ�يضا الربBمج 
دøل القطار الفائق الرسMة هو ا~يل تيجعل ٔ�ن Mديد من اخلطوط ا~يل 

  .½ميش2يوا فهيا القطارات تيضطروا ~لتjٔخر
هاذ اليش ا~يل ½لكمت Mليه، uاصة فصل الصيف دøل  �ٕالضافة ٕاىل

املك@فات وال دøل التك@يف ا~يل يف كثري من اRٔح@ان، نظرا لالكتظاظ ٕاىل 
ٕاىل ½زادوا ف@ه  ، ٔ�نت Mارف2000اكن عندك واÂد القطار ا~يل uاصو هيز 

راه ما Õاد¤ش  2000وuا �كون التك@يف دøل  4000وال وقعوا يف  3000
مبا يلزم، وهذا عندB ف@ه ٕاشاكل وتن¾اولو Mىل ٔ�ننا نطوروه ½كون مك@فات 

  .من uالل العمل دøل املكeب
 íاصة فuل اخلدمات يف معو�ا، وøعلقة �جلودة دeخرى مRٔوإالضافة ا
يتعلق �النتظارات يف احملطات، وهذا اليوم يف ٕاطار املوا·بة اجلديدة دøل 

  . تطو�ر هذا اRٔداء النظام دøل التذا·ر س2يعمل املكeب Mىل

لكن هذا ما تيعنCش Mىل ٔ�نه اخلدمة �لفعل، حنن نلحظ كام يلحظ 
العديد من املغاربة Mىل ٔ�نه يف الفرتات دøل ا�روة، وuاصة املناس2بات 
واRٔعياد والفصA الصيف@ة ا~يل تيوقع فهيا التحرك الكæري تتكون هناك 

الشهر�ن Mىل ٔ�ساس ٕاشاكالت، املكeب يعمل من uالل اخلطة دøل هاذ 
  .ٔ�نه يطور اRٔداء دøلو

لالتصال يف هاذ اليش ا~يل ½لكمتو Mليه  2255اك�ن اليوم رمق Uديد 
ø�ٔم من جييب Mىل إالشاكالت  7/7ساMة،  24/24لكو ممكن، اليوم نلقاوا

املرتبطة �لتjٔخرات و�حلجوزات ؤ�يضا �Rٔعطاب اليت ميكن ٔ�ن تقع داuل 
  . القطارات

  .الرئCسة شكرا الس2يدة

  :الس2يدة رئCسة اجللسة
 .املس�شار�ن يف ٕاطار التعق@ب السادةاللكمة ÂRٔد 

  :م{ارك الس2باعي الس2يداملس�شار 
ت³شكرك الس2يد الوز�ر Mىل التوضي¾ات وت³شكرمك Mىل اGهودات 

فí خيص  (TGV5)اجلبارة ا~يل تتقومو هبا حق@قة فí خيص اخلط دøل 
  . واÂد العدد

Mالش ما *زيدو مقصورات  4000وال  �3000ر، هاذ لكن الس2يد الوز
�ٓخر�ن وخنليو الناس ميش2يو مر<Âني، راه ال يعقل �ش ند�رو حبال ٕاىل 

  . هاز�ن، �قني ½هنزو ذاك اليش دøل
فí خيص السكك ا~يل تذا·رتو Mلهيم الس2يد الوز�ر، اح3ا تنعرف مæال 

ة يه ٔ�قدم سكة تقريبا Õري السكة ا~يل Õادي متيش ملدينة ٔ�سفي، هاذ املدين
يف املغرب من ø�ٔم �س2تعامر، ولكن الساكن دøل ٔ�سفي لكهم �قني حتت 
الرمحة دøل القطارات ا~يل تيجو من مراÈش، الناس تيجو حىت لنب جر�ر 
تي�لسوا لساMات طويA، مايش Õري ساMة وال ساMة ونصف وال ساعتني، 

قفش، ٕاما واÂد العدد دøل تي�لسوا لساMات طويA ٕاما يدوز القطار ما يو 
  . املشالك

Bهيك، الس2يد الوز�ر، هاذ التعرثات ا~يل تeCعرث القطارات، راه واÂد 
العدد دøل املواطنني بغاو ¤س2تعملوا القطار، ولكن تضيع Mلهيم واÂد العدد 

  . دøل املشالك دøهلم ا~يل بغاو ميش2يو يقضيوها وما تتقضاش »هيم
·رو Mىل اRٔمن، اRٔمن دøل هاذ املواطنني كذ ، الس2يد الوز�ر، كنتذ

فهاذ احملطات د القطارات واÂد مدuل �لزيا، واÂد مدuل صااكدو، واÂد 
مدuل سا·وش، وال من حيرك ساكنا، هذا راه مشلك الس2يد الوز�ر، 
حىت يف داuل القطارات نفسها ما اكي³ش يش واÂد ا~يل تيحرك يش 

