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        سابعةسابعةسابعةسابعةال ال ال ال     اجللسةاجللسةاجللسةاجللسةحمرض حمرض حمرض حمرض 

  ).2015 نومفرب 10( 1437 حمرم 27الثال4ء : التارخيالتارخيالتارخيالتارخي

  .محمد أ?نصاري، اخلليفة أ?ول =لرئ>ساملس�شار الس;يد : الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
، ٕابتداء من الساIة الرابعة واLقGقة ن دقGقةساIة ؤ�ربعة ؤ�ربعو :التوقGتالتوقGتالتوقGتالتوقGت

  .الثالثة وأ?ربعني بعد الزوال
  .الشفهية Rلسة أ?س;ئR:::: Sدول أ?عاملRدول أ?عاملRدول أ?عاملRدول أ?عامل

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

        ::::املس�شار الس;يد محمد أ?نصاري، رئ>س اجللسةاملس�شار الس;يد محمد أ?نصاري، رئ>س اجللسةاملس�شار الس;يد محمد أ?نصاري، رئ>س اجللسةاملس�شار الس;يد محمد أ?نصاري، رئ>س اجللسة
cسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Iىل ٔ�رشف املرسلني و�Yٓ وحصبه cسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Iىل ٔ�رشف املرسلني و�Yٓ وحصبه cسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Iىل ٔ�رشف املرسلني و�Yٓ وحصبه cسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Iىل ٔ�رشف املرسلني و�Yٓ وحصبه 

�مجعنئ�مجعنئ�مجعنئ�مجعنئ....        
        الس;يدة الوز�رة احملرتمة،الس;يدة الوز�رة احملرتمة،الس;يدة الوز�رة احملرتمة،الس;يدة الوز�رة احملرتمة،

  ،الس;يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمونالس;يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمونالس;يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمونالس;يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمون
من اLس;تور، ووفقا ملقoضيات النظام  100معال بjٔحاكم الفصل 

اLاxيل tلس املس�شار�ن، خيصص اtلس هذه اجللسة ٔ?س;ئS السادة 
  . املس�شار�ن ؤ�جوبة احلكومة Iلهيا

وق�ل الرشوع يف تناول أ?س;ئS الشفهية املدرRة يف Rدول أ?عامل 
Rد من ٕالطالع اtلس Iىل ما  ،بداية =لس;يد أ?مني ،اليوم، ٔ�عطي اللكمة
   .مراسالت وٕاIال�ت

 .فاللكمة =لس;يد أ?مني، أ?س;تاذ تو�زي

        ::::اtلساtلساtلساtلساملس�شار الس;يد ٔ�محد تو�زي، ٔ�مني املس�شار الس;يد ٔ�محد تو�زي، ٔ�مني املس�شار الس;يد ٔ�محد تو�زي، ٔ�مني املس�شار الس;يد ٔ�محد تو�زي، ٔ�مني 
        ....د الرئ>سد الرئ>سد الرئ>سد الرئ>سييييشكرا الس; شكرا الس; شكرا الس; شكرا الس; 

  .cسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Iىل ٔ�رشف املرسلنيcسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Iىل ٔ�رشف املرسلنيcسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Iىل ٔ�رشف املرسلنيcسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Iىل ٔ�رشف املرسلني
 56.15نعلن عن توصل اtلس من رئ>س احلكومة مبرشوع قانون رمق 

cشjٔن ظروف العمل يف الف�ادق  172التفاقGة رمق يوافق مبوج�ه Iىل ا
واملطامع وامل�شjٓت املامثS، املعمتدة من ق�ل املؤمتر العام ملنظمة العمل اLولية 

  .1991يونيو  25جبنيف يف  )78(الثام�ة والس;بعني يف دورته 
 ومفربن 10و ل�س;بة لعدد أ?س;ئS املتوصل هبا ٕاىل �اية يوم الثال4ء 

  .سؤ¢ شفو¡ 86 :فهو 2015
  .شكرا الس;يد الرئ>س

        ::::الس;يد رئ>س اجللسةالس;يد رئ>س اجللسةالس;يد رئ>س اجللسةالس;يد رئ>س اجللسة
        ....شكرا الس;يد أ?منيشكرا الس;يد أ?منيشكرا الس;يد أ?منيشكرا الس;يد أ?مني

  .تفضل اليس الس;باعي ..ٕاذن Iىل �ركة هللا

        ::::املس�شار الس;يد م�ارك الس;باعياملس�شار الس;يد م�ارك الس;باعياملس�شار الس;يد م�ارك الس;باعياملس�شار الس;يد م�ارك الس;باعي
            ،،،،الس;يد الرئ>سالس;يد الرئ>سالس;يد الرئ>سالس;يد الرئ>س

البد ما نوقفو ¨رحام Iىل روح أ?خ د¡لنا  ،ق�ل فoح بداية تناول اجللسة
  .اليس Iادل املعطي

        ::::الس;يد رئ>س اجللسةالس;يد رئ>س اجللسةالس;يد رئ>س اجللسةالس;يد رئ>س اجللسة
ِحميِ  " ْمحَِن الر» ِ الر» �ِن،  ،cِْسِم ا®» ِLِّحِمي، َماِ°ِ يَْوِم ا ْمحَِن الر» ِ َرّبِ الَْعالَِمَني، الر» الَْحْمُد ِ®»

ْم �َْريِ  �َن �µنَْعْمَت Iَلَْهيِ ِ اَط ا¶» َتِقَمي، ِرصَ اَط الُْمس;ْ َ َتِعُني، ٕاْهِدَ� الّرصِ َك ºَس;ْ «¡
»
َك نَْعُبُد َوا «¡ »

ا
ِّنيَ  ال ْم َوَال الض» �ٓمني" الَْمْغُضوِب Iَلَْهيِ.   

بÀان ربك رب العزة عام يصفون، وسالم Iىل املرسلني وامحلد ½ س;ُ 
  .رب العاملني

  نقطة نظام؟
  .تفضل ٔ�س;يدي، مرح�ا

        ::::املس�شار الس;يد محمد دعيدIةاملس�شار الس;يد محمد دعيدIةاملس�شار الس;يد محمد دعيدIةاملس�شار الس;يد محمد دعيدIة
        ....شكرا الس;يد الرئ>سشكرا الس;يد الرئ>سشكرا الس;يد الرئ>سشكرا الس;يد الرئ>س

احÉoاج  توصلمت من مجموIة العمل التقديم �رساÄ، ا=يل يه مضموهنا
Iىل قرار نتاع املكoب، القايض ٕ قصاء مجموIة العمل التقديم من طرح 

  . أ?س;ئS فلك ٔ�س;بوع، طبقا ملقoضيات النظام اLاxيل و=Ìس;تور
و¶° نقول لمك، الس;يد الرئ>س، ٔ�ن اLميقراطية يه ضامن حقوق 

  . أ?قلية ول>س د�كoاتورية أ?�لبية
جيب ٔ�ن يعمل الرٔ�ي العام ٔ�نه ٔ�ول لقد ٔ�ضعمت ا=لنب يف الصيف، و¶° 

Ôلس اكن يف �ري حمtب اoلس و خلصوص مكtقرار نتاع ا..  

        ::::الس;يد رئ>س اجللسةالس;يد رئ>س اجللسةالس;يد رئ>س اجللسةالس;يد رئ>س اجللسة
        . . . . شكرا اليس دعيدIةشكرا اليس دعيدIةشكرا اليس دعيدIةشكرا اليس دعيدIة

نقطة نظام تتعلق  ل�س;يري ول>س ف× طرحمتوه، ٔ?ن هذا املشلك، 
  . امسح يل اليس دعيدIة، امسح يل هللا خيليك

  . من حقك وللك مقام مقال
هذا املشلك قد طرح Iىل املكoب وقد اختذ cشjٔنه قرار، وبناء  ،ٔ�وال

Iىل الرساÄ املوÛة من طرفمك فقد توصلمت  جلواب من طرف الس;يد 
  .الرئ>س ا¶ي يعكس رد املكoب جبميع ٔ�عضائه، شكرا

امسحو يل ºس;هتل Rدول ٔ�عامل هذه اجللسة، ٕاذن  ٔ?س;ئS ا?ٓنية  ،ٕاذن
لمي العايل، ويه ٔ�س;ئS ¨متزي بوÞدة موضوعها املوÛة ٕاىل الس;يد وز�ر التع

  . ¶ا س;نعمل Iىل عرضها دفعة واÞدة
السؤال ا?ٓين أ?ول املطروح اليوم حول موضوع ٕاسرتاتيجية احلكومة 
ٕالصالح التعلمي العايل، قد تقدم به الفريق ¢س;تقاليل =لوÞدة والتعادلية، 

  . فاللكمة ٔ?Þد ٔ�عضائه احملرتمني
دقائق مبا يف  3س;ئS تطرح يف مدة زم�ية ال تتعدى ؤ�ذâر ٔ�ن مجيع ا?ٔ 

ذ° التعقGب، ٕاذا اكن من �ريد التعقGب، وكذ°  ل�س;بة =لحكومة فلها 
نفس احلصة الزم�ية، ٔ�ي ثالث دقائق =لتعقGب والرد Iىل التعقGب، تفضيل 

  .أ?س;تاذة
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        ::::مGنة عفانمGنة عفانمGنة عفانمGنة عفان    املس�شارة الس;يدةاملس�شارة الس;يدةاملس�شارة الس;يدةاملس�شارة الس;يدة
        ....cسم هللا الرمحن الرحميcسم هللا الرمحن الرحميcسم هللا الرمحن الرحميcسم هللا الرمحن الرحمي

        الس;يد الرئ>س،الس;يد الرئ>س،الس;يد الرئ>س،الس;يد الرئ>س،
        لسادة الوزراء،لسادة الوزراء،لسادة الوزراء،لسادة الوزراء،اااا

        السادة املس�شارون،السادة املس�شارون،السادة املس�شارون،السادة املس�شارون،
 لرمغ من الربامج و¢سرتاتيجيات املتعاق�ة ٕالصالح التعلمي العايل 
ببالد�، و¢رتقاء به وتjٔهيÔ لالس;تÉابة حلاجGات اLوÄ، ومواâبة 
املس;تÉدات اليت تفرضها التحوالت امل�سارIة لبناء جممتع العمل واملعرفة Iىل 

علمي العايل ببالد� الزال بعيدا لك البعد عن أ?هداف اكفة أ?صعدة، فٕان الت
املسطرة يف الرب�مج احلكويم، وعن مضامني الربامج والس;ياسات العمومGة 

  .ملعمتدة يف قطاع التعلمي العايلا
¶ا ºسائلمك، الس;يدة الوز�رة، ما هو تقGميمك =لمخططات والربامج اليت 

  مت اعëدها وxاصة الرب�مج ¢س;تعÉايل؟
وما هو املنظور ¢سرتاتيجي ٕالصالح التعلمي العايل Iىل ضوء التقر�ر 

  أ?xري =لمÉلس أ?Iىل =لتعلمي العايل؟ 
  .وشكرا

        ::::الس;يد رئ>س اجللسةالس;يد رئ>س اجللسةالس;يد رئ>س اجللسةالس;يد رئ>س اجللسة
        . . . . شكراشكراشكراشكرا

ٕاذن ن�oقل ٕاىل السؤال املوايل وهو حول موضوع ٕاصالح التعلمي العايل 
لفريق احملرتم تقدم به فريق أ?صاÄ واملعارصة، فليتفضل ٔ�Þد ٔ�عضاء هذا ا

  .لطرح السؤال

        ::::عبد السالم بلقشورعبد السالم بلقشورعبد السالم بلقشورعبد السالم بلقشور    املس�شار الس;يداملس�شار الس;يداملس�شار الس;يداملس�شار الس;يد
  .شكرا الس;يد الرئ>سشكرا الس;يد الرئ>سشكرا الس;يد الرئ>سشكرا الس;يد الرئ>س

        الس;يدة الوز�رة والس;يد�ن الوز�ر�ن،الس;يدة الوز�رة والس;يد�ن الوز�ر�ن،الس;يدة الوز�رة والس;يد�ن الوز�ر�ن،الس;يدة الوز�رة والس;يد�ن الوز�ر�ن،
        الس;يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،الس;يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،الس;يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،الس;يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

ملاذا الس;يدة الوز�رة انتظر� حىت الثاين من الشهر : سؤايل هو اكلتايل
حلايل؟ ملاذا لك هذا التxٔjري ٕاىل احلايل =لسامع ٕ صالح م�ظومة التعلمي ا

Þدود هذا التارخي، Iلام بjٔن هذا القطاع يعرف اخoالالت âبرية وIديدة 
  يه القضية الثانية بعد قضية الصحراء املغربية؟  تهومoنوIة، وتعترب قضي 

إالIالن عن ٕاصالح التعلمي العايل واملنظومة  نملاذا لك هذا التxٔjري ع
  التعلميية cشلك Iام؟ 

  .اوشكر 

        ::::الس;يد رئ>س اجللسةالس;يد رئ>س اجللسةالس;يد رئ>س اجللسةالس;يد رئ>س اجللسة
        ....شكرا الس;يد املس�شار احملرتمشكرا الس;يد املس�شار احملرتمشكرا الس;يد املس�شار احملرتمشكرا الس;يد املس�شار احملرتم

ن�oقل ٕاىل السؤال املوايل، ٔ�ي السؤال الثالث، حول موضوع ٕاصالح 
م�ظومة التعلمي العايل، وقد تقدم هبذا السؤال فريق العداÄ والتمنية، 

  .فليتفضل ٔ�Þد ٔ�عضاء هذا الفريق لتقدمي السؤال

�مال مGرصةٔ�مال مGرصةٔ�مال مGرصةٔ�مال مGرصة    املس�شارة الس;يدةاملس�شارة الس;يدةاملس�شارة الس;يدةاملس�شارة الس;يدةٔ::::        
        .... الرمحن الرحمي الرمحن الرحمي الرمحن الرحمي الرمحن الرحميcسم هللاcسم هللاcسم هللاcسم هللا

        ....شكرا س;يدي الرئ>سشكرا س;يدي الرئ>سشكرا س;يدي الرئ>سشكرا س;يدي الرئ>س
        ....السادة الوزراءالسادة الوزراءالسادة الوزراءالسادة الوزراء

        ....السادة املس�شارون احملرتمونالسادة املس�شارون احملرتمونالسادة املس�شارون احملرتمونالسادة املس�شارون احملرتمون
ما هو موقع ٕاصالح التعلمي العايل والبحث العلمي مضن : سؤالنا هو

الرؤية إالسرتاتيجية ٕالصالح م�ظومة الرتبية والتكو�ن، اليت ٔ�جنزها اtلس 
  أ?Iىل =لرتبية والتكو�ن والبحث العلمي؟ 

  ا يه حصيS ٕاصالح م�ظومة التعلمي العايل يف الس;نوات السابقة؟ وم
وما يه املقاربة اليت س;تعمتدها وزا̈رمك يف تزنيل هذه الرؤية 

  إالسرتاتيجية ٕالصالح م�ظومة الرتبية والتكو�ن يف املرSÞ املق�S؟
  .شكرا

        ::::الس;يد رئ>س اجللسةالس;يد رئ>س اجللسةالس;يد رئ>س اجللسةالس;يد رئ>س اجللسة
        . . . . شكرا الس;يدة املس�شارةشكرا الس;يدة املس�شارةشكرا الس;يدة املس�شارةشكرا الس;يدة املس�شارة

وايل، حول موضوع ٕاسرتاتيجية احلكومة ا?ٓن ن�oقل ٕاىل السؤال امل
ٕالصالح التعلمي العايل، وهذا السؤال قد طرح من طرف الفريق احلريك، 

  .فليتقدم ٔ�Þد ٔ�عضاء الفريق لطرح السؤال

        ::::عبد الرحامن اLر÷يسعبد الرحامن اLر÷يسعبد الرحامن اLر÷يسعبد الرحامن اLر÷يس    املس�شار الس;يداملس�شار الس;يداملس�شار الس;يداملس�شار الس;يد
        ....شكرا الس;يد الرئ>سشكرا الس;يد الرئ>سشكرا الس;يد الرئ>سشكرا الس;يد الرئ>س

        ....السادة الوزراءالسادة الوزراءالسادة الوزراءالسادة الوزراء
        ٕاخواين املس�شار�ن، ٔ�خوايت املس�شارات،ٕاخواين املس�شار�ن، ٔ�خوايت املس�شارات،ٕاخواين املس�شار�ن، ٔ�خوايت املس�شارات،ٕاخواين املس�شار�ن، ٔ�خوايت املس�شارات،

م�ظومة الرتبية والتكو�ن يف مشوليهتا، ويف شق التعلمي  ÷شلك ٕاصالح
العايل خصوصا، ٕاÞدى ٔ�مه القضا¡ ومن أ?وراش املفoوÞة اليت اس;تعصت 

  .Iىل خمتلف احلكومات املتعاق�ة ٕاجياد وٕابداع الوصفة املناس;بة لها
Rليا نقدا و�شخيصا  2012غشت  20وقد اكن اخلطاب املليك 

علمي العايل رافعة ٔ�ساس;ية =لتمنية ¢قoصادية =لوضع، واعتبارا لكون الت
  .و¢جëعية، فٕان إالصالح ٔ�صبح مطلبا IاRال و�ٓنيا

ºسائلمك، الس;يدة الوز�رة، ما يه ٔ�س;باب الوضع ا�تل  ،وبناءا Iليه
  ملنظومة التعلمي العايل؟

  4نيا، ما يه ٕاسرتاتيجية احلكومة ٕالصالح قطاع التعلمي العايل؟
  .شكرا

        ::::اجللسةاجللسةاجللسةاجللسة    الس;يد رئ>سالس;يد رئ>سالس;يد رئ>سالس;يد رئ>س
        . . . . شكرا الس;يد املس�شارشكرا الس;يد املس�شارشكرا الس;يد املس�شارشكرا الس;يد املس�شار

ن�oقل ا?ٓن ٕاىل السؤال املوايل حول موضوع ٕاسرتاتيجية ٕاصالح التعلمي 
العايل، ا¶ي طرح من طرف فريق التجمع الوطين لٔ�حرار، فليتفضل ٔ�Þد 

�عضاء الفريق لتقدمي السؤالٔ.  
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        ::::محمد البكوريمحمد البكوريمحمد البكوريمحمد البكوري    املس�شار الس;يداملس�شار الس;يداملس�شار الس;يداملس�شار الس;يد
        ....شكرا الس;يد الرئ>سشكرا الس;يد الرئ>سشكرا الس;يد الرئ>سشكرا الس;يد الرئ>س

        الوز�رة،الوز�رة،الوز�رة،الوز�رة،    الس;يد الوز�ر، الس;يدةالس;يد الوز�ر، الس;يدةالس;يد الوز�ر، الس;يدةالس;يد الوز�ر، الس;يدة
        السادة املس�شار�ن، الس;يدات املس�شارات،السادة املس�شار�ن، الس;يدات املس�شارات،السادة املس�شار�ن، الس;يدات املس�شارات،السادة املس�شار�ن، الس;يدات املس�شارات،

يعترب التعلمي العايل مرشوIا جممتعيا يعمتد Iىل بناء جممتع املعرفة واس;تعادة 
ر¡دة اجلامعة املغربية يف التكو�ن وإالشعاع وتوفري الرشوط الالزمة 
جلودته، و�شجيع التكو�ن يف اtاالت املنفÀoة Iىل سوق الشغل وتلبية 

منية ¢قoصاد القامئ Iىل املعرفةمoط    .لبات اtمتع ̈و
الس;يد الوز�ر، ºسائلمك يف ظل إالâراهات اليت يع>شها قطاع التعلمي 
العايل، ºسائلمك عن التدابري إالجرائية اليت تعمتد وزا̈رمك =لهنوض هبذا 

  القطاع؟
  وما يه إالسرتاتيجية إالصالحGة املقرتÞة يف هذا القطاع؟

  .شكرا

        ::::ئ>س اجللسةئ>س اجللسةئ>س اجللسةئ>س اجللسةالس;يد ر الس;يد ر الس;يد ر الس;يد ر 
        . . . . شكرا الس;يد املس�شارشكرا الس;يد املس�شارشكرا الس;يد املس�شارشكرا الس;يد املس�شار

وا?ٓن �ٓخر سؤال قد مت طرÞه من طرف فريق ¢حتاد العام ملقاوالت 
املغرب، حول موضوع ٕاسرتاتيجية ٕاصالح التعلمي العايل والبحث العلمي، 

  .فليتفضل ٔ�Þد ٔ�عضاء الفريق لطرح السؤال

        ::::يوسف حميوسف حميوسف حميوسف حميييييييي    املس�شار الس;يداملس�شار الس;يداملس�شار الس;يداملس�شار الس;يد
        ....شكرا الس;يد الرئ>سشكرا الس;يد الرئ>سشكرا الس;يد الرئ>سشكرا الس;يد الرئ>س

        ....ن الرحمين الرحمين الرحمين الرحميcسم هللا الرمحcسم هللا الرمحcسم هللا الرمحcسم هللا الرمح
        السادة الوزراء، الس;يدة الوز�رة،السادة الوزراء، الس;يدة الوز�رة،السادة الوزراء، الس;يدة الوز�رة،السادة الوزراء، الس;يدة الوز�رة،

        السادة املس�شارون واملس�شارات،السادة املس�شارون واملس�شارات،السادة املس�شارون واملس�شارات،السادة املس�شارون واملس�شارات،
ٕان بالد� ويه �سعى ٕاىل حتقGق ¨منيهتا املس;تدامة كدوÄ صاIدة، 
حتتاج ٔ�كرث من ٔ�ي وقت مىض ٕاىل حبث Iلمي يف مس;توى طمو�ا 
وتطلعاهتا، وهذا لن يتjٔىت ٕاال �ربط اجلامعة مبحيطها السوس;يو اقoصادي 

المئة م�توÛا مع ÞاجGات املقاوالت، وذ° Iرب ٕارشاك املقاوÄ وم
و¢لتصاق هبا وحباجGاهتا ف× خيص املعارف واملعارف املهنية، وكذا دمع 

  . البحث العلمي  ملوارد املادية وال�رشية  ل�س;بة =لÉامعة واملقاوالت معا
  . وهو ما يطرح، الس;يدة الوز�رة، ٕاشاكلية إالنفاق ٕ حلاح

 603ي الوقت ا¶ي وصل فGه إالنفاق العاملي Iىل البحث العلمي ٕاىل فف
مل  ،رمغ ما حققoه من منو يف هذا إالنفاق ،مليار دوالر س;نو¡، جند بالد�

من الناجت اLاxيل اخلام، كام Þدد ذ° امليثاق  %1تصل بعد ٕاىل ٕانفاق 
  .الوطين =لرتبية والتكو�ن

أ?وان الختاذ خطوة ٕاجرائية من ٔ�ال ¨رون، الس;يدة الوز�رة، ٔ�نه �ٓن 
، Iرب أ?xذ 2016طرف احلكومة لتدارك أ?مر يف القانون املايل لس;نة 

مبقرتح ¢حتاد العام ملقاوالت املغرب ا¶ي ما ف� يطرÞه م�ذ س;نوات، 

والقايض بدمع البحث العلمي عن طريق القرض الرضييب، املمتثل يف خصم 
العلمي من املبلغ الرضييب املس;تحق  جزء من نفقات املقاوالت Iىل البحث

  Iلهيا؟
  .وشكرا

        ::::الس;يد رئ>س اجللسةالس;يد رئ>س اجللسةالس;يد رئ>س اجللسةالس;يد رئ>س اجللسة
        ....شكرا الس;يد املس�شارشكرا الس;يد املس�شارشكرا الس;يد املس�شارشكرا الس;يد املس�شار

ا?ٓن، سjٔعطي اللكمة =لس;يدة وز�رة التعلمي العايل لٕالRابة Iىل اكفة 
 18ٔ�جوبة =لحكومة حمددة يف لأ?س;ئS، مذâرا ٕا¡ها بjٔن احلصة ا�صصة 

  .دقGقة
  .ةتفضيل الس;يدة الوز�رة ٕاىل املنص

الوز�رة املنتدبة Lى وز�ر التعلمي العايل والبحث الوز�رة املنتدبة Lى وز�ر التعلمي العايل والبحث الوز�رة املنتدبة Lى وز�ر التعلمي العايل والبحث الوز�رة املنتدبة Lى وز�ر التعلمي العايل والبحث     ،،،،الس;يدة مجيS مصىلالس;يدة مجيS مصىلالس;يدة مجيS مصىلالس;يدة مجيS مصىل
        ::::العلمي و¨كو�ن أ?طرالعلمي و¨كو�ن أ?طرالعلمي و¨كو�ن أ?طرالعلمي و¨كو�ن أ?طر

        ....cسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Iىل ٔ�رشف املرسلنيcسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Iىل ٔ�رشف املرسلنيcسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Iىل ٔ�رشف املرسلنيcسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Iىل ٔ�رشف املرسلني
بداية، امسحوا يل الس;يدات املس�شارات، السادة املس�شار�ن، الس;يد 

تعبري لمك عن ممتنيايت لمك الرئ>س، Iىل هتن�oمك  لثقة اليت حظيمت هبا وال 
  . لتوفGق يف هذه الوالية ال�رشيعية، الوالية اجلديدة  ل�س;بة لمك

بداية، الشك ٔ�ن هاذي م�اس;بة كذ° لتحية جملس املس�شار�ن Iىل 
  .طرح ٕاشاكلية التعلمي العايل ببالد�، ومداxل إالصالح

 Sالقول يف اليوم، موضوع ٕاصالح التعلمي العايل مل يعد، يعين من �ف
مواضيع إالصالح، ولك�ه ٔ�صبح �ك�يس بعدا اسرتاتيجيا  لنظر ٕاىل ٔ�مهية 

  .التعلمي، واعتباره قاطرة حقGقGة ٔ?ي ¨منية مoوقعة يف اtمتع
اليوم، الس;يد الرئ>س، السادة املس�شار�ن، الشك ٔ�ن بالد� عرفت 

امليثاق ¨راكامت �مة يف جمال التعلمي ويف جمال ٕاصالح التعلمي، بدءا من 
الوطين =لرتبية والتكو�ن ومرورا  لرؤية إالسرتاتيجية اجلديدة لٕالصالح ما 

  .2030و 2015بني 
طبعا، وزارة التعلمي العايل وجوا  عن ٔ�س;ئلتمك، الوزارة ومرشوع 

  إالصالح مل ينطلق اليوم،
بعرض الرب�مج  2012مرشوع إالصالح انطلق مع هذه احلكومة م�ذ 

  .احلكويم
احلكويم كام ال خيفى Iليمك، الس;يدات املس�شارات، السادة الرب�مج 

  .املس�شار�ن، طرح يعين تصوره، تصور احلكومة ٕالصالح التعلمي
ويف هذا إالطار، هذا املرشوع إالصال� ا¶ي تقدمت به احلكومة 

، وصادق Iليه الربملان مبÉلس;يه، اكن مبثابة تعاقد، يعين، تعاقد 2012م�ذ 
  .ة ال�رشيعية من Ûة، ومع املواطنني من Ûة ٔ�خرىوالزتام مع املؤسس

متت ¨رمجة توÛات الرب�مج احلكويم ٕاىل خمطط معل، خمطط معل يف 
  .2016 - 2013الوزارة ما بني 

طبعا، تقدم�ا يف ٕاجناز العديد من أ?هداف املسطرة، وهذه م�اس;بة 
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  :الس;تعراض بعضها، و لتايل مفداxليت س̈رتكز Iىل حمور�ن رئ>س;يني
احملور أ?ول مرتبط، يعين، مبقارب��ا لٕالصالح واtاالت اليت اكن 

  .التدxل فهيا واكن فهيا تقدم âبري
واملس;توى الثاين من املداSx املرتبط cسؤالمك، س;يكون حول نظرتنا 

  .لٕالصالح يف ٕاطار الرؤية إالسرتاتيجية املنجزة
مخس حماور   ل�س;بة =لمحور أ?ول، ٔ�قول بjٔنه الرب�مج احلكويم سطر

منية اقoصاد املعرفة   .رئ>س;ية مرتبطة ب��اء جممتع املعرفة ̈و
يف هذا إالطار، يعين احملاور أ?ساس;ية ارتبطت مبالمئة التكو�ن =لرفع 
من قابلية اخلرجيني من xالل تطو�ر التعلمي العايل وتوس;يع العرض وحتسني 

  .اجلودة
  . القطاعاحملور الثاين، حتسني احلاكمة، حتسني حاكمة تدبري

احملور الثالث، مرتبط بتطو�ر م�ظومة البحث العلمي والتقين 
  .و¢بتاكر، وجعلها قاطرة =لتمنية ¢قoصادية و¢جëعية يف بالد�

احملور الرابع، مرتبط بدمع وتطو�ر اخلدمات ¢جëعية املقدمة =لطلبة، 
  .ضام� لتاكفؤ الفرص، وحرصا Iىل âرامة الطالب

مس، مراجعة الرتسانة القانونية املنظمة لقطاع التعلمي العايل واحملور اخلا
كو�ن أ?طر   .والبحث العلمي ̈و

Iليه ٕاذن، هذه احملاور امخلس متت ¨رمجهتا يف خمطط معل اش;تغلت 
احلكومة والوزارة الوصية ملدة ٔ�ربع س;نوات، وحنن ا?ٓن يف الس;نة أ?xرية 

وIة من أ?هداف اليت من هذه الوالية، وطبعا يف هذه الس;نة هناك مجم
  .ºسعى ٕاىل حتقGقها سjٔحتدث عهنا الحقا

 Sٕاذن قلت،  ل�س;بة لهذه أ?هداف وجوا  عن السؤال املرتبط  حلصي
يف هذا الشjٔن، ٔ�ؤكد الس;يدات املس�شارات، السادة املس�شار�ن، ٔ�نه مت 

  .يعين ٔ�ول حمور مت ¢ش;تغال Iليه وهو توس;يع العرض الرتبوي
وس;يع العرض الرتبوي وحتسني اجلودة، يعترب من موضوع ت ،اليوم

اtاالت اليت اش;تغلت Iلهيا احلكومة بيعين مبسؤولية âبرية، فمت توس;يع 
، %21.5مقعد ٕاضايف، ٔ�ي �ز¡دة تقدر  79.206الطاقة ¢س�Gعابية ب 

  . وذ° من xالل معلية التوس;يع و¢س;تÀدا4ت اجلديدة
ل توس;يع العرض، الرفع من والرفع كذ°، يف هذا إالطار، من xال

Iدد املناصب ا�صصة لٔ�ساتذة الباح$ني، فoقريبا يف م�ادرة قد نعتربها 
Iرب حتويل  500ٕاطار Iرب فoح م�اراة مفoوÞة، و 500اس;ت%�ائية، مت رصد 

Iرب التعاقد مع اLاك¨رة الباح$ني  300املناصب، ويف هذه الس;نة س;نضيف 
  .يف س& اLكتوراه
�صب هذه الس;نة وق�لها، وهذه الس;نة كذ° م  1300ٕاذن، رصد 

  .م�صب Rديدة 500م�صب وفoح  500القادمة ٕان شاء هللا س>مت حتويل 
 ل�س;بة لتحسني اجلودة اليت تعترب رهان âبري يف التعلمي العايل وم�ظومة 

  :البحث العلمي، مت ٕاصالح س& إالRازة من xالل
  ؛مراجعة دفا¨ر الضوابط البيداغوجGة -

القانون احملدث =لواكÄ الوطنية لتقGمي وضامن جودة التعلمي ٕاصدار  -
  ؛العايل والبحث العلمي

تفعيل إالجراءات اجلديدة املتعلق ٕ صالح التكوينات الطبية  -
  ؛والصيدلية وطب أ?س;نان

الرفع كذ° من قابلية اخلرجيني يف سوق الشغل Iرب تنويع التكوينات  -
  ؛لتكوينات عندها ارتباط cسوق الشغلمن ا %50املمهننة، تقريبا اليوم 

ٕاطالق مشاورات مع القطاIات احلكومGة من ٔ�Rل ٕاجياد مجموIة من  -
  .املبادرات لتÀديد ÞاRات التكو�ن وتوفريها

و ل�س;بة tال احلاكمة ا¶ي نعتربه ٔ�ساس;يا =لهنوض مبنظومة التعلمي 
ادرات مرتبطة العايل والبحث العلمي يف بالد�، فمت اختاذ مجموIة من املب

 عëد معايري Rديدة لرتقGة أ?ساتذة املؤهلني ٕاىل ٕاطار ٔ�س;تاذ التعلمي 
  .ج العلمي ول>س فقط Iىل أ?قدمGةالعايل، بناء Iىل إالنتا

�ضف ٕاىل ذ° ¢هëم  جناز نظام معلومايت Rديد، ٕالمياننا العميق بjٔن ٔ
هو تطو�ر  ،اكمةاملدxل احلقGقي، ومن املداxل أ?ساس;ية ٕالرساء نظام احل

  .وٕارساء نظام معلومايت
اعëد املقاربة ال�شارâية يف تدبري القطاع سواء يف املس;توى  ،وكذ°

  .ال�رشيعي ٔ�و يف العديد من املبادرات
 ل�س;بة جلانب البحث العلمي وتطو�ر التك�ولوجGا و¢بتاكر جلعلها 

jٔول م�ادرة، يعين، فعال قاطرة =لتمنية ¢قoصادية و¢جëعية يف بالد�، ف
اليت مت ¢ش;تغال Iلهيا يه تفعيل ا=لجنة الوزارية اLامئة =لبحث العلمي 
والتمنية التك�ولوجGا و¢بتاكر اليت توقفت زهاء س;بع س;نوات، وانعقدت 

، وس��عقد ٕان شاء هللا اLورة السادسة 2014دورهتا اخلامسة يف يونيو 
  .يف ٔ�واخر هذا الشهر

الوطنية =لبحث العلمي والتك�ولو( ملواâبة ÞاجGات حتيني إالسرتاجتية 
التمنية ¢قoصادية و¢جëعية وفقا =لتÀد¡ت اليت تعرفها بالد�، ؤ�مه يشء 

ت يف جمال البحث العلمي اعتربت �ري وهو تعبئة موارد مالية ٕاضافGة ُخض 
  . مس;بوقة

فاليوم مت، يعين، اخنراط مجموIة من املؤسسات العمومGة، ومن 
  . رشاكت كذ°، يف جمال دمع البحث العلمي يف بالد�ال 

ويف اtال ال�رشيعي متت ٕاضافة  ب xاص  لبحث العلمي يف 
متمي القانون  املعروض ا?ٓن Iىل ٔ�نظار أ?مانة  01.00القانون، يعين تغيري ̈و

  .العامة =لحكومة يف انتظار اس;تكامل املسطرة ال�رشيعية اخلاصة هبذا القانون
م�ادرات كثرية ومoنوIة يف ٕاطار �شجيع البحث العلمي، دمع يه  ،ٕاذن

، ويعين هناك مجموIة 2400درمه عوض  3000م�ح ا-متزي، اليوم وصلنا ٕاىل 
  . من املبادرات سjٔذâر هبا يف اجلزء الثاين من اجلواب

  .شكرا لمك
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        ::::الس;يد رئ>س اجللسةالس;يد رئ>س اجللسةالس;يد رئ>س اجللسةالس;يد رئ>س اجللسة
        . . . . شكرا الس;يدة الوز�رةشكرا الس;يدة الوز�رةشكرا الس;يدة الوز�رةشكرا الس;يدة الوز�رة

ص  ل�س;بة =لس;يدات والسادة ٕاذن ا?ٓن ن�oقل ٕاىل ما تبقى من احلص
  . املس�شار�ن ٔ�حصاب أ?س;ئS =لتعقGب

ؤ�عطي اللكمة، ٔ�وال =لفريق ¢س;تقاليل =لوÞدة والتعادلية ف× تبقى هلم 
  .من الوقت، فليتفضل ٔ�Þد الس;يدات ٔ�و السادة املس�شار�ن

        ::::املس�شار الس;يد عبد السالم ا=لباراملس�شار الس;يد عبد السالم ا=لباراملس�شار الس;يد عبد السالم ا=لباراملس�شار الس;يد عبد السالم ا=لبار
        ....شكرا الس;يد الرئ>سشكرا الس;يد الرئ>سشكرا الس;يد الرئ>سشكرا الس;يد الرئ>س

        الس;يدة الوز�رة،الس;يدة الوز�رة،الس;يدة الوز�رة،الس;يدة الوز�رة،
        الوز�ر،الوز�ر،الوز�ر،الوز�ر،    الس;يدالس;يدالس;يدالس;يد

        ٕاخواين املس�شار�ن، ٔ�خوايت املس�شارات،ٕاخواين املس�شار�ن، ٔ�خوايت املس�شارات،ٕاخواين املس�شار�ن، ٔ�خوايت املس�شارات،ٕاخواين املس�شار�ن، ٔ�خوايت املس�شارات،
�عود ٕاليمك، الس;يدة الوز�رة، ٔ?قول من xالل ما مسعته يف تدxلمك، ٔ
�قول بjٔننا نطمنئ Iىل السري العام جلامعاتنا املغربية، وهذا ي�رش  خلري، نظرا ٔ
ملا مسعناه من �رامج، خصوصا احملاور امخلس اليت ¨لكممت عهنا، الس;يدة 

  . رةالوز�
¢كتظاظ اليوم  ..�ري ٔ�ننا الزلنا نطمح ٕاىل ما هو ٔ�حسن، ٔ�ظن ٔ�ننا

ضارب ٔ�طنابه يف مجيع اجلامعات حىت ٔ�صبحت الطاقة ¢س�Gعابية ال ¨كفي 
وال �س;توعب Iدد الطلبة، م$ال، Rامعة ٕا�ن زهر ا=يل الطاقة ¢س�Gعابية 

ناس �ادي ٔ�لف، âيفاش بغي�Gو هاذ ال  100ٔ�لف وا?ٓن مسÉلني  40د¡لها 
   ؟=لمرشوع ا=يل ج�تيوه ا=يل مرشوع ا=يل كنمثنوه تريقاو�كونو 

ٕاىل هرض� Iىل فاس، رمغ Iدد اللكيات فالزال ¢كتظاظ xانق، 
  . يعرقل العمل داxل هذه اجلامعات

وا¶ي �متناه الفريق ¢س;تقاليل هو ربط اجلامعة  حمليط حىت ال 
  . ن ماذا يفعلونتتخرج ٔ�فواج وحجافل من الطلبة وال يعرفو

هناك إال5ك�اب Iىل بعض الشعب اليت سوف لن ختدم مصلÀة 
الطالب، هل من توجGه؟ هل من مراق�ة يف ال�سجيل؟ حسب النقط 
حىت 5رىق بتعلمينا اجلامعي ٕاىل ما نطمح ٕاليه وما نصبو ٕاليه مكغاربة حسب 

  ...التوÛات اليت
  .شكرا

        ::::الس;يد رئ>س اجللسةالس;يد رئ>س اجللسةالس;يد رئ>س اجللسةالس;يد رئ>س اجللسة
  .الوقت 8ىالس;يد املس�شار، ا5هت 

اللكمة =لمتدxل املوايل من فريق أ?صاÄ واملعارصة يف ٕاطار التعقGب، 
  .فليتفضل ٔ�Þد ٔ�عضاء الفريق احملرتم

        ::::بلقشوربلقشوربلقشوربلقشوراملس�شار الس;يد عبد السالم املس�شار الس;يد عبد السالم املس�شار الس;يد عبد السالم املس�شار الس;يد عبد السالم 
        ....شكرا الس;يد الرئ>سشكرا الس;يد الرئ>سشكرا الس;يد الرئ>سشكرا الس;يد الرئ>س

ٕاذن، الس;يدة الوز�رة، اس;متعنا ٕاىل ردمك ق�ل قليل ٔ�و يف خطا�مك ٕان 
وا�مك مل �كن شافGا وضافGا  ل�س;بة حص القول، واعترب� �لك رصاÞة ٔ�ن ج

  . ٕالينا، واكن يف احلقGقة مؤسف ٕاىل ٔ�بعد احلدود
Iىل اعتبار ٔ�ننا كنا ن�oظر ٕاجراءات واقعية Iىل ٔ�رض الواقع ول>س 
�ر�مج نظري �لك املقاي>س حيمل يف محولته ٔ�فاكر، وكذ° ممتنيات 

  . وطموح من ٔ�Rل ٕاصالح املنظومة
و واقع مزري وملموس، �كفي âيف ما قال يف Þني ٔ�ن الواقع اليوم ه