هاذ السفر ا~يل ½ميش2يو فهاذ  ÂاUة، واش هاذ املواطنني ا~يل تيد�رو
القطارات واش مايش مواطنني من اPرUة الرابعة وال من اPرUة اخلامسة، 
نفس اليشء ا~يل اك�ن يف املطارات الناس ا~يل تي�3قلو يف املطارات uاصو 

                                                 
5 Train à Grande Vitesse 
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  .. �كون حىت يف
ما اكي³ش يش واÂد ا~يل، ما اك�ن ال اRٔمن وال حىت يش ÂاUة يف 

وا Õري دا� ~لمحطة دøل الر�ط، ال ما اكي³ش ا~يل حمطات القطار، وخنرج
  . تيقلب يش ÂاUة وال تيد�ر يش ÂاUة

هذا لكو الس2يد الوز�ر اح3ا تنطلبو Õري اRٔمن دøل املواطنني والوطن 
  . �ش Æس2تابقو املسائل

كذ  الس2يد الوز�ر، �ش نذا·رو Mىل املسائل دøل السكك راه ا~يل 
ر راه هو اخلط ا~يل اك�ن بني <ور�رت ½زادت من ø�ٔمات �س2تعام
امليناء، هاذو هام اخلطوط  (Tanger Med)والناظور وال ما بني طن�ة 

ا~يل تقريبا ا~يل ½زادوا، uاصنا حنولو السكك دøلنا ~لرشق و~لجنوب �ش 
حنلو واÂد املعضA ·برية، ال Mىل املسافر�ن وال Mىل الربامع دøلنا داuل 

  . الوطن
  .شكرا

  :ة رئCسة اجللسةالس2يد
  . شكرا الس2يد املس�شار

  .اللكمة ~لس2يد الوز�ر ~لرد Mىل التعق@ب

Pى وز�ر التجهزي والنقل وا~لوCUس�@ك امللكف  املنتدبالس2يد الوز�ر 
  :�لنقل

  .شكرا الس2يدة الرئCسة
الس2يد املس�شار، B�ٔ تنقدر �لفعل اجلزء الك{ري من إالشاكل املرتبط 

 B�ٔ ،ليه تعق@ب�خلدمة و�جلودةM تنقدر ذاك اليش ا~يل قلتو، ما عند¤ش .  
لكن فí هو مرتبط �لب³@ة التحتية، uاصنا نعرتفو Mىل ٔ�نه �لفعل 
املغرب اليوم بنeCه السكك@ة التحتية من بني ٔ�فضل الب³@ات السكك@ة Mىل 
الصعيد العريب وإالفريقي، مايش B�ٔ ا~يل تنقول هاذ ال�م، التصنيف دøل 

تيصنفو يف املرتبة اRٔوىل  2016-2015" دافوس"وتقر�ر دøل " دافوس"
  .Mىل الصعيد العريب وإالفريقي

  :الس2يدة رئCسة اجللسة
  . شكرا الس2يد الوز�ر

السؤال الثاين موضوMه تjٔهيل اخلطوط السكك@ة وتوس2يعها، اللكمة 
  .ÂRٔد السادة املس�شار�ن من الفريق �س2تقاليل لتقدمي السؤال

  :د احلسن سليغوةاملس�شار الس2ي
  .شكرا الس2يدة الرئCس

  الس2يد�ن الوز�ر�ن،
  الس2يدة الوز�رة،

  الس2يدات والسادة املس�شار�ن،
لقد ٔ�صبح إالسهام يف التمنية يفرض ¼شجيع النقل امجلاعي املتعدد 

اRٔمناط ذي القدرات �س�@عابية الكæرية، هذا اخليار جيعل من الرضوري 
التطور اGايل و�قeصادي و�ج�عي  تطو�ر النقل السكيك ملوا·بة هذا

ببالدB، و�س2ت�ابة لتطلعات الزبناء والفاMلني �قeصاديني Mرب التوفر 
Mىل ش2بكة فعا� وعرصية من U�ٔل حتق@ق قفزة نوعية يف جمال املنظومة 

  . السكك@ة، مع حتسني املنتوج السكيك وتوفري uدمات وجعلها ٔ�كرث Uاذبية
الوز�ر، ما يه الربامج التعاقدية املربمة بني �ا Æسائلمك، الس2يد 

احلكومة واملكeب الوطين ~لسكك احلديدية لتjٔهيل �ٓليات إالنتاج والرفع من 
  . القدرة �س�@عابية

  . وشكرا

  :الس2يدة رئCسة اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة ~لس2يد الوز�ر لٕالUابة Mىل السؤال

ا~لوCUس�@ك امللكف Pى وز�ر التجهزي والنقل و  املنتدبالس2يد الوز�ر 
  :�لنقل

  .شكرا الس2يدة الرئCسة
الس2يد املس�شار، �لفعل ½لكمتو Mىل التعاقد، اك�ن الربBمج التعاقدي 