الزمGل املس�شار احملرتم أ?س;تاذ عبد السالم ا=لبار ق�ل قليل، ¢كتظاظ 
ا¶ي يرضب ٔ�طنابه يف املؤسسات اجلامعية حبيث ٔ�ننا ٔ�صبحنا ºش;به 

�قول طالب ٔ�و  ،5000و 4000املدرRات مبدرRات âرة القدم اليت تتÉاوز ٔ
ظروف الت��ع مل تعد ¨رىق ٕاىل املس;توى ، ٔ?ن ظروف اLراسة و )مoفرج(

  . املطلوب
درس;نا يف اجلامعات وكنا نعترب ٔ�ن الظروف �ٓنذاك يف س;نوات 
ال�سعينات ؤ�واخر ال>ن>�ات اكنت �ري م�اس;بة، ولكن اليوم لٔ�سف ٔ�ننا 
�صبحنا 5رى العجب العÉاب يف مؤسساتنا التعلميية اجلامعية، يف Þني ٔ�ننا ٔ

ن�oظر من خرجيينا ومن مس;تق�لنا رRال الغد ٔ�ن ن�oظر ٕاصالÞات âبرية و 
�كونوا يف املس;توى ليقودوا مؤسسات اLوÄ و�كونوا يف املس;توى 

  . املطلوب
كذ° املعدالت، ٔ�و بصفة Iامة لٕالصالح لكفة، اللكفة د¡ل هاذ 
إالصالح هذا واح�ا كن��عو قانون املزيانية ا=يل كن�oظروه يوصل لنا يف 

لهذا القطاع تبقى ٕان شاء هللا، ٔ�ن املزيانية ا�صصة  20املؤسسة د¡لنا يوم 
بjٔية مزيانية ميكن ٔ�ن نرتمج ما قدمoه الس;يدة  (Donc)هزيS وهزيR Sدا، 

  الوز�رة احملرتمة ق�ل قليل Iىل ٔ�رض الواقع؟
تبقى هذه أ?فاكر ٔ�و الربامج اليت قدممتوها �ري قابS لٔ�جرٔ�ة Iىل  ،ٕاذن

�رض الواقعٔ.  
ا¶ي مل �ر  100.01ربة القانونية الزلنا ن�oظر القانون رمق املقا ،كذ°

النور ٕاىل Þدود الساIة، كذ° هذه معيقات âبرية =لمؤسسة التعلميية 
  . اجلامعية

وIد الس;يد الوز�ر اLاودي بتجميع اجلامعات ومل يقم بذ°  ،وكذ°
، وقد رصح �لك جرٔ�ته املعهودة ٔ�نه هناك بعض الشعب 2013م�ذ س;نة 

Þذفها ٔ?هنا خترج العاطلني ٔ�و بعض اجلامعات خترج العاطلني، لكن جيب 
  ..ا=لحظة لٔ�سف اليشء من هذا Iىل ٔ�رض الواقع حلدود

        ::::الس;يد رئ>س اجللسةالس;يد رئ>س اجللسةالس;يد رئ>س اجللسةالس;يد رئ>س اجللسة
  .الوقت الس;يد املس�شار 8ىا5هت 

        ::::بلقشوربلقشوربلقشوربلقشوراملس�شار الس;يد عبد السالم املس�شار الس;يد عبد السالم املس�شار الس;يد عبد السالم املس�شار الس;يد عبد السالم 
  .ٕاذا شكرا الس;يد الرئ>س

        ::::الس;يد رئ>س اجللسةالس;يد رئ>س اجللسةالس;يد رئ>س اجللسةالس;يد رئ>س اجللسة
ايل، فريق العداÄ والتمنية يف ٕاطار التعقGب، ا?ٓن اللكمة =لفريق املو 

  .فليتفضل مشكورا
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        ::::Þايم ا�LنÞايم ا�LنÞايم ا�LنÞايم ا�Lن    يليليليلالعالعالعالع    عبدعبدعبدعبداملس�شار الس;يد املس�شار الس;يد املس�شار الس;يد املس�شار الس;يد 
        ....شكرا الس;يد الرئ>سشكرا الس;يد الرئ>سشكرا الس;يد الرئ>سشكرا الس;يد الرئ>س

        الس;يدة الوز�رة احملرتمة،الس;يدة الوز�رة احملرتمة،الس;يدة الوز�رة احملرتمة،الس;يدة الوز�رة احملرتمة،
        السادة الوزراء،السادة الوزراء،السادة الوزراء،السادة الوزراء،

        ٕاخواين، ٔ�خوايت املس�شارات،ٕاخواين، ٔ�خوايت املس�شارات،ٕاخواين، ٔ�خوايت املس�شارات،ٕاخواين، ٔ�خوايت املس�شارات،
سرتاتيجية ٕاصالح التعلمي اس;متعنا ٕ معان جلوا�مك حول سؤالنا املتعلق  

يل، وحنن ºسÉل �لك موضوعية ¨مثي��ا خلطوا¨مك العملية والواقعية العا
  . واملوضوعية املرتبطة ٕ صالح م�ظومة التعلمي العايل

حنن نتابع امoصاص الطاقة ¢س�Gعابية واtهود املبذول يف هذا إالطار، 
نتابع ٔ�يضا الز¡دة يف املنح، نتابع ٔ�يضا التغطية الصحية =لطلبة، نتابع ٔ�يضا 

قGة أ?ساتذة الباح$ني Iىل ٔ�ساس البحث العلمي، هذا لكه يعكس ٕارادة ¨ر 
  .قوية =لهنوض بواقع ٕاصالح التعلمي العايل

حصيح، حنن ن�oظر خطوات ٔ�خرى، ن�oظر املزيد من الت�س;يق بني 
س;ياسة وزا̈رمك وبني اجلامعات، حصيح هناك اس;تقاللية اجلامعة، لكن البد 

  . من رؤية م�دجمة
إالسرتاتيجية، وهناك امليثاق الوطين، وهناك الرب�مج هناك الرؤية 

احلكويم، ٕاذن البد من رؤية م�دجمة تنصهر فهيا مجيع الس;ياسات، س;ياسة 
  .الوزارة وس;ياسة اجلامعات و5زوال ٕاىل اللكيات

الس;يدة الوز�رة، املزيد من املناصب لٔ�ساتذة الباح$ني، حىت  ،ن�oظر
، ٔ?ن بالد� ف× يتعلق بعدد الطلبة، 5متكن ٔ�يضا من املزيد من اجلامعات

رمغ ٔ�ننا ºش;تيك من ¢كتظاظ، لكن املعدالت  ملقارنة مع اLول اtاورة 
تبقى معدالت م�خفضة، الزلنا حباRة ٕاىل اجلامعات وحباRة ٕاىل الطلبة، 

  .لكن رشيطة مواâبهتا بطبيعة احلال  ملناصب املالية
ت مع ÞاجGات ال�شغيل، هناك هناك ÞاRة =لمزيد من مالمئة التكوينا

  .جمهودات حنن 5مثهنا ونتابعها
حصيح ٔ�ن هناك مزيانية ، هناك ٔ�يضا ÞاRة =لهنوض بواقع البحث العلمي

حمرتمة، وهناك مشاريع ٔ�طلقهتا الوزارة ف× يتعلق بتلقي طلبات العروض 
املتعلقة  لبحث العلمي، لكن البد من دور Rديد ؤ�سايس =لقطاع اخلاص، 

من وزا̈رمك املزيد من حتفزي القطاع اخلاص وٕادماRه يف هذه الرؤية،  ن�oظر
ف× يتعلق  لبحث  %70القطاع اخلاص يف اLول املتقدمة ÷سامه بjٔكرث من 

  .العلمي ا¶ي I Yالقة  لتمنية
  .هذه ل>ست فقط مسؤولية الوز�رة لوÞدها

  .شكرا الس;يد الرئ>س

        ::::الس;يد رئ>س اجللسةالس;يد رئ>س اجللسةالس;يد رئ>س اجللسةالس;يد رئ>س اجللسة
  .ا5هت8ى الوقت

ة =لفريق املوايل يف ٕاطار التعقGب وهو الفريق احلريك، فليتفضل اللكم
�Þد ٔ�عضائه مشكورأ.  

        ::::عبد الرحامن اLر÷يسعبد الرحامن اLر÷يسعبد الرحامن اLر÷يسعبد الرحامن اLر÷يس    املس�شار الس;يداملس�شار الس;يداملس�شار الس;يداملس�شار الس;يد
        ....شكرا الس;يد الرئ>سشكرا الس;يد الرئ>سشكرا الس;يد الرئ>سشكرا الس;يد الرئ>س

        معايل الوز�رة،معايل الوز�رة،معايل الوز�رة،معايل الوز�رة،
        ٕاخواين املس�شار�ن، ٔ�خوايت املس�شارات،ٕاخواين املس�شار�ن، ٔ�خوايت املس�شارات،ٕاخواين املس�شار�ن، ٔ�خوايت املس�شارات،ٕاخواين املس�شار�ن، ٔ�خوايت املس�شارات،

يف احلقGقة واح�ا ت�س;متعو ٕ معان =لجواب د¡ل أ?خت الوز�رة، اكن 
 احلقGقة د¡ل التوRه ا=يل هو معويم ٕان شاء هللا لٕالسرتاتيجية جواب يف

  . ا=يل �ادي ختدم ٕان شاء هللا يف املدى البعيد
ٕاال ٔ�ننا، معايل الوز�رة، اح�ا تنطلبو بjٔنه �كون �ر�مج اس;تعÉايل لبعض 

نعطي بعض أ?م$S، اكملناطق حبال اجلهة د¡ل اجلديدة املناطق، و�ادي 
لت، كام تتعرفوا، معايل الوز�رة، هناك بنا¡ت ولكن DفGال- د¡ل درIة

هذا ¢كتظاظ ا=يل اك�ن يف ٕا�ن  بوÞدها، اح�ا حلد ا?ٓن، الس;يدة الوز�رة،
زهر ا=يل هرضو Iليه إالخوان هو âيتزنل عند� يف اجلامعة املتعددة 

  .¢خoصاصات يف مدينة ورزازات
=يل كتعانيه هذه وكذ° يف إالقلمي د¡ل الراش;يدية ٔ?نه إالشاكل ا

 Des(البنا¡ت هادو يه ٔ�نه حلد ا?ٓن أ?ساتذة ما اكي��Gشاي اك�ن 
vacataires ( ة د¡لIنه �كونوا مجمو�وهذا اح�ا بغينا نب�Gو ٔ�جGال وكنطلب ٔ

أ?ساتذة داك¨رة ا=يل يقريو هاذ الوليدات هادو د¡ل هذه املنطقة حىت هام 
 .د¡هلم يف مجيع املدن�كون عندمه نفس الفرص ا=يل عند إالخوان 

ٕاال ٔ�نه كنالحظوا دامئا ٔ�ن هذه املناطق دامئا بقGت معزوÄ، و�لك ٔ�سف 
اكن نفس إالحساس حىت يف هاد املسÄٔj د¡ل اجلامعات ا=يل xاصها ¨كون 
Iىل أ?قل بتضامن مع هذه املناطق، ا=يل كام تتعرفو هذه املناطق ا=يل 

الوظائف العمومGة يف املغرب  عطات مجموIة د¡لاعطات ٔ�ساتذة ٔ�Rالء و ا
  . عطات رRاالتاو 

ٕاىل ٔ�نه يف الرب�مج د¡لمك، أ?خت الوز�رة، كنحسو بjٔنه مازال اح�ا 
، وكنمتناو ٔ�نه ا�ادي 5زيدو ن�س;ناو الك$ري، ٕاال ٔ�ن أ?بناء د¡لنا مازال âيضيعو 

تعطى هلم الفرصة، معايل الوز�رة، وكنطلبو cيش ز¡رة لهاد املنطقة  ش 
  . وا Iىل املعا�ةتوقف

، ومجموIة (Des vacataires)كام قلت أ?ساتذة، اكينني  ،فلÀد ا?ٓن
 Mب حلد ا?ٓن ما كتقراش، ٔ?ن ما اكي�ش أ?ساتذة فهيا، وهذا عَ د¡ل الش

 . ٕاشاكل âبري
اك�ن كذ° املشلك د¡ل املاسرت، âيفاش ٔ�نه مجيع اجلامعات �متك�وا 

يف Þني ٔ�ن هذه املنطقة ما عندهاش   ش يد�رو املاسرت =لوليدات د¡هلم
  .. نفس

  .شكرا الس;يد الرئ>س

        ::::الس;يد رئ>س اجللسةالس;يد رئ>س اجللسةالس;يد رئ>س اجللسةالس;يد رئ>س اجللسة
  . ا5هت8ى الوقت الس;يد املس�شار احملرتم

ا?ٓن التعقGب موâول ٔ?Þد ٔ�عضاء فريق التجمع الوطين لٔ�حرار 
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  .فليتفضل مشكورا

        ::::بكوريبكوريبكوريبكوريال ال ال ال املس�شار الس;يد محمد املس�شار الس;يد محمد املس�شار الس;يد محمد املس�شار الس;يد محمد 
        ....شكرا الس;يد الرئ>سشكرا الس;يد الرئ>سشكرا الس;يد الرئ>سشكرا الس;يد الرئ>س

        الس;يدة الوز�رة،الس;يدة الوز�رة،الس;يدة الوز�رة،الس;يدة الوز�رة،
نكر ٔ�Þد ٔ�5مك بذلمت جمهودات ج�ارة يف أ?ربع س;نوات املاضية من ال ي 

xالل ٕاIادة هيلكة مكو�ت اجلامعة Iرب ٕاقرار قانون أ?قطاب اجلامعية 
وا¶ي Rاء من الربملان مكقرتح قانون تفاIلمت معه ٕاجيابيا وcرسIة، وا¶ي Rاء 

  . هذا املقرتح جلعل اجلامعة ٔ�كرث اºسÉاما ومرو�
التجمع الوطين لٔ�حرار ل>س Iلينا ٕاال ٔ�ن 5مثن هذا  حنن يف فريق

  . إالجراء و يق إالجراءات أ?خرى املصاح�ة
الس;يدة الوز�رة، رمغ هذه إالصالÞات ٕاال ٔ�ن ذ° مل يوقف تدفق 
الطلبة Iىل اجلامعة، حبيث جند ٔ�ن الولوج ٕاىل اجلامعة ارتفع يف الفرتة ما بني 

توس;يع قاIدة املمنوÞني من ، وهذا يتطلب %11.5ٕاىل  2015و 2014
�بناء الشعب املغريب خصوصا الطبقة املعوزة، حGث مت تعممي هذه الفائدة ٔ

�لف طالب Rديد دون ٔ�ن ن�ىس الرفع من الطاقة ¢س�Gعابية  I42ىل ٔ
�لف  44سكن بدل  300ٔ�لف و 84لٔ�حGاء اجلامعية ا¶ي وصل ٕاىل ٔ

  . سكن
التدxالت يف هذا القطاع، شجعوا ٔ�كرث فعليمك، الس;يدة الوز�رة، ٔ�ن �ُ 

وكذ° ٔ�ماممك اليشء الك$ري لتقريب هذا املرفق العمويم من الساكنة 
القروية واملناطق املهمشة من Ûة، وكذ° حماربة العنف يف اجلامعة ا¶ي 

  . ال �زال يعرقل معلية التحصيل املعريف فهيا
  .وشكرا

        ::::الس;يد رئ>س اجللسةالس;يد رئ>س اجللسةالس;يد رئ>س اجللسةالس;يد رئ>س اجللسة
        . . . . شكرا الس;يد املس�شارشكرا الس;يد املس�شارشكرا الس;يد املس�شارشكرا الس;يد املس�شار

اللكمة ?ٓخر مoدxل  مس فريق ¢حتاد العام ملقاوالت ٕاذا سjٔعطي 
  .املغرب وذ° يف ٕاطار التعقGب بطبيعة احلال، فليتفضل مشكورا

        ::::املس�شار الس;يد يوسف حماملس�شار الس;يد يوسف حماملس�شار الس;يد يوسف حماملس�شار الس;يد يوسف حميييييييي
        ....شكرا الس;يد الرئ>سشكرا الس;يد الرئ>سشكرا الس;يد الرئ>سشكرا الس;يد الرئ>س

        الس;يدة الوز�رة احملرتمة،الس;يدة الوز�رة احملرتمة،الس;يدة الوز�رة احملرتمة،الس;يدة الوز�رة احملرتمة،
لقد اس;متعنا ٕ معان ٕاىل �ر�مج وزا̈رمك، ولكن ºسÉل ٔ�نه مل يمت إالRابة 

ا ومقرتح ¢حتاد العام ملقاوالت املغرب والقايض بدمع البحث Iىل سؤالن
واملمتثل يف خصم  (le crédit impôt)العلمي عن طريق القرض الرضييب 

جزء من نفقات املقاوالت Iىل البحث العلمي  ملبلغ الرضييب املس;تحق 
  . Iلهيا

وكذ°، الس;يدة الوز�رة، لقد ركزت يف سؤايل ا?ٓين Iىل ضعف 
إالنفاق Iىل البحث العلمي يف املغرب، ٔ?ن هذا إالنفاق ال يتÉاوز كام 

من الناجت اLاxيل اخلام، ؤ?ن اLمع املادي كام قلمت هو  %0.73تعلمون 

احملرك أ?سايس لتطو�ر البحث العلمي ا¶ي يعاين يف بالد� من صعو ت 
معيقات ٔ�خرى كثرية، ٔ��رزها ٔ�ن اجلامعة املغربية تع>ش يف عزÄ عن و 

حميطها ¢قoصادي و¢جëعي وال تواâب التحوالت ¢جëعية العميقة 
  .=لبالد

كام ال تواâب ÞاجGات املقاوÄ الوطنية وسوق الشغل، ٔ?ننا ظللنا 
 الس;يدة الوز�رة، جنرت نفس املشالك ونعيد طرح نفس أ?هداف يف لك

  .حمطات ٕاصالح التعلمي العايل والبحث العلمي
نظن بjٔنه التصاق اجلامعة املنتÉة  ملقاوÄ اليت �س;تق�ل املنتوج  ،ولهذا

اجلامعي، هو ردم =لهوة بني الطرفني، لتÉد املقاوÞ ÄاجGاهتا ف× خيص 
  .املعارف واملعارف املهنية

        : : : : الس;يد رئ>س اجللسةالس;يد رئ>س اجللسةالس;يد رئ>س اجللسةالس;يد رئ>س اجللسة
  .5555هتهتهتهت8ى8ى8ى8ى الوقت الوقت الوقت الوقتشكرا الس;يد املس�شار احملرتم، اشكرا الس;يد املس�شار احملرتم، اشكرا الس;يد املس�شار احملرتم، اشكرا الس;يد املس�شار احملرتم، ا

ا ا?ٓن سjٔعطي اللكمة =لس;يدة الوز�رة =لرد Iىل التعقGبات ف× تبقى ذإ 
  .لها من الوقت، فoفضيل

الس;يدة الوز�رة املنتدبة Lى وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي و¨كو�ن الس;يدة الوز�رة املنتدبة Lى وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي و¨كو�ن الس;يدة الوز�رة املنتدبة Lى وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي و¨كو�ن الس;يدة الوز�رة املنتدبة Lى وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي و¨كو�ن 
        ::::أ?طرأ?طرأ?طرأ?طر

        ....شكرا الس;يد الرئ>سشكرا الس;يد الرئ>سشكرا الس;يد الرئ>سشكرا الس;يد الرئ>س
        السادة املس�شار�ن،السادة املس�شار�ن،السادة املس�شار�ن،السادة املس�شار�ن،

        الس;يدات املس�شارات،الس;يدات املس�شارات،الس;يدات املس�شارات،الس;يدات املس�شارات،
  .مك من xالل الطرح ا¶ي تقدمت بهبداية ٔ�شكرمك Iىل تفاIل

�ريد التâٔjيد Iلهيا، ٔ�ننا مل نتقدم بوعود ٔ�و مبجرد ٔ Äٔjول مس�يعين طبعا، ٔ
Zم نظري، ولكن ٔ�ح�بت ٔ�ن ٔ�بدٔ� مداxليت  لشق أ?ول املرتبط 
 ملنجزات، وهو حصيS إالجناز احلكويم يف جمال التعلمي العايل، ارتباطا 

 2016- 2013ارتباطا كذ° مبخطط الوزارة  لرب�مج احلكويم من Ûة، و 
  .املنطلق من الرب�مج احلكويم

�و  ،مع ذ°ٔ Sموع أ?س;ئt نه  ل�س;بة��ريد ٔ�ن ٔ�ؤكد مرة ٔ�خرى ٔٔ
�ريد ٔ�ن ٔ�ؤكد Iلهيا، ٔ�ن ٔ�بدٔ� مبوضوع ¢كتظاظ، Iىل ٔ Äٔjول مس�تعقGبا¨مك، ٔ

  .اعتبار ٔ�ن هذا املوضوع يثار يف العديد من اtاالت
 800ي التذكري بjٔن اليوم ºس;بة الطلبة يف املغرب ال تتÉاوز ي��غ ،ٔ�وال

�لف، وهذا الرمق ٕاذا قار�ه ب�س;بة ساكنة املغرب، جند بjٔن متثيلية الطلبة ٔ
الزالت حمدودة مقارنة، كام ذâر ٔ�Þد السادة املس�شار�ن، ببÌان ٔ�خرى ا=يل 

الطلبة  عندها ٔ�قل من هذه ال�س;بة من �حGة ا-منو اLميوغرايف، ولكن Iدد
  .عندها يتÉاوز املاليني

ف�حن يف بالد� حنتاج ٕاىل ثقافة تؤسس ٔ?مهية اجلامعة،  عتبارها  ،ٕاذن
قاطرة =لتمنية ¢قoصادية و¢جëعية، حنتاج ٕاىل ثقافة تؤسس لرضورة ٕامتام 

  .التعلمي اجلامعي، هذا حيتاج ٕاىل جمهود âبري
كتظاظ يه ل>ست ويف نفس الوقت ال ميكن ٔ�ن ننكر اليوم، قضية ¢
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طابعا Iاما يف لك املؤسسات اجلامعية، ي��غي التâٔjيد ٔ�ن هناك بعض 
التخصصات يه اليت تعرف اكتظاظا، وهذا حبسب إالحصائيات اليت 
نتوفر Iلهيا وا=يل يه ٕاحصائيات رمسية، xاصة لكيات العلوم القانونية 

لك  و¢قoصادية ولكيات العلوم معوما، ولكن ل>ست ظاهرة Iامة يف
  .املؤسسات

�خرى ٔ�ن املوضوع، يعين موضوع ¢كتظاظ، من xالل حتسني ٔ Äٔjمس
 Yالx العرض الرتبوي، وتنويع العرض الرتبوي وتوس;يع العرض اجلامعي، من
بذلت مساعي كثرية وكثرية Rدا ل>ست فقط Iىل املس;توى النظري، ولكن 

  . Iىل مس;توى الواقع
صصة، اليوم اس;تطعنا نوصلوا ل فعندما ٔ�قول بjٔن املناصب املالية ا�

 500م�صب،  1300، هذا رمق �ري مس;بوق، 2015م�صب يف  1300
Iرب يعين ما مسي ٔ�ن يف ٕاطار حتويل  I500رب م�ار¡ت مفoوÞة و

يف ٕاطار التعاقد مع الطلبة ا=يل اكنت من xالل قرار  300املناصب، وهاذ 
��دٔ� يف تفعيلها ابتداء من ما بني وزارة املالية ووزارة التعلمي العايل، واليت س 

2016.  
هذه قرارات ل>ست فقط نظرية ولكن هذا معل، ٔ�� كنتلكم Iىل 

  .�ر�مج معل ا¶ي بدٔ� التنفGذ فGه هذا من Ûة
�خرى اختاذ قرار بناء مدرRات، اليوم ٔ Äٔjبرية، يعين  19مسâ مدرج

ات طالب، هذه املدرR 800ا=يل كتÉاوز الطاقة ¢س�Gعابية د¡لها حىت ل 
، وما 2016تقريبا س;تكون Rاهزة يف  7، 2015مهنا س;تفoتح يف هناية  5

تبقى وقع فGه مشلك يف العقار ولكن مت تداركه يف املرSÞ أ?xرية، وسريى 
  .النور كذ° يف ا?Rٓال احملددة

هذه لكها ٕاجراءات وتدابري Iىل مس;توى Iايل من املسؤولية  ،ٕاذن
مة التعلمي العايل اذها =لهنوض مبنظو مت اختوIىل مس;توى Iايل من اجلرٔ�ة، 

  .والبحث العلمي
 ل�س;بة =لمؤسسات اجلامعية، حصيح، ٔ�نه اليوم يف ٕاطار الرؤية 
إالسرتاتيجية اجلديدة، ويف ٕاطار كذ° ا�طط دالوزارة، البد من ٕاجياد 

  .مالمئة يف ٕاطار اجلهوية املتقدمة، ال ميكن ٔ�ن �س;متر Lينا Ûات
R امعية، ولكن حنتاج ٕاىل حصيح عند� مؤسساتR امعية وفهيا نواة

تطو�ر هذه املراكز اجلامعية، وحبيث �س;تجيب ٕاىل احمليط ¢قoصادي 
  .و¢جëعي وٕاىل احلاجGات املرتامكة

طبعا، قرار ٕاºشاء Rامعة هو قرار، قرار من الناحGة املالية وكذا حيتاج 
  .ٕاىل تدبري وٕاىل وقت

  .عندها ويه قضية البحث العلمي املسÄٔj أ?خرى، ا=يل نبغي نتوقف
موضوع البحث العلمي، هو âيف ما ذâرت Rاء يف ٕاطار احملاور 
أ?ساس;ية يف الرب�مج احلكويم، اعتبار البحث العلمي وا-هنوض مبنظومة 

  .البحث العلمي رافعة =لتمنية ¢قoصادية و¢جëعية
رد مالية احلكومة بذلت مساعي âبرية من ٔ�Rل توفري موارد وتعبئة موا

ٕاضافGة، ولكن ٔ�تفق معمك الس;يد املس�شار، ٔ�نه فعال اليوم البد من اخنراط 
  .القطاع اخلاص بقوة يف معلية ا-هنوض  لبحث العلمي يف بالد�

ولعل م�ادرة ٕارشاك يعين اجلهة اليت متثلوهنا اليوم يف لك جمالس 
ملقاوÄ اختذ هذا القرار يف هذا الشjٔن، من ٔ�Rل ٕارشاك ا ..اجلامعات يه

  .املغربية ؤ�ن ¨كون Þارضة يف جمالس اجلامعات لتتقدم مبقرتÞاهتا
واح�ا  ل�س;بة لنا هذا املقرتح ا¶ي تفضلمت به ميكن لمك تتقدمو به يف 
جلنة املالية، ويمت املدارسة د¡لو، وٕاذا مت التصويت Iليه، ففي هناية املطاف 

رشع كام ال ملان هو ا¶ي ÷ُ رشع هو الربملان ول>ست احلكومة، ٔ?ن الرب ا¶ي ÷ُ 
  .خيفى Iليمك السادة املس�شار�ن

�خرى ويه مرتبطة كذ° برضورة يعين رفع إالنفاق، قلت ٔ Äٔjمس
  .إالنفاق العمويم، مoفقة معمك، رضورة تعبئة القطاع اخلاص

ذلت جمهودات، ولكن البد من تعبئة جمهودات كربى، من ٔ�Rل فعال بُ 
 âيعطي ºس;بة إالنفاق ٔ�ن ال تقل عن ٔ�ن نصل ٕاىل املس;توى اLويل ا=يل

  .Iىل أ?قل، ال زلنا مل نصل ٕا-هيا، ولكن جنهتد يف هذا الشjٔن 1%
قضية التجميع، بعض السادة املس�شار�ن طرحوها،  لعكس قضية 
التجميع، نعم Iىل مس;توى إالطار القانوين، ولكن كذ° Iىل املس;توى 

يضاء، Lينا التجميع Iىل الفعيل، اليوم Rامعة محمد اخلامس، وRامعة الب 
املس;توى القانوين وIىل املس;توى الفعيل كذ°، وهذا يjٔيت يف ٕاطار تقوية 

  .وا-متكني ملفهوم أ?قطاب اجلامعية
ٔ?نه اليوم التصنيف اLويل حنتاج ٕاىل ٔ�قطاب Rامعية كربى، 
املؤسسات اجلامعية الصغرى عهدها مىض، وحنتاج ٕاىل ٔ�قطاب Rامعية 

ع البحث العلمي وجيمع لك مّ ت وجتمع لك ما ميكن ٔ�ن ُجيَ كربى جتمع ا?ٓليا
  .املهمتني هبذا الشjٔن

وهنا، نبغي نؤكد مببادرة مت القGام هبا Iىل مس;توى الوزارة، وا=يل 
كت�سجم مع موضوع البحث العلمي، وهو القGام جبرد للك ما تتوفر Iليه 

  .اجلامعة املغربية من �ٓليات البحث العلمي
، من لك �ٓليات البحث العلمي %80جرد يصل ٕاىل  اليوم، نتوفر Iىل
  .املوجودة يف اجلامعات

جمهود âبري مت ¢ش;تغال فGه من طرف مجموIة من أ?طراف، اليوم هو 
  .هذه القاIدة، قاIدة املعلومات موجودة يف البوابة اجلديدة =لوزارة

هذه البوابة اليت حرصنا ٔ�ن تتضمن لك املعطيات، ولك املعلومات 
طة  لتعلمي العايل والبحث العلمي من ٔ�Rل توفري املعلومة، ٕالمياننا املرتب

  .من اLس;تور 27العميق ٔ�ن املعلومة يه حق دس;توري، بناء Iىل الفصل 
�ضف ٕاىل ذ° ٔ�ن اليوم املعلومة �شلك معطى ٔ�سايس يف م�ظومة ٔ
البحث العلمي ويف م�ظومة التعلمي العايل، من حق الطلبة ٔ�ن ¨كون Lهيم 

  .قoضيات القانونية، ولك اخلدمات يتعرفوا Iلهيا ويدxلوا لها Iرب البوابةلك امل 
من حق كذ° املوارد ال�رشية، من حق الباح$ني، من حق املهمتني، 

�ن ¨كون Lهيم املعلومة، واملعلومة نعتربها من املداxل أ?ساس يف احلاكمةٔ.  
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فر املعلومة اليوم، نتوفر Iىل بوابة مoعددة اخلدمات، سهS الولوج، تو 
نة يف للك أ?طراف املتدSx يف التعلمي العايل والبحث العلمي، ويه لبِ 

ٕاطار ٕارساء نظام معلومايت داxل وزارة التعلمي العايل بت�س;يق مع اجلامعات 
ٔ?نه هاذ إالطار هو  ل�س;بة لنا، النظام املعلومايت  ل�س;بة لنا هو، ٔ�وال، 

فGة، من ٔ�Rل ٔ�ن يعين املواطن يضمن مزيد من احلاكمة، مزيد من الشفا
  .واملت��ع والباحث �كون مoابع ومواâب

�خرى يه طبعا، قلت اليوم الرؤية إالسرتاتيجية =لتعلمي العايل، ٔ Äٔjمس
والقانون إالطار س>oضمن لك املقoضيات الواردة س�oحول ٕاىل قانون ٕاطار، 

ٔ?Iىل، يف هذه الرؤية،  ل�س;بة لنا ٔ?ن الوزراء مه ٔ�عضاء يف اtلس ا
فالك$ري من املقرتÞات يه مoضمنة يف هذه الرؤية، Þاولنا ٔ�ن نرتمجها ٕاىل 
خمطط معل xاص بوزارة التعلمي العايل وٕاىل مقرتÞات �س��د Iىل مجموIة 

  : من امل̈ركزات، من ٔ�مه هذه امل̈ركزات
�وال، تنفGذ التعل×ت امللكGة السامGة يف جمال التعلمي العايل واليت ٔ

  . ية التعلمي تjٔيت قضية وطنية بعد قضية الوÞدة الرتابيةاعتربت ٔ�ن قض 
 º ديد ورافعات الرؤيةÉىل رضورة تزنيل مس;تلزمات التI °س��د كذ

  . إالسرتاتيجية لٕالصالح
�س��د كذ° Iىل مواâبة التÀد¡ت اليت تواÛها م�ظومة التعلمي العايل 

رئ>س;ية اليت مت والبحث العلمي Iىل الصعيد�ن الوطين واLويل، واحملاور ال
  . ¢ش;تغال Iلهيا

س;نة،  ل�س;بة لنا وضعنا املدى  15اخلطة إالسرتاجتية فهيا  ،طبعا
القريب واملتوسط والبعيد، ولكن هناك تدابري ٕاجرائية س>مت اختاذها هذه 
كو�ن  الس;نة ملزيد من ا-هنوض مبنظومة التعلمي العايل والبحث العلمي ̈و

خسة بjٔن ¢رتقاء  جلودة لتحسني خمرRات أ?طر يف بالد�، لق�اعتنا الرا
اكفؤ الفرص  التعلمي العايل وحتسني الولوج =لتعلمي العايل لتحقGق إالنصاف ̈و

Sٔهداف التمنية الشامjودمع البحث العلمي والرفع من مردوديته وربطه ب .  
حماور رئ>س;ية =لهنوض  ،نعتقد Rازمني بjٔن هذه احملاور الثالث

مس;توى تطلعات املواطنني ويف مس;توى ¢س;تÉابة   ملنظومة، ولنكون يف
رج النخب، =لتÀد¡ت الكربى، Iىل اعتبار ٔ�ن اجلامعة اليوم يه اليت ُخت 

ؤ�ن اجلامعة وخرجيي اجلامعات مه ا¶�ن مفروض ٔ�ن يقودوا التمنية 
  .¢قoصادية و¢جëعية يف بالد�

 ̂�مة كذ° ضيف فقط يف قضية احلاكمة ؤ�خمت هبا، ٔ�ن موضوع احلاك
سواء يف الرب�مج احلكويم احلايل ٔ�و يف املقرتح ا¶ي ºش;تغل Iليه، تطو�ر 

  .حاكمة م�ظومة التعلمي العايل والبحث العلمي هبدف الرفع من ٔ�داهئا
موضوع احلاكمة ميكن ٔ�ن 5ريس يعين نظام تعلمي Iايل جGد،  ،اليوم

ه س;تقع ممكن ٔ�ن نطور البحث العلمي ولكن بدون حاكمة جGدة، ٔ�âيد ٔ�ن
  . تعرثات واخoالالت، وهذا ما نعمل Iىل تفاديه يف املس;تق�ل

  .وشكرا لمك

        ::::الس;يد رئ>س اجللسةالس;يد رئ>س اجللسةالس;يد رئ>س اجللسةالس;يد رئ>س اجللسة
        . . . . شكرا الس;يدة الوز�رة Iىل املشاركة واملساشكرا الس;يدة الوز�رة Iىل املشاركة واملساشكرا الس;يدة الوز�رة Iىل املشاركة واملساشكرا الس;يدة الوز�رة Iىل املشاركة واملسامهمهمهمهة القمية يف هذه اجللسةة القمية يف هذه اجللسةة القمية يف هذه اجللسةة القمية يف هذه اجللسة

الس;يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني، ٕاذا مسحمت س;ن�oقل  ،وا?ٓن
املوÛة ٕاىل الس;يد الوز�ر املنتدب  )9(�سعة ٕاىل أ?س;ئS ا?ٓنية وIددها 

Lى رئ>س احلكومة امللكف  لشؤون العامة واحلاكمة، ويه ٔ�س;ئS لكها 
¨متزي بوÞدة املوضوع، ¶ا ٔ�قرتح Iليمك طر�ا دفعة واÞدة، مشريا يف البداية 

ٕاىل âون الس;يد الوز�ر مشكورا قد مكن رئاسة اtلس من ملف مoاكمل 
S  ملوضوع، وس;تعمل رئاسة اtلس Iىل مد يضم Iددا من الو4ئق لها ص

لك واÞدة وواÞد م�مك  مللف املذâور ٕان شاء هللا عن طريق الفرق 
  . واtموIات

وا?ٓن ٕاذا مسحمت، سjٔعطي اللكمة ٔ?ول فريق قد طرح السؤال حول 
رة املاء والكهر ء وهو الفريق ¢س;تقاليل  النظام اجلديد ل�سعرية وف̈و

  .، فليتفضل ٔ�Þد ٔ�عضائه مشكورا لتقدمي السؤال=لوÞدة والتعادلية

Sن عيSن عيSن عيSاملس�شار الس;يد عاملس�شار الس;يد عاملس�شار الس;يد عاملس�شار الس;يد ع>>>>ن عي::::        
        ....cسم هللا الرمحن الرحميcسم هللا الرمحن الرحميcسم هللا الرمحن الرحميcسم هللا الرمحن الرحمي

        الس;يد رئ>س احملرتم،الس;يد رئ>س احملرتم،الس;يد رئ>س احملرتم،الس;يد رئ>س احملرتم،
        السادة الوزراء،السادة الوزراء،السادة الوزراء،السادة الوزراء،

        الس;يدات والسادة املس�شار�ن،الس;يدات والسادة املس�شار�ن،الس;يدات والسادة املس�شار�ن،الس;يدات والسادة املس�شار�ن،
را شديدا واحÉoاRات  �شهد العديد من املدن واملناطق املغربية ت̈و

تري املاء والكهر ء، واLليل Iىل Iارمة cس�ب الز¡دة �ري املربرة يف فوا
ذ° ما وقع يف مدن الشامل Iىل س�Gل املثال ال احلرص مع رشكة 

"Amendis" ثقلت فواتريها اكهل املواطنني مما دفع هبم ٕاىل اخلروج�، اليت ٔ
  .ٕاىل الشوارع لالحÉoاج

   :الس;يد الوز�ر احملرتم ¶ا ºسjٔلمك
يد من املدن املغربية وxاصة هل �الء فواتري املاء والكهر ء يف العد -

  مبدن الشامل، وهو ن�ÉGة ٕالعامل النظام اجلديد =ل�سعري والفواتري؟
وما يه التدابري وإالجراءات ¢س;تعÉالية اليت س�boذها احلكومة  -

ٕالقرار Þلول معقوÄ ولالس;تÉابة =لمطالب املرشوIة =لمواطنني، وحامية 
لزتا�ا  لضوابط احملددة يف املس;هت& من التالعب هبذه الرشاكت وIدم ا

  دفا¨ر التحمالت؟
القطاع العام ٕاىل جGنا ºشوفو املاء  هحىت يف القطاع العام، ٔ?ن ،وكذ°

�شهر، وا?ٓن ذاك اليش ا=يل اكنت  3ٔ�شهر ل  3اكنت الناس ختلص من ٔ
�شهر والت ختلصو يف شهر، ٔ�ما الضوء Þدث وال حرج 3ختلص يف ٔ.  