بني احلكومة وبني املكeب، وا~يل �لفعل ف@ه العديد من  2015- 2010دøل 
  . إالجنازات ا~يل حتققت حلد اRٓن

@ة، كام تفضلمت، يف هذه ومن بني هذه إالجنازات فí يتعلق بتjٔهيل الب³ 
مليار درمه، وهو ما  34ٕاىل  2015- 2010املرAÂ تضاعف جحم �س�«ر 

س2نة املاضية، هذا ا~يل جعل  30مرات ما اكن uالل  10يعادل تقريبا 
مليار اليوم تعطينا التث³@ة اللكية دøل سطات مراÈش، كام  �34لفعل هاذ 

ت به املس�شار سابقا، الب³@ات تعلمون، وهذا ٕاضافة �اك اليش ا~يل تفضل
التحتية اك�ن تث³@ة ا~يل يه معروفة، كام تالحظون، التثليث دøل اPار 
البيضاء الق3يطرة، الربط الكهر�يئ دøل اخلط دøل الرشق ا~يل ½مييش 

  . ، مث ٔ�يضا س2يدي قامس طن�ة..حىت
از وهذه لكها ٕاجنازات Mىل صعيد الب³@ات التحتية، �ٕالضافة ٕاىل إالجن

دøل فائق الرسMة ا�ي يعترب، كام تعلمون، اRٔول Mىل الصعيد العريب 
  . دøل الشامل  (la région)وإالفريقي و يف

هاذ اليش ا~يل تيعطينا �لفعل ٔ�ننا املغرب Mىل صعيد الب³@ات التحتية 
السكك@ة يصنف يف املرتبة اRٔوىل Mىل الصعيد إالفريقي وMىل الصعيد 

 ٓRل العريب، الطموح اøطط دÀالل اu الل  2020-2016نu هو من
·يلومرت  5000نوصلو حلوايل  2040اPراسة �س�رشاف@ة ا~يل درB يف 
، ٕاذن الربجمة املس2تق{لية وهاذ 2040دøل الش2بكة السكك@ة، من هنا ل 

مليار يف Âدود  390مليار درمه س2نوø حبجم  15اليش ا~يل Õادي �لكف 
2040 .  

ح �لفعل ا~يل uاصها توا·بوا اس�«رات ا~يل وهاذ الطموح هو طمو 
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ميكن نعتربوها ·برية Uدا، و�لربBمج ا~يل عندB دøل تjٔهيل حمطات 
العرصنة، دøل حمطة اخلدمات ا~لوCUس�@ك@ة، دøل نقل الس2يارة، دøل 
اقeناء العر�ت، دøل القاطرات، ٕاىل ٔ�خره، لكها نتاجئ ا~يل تنعولو Mلهيا يف 

  .2015- 2010س2تق{يل �ش *مكلو الربBمج ا�ي بدئ يف الربBمج امل 

  :الس2يدة رئCسة اجللسة
 .اللكمة ÂRٔد السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعق@ب

  :املس�شار الس2يد احلسن سليغوة
  . شكرا الس2يد الوز�ر Mىل هذه إاليضاÂات

ٔ�وال، حىت واÂد ما ت3Cكر �س�«رات دøل املكeب الوطين ~لسكك 
  .  املس2توى الوطيناحلديدية Mىل

ولكن مع اRٔسف تC{قى دامئا Mدة þات وMدة مدن ا~يل ما وصلهاش 
هاذ السكك احلديدية، هاذي يف إالطار، كنمتىن هاذ املدن ¼شوف هاذ 

  . النوع دøل النقل
8نيا، فí خيص اخلدمات، ورامك Uاوبتوا ق{ل بjٔن هناك اMرتاف بjٔن 

يف ٕاطار بعض اخلدمات، فاش تيوقع هناك مشالك ال يف ٕاطار التuٔjري وال 
التuٔjري، قطار Mىل مخسة، ·ن Mىل يقني بjٔن هاذو القطارات ا~يل لكهم من 
بعد م3و راه ·يكون، يعين ذاك اليوم لكو تuٔjري، هذا هو، ٕاذن �ش Õادي 
ميكن لنا نت�اوزو uاص البد واÂد اGهودات ج{ارة، Rٔن حق@قة املواطن 

  . الكاملغريب ·يعاين من هاذ املش
اك�ن مسائل ا~يل ميكن لنا، املكeب الوطين ~لس2ياÂة يقوم هبا، ما 
كتوفرش ٕاماكنيات مالية، اك�ن هناك عزمية، مæال تعممي نظام جحز املقاMد 
�PرUة الثانية، ميل تنقولو ما اكي³ش تعممي، يعين ما ·ميلكش د�ر واÂد 