  .شكرا الس;يد الوز�ر

        ::::>س اجللسة>س اجللسة>س اجللسة>س اجللسةالس;يد رئ الس;يد رئ الس;يد رئ الس;يد رئ 
        . . . . شكرا الس;يد املس�شارشكرا الس;يد املس�شارشكرا الس;يد املس�شارشكرا الس;يد املس�شار

�ما السؤال ا?ٓين الثاين فقد مت تقدميه من طرف فريق أ?صاÄ واملعارصة ٔ
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حول موضوع ارتفاع ٔ�سعار املاء والكهر ء، فليتفضل ٔ�Þد ٔ�عضاء الفريق 
  .لتقدمي السؤال

        ::::املس�شار الس;يد العراملس�شار الس;يد العراملس�شار الس;يد العراملس�شار الس;يد العريبيبيبيب احملر احملر احملر احملريشيشيشيش
        الس;يد الرئ>س،الس;يد الرئ>س،الس;يد الرئ>س،الس;يد الرئ>س،
        الس;يد الوز�ر،الس;يد الوز�ر،الس;يد الوز�ر،الس;يد الوز�ر،

        املس�شار�ن احملرتمني،املس�شار�ن احملرتمني،املس�شار�ن احملرتمني،املس�شار�ن احملرتمني،الس;يدات والسادة الس;يدات والسادة الس;يدات والسادة الس;يدات والسادة 
الس;يد الوز�ر، ن�ساءل يف فريق أ?صاÄ واملعارصة، ٔ��ن اكنت احلكومة 
هذه الس;نني أ?xرية حىت اش;تعل الفoيل يف مجموIة من املدن، مع العمل هذه 
الطبقات ¢جëعية ا=يل يف احلقGقة هاذ الز¡دات املتكررة واملفاجcة د¡ل 

اكهل د¡ل هاد الطبقة، واحلكومة ت��صب، هاذ الرشاكت فاjRٔهتم وهنبت ال
  . يف نفس الوقت، نفسها مدافعة Iىل هاد الطبقة

ن�ساءل، الس;يد الوز�ر، ٔ��ن وصلمت يف معاجلة هذا امللف xاصة يف 
  املناطق الشاملية؟ 

  .وشكرا

        ::::الس;يد رئ>س اجللسةالس;يد رئ>س اجللسةالس;يد رئ>س اجللسةالس;يد رئ>س اجللسة
        . . . . شكرا الس;يد املس�شارشكرا الس;يد املس�شارشكرا الس;يد املس�شارشكرا الس;يد املس�شار

رة الكهر  ء واملاء فقد مت ٔ�ما السؤال املتعلق مبوضوع ٕاخoالالت ف̈و
طرÞه من فريق العداÄ والتمنية، فليتفضل ٔ�Þد ٔ�عضاء الفريق لتقدمي 

  .السؤال

        ::::املس�شار الس;يد سعيد السعدويناملس�شار الس;يد سعيد السعدويناملس�شار الس;يد سعيد السعدويناملس�شار الس;يد سعيد السعدوين
        ....شكرا الس;يد الرئ>سشكرا الس;يد الرئ>سشكرا الس;يد الرئ>سشكرا الس;يد الرئ>س
        الس;يد الوز�ر احملرتم،الس;يد الوز�ر احملرتم،الس;يد الوز�ر احملرتم،الس;يد الوز�ر احملرتم،

        الس;يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،الس;يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،الس;يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،الس;يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
ق لرفع م�ذ س;نة عقدت اLوÄ املغربية مع املكoب الوطين =لكهر ء اتفا

¢خoالل ٔ�و إالفالس ا¶ي عرفه هذا املكoب، ف× يتعلق هبذه املادة 
  .احليوية املاء والكهر ء

من طبيعة احلال هذه املادة وهذا االتفاق مت متكني هذا املكoب من 
تطو�ر �راجمه واس�>راته لضامن جودة ٔ�فضل مع مراIاة العداÄ ¢جëعية يف 

  . حتديد أ?سعار
يد الوز�ر، مت �سجيل Iدة شاك¡ت =لمواطنات واملواطنني لكن، الس; 

رافقهتا احÉoاRات Iىل الفو¨رة وال�سعرية، الس;×  ل�س;بة =لمناطق اليت يمت 
  . فهيا توزيع الكهر ء واملاء عن طريق التدبري املفوض

¶ا ºسائلمك، الس;يد الوز�ر احملرتم، عن ٔ�س;باب هذا ¢رتفاع امللحوظ 
  يف ال�سعرية؟

ن التدابري وإالجراءات اليت س;تقومون هبا ملعاجلة ¢خoالالت اليت وع
رهتا؟   الزالت تصاحب معلية توزيع الكهر ء واملاء وف̈و

  .وشكرا

        ::::الس;يد رئ>س اجللسةالس;يد رئ>س اجللسةالس;يد رئ>س اجللسةالس;يد رئ>س اجللسة
        . . . . شكرا الس;يد املس�شارشكرا الس;يد املس�شارشكرا الس;يد املس�شارشكرا الس;يد املس�شار

ٕاصالح نظام ا�Þساب فواتري املاء والكهر ء، هو موضوع السؤال 
م ٔ�Þد ٔ�عضاء الفريق من ٔ�Rل املطروح من طرف الفريق احلريك، فليتقد

  .طرح السؤال

        ::::املس�شار الس;يد ٔ�محد شداملس�شار الس;يد ٔ�محد شداملس�شار الس;يد ٔ�محد شداملس�شار الس;يد ٔ�محد شد
        ....شكرا الس;يد الرئ>سشكرا الس;يد الرئ>سشكرا الس;يد الرئ>سشكرا الس;يد الرئ>س

        الس;يد الوز�ر،الس;يد الوز�ر،الس;يد الوز�ر،الس;يد الوز�ر،
�خوايت، ٕاخواين املس�شار�ن،ٔ�خوايت، ٕاخواين املس�شار�ن،ٔ�خوايت، ٕاخواين املس�شار�ن،ٔ�خوايت، ٕاخواين املس�شار�ن،ٔ        

طرحت املهنجية املعمتدة يف ا�Þساب الفاتورات املاء والكهر ء، 
التدبري د�رها اtالني احليويني من ق�ل رشاكت خصوصا  ملدن اليت يُ 

الت التوزيع، ٕاشاكليات واخoالالت جنم عهنا احoقان اجëعي املفوض وواك
  .âبري وواسع مبجموع من املدن املغربية، وخصوصا ذوي اxLل احملدود

ما يه إالسرتاجتية احلكومة ٕالصالح  :وبناء Iليه الس;يد الوز�ر، ºسائلمك
  نظام الفاتورة املتعلق  لقطاIني إالسرتاجتيتني املشار ٕا-هيام ٔ�Iاله؟

  .كراوش

        ::::الس;يد رئ>س اجللسةالس;يد رئ>س اجللسةالس;يد رئ>س اجللسةالس;يد رئ>س اجللسة
        ....شكرا الس;يد املس�شارشكرا الس;يد املس�شارشكرا الس;يد املس�شارشكرا الس;يد املس�شار

رة املاء والكهر ء، فقد  �ما موضوع النظام اجلديد ال�Þساب �سعرية ف̈ؤ
طرح من طرف فريق التجمع الوطين لٔ�حرار، فليتفضل ٔ�Þد ٔ�عضاء 

  .الفريق لتقدمي السؤال

        ::::املس�شار الس;يد عبد العز�ز بوهدوداملس�شار الس;يد عبد العز�ز بوهدوداملس�شار الس;يد عبد العز�ز بوهدوداملس�شار الس;يد عبد العز�ز بوهدود
        ....cسم هللا الرمحن الرحميcسم هللا الرمحن الرحميcسم هللا الرمحن الرحميcسم هللا الرمحن الرحمي

  ....يد الرئ>سيد الرئ>سيد الرئ>سيد الرئ>سشكرا الس; شكرا الس; شكرا الس; شكرا الس; 
        الس;يد الوز�ر احملرتم،الس;يد الوز�ر احملرتم،الس;يد الوز�ر احملرتم،الس;يد الوز�ر احملرتم،

قامت لك اجلهات املرشفة Iىل تدبري قطاع املاء والكهر ء  عëد نظام 
رة Rديدة، وقد س;بق =لحكومة ٔ�ن ٔ�كدت بjٔن هذا إالجراء خيص فقط  ف̈و

مرت مكعب يف املاء  â6يلوات يف الكهر ء، و 100املس;هتلكني ?ٔكرث من 
ملواطنني وخصوصا الفcات ¢جëعية شهر¡، �ري ٔ�ن رشحية عريضة من ا

املعوزة فوجcت �ز¡دات �وÄ بل صاروخGة يف الفواتري، ٔ�دت ٕاىل ٕاشعال 
  .موRة من ¢حÉoاRات املس��كرة =لس;ياسة احلكومGة يف هذا امللف

ؤ�مام هذه إالشاكلية، ºسائلمك، الس;يد الوز�ر احملرتم، عن إالجراءات 
  ء فواتري املاء والكهر ء؟ اليت اختذهتا احلكومة ملواÛة �ال

  وما يه التدابري املزمع اختاذها ٕالIادة النظر يف �سعرية هذه الفواتري؟
  .وشكرا
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        ::::الس;يد رئ>س اجللسةالس;يد رئ>س اجللسةالس;يد رئ>س اجللسةالس;يد رئ>س اجللسة
        ....شكرا الس;يد املس�شار احملرتمشكرا الس;يد املس�شار احملرتمشكرا الس;يد املس�شار احملرتمشكرا الس;يد املس�شار احملرتم

�ما الفريق ¢شرتايك فقد اخoار تقدمي سؤاY حول النظام املعمتد يف ٔ
�Þد ٔ�عضاء الفريق لطرح  ا�Þساب فواتري املاء والكهر ء، فليتفضلٔ

  .السؤال

        ::::املس�شار الس;يد ٔ�بو �كر عبيداملس�شار الس;يد ٔ�بو �كر عبيداملس�شار الس;يد ٔ�بو �كر عبيداملس�شار الس;يد ٔ�بو �كر عبيد
        ....شكرا الس;يد الرئ>سشكرا الس;يد الرئ>سشكرا الس;يد الرئ>سشكرا الس;يد الرئ>س
        السادة املس�شار�ن،السادة املس�شار�ن،السادة املس�شار�ن،السادة املس�شار�ن،

        الس;يدات املس�شارات،الس;يدات املس�شارات،الس;يدات املس�شارات،الس;يدات املس�شارات،
شهدت Iدة مدن مغربية، وxاصة مدن الشامل، احÉoاRات ومسريات 

  .Iىل xلفGة �الء فواتري املاء والكهر ء
الصاروd يف  ºسائلمك، الس;يد الوز�ر، عن حGثيات هذا الغالء

  الفواتري؟ وعن الس;بل الكفSG ٕالجياد Þلول =لمترضر�ن؟
  .شكرا

        ::::الس;يد رئ>س اجللسةالس;يد رئ>س اجللسةالس;يد رئ>س اجللسةالس;يد رئ>س اجللسة
        ....شكرا الس;يد املس�شارشكرا الس;يد املس�شارشكرا الس;يد املس�شارشكرا الس;يد املس�شار

رة املاء  �ما فريق إالحتاد املغريب =لشغل، فقد اخoار موضوع نظام ف̈ؤ
  .والكهر ء âسؤال، وIليه فليتقدم ٔ�Þد ٔ�عضاء الفريق لتقدمي هذا السؤال

        ::::قايضقايضقايضقايضالالالالدة وفاء دة وفاء دة وفاء دة وفاء املس�شارة الس;ياملس�شارة الس;ياملس�شارة الس;ياملس�شارة الس;ي
        ....الس;يد الرئ>س احملرتمالس;يد الرئ>س احملرتمالس;يد الرئ>س احملرتمالس;يد الرئ>س احملرتم

        الس;يدات املس�شارات احملرتمات،الس;يدات املس�شارات احملرتمات،الس;يدات املس�شارات احملرتمات،الس;يدات املس�شارات احملرتمات،
        السادة املس�شار�ن احملرتمني،السادة املس�شار�ن احملرتمني،السادة املس�شار�ن احملرتمني،السادة املس�شار�ن احملرتمني،

        الس;يد الوز�ر،الس;يد الوز�ر،الس;يد الوز�ر،الس;يد الوز�ر،
ملاذا ٔ�دى نظام الفو¨رة ا¶ي ٔ�قرته احلكومة ٕاىل لك هذه ¢حÉoاRات 

  الشعبية؟
وهل احلكومة ولطمjٔنة الشعب املغريب مس;تعدة ملراجعة س;ياس;هتا 

  الشjٔن؟التدبريية يف هذا 
  .وشكرا الس;يد الوز�ر

        ::::الس;يد رئ>س اجللسةالس;يد رئ>س اجللسةالس;يد رئ>س اجللسةالس;يد رئ>س اجللسة
        ....شكرا الس;يدة املس�شارة احملرتمةشكرا الس;يدة املس�شارة احملرتمةشكرا الس;يدة املس�شارة احملرتمةشكرا الس;يدة املس�شارة احملرتمة

السؤال ما ق�ل أ?xري، فهو حول موضوع النظام اجلديد ال�Þساب 
اس;هتالك املاء والكهر ء، وقد قدم هذا السؤال من طرف الفريق 
اLس;توري اLميقراطي ¢جëعي، فليتفضل ٔ�Þد ٔ�عضاء الفريق لطرح 

  .لسؤالا

        ::::املس�شار الس;يد محمد Iدالاملس�شار الس;يد محمد Iدالاملس�شار الس;يد محمد Iدالاملس�شار الس;يد محمد Iدال
        ....شكرا الس;يد الرئ>سشكرا الس;يد الرئ>سشكرا الس;يد الرئ>سشكرا الس;يد الرئ>س

        ،،،،الس;يد الوز�رالس;يد الوز�رالس;يد الوز�رالس;يد الوز�ر
        والسادة املس�شار�ن احملرتمني،والسادة املس�شار�ن احملرتمني،والسادة املس�شار�ن احملرتمني،والسادة املس�شار�ن احملرتمني،الس;يدات الس;يدات الس;يدات الس;يدات 

        الس;يد الوز�ر احملرتم،الس;يد الوز�ر احملرتم،الس;يد الوز�ر احملرتم،الس;يد الوز�ر احملرتم،
يف أ?واين أ?xرية عرفت العديد من املدن موRة من ¢حÉoاRات 
موضوعها الز¡دة الصاروخGة يف فواتري املاء والكهر ء، وصلت ملس;توى 

طنÉة يفوق قدرة املواطن، واكن �ٓخر هذه ¢حÉoاRات ما عرفoه مدينة 
و�ريها من املدن، وقد Iربمت يف العديد من املناس;بات، عن قGاممك  لعديد 

  .من إالجراءات حتمي املواطن من ٔ�ي مساس جراء النظام اجلديد لٔ�شطر
¶ا، ºسائلمك الس;يد الوز�ر، عن إالجراءات اليت اختذمتوها محلاية 

  حليوي؟املواطنني من تعسف املؤسسات املفوض لها تدبري هذا القطاع ا
  .وشكرا

        ::::الس;يد رئ>س اجللسةالس;يد رئ>س اجللسةالس;يد رئ>س اجللسةالس;يد رئ>س اجللسة
        ....شكرا الس;يد املس�شار احملرتمشكرا الس;يد املس�شار احملرتمشكرا الس;يد املس�شار احملرتمشكرا الس;يد املس�شار احملرتم

اLميقراطية =لشغل، فقد اخoارت موضوع النظام  اليةدر نفو الكٔ�ما مجموIة 
اجلديد ال�Þساب فواتري املاء والكهر ء، وIليه ٔ�عطي اللكمة ٔ?Þد ٔ�فراد 

  .هذه اtموIة لتقدمي السؤال

        ::::احلق Þ>ساناحلق Þ>ساناحلق Þ>ساناحلق Þ>ساناملس�شار الس;يد عبد املس�شار الس;يد عبد املس�شار الس;يد عبد املس�شار الس;يد عبد 
        ....شكرا الس;يد الرئ>سشكرا الس;يد الرئ>سشكرا الس;يد الرئ>سشكرا الس;يد الرئ>س

        الس;يد الوز�ر،الس;يد الوز�ر،الس;يد الوز�ر،الس;يد الوز�ر،
        السادة املس�شار�ن احملرتمني،السادة املس�شار�ن احملرتمني،السادة املس�شار�ن احملرتمني،السادة املس�شار�ن احملرتمني،

        الس;يدات املس�شارات احملرتمات،الس;يدات املس�شارات احملرتمات،الس;يدات املس�شارات احملرتمات،الس;يدات املس�شارات احملرتمات،
املوضوع ا¶ي 5ريد ٔ�ن ºساءل فGه الس;يد الوز�ر اليوم، هو ما عرفoه 
العديد من املدن املغربية، وخصوصا م�اطق الشامل وIىل اخلصوص مدينة 

تورة املاء والكهر ء، مطالبني طنÉة، احÉoاRا cشلك سلمي Iىل ارتفاع فا
�رحGل هذه الرشكة ٔ�و هذه الرشاكت اليت مت التفويض لها يف تدبري هذا 
القطاع احليوي، بعد تدxل رئ>س احلكومة يف املشلك ا=يل اكن مطروح يف 

  .�طقهامدينة طنÉة، قام �هتديد املواطنني بjٔنه اLوÄ لها مَ 
يه املسؤوÄ عن ارتفاع اليوم 5ريد ٔ�ن نعرف حقGقة هل هذه الرشكة 

  هذه الفواتري؟ ٔ�م ٔ�نه النظام اجلديد ا¶ي ٔ�قرته احلكومة هو املسؤول؟
¶° ºسائلمك، الس;يد الوز�ر، وغنطلبو م�مك ٔ�ن ¨كونوا واحضني مع 

  .املواطنني ليك يعرفوا حقGقة هذا املوضوع
  .شكرا

        ::::الس;يد رئ>س اجللسةالس;يد رئ>س اجللسةالس;يد رئ>س اجللسةالس;يد رئ>س اجللسة
        شكرا الس;يد املس�شار احملرتم، شكرا الس;يد املس�شار احملرتم، شكرا الس;يد املس�شار احملرتم، شكرا الس;يد املس�شار احملرتم، 

ر الس;يد وز�ر الشؤون العامة واحلاكمة، ويف مساÞة وا?ٓن Rاء دو 
دقGقة =لرد Iىل مجيع ال�ساؤالت املقدمة من طرف  27زم�ية تصل ٕاىل 

الس;يدات املس�شارات والسادة املس�شار�ن حول موضوع النظام اجلديد 
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رة �سعرية املاء والكهر ء   .ال�Þساب وف̈و
  .فليتفضل مشكورا

ب Lى رئ>س احلكومة امللكف  لشؤون ب Lى رئ>س احلكومة امللكف  لشؤون ب Lى رئ>س احلكومة امللكف  لشؤون ب Lى رئ>س احلكومة امللكف  لشؤون الوز�ر املنتدالوز�ر املنتدالوز�ر املنتدالوز�ر املنتد    ،،،،الس;يد محمد الوفاالس;يد محمد الوفاالس;يد محمد الوفاالس;يد محمد الوفا
        ::::العامة واحلاكمةالعامة واحلاكمةالعامة واحلاكمةالعامة واحلاكمة

Yٓ�        ....cسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Iىل س;يد� محمد وIىل �cYٓسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Iىل س;يد� محمد وIىل �cYٓسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Iىل س;يد� محمد وIىل �cYٓسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Iىل س;يد� محمد وIىل 
        الس;يد الرئ>س،الس;يد الرئ>س،الس;يد الرئ>س،الس;يد الرئ>س،

        الس;يدات والسادة املس�شار�ن،الس;يدات والسادة املس�شار�ن،الس;يدات والسادة املس�شار�ن،الس;يدات والسادة املس�شار�ن،
كنعتقد بjٔننا اح�ا ٔ�مام واÞد املوضوع من أ?مهية مباكن، ومس;تق�يل 

و ل�س;بة لواÞد املؤسسة من ٔ�خضم   ل�س;بة لالقoصاد د¡ل البالد د¡لنا
  .املؤسسات ¢قoصادية و¢س�>رية د¡ل املغرب

 ��غنبدا مبالحظة Iىل الرئاسة احملرتمة، وxا ¨كونو قريتو داك الربا، ٔ
طلبت، وتنعتقد بjٔنه اك�ن جملس مس�شار�ن Rديد وغندxلو يف ٔ�سلوب 

ئ>س اكن لهاذ الغاية Rديد =لتعامل مع احلكومة، وا=لقاء د¡يل مع الس;يد الر 
=لتعامل اجلديد مع احلكومة، ولكن تي��ني ٔ�ن إالدارة مازال ما بغا�ش تفهم 

�نه اك�ن تغيرئ.  
راه ما ميك�ل>ش نتلكم Iىل هاذ اليش ٕاىل ما اكºش قداممك هاذ الكoيب، 

د¡ل الصباح،  9تيÉاوبوين تيقول ٔ�� حطيت هاذ اليش يف الصباح ف 
دي جني اليوم و�دا وغنبقى نقول ا=يل مjٓمن به، وxا مييش الوقت، اكيف، �ا

الصباح، وتنقول هلم هاذ الكoاب xاصو �كون بيد  9حطيت هاذ اليش يف 
السادة املس�شار�ن âيف موالفني تند�رو  ش يعرفوين Iالش ت�oلكم؟ هذه 

�مور دقGقة تق�ية، ت>oقال يل دا  نصيفطومه =لفرقٔ.  
 ٔ��� غنتلكم Iىل واÞد احلواجي ا=يل ٔ SÞ جملس املس�شار�ن يف ëن

Rديدة، وما عندâومش حىت الوثيقة ا=يل ميكن لمك تصفحو  ش ¨ردوا البال 
واش تنقول احلقGقة وال تنكذب، ولكن ما اك�ن  س، تيظهر بjٔن إالدارة ما 

  .زال ما بغا�ش تفهم ٔ�نه اك�ن جملس مس�شار�ن Rديد
يف هذا املوضوع،  Iىل لك Þال،  ل�س;بة لنا اح�ا يف احلكومة واحضني

وهذا هذا لك ما يتعلق بضبط الفواتري والكGفGة د¡ل ¢�Þساب د¡لها، 
 21صدر يف اجلريدة الرمسية املغربية د¡ل اململكة املغربية بتارخي  لعربية 

، وصدر يف اجلريدة الرمسية 6275، يف اجلريدة الرمسية رمق 2014يوليوز 
نقول لمك Iالش  لفرºس;ية؟ حرصنا  لفرºس;ية ٔ?نه هاذ القضية صعيبة وغ 

ا iه تق�gGا، بjٔنhه غيتقال لي�iة، ٔ?نhدة الرمسية  لفرºسgG ش خترج اجلري
 =لغة الفرºس;ية، حرصنا  ش خنرجوه يف اجلريدة  (les logiciels)و

  .6888الرمسية  لفرºس;ية يف اجلريدة الرمسية رمق 
(Donc)   يعرف القرارات املتعلقةâ ي العام املغريب�لفواتري، الرٔ

، اح�ا  لفعل وقعنا بتارخي 2016ٕاىل  2014وâيفاش غتكون الفواتري من 
واÞد االتفاق مع املكoب الوطين =لكهر ء واملاء الصاحل  2014ماي  26

=لرشب، وقعوه مجموIة من الوزراء املعنيني، وز�ر اLاxلية، وز�ر املالية، 

تيقول هاذ االتفاق وز�ر الطاقة، وعبد ربه، حبضور رئ>س احلكومة، ٔ�ش 
  ا=يل عندمك هنا؟

 4احلكومة كتلزتم  ش تعطي =لمكoب الوطين =لكهر ء ملدة "âيقول 
  ".داملليار ونصف د¡ل اLرمه، دمع 4، 2017ٕاىل  2014س;نوات من 

4نيا، هاذ الفاتورات وال�س;يري د¡ل املكoب وصلوا لواÞد احلاÄ خطرية 
هنار املؤسسات د¡ل الضوء واملاء؟ Rدا، اكنت املؤسسة س�هنار، âيفاش كت

 راين قلهتا يف اtلس السابق، راين عشت جفوج د¡ل اLول تيوقع فهيا
(délestage)  قطع الضوءo<ىل  5، 4، 3تI ات يف ا-هنار، كناIد¡ل السا

Þافة Iدم القدرة دإالنتاج د¡ل الكهر ء، ٔ?ن التلكفة د¡ل الكهر ء 
ما تال�ش مëش;ية مع ¨اكليف إالنتاج، ٔ?ن من  والتلكفة د¡ل املاء والضوء

بصفة ٕاجاملية Iىل العدادات  %7.5ا=يل زادت احلكومة  2006س;نة 
 %8.7املزنلية وIىل ¢س;هتالك املزنيل ال الكهر ء وال املاء، وزادت ٕاىل 

، ما (la haute tension)وIىل  I(la moyenne tension)ىل 
ر ء، وبقى �ادي املكoب xاصو يواRه  ق>ش متسات الفاتورة د¡ل الكه

¢س�>رات ويواRه اس;هتالك كريتفع س;نة بعد س;نة، ٔ?ن ¢س;هتالك داز 
  . ز¡دة %6.6ٕاىل 

�ما ¢س;هتالك د¡ل املاء كنتلكمو Iىل ¢س;هتالك إالجاميل، اك�ن ٔ
م�اطق ا=يل ارتفع فهيا ¢س;هتالك، ٔ?نه عرفت طفرة د¡ل السكن وعرفت 

  .ناIة، ال املتوسطة وال الك�ريةطفرة د¡ل الص 
كنا ٔ�مام خGار�ن، يف السابق ٔ�ش;نو دارو؟ قالو xدم الفGول  ،و¶°
(spécial)  ي ذاك احملطة د¡ل ق�يطرة واحملطة داحملمدية ا=يل مصايبة  ش�ٔ

�را صندوق  (spécial)ميل يقالل الضو تطلق الضو وكتbدم بفGول ٔ
  . صايف هاذي يه احللول السهSاملقاصة يعطي خيلصو الفاتورات =لمكoب، 

قلنا ما ميك�ش ºس;مترو يف هاذ اليش، ٔ�رى لنا ند�رو واÞد التعاقد مع 
املكoب، اك�ن حواجي ا=يل xاصو يد�رها هو واك�ن حواجي ا=يل ملزتمة 

  .س;نوات 4احلكومة د�رها معه يف هاد 
هذا Iالش وقر� الفرºسوية  (logiciel)وهنا �ادي تلقاو �سعرية ل 

وما خرج�ا القرارات ٕاال حىت لش;ت�رب ) juillet(القرارات يف شهر خرج�ا
ا=يل تصايب  ش يبدا حيسب الفاتورات د¡ل الناس،  (logiciel)ٔ?ن 

قلنا غناxدو هاذ الوقت هاذيك الثالث ٔ�شهر دالصيف حىت نفضيوه، وما 
  . 2014نبداو نطبقوه حىت لنومفرب 

�ش;نو در�؟ در� ٔ�وال الشطر د¡ل ٔ100)kwhالسعرما يتوصل  ( 
صايف  ..200ل  100س;نوات، والشطر الثاين ا=يل فGه من  4د¡لو هاذ 

مشات يل ا¶اâرة، ٔ?نه غريب هاذ أ?مر، بدل ما 5رجعو هاذ اليش ونقول 
  . لمك الصفÀة كذا شوفو معا¡، جعيب هاذ أ?مر يف اtلس

)la tranche(  د¡ل ذاك  50ذاك(la tranche) (50kwh)  ادي�
درمه ومن بعد �ادي ندوزو لٔ�رقام،  9.01 ،حتسب �مثن الشطر أ?ول

  . دا  نعطيمك  ش نعرفو Iالش كنتلكمو نعطيمك منوذج د¡ل فاتورة
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دالس;ن�مي، قدر ¢س;هتالك  10 0,90السعر د¡لو ب  :الشطر أ?ول
�ادي  150درمه، وميل يدوز ل  90.10، حشال xاصو خيلص؟ 100

  . 150درمه، يفوت  1.0خيلص 
 (la zone grise)ودر� واÞد  149ٔ�ي  150ٔ�ما ميل âيبقى يف حتت 

âيلوواط، در� واÞد  10 ش ما يبقاش فهيا املشلك د¡ل ها âيلوواط ها 
(la zone grise)  هاذ 2و 1د¡ل ذاك  300و 200و 200و 100بني ،

  . اليش عندمك مكoوب ممخبعينوش
 (Donc)ليه ٕاىل بقى يف هذا ا=يل عندو الكهر ء الشطر الثاين كI زتاد

درمه، ؤ�� عندي فاتورات  111.15درمه ٔ�ي âيbلص  Þ150 ،21دود 
  . د¡ل املدن، ما عند÷ش الهرضة عندي فاتورات د¡ل مدن

، حشال 170ند�رو Y معدل د¡ل  170، ٔ�ي 3املاء ميل âيدوز =لشطر 
 درمه، ؤ�� مس;تعد ا=يل عندو فاتورات خمالفة 170.37كزتاد لو؟ âيويل 

  . لهاذ اليش ا=يل كنقول نواÛو هاذ اليش
هاذ اليش راه وقعنا فGه يف شهر نومفرب، وإالخوان القدام د¡ل اtلس 

د¡ل اجللسات هنا فهذا املوضوع، وRابو  4، 3راه اكنت عند� ٔ�كرث من 
املس�شار�ن الفواتري وRلس;نا اليس ٕادر÷س الرايض Rاب ليا واÞد الباâية 

 اجللسة، وRلس;نا Iىل لك فاتورة وتدارت جلنة د¡ل د¡ل الفواتري هنا يف
اليقظة بقرار من وز�ر اLاxلية يف لك واكÄ ومع املكoب الوطين كتعاجل 

  . املشالك، وIاجلنا املشالك ومش>�ا Iادي
، الز¡دة 2015، ٔ?نه الز¡دة الثانية بغات جتي يف 2015يف ينا�ر 

ها  ش غتكون  2015شهور،  5أ?وىل يه ا=يل اكنت شوية ثقSG يف ذاك 
الز¡دة هنا، ٔ�ي مكoوبة هنا يف اجلريدة الرمسية داململكة املغربية، 

  . ممخبعيهناش حتت الطاوâ Äيف زمان
الس;نة الثالثة كذ° يف اجلريدة الرمسية، الس;نة الرابعة يف اجلريدة 

، الرمسية، ٔ�ش;نو وقع؟ وقع مايش هاذ التعممي ا=يل كتقولو، والفواتري واملدن
، مايش وليد اليوم، وليد "Amendis"عند� واÞد املشلك يف طنÉة مع 

راه يف " Amendis"س;نوات هاذي، هاذ التدبري املفوض د¡ل طنÉة 
موقع وبدا التطبيق د¡لو، مميك�ل>ش 5زيد ٔ�كرث، ٔ?ن البالغ بعد  2006

  ..الز¡رة د¡ل رئ>س احلكومة، واجمتع مع املنتخبني ومع املسؤولني د¡ل
ٕادر÷س ما بغيت تعطيو� حىت املاء، هللا ÷سامح، �شحفو احلكومة (

 ) ؟وال ش;نو
Iىل لك Þال، اجëع ا=يل وقع بني رئ>س احلكومة حبضور وز�ر 

ت واÞد العدد د¡ل التدابري، هاذ التدابري ها يه ذختا اLاxلية واملنتخبني،
الحظو âيتلكمو الناس  هٔ?نعاجل، �ٓخر تدبري تك  فهيا cشوية cشوية ني�ادي

يش، ولكن ال ندxلش =لتفاصيل د¡ل هاذا غ م ،Iىل إالس;هتالك د¡ل شهر
وشهر   (Juillet)نجيو =لتفاصيل د¡لو، شهرغ ٕاىل كرث عند� الهرضة 

)Août( يتعاجل هاذ هوâ رب، راه الفاتورة د¡ل ح�ا راه شهر نومفايش، ال
�كتو�ر Rات والفاتورة د¡ل شهر ش;ت�رب Rات، ا=يل  يق âيطيح قدام�ا ٔ

  .(juillet-septembre)كفاتورات يه الفاتورات د¡ل 
 ،تغريش ا-مثن د¡لو، السعر د¡لوا الشطر أ?ول م ء، املاءدا  =لامجنيو 

   .درمه 14.22ٔ�ي  (mètre cube)مرتو م$لثة  6 درمه ل 2.37
مرت مكعب، كزتادو  12و â 6يوصل بني يلميل âيدوز =لشطر الثاين ا=

أ?وىل  ةاملثلث مرت 6 يف ،درامه â7.39يويل يف الشطر الثاين احلساب د¡لو 
يش ا=يل âيbلص، حشال ال ٕاال السعر د¡ل الشطر أ?ول هاذ âيbلصا م

 36.39مرت مكعب، �ادي خيلص  12غتجيه يف الفاتورة ٕاىل اس;هت& 
   .يش ا=يل �ادي خيلصال هاذ ،درمه

ا يش، هذا شكGت ا=يل مال اك�ن واÞد احلاRة Rديدة دxلناها لهاذ �ٓه،
تصاIدية   (la progressivité)جعباهش بعض الناس، هو اكنت عند�

يش ا=يل دارو ال ر ¢جëعية هاذشطاك ا?ٔ ذيف الفاتورة د¡ل الضو، ٔ�ي 
د مهنا حىت تبارك هللا ا=يل عاود ÷س;تفâير إالجëعية اك أ?شطذ 2006يف 

ر التصاIدية، هاذ اليش زولناه هاذ أ?شط ،مرت مكعب 500 &مس;هت
الشطر د¡لو  واÞد الشطر خيلص املاء د¡ليف وقلنا لك واÞد اس;هت& 

ه واÞد العدل، Iالش اLوÄ وال خيلص الضوء د¡ل الشطر د¡لو، هذا را
د¡ل  مكعب مرت 35فوق  ،نعم ٔ�س;يدي ،حتمل واÞد الس;يد مربع�ادي 

 يويلâ تنقص ك تنقص، ك يتربع وخيلص فاتورة تصاIدية ا=يل الشهر،  يفاملاء 
  ش;نو؟ �ٔ  مس �ٓش؟ العداÄ، اLميقراطية، احلرية،  ش؟تيbلص والو، Iال

يف الشطر أ?ول يف املاء،  2.37شوفوا أ?رقام أ?مoار املكعبة،  ،و¶°
 12الشطر الثالث بني  7.39، (mètre cube) 12ا=يل وصل ل  7.39

 mètre) 35و 20درمه ا=يل بني  10.78، (mètre cube) 20و
cube) ،11  ا، ٕاوا 5درمه ا=يل فوقI اح�ا احلساب ا=يلI ،طينا هنا اطينا

د¡ل الزبناء ما  %60و %50املليون ٔ�ي بني د 6املليون حىت د 5
  .عندهومش هاذ املشلك و حلساب

تد�روا ٕاصالÞات ما تد�روش معهم  در� واÞد اليشء تيقو°
�ادي نقرا لمك ٔ?نه ما بقات، ٕاىل  ،)شلكمشÀال بقى يل؟ م (، �ةح مصا

  .ٕاوا �ري تيقول ذاك اليش اك�ن ا=يل âيقو° رشحت
م�شور وقعه وز�ر اLاxلية، ٔ�و  هامذâرة موقع  ، هادئ�� �ادي نقرا

  ؟قولونوعبد ربه، در� ثورة Rديدة يف املغرب، �ٓش ت  ٔ�عامرةوز�ر الطاقة 
�ي مجيع -يتعني Iىل املؤسسات امللكفة بتوزيع املاء والكهر ء، "ٔ

، بواسطة مصاحلها التق�ية القGام ٕ جراء حبث تقين مGداين من -املؤسسات
   ".لسكىن ووضعية العداد املشرتكٔ�Rل معاينة وضعية حمل ا

هاذ اLار وال هذه يف احلي  ،¡ك هذا هو املشلك، العداد املشرتك
 فهيا �ري Iداد واÞد، وال هنا يف )Les étages(د¡ل  3احلس;ين فهيا 

  ؟ التقدم ٕاىل �ري ذ°، �ٓش تنقولو
�¡م 10جيب ٔ�ن يمت ٕاجراء هاذ البحث xالل ٔ�Rل ال يتعدى "ٔ."   

، Iىل ضوء م�اقشة يف 2014ٔ�كتو�ر  31راه موقعة يف هاذ املذâرة 
�ن يمت "ذت هاذ املذâرة، ختاجملس النواب وجملس املس�شار�ن، هنا ٔ



�ٔكتو�ر�ٔكتو�ر�ٔكتو�ر�ٔكتو�ردورة دورة دورة دورة     ––––مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن     2015201520152015 

14 

 )2015 نومفرب 10( 1437 حمرم 27

من Dرخي توصلها بطلب ¢س;تفادة  ابتداءٔ�¡م  10إالجراء xالل ال يتعدى 
  ."من النظام اجلديد
¨مييش يxٔjذ واÞد املطبوع من عند  ،بوش املواطننيذو ش ما نع

الرشاكت د¡ل التفويض الثالثة د هاذاملكoب الوطين وال تيbذو من عند 
�� عندي ٔ Y مسوا والواكالت، تيعمر ذاك املطبوع وتيقول�د¡ل  3ما نعرف ٔ

)Les étages(  وال �� 3د¡ل العائالت وال  4عندي يف اLار ٔ
  العائالت، معىن هذا؟د

يتعني يف ضوء نتاجئ البحث " :الناس هاذوا املسؤولني تنقولوا لهاذ
التقين امليداين املذâور ٔ�ن �سمل املؤسسات املوزIة ٕاىل أ?رس ٔ�و أ?رسة 
صاح�ة الطلب وثيقة ٕادارية من ٔ�Rل متكGهنا من ¢س;تفادة حسب 

ع أ?رس املقمية ٕاما من Iداد فردي للك ٔ�رسة ٔ�و Iداد مشرتك مجلي ،احلاالت
  ."وبنفس العنوان السكىنبنفس حمل 

د¡ل  (La grille)، در� ود¡ل ىxليناش هاذ اليش Iىل الهو  ماو 
 ش  (Logiciel) تلقاوها هنا،غ يه  ها أ?سعار، د¡ل العداد املشرتك،

 م، ماهل âيفاش حيس;بوا أ?رس،هذا Iداد مشرتك، ٔ�ربعة د حيس;بوا يبداو
، يف أ?شطر العاليةم يطيحش ¢س;هتالك د¡هلا  ش م ،يبقاوش خيلصوا

راه م�طقGا، خصها ¨كون �ري يف  ،300العائالت اس;هتلكت ربعة د�ٔ ٔ?نه 
100.  

(Logiciel) ،ذها وخرج يف اجلريدة الرمسية(Tableau)   د¡ل العداد
 بطيف الر  معه =يل بغا يد�ر العداد، ��سهلوودر� ÞاRة، ٔ�ن ا املشرتك،

الربط ¢جëعي، هذا  يف(La BIRD1) تدار مع  املبارش، Iىل غرار ما
لكها  د¡ل املنازل %87 د¡ل الطاقة يف املغرب، والو ش حتسن الوضع 

  .الناس مربوطة  ملاء ،%60فوق ، واصلني للكهر ءمربوطة  
بقاش  ، ماءواملا ءدر� واÞد القرار كذ° خطري Rدا، هو ٔ�ن الضو 

عطيه �ٔ ، بىن فوىض، ءواملا ءال، الضو  مرتبط  لرخصة د¡ل السكىن،
  .)Compteur(جتي ¨ريب ليه، ريب معاه  وا-هنار ،ءواملا ءالضو 

واك�ن هاذ اليش، وصايبوا هاذ اليش،  اك�ن الناس ا=يل xدموا يف
 بقال>ش الوقت، ما لياا ، مسحو ند�روا عند� ما م، مالناس هللا هيدهي

يك ذوخفت يش واÞد، ال يزتايد Iيل، و¶°، غنعاود 5رجع يف ٕاطار 
 ٔ�  .اLقايقربعة د

  .شكرا

        ::::الس;يد رئ>س اجللسةالس;يد رئ>س اجللسةالس;يد رئ>س اجللسةالس;يد رئ>س اجللسة
        ....شكرا الس;يد الوز�رشكرا الس;يد الوز�رشكرا الس;يد الوز�رشكرا الس;يد الوز�ر

Iىل رد الس;يد  كن الزمGالت والزمالء من التعقGبٕاذن، ق�ل ٔ�ن ٔ�م
خبصوص  الس;يد الوز�ر لسان بد ٔ�ن ٔ�شري ٔ�ن ما Rاء Iىلالوز�ر، ال

وIدم مد مجيع ٔ�عضاء اtلس املوقر من امللف ا¶ي توصلت به  الرئاسة،

                                                 
1 Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement 

هذا الصباح، هو ال ينضبط وما Rاء يف طلب الس;يد الوز�ر من الرئاسة 
ت�Gح  من النظام اLاxيل 127ن املادة توزيع امللف xالل اجللسة، ?ٔ 

ول>س  وإالضايف �كون بعد اجلواب ،طيات ٕاضافGة=لحكومة ٔ�ن تتقدم مبع 
  .وٕاال ما احoجنا ٕاىل اجلواب ق�ل اجلواب

 وٕايصال امللف عن طريق الفرقوزيع لزتم الس;يد الرئ>س، بتاو لتايل، 
، ٕاىل لك عضو وعضوة من I127ات، كام تنص Iىل ذ° املادة واtمو 

  .اtلس املوقر
 لتعامل بطريقة  عداء يف هذا اtلسبد ٔ�ن ٔ�قول لمك ٔ�ننا سمث كذ°، ال

، Rديدة، ؤ�ن 5مثن لك م�ادرة ختدم املصلÀة العامة من طرف احلكومة
و5متىن ٔ�ن ال ينحرص ذ° يف تعامل الس;يد  ،Iالياومد� بو4ئق وهذا 5مثنه 

  .الوز�ر، ؤ�ن يعمم Iىل مجيع القطاIات احلكومGة ل>س;تفGد امجليع
  .وشكرا

وهو الفريق  ن يف ٕاطار الرد ٔ?ول مoدxلٕاذن، �ادي نعطي اللكمة ا?ٓ 
  .¢س;تقاليل =لوÞدة والتعادلية، فليتفضل ٔ�Þد ٔ�عضاء الفريق

        ::::ا=لبارا=لبارا=لبارا=لبارعبد السالم عبد السالم عبد السالم عبد السالم     املس�شار الس;يداملس�شار الس;يداملس�شار الس;يداملس�شار الس;يد
        ....شكرا الس;يد الرئ>سشكرا الس;يد الرئ>سشكرا الس;يد الرئ>سشكرا الس;يد الرئ>س