ميكن ا~يل Õادي  احلجز يف اPرUة الثانية، هذا ماذا يعين؟ هذا ·يعين بjٔن
uøذ القطار دøلو من طن�ة وال من تطوان وال من مراÈش لفاس وال 
لهذاك، مييش وهو واقف، Rٔن ميكن لو uøذ التذ·رة دøلو و·يلقى املقاMد 
مملوءة، Mىل اRٔقل اك�ن قرارات ا~يل uاصنا ٔ�ن� ·وزارة ميكن لمك توقفوا فهيا، 

، ال يعقل بjٔن واÂد مؤدي مثن التذ·رة تطبيق احلجز فí خيص اPرUة الثانية
  .دøلو و¤سافر واقف

  :الس2يدة رئCسة اجللسة
 .شكرا الس2يد املس�شار

 .اللكمة ~لس2يد الوز�ر ~لرد Mىل التعق@ب

Pى وز�ر التجهزي والنقل وا~لوCUس�@ك امللكف  املنتدبالس2يد الوز�ر 
  :�لنقل

  .شكرا الس2يدة الرئCسة
لت   الربBمج املس2تق{يل ا~يل ½لكمت الس2يد املس�شار، �لفعل B�ٔ ق

Mىل اجلهات، �لفعل اك�ن بعض اجلهات ا~يل ما تيوصلهاش القطار، لكن 

·يلومرت  5000الربBمج املس2تق{يل من uالل اPراسة، ا~يل قلت  ، دøل 
  .اجلزء الك{ري فهيا هو الوصول ٕاىل مراكز اجلهات ا~يل ما واصلهاش القطار

يف ٕاطار الربجمة راه هاذ اليش يف ٕاطار  ٕاذن يف ٕاطار التخطيط،
  . اPراسة راه مeوفر

إالشاكل دøل جودة اخلدمات مرتبط بعدة اعتبارات، قلت �عتبار 
اليوم ~لمغرب عندما �هنÚي التجهزيات املتعلقة �لب³@ة التحتية ا~لوCUس�@ك@ة 
 الرضورية، ٔ�·يد ٔ�ن Mديد من اRٔمور ا~يل يه مرتبطة �لتjٔخرات ما Õاد¤ش

  . تبقى
دøل الق3يطرة وبغينا نصلحوه  (le poste)اليوم ٕاىل مش3Cا Õري Æشوفو 

تنظطرو �ش نوقفو القطارات، Rٔنه تتحتاج إالصالح واÂد ربع ساMة، 
  . نصف ساMة، ٔ�نمت Mارفني هاذ اليش
ما عندهاش املكeب ما  (L’ONCF6)هاذ اليش دøل تعممي احلجز 

Æس2توعبو ٔ�نه ٕاىل مش3Cا طبق3ا عندوش ٕاشاكل، لكن Õري اخ3ا uاصنا 
بالصة، القطار يف  400احلجز يف اPرUة الثانية، القطار ٕاىل عندك ف@ه 

دøل  800دøل الناس و 1000½هيز  400هنار الس¿ت واÂRٔد القطار دøل 
اح3ا  �400ر·بو ف@ه  400الناس، ٕاىل ٔ�نمت مس2تعد�ن ٔ�نه القطار دøل 

  .. ٕاشاكلما اك�ن حىت. مس2تعد�ن ند�روه  من Õدا

  :الس2يدة رئCسة اجللسة
  . شكرا الس2يد الوز�ر

السؤال الثالث موضوMه ٕاÂداث خط جوي م{ارش رابط بني وUدة 
ومراÈش، اللكمة ÂRٔد السادة املس�شار�ن من فريق العدا� والتمنية لتقدمي 

  .السؤال

  :املس�شارة الس2يدة ٔ�مال م@رصة
  .شكرا الس2يدة الرئCسة احملرتمة

  احملرتمون، السادة الوزراء
  الس2يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

الس2يد الوز�ر، ال خيفى Mليمك ٔ�مهية احملطة الس2ياح@ة ~لسعيدية وما متث2 
·رصيد س2ياo مضن املواقع املمتزية اليت تتوفر Mلهيا بالدÕ ،Bري ٔ�ن هذه 
احملطة الس2ياح@ة ظلت ¼شلك وþة س2ياح@ة مومسية صيف@ة يف غياب 

  .واقع ووþات س2ياح@ة س2نوية ببالدB، السí2 مدينة مراÈشربطها مع م
�ا Æسائلمك، الس2يد الوز�ر احملرتم، ما يه إالجراءات اليت س��eذوهنا 
~لربط اجلوي املبارش ملدينة مراÈش مع احملطة الس2ياح@ة السعيدية من 

  ٔ�جناد؟- uالل مطار وUدة
  .وشكرا

  

                                                 
6 Office National des Chemins de Fer 
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  :الس2يدة رئCسة اجللسة
  .اللكمة ~لس2يد الوز�ر

Pى وز�ر التجهزي والنقل وا~لوCUس�@ك امللكف  املنتدبلس2يد الوز�ر ا
  :�لنقل

  .شكرا الس2يدة الرئCسة
  .شكرا الس2يدة املس�شارة احملرتمة

Õري يف البداية نقول   اح3ا ما عندBش حىت يش ٕاشاكل ٕاىل يش 
ومييش ~لسعيدية،  (liaison)فاMل يف القطاع اخلاص بغا جيي ¤س�مثر يد�ر 

  . راÈش وال ~Ýار البيضاء، مييش فني ما ابغا، ما عندBش ٕاشاكلمييش مل
ولكن فهمت من السؤال ٔ�*مك تتقصدو اخلطوط امللك@ة املغربية، 
فاخلطوط امللك@ة املغربية اليوم يف ٕاطار االتفاق@ات اجلهوية ا~يل تند�رو، 

اPار البيضاء -وUدة-اتفاق@ة Mىل ٔ�ساس اPار البيضاء 2016درB يف مارس 
 16مليون دøل اPرمه دøل اPمع، الوزارة تتعطي مهنا حوايل  37ب 

 aller)درمه  700 (les billets)مليون دøل اPمع uالل الس2نة، 
simple)  ،صاديeالت يف اليوم �2ل³س2بة لالقÂل الرøد.  

اليوم اPراسة ا~يل يه مeوفرة، عوض ما نبقاو ند�رو االتفاق@ات بني 
لك@ة ووزارة �قeصاد مث وزارة اPاuلية، عوض ما الوزارة واخلطوط امل 

نبقاو ند�رو املر½كز هو اPار البيضاء اجلهات، اليوم عندB اPراسة ا~يل 
تتعطينا إالماكنية ند�رو التثليث، مبعىن ٔ�ننا هاذ الفكرة ا~يل قرتحeو، ند�رو 
السعيدية ملا ال، مراÈش، البيضاء ٕاىل �ٓخره غت�@ح لنا فرصة ٕاضاف@ة 

  . ل³س2بة ~لمدن ا~يل Uات يف املراكز دøل اجلهات �Rٔساس�
 5وال  4هاذ اPراسة اRٓن راها يف طور �*هتاء وعندB واÂد 

داملقرتÂات ولٔ×سف ما فهيومش السعيدية اRٓن، Rٔنه اخلطوط امللك@ة 
حىت ) عندو مردودية(املغربية املطلوب مهنا ٔ�يضا ٔ�ي خط فe¾اتو ٔ�نه �كون 

مرحب العام اRٔول ما ميك³ش �كون uارس Mىل طول، Rٔنه ٕاىل ما اكÆش 
مطلوب م3ا يف عقد الربBمج وفق املادة ا~يل ت�3ص Mىل املردودية Mىل ٔ�نه 

س2نوات  3اخلطوط Õري املرحبة وما عندهاش مردودية uالل الس2ن�ني وال 
مeتالية uاصها تغلق يف ٕاطار االتفاق@ة ا~يل عندها مع اPو�، و�لتايل ها 

Pش فهيا اÈشوفو ٕاىل هاذ السعيدية مراÆ اديÕ ،اهزة ٕان شاء هللاU راسة
ٕاماكنية اهنا ½كون عندها مردودية، اح3ا ما عندB حىت ٕاشاكل ٔ�ننا Æش2تغلو 

  .Mلهيا ٕان شاء هللا رب العاملني
  .شكرا

  :الس2يدة رئCسة اجللسة
  .اللكمة ÂRٔد السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعق@ب

  :الصمد مرميياملس�شار الس2يد عبد 
  .شكرا الس2يدة الرئCسة

  الس2يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

الس2يد الوز�ر، بطبيعة احلال هاذ اRٔمر هذا دøل النقل يف ٕاطار 
التقائية الس2ياسات العموم@ة هو يشء �م Uدا، وMىل اعتبار ٔ�ن هاذ 

  . احملطة، حمطة السعيدية، الرهان اكن Mلهيا ·بري ويه حمطة دولية
وبطبيعة احلال هاذ السؤال دøلنا �روم ٕاÂداث هاذ وس2يA الربط 
الرسيعة، كام قلمت، من Õري املرور مع حمطة اPار البيضاء الس2تقطاب ٔ�كرث 
~لس2ياح، اح3ا كنعرفو بيل مراÈش يه حمطة س2ياح@ة دولية �مeياز، وميكن 

دøلو من uالل هذه احملطة ٔ�ن يمت �س2تقطاب، وهذا بطبيعة احلال العائد 
هو Mائد اقeصادي دون شك سريفع من ال³شاط �قeصادي هبذه املنطقة، 
واح3ا تنعرفو بيل حمطة السعيدية يه حمطة اليوم مومسية، فهيا واÂد العدد 
من الف3ادق تغلق بعد ممت شهر ش2ت³رب ٕاىل Õاية شهر ٔ��ريل، و�لتايل هاذ 

·يصبح Mىل ف@ه ٔ�وال انعاكس Mىل ال³شاط �قeصادي ~لمنطقة، ا~يل 
املس2توى الس2ياo ش2به Uامد، مث اRٔ"ر دøلو Mىل اRٔجراء العاملني هبذه 

  .املناطق
ٔ�ضف ٕاىل ذ  ٔ�ن واÂد العدد من اRٔقالمي، ثليث اRٔقالمي املوجودة يف 

جامMة موجودة Mىل  18املنطقة الرشق@ة يه ٔ�قالمي Âدودية، ؤ�زيد من 
ي، �لتايل هذا ميكن ٔ�ن الرشيط احلدودي، ويه اليوم تعرف ر·ود اقeصاد

�كون من املسا  اليت ميكن ٔ�ن تطور ال³شاط �قeصادي يف هذه 
املنطقة، �ٕالضافة ٕاىل ½مثني املواقع الس2ياح@ة املوجودة يف اجلهة الرشق@ة، 
 AÂا ما طفرة يف هذه املرMالت ا~يل عرف نوÕفو> oاملوقع الس2يا í2والس

  . اuRٔرية واملوقع الس2ياo لتاكفايت
واملنطقة الرشق@ة ½راهن Mىل حمطة السعيدية، وهذا الرهان ميكن ٔ�ن 
يتطور وميكن ٔ�ن �كون رهاB حق@ق@ا ٕاذا ما مت ربطه مبواقع س2ياح@ة ا~يل يه 
مرتبطة اليوم مبدينة وUدة عن طريق الطريق الس2يار، ولكن القريبة مæل 

ا ٕاال من فاس، ولكن Âني يتعلق اRٔمر مبناطق بعيدة مكراÈش ال ميكن ربطه
uالل هذا اخلط اجلوي، وميكن ٔ�ن �كون هذا اخلط اجلوي جترييب ملدة 

  .س2نة، مل ال وبعد ذ  ننظر يف ذ 
  .شكرا الس2يدة الرئCسة

  :الس2يدة رئCسة اجللسة
 .شكرا الس2يد املس�شار

 .اللكمة ~لس2يد الوز�ر

Pى وز�ر التجهزي والنقل وا~لوCUس�@ك امللكف  املنتدبالس2يد الوز�ر 
  :قل�لن

  .شكرا الس2يدة الرئCسة
الس2يد املس�شار B�ٔ قلت  ، اح3ا ما اكي³ش ٕاشاكل ٔ�ننا Æش2تغلو Mىل 
ٔ�ن هاذ اخلط ½كون دراسة اجلدوى دøلو ٕاجيابية، Rٔنه ال �كفي ٔ�ن نقول 
uاصنا ند�رو ٔ�ي واÂد بغا يش مدينة يد�ر Rٔنه هاذي فهيا uاصك توUد 

ذيك الرø AÂ ٕاما يوم@ة ٕاما  واÂد الطا�رة، uاصها ½كون مس2تعدة �ش د�ر
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  . ، uاصك د�ر خمطط اس2تع�ايل لالش2تغال3يومني يف اRٔس2بوع وٕاما 
ٔ�شهر، ٕاذن  3احملطة دøل السعيدية كام قلت راها ¼ش2تغل شهر�ن وال 

عندك فرتة مايش فرتات اح3ا دراسة اجلدوى �قeصادية �ٕالضافة ٕاىل 
وMىل املنطقة وMىل الرAÂ، دراسة ا8ٓRر السوس2يو اقeصادية Mىل السعيدية 

ٕاذا اكنت ٕاجيابية اخلطوط امللك@ة املغربية ال ميكن ٕاال ٔ�ن ½كون طرفا م{ارشا 
يف التمنية دøل اجلهة و�ش2تغال، فركزو مع إالخوان عندمك يف اجلهة 
الرشق@ة Mىل ٔ�ساس ٔ�هنم هاذ اPراسة يوا·بوها مع الوزارة ومع اخلطوط 

ا من الفصل ومن احلسم فهاذ اخلط، ٕاما �كون امللك@ة Mىل ٔ�ساس ٔ�هنا متك3ن
  .وٕاما ال �كون

  .شكرا

  :الس2يدة رئCسة اجللسة
  . شكرا

نe³قل ٕاىل السؤال اuRٔري يف هذه اجللسة والسؤال موUه ٕاىل الس2يد 
الوز�ر املنتدب Pى رئCس احلكومة امللكف �لوظيفة العموم@ة وحتديث 

ة العموم@ة، اللكمة ÂRٔد إالدارة، وموضوMه �رBمج دمع إالصالح إالدار 
السادة املس�شار�ن من مجموMة الكونفدرالية اPميقراطية ~لشغل لتقدمي 

 .السؤال

  :املس�شارة الس2يدة رUاء الكساب
  .شكرا الس2يدة الرئCسة

ورد بتقر�ر الس2يد الرئCس اRٔول ~لم�لس اMRٔىل ~لحسا�ت ا�ي 
دمع ٕاصالح إالدارة  عرضه ٔ�مام الربملان يف ماي املنرصم ٔ�ن حصيA �رBمج

العموم@ة املمول من طرف البنك اPويل و�حتاد اRٔورويب والبنك 
  . مليار درمه مل حيدث التغيري امل³شود 9.6إالفريقي، بقمية ٕاجاملية بلغت 

�ا Æسائلمك، الس2يد الوز�ر، عن اRٔس2باب احلق@ق@ة وراء تعرث هذا 
  الربBمج؟ 

  .وشكرا

  :الس2يدة رئCسة اجللسة
 .~لس2يد الوز�ر اللكمة

الس2يد محمد م{دع الوز�ر املنتدب Pى رئCس احلكومة امللكف �لوظيفة 
  :العموم@ة وحتديث إالدارة

  .شكرا الس2يدة الرئCسة
  الس2يدة املس�شارة احملرتمة،

بدمع و�متويل  2002كام Uاء يف تدuلمك هذا �رBمج متت انطالقeه يف 
البنك اPويل، واكن كCسعى  من �حتاد اRٔورويب والبنك إالفريقي وكذ 

ٕاىل حتديث إالدارة، تطو�ر اRٔساليب دøلها، ت¿س2يط املساطر دøلها يف 
اGمل، ت¿س2يط ٔ�و ¼سهيل الولوج ٕاىل اخلدمات العموم@ة، واكن ·ي³سق هاذ 

  . الربBمج، وزارة املالية ووزارة الوظيفة العموم@ة
قار�ر ا~يل مت إالMداد مت التق@مي دøل هاذ الربBمج هذا، والت 2012ففي 

دøلها من طرف البنك اPويل وال �حتاد اRٔورويب وال البنك إالفريقي، 
لكها ٔ�عطت Mىل ٔ�هنا تقار�ر ٕاجيابية، ؤ�قرت ببلوغ اRٔهداف املسطرة من 

  . طرف هذا الربBمج
واكنت هاذ التقار�ر اكنت مرÂلية، وMىل ٔ�ساس التقار�ر املرÂلية، اكنت 

  . ويل املراÂل املواليةيعين ¼س2متر يف مت
اRٓن يف التقر�ر دøل اGلس اMRٔىل ~لحسا�ت، اكنت هناك يعين 
مالحظات حول Mدم بلوغ يعين ٔ�هداف ٔ�مسى من ذيك اRٔهداف ا~يل 
اكنت مسطرة يف هاذ الربBمج، ممكن Rٔن هذا تقر�ر Æس2يب، Rٔن الهدف 

ة، دميقراطية، اRٔمسى يه ½كون واÂد إالدارة يعين مæالية، مCرسة، شفاف
ولكن إالصالح بصفة Mامة فهو يشء مس2متر ومeواصل، مايش Õادي �كف@ه 
Õري �رBمج واÂد بل Mدة �رامج، ولكن ·يدuل يف قوانني ويف سلو·يات 

  . ويف u�ٔالق@ات
ولكن مضامني التقار�ر اuRٔرية تقول Mىل ٔ�ن هذا الربBمج Â�ٔدث 

ث ثورة ثقاف@ة يف حتديث فعال، ؤ�قول يعين ما قالته هذه املنظامت، Â�ٔد
إالدارة، خصوصا يف ثالث دøل اRٓليات ا~يل اكنت مسطرة، Rٔن اكنت 
 Aإالجراءات حول ½منية املوارد ال¿رشية، التدبري املايل والتحمك يف كت
اRٔجور، ولكها هذه إالجراءات ا~يل كتعلق هباذ القطاMات لكها اكنت 

  .ٕاجيابية
  .وشكرا

  :الس2يدة رئCسة اجللسة
  . اشكر 

  .اللكمة ÂRٔد السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعق@ب

  :املس�شار الس2يد املبارك الصادي
  .شكرا الس2يدة الرئCسة

  . شكرا الس2يد الوز�ر Mىل التوضي¾ات
مع اRٔسف التقار�ر دøل املؤسسات اPولية كتن¿ين Mىل املعطيات ا~يل 

احنة كنعطيو لهاذ املؤسسات اPولية، كناuذو قروض، املؤسسات امل
~لقروض كتعطينا توþات، الواقع دøل إالدارة املغربية ال ميت بصA ~لتقار�ر 

  . و~لواقع ا~يل اكينة يف الطموح دøلنا مكجمتع
وÕادي نعطي بعض اRٔد�، �قرتاضات تدارت Mىل ٔ�ساس، وهذا 
هاجس دøل احلكومة مع اRٔسف، هو ختف@ض كتA اRٔجور، و�يق حلد 

ارات جمحفة ضد املوظفني �ش ½زيدوا تقلصو من كتA الساMة كتت�ذوا قر 
اRٔجور، وMىل س¿@ل املثال إالجراءات ا~يل اختذهتا احلكومة مؤخرا هو ٔ�هنا 

  . من اRٔجور %30بغى تنقص من ٔ�جور دøل املوظفني ب³س2بة 
ٕادارة القرب، Æسولوا املغاربة واش اكينة يش ٕادارة القرب؟ واش 
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إالدارة تؤدي الواجب دøلها اجتاهه، وÕادي  املواطن اليوم سهل Mليه �ش
نعطي ٔ�مM B�ٔ ،Aæا¤ش يف الق3يطرة وÕادي ميكن نعطيك ؤ�نت رئCس 
جامMة، ميكن نعطيك ٔ�مAæ من جامMة دøل الق3يطرة، يف امجلاMة دøل 

 48ساMة و 24الق3يطرة �يق الناس ·ميش2يوا uøذوا عقد ازدøد، ·ي�س2ناوا 
ن يف العامل القروي اك�ن ذاك اليش ساMة، ومشCت ملنطقة ميك

(ordinateur)  ذ يفuٔjدقايق 2·ميكن ت .  
Æس2تغل املناس2بة كذ  �ش نقول ميل ½كون احلكومة كتخرق القانون 
ووزراء ·يخرقوا القانون، ·يف ميكن نطلبو ~لمغاربة ٔ�هنم حيرتموا القانون، 

هو وز�ر Õادي نعطي مæال كذ  �لق3يطرة، رئCس جامMة الق3يطرة ا~يل 
 26النقل والتجهزي، اك�ن ظهري رشيف ا~يل ·يعمل �لتدبري املفوض، واملادة 

كتقول لك رؤساء امجلاMات �ش حيتفظوا �لعامل ا~يل اكنوا يف رشكة دøل 
التدبري املفوض، رئCس يف احلكومة دøلمك ·يخرق القانون، ·يخرق الظهري، 

س2نوات يف التدبري  10 من ، و·يحيد عامل cساط ا~يل قضاوا ٔ�كرث26املادة 
املفوض يف النفاøت، يف مطرح النفاøت يف الق3يطرة، و·يد�ر دفرت 
التحمالت بدون عامل، هاذ اليش لكو Mالش؟ هاذ اليش لكو، ٔ�وال Rٔنه ما 
·ي¾رتموش القانون، وuا راسلنا السلطات وحىت وز�ر اPاuلية، ح@ث هو 

 . وز�ر حىت واÂد ما ·هيرض معه
و �ش يe³قم من عامل cسطاء، وتيظهر Mىل ٔ�نه احلكومة هاذ اليش لك

عندها مشلك مع النفاøت، Uايبني عامل Uدد يد�روا مطرح النفاøت ما 
عندهومش حىت يش جتربة، وÆس2تغل الوضعية �ش Æرسحو واÂد اGموMة 

  ..دالعامل وبغا �زج هبم يف السجن، Rٔنه لفق هلم ا»هتمة دøل عرقA العمل
  .شكرا

  :دة رئCسة اجللسةالس2ي
 .شكرا الس2يد املس�شار

 .ا*هتÚى الوقت
8نية ميكن ا~يل  30اللكمة ~لس2يد الوز�ر ~لرد Mىل التعق@ب يف ٕاطار 

  .تابق

الس2يد الوز�ر املنتدب Pى رئCس احلكومة امللكف �لوظيفة العموم@ة 
  :وحتديث إالدارة

  . مع اÂرتايم ~لس2يد املس�شار احملرتم
النفاøت وما بني الربBمج وبني ا»متويالت وبني ولكن راه uلط ما بني 

حتديث إالدارة، منش2يو Õري لواÂد املوضوع واÂد ونضبطوه ونتعاونو Mليه، 
وٕاىل ما كف3اش هنا النقاش نناقشوه يف ا~لجنة، و�لقاMدة وبال ما منسو ال 

  . �لس2يد الوز�ر وال حىت يش واÂد
خرقا ~لقانون، B�ٔ ما  ال ٔ�ظن ٔ�ن الس2يد الوز�ر قام هباذ العمل هذا

عند¤ش املعلومات، ولكن ال ٔ�ظن ٔ�ننا جنري هتمة Mىل ٔ�نه ٔ�قىص العامل �ش 
  .ميكن ميرر واÂد الصفقة

النقطة الثانية، ٔ�ن الهيئات املمو� لهذا املرشوع اكنت تقوم كذ  
  .�لتق@مي وM�ٕداد التقار�ر، وال تعمتد Mىل التقار�ر املوþة من طرف إالدارة

  .شكرا

  :اجللسة رئCسةالس2يدة 
 .شكرا الس2يد الوز�ر
  .شكرا ملسامهتمك

 .رفعت اجللسة