        الس;يد الوز�ر،الس;يد الوز�ر،الس;يد الوز�ر،الس;يد الوز�ر،
اكن فGه ٕاشارة واحضة  اس;متعنا ٕ معان، واجلواب د¡لمك يف احلقGقGة

لكGفGة ا�Þساب، حىت �متكن مجيع املواطنني من تفهم وفهم âيف وصل 
  .حساهبم ٕاىل ما وصل ٕاليه

âيفاش  زلت ٔ�سعى ٕاىل املزيد من املعلومات، الس;يد الوز�ر،ٔ�نين ال�ري 
�لف د¡ل ال�رش  100ٔ�ن ٔ âد ا=لحظة؟ ومن وراء هذا؟  يف يتحركÞوا  

اكن بودي ٔ�ن ٔ�س;متع ٕاىل من �س�ب يف ما وصلت ٕاليه هذه 
خلطاب د¡ل س;يد� هللا ¢حÉoاRات، وهنا �ادي 5ربط ال�م د¡يل  

اح�ا ما بقGناش كنق�لوا مواطن بوÛني، ٔ?ن هاذي راه مؤامرة Iىل ، هينرص 
   .مؤامرة Iىل اس;تقرار البالداملغرب، 

âيتعبوش  ش ا هاذ الفواتري راه اك�ن ٔ�¡دي د¡ل املوظفني ا=يل م
شهر¡ ÷شوفوا العداد حشال فGه، وâيبقى �عس وميل âيجي وâيد�ر  ويدوز

 4¡دة اكنت هاذي وٕاال الز اك Iىل هللا وتيعطي =لمواطنني،ذواÞد الرمق هك
   .س;نني كنا نغوتو

  ...مةٔ�� ك�شوف احلكو 

        ::::الس;يد رئ>س اجللسةالس;يد رئ>س اجللسةالس;يد رئ>س اجللسةالس;يد رئ>س اجللسة
            ....شكرا الس;يد املس�شارشكرا الس;يد املس�شارشكرا الس;يد املس�شارشكرا الس;يد املس�شار

اللكمة =لفريق املوايل، فريق أ?صاÄ واملعارصة يف ٕاطار التعقGب، 
  .فليتفضل ٔ�Þد أ?عضاء مشكورا

        ::::العرالعرالعرالعريبيبيبيب احملر احملر احملر احملريشيشيشيش    املس�شار الس;يداملس�شار الس;يداملس�شار الس;يداملس�شار الس;يد
            ....شكرا الس;يد الوز�رشكرا الس;يد الوز�رشكرا الس;يد الوز�رشكرا الس;يد الوز�ر
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¡دات Iىل املواطنني،  ش نؤكد ثورة Rديدة يف الز يف احلقGقة درتو
  .الس;يد الوز�رمك ل

عطيت>�ا اليوم فايت �ٔ ذاك الكoاب ا=يل  ،الس;يد الوز�ر احملرتم ،4نيا
 ٔ�   .اكنت ٔ�زمة د¡ل املكoب الوطين =لامء والكهر ء الوقت ا=يل يفنا عطي�Gه ل 

 كoاب احلقGقي هو ا=يل ت>oوصلوال  ،عطيت>�ا�ٔ الس;يد الوز�ر الكoاب ا=يل 
وهام خملوIني Iىل ذاك  23 و 21ه املواطنني وت>�داو يتوجعوا من هنار ب

يه املشلك  ،الس;يد الوز�ر ،الفاتورة �ٓش غيجي فهيا، وهاذيك الفاتورة
  .الس;يد الوز�ر، مايش يف الكoاب ،احلقGقي ا=يل فGه نقاش âبري

الس;يد الوز�ر،  ،بغيتك تطلع Iلهياعندي وثيقة  ،الس;يد الوز�ر ،كذ°
يف  "Amendis"ل ول د¡ؤ Zم مايش د¡يل، هاذ ال�م د¡ل املسهذا 

ٔ?Þد املواقع  ،الس;يد الوز�ر ،هاذ الوثيقة طنÉة، ٔ�ش تيقول يف
  إاللكرتونية؟

ش;يت هذيك  ¡ك؟ هاذ الوثيقة عفوا، قر�هتا ،الس;يد الوز�ر ،تيقول
ال ميكهنا  ، عتبارها مؤسسة مرتبطة بعقد تدبري مفوض مع امجلاIة احلرضية"

ٕاال بقرار من جلنة  ،ز¡دة س;ن�مي واÞد ٔ�و نقصانه يف �سعرية ¢س;هتالك
الت��ع والسلطة املفوضة، موحضا ٔ�ن هذه الز¡دة Rاءت تبعا لقرارات 
حكومGة تندرج يف نطاق عقدة مع املكoب الوطين =لامء والكهر ء ٕالنقاذه 

  ."من إالفالس
ة، هاذوك الناس د¡ل الشامل بغينامك جتاوبو� برصاÞ ،الس;يد الوز�ر

 1500و 1200وهذاك الفcة ¢جëعية الهشة ا=يل الفاتورة تتجهيا من 
املد�ر العام د¡ل هاذ  هاذ درمه، واش فعال هاذ اليش ا=يل قال 2000و

  الرشكة واش حصيح وال �ري حصيح؟ 
بغيناش الس;يد رئ>س  الس;يد الوز�ر احملرتم، ما ،بغيناش املزايداتما 

من ناس ا=يل اكنوا xارRني  لشموع، كومة مييش لطنÉة ويقول لهاذوك ال احل
�Rل ٕاطفاء مصابيح ٔ"Amendis"  نة، هاذوكoٔهنم تزيرعوا الفjلهيم بI تقال

 يد�روش الفoنة، هاذوك الناس دارو احÉoاRات سلمية تيطالبوت ا الناس م
   .لس;يد الوز�ر، اداروش الفoنةا  حلقوق د¡هلم، م
رجع =لنصاب د¡لها، وحتلوا وهنا ا=يل  بغينا احلقوق د¡هلم تعاجل ̈و

املشالك د¡ل هاذوك املواطنني، ٔ�ما  ش نبقاو نزتايدوا هاذ املوضوع âيف 
، زايداتداملما تقال مع رئ>س احلكومة ومع وز�ر اLاxلية يف طنÉة مايش 

  ..املعاجلاتد

        ::::الس;يد رئ>س اجللسةالس;يد رئ>س اجللسةالس;يد رئ>س اجللسةالس;يد رئ>س اجللسة
            ....شكرا الس;يد املس�شارشكرا الس;يد املس�شارشكرا الس;يد املس�شارشكرا الس;يد املس�شار

داÄ والتمنية يف ٕاطار التعقGب، فليتفضل ا?ٓن اللكمة موâوÄ لفريق الع
�Þد ٔ�عضاء الفريقٔ.  

        ::::محمذ المحمذ المحمذ المحمذ ال����شري العبدالويشري العبدالويشري العبدالويشري العبدالوي    املس�شار الس;يداملس�شار الس;يداملس�شار الس;يداملس�شار الس;يد
        ....شكرا الس;يد الرئ>سشكرا الس;يد الرئ>سشكرا الس;يد الرئ>سشكرا الس;يد الرئ>س

        ....الس;يد الوز�ر احملرتمالس;يد الوز�ر احملرتمالس;يد الوز�ر احملرتمالس;يد الوز�ر احملرتم
ا ود طنÉة، هو م "Amendis"هو فعال هاذ املوضوع د¡ل 

âيحتاجش =لمزايدات، هو فعال اك�ن ٕاشاكل د¡ل Iدم اÞرتام العقد من 
   ."Amendis"رشكة طرف 

معلنا مجموIة من ا=لقاءات Iىل املس;توى إالقلميي، ووصلنا وفعال اح�ا 
ٕاىل مجموIة من احللول ا=يل جزء مهنا عرضها الس;يد الوز�ر، فعال توصلنا ٔ�ن 

�لف فاتورة، فعال  40القراءة الشهرية ما كمتش، وا?ٓن ¨راجعات تقريبا ٔ
ياxذوا العطS، وا=يل ف â مراقب ويف فصل الصي 64ضعف املراق�ة عند� 

�لف Iداد 540 خصهم يقراؤ.  
عند� فعال سوء تعامل د¡ل الرشكة مع الشاكوى د¡ل املواطنني، 

 كذ° العداد املس;بق ،س;يعمتدد املشرتك وا=يل ا?ٓن فعال Iدم اعëد العدا
وهذه إالجراءات س;متك�نا من Þلول  وكذ° صعوبة العداد الفردي،اLفع، 

 يف تقار�ر اtلس أ?Iىل =لحسا ت ءوهاذ اليش لكه Rا ،هذه إالشاكالت
 .سابقا

ح�ا يف طنÉة، كنوه  ملبادرة د¡ل احلكومة والزنول د¡ل رئ>س افعال 
رفعوش شعار ا واملواطنني يف طنÉة م احلكومة والس;يد وز�ر اLاxلية،

راه عندمه املشلك مع  "AmendisارÞل "رفعوا شعار  "ارÞل احلكومة"
ٔ?نه  طنÉة، خرجوش الناس يفا وهاذ الس�ت م ح�ا مoفهمني،او  ٔ�ماند÷س،

  .مه ضام�تاؤ�عط اعتربوا رئ>س احلكومة مسؤول
 جلنة املراق�ة اLامئة، عند� ضعف املواâبة Iىل املس;توى احمليل، ،فعال

دارت ا معرها م عند� املراجعة امخلاس;ية، عند� جلنة ت��ع د¡ل املنتخبني،
  .س;نة 13 يذها يف طنÉة،

  .شكرا الس;يد الرئ>س

        ::::الس;يد رئ>س اجللسةالس;يد رئ>س اجللسةالس;يد رئ>س اجللسةالس;يد رئ>س اجللسة
            ....شكرا الس;يد املس�شارشكرا الس;يد املس�شارشكرا الس;يد املس�شارشكرا الس;يد املس�شار

ٕاذن ا?ٓن التعقGب موâول ٔ?Þد ٔ�عضاء الفريق احلريك، فليتفضل 
  .مشكورا

�محد شدٔ�محد شدٔ�محد شدٔ�محد شد    املس�شار الس;يداملس�شار الس;يداملس�شار الس;يداملس�شار الس;يدٔ::::        
        ....شكرا الس;يد الرئ>سشكرا الس;يد الرئ>سشكرا الس;يد الرئ>سشكرا الس;يد الرئ>س

كنطلب من الس;يد الوز�ر، بعدما مسعنا Y هاذ الرشوÞات ا=يل فعال 
من احلكومة ٔ�ن د�ر واÞد ¢س;تطالع  ؤ�ننا كنطلبٕاال  يه رشوÞات �مة،

احلال من xالل مراجعة د¡ل واقع ال وو�ادي ºشوف مGداين وشعيب،
د¡ل املاء  اتطن من �حGة فاتورمن xالل الشاكوي د¡ل املوااملواطن 

املشلك  وواÞد الفcة âبرية، لقوا واÞد الرشحية âبريةن�ادي  د¡ل الكهر ء،و 
 اتفاتوراليكون �ول قدام بعض املواطنني هو الشاكية من ت عويص ا=يل ال

  .د¡ل املاء والكهر ء
   الس;يد الوز�ر،
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oات ا=يل تقدمÞمة تا=يل  هبا، وهاذ إالصال�قدمت تقريبا م�الغ 
ا قي مjٔن املواطن احلقGبك�شوفوا  (les régies)و=لمكoب الوطين =لكهر ء 

  . وس;تفدش من هاذ إالصالÞات هاذا
ٕاصالÞات معيقة  م$ال ٔ�ن ¨كون من الس;يد الوز�ر، واكنطلب ،لهذا

املواطن  وانقربٔ�ننا ٔ?ننا Þاولنا ما ٔ�مكن  وخصوصا ذوي اxLل احملدود،
مايش   يق املشلك مطروح،بjٔن  واكنلق نإاال ٔ�ن  معه إالشاكلية، واوندرس

  . املدن املغربية والقرى املغربية بل Iىل مس;توى مجيع Iىل مس;توى الشامل
صها تصاحب هاذ إالصالÞات ااك�ن بعض إالصالÞات ا=يل x ،لهذا

املراق�ة والقراءة  د¡ل كن��اقشوا Iىل مشلك نأ?ن  ا=يل تقدمت هبا احلكومة،
  .د¡ل العدادات والصالحGة د¡ل العدادات واجلودة د¡ل العدادات

الس;يد الوز�ر، هو البناء رين، 4�ٔ ويف نفس الوقت واÞد اجلواب 
 لجواب=تص�ت ي يد وز�ر اLاxلية ورئ>س احلكومة رمبا بغينا الس;  العشوايئ،

ننا ?ٔ واش فعال ٔ�ن هذا كنعتربوه الترصحي  ل�س;بة  د¡ل الس;يد الوز�ر،
xواصنا نفوضا x ننا نعطيوا   ش لبناء العشوايئ،=  واصنا 5رخصاوال�فعال ٔ
فدوا من اس;ت÷ عدادات د¡ل املاء والكهر ء  ش ميكن هاذ املواطنني ال

  .العدادات
د�ر واÞد اLراسة xاصة ت امن احلكومة ٔ�هن ويف نفس الوقت كنطلب

شمل � جنيوا وند�روا ٕاصالÞات ا=يل ت ميك�ش ٔ�ننا ا م بذوي اxLل احملدود،
�ننا  فقراء،الدود احملص فعال ٔ�ننا منش;يوا ¶وي اxLل اx رشاحئ اtمتع، مجيعٔ

ح�ا او  وخصوصا أ?حGاء، ذوك الناس،هبواÞد ال�سعرية xاصة  هلم ند�روا
 ؟شكون هام الفقراءواÞد التÀليل تنعرفوا  اش كند�روفIارفني بjٔن 

  ..امل>سور�ن ا=يل عندمه اxLل اموشكون ه
  .شكرا =لس;يد الرئ>س

        ::::الس;يد رئ>س اجللسةالس;يد رئ>س اجللسةالس;يد رئ>س اجللسةالس;يد رئ>س اجللسة
        . . . . لس;يد املس�شارلس;يد املس�شارلس;يد املس�شارلس;يد املس�شارااااشكرا شكرا شكرا شكرا 

اللكمة يف ٕاطار  ٔ�عضاء فريق التجمع الوطين لٔ�حرار،ا?ٓن فÞ�ٔد 
  .التعقGب

        ::::عبد العز�ز بوهدودعبد العز�ز بوهدودعبد العز�ز بوهدودعبد العز�ز بوهدود    املس�شار الس;يداملس�شار الس;يداملس�شار الس;يداملس�شار الس;يد
        ....شكرا الس;يد الرئ>سشكرا الس;يد الرئ>سشكرا الس;يد الرئ>سشكرا الس;يد الرئ>س
        الس;يد الوز�ر احملرتم،الس;يد الوز�ر احملرتم،الس;يد الوز�ر احملرتم،الس;يد الوز�ر احملرتم،

رب�مج الٔ�شكرمك Iىل جوا�مك املهم، مربزا لمك ٔ�نه ٕا ن التوقGع Iىل عقد 
ديدة لن متس مت التâٔjيد Iىل ٔ�ن هذه ال�سعرية اجل بني احلكومة واملكoب،

ٕاال ٔ�نه جند ٔ�ن الساكنة ولٔ�سف ال زالت ¨كoوي بنار  الطبقات املعوزة،
اليشء ا¶ي جعلها خترج يف احÉoاRات  ارتفاع ٔ�سعار املاء والكهر ء،

  .Iارمة
   الس;يد الوز�ر احملرتم،

ٕان إالجراءات اليت ٔ�Iلنمت عهنا، مع أ?سف مل ÷س;توعهبا املواطنون 

  . وطريقة ا�Þساهباوخصوصا تغيري العدادات 
وٕاذ نؤازرمك مؤازرة �ري  حنن يف فريق التجمع الوطين لٔ�حرار،

نظام اليت طر�ا  اتنؤكد لمك Iىل رضورة توضيح هذه إالشاكلي مرشوطة،
  .عاهباGاس� الفو¨رة اجلديد =لرٔ�ي العام الوطين حىت �متكن من 

  .وشكرا

        ::::الس;يد رئ>س اجللسةالس;يد رئ>س اجللسةالس;يد رئ>س اجللسةالس;يد رئ>س اجللسة
            ....شكرا الس;يد املس�شارشكرا الس;يد املس�شارشكرا الس;يد املس�شارشكرا الس;يد املس�شار

فليتفضل  =لتعقGب، دور ٔ�Þد ٔ�عضاء الفريق ¢شرتايك ا?ٓن Rاء
  .مشكورا

        ::::عبد امحليد فاعبد امحليد فاعبد امحليد فاعبد امحليد فاحتحتحتحتيييي    املس�شار الس;يداملس�شار الس;يداملس�شار الس;يداملس�شار الس;يد
        الس;يد الوز�ر،الس;يد الوز�ر،الس;يد الوز�ر،الس;يد الوز�ر،

ساكنة  ٔ�وال يف البداية، البد ٔ�ن نوRه حتية xاصة ٕاىل ساكنة الشامل،
طنÉة ومدن الشامل Iىل ¢حÉoاج احلضاري ا¶ي ٔ�عطى صورة الئقة عن 

هذا  �ري املس;تصا�ة اليت مل �كن حملهارمغ بعض الترصحيات  ب�Ì املغرب،
   .الوقت

املؤسسة ال�رشيعية يف جملس املس�شار�ن يف  نأ�عتقد ٔ�ن  ،املسÄٔj الثانية
من  ،ىل اLخول يف التفاصيل الصغرية وقراءة الفواتريإ لس;نا يف ÞاRة 

�ن 5كون Iىل اطالع هبذه أ?مور ويف فريقي اييف خشص  ،املفروض فGنأ.   
   .ىل xالصات مكؤسسة �رشيعيةإ وم حنن حباRة الي

اخلالصة أ?وىل يه قراءتنا �حكومة ومكؤسسة �رشيعية يف جتربة 
وعند� جتارب سواء يف  ؟هل جنحنا يف التدبري املفوض ،التدبري املفوض

   .املاء والكهر ء وال يف النظافة، هذا هو السؤال أ?سايس
ال ٔ�Þد ينكر وال ٔ�Þد Y  طنÉةيف ما Þدث  ،طنÉةيف ما Þدث 

القدرة ٔ�ن ينكر بjٔنه اكنت هناك ٔ�زمة �جتة عن فعل حقGقي يف ز¡دة 
حقGقGة يف الفواتري �جتة لعدة ٔ�س;باب، فهيا الرشكة رمبا انعدام املراق�ة، وفهيا 

مسؤولية وزارة اLاxلية  ،وحنن نعرف املكو�ت القانونية =لتدبري املفوض
   .يف العقد هنا طرف?ٔ 

Äٔjىل =لحسا ت او  الثانية املسI?ٔلس اtح�ا مسعنا الس;يد رئ>س ا
¶° اخلالصة أ?وىل يه  ،ٔ�عطى ٕاشارات ف× يتعلق  لتدبري املفوض

  ..فGه ش5زيدو مااâرو Iىل التدبري املفوض واش 5زيدو فGه وال دxاصنا ن
من  ،وطين =لكهر ءتÀدث عن املكoب الن عندما  نيةاملسÄٔj الثا

ح�ا حتدثنا ا ،الوطين =لكهر ءوش اليوم عن املكoب دثما نتÀاملفروض 
�ٓنذاك  موقف�ا ناحلكومة مشات يف خمطط د¡ل ٕانقاذ املكoب واكو  ،Iليه

جيب ٔ�ن نذهب ٕاىل احللول السهI Sىل حساب  ال"لنا فGه ق  ،عارضم
  .قلناها ون�ش�ث هبا ،"الفcات الضعيفة
¢حÉoاRات يف  ش�اما وقع ، مايش ما تنداâروش، راهلكن اليوم

املكoب الوطين =لامء  هرض Iىليش  راه لكوكذا، مك�اس وفاس ووRدة 
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   .، وقعت يف التدبري املفوضوالكهر ء، وقعت يف طنÉة
xاصنا 5راجعو رؤي��ا حللول املشالك ما ميك�ش ºس;مترو اليوم  ،¶° اليوم

ها  ،، ها املكoب الوطين =لكهر ءواطنيف Þلول املشالك Iىل حساب امل
اخلالصة الثانية ا=يل xاصنا نداâرو �دا السكر يعين هذا هو  ،املقاصة

املقاربة احلكومGة اليوم =لملف ¢جëعي مقاربة �س;تحق م�ا  له ،Iلهيا
ت يف صاحل الشعب س> ل  بjٔنه هاد املقاربة التصفGق ٔ�م �س;تحق م�ا القول

   ..ا=يل كنقولو املغريب
  .شكرا

        ::::الس;يد رئ>س اجللسةالس;يد رئ>س اجللسةالس;يد رئ>س اجللسةالس;يد رئ>س اجللسة
            ....احملرتماحملرتماحملرتماحملرتمشكرا الس;يد املس�شار شكرا الس;يد املس�شار شكرا الس;يد املس�شار شكرا الس;يد املس�شار 

  .اللكمة ا?ٓن لفريق ¢حتاد املغريب =لشغل يف ٕاطار التعقGب

        ::::محمد زروالمحمد زروالمحمد زروالمحمد زروال    املس�شار الس;يداملس�شار الس;يداملس�شار الس;يداملس�شار الس;يد
        ....شكرا الس;يد الرئ>سشكرا الس;يد الرئ>سشكرا الس;يد الرئ>سشكرا الس;يد الرئ>س
        الس;يد الوز�ر احملرتم،الس;يد الوز�ر احملرتم،الس;يد الوز�ر احملرتم،الس;يد الوز�ر احملرتم،

لٔ�سف الشديد هناك هوة حسيقة ما بني اخلطاب واملامرسة، لقد ت��عنا 
حلكومة لها اامحلS التواصلية والربامج احلوارية واليت سعت ؤ�كدت من xال

رة اجلديدة  وعند ق�لIىل تطمني املواطنني  عدم املساس بتطبيق الف̈و
ؤ�ن هذا النظام اجلديد لن �كون Y ٕاال تjٔثري Rد  ، لشطر ¢جëعي

   .حمدود Iىل الطبقة املتوسطة، وهذا ادIاء رسIان ما ف�ده الواقع
املرتفعة  ها حنن نع>ش اليوم Iىل وقع احÉoاRات Iارمة بفعل الفواتريو 

ال هيمها اجلانب  ،وغرامات وٕاجراءات ٕادارية جمحفة لرشاكت ٔ�ج�بية
   .¢جëعي بقدر ما هيمها الرحب والرحب الرسيع والسهل

رة اجلديدة وا¶ي  ،الس;يد الوز�ر ،ٕاننا نعمل �س;باب 5زول نظام الف̈ؤ
زمة من إالجراءات اليت اختذهتا احلكومة يندرج حسب احلكومة مضن حُ 

jٔوضاع املكoب الوطين =لكهر ء، وا¶ي اكن كام قلت Iىل Þافة =لهنوض ب
¢هنيار cس�ب فشل اLوÄ يف تدبري القطاع، ول>س cس�ب تدبري أ?طر 
واملس;تbدمني ا¶�ن ٔ�سدوا xدمات RليS لبالدمه، ويف ظروف صعبة 

�Þد الكفاءة د¡هلمنكر يعلمها امجليع، وال يُ ٔ.   
ننا نواâبو لك التدابري ا=يل كرتوم اكن âيدفعنا  ش �ٔ ة واجب املواطن

الحoياRات لالتلبية  ،ا-هنوض  ملرفق العام وكتدمع اخلدمة العمومGة
   .لمواطنني من هاتني املادتني احليويتني=¢جëعية و¢قoصادية 

ٕاال ٔ�نه ٔ�مام ¢حÉoاRات املتكررة =لمواطنني جراء ¢رتفاع املهول 
 املدن اليت يعمتد فهيا التدبري املفوض، لفاتورة املاء والكهر ء خصوصا يف

ا العديد من Iالمات ¢س;تفهام، Iالمات ¢س;تفهام حول �تطرح ٔ�مام 
التدابري املصاح�ة اليت اختذهتا احلكومة من ٔ�Rل تطبيق �راعي الشفافGة 

  ..ومن جشع تداعيات النظام اجلديد =لفو¨رة  الفcات ¢جëعية من يوحيم
  

        ::::الس;يد رئ>س اجللسةالس;يد رئ>س اجللسةالس;يد رئ>س اجللسةالس;يد رئ>س اجللسة
            ....شكرا الس;يد املس�شارشكرا الس;يد املس�شارشكرا الس;يد املس�شارشكرا الس;يد املس�شار

  .اللكمة ا?ٓن =لفريق اLس;توري اLميقراطي ¢جëعي يف ٕاطار التعقGب

        ::::محمد Iدالمحمد Iدالمحمد Iدالمحمد Iدال    املس�شار الس;يداملس�شار الس;يداملس�شار الس;يداملس�شار الس;يد
        ....شكرا الس;يد الوز�ر احملرتمشكرا الس;يد الوز�ر احملرتمشكرا الس;يد الوز�ر احملرتمشكرا الس;يد الوز�ر احملرتم

القطاع هو  اذف× خيص ه ، يف أ?ول Rاءالس;يد الوز�ر نا،السؤال د¡ل 
مادتني حGويتني ٔ�ساس;ي�ني البد Iىل ٔ�نه  ش ÷س;تفد مهنم املواطن املغريب 

�زمة ا=يل مسيناها سوء التدبري، وهاذ  ابصفة Iامة، وهاذ املؤسسات xلقو ٔ
ا يف يش قارة Rافة قاSÞ مأ?زمة هاذي ردت بالد� مغرب ٔ�نه âيمتوقع 

مرت د¡ل البحر، عند� âيلو  4000رمغ ٔ�ننا كنتوفرو Iىل  ،عند�ش البحر
   .مGاه جوفGة، عند� حبريات، عند� ود¡ن ٕاىل �ري ذ°

عش;نا احÉoاRات، مظاهرات مع  فالس;نة املاضية حبال هاذ الس;نة
مع  ،"2LYDEC"املكoب الوطين =لامء الصاحل =لرشب، مع 

"RADEM3" هاذ الس;نة هاذي مع ،"Amendis" معناه التدبري ،
راجع دفا¨ر التحمالت  ش منش;يو ÷س;تدعي ¨ املفوض د¡ل هاذ املادتني

  .مجيع هو السمل ¢جëعي ناواÞد اخلط سلمي والهدف د¡ل ف
  ،الس;يد الوز�ر

صاحل  ءâروش Iىل اجلودة، هل بعدا هاذ املاذاكنا عندي سؤال، م
�م  واد اك�ن فcة ٔ�قالمي ك�س;تعمل املاء د¡ل ،=لرشب ٔ�م ال؟ نعطيك م$لٔ

وكنتحمل املسؤولية د¡يل �ري صاحل =لرشب من  الربيع، وميكن يل نقو°
محر حبال ب ماء �ٔ من الفGضا�ت وâي�رش  (Le calcaire) كرثة امللوÞة، من

ٕاىل  ٕاحساقزاوية  ،ٕاقلمي خ�يفرة وال زاوية الش;يخ ،�ري صاحل ،هاذ الكراىس
   .jٔديو الفاتورةن�ري صاحل وك  ءك>س;تعملو هاذ املا ،�ٓخره

ٕاقلمي �يئ فGه خصاص د¡ل املرافق واÞد يف âميلك>ش ٔ�� ا  ملقابل م
¢جëعية  ش خنلص الفاتورة حبايل حبال واÞد يف اLار البيضاء يف 

 اك�ن،ٕاىل �ٓخره، اك�ن معل و،طنÉة ا=يل عندو معامل عندو رشاكت عند
ٕاىل �ٓخره، وواÞد �ري Rالس âي�س;ىن الشمس فوقاش �رشق وفوقاش 

   .تغرب
�خرى د¡ل الفوا¨ر، ٔ Äٔjح�اامس x صها تد�ر أ?مر د¡ل االيوم احلكومة

الشطر أ?ول والثاين ° اليوم كمتيش رشكة كتجمع فلشغل، = xلق م�اصب 
 xلصت>ش �ادي حييدو °ا م ،xلصيت تبارك هللاIليك،  والثالث وكتلزمو

)Compteur(س;يدي�اين كنتقاىض أ?جر د¡يل شهر¡، ر �ٓجر ٔ��  ، ال ٔ
xصين خنلص ما هو شهريا.  

        ::::اجللسةاجللسةاجللسةاجللسةالس;يد رئ>س الس;يد رئ>س الس;يد رئ>س الس;يد رئ>س 
            ....شكرا الس;يد املس�شارشكرا الس;يد املس�شارشكرا الس;يد املس�شارشكرا الس;يد املس�شار

                                                 
2 Lyonnaise Des Eaux de Casablanca 
3 Régie Autonome de Distribution d'Eau et d'Electricité de Meknès 



�ٔكتو�ر�ٔكتو�ر�ٔكتو�ر�ٔكتو�ردورة دورة دورة دورة     ––––مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن     2015201520152015 

18 

 )2015 نومفرب 10( 1437 حمرم 27

  .درالية اLميقراطية =لشغلنفو �س;متع مجيعا لتعقGب اtموIة الكس ؤ�xريا 

        ::::املبارك الصادياملبارك الصادياملبارك الصادياملبارك الصادي    املس�شار الس;يداملس�شار الس;يداملس�شار الس;يداملس�شار الس;يد
        الس;يد الرئ>س،الس;يد الرئ>س،الس;يد الرئ>س،الس;يد الرئ>س،
        الس;يد الوز�ر،الس;يد الوز�ر،الس;يد الوز�ر،الس;يد الوز�ر،

        والسادة املس�شار�ن،والسادة املس�شار�ن،والسادة املس�شار�ن،والسادة املس�شار�ن،    املس�شاراتاملس�شاراتاملس�شاراتاملس�شارات    الس;يداتالس;يداتالس;يداتالس;يدات
 لصيقطبعا هاذ املوضوع د¡ل املاء والكهر ء هو حGوي وعندو ارتباط 

   .فهيش املزايداتا  ملواطنني واملع>ش اليويم د¡ل املواطنني و لتايل م
كنا كنمتناو من اجلواب د¡ل احلكومة عن طريق الس;يد الوز�ر ٔ�نه 
حيدد املسؤوليات، من املسؤول عن ارتفاع فواتري املاء والكهر ء؟ ومن 

I اج ٔ?هنا اكتوت ىلاملسؤولÉoبنار الغالء؟  ٕاخراج امجلاهري الشعبية لالح  
الرشكة، وعند� ي�ش جواب شايف هنائيا واكينة مسؤولية اكا  لتايل م

شهر يف فواتري تث�ت ذ°، عندي مواطن ت>سكن يف مغو�ة، � شعيب 
درمه  120 ،درمه 131¡ك، تتجيه  8يش شهر ما ،5شهر و  4وشهر  3

هاذ  ،عند الرشكة درمه، وميل مىش R2781اتو  4ر، يف شهر يف الشه
لشهر ا=يل وا 120الشهر ا=يل ق�ل م�و Rاتو  ،الشهر ا=يل قلت لمك الوسط

 بعد عند الرشكة قالوا ليه حGدوا Y يل مىشدرمه، م 130واره Rاتو 
رةنقصوها ليه وقالوا ليه ند�روا ° درمه 300، 6000  ، ٕاIادة الف̈و

  .ونعطيوك ذاك اليش  لتقس;مي لك شهر تعطينا طريف
)Donc(  اكينة مسؤولية الرشكة، وهنا النقطة الثانية �ادي جيي

  .التدبري املفوض كام ٔ�شار ٔ�Þد الزمالء د¡يل
كنت تن��ع  ،الس;يد الوز�ر ، ل�س;بة إالجراءات احلكومGة، ٔ�� تنعقل

  ...ؤ�خ�ار احلكومة أ?خ�ار د¡لمك

        ::::الس;يد رئ>س اجللسةالس;يد رئ>س اجللسةالس;يد رئ>س اجللسةالس;يد رئ>س اجللسة
        ....شكرا الس;يد املس�شارشكرا الس;يد املس�شارشكرا الس;يد املس�شارشكرا الس;يد املس�شار

ٔ?عطي اللكمة =لس;يد الوز�ر من ٔ�Rل الرد  ٕاىل مسحتوا ا?ٓن ؤ�س;تjٔذ5مك
Iىل التعقGبات املقدمة من طرف الس;يدات والسادة املس�شار�ن، وذ° 

 .يف Þدود ما تبقى Y من احلصة الزم�ية، فليتفضل مشكورا

امللكف  لشؤون العامة امللكف  لشؤون العامة امللكف  لشؤون العامة امللكف  لشؤون العامة     ،،،،املنتدب Lى رئ>س احلكومةاملنتدب Lى رئ>س احلكومةاملنتدب Lى رئ>س احلكومةاملنتدب Lى رئ>س احلكومة    الس;يد الوز�رالس;يد الوز�رالس;يد الوز�رالس;يد الوز�ر
        ::::واحلاكمةواحلاكمةواحلاكمةواحلاكمة

        الس;يد الرئ>س،الس;يد الرئ>س،الس;يد الرئ>س،الس;يد الرئ>س،
        س�شارات،س�شارات،س�شارات،س�شارات،السادة والس;يدات امل السادة والس;يدات امل السادة والس;يدات امل السادة والس;يدات امل 

احلواجي ا=يل دهذا Iالش قلت الوثيقة خصها تتوزع،  ش واÞد العدد 
ها Iليمك و وزعمهنم يتقالت �ادي تبان لمك بjٔنه مايش حصيÀة، وراه طلبت 

   ...ذ امل�شور د¡لاحىت ه
متسحوا فGنا البناء العشوايئ،  جGنا بغيتو ،املغاربة ود  الس;يد بغينا نفكو

�س;ىن  قول امل�شور، ما بغي�ش نقرا ٔ?نهما خ�عناش، امسع نعم اليس �ٓش تي
âون قدامك امل�شور ما  ،ما قدامكش امل�شور ث حGيل هايش واÞد يقول 

  .تقولهاش ي�اد
ال تعترب وثيقة رخصة السكن من بني الو4ئق املطلوبة لالس;تفادة من "

هذا شغلمك، ولكن  البناء العشوايئ،بغا حيللها فلسفGا و ، وصايف "هذا النظام
إالدارة داحلق =لناس �كون عندمه الضوء واملاء، والتعسف  ىطاLس;تور ع

ما  شفيت ال�م د¡ل  لصح، واÞد عندو الضوء وواÞد Rارو�ٔ ا5هت8ى، 
  .صايف املعقولٕاوا تالوش بغاوه املغاربة،  عندوش الضوء، هاذ اليش ما

نقابيا Iىل الوضعية د¡ل  ،ٕاخواين ،ٔ�� ما بغي�ش نتلكمف× خيص، 
 ح�ا ٔ�والد اليوم، املكoب عندوارح وطوينا الصفÀة، جُ  ةاملكoب، ٔ?نه �راك

، وا صايف، إ ر اLرمه يف صندوق التقاIد د¡لوامللياد 3جعز يف التقاIد د¡ل 
   .هاذ اليش و�ادي نعاجلوه صايف طوينا و�ادي خنلصو

        ::::رئ>س اجللسةرئ>س اجللسةرئ>س اجللسةرئ>س اجللسةالس;يد الس;يد الس;يد الس;يد 
  ..ليوه يتلكم هللا خيليك، ¢لزتام  لهدوء x  ..خيليمكهللا 

  الوز�ر، الس;يد املس�شارالس;يد 
  ..خيليمكهللا 

امللكف  لشؤون العامة امللكف  لشؤون العامة امللكف  لشؤون العامة امللكف  لشؤون العامة     ،،،،املنتدب Lى رئ>س احلكومةاملنتدب Lى رئ>س احلكومةاملنتدب Lى رئ>س احلكومةاملنتدب Lى رئ>س احلكومة    الس;يد الوز�رالس;يد الوز�رالس;يد الوز�رالس;يد الوز�ر
        ::::واحلاكمةواحلاكمةواحلاكمةواحلاكمة

ؤ�� كنÀرتممك �زاف،  ،راين حنمق ، اليس،الوطينراه املكoب  ،وا ..
¨رب>ت جزء âبري ولكن ما ميك�ش يل ºسمع ٔ�� Zم، راه Iالش در� هاذ 

كoب اكن يف وضعية ما بقا�ش ٔ?ن امل Iالش در� هاد اليش؟ اليش؟ 
 60مدة  � ت�oلكم Iىل أ?طر، أ?طر ٔ�داوواش �ٔ  (La trésorerie) عندو
يف ال يف املاء الصاحل =لرشب وال  ،أ?طر ٔ�دت معل �م =لمكoب ،س;نة

�ٓعباد هللا، ولكن وصل هاذ اليش لواÞد الوضعية ،املكoب د¡ل الكهر ء 
الناس ما  ،ح�ا حكومة ºسكoووا خطرية Rدا، واش بغييت �دا ºسكoو

يف مؤسسات  ةاكينâيف  (Spéciale)التقاIد د¡لها ٔ?نه اك�ن يف ش صختل
   .(RCAR5)دxلناها ل  (l’OCP4) معومGة، ¡ك

وذاك اخلصاص ا=يل  (RCAR) كنÀاولوا âيفاش ندxلوا حىت املكoب 
xد 3صنا يف اIرمه، نعديوها يف التقاLداملليار د¡ل ا.  

لكفة مالية والزتم�ا هبا هنا، وهذا راه ¨لكيف، هذا راه ¨لكيف، هذا راه 
يوا هذا هو، إ  بد خيلصها يش Þد،ال؟ هاذي، شكون ا=يل بغى خيلصها

  .وشوية =لحكومة، ٔ?نه احلكومة من املواطنني =لمواطننيشوية 
مليار د¡ل  254ح�ا هنا¡ اراه  ؟Iاله احلكومة Rات من املرخي

  ؟نواÛوه  ش ؟املزيانية، م�ني غنجيبوا هاذ اليش
لس;يد ا، ونقول، ٔ�ودي، هللا هيد�مك، ميل نبداوا نتلكموا، ؤ�� غنخمت

انية، يه ا=يل Rاب�ين ند�ر هاذ الرئ>س، ٕاال مسحيت، ذاك الزنIة الربمل
  .املالحظة

                                                 
4 Office Chérifien des Phosphates 
5 Régime Collectif d’Allocation de Retraite 



�ٔكتو�ر�ٔكتو�ر�ٔكتو�ر�ٔكتو�ردورة دورة دورة دورة     ––––مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن     2015201520152015 

19 

 )2015 نومفرب 10( 1437 حمرم 27

هذاك الفصل د¡ل القانون اLاxيل، âيتلكم Iىل الوثيقة إالضافGة، يه 
  . توزعها° ا=يل âيطلب، كنطلب م�ك هنا نعطهيا

  .ها مسطرة  ش الناس ت��ع معا¡ٔ�ما هاذي، راه درت ل 
 ،ح�ا داxلني يف واÞد املسطرة Rديدة ٕان شاء هللا، ٔ�ما ف× خيص

غندxلوا  ا املشالك، ولكن، راه اس�>ر âبري،�ادي نعاجلو هب
، �رشي âيف ك�رشي =لتلفون ، (Prépayé)نعمموا ل ،(Prépayé)ل

اك الساIة، كرتد البال ذو  (La carte)ب الكهر ء، �رشي املاء
د gيه واح ذ°،hوا =لمرSÞ دقGقة كــو�ادي ندxل لالس;هتالك د¡°،
(Le compteur)  يتقـــــا=لâ بع نـرا عـــيhد، ٔ?نhا ــــــــــــــــــه بقى عندن 

(Les compteurs) ن ا=يل حفى، وراه ٕاال واك� ،د¡ل القرون الوسطى
  .هاذ اليش و° العجب، هاذ اليش ا=يل شفت يفق، ٔ�� نجGيت نتلكم

 2016ٕان شاء هللا يف  ليس احملريش،اد¡°  اتٔ�ما ف× خيص املالحظ
  .شكرا .هاذ املشالك Iاجلوو  ¢نتbا ت ٔ�جGو

        ::::الس;يد رئ>س اجللسةالس;يد رئ>س اجللسةالس;يد رئ>س اجللسةالس;يد رئ>س اجللسة
        . . . . شكرا الس;يد الوز�ر، شكراشكرا الس;يد الوز�ر، شكراشكرا الس;يد الوز�ر، شكراشكرا الس;يد الوز�ر، شكرا

ومد�  ، والتÉاوب مع اtلس،=لس;يد الوز�ر Iىل املسامهة د¡لوشكرا 
�هنا س;توزع Iىل السادة أ?عضاءببعض الو4ئق اليت ٔ�Iدمكٔ .  

    ....ورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسة


