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        999922228888رمق رمق رمق رمق     حمرض اجللسةحمرض اجللسةحمرض اجللسةحمرض اجللسة

  )2012 زيو ل يو  31  (1433 رمضان 11 الثال4ء: التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
  . لساCرئBس ل الثالثاخلليفة  ،حلسن بي;د�كنالس9يد  املس�شار: الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
اء من الساHة الثانية دوثالثون دقFقة ابتثالث ساHات وس9تة . :التوقFتالتوقFتالتوقFتالتوقFت

Mقة اخلامسة عرشة زوFقPعرش وا.  
   .يةه الشف مWاقشة اSٔس9ئT::::  Uدول اSٔعاملTدول اSٔعاملTدول اSٔعاملTدول اSٔعامل

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

        ::::املس�شار الس9يد حلسن بي;د�كن، رئBس اجللسةاملس�شار الس9يد حلسن بي;د�كن، رئBس اجللسةاملس�شار الس9يد حلسن بي;د�كن، رئBس اجللسةاملس�شار الس9يد حلسن بي;د�كن، رئBس اجللسة
  .eسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Hىل ٔ�رشف املرسلني

  .H�ٔلن عن افgتاح اجللسة
  الس9يد الوز�ر احملرتم،

  الس9يدة املس�شارة احملرتمة،
  السادة املس�شارون احملرتمون،

من اPس9تور، ووفقا ملقgضيات النظام  100معال بlٔحاكم الفصل 
اPاvيل Cلس املس�شار�ن، خيصص اCلس هذه اجللسة Sٔس9ئU السادة 

  .املس�شار�ن ؤ�جوبة احلكومة Hلهيا
yدول ٔ�عامل هذه قT ة يفTالشفهية املدر Uس9ئSٔل الرشوع يف تناول ا

اجللسة، ٔ�عطي اللكمة �لس9يد اSٔمني ٕالطالع اCلس Hىل ما Tد من 
  .مراسالت وٕاHال�ت، اللكمة �لس9يد اSٔمني

        ::::املس�شار الس9يد ٔ�محد �ا�، ٔ�مني اCلساملس�شار الس9يد ٔ�محد �ا�، ٔ�مني اCلساملس�شار الس9يد ٔ�محد �ا�، ٔ�مني اCلساملس�شار الس9يد ٔ�محد �ا�، ٔ�مني اCلس
 �ٓ� eسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Hىل س9يد� محمد وHىل

  .وحصبه وسمل
  .شكرا الس9يد الرئBس

  س9يدي الوز�ر احملرتم،
  الس9يدة والسادة املس�شارون احملرتمون،

�ل�س9بة �لمراسالت، توصلت رئاسة جملس املس�شار�ن �لنصوص 
  :ال�رشيعية التالية

يتعلق �لضام�ت اSٔساس9ية املمنو�ة  01.12مرشوع قانون رمق  - 1
  Fة؛�لعسكريني �لقوات املسل�ة امللك 

eشlٔن  141يوافق مبوجyه Hىل االتفاقFة رمق  21.12مرشوع قانون رمق  - 2
 1975مWظامت العامل الريفFني ودورها يف التمنية Mقgصادية وMج�عية، 

�لمؤمتر العام ) v)60الل اPورة الس9تني  1975يونيو  4املعمتدة جبنيف يف 
 ملنظمة العمل اPولية؛

 ؛2009تصفFة مزيانية الس9نة املالية يتعلق ب  37.12مرشوع قانون رمق  - 3

eشlٔن  102يوافق مبوجyه Hىل اتفاقFة رمق  47.12مرشوع قانون رمق  - 4
vالل  1952يونيو  28املعايري اPنيا �لضامن Mج�عي املعمتدة جبنيف يف 

 . �لمؤمتر العام ملنظمة العمل اPولية) 35(اPورة اخلامسة والثالثني 
راسU من رئBس الفريق اPس9توري، كام توصلت رئاسة اCلس مب

يطالب من vاللها تlٔجFل السؤال املوTه ٕاىل الس9يد وز�ر السكىن والتعمري 
 . وس9ياسة املدينة حول �ر�مج بدون صفFح ٕاىل Tلسة الحقة

�ل�س9بة لٔس9ئU الشفهية والكgابية اليت توصل هبا جملس املس�شار�ن 
  : 2012يوليوز  31ٕاىل ®اية يوم الثال4ء 

  ٔ�س9ئU؛  10: د اSٔس9ئU الشفهيةHد -
 سؤال وا�د؛ : Hدد اSٔس9ئU الكgابية -
 . جوا�ن: Hدد اSٔجوبة الكgابية -

 .لمك اللكمة الس9يد الرئBس

    ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
  . شكرا الس9يد اSٔمني

من النظام اPاvيل، توصلت الرئاسة ب°ن  128طبقا ملقgضيات املادة 
للكمة �لفريق احلريك، اليس فضييل، طلبات ٕا�اطة، إال�اطة اSٔوىل ا) 8(

  .ٕاذن اللكمة �لفريق اPس9توري.. اللكمة �لفريق احلريك يف ٕاطار إال�اطة

        ::::املس�شار الس9يد حلسن ن´Fهاملس�شار الس9يد حلسن ن´Fهاملس�شار الس9يد حلسن ن´Fهاملس�شار الس9يد حلسن ن´Fه
  الس9يد الرئBس،
  الس9يد الوز�ر،

  السادة والس9يدات املس�شار�ن احملرتمني،
من القانون اPاvيل، ٔ�تدvل �مس الفريق  128يف ٕاطار املادة 

  . ياPس9تور
ٕان Mس�°ر هو القاطرة اSٔساس9ية Pمع الشغل وموا·ة مشالك 

وقد بذلت اPو¼ . البطا¼ والفقر وتوفري فرص العBش الكرمي �لساكن
املغربية جمهودات ¾برية Pمع Mس�°ر Hىل الصعيد الوطين، ومعلت Hىل 
مWح Mمgيازات للك املس�مثر�ن ووضع اSٓليات ٕالعفاء املس�مثر�ن من 
مس9تحقات الرضيبة Hىل القمية املضافة لكام تعلق اSٔمر �س9ترياد اSٓليات 

  . واSٔ·زة الصناعية
ٕاال ٔ�ننا حنيط احلكومة Hلام ٔ�ن املس�مثر �Sٔقالمي اجلنوبية يواTه عراقFل 
ومطالب بدفع الرضيبة Hىل القمية املضافة عند اس9ترياد اSٓليات حب;ة �ٔن 

جلنوبية وال ميكWه احلصول Hىل شهادة جسÊ الت;اري موجود �Sٔقالمي ا
إالعفاء، وهذا ال خيدم Mس�°ر وال�شغيل يف هذه املناطق اليت يه يف 

  . �اTة ماسة ٕاىل هذا Mس�°ر وٕاىل Ïشغيل ٔ�بناهئا
ÑÒ، ندعو احلكومة ٕاىل التدvل الرسيع ل�سهيل مسطرة Mس�°ر 

 هذه املناطق، وهذا وت´س9يط إالجراءات ل�شجيع ٕاقامة مشاريع صناعية يف
  . خيدم مصل�ة الوطن
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  .وشكرا

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
  .اللكمة �لفريق احلريك. شكرا الس9يد املس�شار

        ::::املس�شار الس9يد عبد امحليد السعداوياملس�شار الس9يد عبد امحليد السعداوياملس�شار الس9يد عبد امحليد السعداوياملس�شار الس9يد عبد امحليد السعداوي
  .شكرا الس9يد الرئBس

  الس9يد الوز�ر،
  ٕاخواين املس�شار�ن،

ة ×رشفين ٔ�ن ٔ�حFط اCلس Hلام ومن vال� الرٔ�ي العام الوطين بقضي
  .تتعلق بتدبري شؤون النظافة ومجع النفاØت يف Hدة مدن

هذا املوضوع الشائك هو ما تناقلته Hدة مصادر ٕاHالمFة حول مغادرة 
لقطاع النظافة �لر�ط eشلك مفاجئ ويف ظرفFة حرTة  (Veolia)رشكة 

تعرف فهيا خمتلف ٔ�حFاء املدينة واملدن اCاورة لها، سال ومتارة، äراكام 
واSٔز�ل يف خمتلف الشوارع واSٔزقة، يف ظل äزايد Mس9هتالك يف  �لنفاØت

هذا الشهر الفضيل واملبارك، مع ملا لهذا الوضع من تداعيات سلبية Hىل 
  .حصة املواطنني وHىل حامية اSٔمن البBيئ امل�شود

وانطالقا من ¾ون هذا ìMس�اب املفاجئ منوذTا عن فشل جتربة 
احليوي احلساس، فٕانه ×شلك مWاس9بة ٕالHادة التدبري املفوض يف القطاع 

النظر مبنظور مشويل يف خFار التدبري املفوض اÒي امgد من توزيع املاء 
والكهر�ء ٕاىل قطاع النظافة ومجع النفاØت يف العديد من مدن اململكة، 
حبيث صار من الالزم يف اعتقاد� فgح نقاش Tدي وواسع يف هذا الشlٔن 

ىل بلورة رؤية واحضة ومشولية تقوم Hىل تقFمي املصريي، نقاش يفيض إ 
التجربة ورصد مواطن قوهتا وضعفها، و�لتايل بناء قرارات �امسة حتدد 
مصري هذا التدبري املفوض، واÒي ٔ��نت التجربة جنا�ه اSٔ¾يد يف بعض 
املدن وفشÊ املبني يف املدن اSٔخرى، اليت يعBش فهيا قطاع النظافة وتدبري 

ية رديئة، Ïس9تزنف مزيانية امجلاHات احمللية املعنية وتعمق النفاØت وضع 
الضغط Hىل القدرة الرشائية �لمواطنني، دون مردودية äرىق ٕاىل طمو�ات 

  .الساكنة يف شوارع وفضاءات نظيفة وحFاة بيFþة الئقة
وäزداد احلاTة ٕاىل قرارات جريئة تعيد النظر يف س9ياسة التدبري 

جعة دفاäر التحمالت املوقعة من طرف املفوض، ٕاما Hرب خFارات مرا
الرشاكت املعنية وا�تصة، وvلق ٔ�رضية قانونية واحضة املعامل تضمن اجلودة 
يف اخلدمات وäراعي القدرة الرشائية وحتسن املعامل البBيئ يف املعاد¼، ٕاما 
Hرب خFار جريء يعيد التدبري اÒايت لهذا القطاع احلساس ٕاىل امجلاHات 

اس9تحضار ما يتطلبه هذا اخليار من لكفة مادية وeرشية وتقWية الرتابية، مع 
  .ولوBTس�FكFة

كام ي�yغي يف هذا إالطار ٔ�ن نؤكد Hىل Hدم Mكتفاء بlٔسلوب امحلالت 
الظرفFة واملناس9باتية يف هذه امحلالت اليت ال Ïسامه فهيا الرشاكت املفوضة 

العرضيني ٕاال eشحن النفاØت، بعد ٔ�ن يمت مجعها من طرف اSٔعوان 

  .�لجامHات واملتطوHني واس9ت�الص املقابل املادي من هذه املبادرات
ولنا vري منوذج Hىل ذÑ ف	 شهده ٕاقلمي القWيطرة مؤخرا، حFث قامت 
 Uىل ٕاطالق محH ات احمللية مبعية السلطات احمللية وإالقلميية مشكورةHامجلا

�لشحن ونقل النفاØت واسعة لنظافة املدينة، بB� اكتفت الرشكة امللكفة 
  .دون ٔ�دىن مسامهة مهنا يف مجعها

ويف هذا الس9ياق ٔ�يضا، فٕان املسؤولية يف äردي قطاع النظافة ال 
تنحرص فقط يف مسؤولية امجلاHات والرشاكت املفوض لها، بل يتقامس معها 
ٔ�يضا املواطنون املطالبون بدورمه يف املسامهة يف تlٔهيل هذا القطاع 

  .احليوي
  .لس9يد الرئBسوشكرا ا

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
  .اللكمة �لفريق الفFدرايل. شكرا الس9يد املس�شار احملرتم

        ::::املس�شار الس9يد محمد دعيدHةاملس�شار الس9يد محمد دعيدHةاملس�شار الس9يد محمد دعيدHةاملس�شار الس9يد محمد دعيدHة
  .شكرا الس9يد الرئBس
  الس9يدان الوز�ران،

  الس9يدة والسادة املس�شار�ن،
يف الوقت اÒي ×سعى فFه املغرب ٕاىل التزنيل اPميقراطي Sٔحاكم 

اPميقراطية والزناهة والشفافFة واحلاكمة اجليدة ويقود  اPس9تور وäكر×س قمي
ٔ�وراش ٕاصالح وحتديث إالدارة رغبة مWه يف جعلها ٔ�داة يف vدمة التمنية، 
ويؤسس ملر�T Uديدة يف التدبري إالداري واملايل قوا�ام ربط املسؤولية 
�حملاس9بة �لقطع مع مyدٕا الشخصنة يف التدبري وäرس9يخ معايري الكفاءة 

  .لزناهة حملاربة لك ٔ�شاكل الفساد واملفسد�ن واحملسوبية والزبونيةوا
ومع اس9مترار احلكومة يف الصيام Hىل احلوار Mج�عي املركزي، ؤ�يضا 
يف هذا إالطار جند قطاعي ال�شغيل والتكو�ن املهين vارج الزمن الس9يايس 

ق ذÑ من املغريب، ؤ�صب�ا يذ¾راننا مبامرسات عفا عهنا الزمن، مع ما �راف
مظاهر Mحgقان Mج�عي واملهين ن�F;ة طغيان املنطق إالداري Hىل 
الس9يايس يف تدبري شؤون الوزارة، ٔ�ي وزارة ال�شغيل، وHدم اس�Fعاب 
اSٔمهية إالسرتاتيجية اليت ٔ�حضى ميثالها القطاHان معا يف الس9ياس9يات 

  .ات Mج�عيةالعمومFة �لنظر حليوية اخلدمات اليت يقدماهنا �تلف الف�
فالقطاع الزال يعاين من غياب احلوار املنتج واملؤسس لثقافة الرشاكة، 

 5بتارخي  �12/2012لرمغ من صدور م�شور الس9يد رئBس احلكومة رمق 
حول مlٔسسة احلوار Mج�عي القطاعي، ويت;ىل هذا  2012يونيو 

  :إالقصاء ومظاهر Mحgقان يف 
  خمتلف النقا�ت؛غياب احلوار القطاعي مع  – 1
Hدم HMرتاف �لوظيفة اPس9تورية �لنقا�ت ؤ�دوارها �رشيك  – 2

  اج�عي؛
مضايقة اSٔطر النقابية من طرف إالدارة واع�دها مقاربة ا�متيزي  – 3
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السليب يف حقهم، حىت يف القFام �ìSٔشطة إالدارية اليت تدvل مضن 
  اخgصاصات الوزارة؛

4 –  ٔSىل مجعيات اH مع املايل التضييقPج�عية وهزا¼ اM عامل
  ا�صص لها؛

حماربة امجلعية املغربية ملف�يش الشغل، وحرماهنا من املقر اÒي  – 5
  اكنت تتوفر Hليه؛

طغيان ٔ�سلوب ال�سلط إالداري من طرف مسؤولني ٕاداريني،  – 6
  وجتاوز Mخgصاصات املفوضة هلم؛

فlٔة ®ري املرشوHة، Hىل طغيان ٔ�سلوب الرتهيب والزبونية واملاك – 7
  حساب مyدٔ� املساواة ومعايري الكفاءة؛

  تدين رشوط العمل الالئق �ملصاحل املركزية واخلارجFة؛ – 8
غياب ٕاسرتاتيجية واحضة يف جمال التكو�ن اSٔويل والتكو�ن  – 9

  املس9متر وتوفري الرشوط الالزمة ٕالجنا$ام؛
املوارد ال´رشية  إالرهاق يف العمل ن�F;ة النقص احلاد يف – 10

مف�شو الشغل، ٔ�طباء الشغل، �ندسون، مgرصفون، تقWيون وكتاب، (
Ñ؛)ٕاىل ®ري ذ  

اع�د معيار الزبونية واحملسوبية يف Mس9تفادة من بعثات  – 11
التكو�ن �خلارج واملشاركة يف املؤمترات اPولية ذات الصU �خgصاصات 

  الوزارة؛
يق العمل، والغموض اÒي يلف معا�ة موظفي وموظفات صناد – 12

  .مسارمه إالداري اCهول ن�F;ة Mس9تغالل الس9ياسوي لوضعيهتم
ٕان ما يثري اس9تغرابنا هو ما تعرفه الوزارة من ختبط جراء تفويض 
الس9يد الوز�ر لك Mخgصاصات اليت ٔ�عطاها ٕاØه القانون �لس9يدة الاكتبة 

داvل هذا القطاع العامة �لقطاHني يف سابقة يه اSٔوىل من نوعها 
  .إالسرتاتيجي

ؤ�مام هذه الوضعية املهنية وMج�عية املقلقة �لقطاHني، ندعو الس9يد 
رئBس احلكومة �لتدvل الحgواء مظاهر Mحgقان اليت يعرفها قطاع 
ال�شغيل والتكو�ن املهين، وٕاجياد احللول املناس9بة والسهر Hىل ٕاعامل القانون 

  . �لقطاع داvل املصاحل املركزية واخلارجFةوحتقFق الكرامة للك العاملني
  .شكرا الس9يد الرئBس

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
  .اللكمة لفريق التجمع الوطين لٔحرار. شكرا الس9يد املس�شار

        ::::املس�شار الس9يد محمد املفFداملس�شار الس9يد محمد املفFداملس�شار الس9يد محمد املفFداملس�شار الس9يد محمد املفFد
  .شكرا الس9يد الرئBس
  الس9يد�ن الوز�ر�ن،

  ٔ�خيت، ٕاخواين املس�شار�ن احملرتمني،
س9نا املوقر بقضية طارئة، هتم النقاش اPا'ر اليوم ×رشفين ٔ�ن ٔ�حFط جمل 

�لك Tدية حول ما يعBشه Mقgصاد الوطين يف اSٓونة اvSٔرية من äراجع يف 
فعىل س´Fل املثال، مراكز النداء اليت حتتضهنا مجموHة . Mس�°رات اخلارجFة

�لنداء وÏشغل هاته  امركز  220من املدن املغربية الكربى واليت تصل ٕاىل 
ٔ�لف خشص، وقد متكن هذا القطاع يف غضون فرتة وTزية من  50املراكز 

احgالل ماكنة �مة يف ال�س9يج Mقgصادي الوطين، وهذا ما يبWBه رمق 
ماليري درمه، يعرف هذا الرمق زØدة تقدر  6معامالته اÒي ٔ�صبح يت;اوز 

، �هيك عن امgصاص جزء �م من البطا¼، بطا¼ %30ٕاىل  10حبوايل 
  .رجيني ببالد�اخل

الس9يد الرئBس، ما مت الكشف عنه مؤخرا، وحسب ما تداو� إالHالم 
الفرìيس، ¾ون احلكومة الفرìس9ية احلالية Hازمة Hىل حسب اس�°راهتا اخلاصة 
مبراكز النداء vالل الفرتة املقUy، اليشء اÒي س9يكون � انعاكس وخمي 

تقطاب مزيد من Hىل Mقgصاد الوطين اÒي ×سعى اليوم ٕاىل اس9 
  .Mس�°رات اSٔجWبية

كام ٔ�ن هذه اخلطوة قد ت�س´ب يف vلق ٔ�فواج Tديدة من العاطلني من 
  .محU الشواهد، ا�Òن اكنت Ïس9توعهبم مراكز النداء، موضوع احلديث

  الس9يد الرئBس،
ٔ�مام هذا الوضع اخلطري، احلكومة املغربية تلزتم الصمت جتاه ما خيطط 

رTات احمل�شمة لبعض وزراهئا خبصوص هذا املوضوع، � �س9ت/Wاء بعض اخل
ومل تصدر عهنا ٔ�ية ردود فعل خبصوص هذه القضية اليت س9ترضب 
Mقgصاد الوطين يف الصممي، Hلام ٔ�ن احلكومة الفرìس9ية Tادة يف تناولها لهذا 
املوضوع جراء اSٔزمة Mقgصادية اليت تعBش حتت وطlٔة مWطقة اSٔورو 

يب Hىل Mقgصاد الفرìيس، ؤ�يضا ما متثÊ هذه واليت 1�ٔرت eشلك سل
  . املراكز من اس�Fعاب ٔ�فواج اخلرجيني اجلدد والباح2ني عن العمل يف فرìسا

مؤكد�ن يف نفس الوقت ٔ�ن احلكومة املغربية مطالبة، ٔ�كرث من ٔ�ي 
وقت مىض، �vSٔذ بعني Mعتبار اكفة تعامالهتا الت;ارية مع لك اSٔطراف 

  .ؤطره مWظمة الت;ارة العامليةوفق ما تنظمه وت
  .وشكرا الس9يد الرئBس

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
  .اللكمة لفريق الت�الف Mشرتايك. شكرا الس9يد املس�شار

        ::::املس�شار الس9يد عبد امحليد الزمزااملس�شار الس9يد عبد امحليد الزمزااملس�شار الس9يد عبد امحليد الزمزااملس�شار الس9يد عبد امحليد الزمزايميميميم
  الس9يد الرئBس،
  السادة الوزراء،

  ٔ�خيت، ٕاخواين املس�شار�ن،
الف Mشرتايك ٔ�ن حنيط يف ٕاطار النظام اPاvيل، ارتlٔينا يف فريق الت�

جملس9نا Hلام بقضية طارئة تتعلق �حلديث الوارد Hىل لسان الس9يد وز�ر 
التعلمي العايل واÒي من vال� �روج القرتاح ٕالغاء جمانية التعلمي العايل 

  .العمويم
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ونود ٔ�ن نلفت Mن�yاه ٕاىل ٔ�ن هذا املوضوع ×س9تدعي الك2ري من الرتيث 
ومة �اكملها، و7رى ٔ�ن املوضوع ال يقyل املبادرات واحلوار الواسع وهيم احلك

الشخصية ٔ�مام الرٔ�ي العام ؤ�مام الربملان، وقyل ٔ�ن �كون موضوع نقاش 
  .شامل داvل جملس احلكومة

وٕاننا، يف فريق الت�الف Mشرتايك، نعترب ٔ�ن جمانية التعلمي العايل 
Bدٔ� ومكسب �لشعب املغريب، ولyم ¼ٔlه مسHس هناك العمويم يف لك فرو

 Uما جيعلنا نرتاجع عن هذا املبدٔ� ٔ�و املساس به، خصوصا يف هذه املر�
  .اPقFقة اليت نعBشها

ونذ¾ر ٔ�ن الرب�مج احلكويم، اÒي ساند�ه مع Hدد من الفرق الربملانية، 
يتضمن الزتام احلكومة ٕ�صالح مشويل ومعيق Sٔوضاع التعلمي العايل، وٕاجياد 

اليت يتخبط فهيا دون الرتاجع عن املك�س9بات احللول املالمئة �لمشالك 
  . وٕاضافة عراقFل ال مربر لها لولوج الطلبة ٕاىل اجلامعة

كام ٔ�ن مFثاق اSٔ®لبية ٔ�كد بوضوح Hىل تعز�ز املك�س9بات وتقوية 
  . إالصال�ات مبا فFه مصل�ة ٔ�®لبية املواطنني ولفائدهتم ولBس Hىل حساهبم

  :ونود ٔ�ن نؤكد Hىل ما ييل
امعة املغربية العمومFة مفgو�ة ٔ�مام لك الطلبة املغاربة بصفهتم اجل: ٔ�وال

  طلبة، بغض النظر عن وضعهم الطبقي وMج�عي؛
ٔ�ن اSٔ®لبية الساحقة من طلبة اجلامعات ومؤسسات التعلمي : 4نيا

العمويم م�Wدرون من الف�ات الفقرية والوسطى، ؤ�ن ٔ�بناء ا1SٔرØء يفضلون 
  ات املؤدى عهنا �Pاvل ٔ�و �خلارج؛معوما اجلامعات واملؤسس

ٔ�ن ٔ�ي ٕاجراء يتعلق بفرض رسوم ال�سجيل يف بعض مؤسسات : 4لثا
التعلمي العايل سgBرضر مWه �PرTة اSٔوىل ٔ�بناء الف�ات الوسطى، اعتبارا 
لكون اSٔساس املعمتد حلد اSٓن يف حتديد الف�ات املBسورة معوما هو اvPل 

هو ٔ�ساس ®ري سلمي Hىل إالطالق، وهو درمه و  3000اÒي ينطلق من 
اSٔساس اÒي يمت اع�ده حلرمان ٔ�بناء املوظفني واملس9ت�دمني وف�ات العامل 

  .من م�Wة التعلمي
ٕاننا ن�yه ٕاىل خطورة هذا املنحى وانعاكساته السلبية Hىل القدرة 
الرشائية �لف�ات الوسطى اليت تعترب ٔ�ساس Mس9هتالك الوطين، و�لتايل 

M صاد الوطينمنوgق .  
كام ن�yه ٕاىل ما ميكن ما يرتتب عن املساس �Cانية يف التعلمي العايل من 
توäر داvل اجلامعة واCمتع معوما، ونعترب ٔ�ن تدvل اPو¼ ٔ�مر رضوري 
ومن واجهبا التكفل بتعلمي ٔ�بناء الشعب يف لك مرا�ل التعلمي، وHىل 

تعلمي العمويم عن طريق احلكومة ٔ�ن تبحث Hىل موارد مالية �متويل ال 
احلاكمة يف تدبري املال العام والصفقات العمومFة وحماربة التبذ�ر، بل وحىت 
فرض رضائب Tديدة Hىل ا1SٔرØء ولBس Mجتاه جليوب املواطنني واعتبار 

  .�لمس9تقyل اتدvل اPو¼ جمرد äاكليف �لخزينة ولBس اس�°ر 
رٔ�ي خشيص ولBس توTه ؤ�ملنا ٔ�ن يبقى اقرتاح الس9يد الوز�ر جمرد 

حكويم، لس9نا مس9تعد�ن ملساندته مكمثلني �لشعب يف هذه القyة وملزمون 

  .�لتعبري عن مطامح ومصاحل �خyينا
  .وشكرا

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
  .اللكمة لفريق اSٔصا¼ واملعارصة. شكرا الس9يد املس�شار

        ::::املس�شار الس9يد عز�ز ا�لباراملس�شار الس9يد عز�ز ا�لباراملس�شار الس9يد عز�ز ا�لباراملس�شار الس9يد عز�ز ا�لبار
  .eسم هللا الرمحن الرحمي

  رئBس،الس9يد ال
 الس9يدة والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

  . ٔ�وال رمضان مyارك سعيد Hىل امجليع وHىل املواطنني
س9نخصص اليوم يف فريق اSٔصا¼ واملعارصة موضوع ٕا�اطة اCلس Hلام 
لقضية طارئة وذات ٔ�مهية �لغة، تتعلق �ملشالك اليت يتخبط فهيا النقل 

ٔ�ي بlٔمثنة مWخفضة بصفة ) Low cost(اجلوي بصفة Hامة وقطاع الطريان 
vاصة، هذه اSٔزمة تنذر بتداعيات اكرثية Hىل القطاع الس9ياC اÒي مير 
هذه الس9نة من وضعية صعبة ومعقدة �جتة عن اSٔزمة املالية و�4ٓرها 

  .السلبية Hىل التدفقات الس9ياحFة الوطنية
  الس9يد الرئBس،

اليت تعد ) Low cost(وكام ال خيفى Hىل Hلممك ٔ�ن ٔ�زمة قطاع الطريان 
ٕا�دى ٔ�وTه اSٔزمة اليت يعBشها القطاع الس9ياC اس9تف�لت بعدما قررت 

 )Ryanair(و) Jet4you(العديد من رشاكت الطريان مWخفضة التلكفة ك 
  . تقليص ìشاطها �ملغرب وتعليق Hدد من ر�الهتا (EasyJet)و

بقاÏش اويف هاذ الشlٔن هذا يعين اخلطوط امللكFة املغربية قلصت وما 
مدن اPول اSٔوربية ٕاىل من كتد�ر ر�الت مyارشة من اPول اSٔوربية ٔ�و 

دØل الطيارات دØل اخلطوط  10املدن مyارشة، و�لتايل 7زلت يف اSٔرض 
دØل الطيارات، واSٓخر�ن كت�اول ت´Fعهم  3امللكFة املغربية ا�يل �عت مهنا 

  . ما صاب�ش مهنم
اق اSٔزمة Mقgصادية املالية طبقا ٕاذن هنا ٔ�دق �قوس اخلطر يف نط

�لس9يا�ة ا�يل ما مgابعاش، كنطلب وكنادي احلكومة احلالية واش عندها 
 Ñصاد وعندها الغرض �لس9يا�ة ٔ�و ما عندهاش؟ وذgقM الغرض ٕ�قالع
ن�F;ة ارتفاع الرسوم اخلاصة �س9تعامل املطارات يف املغرب، وهو Mرتفاع 

فة Mس9تغالل �ل�س9بة لهذه الرشاكت اليت اÒي انعكس eشلك ¾بري Hىل لك
 ةNر رشكــــد تغيLFمل تعد قادرة Hىل مسا�رة هذا Mرتفاع، وvاصة بع

)Mar Handling(  رشكة سو×رسية، ٔ�ي ذاك الرشكة السو×رسية منe
  . بعد بدلوها يه رشكة Hاملية، من بعد Tات طلعت اSٔمثنة

ا عندهاش القدرة �ش توايس ٕاذن ٕاذا اكنت الرشكة املغربية الوطنية م
Mقgصاد طبقا �لس9يا�ة، ال املهاجر�ن املغاربة وال املغاربة داvل املغرب وال 

ٕاذن يف هاذ النطاق هذا، هاذ الرشكة السو×رسية طلعت . اTSٔانب �لمغرب
ا�يل اكنوا ) Low cost(اSٔمثنة، يعين صاروخFة، ٕاذن هنا حىت ذاك 
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ىت ما ®اد×ش يبقاو جييو ورامه ®ادي تيجيو، تيجيبو حىت املهاجر�ن وح
  .يبداو يوقفوا يف ٔ�كتو�ر

وهو ينذر بوقوع ٔ�زمة اكرثية Hىل الس9يا�ة الوطنية اليت مل تعد تنفع معها 
مساحFق احلكومة اليت ٔ�ثب�ت Hدم قدرهتا Hىل موا·ة تداعيات اSٔزمة 

مج املالية العاملية Hىل Mقgصاد الوطين، وفشلها يف حتقFق ٔ�هداف الرب�
، اÒي هيدف ٕاىل 2012و M2008س�°ري يف قطاع الس9يا�ة ما بني 

مليون مسافر Hرب مطارات  36الرفع من ٕاماكنية اس9تقyال املسافر�ن ٕاىل 
  . 2012اململكة املغربية س9نة 

ٔ�مام هذا الوضع، و�لنظر ٕاىل ٔ�مهية القطاع الس9ياC اÒي يعد ٔ��د 
باره ٔ�ول مصدر �لعمU الصعبة الراك'ز اSٔساس9ية لالقgصاد الوطين، �عت 

ؤ�ول مسامه يف مزيان اSٔداءات و4ين قطاع ×سامه يف ٕا�داث الرثوات 
الوطنية، فٕان احلكومة املغربية مدعوة ٕاىل ٕاHداد خمطط اس9تع;ايل ٕالنقاذ 
هذه الوضعية تنفFذا ٔ�وال لتوجهيات صاحب اجلال¼ املS نرصه هللا ؤ�يده، 

و·ه ٔ�مس االثنني ٕاىل اململكة املغربية اليت ٔ�كدت يف خطاب العرش اÒي 
�ني توقف Tاللته Hىل القطاع الس9ياC �عتباره يعين Hامال قوØ يف 

  . ا�هنوض �ل�شغيل وäمنية الرثوة الوطنية
  ...ويف نفس إالطار

  :الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
  .اللكمة �لفريق Mشرتايك. شكرا الس9يد املس�شار

        ::::املس�شارة الس9يدة زبيدة بوعياداملس�شارة الس9يدة زبيدة بوعياداملس�شارة الس9يدة زبيدة بوعياداملس�شارة الس9يدة زبيدة بوعياد
  .كرا الس9يد الرئBسش

  .eسم هللا الرمحن الرحمي
  السادة الوزراء،

  السادة املس�شار�ن، 
لقد ت�yعنا �ه�م �لغ خطا� العرش اÒي ٔ��رز ٔ�مه املنجزات اPميقراطية 
والتمنوية وMج�عية اليت حققهتا بالد� يف الس9نوات اvSٔرية، وكذا 

  . هوية املتقدمةاSٔوراش املفgو�ة وvاصة Hىل مس9توى بناء اجل 
ولقد جسلنا تlٔ¾يد اخلطاب املليك ٔ�ن هذه اSٔوراش تتطلب جتديد 
النخب، من ش9باب وìساء، من T�ٔل حتمل املسؤوليات اجلس9مية اليت 
تتطلهبا هذه املهام واSٔوراش اSٔساس9ية، لكWنا مع اكمل اSٔسف نالحظ ٔ�ن 

رصف وفق النخب اليت تد�ر ٔ�مور� اليوم Hىل اكفة املس9توØت مازالت تت
عقلية ت�متي �لاميض ولBس لهذه الروح اجلديدة امل�ش9ية مع مضامني 
اPس9تور اجلديد، اÒي يؤكد Hىل املسؤولية وHىل احملاس9بة وHىل احلاكمة 

  .ٕاخل... وHىل املقاربة ال�شار¾ية وحماربة الرشوة
ٕاننا، يف الفريق Mشرتايك، لنlٔسف �لغ اSٔسف ٔ�ن نتابع رئBس حكومgنا 

Wاة ٔ�جWبية وهو ي�Wكر لشعاراته مب�اربة الفساد، ويقول ٔ�ن فلسفgه يه Hىل ق 
، يف الوقت اÒي �ربط فFه اPس9تور املسؤولية "عفا هللا عام سلف"

�حملاس9بة ويقر �زجر املفسد�ن وينص Hىل Hدم إالفالت من العقاب 
وٕارTاع ما هنبوه من مال Hام، وهو ما يضاف لترصحيات كثرية Sٔعضاء 

ت�Wاقض eشلك لكي مع مضامني اPس9تور ومع مgطلبات املر�U احلكومة 
  . اجلديدة اليت رمس معاملها خطاب العرش اvSٔري

ومن احملز يف النفس ٔ�ن نتابع كذÑ ا�هتجامت اليت تعرضت لها املرٔ�ة 
مبناس9بة انت�اب مكgب ٕا�دى اCالس املنتخبة �لناظور، حFث Hرب 

يف ٔ�·زة هذا اCلس امجلاعي، لك  البعض عن رفض مريض �متثيلية املرٔ�ة
ذÑ يف الوقت اÒي ينص فFه اPس9تور Hىل املناصفة وماكحفة لك ٔ�شاكل 

  . ا�متيزي
فهل هبذه النخب وهذه العقليات س9ن´ين مغرب املس9تقyل؟ وهل هبذا 
Mس9تخفاف �ملرٔ�ة والش9باب س9نؤسس ملؤسسات احلاكمة اجليدة؟ وهل 

تواTه بالد� الت�دØت واSٔوراش الكyرية هبذه النخب املرتهU واملريضة س9 
  من قyيل اجلهوية واحلكومة الرتابية؟

  .وشكرا

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
  .اللكمة �لفريق Mس9تقاليل. شكرا الس9يد املس�شارة

        ::::املس�شار الس9يد عبد السالم ا�لباراملس�شار الس9يد عبد السالم ا�لباراملس�شار الس9يد عبد السالم ا�لباراملس�شار الس9يد عبد السالم ا�لبار
  .شكرا الس9يد الرئBس
  الس9يد�ن الوز�ر�ن،
  اSٔخت املس�شارة،

  إالخوان املس�شار�ن،
ٕان ٕا�اطة الفريق Mس9تقاليل اليوم سوف تنحو مWحى الفريق احلريك 

هذه الظاهرة اليت ابتلينا هبا . يف تدÊv حول التدبري املفوض مجلع النفاØت
بعدما äركنا احلبل Hىل الغالب وäركنا T�ٔانب ×سريون شؤوننا اPاvلية 

  . الرصفة
املس�شارة  حFث اليوم، الس9يد الرئBس، إالخوة املس�شار�ن، اSٔخت

احملرتمة، 7رى ٔ�ن äرامك اSٔز�ل ٔ�صبح مسة Hامة يف Tل املدن املغربية، 
ؤ�عين �Ò¾ر مدينة اPار البيضاء اSٓن، حFث ال ×س9تطيع الزا'ر املرور يف 
ٔ�خفم شوارعها، vاصة اSٔحFاء اليت Ïسمى اSٔحFاء الراقFة، مفا �Sٔ� ÑحFاء 

نفس . ٔ�¾وام مرتامكة من اSٔز�لالهامش9ية واجلان´Fة، حFث ال نلمس ٕاال 
اليشء جنده يف مدينة الر�ط، بعدما ختلت الرشكة عن مجع هذه النفاØت 
_ركة الساكن يف ٔ�زمة vانقة ويتعرضون ملشالك ال يتوقعها ٔ��د، حFث 
اSٔمراض وامليكرو�ت س9	 مع احلرارة املرتفعة اليت تعرفها بالد�، ٔ�كرث من 

، شهر رمضان، حFث فصل الصيف املعروف ذÑ يف هذا الشهر املبارك
  . �خلرض والفواكه، وامحلد ` وهذا غىن من عند هللا

فالشوارع املغربية ٔ�صبحت حتارص �Sٔز�ل والرشاكت املتعاقدة معها 
ٔ�صبحت Hاجزة Hىل مجع هذه النفاØت، وعندما نطرح السؤال جند تقصري 
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Hىل Ïسديد املبالغ ٔ�و  سافر وقاتل لرؤساء امجلاHات، حFث تعجز امجلاHة
äكون وزارة املالية املصدر اÒي يعرقل Ïسديد ما Hىل اPو¼ من ديون، 

  . اليشء اÒي تت1ٔlر معه هذه الرشاكت
فٕاىل مىت س9نظل نرتك ٔ�وساخWا �لغري بدل ٔ�ن نتجند حنن يف تدبري 

  شؤوننا اPاvلية؟ 
ف، نفس اليشء نلمسه يف الرØضة كذÑ، فرنى ٔ�ن ٔ�موال �هظة ترص 

ٔ�موال اPو¼ ترصف ونعطهيا TSٔانب، والن�F;ة 7راها كذÑ يف املسابقات 
  . اSٔوملبية، الفشل اÒريع، مل ×س9بق �لمغاربة ٔ�ن ملسوه ؤ�ن شاهدوه

ؤ�� ٔ�مض صويت لصوت الفريق احلريك Sٔقول ما اجمتعت ٔ�مة Hىل 
ضالل، وس�yقى نندد هبذه السلواكت، فٕاىل مىت سBس�Fقظ مضري املغريب 

  ي؟ الغرية الوطنية، ٕاىل مىت س9نظل �مئني؟ احل
  .شكرا الس9يد الرئBس

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
  . شكرا الس9يد املس�شار

ìرشع اSٓن يف معاجلة اSٔس9ئU الشفهية املدرTة يف Tدول ٔ�عامل هذه 
مهنا �ٓنية مو·ة للك من قطاHات التعلمي  6سؤM،  20اجللسة وHددها 

 14عادن، الصناHة التقليدية، الشؤون العامة، والعايل، االتصال، الطاقة وامل
سؤH MادØ موزHة Hىل قطاHات التعلمي العايل، الطاقة واملعادن، املالية، 
السكىن والتعمري، الرتبية الوطنية، التجهزي والنقل، التضامن واملرٔ�ة، 

  .العالقات مع الربملان
طاع التعلمي ìس9هتل Tدول اSٔعامل هذه اجللسة �Sٔس9ئU املو·ة ٕاىل ق

العايل والبحث العلمي وäكو�ن اSٔطر، والسؤال اSٓين حول vرب ٕالغاء جمانية 
  .التعلمي العايل، اللكمة �Sٔد السادة املس�شار�ن من الفريق Mس9تقاليل

        ::::املس�شار الس9يد عبد ا�لطيف ٔ�بدوحاملس�شار الس9يد عبد ا�لطيف ٔ�بدوحاملس�شار الس9يد عبد ا�لطيف ٔ�بدوحاملس�شار الس9يد عبد ا�لطيف ٔ�بدوح
  .شكرا الس9يد الرئBس

  السادة الوزراء،
  السادة املس�شار�ن احملرتمني،

  ز�ر،الس9يد الو 
لقد تداولت العديد من وسائل إالHالم الوطنية vرب ٕالغاء جمانية التعلمي 
العايل ابتداء من الس9نة املقUy، اليشء اÒي vلق نقاشا وTدM داvل 

  . الرٔ�ي العام الوطين
Òا، الس9يد الوز�ر، ارتlٔى فريقي ٕاىل ٔ�ن يتقدم هبذا السؤال حىت 7متكن 

ٔ�م ال، كذÑ املر�U مر�U دقFقة  من توضيح هذا اخلرب ٕان اكن حصي�ا
Tدا، فامجليع ×س9تعد ٕاىل الس9نة املقUy اجلامعية واSٓمال ¾برية معلقة Hىل 
التعلمي اجلامعي ملا � من ٔ�مهية ومن رضورة ومن vدمات ¾برية قد�ا 

  . ويقد�ا لهذا الوطن
ÑÒ، فرنيد مWمك، الس9يد الوز�ر، ٔ�ن توحضوا لنا هذا املوضوع ومن 

الرٔ�ي العام، وكذÑ ن�ساءل عن موضوع، تداول كذÑ، يتعلق  vاللنا
�رسوم ال�سجيالت سواء داvل اجلامعة ٔ�و لكية الطب ٔ�و املعاهد اSٔخرى 

  . اليت قد ال äكون حتت وصايتمك، حتت وصاية وزارات ٔ�خرى
Ñهل هناك من ٕاصال�ات ٔ�و تدابري ٕاجرائية : 7ريد ٔ�ن ن�ساءل ،كذ

ؤالء الش9باب ا�Òن ي�gظرون الس9نة املقUy لولوج äريدون ٔ�ن تبلغوهنا ٕاىل ه
اجلامعات، وخصوصا ما يتعلق بدمع الطلبة و�Sٔساس الطلبة املعوز�ن 

  الفقراء؟
  .شكرا الس9يد الرئBس

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
  .اللكمة �لس9يد الوز�ر لٕالTابة Hىل السؤال. شكرا الس9يد املس�شار

        ::::والبحث العلمي وäكو�ن اSٔطروالبحث العلمي وäكو�ن اSٔطروالبحث العلمي وäكو�ن اSٔطروالبحث العلمي وäكو�ن اSٔطر    الس9يد حلسن اPاودي، وز�ر التعلمي العايلالس9يد حلسن اPاودي، وز�ر التعلمي العايلالس9يد حلسن اPاودي، وز�ر التعلمي العايلالس9يد حلسن اPاودي، وز�ر التعلمي العايل
  .شكرا الس9يد الرئBس

شكرا �لفريق Hىل طرح هذا السؤال، Sٔنه فعال ×شغل �ل اSٔرس وقد 
×شغل �ل اSٔرس املعوزة واملتوسطة ٔ�كرث ما ×شغل �ل ا1SٔرØء، ومل ä�ٔلكم 

قلت البد ٔ�ن . بتا_ عن ٕالغاء جمانية التعلمي، هذا حتريف وسطو Hىل dيم
 ٔSسامه اÏ Øكو�ن ٔ�بناهئا، هذا ما قلته، هل هذا يعين لغوä سورة يفBرس امل

  ٕالغاء اCانية؟
ٔ�وال äلكمت عن املBسور�ن وäلكمت عن املعاهد اخلاصة ولكيات 
الطب، ملاذا؟ Sٔهنا يه اليت Ïس9هتS املزيانية الكyرية �ل�س9بة �لمزيانيات 

 9الب، عندها ط 22.000لكية احلقوق بفاس فهيا : ٔ�عطي املثال. اSٔخرى
طالب، لكية الطب ما تنقولش  189مليون درمه وعندها ٔ�س9تاذ للك 

طالب عندها مزيانية  5111عندها الفلوس، حمتاTة، ولكن رمغ ذÑ فهيا 
طلبة، لكية  7مليون، عندها ٔ�س9تاذ للك  9مليون درمه، حبالها حبال  8

نة، الطلبة ٔ�اكد�ر ما ابقات ك�س9توعب، _زة، فني ما امشBيت، قلعة الرساغ 
  .ما لقاو فني يقراو

احWا  -�لعكس  - قلنا الطبقة املBسورة خص Ïسامه، ٔ�ما الطبقة املعوزة 
زد�مه يف املنح، اHالش؟ �ش نعاونومه يقراو، Hدد املمنو�ني ®ادي يدوز 

ٔ�لف يف هاذ  35و 34ٔ�لف، Hدد اSٔرسة اكنت بني  216ٔ�لف ٕاىل  180من 
 70ٔ�لف، vالل الس9نة ®ادي تدوز لـ 54 الس9نة، الس9نة املقUy ٕان شاء هللا

 15مليون وجyة ٕاىل  H5دد الوجyات يف املطعم ®ادي تدوز من . ٔ�لف
درمه، واش هاذو ®ادي نقولو هلم  1,40مليون وجyة، ولك وجyة ب 

  vلصوا؟ 
هذا حتريف، هذا �س ضد إالصال�ات، Sٔن قلنا �ٓ�ء اSٔرس عندمه 

ومFثاق التعلمي . وش فني يد�روا ٔ�والدمهيف املعدل وما لقا 18ٔ�والدمه عندمه 
ا�يل لك القوى احلية يف البالد، من ٔ�حزاب، من نقا�ت، شار¾وا يف 
امليثاق، وهاذ امليثاق �ٓش تيقول؟ تيقول خص الرسوم تدار ثالث س9نوات 
بعد انطالق إالصالح، لو طبقWا هذا الfم وهذا القرار ما كنا لنعBش ما 
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ر اشوية ٔ�و ا�يل عندو اشوية ¾ي´Fع وكريسل وPو نعBشه اليوم، �يق املBسو 
  .Sٔو¾رانيا ٔ�و روس9يا

        : : : : الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
اللكمة �Sٔد السادة املس�شار�ن يف ٕاطار . شكرا الس9يد الوز�ر

  .التعقFب Hىل اجلواب

        ::::املس�شار الس9يد عبد السالم ا�لباراملس�شار الس9يد عبد السالم ا�لباراملس�شار الس9يد عبد السالم ا�لباراملس�شار الس9يد عبد السالم ا�لبار
  .شكرا الس9يد الرئBس

وز�ر، سوف لن يعارض ٕان تعقFبنا يف الفريق Mس9تقاليل، الس9يد ال
ٔ�ننا نعBش مع قو¼ مFكFافFيل وال داعي : جوا�مك بقدر ما نوحض التايل

  . ل´سطها، Sٔقول ٔ�ننا اليوم نبحث عن الثغرات لن�اول النيل من العمل اجلاد
ٔ�ظن، الس9يد الوز�ر، لو تذ¾ر� املرحوم Tال¼ املS احلسن الثاين 

وم ٔ�و اSٔمثنة الرمزية �لطلبة طيب هللا 1راه عندما اقرتح ٔ�داء بعض الرس
  . اجلامعيني، فمل �كن خمطئا

يعي املغاربة مجيعا ؤ�� سوف لن ٔ�قف ماك7مك، الس9يد  ناليوم جيب �ٔ 
الوز�ر، Sٔدافع عن مهنجيتمك، رمغ ٔ�نين ٔ�شاطرمك نفس املسؤولية �حزب 
مسامه يف تدبري الشlٔن احلكويم، Sٔقول ٕاننا اليوم جيب ٔ�ن نبحث مجيعا عن 

ٕان ٔ�بناء الشعب املغريب سوف لن جيدوا ماك� شاغرا ٔ�و ¾رس9يا يف مlٔزق، 
  . اجلامعة، Mكتظاظ مث Mكتظاظ مث Mكتظاظ

فFجب ٔ�ن نبحث مجيعا دون نظرة س9ياس9ية ٔ�و دون نظرة ٔ��ادية 
�ليشء، وجيب ٔ�ن نبحث ملغرب Tديد، نتعاون فFه مجيعا خلدمة اSٔجFال 

  .اPس9تور اجلديد بتزنيÊ ومبقوماته املقUy، ٔ�جFال املغرب اجلديد، ٔ�جFال
  ...ٕان اخلطاب السايم جلال¼ املS مؤخرا، هنار اSٔمس، يلح

  .شكرا

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
اللكمة �لس9يد الوز�ر يف ٕاطار الرد Hىل . شكرا �لس9يد املس�شار

  .التعقFب

        ::::الس9يد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي وäكو�ن اSٔطرالس9يد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي وäكو�ن اSٔطرالس9يد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي وäكو�ن اSٔطرالس9يد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي وäكو�ن اSٔطر
  .شكرا

غرب �ريد العدل وإالنصاف، ال ×س9توي الفقري والغين، ٔ�وال الشعب امل
ت الباب، أ�ورو، بلجياك سد 9000ومWني قلنا الرسوم، ٕاس9بانيا معلت 

كندا طلعت، املغاربة ما لقاو فني يد�روا ٔ�والدمه حىت يف vارج املغرب، 
  .¾يطلبوا مWا �غيني خيلصوا، ما لقاوش فني خيلصوا

درمه شهرØ ما  15.000 ا�يل عندو ومWني كتلكموا Hىل الرسوم، م2ال
درمه يف الشهر،  50درمه يف الس9نة؟  1000درمه ٔ�و  500يقدرش يعطي 

درمه يف  1000ماليني يف الشهر، ما يقدش يعطي  5اك�ن ا�يل عندو 
  درمه يف الس9نة؟ 10.000الشهر، يه 

ٕاذن ما خصناش نغلطو املغاربة، تنقولو ٔ�ن اCانية يه ا�يل وصالتنا لهاذ 
ما  18ملصائب ا�يل ٔ�والد الشعب ما لقاو فني يقراوا، الفقري وPو عندو ا

لقاش فني يد�رو، �يق ا�يل عندو اشوية كريسلو ٕاىل اخلارج، وهاذ الفقري 
  فني حيطو؟ 

هاذ  ههذا هو املشلك دØلنا، واش ابغينا البالد تتقدم، يف العامل لك
واملBسور�ن �®ني  ٕاذن vاصنا التضامن بني الف�ات،. اليش ا�يل اك�ن

خيلصوا، قالوا لنا ابغينا اجلودة، واش ٕاذا قلت لوPك ®ادي äكون اجلودة 
درمه يف الس9نة، الناس نطلبومه ®ادي يعطيومه، ويش  1000ٔ�عطيين 

بعضني خص ®ري يفشلوا �ش يقولوا ا�هناية، عنوان ¾بري، ا�هناية، ٔ�اكذيب 
  . وهبتان

ادي نطلب مWه، مول لكية واش مول لكية احلقوق، لكية اSٓداب ®
درمه يف الس9نة، وال قدر هللا املصري دØلو هو  30.000اSٓداب تBسوى يل 

vلص، ٔ�ما ا�يل خرج طبBب، املتخصص تBسوى  Hاطل، 7زيد نقول �
مليون س9ن�مي يف التخصص ولكن عندو اخلدمة مyارشة  100ٔ�كرث من 

  .تي�دم، مايش �دد �لبطا¼

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
السؤال الثاين موضوHه مlٓل ٕاصالح التكو�ن . الس9يد الوز�رشكرا 

  .�لكيات الطب، اللكمة �Sٔد السادة املس�شار�ن من الفريق Mشرتايك

        ::::املس�شارة الس9يدة زبيدة بوعياداملس�شارة الس9يدة زبيدة بوعياداملس�شارة الس9يدة زبيدة بوعياداملس�شارة الس9يدة زبيدة بوعياد
  .شكرا الس9يد الرئBس

، الس9يد الوز�ر، ٕالصالح مWظومة التكو�ن وvاصة T01.00اء القانون 
Cاالت، ولك اجلامعات اخنرطت يف هذا يف التعلمي العايل، يف مجيع ا

إالصالح الهام �س9ت/Wاء لكيات الطب، ؤ�نمت اSٓن تقولون بlٔنه هناك 
خصاص ف	 خيص التكو�ن، لكن يف نفس الوقت مل تفgح املناصب املالية 

  .اقالل والو (les postes PA)لهاذ املكونني ا�يل 
طبBب س9نوØ، وهذا  43300نيا اكن الزتام احلكومات السابقة لتكو�ن 

  .الهدف ما وصلش
املنظومة التعلميية والتكوي�Fة يف الطب اخgلفت يف لك اPول،  ،4لثا

احWا يف املغرب الزالت إالشاكلية دØل ٕاصالح لكيات الطب الزالت مل تمت، 
الولوج اSٓن للكية الطب، �` Hليمك، الس9يد الوز�ر، السقف ا�يل : م2ال

م يف اPار البيضاء �ش يدوزوا الطلبة املباراة هو اك�ن يف لكية الطب اليو 
�ٓالف ا�يل دوزوا املباراة �ش  H ،3اد يدوز املباراة، ؤ�كرث من 20/16

، لكن ¾يفFة هاذ مyاراة الولوج جيب ٕاHادة التفكري يف املنظومة vØ450ذوا 
  .�اكملها، ال ميكWنا ٔ�ن ìس9متر هباته الكFفFة، هذا اSٔول

جمانية التعلمي وvاصة يف لكية الطب، راه خصنا  4نيا، ملا تطرحون
نعرفو راه طلبة لكية الطب راه مايش مBسور�ن، ما ابقاش ذاك اليش ا�يل 
كتعرف، راه اSٓن الطلبة يف لكية الطب راه من الطبقات الوسطى ٔ�و من 
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  . الطبقات الفقرية ا�يل ما ¾يقدروش خيلصوا Hىل ٔ�والدمه يف اخلارج
كري يف جمانية التعلمي يف لكية الطب ٔ�و يف لكية و�لتايل، جيب التف

الهندسة، جيب ٔ�ن �كون حوار وطين �ش ìشوفو اشكون هام ا�يل ®ادي 
�كونوا مؤهلني �ش ميكن هلم ×س9تافدوا من جمانية التعلمي واشكون ا�يل ما 

  . ميك�ش هلم ×س9تافدوا
 ٔSل اØل التكو�ن دØطباء، ٕاذن سؤالنا، الس9يد الوز�ر، هاذ املنظومة د

راه خص äكون حمطة ٔ�ساس9ية، ٔ�وال ملاذا التكو�ن الطيب يبقى vارج قانون 
  ؟ 01.00

 43نيا، هل تنوون Mنطالق يف إالصالح؟ ٔ�� H�ٔمل بlٔنه هاذي 
س9نوات اكن مرشوع ٕاصالح دØل التكو�ن الطيب ولكن بقي يف الرفوف، 

ع املكونني ومع راه اSٓن خص حتيدوا Hليه ذاك الغبار وتنوضو مع الفاHلني وم
الس9ياس9يني من T�ٔل ٕاHادة النظر يف هذا التكو�ن الطيب ا�يل طارح 

  .ٕاشاكلية
  .شكرا

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
اللكمة �لس9يد الوز�ر يف ٕاطار . شكرا الس9يدة املس�شارة احملرتمة

  .اجلواب Hىل السؤال

        ::::الس9يد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي وäكو�ن اSٔطرالس9يد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي وäكو�ن اSٔطرالس9يد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي وäكو�ن اSٔطرالس9يد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي وäكو�ن اSٔطر
  .س�شارةشكرا الس9يدة امل 

  . (l’aspirateur)�ل�س9بة �لغبار، مايش ®ري شطبنا، در� 
�ل�س9بة �لتعلمي، النقاش الوطين اكن يف امليثاق، ٕاذا ®ادي نعاودو 4ين 

وشار¾ت فFه لك الفعاليات  2000- 1999مFثاق �ٓخر، امليثاق اكن يف 
الس9ياس9ية، وامليثاق هو ا�يل سطر vاص رسوم، ٕاذا ابغيتوا يتفgح نقاش 

 ٓ   . خر احWا مس9تعد�ن لنقاش �ٓخر، ما عند� مشلك�
ٔ�ما ف	 خيص ٕاصالح الطب، فعال هذه ٕاشاكلية، اكن فgح امللف يف 

والتارخي لك وا�د ممكن يقولوا ا�يل ابغى، حسب ما وصلين  2005-2006
  . اكن اخgالف ذاك الوقت، وهللا H�ٔمل

التعلمي  جلان، بني 2اSٓن كام جFنا، هاذ احلكومة فgحت الورش، اSٓن 
العايل وبني وزارة الص�ة، امحلد ` يف اìس;ام Ïش9تغل، اكينة جلنة 
بيداغوجFة واكينة جلنة التداريب، هاذ اليش كBش9تغلوا اليوم يف اìس;ام 

يف الطب كذÑ �ش  )système LMD( اكمل، واSٓن ®ادي ندvلو
  . ن�سجمو مع ما جيري حولنا

هذه إالصال�ات، Sٔنه فني تlٔخر� معك احلق، املغرب تlٔخر كثريا يف 
 2005ما Tا يش ٕاصالح سار نؤÊT، نؤTل إالصال�ات، اHالش؟ من 

، هاذو ٕاصال�ات كثرية، التقاHد، صندوق املقاصة، 2012ابقى اSٓن حىت 
وهاذ احلكومة . لكيش إالصال�ات ا�يل اكن vاص املغرب يقوم هبا T�ٔلت
مصل�ة البالد، ما غتد�رش الشعبوية، ®ادي تد�ر إالصال�ات ا�يل يف 

  . ولو Hىل حساب اSٔحزاب نفسها، Sٔن البالد ٔ�وىل من اSٔحزاب
ٕاذن ٕان شاء هللا هاذ اليش دØل ٕاصالح لكية الطلب 7متناو ٕان شاء 
هللا من هنا ٕاىل ينا�ر املقyل جنيبو لمك اSٔفاكر �ش تناقشوها، �ش فعال 

ة، هذا ¾هيم �كون وا�د النقاش Sٔن حىت هذا ما ميك�ش تنفرد هبا احلكوم
  . املواطنني، ®ادي جيي

ٕاذن إالصال�ات ٕان شاء هللا ®ادي äكون �ام اكن ا�مثن، وا�مثن 
الس9يايس ت�شوفو اPول، ال ٕاس9بانيا، ال اليو�ن، إالصال�ات ا�يل كتد�ر 

  .Sٔهنا مرمغة، املغرب مرمغ اليوم يد�ر إالصال�ات الالزمة
عندها اشوية ختلص؟  %10ٔ�ما اCانية فقلنا يف لكية الطب واش اك�ن 

، ما قلناش الطلبة لك الطلبة، %5ند�رو  %5، اكينة %10ند�رو ®ري 
®ري نتفقو Hىل املبدٔ�، املبدٔ� اكن ولكن اSٓن �كون Hىل اSٔقل نقولو 
�لمBسور�ن خيلصوا، 7كونو مgفقني Hىل هاذي، ومن بعد حنددو اشكون 

؟ 15واش مول ؟ درمه 10املBسور واشكون ا�يل ®ري مBسور، واش مول 
  . ؟ هذا مgفقني، خص ®ري نتفقو Hىل املبد�ٔ 20واش 

  .شكرا

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
اللكمة �لس9يدة املس�شارة يف ٕاطار التعقFب Hىل . شكرا الس9يد الوز�ر

  .اجلواب

  :املس�شارة الس9يدة زبيدة بوعياداملس�شارة الس9يدة زبيدة بوعياداملس�شارة الس9يدة زبيدة بوعياداملس�شارة الس9يدة زبيدة بوعياد
ال احWا رمبا ®ادي 7كونو مgفقني معمك Hىل هاذ . شكرا الس9يد الوز�ر

دØل حتديد الحئة املBسور�ن، ولكن ٔ�ش9نو هو التعريف دØل  املقاربة
 3املBسور ا�يل ٔ�صبح عند� يف البالد؟ راه اك�ن ا�يل ¾يكون فقري يف 

س9نني، و¾يويل ٔ�كرث من مBسور يف ظرف وTزي، ؤ�نمت تعرفون  4س9نني، 
  .اSٔس9باب دØل هاذ اليش

مبا جيب التlٔ¾يد املوارد ال´رشية، الس9يد الوز�ر، دØل مكوين اSٔطباء، ر 
Hىل نقطة ٔ�ساس9ية، هو هاذ املوارد ال´رشية راه Ïش9تغل wٔساتذة التعلمي 
العايل يف اجلامعة، وÏش9تغل يف املس�شفFات، واSٓن إالشاكلية دØل 

رمغ لك املالحظات ا�يل ميكن Ñ .. اش9تغال هاذ اSٔساتذة يف داvل
يات الطب، ا�يل جتاوبين Hلهيا، هاذ اSٔساتذة ا�يل كBش9تغلوا من داvل لك 

هام كBش9تغلوا كذÑ يف املس�شفFات راه ٔ�صبحوا ٔ�قالء، راه ٔ�صبحوا 
  اقالل، ملاذا؟

Sٔنه اSٓن اكينة ٕاشاكلية دØل املناصب املالية ف	 خيص هاذوك املكونني 
املساHد�ن، و�لتايل التفكري خصو �كون مشويل، Sٔنه املغادرة الطوعية 

دØهلم ¾يخرجوا تقاHد، واSٓن اك�ن  جعلت اSٔساتذة يف الطب، اSٔ®لبية
فراغ، و®ادي تلقاو، الس9يد الوز�ر، ìسب Tد ضئيU دØل املكونني ا�يل 

  .ٔ�صبحوا مgواTد�ن يف لكية الطب
ٕاذن حنن مع هاذ ا�ل;ان �لتفكري وحنن معها، ولكن اكنت مذ¾رات 
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لكيات لك لكية Tات مبقاربة دØلها لهذا إالصالح، حصيح  4لٕالصال�ات و
تفقوش اللكيات بWBاهتم، ملاذا؟ Sٔنه الوضعية دØل اPارالبيضاء مايش يه ما ا

دØل مرا�ش، مايش يه دØل وTدة، مايش يه دØل الر�ط، و�لتايل 
خص يتلقى وا�د احلل ا�يل �كون فFه عوامل مشرتكة، Sٔنه التكو�ن الطيب 

  .خصو �كون مو�د، وخص �كون طبBب �لمغاربة ٔ�مجعني

        ::::لسةلسةلسةلسةالس9يد رئBس اجل الس9يد رئBس اجل الس9يد رئBس اجل الس9يد رئBس اجل 
اللكمة �لس9يد الوز�ر يف ٕاطار الرد Hىل . شكرا الس9يدة املس�شارة

  .التعقFب

        ::::الس9يد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي وäكو�ن اSٔطرالس9يد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي وäكو�ن اSٔطرالس9يد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي وäكو�ن اSٔطرالس9يد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي وäكو�ن اSٔطر
  .شكرا الس9يد الرئBس

الس9يدة املس�شارة ¾وين مgيقWة ٔ�ن ®ادي Ïشار¾وا، الربملان ®ادي 
دØل احلكومة ×شارك يف إالصالح، راه هاذ اليش مشرتك بي�Wا، مايش 

  .لو�دها، هذا مشلك هيم امجليع، ٕاذا ابغينا املنطق ال�شاريك
اSٓن ٕاذا ابقFنا نقولو اشكون غين؟ معر� ما ®ادي ند�رو حىت يش 

مليون  �5اTة، حنطو بعدا اSٔسس، نتفقو Hىل اSٔسس، اك�ن ا�يل تريحب 
مليون، واش ما خيلصش؟ الفقري راه معروف، الرشحية  4يف الشهر و

ٔ�لف درمه؟  �15ٓالف درمه؟ واش مول  10توسطة نتفقو واش مول امل 
�ٓالف، ممكن نقولو  �4ٓالف درمه وال مول  3هذا �لنقاش، ما قلناش مول 

ٔ�لف درمه نقولو خيلص  15خيلص حىت رØل، ممكن مول  درامه ما 10ل مو 
  . درمه 1000درمه يف الس9نة م2ال وال  500

ٕاذا اتفقWا Hىل املبدٔ�، اSٔمور ٕاذن ®ري املبدٔ�، اSٓن نناقش املبدٔ�، 
اSٔخرى سهل نتفق Hلهيا، ٕاذن راه ®ري ما äكوìش بWBاتنا، وامحلد ` يف 
الظروف احلالية ما äكونوش املزايدات، اCانية، ال نقول، اCانية �يق ®ادي 

  .تبقى، اCانية يه اSٔصل، اSٔداء هو Mس9ت/Wاء
ملقSٔ Uyن ما ابنWBاش اSٓن لكية طب اSٔس9نان يف الر�ط، الس9نة ا

البناØت، الطلبة ما عندمهش فني يد�روا التداريب، هنا يف الر�ط، Sٔن 
طبBب، دفعنا �Sٔفواج ولكن ما در�ش إالطارات  3000قلنا خصنا 7كونو 

واSٔساتذة، ìس9بة التlٔطري ال بlٔس هبا، املشلك هو ميل ®ادي ند�رو ٕان 
يف ٔ�اكد�ر ا�يل خصنا حنرضو شاء هللا لكية الطب يف طن;ة ولكية الطب 

  . اSٔساتذة اليوم، ٕاىل ما حرض�مهش اليوم ما ®اد×ش نلقاومه ®دا
لكية طن;ة ولكية ٔ�اكد�ر ٕان شاء هللا ®ادي يبداو هاذ العام، البناØت، 
ولكن من اSٓن نوTدو اSٔساتذة ا�يل ®ادي يدرسوا، هذا مشلك فعال يف 

ال يف الش9يخوvة عند� مGériatrie (2(التخصصات، اك�ن ختصصات يف 
  ...دØل 10

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
  . شكرا الس9يد الوز�ر

السؤال الثالث موضوHه Mكتظاظ �جلامعات، �لمس�شار�ن احملرتمني 

ٕادر×س مرون، عبد امحليد السعدواي، بنارص ٔ�زواكغ، عبد اCيد : السادة
  .اللكمة �Sٔد السادة املس�شار�ن. احلناكري، عياد الطييب

        : : : : س�شار الس9يد ٕادر×س مرونس�شار الس9يد ٕادر×س مرونس�شار الس9يد ٕادر×س مرونس�شار الس9يد ٕادر×س مرونامل امل امل امل 
  .شكرا الس9يد الرئBس

  الس9يد الوز�ر،
اللكيات دØلنا واجلامعات يف الس9نوات اvSٔرية عرفت وا�د اCموHة 

Ø نه ٔ�نمتSٔ لهياH ل الظاهرات، ما ®اد×ش نتلكمØتو و�لتايل ®ادي ّ{ دFج 
  . قyلنتلكم ®ري Hىل املسائل ا�يل äهتم الس9نة املاضية وهاذ الس9نة واملس9ت 

فالس9نة املاضية، وهاذ اليش قلناه يف الوقت دØلو، عرفت مشالك 
دØل التدبري داvل اللكيات، فاكن املشلك دØل Mكتظاظ äلكم Hليه 

، اناقشوه كثري ن امجليع، �اصل وما عند� ما نقولو، راه اك�ن زعام ما ®اد×ش 
ىض الوجود �ارض بقوة، وMكتظاظ ما تي�لBش اPراري يقراو، الفو

، امشBت طليت، الفوىض ما ميك�ش يقرا �د، )l'amphi(كتكون يف 
 300يش vارج، يش داvل، يش äهيرض، الفوىض، Sٔن العدد ¾يوصل 

  . طالب، ما ميك�ش لنا نقراو
احلاTة الثانية، غياب املوظفني دØل إالدارة داvل اللكيات، الطلبة ما 

ا�يل ¾يد�روا العمل  عندمهش مع من يتواصلوا، اكينني هاذوك احلراس هام
  .دØل إالدارة، هاذوك اPور دØهلم يشء �ٓخر

4نيا، جييبون ملا يبغيو وما جياوبوش ميل يبغيو، ٕاذن البد من وضع 
  . وا�د إالسرتاتيجية دØل التواصل داvل اللكيات مع الطلبة

4نيا الغياب دØل بعض اSٔساتذة، ؤ�كرثمه، تيغيبوا اSٔساتذة، اك�ن ا�يل 
درس وا�د ونعطيمك اSٔسامء ٕاىل ابغيتوا، نعطهيم لمك، هذا معلنا  هو قرا

حبث دØلنا، اك�ن ٔ�ساتذة ¾يجي خطرة يف العام، ¾يد�ر درس ويدوز 
  . Mم�gان من بعد �لطلبة

مفجموHة دØل الطلبة Sٔن هو يف ٕاطار إالميان �لتعلمي العمويم طلبنا 
لية ا�يل معلناها، هاذ مهنم ي�س;لوا يف اجلامعات، ندمWا Hىل هاذ العم 

الطلبة وا�د العدد مهنم امشاو يف �اهلم، فوقاش امشاو يف �اهلم؟ يف 
يف شهر فربا�ر، قلهتا لمك  20ينا�ر، ملا قالوا هلم ®ادي متش9يو وما جتيو حىت 

 Uيف ذاك الوقت، وحطيت سؤال يف هاذ الوقت، ما هو املربر لهاذ العط
ينا�ر، وا�يل تدوم شهر�ن؟ ٕاذا اكن يف اSٔول دØل الس9نة، يف شهر دØل 

  . هو �ش نصلحو اSٔوراق خصنا شهر�ن، هاذي ٕاشاكلية كربى
فالس9نة ا�يل ®ادي ندvلو لها ٕان شاء هللا تضافوا وا�د العدد هائل، 
ìس9بة مائوية هائU دØل الطلبة ا�يل حصلوا Hىل الباكلورØ �لقFاس 

Hربمت يف ٕا�دى اSٔس9ئU  ،�لس9نوات السالفة، فٕاذن هاذ Mكتظاظ سزيداد
السابقة Hىل ٔ�نه اSٔساتذة ما اكي��Fش، خصوصا يف القانون اخلاص وäلكمتو 

ٕاخل، ٔ�لن نعBش مشلكة كربى يف الس9نة القادمة ٕان ... Hىل ٔ�ساتذة Mقgصاد
  شاء هللا؟
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        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
  .اللكمة �لس9يد الوز�ر �لرد Hىل اجلواب. شكرا الس9يد املس�شار

        ::::التعلمي العايل والبحث العلمي وäكو�ن اSٔطرالتعلمي العايل والبحث العلمي وäكو�ن اSٔطرالتعلمي العايل والبحث العلمي وäكو�ن اSٔطرالتعلمي العايل والبحث العلمي وäكو�ن اSٔطرالس9يد وز�ر الس9يد وز�ر الس9يد وز�ر الس9يد وز�ر 
  .شكرا الس9يد املس�شار

 Uكتظاظ، يف قM ٓن، الواقع ¾يعرفو امجليع، واقع مر، يفSالواقع ا
اSٔساتذة يف ختصصات معينة، ولكن �ل�س9بة �لغياب اتفقWا مع نقابة التعلمي 

ة الغياب Hىل حمارب) وكنقول امحلد ` معنا نقابة وا�دة ساهU(العايل 
وحماربة الفساد Sٔن ¾يكون قU قليT Uدا ولكن هاذ اليش كنقارنوه يف العامل 
القروي �لزيت، ٕاىل اكن اشوية دØل املرTان وهابط حتت كتبان الزيت 
صافFة ®ري كت�لط ¾يويل لكيش موخس، اك�ن �االت قليU ولكن يه ا�يل 

  .ت الغيابكتربز، هاذ احلاالت اتفقWا مع النقابة حملاربة �اال
و�ل�س9بة �لمدارس اخلاصة، ٔ�رسلنا هلم دورية، ما ميك�ش يش مدرسة 
Ïس9تعني eيش ٔ�س9تاذ ٕاال يف ٕاطار القانون، القانون موجود، اSٔس9تاذ عندو 

ساHة يف القطاع اخلاص، ولكن �لرخصة دØل رئBس  20احلق يعمل 
ة �ش اجلامعة، املدارس اخلاصة كت;اوز هاذ اليش، اSٓن معلنا هلم دوري

لك مدرسة äكون عندها رخصة من رئBس اجلامعة ٕاىل ابغات Ïس9تعني 
  . eيش ٔ�س9تاذ، مزØن

اSٔساتذة، اSٓن �ش نوفرو ظروف العمل اSٔس9تاذ كندفعوه �ش 
×شوف الصفقات �ش اجلامعة Ïشارك يف الصفقات، ولكن اSٔس9تاذ ٕاىل 

ل äزول درمه vام، مازا 1200عندك  Tاب صفقة دØل املاليني كنقولو �
، ممكن �رحبها يف 800 درمه كتبقى � 1200الرضائب مهنا، هاذيك  �

اSٓن ٕان شاء هللا در� مع وزارة املالية �ش 7زيدو لٔس9تاذ ٕاىل . ساعتني
  .درمه ولكن vام T2000  -2500اب صفقة ممكن نوصلو حىت لـ 

 اSٓن السوايع إالضافFة كناقشو كذÑ مع وزارة املالية 7زيدو فهيا �ش
رشوط العمل داvل اجلامعة، واSٓن اك�ن اتفاق  فعال اSٔس9تاذ نوفرو �

Hالش؟ Sٔن اك�ن اSٓن الرتقFة يف كثري من ، ا)D(مyديئ �ش ند�رو 
احلاالت �SٔقدمFة، واجلامعات يف العامل لكها الرتقFة اكينة �لبحث العلمي 

حWا ®اديني ٕان واSٓن لكيش ا�يل كنقول لمك كنعملوه �تفاق مع النقابة، ٕاذن ا
شاء هللا يف هاذ اليش ولكن الواقع ال �رتفع، هذا واقع، اك�ن Mكتظاظ 

  .اك�ن لكيش
مWصب ®ادي  300اSٓن عند� مWاصب مالية، قلت لمك عند� 

�vذوها من الناس ا�يل vدامني يف اجلامعات ا�يل عندمه اPكتوراه، 
ض احلاالت مWصب Tديد، اك�ن بع 300كBش9تغلوا مع اجلامعة، عند� 

 ،)ENCG(ما®اد×ش نلقاو اSٔساتذة الاكفFني، ٕاذن ما ®اد×ش نفgحو م2ال 
  . ما تلقى ا�يل يقري فهيا اSٓن) ENCG(تبغي تفgح 

  :الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
اللكمة �Sٔد السادة املس�شار�ن يف ٕاطار الرد . شكرا الس9يد الوز�ر

  .Hىل اجلواب

        ::::املس�شار الس9يد ٕادر×س مروناملس�شار الس9يد ٕادر×س مروناملس�شار الس9يد ٕادر×س مروناملس�شار الس9يد ٕادر×س مرون
  . ز�رشكرا الس9يد الو 

ٔ�� اSٔس9ئU دØيل �اولت نضبطها، املشلك دØل الغياب �اولت 
جتاوب Hليه، لكن مايش عن طريق النقابة، النقابة مايش شغلها الغياب 
دØل اSٔس9تاذ، الغياب راه اك�ن إالدارة خصها تد�ر إالجراءات دØلها، ما 

ميكن دØل الغياب، ) gendarme(ميكWاش نقولو �لنقابة ٔ�نت ®ادي تد�ري 
  .توعي، ميكن Ïش9تغل يف هذا إالطار ولكن راه هذا معل دØل إالدارة

4نيا، ف	 يتعلق بتواTد إالداريني داvل اللكية، ما äلكمتوش Hليه 
الس9يد الوز�ر، وهذا �م، والتواصل داvل اللكية، هاذي مشالك 

فFه ) le tableau(ملا ¾يلقى . موضوعية كتحط �لطلبة كت�لهيم ما يقراوش
¾مييش ما ¾ي;رب حىت �اTة من ذاك اليش، و  سمية دØل اSٔس9تاذ وقاHةال 

الطالب ¾يدوز ساعتني ¾يقلب Hىل البالصة ا�يل . هاذي ٕاشاكلية حقFقFة
) c’est des choses simples(غيقرى فهيا واSٔس9تاذ دØلو ما ¾يلقاهش، 

  .ولكن حقFقة يضعون ٕاشاكلية يف اللكيات املغربية
حWا ٕاىل لقFنا احلل دØل اSٔساتذة اSٓن وvذ فاس راه ا ،مث املدرTات

وا�د،  300ومكWاس والر�ط، واملدرTات العدد ا�يل وصل اSٓن فوق 
، فني 300ما ®اد×ش äكون  400العام اجلاي ٕان شاء هللا ®ادي �كون 

  ®ادي ند�رو ذاك الفائض؟ 
  .شكرا

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
يف ٕاطار الرد Hىل  اللكمة �لس9يد الوز�ر. شكرا الس9يد املس�شار

  .التعقFب

        ::::الس9يد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي وäكو�ن اSٔطرالس9يد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي وäكو�ن اSٔطرالس9يد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي وäكو�ن اSٔطرالس9يد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي وäكو�ن اSٔطر
ٔ�كرث من هذا البناØت يف الرب�مج . هذا كنlٔديو ٔ�خطاء املايض

 200بالصة، كنب�Fو املدرج دØل  M200س9تع;ايل ¾يقول Ñ املدرج دØل 
 اكن املدرج ، فني غنعملهم؟ �يق ميل1000بالصة، واSٓن جنحو يل فFه 

¾بري الطالب ¾يحرض، اSٓن ما ®اد×ش �كون عندو حىت املقعد يف داvل 
  . املدرج

طالب لـ  288يف ٔ�اكد�ر يف هاذ الس9نة، دميا كنعطي هاذ املثال، عندي 
مقعد، اSٓن يف لكممي ®ادي ند�رو القانون، يف السامرة ٕان شاء هللا  100

  . �رلكية الرشيعة، Øك ما خنففو اشوية Hىل ٔ�اكد
عندي مشلك يف فاس، فاس اSٓن البناية دØل ال�س9يج ®ادي �vذوها 
و®ادي �vذو مدرسة داvل فاس ا�يل اكنت فهيا املقgصدية، نعملو فهيا 

)ENCG ( ٓسف ما عند� حظ مع املقاول ابىن ذاك البناية الSن مع اSٔ
  .تصلح ليشء، ممكن هترس لكها، ٕاذن اك�ن مشالك موضوعية

نقابة عنرص ٔ�سايس، النقابة قالت ما ميك�ش تدافع Hىل التعاون مع ال 
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اSٔس9تاذ ا�يل ¾يتغيب، هذا عنرص �م Tدا، اHالش؟ Sٔن كتبغي تقBس 
ٔ�س9تاذ كتلكم النقابة، النقابة قالت ال اSٓن، يه �ريئة من اSٔس9تاذ ا�يل 

  . ¾يتغيب، ٕاذن هذا تقدم Tديد خصنا هننيو النقابة Hىل هاذ املوقف
  .شكرا

Bالس9يد رئBالس9يد رئBالس9يد رئBس اجللسةس اجللسةس اجللسةس اجللسةالس9يد رئ::::        
  . شكرا الس9يد الوز�ر

السؤال الرابع موضوHه متاطل بعض اجلامعات يف توزيع شهادات 
        .اللكمة �Sٔد السادة املس�شار�ن من الفريق الفFدرايل. التخرج

  :املس�شار الس9يد عبد الرحمي الرماحاملس�شار الس9يد عبد الرحمي الرماحاملس�شار الس9يد عبد الرحمي الرماحاملس�شار الس9يد عبد الرحمي الرماح
  .eسم هللا الرمحن الرحمي

  الس9يد الرئBس،
  الس9يدان الوز�ران،

  ار�ن احملرتمني،الس9يدة والسادة املس�ش
  الس9يد الوز�ر،

H�ٔلنت العديد من الوزارات يف اSٓونة اvSٔرية عن تنظمي مyارØت 
�لتوظيف، ®ري ٔ�ن العديد من احلاصلني Hىل شهادة إالTازة وTدوا ٔ�نفسهم 
حمرومني من اجgياز هذه املبارØت، ال ليشء سوى Sٔن بعض اجلامعات مل 

اليت ال تتكرر دوما �ل�س9بة هلم  متكهنم من شهادة إالTازة، ويه الفرصة
  . ويعلقون Hلهيا �ٓماال ¾برية

ì ،ÑÒسائلمك، الس9يد الوز�ر، عن إالجراءات اليت تنوون اختاذها 
�متكني هؤالء الطلبة من احلصول Hىل شهادة إالTازة حىت �متكWوا من 

  . اجgياز هذه املبارØت
  .وشكرا

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
لكمة �لس9يد الوز�ر يف ٕاطار اجلواب Hىل ال. شكرا الس9يد املس�شار

  .السؤال

        ::::الس9يد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي وäكو�ن اSٔطرالس9يد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي وäكو�ن اSٔطرالس9يد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي وäكو�ن اSٔطرالس9يد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي وäكو�ن اSٔطر
  . شكرا الس9يد الرئBس

  .شكرا الس9يد املس�شار
فعال هناك بعض اجلامعات ت�طل يف توزيع اPبلومات، اكنت ا�يل 

الاكتب كتبقى حىت س9نة، Sٔن فFه مشالك، ولكن قyل ٔ�ن �ٓيت هنا �ديت 
العام لوزارة الرتبية الوطنية، Sٔن الرتبية الوطنية يه اليت قامت ببعض 

سمل ®داة � املبارØت، ®ري مطلوب اPبلوم، مطلوب ذيك الشهادة ا�يل كت 
الن;اح، ٕاذن ما اكي�ش يف Hلمي يش مyاراة كتدوز يف املغرب و¾يطلبوا 

ا احWا Hىل اس9تعداد اPبلوم، الشهادة اكفFة، وٕاىل اكنت يش �ا¼ يقولوها لن
  .نعاجلو هاذ املشلك

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
اللكمة �Sٔد السادة املس�شار�ن يف ٕاطار . شكرا الس9يد الوز�ر

  .التعقFب Hىل اجلواب

        ::::املس�شار الس9يد العراملس�شار الس9يد العراملس�شار الس9يد العراملس�شار الس9يد العريبيبيبيب احل´ احل´ احل´ احل´يشيشيشيش
  .شكرا الس9يد الرئBس

الس9يد الوز�ر، احWا جسلنا بعض املبارØت ا�يل تطلب فهيا اPبلوم، 
لنا يف بعض املبارØت ٔ�نه تطلب من الطلبة املرحشني الشهادة و�لتايل جس 

يعين دØل اPبلوم، و�لتايل مفجموHة من اSٔرس كتعBش وا�د النوع من 
Mرتباك ونوع من احلرية Hىل املس9تقyل دØل ٔ�والدها و�لتايل مفروض يف 

يف  الوزارة ٔ�هنا تتوفر Hىل وا�د الرؤية اس�رشافFة �ش ما نعاودوش نطيحو
هاذ إالشاكل، و�لتايل ٕاىل اكن يش قرار ٔ�و ٕاجراء، خصو �كون معمم Hىل 
امجليع وما ميك�ش äكون فFه وا�د معهد ٔ�و لكية يد�ر Mنتقائية ا�يل ابغى، 
و�لتايل احWا ك�س;لو هاذ املالحظة وكنطلبو مWمك، الس9يد الوز�ر، ٔ�ن 

 ٔSٔنة اlرسهذا إالجراء خيرج حلزي الوجود يف ٔ�قرب وقت لطم .  
  .شكرا

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
اللكمة �لس9يد الوز�ر يف ٕاطار الرد Hىل . شكرا الس9يد املس�شار

  .التعقFب

        ::::الس9يد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي وäكو�ن اSٔطرالس9يد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي وäكو�ن اSٔطرالس9يد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي وäكو�ن اSٔطرالس9يد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي وäكو�ن اSٔطر
�ش ٔ�طمنئ الس9يد املس�شار واSٔرس، ®ري مطلوب قانو� ٔ�ن �كون 

رØت ٕاىل كتجري هناك الطالب �اصل Hىل اPبلوم، اHالش؟ Sٔن املبا
 الطلبة اجgازوا الباكلورØ، ما ميك�ش بني عش9ية {� Ø 7ٔ�و  6م2ال يف شهر 

وحضاها تعطي دبلوم، رئBس اجلامعة خصو يوقع، عندو معاهد ¾برية وخص 
  . �راقب لك دبلوم، ٕاذن اك�ن مساطر

يف فرìسا كتبقى حىت س9نة مايش مشلك، Sٔن يف لك اPول هذاك 
و ذيك الشهادة يه اكفFة لالم�gان، ٕاىل اك�ن يش vلل الوثيقة ا�يل ¾يعطي

يف يش ٕادارة طلبت اPبلوم، قلت هذا خطlٔ، حىت نطمنئ العائالت 
  .الشهادة اكفFة

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
  . شكرا الس9يد الوز�ر

السؤال اخلامس موضوHه حتويل مWاصب داكäرة إالدارات العمومFة 
 مWاصب ٔ�ساتذة التعلمي العايل وامجلاHات الرتابية وامل�شlٓت العامة ٕاىل

  .اللكمة �Sٔد السادة املس�شار�ن من فريق اSٔصا¼ واملعارصة. مساHد�ن

        ::::املس�شار الس9يد عبد الكرمي بومنراملس�شار الس9يد عبد الكرمي بومنراملس�شار الس9يد عبد الكرمي بومنراملس�شار الس9يد عبد الكرمي بومنر
  .�مس هللا الرمحن الرحمي

  .شكرا الس9يد الرئBس
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  الس9يد الوز�ر،
كام ال خيفى Hىل Hلممك ٔ�ن اجلامعات تعاين خصاصا، وvاصة لكية 

نقص ¾بري و�ول يف اSٔساتذة اجلامعيني من خمتلف احلقوق، من 
التخصصات، يف الوقت اÒي تعرف فFه إالدارة املغربية فائضا ¾بريا من 
اSٔطر العليا احلاصH Uىل شهادات اPكتوراه اليت يعترب ماكهنا املوضوعي 
والطبيعي وفضاؤها العلمي هو املدرTات اجلامعية، اليت تعترب يف ٔ�مس 

  .اهتا وvرباهتا وقدراهتا العلمية واSٔاكدمييةاحلاTة لكفاء
ويف هذا إالطار، ويف ٕاطار التدبري املعقلن واملنتج لهاته الطاقات 
اجلامعية، ومن T�ٔل سد النقص احلاصل يف اSٔطر اجلامعية، فٕان وزارمك 
مدعوة ٕاىل اختاذ ٕاجراءات Ïسمح لهؤالء اPاكäرة �ٕالحلاق املنصوص Hليه يف 

ظام اSٔسايس العام �لوظيفة العمومFة، يف انتظار Ïسوية من الن 48الفصل 
  .وضعيهتم إالدارية

هل حكومgمك متS �ر�مج ٔ�و مرشوع : لهذا، الس9يد الوز�ر، ìسائلمك
  .وطين ٕالHادة ان�شار املوظفني، وvاصة اSٔطر وذوي الكفاءات؟ وشكرا

   ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
 ٕاطار اجلواب Hىل اللكمة �لس9يد الوز�ر يف. شكرا الس9يد املس�شار

  .السؤال

        ::::الس9يد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي وäكو�ن اSٔطرالس9يد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي وäكو�ن اSٔطرالس9يد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي وäكو�ن اSٔطرالس9يد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي وäكو�ن اSٔطر
  .شكرا الس9يد الرئBس. شكرا الس9يد املس�شار

ٔ�وال ولوج اجلامعة Hرب العامل هو ولوج Hلمي واجلانب العلمي واحلاTة 
يه اليت حتددان هل يلج فالن اجلامعة ٔ�م ال؟ ٕاذن ٔ�وال اك�ن مWاصب مالية 

ول ها مه عند� يف إالدارة، ولكن الشعب يه ا�يل كتقyل يش وا�د تتق
يدvل �لشعبة يقري ٔ�و ال، ما يش ا�يل عندو دكتوراه لكيش مؤهل 

  . يدرس، صايف ®ري عندي دكتوراه خصين ندرس
مWصب داvل اجلامعات ¾يدرسوا، ما ®اد×ش يتحولوا  300اSٓن عند� 

قول �لعكس ما عند�ش ٔ�وتوماتيكFا، الشعبة يه حسب احلاجFات، �ٔ 
�س، äلكمتو Hىل لكية احلقوق، ما عند�ش �س يف القانون اخلاص، 
اشكون ا�يل ¾مينعهم اSٓن ®ادي نعلنو Hىل املباراة، اشكون ¾مينع هاذ 
الناس، ٕاىل مWعهتم الوزارة دØهلم احWا نتدvلو، Mقgصاد احWا �لفر�ة 

ية ما لقFناهاش، لكية اSٓداب يف جييو� �س يرتحشوا، ما لقFنامهش، إالجنلزي 
ٔ�اكد�ر خصها �س حىت يف إالجنلزيية ما اكي��Fش، خصهم يرتحشوا �لمباراة 
ا�يل ®ادي �كونوا ٕان شاء هللا يف شهر ش9ت�رب ؤ�كتو�ر، اشكون ®ادي 

  مينعهم؟
ولكن �ش حتول وا�د يدvل، الوز�ر ما عندوش احلق يتدvل يف 

العلمية، واش ذيك اPكتوراه يه ا�يل شعبة، راه اSٔساتذة عندمه ا�لجنة 
ٕاذن هذا القانون عند� يف البالد امحلد ` موجود، خص . احلاTة �لشعبة

إالìسان يدvل من �ب القانون، ما يش من vارج القانون، القانون هو 

هذا، اجلانب العلمي واحلاTة، اك�ن يش �س يف القانون اخلاص جFبومه 
راه اك�ن . جFبومه لنا، ما اكي��Fش Ø ٔ�س9تاذ لنا، اكينني �س يف Mقgصاد

  .داكäرة، واش مول الفزيØء ®ادي يقري يل Mقgصاد؟ هذا هو املشلك

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
اللكمة �لسادة املس�شار�ن يف ٕاطار الرد Hىل . شكرا الس9يد الوز�ر

  .التعقFب

        ::::املس�شار الس9يد عبد الكرمي بومنراملس�شار الس9يد عبد الكرمي بومنراملس�شار الس9يد عبد الكرمي بومنراملس�شار الس9يد عبد الكرمي بومنر
  .شكرا الس9يد الرئBس

يد الوز�ر، ما هرض�ش Hىل ٔ�ساس ٔ�ن املسä ¼ٔlكون vارج احWا، الس9 
ٔ�نمت قلمت بlٔن اك�ن خصاص، ويف السؤال . القانون، اهرض� يف ٕاطار القانون

اSٔول ا�يل ¾يتعلق �ملسlٔ¼ دØل اCانية قلتو بlٔن هاذ الناس كتخرس Hلهيم 
اPو¼ الفلوس، احWا تنقولو يف ٕاطار القانون ويف ٕاطار اخلصاص، ٕاىل 
امسعتو السؤال تنقولو ٕاىل اكنت اPو¼ حمتاTة والتعلمي العايل بصفة Hامة 
حمتاج �لناس، هاذ اSٔطر ا�يل هام موظفني كتلقى وا�د العدد ¾بري مهنم 
ٔ�ش9باح، Hارفني بlٔن اك�ن خصاص واك�ن Mس9تقالل املايل وإالداري دØل 

ة وال�س9يج اجلامعات، ولكن احلكومة راه يه ا�يل كتطبق الس9ياسات العام
  . اPو¼ راه ìس9يج وا�د، هاذ الناس هام ٔ�وىل.. دØل البالد راه

واش ٔ�نمت ا�يل ®ادي Ïسولوا فهيم؟ وال هام ®ادي ×سولوا فFمك؟ هذا ما 
ميك�ش نفgيو فFه، دا� احWا تنطرحو مشلك، واحلكومة يه ا�يل ملزمة بlٔهنا 

قت ٔ�هنم vØذوا يه تلقى احلل، اكينني ٔ�طر ا�يل هام موظفني واvذاو الو 
اPكتوراه يف مجيع التخصصات، احWا كنقولو يف ٕاطار القانون ويف ٕاطار 
اخلصاص ويف ٕاطار الرب�مج دØل احلكومة Ïش9تغلوا Hىل هاذ امللف، ونلقاو 

  . احلل �لخصاص ولهاذوك الناس �ش ما �كونوش ٔ�ش9باح
  .شكرا الس9يد الوز�ر

    ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
  .ٕاطار الرد Hىل التعقFب اللكمة �لس9يد الوز�ر يف

        ::::الس9يد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي وäكو�ن اSٔطرالس9يد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي وäكو�ن اSٔطرالس9يد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي وäكو�ن اSٔطرالس9يد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي وäكو�ن اSٔطر
قلنا القانون ما يش الوز�ر . احWا مgفقني، ®ري لك وا�د ¾يتلكم بصيغة

ا�يل ¾يلحق موظف �لتعلمي، الشعبة، ٕاذن هاذ الناس مبا ٔ�ن اجلامعات 
ىت وا�د ما ¾مينعهم ®ادي يقولوا ها النوع دØل اSٔساتذة ا�يل �غيني، ح

حWا يف نقاش مع اليس الوفا، ايرتحشوا، ٕاذن عندمه احلق يرتحشوا، اSٓن 
ٔ�س9تاذ �امل ��كتوراه يف الرتبية الوطنية، كذÑ عند� هاذ  1500عندو 

املشلك، ٕاىل ابغينا نقلومه خص ي�Wقل ا�يل قyالتو يش شعبة، وا�يل ما 
  قyالتوش الشعبة ٔ�ش9نو ®ادي نعملو؟ 

اب مفgوح وفق مقgضيات القانون، ا�يل ابغى يرتحش �ل;امعة من ٕاذن الب
�اميل اPكتوراه ìسهلو املlٔمورية Hىل مس9توى احلكومة �ش 7رخصو هلم، 
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Sٔن ا�يل ما عندوش الرتخFص ما يرتحشش، 7رخصو هلم يرتحشوا، وا�يل 
قyلوه الشعب بصحتو، احWا حمتاTني هلم، واش وا�د حمتاج لٔساتذة 

  vذوش؟ ونقول ما �
ولكن مع اSٔسف خص التخصصات، التخصصات ما عند�ش، هذا 
هو املشلك، هذاك اليش �ش تنlٔكد �لش9باب ا�يل عندو املاسرت وممتزي يف 

 3املاسرت دØل Mقgصاد وال ممتزي يف القانون اخلاص �زيد يصرب وا�د 
�د س9نني، اجلامعة املغربية يف ٔ�مس احلاTة ٕاليه، Sٔن الناس وا 4س9نني وال 

ٔ�س9تاذ، ما  71س9نوات امشاو  3الفوج ®ري يف Tامعة هنا يف الر�ط يف 
ٕاذن هذا هو . لقFناش �ش نعوضومه يف ذيك التخصصات فاش امشاو

  .املشلك دØل ا�يل ابغى يد�ر يش ختصص خص يبحث فني اك�ن اخلصاص
واSٓن ٕان شاء هللا املاسرت ®ادي ìشجعوه يف اCاالت ا�يل اPو¼ 

ن خصاص وتند�رو ماسرت يف ختصص ال حنتاTه، وتن�ليو حمتاTة، اك�
اCاالت ا�يل احWا يف ٔ�مس احلاTة ٕاليه، وكام قلت لمك بعض املتفوقني يف 

درمه يف اPكتوراه ويبقى يف اجلامعة  4000املاسرت ®ادي نعطيومه حىت 
  .×ساHد اSٔس9تاذ

    ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
  .يف هذه اجللسةشكرا الس9يد الوز�ر، وìشكرمك Hىل مسامهتمك 

ن�gقل ٕاىل اSٔس9ئU املو·ة ٕاىل قطاع الطاقة واملعادن واملاء والب�Bة، 
السؤال اSٓين اSٔول حول رضورة اس9تكامل �هربة العامل القروي، اللكمة 

  .�Sٔد السادة املس�شار�ن من الفريق Mس9تقاليل

        ::::املس�شار الس9يد مصطفاملس�شار الس9يد مصطفاملس�شار الس9يد مصطفاملس�شار الس9يد مصطفىىىى القامسي القامسي القامسي القامسي
 .شكرا الس9يد الرئBس

  السادة الوزراء،
  الس9يدة والسادة املس�شارون احملرتمون،

يعترب املاء والكهر�ء من املقومات اSٔساس9ية إالسرتاتيجية لٕالìسان، 
ويه اليت متكن من تقدمي اخلدمة العمومFة املتاكمU �لساكنة، ويه اليت 
تث´ت الساكنة �لعامل القروي وذÑ هبدف احليلو¼ دون اس9مترار 7زيف 

دن، كام ٔ�ننا يف الفريق Mس9تقاليل ال ننكر الهجرة من القرى ٕاىل امل
اCهودات اليت بذ�هتا احلكومات السابقة يف هذا الباب، ٕاال ٔ�نه هناك ìس9بة 
مgبقFة من القرى حتتاج ٕاىل بذل املزيد من التعبئة من T�ٔل البحث يف 
الس9بل الالزمة من T�ٔل ٕايصال الكهر�ء لتغطية اكفة امجلاHات القروية، 

لهبا فقرية نظرا لضعف املوارد املالية Pى العديد مهنا، خصوصا ؤ�ن ٔ�®
اليشء اÒي يتطلب تضافر اجلهود والتعاون ما بني اكفة القطاHات 

  .املتداUv، وذÑ يف ٕاطار Ïشاريك من T�ٔل فك العز¼ عن العامل القروي
ؤ�مام هذا الوضع، ال ×سعين سوى ٔ�ن ٔ�طرح Hليمك هذا املشلك Hىل 

ضعية من vالل الرب�مج الشمويل التمكييل لكهربة ٔ�مل تصحيح هذه الو 
  . العامل القروي

  .وشكرا

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
  .اللكمة �لس9يد الوز�ر لٕالTابة Hىل السؤال. شكرا الس9يد املس�شار

        ::::الس9يد فؤاد اPو�ري، وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبBالس9يد فؤاد اPو�ري، وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبBالس9يد فؤاد اPو�ري، وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبBالس9يد فؤاد اPو�ري، وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والب����Bةةةة
  .شكرا الس9يد املس�شار احملرتم. شكرا الس9يد الرئBس

البداية ٔ�ود ٔ�ن ٔ�ذ¾ر ببعض اSٔرقام اليت ختص �ر�مج الكهربة القروية  يف
، هذا الرب�مج مازال ×س9متر 1995الشمويل، اÒي كام تعلمون بدٔ� يف س9نة 

دوار، مما مكن  38.663يف ٕاجنازه، وحلد اSٓن متت �هربة حوايل ٔ�كرث من 
وا من مليون ìسمة ا�يل اس9تافد 13مليون مسكن و 2من �هربة ما يناهز 
، وMس�°ر إالجاميل لهذا 2012ٕاىل يونيو س9نة  1995هاذ الرب�مج من 

مليار درمه ومكن من äزويد الكهر�ء يف اCال القروي  20الرب�مج يناهز 
  .�اليا %97,5ٕاىل  1995س9نة  %18ب�س9بة äزويد ارتفعت من 

من الساكنة ٔ�و من اPواو�ر  %2,5وهذا �ر�مج Tد �م، ولكن هناك 
يت مل Ïس9تفد ٕاىل اSٓن من الكهربة وهاذ ال�س9بة يه خمتلفة حسب اSٔقالمي، ال

واك�ن بعض اSٔقالمي ا�يل يه حلد اSٓن يف  %99اك�ن بعض اSٔقالمي ا�يل فgنا 
  . %91ٔ�و  90

ومن T�ٔل اس9تكامل �هربة اPوا�ر املتبقFة، وvاصة مهنا اليت س9بق ٔ�ن 
تعرفوا يف بعض احلاالت  �رجمت الكهربة بواسطة اSٔلواح الشمس9ية، خصمك

اك�ن دواو�ر ا�يل اSٓن فهيا اSٔلواح الشمس9ية ولكن الساكنة كتفضل الربط 
املبارش �لش9بكة الوطنية، ٕاذن عند� جوج معليات، ومت ٕاHداد مرشوع 

مسكن، وهذا بغالف مايل  161.000دوار ٔ�ي ما يناهز  5210لكهربة 
، وٕان شاء هللا من 2014و 2013و 2012مليار درمه يف  4يناهز تقريبا 

®ادي �كون تقريبا وصلنا  2014املرتقب هناية هذا الرب�مج يف ٔ�واخر س9نة 
من �هربة اPواو�ر �Cال القروي، وهذا  %100لوا�د ìس9بة م�وية تناهز 

®ادي �كون ٕاجناز �م Tدا Hىل الصعيد الوطين Sٔنه كام تعلمون �هربة 
ال´رشية يف اCال القروي، املاء اPواو�ر من الراك'ز اSٔساس9ية �لتمنية 

الرشوب والكهر�ء وكذÑ الطرق يف اCال القروي يه من الراك'ز 
®ادي 7كونو  2014اSٔساس9ية �لتمنية ال´رشية، ٕان شاء هللا يف ٔ�فق هناية 

  .اس9متلكنا هاذ الرب�مج املهم

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
يف ٕاطار اللكمة �Sٔد السادة املس�شار�ن . شكرا الس9يد الوز�ر

 .التعقFب Hىل اجلواب

        ::::املس�شار الس9يد العراملس�شار الس9يد العراملس�شار الس9يد العراملس�شار الس9يد العريبيبيبيب سديد سديد سديد سديد
  .شكرا الس9يد الرئBس

  .شكرا معايل الوز�ر
ال ×سعنا ٕاال ٔ�ن ìشكرمك Hىل اCهودات ا�يل كتقوموا هبا، وكن´رشو من 
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  .vالمك املواطنني Hىل هاذ الربجمة ا�يل دا�ر�ن �ش Ïشمل هاذ اPواو�ر لكها
املناطق ا�يل يه �يق مlgٔخرة من الربط ٕاال ٔ�نه كنالحظو ٔ�نه بعض 

الكهر�يئ، يه املناطق الوعرة واجلبلية، يعين املناطق ا�يل عندها وا�د 
التلكفة �هظة، مع ٔ�ن امجلاHات ا�يل يه تتكون دØلها عندها وا�د الضعف 
يف املوارد املالية، Òا كنطلبو مWمك ٔ�نه �ش حىت هاذوك الناس ا�يل هام 

  .املناطق ا�يل يه وعرة ٔ�هنم حىت هام ×شملهم هذا الربطاكينني يف بعض 
و4نيا املسlٔ¼ الثانية يه ا�يل كنالحظو، معايل الوز�ر، بlٔنه اك�ن بعض 

ٔ�هنا اكنت مقلصة  1996و 1995اPواو�ر ا�يل اكنت يف الربط اSٔول دØل 
Hىل بعض اPواو�ر، مبا ٔ�ن بعض اPواو�ر ¾يتوسعوا بlٔن هذاك ا�متديد حىت 

  . ٔ�نه ×شمل هاذ العملية حىت يه هو
  .وشكرا

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
اللكمة �لس9يد الوز�ر يف ٕاطار الرد Hىل . شكرا الس9يد املس�شار

  .التعقFب

        ::::الس9يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبBالس9يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبBالس9يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبBالس9يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والب����Bةةةة
  .شكرا الس9يد املس�شار احملرتم

ريبا يه كام تعلمون ميل ابدا الرب�مج دØل الكهربة القروية، اكن تق
�ٓالف درمه، اSٓن وصلنا يف بعض  10الغالف املايل للك مسكن اكن تقريبا 

ٔ�لف درمه للك مسكن، ¾يف شفgيو اعطيتمك اSٔرقام يف  40احلاالت لـ 
Mس�°ر  2014و 2013و 2012س9نوات املقM Uyس�°ر يف  3هاذ 

 25ٔ�لف مسكن، ٕاذن  160ماليري درمه، وهناك  4®ادي �كون تقريبا 
  .درمه للك مسكن ®ري القسط دØل املكgب الوطين �لكهر�ءٔ�لف 

واك�ن كذÑ ٔ�نه هاذ الربامج ¾يكونوا �رامج Ïشار¾ية مع امجلاHة احمللية 
وكذÑ مع وزارة اPاvلية، ٕاذن اك�ن قسط من Mس�°ر ا�يل تيجي من 
هاذ الف�ات واSٔقطاب، ولهذا احWا غنمكلو الرب�مج ٕان شاء هللا غنوصلوه 

يع اPواو�ر، كذÑ اPواو�ر ا�يل يف املناطق اجلبلية واملناطق النائية، مجل 
ولكن تيخصمك _vدوا بعني Mعتبار هذا اCهود الكyري ا�يل تيقوم به 

ٔ�لف درمه يف  40املكgب وكذÑ املزيانية دØل اPو¼، Sٔنه اSٓن تنوصلو لـ 
الك ضعيف، لك مسكن وتتعرفوا بlٔن Mس9هتالك دØل هاذ املسكن اس9هت

ٕاذن هاذ Mس�°ر هو تيخصمك حتس9بوه كدمع من اPو¼ �لطبقات املعوزة 
وكذÑ كدمع �لم;ال القروي، وهذا يف صلب �ر�مج احلكومة ا�يل قدمgه 

  . ٔ�ماممك
  .شكرا

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
  . شكرا الس9يد الوز�ر

السؤال الثاين موضوHه ٕاسرتاتيجية الوزارة يف جمال بناء السدود، 
  .اللكمة �Sٔد السادة املس�شار�ن من فريق التجمع الوطين لٔحرار

        ::::املس�شار الس9يد جامل ساككاملس�شار الس9يد جامل ساككاملس�شار الس9يد جامل ساككاملس�شار الس9يد جامل ساكك
  .شكرا الس9يد الرئBس

  السادة الوزراء،
  السادة املس�شار�ن،

الس9يد الوز�ر، عرفت بالد� vالل هذه الس9نة Ïساقطات مطرية �مة 
، %100مشلت مجيع ربوع اململكة، جعلت ìس9بة ملء بعض السدود تفوق 

Tان´Fة سلبية Hىل العديد من املناطق جراء  إاال ٔ�نه اكن لهذه اSٔمطار �4ٓر 
فFضا�ت العديد من اSٔودية واSٔهنار Hىل الفال�ة واملنتوج الفالH Cىل 
اخلصوص اÒي ترضر eشلك واحض، ٕاضافة ٕاىل ضياع ماليني اSٔمgار 

ن تواTدت السدود املكعبة من املياه يف البحر، واليت اكن �ٕالماكن خزهنا إ 
�لعدد الاكيف، vاصة السدود التلية، هذا مع العمل ٔ�ن الرب�مج احلكويم 
اكن رصحيا وواحضا يف هذا الباب ؤ�كد Hىل اس9مترار هنج س9ياسة بناء 

  .السدود يف بالد�
الس9يد الوز�ر، املغفور � احلسن الثاين رمحه هللا اكن قد ٔ�شار يف 

 Ï ة ٕاىل رضورةFل احلفاظ ٕا�دى خطبه السامT�ٔ د سد لك س9نة منFBش
Hىل مFاه اSٔمطار اليت ت�ساقط Hىل بالد� لك س9نة، من T�ٔل جتنب 
كذÑ اSٔرضار اجلان´Fة لهذه اSٔمطار Hىل الفال�ة وHىل ساكنة بعض 

 .املناطق املتواTدة Hىل ضفاف اSٔودية
ì ،ÑÒسائلمك، الس9يد الوز�ر، عن ٕاسرتاتيجية الوزارة يف بناء السدود 

ما، والسدود التلية Hىل اخلصوص، من T�ٔل احلفاظ Hىل مكيات ٔ�مطار معو 
اخلري اليت äهتاطل Hىل بالد� لك س9نة، من T�ٔل جتنب العديد من 
الكوارث الطبيعية اليت ت�gج عن هذه ال�ساقطات جراء فFضا�ت بعض 

  اSٔودية واSٔهنار؟ 
  .شكرا

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
يد الوز�ر يف ٕاطار اجلواب Hىل اللكمة �لس9 . شكرا الس9يد املس�شار

  .السؤال

        ::::الس9يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبBالس9يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبBالس9يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبBالس9يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والب����Bةةةة
  .شكرا الس9يد املس�شار. شكرا الس9يد الرئBس

مشلك املاء يف املغرب مشلك �م و®ادي �زداد �دة يف املس9تقyل Sٔنه 
كام تعلمون ٕاىل اvذينا وا�د املقارنة بني الس9تWBات م2ال، العرشية ما بني 

فال�ساقطات املطرية اخنفضت يف املعدل  2010و 2000وما بني  70و 60
، هذا ¾يخصمك تعرفوا بlٔنه التغريات املناخFة اSٓن ٔ�صبحت حقFقة %25بـ 

ملموسة من الناحFة التقWية ومن الناحFة العلمية، وهذا يعين هذا حتدي �م 
ة �ل�س9بة �لمغرب، حFث ٔ�نه eس´ب هاذ Mخنفاض من ال�ساقطات املطري

Hىل املدى الطويل، ما ìشوفوش س9نة، اك�ن بعض الس9نوات ا�يل اSٔمطار 
 Ñو` امحلد تتكون غز�رة وتيكون وا�د اخلريات �مة، ولكن اك�ن كذ
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س9نة ال�ساقطات املطرية  30س9نوات اجلفاف ولكن ٕاىل شفWا يف املعدل يف 
  .اخنفضت تقريبا �لربع

Øل الساكنة، فٕان املوارد ويف نفس الوقت ارتفاع الساكنة واحلاجFات د
املائية السطحية ٔ�و اجلوفFة ا�يل اكنت �ل�س9بة للك خشص يف املغرب يف 

للك خشص س9نوØ، واSٓن رجع هاذ املعدل  3م 2500، اكنت عند� 60
 3م 500®ادي �كون فقط  �2030لشخص لك س9نة، ويف ٔ�فق  3م 700

د وان� ذ¾رتو �لشخص للك س9نة، وهذا حتدي �م، ولهذا املغرب و` امحل
�لس9ياسة الرش9يدة دØل املغفور � املS احلسن الثاين رمحه هللا، ا�يل اكن 
بدا ب´Wاء السدود الكربى مWذ الس9تWBات وهاذ الس9ياسة اكنت رش9يدة 

  .ومكWتنا من موا·ة هاذ الت�دØت
يعين ٔ�نه  3ممليار  17,5سد ¾بري، متكWنا من تعبئة  130واليوم هناك 

بنWBا ٔ�كرث من سد، بنWBا ما بني سد�ن وثالث سدود، يعين  من الس9تWBات
  .1920و 1910السدود ابداو يف 

ٔ�� راين ت�gلكم طبيعي، ما عرف�ش ميكن خص �زيدوا يف الصوت، 
  . املس�شار دميكن تيخصين حنذر شوØ وا�، ٔ�� بغيت �ش نواTه الس9ي

، هاذ 2030ٕاذن اSٓن عند� وا�د إالسرتاتيجية وطنية �لامء يف ٔ�فق 
، وهاذ 2030إالسرتاتيجية خططنا يعين الطلب والعرض يف ٔ�فق 

ٕاضافFة يف ٔ�فق  3مماليري  5إالسرتاتيجية يعين بي�ت لنا بlٔن تيخصنا تعبئة 
ماليري ®ادي نع� النصف مهنا برتش9يد اس9هتالك املاء،  5، وهاذ 2030

املوارد  يعين Mقgصاد يف املاء، والنصف كتعبئة املوارد املائية وvاصة
سدود كربى لك س9نة، يعين الرب�مج دØلنا  3السطحية وهذا بفضل بناء 

  . دØل السدود الكربى 3ٕان شاء هللا هو بناء لك س9نة 
ويف قطب الرتش9يد، تتعرفوا �ر�مج املغرب اSٔخرض ا�يل الهدف دØلو 

  .2020من هنا ٕاىل  3مMقgصاد يف ماء السقي مليار 

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
اللكمة �لس9يد املس�شار يف ٕاطار التعقFب Hىل . ا الس9يد الوز�رشكر 
  .اجلواب

        ::::املس�شار الس9يد جامل ساككاملس�شار الس9يد جامل ساككاملس�شار الس9يد جامل ساككاملس�شار الس9يد جامل ساكك
  .شكرا الس9يد الرئBس

ٔ�س9باب 7زول سؤالنا، الس9يد . ٔ�شكرمك، الس9يد الوز�ر، Hىل جوا�مك
الوز�ر، هو وضعية بعض مشاريع السدود اليت اكنت احلكومات السابقة 

بدا'رة القyاب " زرو �ٓيت حلسن"يتعلق اSٔمر eسد  �رجمهتا يف ٕاقلمي خWيفرة،
، وسد �ٓخر بواد اش9بوكة جبامHة الهري، 1986اليت H�ٔدت دراسة س9نة 

هذه املشاريع اكنت س9توقف الفFضا�ت اليت يعرفها إالقلمي وäزود امجلاHات 
مباء السقي، ٔ�ضف ٕاىل ذÑ ٔ�ن طبيعة ٕاقلمي خWيفرة جyلية، تتعرض دامئا 

علنا نطلب مWمك إالرساع بربجمة بعض السدود التلية ٕاىل الفFضا�ت، جي 
تفادØ �لفFضا�ت جبامHة س9يدي اSٔمني، واكف ال�سور، وجامHة ٔ�لكموس 

 .وجامHة امر�رت
Hىل  ٔ�ما خبصوص ٕاجياد الطاقة البديU، فٕان مرشوع سد مزدرفان ا�يل

  . واد ٔ�م الربيع لتوليد الكهر�ء الزلنا ن�gظر خروTه ٕاىل الوجود
  .ا الس9يد الوز�روشكر 

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
اللكمة �لس9يد الوز�ر يف ٕاطار الرد Hىل . شكرا الس9يد املس�شار

  .التعقFب

        ::::الس9يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبBالس9يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبBالس9يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبBالس9يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والب����Bةةةة
يف املغرب تدبري املوارد املائية  -كام تعلمون-�ل�س9بة لٕالسرتاتيجية املائية 

ا عند� واك¼ اSٔحواض املائية، هو يف ٕاطار وا�د املقاربة Ïشار¾ية، وهن
واكالت يف املغرب، يف املكgب إالداري لهذه الواكالت اك�ن مجيع  9عند� 

الفاHلني يف قطاع املاء، مهنم املس9هتلكني، مهنم السلطات، مهنم التقWيني، مه 
ا�يل تيقرروا يف املشاريع وا�يل تيربجموا املشاريع Sٔنه يف ٕاطار Ïشاريك، Sٔن 

يه مسؤولية وطنية ومسؤولية امجليع، دØل الفال�ة، دØل  مشلك املاء
الساكنة، دØل القطب الصناعي، وكذÑ �لطبع دØل الوزارة ودØل 

  .السلطات املركزية Hىل الصعيد الوطين
هناك يف هذا الصدد، مت ٕاHداد خمططات توجهيية ·وية يف هاذ ال�سع 

  .دارية دØلها يف شهر يونيوواكالت وا7هتينا Mج�Hات دØل اCالس االٕ 
ٕاذن اSٓن عند� يف مجيع ٔ�حناء املغرب عند� وا�د الرؤية يف ٔ�فق 

وا�د التخطيط دØل مجيع إالجنازات ا�يل تيخصنا ند�رو يف لك  2030
حوض مايئ، فFه الطلب والعرض، ويف العرض اك�ن مجيع إالجنازات ومجيع 

  .لربجمة دØلهانجزو وان ٕاخل، ا�يل تيخصنا ... مشاريع السدود
 واSٓن راه احWا بصدد هتيئة اCلس اHSٔىل �لامء واملناخ ا�يل غنقدمو �

مجيع هاذ الربامج و®ادي �كون كذÑ ا�طط الوطين �لامء ا�يل ®ادي 
يدمج هاذ الربامج الوطنية وا�يل ®ادي يعطي وا�د الربجمة، Sٔنه املشلك 

وهاذ الربجمة خصها äكون  هو ٔ�ش9نو يه الربجمة؟ يعين ٔ�ش9نو يه اSٔس9بقFة؟
  .مgبعة ��متويل الالزم لهذه املشاريع

 2013ٔ�و يف بداية  2012فٕاذن ٕان شاء هللا تن�اولو �ش يف هناية 
هذه  �كون اج�ع هاذ اCلس اHSٔىل �لامء واملناخ وا�يل ®ادي نقدمو �

  .مجيع املسائل املهمة يف قطاع املاء الربامج وغنقدمو �
HSٔىل كذÑ هو ٕاطار Ïشاريك يعين مجيع القطاHات وهاذ اCلس ا

الوزارية ومجيع الفاHلني املس9هتلكني والفاHلني يف قطاع املاء تBشار¾وا فFه، 
و®ادي �كون �ٓنذاك عند� وا�د الرؤية وطنية و�رجمة وطنية لهذه املشاريع 
املائية و®ادي ندرسو فهيم و®ادي �كون اPرس Hىل الصعيد اجلهوي 

  . ٕاخل... الصعيد الوطين مجيع مشاريع السدود واSٔثقابوكذH Ñىل 
  .وشكرا
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        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
السؤال الثالث موضوHه ارتفاع ٔ�مثان فواتري املاء الكهر�ء، ورد يف شlٔنه 

  .طلب تlٔجFل من الفريق احلريك
السؤال الرابع موضوHه الس9ياسات العمومFة يف اCال البBيئ، اللكمة 

  .شار�ن من فريق الت�الف Mشرتايك�Sٔد السادة املس� 

�        ::::املس�شار الس9يد ٔ�محد �ا�املس�شار الس9يد ٔ�محد �ا�املس�شار الس9يد ٔ�محد �ا�املس�شار الس9يد ٔ�محد �ا
eسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Hىل س9يد� محمد وHىل �ٓ� 

  .وحصبه وسمل
  .شكرا الس9يد الرئBس

  السادة الوزراء احملرتمون،
  ٕاخواين املس�شارون احملرتمون،

مؤمتر اSٔمم املت�دة �لربازيل مWذ ٔ�سابيع ) Rio de Janeiro(انعقد بـ 
واÒي مجع قادة العامل �لتداول يف  ،20+�لتمنية املس9تدامة املعروف �ريو

قضاØ التمنية املس9تدامة، vاصة مهنا ما يتعلق �س9ت�دام املوارد وٕانتاج 
الطاقة النظيفة وجتديد مسار Mقgصاد اSٔخرض والفال�ة النظيفة، و®ريها 

 Ïسامه يف حتسني حFاة الناس وحماربة من القضاØ املرتبطة �لب�Bة واليت
الفقر، ويه مWاس9بة ل�سlٔلمك، الس9يد الوز�ر، عن ٕاسرتاتيجية احلكومة يف 
اCال البBيئ ملوا¾بة ìMشغال العاملي هبذا املوضوع وإالسهام يف تنفFذ ما 

 .20+ٔ�سفرت عنه مقة ريو
القوانني  حقا ٕان بالد� ٔ�نتجت äرسانة قانونية ال بlٔس هبا، ®ري ٔ�ن تفعيل

، كام نفgقد ٕاىل قانون ٕاطار يضمن توازن التمنية املس9تدامة، امازال مgعرث 
ٕاضافة ٕاىل ضعف الب�Bة واملؤسساتية لضامن الس9ياسة البيFþة يف جمال التمنية 

  .املس9تدامة
مفا يه ٕاسرتاتيجية احلكومة يف هذا اCال؟ وما هو تصورمك �لتغلب Hىل 

انونية املتوفرة والنقائص املوجودة يف هذه مشالك تعرث تنفFذ الرتسانة الق
الرتسانة ومدى ٕاماكنية تفاHل بالد� �لبدائل التمنوية اليت يطر$ا مؤمتر اSٔمم 

  املت�دة �لتمنية املس9تدامة؟ 
  .شكرا الس9يد الرئBس

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
  .اللكمة �لس9يد الوز�ر �لجواب Hىل السؤال. شكرا الس9يد املس�شار

        ::::لطاقة واملعادن واملاء والبBلطاقة واملعادن واملاء والبBلطاقة واملعادن واملاء والبBلطاقة واملعادن واملاء والب����Bةةةةالس9يد وز�ر االس9يد وز�ر االس9يد وز�ر االس9يد وز�ر ا
  .شكرا الس9يد الرئBس

  .شكرا الس9يد املس�شار احملرتم Hىل السؤال
شهد اCمتع اPويل يف اØSٔم املاضية يف ٔ�واخر شهر يونيو  ،كام تعلمون

، اكنت )Rio de Janeiro(انعقاد القمة العاملية حول التمنية املس9تدامة بـ 
اكن مؤمتر ساموه مقة  1992ة قyل يف س9ن Sٔ20ن  20+يعين ساموها ريو

س9نة من بعد اكن املؤمتر الثاين، ويف هاذ الصدد  20اSٔرض يف ريو، ٕاذن 

مشاركة ممتزية، وا�د الوفد �م ا�يل äرٔ�سه الس9يد  هاملغرب اكنت عند
رئBس احلكومة وكنت مشارك معه يف هاذ الوفد، ويف ٕاطار هاذ املشاركة 

التمنية املس9تدامة �ملغرب وهاذ التقر�ر اÒي مت تقدمي التقر�ر الوطين حول 
، مث اSٓفاق والرها�ت 2012ٕاىل  1992صيU الس9ياسة املغربية من احل ٔ��رز 

املس9تقyلية، وهذا التقر�ر راه رسلناه لمك وäكونوا توصلتيو به، مجليع السادة 
املس�شار�ن وكذÑ النواب، وهاذي وثيقة �مة، نظمنا وا�د ا�لقاء، قدمWاه 

دØل الفاHلني، دØل املسؤولني اPوليني، قدمWا هلم احلصيU  80ام تقريبا ٔ�م
  .دØل املغرب واحلصيU ` امحلد ٕاجيابية ومرشفة

ٔ�ما �ل�س9بة ٕالسرتاتيجية العمل دØل احلكومة، يعين ٔ�وال تيخصمك 
تعرفوا بlٔنه الشlٔن البBيئ اSٓن ٔ�صبح �ام ؤ�صبح حق دس9توري، حق من 

حق �لعBش يف ب�Bة سلمية وهذا Tد �م Sٔنه اPس9تور حقوق إالìسان، 
  .ٔ�عطاه وا�د املاكنة �مة وكذÑ الرب�مج احلكويم ٔ�عطاه ماكنة �مة

ونذ¾رمك �مليثاق الوطين �لب�Bة والتمنية املس9تدامة ا�يل هو اعطا� وا�د 
اSٔرضية جممتعية لبناء نظام مgاكمل وهاذ امليثاق الوطين القوة دØلو هو ٔ�نه 
ان´2ق من مساهامت مجيع ف�ات ومجيع رشاحئ اCمتع املغريب، ٕاذن عند� 
راك'ز قوية وهو اPس9تور وامليثاق الوطين ا�يل ابنWBا Hليه و®ادي نب�Fو Hليه 

  . إالسرتاتيجية والرؤية و�رامج العمل �لحكومة
وهنا غنعطيك رؤية Hىل بعض يعين اSٔقطاب من هاذ الربامج، ٔ�وال 

 وذ¾رتيو بlٔنه الرتسانة القانونية يه ال بlٔس هبا ولكن اSٓن اجلانب القانوين
هيlٔ� قانون إالطار �لب�Bة والتمنية املس9تدامة، ؤ�رسلناه لٔمانة العامة 
�لحكومة، وٕان شاء هللا كنمتناو يف اPورة املقUy دØل الربملان جيي هاذ 

. 2012 القانون ا�يل �ش يدوز يف الربملان ٕان شاء هللا يف ٔ�واخر س9نة
  . كذÑ مع العمل عند� Hدة مراس9مي وقرارات ا�يل ٔ�جنز�ها يف هذا اCال

اك�ن كذÑ اجلانب التقين يعين التطبيق دØل هاذ الربامج ومهنم يعين 
الرب�مج ا�يل تتعرفوه هو الرب�مج دØل تطهري السائل وكذÑ الرب�مج 

هذه . اربة تلوث الهواءاملندمج دØل تدبري النفاØت الصلبة وكذÑ دØل حم
  .الربامج �مة Tدا ميكن يل نعطيمك بعض التوضي�ات من بعد

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
اللكمة �لس9يد املس�شار يف ٕاطار التعقFب Hىل . شكرا الس9يد الوز�ر

 .اجلواب

�        ::::املس�شار الس9يد ٔ�محد �ا�املس�شار الس9يد ٔ�محد �ا�املس�شار الس9يد ٔ�محد �ا�املس�شار الس9يد ٔ�محد �ا
  .شكرا الس9يد الرئBس

ٔ�� ما . ملفصلكذÑ ٔ�شكرمك، الس9يد الوز�ر، Hىل جوا�مك الشايف وا
عندي تعقFب ف	 خيص جوا�مك ولكن البد ٔ�ن ٔ�شري ٕاىل بعض اSٔمور ختص 

  .Tاء ليعزز هذا اCال البBيئ 2011الب�Bة، كام قلمت ٔ�ن اPس9تور 
الس9يد الوز�ر، بطبيعة احلال 7�ٔمك ما يش مسؤولني Hىل الرتاكامت دØل 

بد وا�د النقطة هاذ الظاهرة دØل الب�Bة، ٔ�� بغيت ®ري ìشري، ابغيت جن 
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ٔ�وال هباذ املناس9بة نرتمحو Hىل Tال¼ املS احلسن الثاين ا�يل سن الس9ياسة 
دØل بناء السدود، ا�يل اليوم امحلد ` من الناحFة دØل املاء ٔ�ننا امحلد ` 

  .اكفFني هاذ الساHة
ابغيت، الس9يد الوز�ر، ف	 خيص الب�Bة eشموليهتا، داvل املدن 

ربى الساكنة تعاين من التلوث، سواء املطارح ا�يل اكينة خصوصا املدن الك
يف اجلوانب دØل املدن وكذÑ بعض الشاحWات ٔ�و شاحWات النقل 

  . العمويم وكذÑ يف البادية
 Ñخيص جشرة ٔ�راكن، كذ 	يف البادية، ابغيت نعطي وا�د املثال ف

ولكن Tات جشرة ٔ�راكن يف خطاب Tال¼ املS محمد السادس نرصه هللا، 
ابغيت احلكومة ٔ�ش9نو يعين ®ادي تد�ر يف هاذ الشجرة دØل ٔ�راكن ا�يل يه 

ربة، ا�يل يه �درة، فالب� الوحFد وهو املغرب ا�يل ا1روة ومS مجليع املغ
فFه هاذ الشجرة هاذي، ا�يل اليوم ٔ�صبحت حتارب �ل�س9بة �لمدن م2ال 

  .ءٔ�اكد�ر م2ال حماربة هاذ الشجرة بتخصيص اSٔرايض �لبنا
مث كذÑ ظاهرة �ل�س9بة لهاذ الشجرة �ل�س9بة �لخناز�ر، م2ال نعطي 

ٓ م2ال ٕ�داوكنيديف، نعطي م2ال هبال¼ عام¼ ش9توكة  يت �ها، عام¼ �
  . نBت، عام¼ _رودانتزي ت

وÑÒ، الس9يد الوز�ر، بlٔن هذا ما يش ٔ�نمت مسؤولني، احلكومة �لك 
زن�ر تبدلوه لنا �لغزال، زرعوا ا�يل يه يف القطاHات اكمU، ابغينا هذاك اخل

  لنا الغزال متاك عوض اخلزن�ر، ٔ�ش9نو Mس9تفادة ا�يل ك�س9تافدها الساكنة؟
يف املايض، اكن Mكتفاء اÒايت �ل�س9بة Òيك املناطق، اليوم الب�ا�ر 

  . ما بقاواش، يعين اخلزن�ر ما vىل حىت �اTة
  .وشكرا

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
 .ٕاطار الرد Hىل التعقFب اللكمة �لس9يد الوز�ر يف

        ::::الس9يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبBالس9يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبBالس9يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبBالس9يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والب����Bةةةة
الس9يد املس�شار، ٔ�� ابغيت ®ري �ل�س9بة لتطبيق إالسرتاتيجية 7زيد 

  .نوحض �ش �كون اSٔمور واحضة �ل�س9بة �لسادة املس�شار�ن
ٔ�وال عند� �ل�س9بة �لتطبيق، اSٓن حنن بصدد يعين äمكيل التغطية يف 

هات ومجيع اSٔقالمي ا�يل ®ادي äكون إالدارة ممثU يف هاذ اجلهات مجيع اجل 
�ش تلعب اPور دØلها يف املراقyة وكذÑ يف الرتش9يد �ل�س9بة �لمشالك 

  .البيFþة وتطبيق القوانني البيFþة، هذا وا�د اجلانب اSٔول
�ساوش بlٔنه اك�ن وا�د القانون، قانون دراسة ن اجلانب الثاين، ما 

Hىل الب�Bة، وكذÑ مسطرة البحث العمويم، وهذا Tد ٕاجيايب التlٔثريات 
تlٔثري Hىل الب�Bة تيخصو  هSٔنه يعين اSٓن لك مرشوع ا�يل ميكن �كون عند

ٔ�وال يمت وا�د اPراسة Hىل التlٔثري Hىل الب�Bة، وهاذ اPراسة تتكون Hىل 
الصعيد اجلهوي ٔ�و Hىل الصعيد الوطين حسب ٔ�مهية ٔ�و ®الف Mس�°ر 

Øل املرشوع تيوقع وا�د دØراسة املنجز دPل هاذ املرشوع، وبعد هاذ ا

دفرت التحمالت وتياvذ يعين وا�د Mلزتامات �ل�س9بة �لعمل دØلو �لوقاية 
  . ضد التلوث

كذÑ عند� وا�د البند �م هو ٔ�نه اSٓن ابدينا يف ٕاجناز مراصد ·وية 
مشرتك ما بني السلطات ��راسات البيFþة وهذه املراصد التدبري دØلها 

يعين ما بني الوزارة وكذÑ السلطات احمللية وكذÑ الفاHلني املنتخبني 
  . ٕاخل... واجلامعات والباح2ني

وهاذ املراصد ®ادي تلعب وا�د اPور �م، حFث ٔ�نه ®ادي متكن 
تعطينا وا�د احلقFقة دØل الب�Bة يف لك ·ة، وميكن تدق �قوس اخلطر ٕاىل 

شالك البيFþة و®ادي äكون عندها مصداقFة بفضل الرت¾يبة اكنوا بعض امل 
  .دØلها الثالثية ما بني إالدارة واملنتخبني والفاHلني احملليني

ٕاذن هاذو بعض إالجراءات لتطبيق وتفعيل القوانني يف Hني املاكن، 
  . vاصة Hىل الصعيد احمليل واجلهوي

  .وشكرا

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
  .كرمك Hىل مسامهتمك يف هذه اجللسةشكرا الس9يد الوز�ر، وìش

ن�gقل ٕاىل السؤال اSٓين املوTه ٕاىل الس9يد وز�ر االتصال حول ضعف 
البث إالذاعي مبنطقة الشامل، اللكمة �Sٔد السادة املس�شار�ن من فريق 

  .التجمع الوطين لٔحرار

        ::::املس�شار الس9يد محمد البكورياملس�شار الس9يد محمد البكورياملس�شار الس9يد محمد البكورياملس�شار الس9يد محمد البكوري
س9يد� محمد وHىل �ٓ� eسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Hىل 

  .وحصبه وسمل
  الس9يد الرئBس،
  الس9يد الوز�ر،

  إالخوة املس�شار�ن،
من الظواهر املثرية لالس9تغراب يف جمال البث إالذاعي ضعف اس9تقyال 
إالذاHات الوطنية يف مWطقة الشامل وخصوصا Hىل الرشيط السا�يل 

اCاورة الرابط بني طن;ة ٕاىل السعيدية eس´ب ضعف البث هبذه املناطق 
�ل;ارة ٕاس9بانيا، مما جيعل ساكن هذه املناطق مرمغني Hىل التقاط �رامج 
إالذاHات إالس9بانية اليت تفرض نفسها Hىل املس9متع املغريب، حFث حتمل 
معها العديد من اSٔخyار والربامج اليت ال ت�ىش مع ثقافgنا العربية 

 العمق و�دتنا وإالسالمFة، وعرضها ٔ�حFا� لبعض الربامج اليت ترضب يف
  .الرتابية وس9ياس�Wا اPاvلية واخلارجFة

  الس9يد الوز�ر، 
هل لمك من ٕاسرتاجتية مس9تع;U لتقوية البث هبذه املناطق ومتكني 
ساكنهتا من التقاط �رامج ٕاذاعتنا الوطنية وMس9تفادة من الربامج الثقافFة 

  والرتفهيية واPي�Fة القمية اليت تعمل Hىل �هثا؟ 
  .وشكرا
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        ::::س9يد رئBس اجللسةس9يد رئBس اجللسةس9يد رئBس اجللسةس9يد رئBس اجللسةال ال ال ال 
اللكمة �لس9يد وز�ر يف ٕاطار اجلواب عن . شكرا الس9يد املس�شار

  .السؤال

  :الس9يد مصطفالس9يد مصطفالس9يد مصطفالس9يد مصطفىىىى اخللفي، وز�ر االتصال، الناطق الرمسي �مس احلكومة اخللفي، وز�ر االتصال، الناطق الرمسي �مس احلكومة اخللفي، وز�ر االتصال، الناطق الرمسي �مس احلكومة اخللفي، وز�ر االتصال، الناطق الرمسي �مس احلكومة
  .eسم هللا الرمحن الرحمي

فعال املشلك ا�يل . ٔ�شكر الس9يد املس�شار احملرتم Hىل هذا السؤال
ل ويف بعض املناطق اجلنوبية واجلبلية، 1�ٔرمت موجود ويف مWاطق الشام

رمغ ٔ�ننا يف البالد كنتوفرو Hىل ٔ�ربع ٕاذاHات اSٓن .. احمليط دØل ٔ�اكد�ر و
حمطات، تقريبا الشهر املايض من البداية دØلو  10عندها بث وطين زائد 

اك�ن عند� جلنة ك�ش9تغل اSٓن Hىل مس9توى وزارة املالية مع الرشكة 
لفزة ووزارة االتصال من T�ٔل تقFمي إالجنازات ا�يل الوطنية لٕالذاHة والت

  حتصلت Hىل املس9توى التقين يف السابق، ؤ�ش9نو اخلصاص ا�يل اك�ن؟ 
اخلصاص ا�يل عند� اSٓن وا�يل ®اديني فFه وهو قyل هناية هذه الس9نة 

حمطات Tديدة قyل هناية هذه الس9نة Hىل مس9توى الرشكة �ش  7ٕاجناز 
اعتبارات س9يادية، الس9يادة  هيف ما قلت هذا عندنقويو البث إالذاعي، و¾ 

ٕاذن . إالHالمFة لب�� معنية بlٔننا ìرسعو العملية دØل ٕاìشاء هاذ احملطات
  .. حمطات Hىل ٔ�ساس ٔ�ن الس9نة املقUy 7عند� قyل هناية هذه الس9نة عند� 

اSٓن ك�ش9تغلو يف ٕاطار عقد �ر�مج Tديد ما بني الرشكة الوطنية 
فزة واPو¼، من بني احملاور دØلو �ل هذه املشالك التقWية، لٕالذاHة والتل

السعيدية بlٔمكÊ ٔ�ننا - هنا دا�ر�ن �ر�مج فFه الطريق السا�يل طن;ة
ìس9تمكلوه، مرورا �لقرص الصغري، واد الو، اجلهبة، احلس9مية، الناظور، 

 7فراح، هاذ املنطقة بlٔمكلها عند� هدف هاذ الس9نة يرٔ�س املاء، بين بو 
ات، الس9نة املقUy ٔ�� عندي ٔ�مل ìس9تمكلو، Sٔن هذا مرتبط �لس9يادة حمط

  .إالHالمFة دØل الب�
اك�ن عند� ما ×سمى �مجلاHات القروية واملراكز الش9به حرضية ا�يل 
vلف هاذ املسار السا�يل، هاذي غتدvل يف املر�U الثانية يف معلية 

زاته غيكون �ر�مج ٔ�يضا هاذ الرب�مج عند� الشامل ومبوا. دØل إالجناز
. لبعض املناطق اجلنوبية Sٔن اكينة ٔ�س9ئU ا�يل اكنت تدارت وا�يل ك�ش9تغلو

ٔ�� كنحب هنا ٔ�نوه هباذ احلرص Sٔنه ¾يعكس قلق مرشوع ٕازاء قضية، هاذ 
Mس�°رات يف هاذ اCال مايش سهU، ولكن ®ادي ٕان شاء هللا جنزوها 

  . eشلك ¾بري
  .شكرا

        ::::سةسةسةسةالس9يد رئBس اجلل الس9يد رئBس اجلل الس9يد رئBس اجلل الس9يد رئBس اجلل 
اللكمة �لس9يد املس�شار يف ٕاطار التعقFب Hىل . شكرا الس9يد الوز�ر

  .اجلواب

        ::::املس�شار الس9يد محمد البكورياملس�شار الس9يد محمد البكورياملس�شار الس9يد محمد البكورياملس�شار الس9يد محمد البكوري
vالل جوا�مك قد ٔ�رشمت ٕاىل . ٔ�شكرمك، الس9يد الوز�ر، Hىل جوا�مك

املقطع اSٔكرث ترضرا واSٔكرث اجgيا�ا من طرف إالذاHات إالس9بانية هو 
  .الطريق السا�يل القرص الصغري،-املقطع دØل طن;ة

ؤ�س9باب 7زول هذا السؤال، الس9يد الوز�ر، Tاء من �ب الغرية Hىل 
الوطن بصفة vاصة والغرية Hىل إالذاHة الوطنية، فٕان مWطقة الشامل 
والريف واملناطق اجلنوبية، كام ذ¾رمت، وكذÑ اجلنوبية الرشقFة، مقصية من 

ة �لبث إالذاعي مgابعة �رامج ٕاذاعتنا الوطنية، يف مقابل ذv Ñاضع
 �Øنا وقضاgي ®البا ما ي´ث بعض الربامج اليت ال تليق بثقافÒيب، واWجSٔا
الوطنية املهمة، وكثريا ما تثري م2ل هذه إالذاHات اس�Fاء Hارما يف صفوف 

  .معظم ساكنة هذه املناطق امل�ش´2ة بوطهنا
  الس9يد الوز�ر،

إالذاعي يف املطلوب اSٓن مWمك وeشلك vاص ومس9تع;ل تقوية البث 
هذه املناطق اليت ٕاما يه وا·ة املغرب حنو ٔ�ور� ٔ�و مWاطق �دودية تعاين 
من جهامت العدو املتكررة Hىل س9يادته و_رخيه وقميه عن طريق هذه 
إالذاHات، و�لتايل Hلينا مجيعا ٔ�ن 7كون �ذر�ن Tدا ونعمل eشلك 

  . مس9تع;ل لقطع الطريق Hىل H�ٔداء و�دتنا الرتابية
  .س9يد الرئBسوشكرا ال 

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
اللكمة �لس9يد الوز�ر يف ٕاطار الرد Hىل . شكرا الس9يد املس�شار

  .التعقFب

        ::::الس9يد وز�ر االتصال، الناطق الرمسي �مس احلكومةالس9يد وز�ر االتصال، الناطق الرمسي �مس احلكومةالس9يد وز�ر االتصال، الناطق الرمسي �مس احلكومةالس9يد وز�ر االتصال، الناطق الرمسي �مس احلكومة
 4عند� يف الشامل . T�ٔد نفيس مرة ٔ�خرى مgفقا مع الس9يد املس�شار

اSٔربع حمطات  دØل احملطات، يف وTدة، احلس9مية، تطوان، وطن;ة، هاذ
اجلهوية اSٓن الرب�مج دØلنا وهو ٔ�وال حنفاظو Hىل مسامههتم يف البث 
إالذاعي الوطين ا�يل هو رصيد ولكن يف نفس الوقت مضاعفة البث 

  . إالذاعي دØهلم
ٔ�ضعف حمطة يف هاذ احملطات اSٔربع يه حمطة احلس9مية، ال ظروف 

خشصيا فاش عقدت معهم  اش9تغالها وال مواردها ال´رشية ضعيفة، حبيث ٔ��
اج�ع جخلت من رايس، فاش قدموا لنا تقر�ر ظروف Mش9تغال دØهلم، 
رمغ ٔ�ن ٔ�داءمه جFد ورمغ ٔ�هنم امشاو بعيد يف املسlٔ¼ دØل äرس9مي ا�لغة 
 ��ٔ Ñ مازيغية وجنحوا فهيا �ش نقولSٔمازيغية، الربامج إالذاعية ��لغة اSٔا

 .بعض املعطيات
تعز�ز املوارد ال´رشية وäمثيهنا، اSٓن عند� �ر�مج مع هاذ اليش ¾يقgيض 

وزارة املالية، اتفقWا �ش عقد الرب�مج املقyل ®ادي خنصصو وا�د احملور 
vاص �لمحطات إالذاعية اجلهوية ا�يل اكينة Hىل املس9توى الوطين واكينة 

  .حمطات ا�يل عندها وا�د اSٔولوية، مهنا حمطات دØل الشامل
4ين  هغيوا¾ب املرشوع دØل اجلهوية، جزء 4ين مW همW هاذ اليش جزء

Wل الب�، وجزء 4لث مØة دFالمH4لث ٔ�نه  هٔ�نه ®ادي حيمي الس9يادة إال
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  .®ادي ميكWنا من äمنية اخلصوصيات الثقافFة واحمللية وٕا_�ة ٔ�هنا تتقدم ٔ�كرث
2ف، الرب�مج 7متىن ٔ�ننا قyل هناية ٔ�كتو�ر 7كونو ٔ�هنيناه، عند� معل مك 

مد�رØت من وزارة املالية ووزارة  2، 3راه تقريبا لك ٔ�س9بوع تقريبا عند� 
االتصال والرشكة ¾يجمتعوا، وهنا كنحب ٔ�نوه هباذ العمل Sٔنه تقريبا لك 

نجزو هاذ العقد ن ٔ�س9بوع عند� معل �ش ìس9تطعو قyل هناية هاذ الس9نة 
   .الرب�مج املقyل ونبداو يف التنفFذ دØل هاذ الرب�مج

  .وشكرا

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
  . شكرا الس9يد الوز�ر، وìشكرمك Hىل مسامهتمك يف هذه اجللسة

ون�gقل ٕاىل السؤال اSٓين املوTه ٕاىل الس9يد وز�ر الصناHة التقليدية 
حول ان�شار املهن احلرفFة بني اSٔحFاء السكWية، اللكمة �Sٔد السادة 

  .املس�شار�ن من الفريق Mس9تقاليل

        ::::لس9يد عبد امحليد بلفFللس9يد عبد امحليد بلفFللس9يد عبد امحليد بلفFللس9يد عبد امحليد بلفFلاملس�شار ااملس�شار ااملس�شار ااملس�شار ا
  الس9يد الرئBس،
  الس9يد الوز�ر،

  السادة املس�شار�ن،
×ش9تيك العديد من املواطنني اCاور�ن �لم�الت املهنية واحلرفFة، واليت 
ت�س´ب يف ٕازHا·م جراء رواحئ بعض املواد واSٔصوات املزجعة لٓالت 

بية هناك املس9ت�دمة يف هذه احملالت، م2ال يف الك2ري من املدن املغر 
حمالت مفgو�ة ا�يل ك�سميوها �لسودور، و¾يف ما كتعرفوا، الس9يد 
الوز�ر، هاذ احملالت ا�يل ك�سميومه السودورات كBس9ت�دموا �ٓالت دØل 

، وا�يل هام مفgو�ني يف وسط )la meule(السودور وكذÑ �ٓالت دØل 
 ٔlىل الساكن وكنعرفو بH ل املدن، وهذا يشء ا�يل هو خطريØن الساكن د

 20دور ميل ¾يكون كBسودي ٕاىل شاف فFه الوا�د ®ري و ®ري هذاك الس
  . 4نية äميكن العينني دØل الس9يد ميرض ليه وäميكن �كون يف �ا¼ خطرية

كنعرفوها ميل كتكون كمتويل يف وسط ) la meule(كذÑ هاذيك 
املدينة ويف وسط الساكن äميكن يطريوا مهنا بعض اSٔطراف ا�يل ¾ميش9يو 

  . دØل الساكن�لعينني
زØدة Hىل ٔ�ن ٔ�®لهبا تبارش معلها يف ساHات مyكرة، �ٕالضافة ٕاىل 
ان�شار نفاØت خملفات هذه احملالت، اليشء اÒي يتطلب التفكري يف بناء 

  .ٔ�حFاء حرفFة يف اكفة املدن
وHليه، ìسائلمك الس9يد الوز�ر احملرتم، هل هناك تفكري يف بناء ٔ�حFاء 

  ساكن �ملدن؟ حرفFة لتفادي ٕازHاج ال 
  .وشكرا

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
  .اللكمة �لس9يد الوز�ر لٕالTابة Hىل السؤال. شكرا الس9يد املس�شار

        ::::الس9يد عبد الصمد قFوح، وز�ر الصناHة التقليديةالس9يد عبد الصمد قFوح، وز�ر الصناHة التقليديةالس9يد عبد الصمد قFوح، وز�ر الصناHة التقليديةالس9يد عبد الصمد قFوح، وز�ر الصناHة التقليدية
  .شكرا الس9يد الرئBس

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

ٔ�ريد يف البداية ٔ�ن ٔ�شكر السادة املس�شار�ن من الفريق Mس9تقاليل 
  .�لو�دة والتعادلية Hىل وضع هذا السؤال اÒي يعترب �ام Tدا

ففي البداية الزم وا�د املقدمة �لتعريف هباذ املشلك التارخيي، حFث 
عرف املغرب مWذ القدم تواTد مك2ف لورشات حرفFة و�نية �ملدن 

2ال فاس، الر�ط، _رودانت، الصو�رة، مرا�ش، تطوان، التارخيية، م 
ٕاخل، تعمل Hىل ٕاسداء vدمات �لزبناء القاطنني هبذه املدن، ومن ... طن;ة

مت ميكن Ïسمية مايش الصناHة التقليدية ولكن احلرف اSٔصيSٔ ،Uنه قyل 
الزبناء القاطنني هبذه .. اكنت صناHة، اليوم والت ك�سمى صناHة تقليدية

وتقريب مهنم هذه اخلدمات، وال ٔ�دل Hىل ذÑ هو تواTد ٔ�حFاء املدن 
مسيت حسب احلرف املتواTدة بفضاءاهتا، �حي الصفار�ن وا�P®ني 

  . ٕاخل، وذÑ هيم �خلصوص املدن التارخيية ٔ�و املدن العتيقة... والن;ار�ن
مع التوسع العمراين ال زالت هناك العديد من احلرف äزاول داvل 

  .Wية مع ما يرتتب Hىل ذÑ من مشالك بيFþة وحصيةاSٔحFاء السك 
�لطبع معاجلة هذه الوضعية تتطلب تضافر ·ود لك اجلهات املعنية، مبا 
فهيا السلطات احمللية، اCالس املنتخبة، الوزارة، وزارة الت;ارة ووزارة 
السكىن والتعمري وس9ياسة املدينة واملهنيني مبا يف ذÑ الغرف دØل الصناHة 

  .قليديةالت 
من  2015الوزارة يف ٕاطار ٕاسرتاتيجيهتا، الس9يد املس�شار، دØل رؤية 

vالل حمور الب�Fة التحتية ؤ�عين هبا ٕاجناز قرى الصناHة التقليدية ٔ�و ما 
قرية صناعية  11ٔ�جنزت حلد اSٓن ) les zones d’activités(×سمى بـ 

دØل مجمعات  قرية يف طور إالجناز، كام مت تlٔهيل وا�د العدد 17وهناك 
الصناHة التقليدية ورمبا س9ت�ساءلون ملاذا اCمعات دØل الصناHة التقليدية؟ 

جزو هاذ اCمعات نملا كن  ،Sٔنه ملا �كون حرفFني داvل املناطق السكWية
دØل الصناHة التقليدية ¾ي�gقلوا هلم هؤالء احلرفFني وبذÑ ي´gعدون عن 

هلم �الش9تغال يف فضاءات حمالت السكن و�كونون يف فضاءات Ïسمح 
�كون فهيا العرض، وكذÑ فهيا مجيع الرشوط دØل السالمة والرشوط 

  .اSٔخرى
ف	 خيص إالجناز دØل هاذ اCمعات دØل الصناHة التقليدية ٔ�و 
اCمعات دØل احلرف، يه اSٓن امشات �خلصوص �لحرف دØل الصناHة 

  . وا واحضنيالتقليدية ذات امحلو¼ الثقافFة، �ش 7كون
ذا¾روا تف	 خيص احلرف ٔ�و ف	 خيص اخلدماتية والفWية ا�يل يه كت 

تعلق �لسودور و�ملياكنيك ت Hلهيا، الس9يد املس�شار، واليت ك 
وا�يل يه يف الغالب دØلها فهيا تلوث وكذÑ فهيا ٕازHاج ) tapisserie(و

ب ٔ�نه اSٔ®لبية دØل �لمواطنني واSٔ®لبية دØلها، وهذا الواقع دØلنا دØل املغر 
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  .تواTد يف ٔ�حFاء سكWيةت هاذ احلرف ك 
اSٓن ابدينا بوا�د اPراسة وهاذي مسT ¼ٔlديدة ا�يل ®ادي Ïشمل 

و®ادي جناوبك يف .. مجيع احلرف دØل الصناHة التقليدية اخلدماتية والفWية
  .الشطر الثاين

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
رة يف ٕاطار التعقFب Hىل اللكمة �لس9يدة املس�شا. شكرا الس9يد الوز�ر

  .اجلواب

        ::::املس�شارة الس9يدة vداملس�شارة الس9يدة vداملس�شارة الس9يدة vداملس�شارة الس9يدة vدجيجيجيجية الزوة الزوة الزوة الزويميميميم
  .شكرا الس9يد الوز�ر. شكرا الس9يد الرئBس

يف احلقFقة الوزارة تقوم مبجهودات يف هذا امليدان ولكن �ني طرحWا 
هذا السؤال طرحWاه داvل س9ياق Hام وهو ٔ�ن عندما äكون املدن تتكون 

ن نفكر يف مWاطق صناعية لهذه احلرف، ٔ�و ت´ىن حىت املدن الفلكFة جيب �ٔ 
فقد نفكر يف املناطق الصناعية �لصناHات الثقUF والصناHات العرصية، 
ولكن تبقى احلرف �مشة وال ٔ��د يت�دث عهنا، و�ني نتقدم مبشاريع كام 
تقدمWا به يف مدينة متارة ��فاع عن مجموHة ¾برية من احلرفFني ليخرجوا من 

 ٔS� ش9ياء وحىت املضايقات من املدينة اليت جعتSٔة من اHصوات ومبجمو
Tانب الساكن، فW;د اCلس الب�ي يقف جحر Hرثة، جند من هو مسؤول 

  .Hىل هذا امللف قد يعرثه وقد ٔ�صبحت امللفات م2ل هذا القyيل مسBسة
لهذا، نقول، الس9يد الوز�ر، البد ٔ�ن äكون �لحكومة و·ة نظر 

كون يش تعمري وال �كون يش �اTة مWدجمة، ميل äكون يش ٕاساكن وال �
صاوب، �كون فهيا املدرسة، �كون فهيا املس9توصف، �كون فهيا القرى تكت 

احلرفFة، وكذÑ حىت املناطق الصناعية، Sٔنه ال ميكن ٔ�ن نت�دث عن 
ٕانعاش الصناHة التقليدية واحلرف التقليدية وال ميكن ٔ�ن 7رفع حتدØت يف 

وHة من التدابري املت�ذة يف هذا هذا الصدد، والوزارة مشكورة Hىل مجم
اCال، ولكن البد من ٕانصاف احلريف Sٔن لك اPميقراطيات واحلضارات مل 
ت�س يوما حرفFهيا، فاليا�ن رمغ ٔ�هنا يه القوة اSٔوىل Mقgصادية Hامليا، فٕاهنا 

  .الزالت äرخض وتعمل Hىل äرس9يخ الفكر اليا�ين من vالل حرفه التقليدية
يمك، الس9يد الوز�ر، ٔ�ن جتعلوا احلرف التقليدية يف مصمي Òا، نعول Hل 

ؤ�ن äكون يف لك مدينة قرية صناعية وقرية كذÑ يف احلرف  اه�ماäمك
  . التقليدية

  .وشكرا

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
  .اللكمة �لس9يد الوز�ر �لرد Hىل التعقFب. شكرا الس9يدة املس�شارة

        ::::الس9يد وز�ر الصناHة التقليديةالس9يد وز�ر الصناHة التقليديةالس9يد وز�ر الصناHة التقليديةالس9يد وز�ر الصناHة التقليدية
ة املس�شارة Hىل التعقFب دØلمك ا�يل ٔ�� مgفق معك، Sٔنه شكرا �لس9يد

اك�ن ما يتعلق �ملسؤولية دØل الوزارة، حنن قامئني �ملسؤولية دØلنا وحنن 

يف فرتة حتديد احلاجFات، يعين يف وا�د الفرتة دØل وا�د اPراسة ا�يل يه 
  .موضوعية

عية واملناطق اSٓن مت حتديد احلاجFات احلالية دØل املناطق الصنا
احلرفFة ا�يل vارTة Hىل املدن، ما كنتلكمش Hىل املدن اجلديدة ولكن 

تواTد فهيا الصناHات ا�يل ابغينا ت كنتلكمو Hىل املناطق العمرانية ا�يل ك 
مWاطق مع حتديد  9هكgار، كتوزع Hىل  485خنرجوها، اSٓن �دد� 

Fة، ا�يل ¾ي�ىش مع اSٔوعية العقارية الكفUF �حgضان مWاطق لìٔشطة احلرف 
  .التعقFب دØلمك

من طبيعة احلال احWا ال ميكن ¾وزارة ٔ�ن حنل حمل امجلاHات احمللية ٔ�و 
الوزارات اSٔخرى وال احلرفFني بنفسهم Sٔنه حنن نوا¾ب، ìساHد Hىل ٔ�ن 
ي�gقلوا هاذ احلرفFني ملناطق ل	رسوا فهيا حرفهم يف جو يضمن السالمة 

ة Sٔنه احWا وا�د العدد دØل إالجراءات كنقومو هبا والب�Bة ويضمن التنافس9ي
كنوا¾بو هبا هاذ احلرفFني، م2ال ف	 خيص اSٔفرنة الغازية الهدف دØلنا هو 

دØل اSٔفرنة الغازية للك فرع دØل الف�ار، م2ال ٔ�� تناvذ  %100نوصلو لــ 
دية ®ري الفرع دØل الف�ار ولو ٔ�ن السؤال دØلمك مgوTه �لصناHة التقلي

  . ٕاخل... اخلدماتية كام قلت السودور
هناك جمهود ولكن ا�يل ابغيت ٔ�ؤكد Hليه، الس9يدة املس�شارة، هو ٔ�ن 
ما معر� ®ادي نقدرو نوصلو لن�F;ة ٕاىل ما اكìش Ïشارك مع امجلاHات احمللية 
ومع الوزارات املعنية، Sٔن الوزارة دØل الصناHة التقليدية بطبيعة احلال 

دها ٕاسرتاتيجية، ®ادية تعاون يف لك مWطقة صناعية، عندها توTه، عن
ٕاضافة ٕاىل املوا¾بة والتحسBس ®ادي ìسامهو ف	 خيص ال التجهزي دØل 
العقار ولكن eرشاكة مع امجلاHات ومع املنتخبني، ٔ�ي جامHة ا�يل عندها 

  . ٔ�س9بقFة فاحWا موجود�ن
  .والسالم Hليمك

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
  . ìشكرمك Hىل مسامهتمك يف هذه اجللسةشكرا الس9يد الوز�ر، و 

ون�gقل �لسؤال اSٓين املوTه �لس9يد الوز�ر املنتدب Pى رئBس 
اللكمة . احلكومة، امللكف �لشؤون العامة واحلاكمة حول مادة اPقFق املدمع

  .�Sٔد السادة املس�شار�ن من فريق اSٔصا¼ واملعارصة

        ::::املس�شار الس9يد ٔ�محد العاطفياملس�شار الس9يد ٔ�محد العاطفياملس�شار الس9يد ٔ�محد العاطفياملس�شار الس9يد ٔ�محد العاطفي
  .ن الرحميeسم هللا الرمح

  الس9يد الرئBس،
  الس9يد_ن املس�شار_ن،

  السادة املس�شار�ن احملرتمني،
  السادة الوزراء،

مما ال Tدال فFه ٔ�ن مادة اPقFق Ïشلك ٕا�دى املواد اSٔساس9ية يف 
النظام الغذايئ �لمجمتع املغريب، ومن مت حرست اPو¼ دوما Hىل ضامن 
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لوبة، مع مراHاة توزيعها بطريقة توفريها �لمكيات الرضورية و�جلودة املط
عقالنية تالفFا ٕال�داث ٔ�ي vلل بني العرض والطلب يف السوق ويف 

  .اSٔقالمي النائية بصفة vاصة
ومن T�ٔل احملافظة Hىل القدرة الرشائية �لمواطنني واس9تقرار اSٔسعار 
معلت احلكومات املتعاقyة Hىل ضامن دمع مادة اPقFق من vالل صندوق 

 ٔ�نه ومع اكمل اSٔسف ٔ�صبحنا نالحظ بlٔن اPقFق املدمع يصل املقاصة، ٕاال
ٕاىل املس9هتS �مثن ٔ�كرب من اÒي مت حتديده من طرف احلكومة ن�F;ة 
املضار�ت والتالعب يف اSٔوزان واSٔسعار Hىل حساب القدرة الرشائية 

  .�لف�ات املعوزة
اس وÑÒ، نطالب احلكومة برضورة تث´Fت ٔ�مثان البيع Hىل Hلب ؤ�¾ي

اPقFق الوطين ضام� ال�رتام اSٔسعار احملددة ولتفادي التالعبات 
  .واملضار�ت

ويف نفس الس9ياق، فمكية توزيع اPقFق Hىل اجلهات، واليت حتدد من 
قyل جلنة وزارية يف بداية لك س9نة، Ïشوهبا يف بعض اSٔحFان بعض 

، نطالب وÑÒ. الت;اوزات، تتحمك فهيا Mعتبارات الس9ياس9ية وMنت�ابية
احلكومة مبراجعة توزيع اPقFق املدمع Hىل ٔ�ساس خريطة الفقر جبميع ·ات 

  .اململكة
  :وHليه، ìسائلمك، الس9يد الوز�ر

ٔ�وال، عن إالجراءات والتدابري اليت س��gذها وزارäمك لوضع معايري 
 موضوعية لضبط معلية التوزيع؛

بط مثن بيع 4نيا، عن إالجراءات اليت تت�ذوهنا من T�ٔل مراقyة وض 
 .اPقFق املدمع يف اSٔسواق
  .شكرا الس9يد الرئBس

    ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
اللكمة �لس9يد الوز�ر يف ٕاطار اجلواب Hىل . شكرا الس9يد املس�شار

  .السؤال

الس9يد محمد جنيب بوليف، الوز�ر املنتدب Pى رئBس احلكومة، امللكف الس9يد محمد جنيب بوليف، الوز�ر املنتدب Pى رئBس احلكومة، امللكف الس9يد محمد جنيب بوليف، الوز�ر املنتدب Pى رئBس احلكومة، امللكف الس9يد محمد جنيب بوليف، الوز�ر املنتدب Pى رئBس احلكومة، امللكف 
        ::::�لشؤون العامة واحلاكمة�لشؤون العامة واحلاكمة�لشؤون العامة واحلاكمة�لشؤون العامة واحلاكمة

  .شكرا الس9يد الرئBس
  . الرمحن الرحميeسم هللا

ٔ�ود يف البداية ٔ�ن ٔ�شكر الس9يد املس�شار من فريق اSٔصا¼ واملعارصة 
�لفعل مادة اPقFق كام تفضلمت بذÑ يه من املواد . Hىل طر�ه لهذا السؤال

الرئBس9ية اليت حيتا·ا املواطن املغريب، واPو¼ مWذ فرتات وعقود قد معلت 
ذه املادة، لBس فقط من حFث لك ما يف وسعها Hىل ٔ�ساس ٔ�ن توفر ه

و�لتايل، Tاءت فكرة دمع . المكية واجلودة ولكن ٔ�يضا من حFث اSٔسعار
اPقFق كامدة رئBس9ية ا�يل من vاللها الف�ات الفقرية واملتوسطة والهشة ٔ�يضا 

  .ٔ�ن جتد نفسها

 2011التلكفة اSٓن دØل التوTه احلكويم يف ٕاطار دمع املقاصة vالل 
مليون درمه ا�يل تت�لصها اPو¼ فقط ��قFق املدمع، ما  300مليار و 2يه 

يش النوع اSٓخر دØل اPقFق ا�يل هو ٔ�يضا فFه مسامهة، هذا �لفعل تي´ني 
  .ماشني يف Mجتاه Hىل الطموح ا�يل من vال�

احلكومة  2008تفضلتو وäلكمتو Hىل ٔ�ن اSٔمثنة جيب ٔ�ن تث´ت، مWذ 
املنافسة واSٔسعار خرجت يف ٕاطار  السابقة ٔ�و يف ٕاطار القانون دØل

املذ¾رة التنظميية Hىل ٔ�ساس ٔ�ن اSٔسعار جيب ٔ�ن تث´ت، و�لتايل هذه 
  . املسlٔ¼ من الناحFة القانونية يه مgوفرة

من الناس ا�يل تBسوقوا  %70حسب املعطيات ا�يل عند� ٔ�كرث من 
ذاك هاذ املادة فهم يث´gون اSٔسعار وهذا ا�يل جعل ٔ�نه حىت التلكفة و 

الزØدات ا�يل äلكمتو Hلهيا واSٔسعار ا�يل تتكون ٔ�كرث، ميل مت هاذ التث´Fت 
Hىل جزء ¾بري من هاذ اخلنايش �ش 7كونو واحضني، اSٔسعار ما ارتفع�ش 

  .�ملس9توى ا�يل مفروض ٔ�نه خصها äكون Hليه نظرا �لمضار�ت و®ريها
 ٔ�ن هناك ف	 يتعلق �ٕالشاكالت ا�يل تفضلمت هبا، احWا مgفقني Hىل

ٕاشاكالت حقFقFة يف توزيع هاذ املادة، سواء من حFث اSٔسعار الناجتة عن 
املضار�ت و®ريها، سواء من حFث اجلودة ا�يل مفروض ٔ�هنا äكون يف هاذ 
اPقFق املدمع لBست يه اجلودة اSٓن ا�يل اكينة يف السوق يف كثري من 

تفعة، وvلل يف اSٔحFان، مث ٔ�يضا يف بعض اSٔحFان اSٔسعار مازالت مر 
  .التوزيع، هاذ اليش لكيش احWا مgفامهني Hليه

  لكن ٔ�ش9نو هو احلل؟ 
احلل هو ٔ�نه ٔ�وال هاذ ا�ل;ان اليت ك�ش9تغل، ا�يل äلكمتو Hلهيا، ا�لجنة 
الوزاراتية اSٔوىل، ثالث جلان Ïش9تغل، ا�لجنة الوزاراتية اSٔوىل حتدد 

Hىل الصعيد  ن�ددو �ال�س9بة ا�يل äمتيش لٔقالمي، و�لتايل لك ٕاقلمي ت 
، ٔ�شهر احلصة ا�يل خصها توصل � 6الوطين، ما يش س9نوي ولكن لك 

واك�ن جلنة تقWية 4نية ا�يل تيرتٔ�سها املكgب دØل احلبوب ا�يل داvل إالقلمي 
تتعطي �لمطاحن، مث اك�ن جلنة 4لثة ا�يل ت�ش9تغل Hىل املتابعة وHىل 

  .ال�سويق
املركزية والرئBس9ية ا�يل نبغي نقولها  فٕاذن احWا يف هاذ إالطار الفكرة

اليوم هو ٔ�ننا س9ن�gقل من نظام الكوطا، الفكرة ا�يل عند� ٔ�ننا ن�gقل من 
نظام الكوطا ٕاىل نظام ا�يل ®ادي �كون فFه فgح العروض Hىل امجليع، ذاك 
الساHة ا�يل ابغى يد�ر الس9ياسة ٔ�و يد�ر Mنت�ا�ت ٔ�و ابغى يد�ر يش 

الو، ولكن هاذ إالطار اجلديد دØل Mش9تغال هو �اTة ٔ�خرى هذاك اشغ
ا�يل غميكن �لفعل �ش äكون هناك ٕاجيابية دØل هاذ النظام دØل اPقFق 

  .املدمع
مث هناك نظام دØل ت�yع اPقFق عندما خيرج من املطحنة ٕاىل ٔ�ن يصل 
ٕاىل نقطة التوزيع، وهذا äلكمنا وقلنا Hىل ٔ�نه تفgح املاريش وv�ٔذته الرشكة 

ملغربية �لوBTس�Fك Hىل ٔ�ساس ٔ�ن يه الرش�كة الوحFدة ا�يل ®ادي تقوم ا
�لنقل Hىل ٔ�ساس ٔ�ننا در� معها تدرجييا �ش تد�ر نظام دØل الت�yع ا�يل 
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�ش يف �ٓخر حلظة فني ما امشات يش �vشة دØل الط�ني ) GPS(هو 
  . äكون ا�لجنة Hارفة فني امشات

  .شكرا لمك

    ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
اللكمة �لس9يد املس�شار يف ٕاطار التعقFب Hىل . الس9يد الوز�رشكرا 

  .اجلواب

        ::::املس�شار الس9يد ٔ�محد الس9نBيتاملس�شار الس9يد ٔ�محد الس9نBيتاملس�شار الس9يد ٔ�محد الس9نBيتاملس�شار الس9يد ٔ�محد الس9نBيت
  .شكرا الس9يد الرئBس

املالحظة اSٔوىل، الس9يد الرئBس، ابقاو لنا بعض اSٔوقات �لسؤال 
  . دØل اSٔخ الكرمي

الس9يد الوز�ر، اس9متعنا ٕاىل جوا�مك، الس9يد الوز�ر، لٔسف الشديد، 
س9يد الوز�ر، اPقFق املدمع، اPقFق ا�يل ك�سميه ٔ�نت الس9يد الوز�ر ®ري ال 

حبال ) Comme le fumier(موجود مايش مقطوع من اSٔسواق، 
الغبار، احشومة Hىل ال´رش Øلكو اكع، عيب Hىل إالìسان �يق يعطي 
�لناس اPقFق املدمع حبال هاكك، ولٔسف الشديد هو كت�لصوه، اشكون 

ٔ�ر�ب املطاحن، الس9يد . ذ الفلوس؟ ¾يدهيم ٔ�ر�ب املطاحنا�يل ¾يدي ها
الوز�ر، هام ا�يل ¾يديوها و�لتايل اPقFق املدمع ولو تعطيه �لقانع، يش وا�د 
ٔ�قل من ال´رش ما Øلكوش، هناك ¾يمت ٕاهدار املال العام، الس9يد الوز�ر، 

  .ٕاهدار املال العام
7�ٔمك س9تولون اه�ما  كنا 7متىن، الس9يد الوز�ر، من vالل جميئمك Hىل

 ،Ñديد، ٕاىل ®ري ذT ظورWديد ومT لغا لهذا املوضوع و�كون تطور�
ولكن لٔسف الشديد، الس9يد الوز�ر، ما مقمت به هو فقط من T�ٔل 
الزØدة Hىل الشعب املغريب، هذا املبادرة القمية اليت مقمت هبا جتاه الشعب 

  . املغريب، الس9يد الوز�ر
مع، الس9يد الوز�ر، ال ×س9تحق اSٔلك من الفقري، و�لتايل اPقFق املد

ا�يل ٔ�قل من فقر، و�لتايل، الس9يد الوز�ر، فقط حنن نlٔسف ®اية اSٔسف 
بlٔن اSٔموال دØل املغاربة هتدر وتذهب ٕاىل جFوب اSٔغنياء، و�لتايل، 
الس9يد الوز�ر، حىت ال نقول Hىل 7�ٔمك تقفون مع الفقراء ٔ�و مع املطلقات ومع 

7�ٔ Ñىل هذا®ري ذH مك بعيدون لك البعد..  
و�لتايل، الس9يد الوز�ر احملرتم، ٔ�� ٔ�قول لمك فاlTٔمت املغاربة ؤ�حFا� يف 

هاذ . الزØدة اvSٔرية، الس9يد الوز�ر، من T�ٔل معاجلة الصندوق املقاصة
)la fuite( الش؟ هاذHىل املغاربة اH الش حتس9بوهاHالس9يد الوز�ر، ا ،
)la fuite (اجلوه يف البدH ،اية، وٕاىل ابغيتوا تقفوا مع الفقراء، الس9يد الوز�ر

اعطيومه بطاقة ا�متويل، قلبوا الفقري ¾يفاش هو الفقري فعال ×س9تحق اPمع 
¾يلو دØل اPقFق، ما  50واملساندة، اعطيوه بطاقة ا�متويل، مايش يدي 

  . دØل اPقFق، الس9يد الوز�ر، اك�ن ٔ�قل من ذÑ 50اكيناش 
الوز�ر، هذه املامرسات وهذه إالصال�ات اليت تنوون و�لتايل، الس9يد 

القFام هبا، يف احلقFقة يه اليت ٔ�غرقت ؤ�فلست Tل القطاHات اليت يه يف 
  .. بداية

  .وشكرا

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
اللكمة �لس9يد الوز�ر يف ٕاطار الرد Hىل . شكرا الس9يد املس�شار

  .التعقFب

امللكف �لشؤون العامة امللكف �لشؤون العامة امللكف �لشؤون العامة امللكف �لشؤون العامة الس9يد الوز�ر املنتدب Pى رئBس احلكومة، الس9يد الوز�ر املنتدب Pى رئBس احلكومة، الس9يد الوز�ر املنتدب Pى رئBس احلكومة، الس9يد الوز�ر املنتدب Pى رئBس احلكومة، 
        ::::واحلاكمةواحلاكمةواحلاكمةواحلاكمة

  .شكرا الس9يد الرئBس
ٔ�حFيك الس9يد املس�شار Hىل هاذ اPفاع Hىل املواطن، وامحلد ` 
رمضان تيعطي القوة ٔ�نه يف هاذ املناس9بة الوا�د يعاود يدافع Hىل الف�ات 
الفقرية واملهمشة، لكن اك�ن مغالطات حقFقFة، ميل كتقولوا ٔ�نه اPقFق ا�يل 

مدمع ®ري موجود، هذا ¾يعين Hىل ٔ�نه �لفعل فFه جزء، احWا قلنا  هو ®ري
جزء دØل اجلودة �لفعل ®ري مgوفرة، لكن ما ميك�ش نقولو Hىل ٔ�ن هاذ 

ال�س9بة ال بlٔس هبا مgوفرة وìس9بة .. اPقFق ®ري مدمع، املدمع هو ®ري موجود
  .اجلودة دØلها ضعيفة

 وال الزØدات اvSٔرية، ما املسlٔ¼ الثانية ما عندها Hالقة �لمواطنني
عندها Hالقة �ملوضوع دØل اPقFق ا�يل كنتلكمو Hليه، هذاك موضوع �ٓخر 
والغرية و®ري الغرية هذا موضوع �ٓخر هللا جيازيك خبري مايش هو املوضوع 

  . دØلنا
إالهدار دØل املال العام، احWا هذا وضع وان� HارفFنو، الوضع ا�يل 

ٔ�شهر، احWا قلنا لمك Hىل  6س9نوات، احWا جFنا ملدة  اكنت Hليه اPو¼ مWذ
ٔ�نه �ش ما �كوìش هاذ الهدر دØل املال العام ®ادي ند�رو نظام Tديد، 
هاذ النظام داvل يف ٕاطار ٕاصالح النظام دØل املقاصة �رمgه ا�يل ®ادي 
يعطي �لفعل �لمواطن الفقري وا�يل يف الهشاشة هو ا�يل ®ادي يوصلو ذاك 

  . خصو حيصل Hليهاليش ا�يل
لكن ما يؤسف � هو ٔ�نه يف كثري من اSٔحFان ٔ�نه ٔ�� كتجيين ملفات 
دØل الطلبات دØل الزØدة يف اPقFق املدمع، لكن معرو ما Tاين يش ملف 
من عند السلطات احمللية ؤ�يضا من عند حىت املس�شار�ن والربملانيني لكهم 

، ال ٔ��د املاكن الفالين äزيدوا � حىت مه كرياسلوا الوزارة ¾يقولوا لها خصنا
كريسل يل مراسU و¾يقول يل اجلودة دØل اPقFق اÒي وزعوا يف حFنا ٔ�و 
اÒي يوزع يف جامعتنا هاذ اجلودة ®ري صاحلة، و7رجو ٔ�ن تت�ذوا 
إالجراءات الالزمة ÑÒ، كتجيين فقط طلبات الزØدة وهذا احWا 

يزتاد هلم، لكن يف ٕاطار إالصالح ك�ش9تغلو Hليه وتنعطيو �لناس ا�يل ممكن 
  .الشامل هاذ املوضوع س9نعاجله �رمgه ٕان شاء هللا رب العاملني

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
  . شكرا الس9يد الوز�ر
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السؤال الثاين موضوHه مراقyة ٔ�سعار املواد الغذائية vالل شهر 
  .رمضان، اللكمة �Sٔد السادة املس�شار�ن من الفريق Mس9تقاليل

        ::::لس9يد عبد السالم ا�لبارلس9يد عبد السالم ا�لبارلس9يد عبد السالم ا�لبارلس9يد عبد السالم ا�لباراملس�شار ااملس�شار ااملس�شار ااملس�شار ا
  .شكرا الس9يد الرئBس

  السادة الوزراء،
  اSٔخت املس�شارة،

  ٕاخواين املس�شارون، 
يف احلقFقة، الس9يد الوز�ر، لكام �ل شهر رمضان اعتادت بعض الف�ات 
مWعدمة الضمري Hىل ٔ�ن ختتار Mغتناء Hىل حساب الضعفاء ٔ�و الوارد�ن 

ا الشهر املبارك بدل ٔ�ن نقابÊ �ملغفرة دØل اSٔسواق املغربية، لكام �ل هذ
والتوبة وطلب الرمحة نبادر ٕاىل شعل فgيل الغالء حىت حترم ف�ات عريضة 
من الشعب املغريب مما حتتاTه من vريات وطننا اليت تعج هبا ٔ�سواقWا 

  .وامحلد `
مفاذا H�ٔدت وزارäمك، و7متىن ٔ�ال ìسمع هناك جلان املراقyة، هناك 

عرض، املواد موجودة، خصنا ٔ�ش9نو غند�رو �لرضب Hىل وهناك، هناك ال
Ø�ٔدي الناس ا�يل ما عندمهش مضري وا�يل ¾يغت�Fو Hىل ظهر الفقراء وHىل 

  .ظهر ف�ات عريضة من الشعب املغريب
لقد مل املواطن املغريب اليوم ٔ�ن ×س9متع وراه احWا �دد� جلان وراه 

عندهاش، راه إالماكنية دØل جلان دØل العام¼ اكينة، راه ا�ل;ان اPمع ما 
زØرة اSٔسواق وت�yع البضائع املس9هتلكة واملطلوبة �كرثة يف هذا الشهر 

  .املبارك، راه ما اكيناش الس9يد الوز�ر
احWا فر�انني والشعب املغريب معنا، وصوتوا Hىل اPس9تور و�ل 
احلزب دØلمك وا�د اSٔصوات �هرة من T�ٔل ٕانقاذ هاذ الشعب من هاذ 

تاك1ر يف ت ت ا�يل ¾يعBش فهيا، خصوصا املضار�ت واSٔطامع ا�يل ك الويال
  . هذا الشهر املبارك

فكWمتناو نلقاو يش �ل، وهذا هو السؤال دØل الفريق Mس9تقاليل، 

ماذا H�ٔددمت؟ وحنن جبانبمك واCمتع املغريب لكه �رمgه حياول حماربة الفساد 
  .يوفقWا مجيعا واملفسد�ن و7متىن من هللا س9ب�انه وتعاىل ٔ�ن

  .شكرا الس9يد الرئBس

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
  .اللكمة �لس9يد الوز�ر يف ٕاطار اجلواب. شكرا الس9يد املس�شار

الس9يد الوز�ر املنتدب Pى رئBس احلكومة، امللكف �لشؤون العامة الس9يد الوز�ر املنتدب Pى رئBس احلكومة، امللكف �لشؤون العامة الس9يد الوز�ر املنتدب Pى رئBس احلكومة، امللكف �لشؤون العامة الس9يد الوز�ر املنتدب Pى رئBس احلكومة، امللكف �لشؤون العامة 
        ::::واحلاكمةواحلاكمةواحلاكمةواحلاكمة

  .شكرا الس9يد الرئBس
  .شكرا الس9يد املس�شار احملرتم من الفريق Mس9تقاليل

ٔ�ية �ال احلديث يف موضوع اSٔسعار فFه شق ا�يل هو  هو Hىل
موضوعي، وخصنا نوضعوه قyل ما نعطيو بعض إالجراءات ا�يل قامت هبا 

  .احلكومة يف هذا الصدد
ما يالحظ احWا عند� اSٔسعار دØل قyل شهر رمضان، اSٔس9بوع اSٔول 
دØل شهر رمضان وعندي اSٔسعار دØل اليوم، فاك�ن تصور Hام ولكيش 
¾هيرض Hليه Hىل ٔ�ن هناك زØدات وHىل ٔ�ن هناك ®الء فاحشا قFاسا ٕاىل 

ٔ�� نبغي، الس9يد املس�شار احملرتم، ا�يل عندو هاذ . ما قyل رمضان
املعطيات يعطهيا لنا، Sٔن ا�يل تيوصلنا ٔ�وال من vالل التقار�ر دØل ا�لجن 

عند�ش احمللية اليت Ïش9تغل لك يوم ومن vالل املعاينات ا�يل عند� ما 
  .هاذ اSٔرقام

يوليوز  22-16الس9يد املس�شار احملرتم، ٔ�� نعطيمك اSٔس9بوع دØل 
  :ونعطيك دØل اليوم

 %12، واليوم نقصت %26عند� الطامطم نقصت يف اSٔس9بوع املايض 
  درمه؛ 3,75يه 

vالل اSٔس9بوع املنرصم وزادت اليوم  %16عندي البطاطس نقصت 
  درمه؛ 3,50والت تتد�ر  %15بــ 

واليوم نقصت بــ  %7عندي البصU نقصت يف اSٔس9بوع املنرصم 
  درامه؛ 3، راها يف 12%

  .%25درامه، �قص  10و 9عندي الرسد�ن وا�ىل تيوصل لــــ 
ميكن نعطيك وا�د اCموHة دØل املعطيات املتعلقة هباذ املنتوTات ا�يل 

ا وصلت رمضان م 12تيالكومه املغاربة يف هاذ الفرتة، ا�يل ٔ�كرث من 
س9نة  12رمضان،  12درمه،  3,75ماطBشة لهاذ السعر ا�يل عند� اليوم 

  . vلت
و�لتايل ٔ�� مgفق معمك اك�ن بعض املنتوTات ا�يل زادت، هاذ اليش 
ٔ�¾يد ولكن املنتوTات ا�يل رئBس9ية اSٔسعار دØلها يه هاذي، اSٔسعار ا�يل 

ذي عند� هاذ اليش عند�، الس9يد املس�شار احملرتم، من vالل املر�U ها
اليوم زØدة رهيبة، اSٓن  15دØل اHSٔالف، ان� HارفFنو، äزاد vالل هاذ 

 ،Uyم املقØSٔالل اv اجTPواجن ®ادي �كون عند� مشلك يف اPا
اHالش؟ و ما عندها Hالقة �رمضان، اHSٔالف ا®الت، اSٔسعار اPولية 

�دة اSٔمر�كFة اعطا� هاذ راه مرتفعة، واجلفاف ا�يل اكن يف الوالØت املت
الن�F;ة، ما عندها Hالقة �رمضان، ®ادي ن�gظرو ٔ�نه اTPاج ®ادي �زيد 

  . Sٔن اHSٔالف ا®الت
هنا ٔ�ش9نو اPور دØل السامرسة ودØل الوسطاء؟ ٔ�¾يد ٔ�هنم تBس9تغلوا 

مه  ،الفرص، ٔ�¾يد ٔ�هنم �لفعل عندمه يد يف ٔ�نه ٕاىل اكن السعر زاد  درمه
درامه، لكن نعطيك ا�منوذج دØل اSٔس9بوع دØل املراقyة،  3ٔ�و  2كزييدوه 
خمالفة يف اSٔس9بوع اSٔول دØل رمضان، ٔ�حFلت لكها Hىل  435جسلنا 

حمرض خمالفة،  55نقطة بيع، تدار  5338معلية مراقyة لـــ  16.000القضاء، 
حمرض  402طن من الغذاء املس9تورد، وضع eشlٔنه  3751متت مراقyة 

  .معاينة
هو العمل ا�يل كتقوم به إالدارة وا�يل �لفعل ميل تنقولو  ٕاذن هذا
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، ٔ�¾يد، لكن املراقyة كام همعلية مراقyة ماراقyناش املغرب لك 16.000
كتعرفوا كتكون يف كثري من اSٔحFان انتقائية وخص �كون فهيا عنرص 

 و�لتايل، هاذي يه املعطيات ا�يل مgوفرة لنا اSٓن وميكن ٔ�ننا 7زيدو. املفاlTٔة
  . نوحضو اSٔمر ف	 بعد

  .شكرا الس9يد املس�شار. شكرا Ñ الس9يد الرئBس

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
  .اللكمة �لس9يدة املس�شارة �لتعقFب Hىل اجلواب

        ::::املس�شارة الس9يدة vداملس�شارة الس9يدة vداملس�شارة الس9يدة vداملس�شارة الس9يدة vدجيجيجيجية الزوة الزوة الزوة الزويميميميم
  .شكرا الس9يد الرئBس

شكرا الس9يد الوز�ر Hىل هذا اجلواب، ولكن امسح يل، الس9يد الوز�ر، 
يناش يف املغرب وال ان� انقص، ٔ�� كنقول واش ٔ�� ما اك ٔ�ن ميل كتقولوا

 80يش وا�د فFنا يف يش بالصة معينة، ٔ�� كنعرف ®ري ماطBشة اكنت بـــ 
الس9يد الوز�ر ميل ٔ�هن ي .. رØل، ٔ�� كهنرض مكواطنة120رØل والت بــ 

  . التعقFب عقب ولكن دا� اتص�ت يل
 deux(اك�ن بـــ  ٔ�� كنقول هو ٔ�ن هاذ اليش دØل الزØدة

vecteurs( الس9يد الوز�ر، ؤ�نت كتفهم ٔ�حسن مين يف املؤرشات ،
Mقgصادية، ميل كزتيد يف العلف وكزتيد يف احملروقات ٔ�وتوماتيكFا اك�ن 
الزØدة يف اSٔسعار، ما ميك�ش نبقاو نقولو ما اكي�ش، اك�ن الزØدة يف 

  .اSٔسعار
 يد هاذ الناس ا�يل ما كنقولوش احWا املراقyة فقط، الرضب Hىل

¾يخرجوا Hىل القانون، مث جيب جترمي الزØدة يف رمضان وHىل الناس 
مليون دØل الناس �مشة، عند� ف�ات واسعة  8املس9تضعفة، عند� 

 9وعريضة الناس ما عندمه اكع مداخFل وجنيو نقولو ال راه الرسد�ن بــ 
درامه،  9ـ درامه، وخصنا ìشوفو هاذ الرسد�ن واش خصو �كون بـــ
درمه؟  15كتقولوا لنا راه انقص ولكن اHالش اكن خصو يوصل بعدا لــ 

ٔ�صال اكنت الزØدة ولو ينقص، ٕاذن خص äكون مؤرشات موضوعية بlٔنه 
اك�ن الزØدة، واك�ن مWاطق مايش الزØدة، املهو¼، �ٓ� لهرهورة Ïسمع 

ي العجب وتقول يل كذا، وتقول يل هذا وال هذا، �ٓ� لهرهورة Ïرش 
درمه وما اكي�ش  30درمه وبوزروك بـــ  30درمه وبــــ  40الرسد�ن بــ 

  .مراقyة، وما اكي�ش يش وا�د ¾يد�ر يش �اTة
ٕاذن ٕاىل ابغينا نقولو، نقولو اك�ن خمالفات، سوف حنرصها، سوف 
نرضب Hىل ٔ�يدي من يتالعب �Sٔمثان يف رمضان، ولكن ما نبقاوش نقولو 

ءات دØل اليوم، ان� كتقضاو من يش سوق واحWا دامئا وال راه عند� ٕاحصا
من يش سوق �ٓخر، هاذ اليش ا�يل اك�ن، ال احWا يف ·ة وان� يف ·ة 
وهذا انفصام، هذا رشخ ما بني احلكومة وما بني املواطنني، ما خصوش 

  . �كون، خص äكون سوق وا�دة �لجميع الس9يد الوز�ر
  .وشكرا

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
اللكمة �لس9يد الوز�ر يف ٕاطار الرد Hىل . املس�شارةشكرا الس9يدة 

  .التعقFب

الس9يد الوز�ر املنتدب Pى رئBس احلكومة، امللكف �لشؤون العامة الس9يد الوز�ر املنتدب Pى رئBس احلكومة، امللكف �لشؤون العامة الس9يد الوز�ر املنتدب Pى رئBس احلكومة، امللكف �لشؤون العامة الس9يد الوز�ر املنتدب Pى رئBس احلكومة، امللكف �لشؤون العامة 
        ::::واحلاكمةواحلاكمةواحلاكمةواحلاكمة

  .شكرا الس9يد الرئBس
ال، الس9يدة املس�شارة، ®ري باليت Hليك، دا� خصنا 7كونو فامهني، ٕاما 

 هاذ احلساب ٔ�� ا�يل ٔ�� كنتقىض من السوق وال ما كنتقضاش، ولكن Hىل
من .. درامه 6كنتقىض فFه ٔ�رخص من هذاك دSٔ ،ÑØن انت äلكمت Hىل 

  ..فضS قلت يل خنيل حىت نعقب

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
  .الس9يدة املس�شارة

الس9يد الوز�ر املنتدب Pى رئBس احلكومة، امللكف �لشؤون العامة الس9يد الوز�ر املنتدب Pى رئBس احلكومة، امللكف �لشؤون العامة الس9يد الوز�ر املنتدب Pى رئBس احلكومة، امللكف �لشؤون العامة الس9يد الوز�ر املنتدب Pى رئBس احلكومة، امللكف �لشؤون العامة 
        ::::واحلاكمةواحلاكمةواحلاكمةواحلاكمة

اSٓن، ٔ�� هنار ا�Sٔد كنت يف  ٔ�� ا�يل تنقول Ñ واملواطن كBسمع لنا
السويقة دØل �ب احلد وكند�ر املراقyة وك�شوف ا�مثن ا�يل اك�ن وحىت ٔ�� 

درامه اليوم يف اSٔسواق ا�يل يه Hادية،  6يف داري ت�رشي، ماطBشة بــ 
درامه،  6، ما تتد�رش )classés 5 étoiles(مايش يش ٔ�سواق ا�يل 

عندك انت هاذ اSٔسعار قو�هيا لنا، امسحي يل، ها املواطن كBسمع وٕاىل 
  .ٕاذن اك�ن ٔ�مور ا�يل ما خصناش نغالطو فهيا املواطن

املسlٔ¼ الثانية، الس9يد املس�شار احملرتم، قال Ñ ما تقولوش لنا 
س9نجرم، س9نجرم، فٕاذا به ٔ�نت جFيت قلت لنا ٔ�ش9نو ®ادي تد�رو؟ اك�ن 

اجلودة واملنافسة دØل اSٔسعار و  06.99سامرسة، اك�ن وسطاء، اك�ن قانون 
ا�يل تgBلكم، مايش ®ري Hىل التجرمي، ¾يعطي غرامات، واحWا ميل امشWBا 

يوم بlٔنه السادة الوالة والعامل راه عندمه  15تنقولو هنا يف هاذ القyة هاذي 
الصالحFة ٔ�هنم يد�روا غرامات مyارشة يف Hني املاكن، ما ي�س9ناوش 

 100ندمه احلق يد�روا حىت من احلكومة واملركز يت�ذ القرار، قلنا هلم ع 
ٔ�لف، الص�افة وامجليع قال اليس بوليف �هتم التواطؤ دØل  300ٔ�لف ٕاىل 

العامل والوالة عن املضاربني، احWا تنقولو القانون اك�ن اSٓن، ¾يف 
س9نطبقه؟ اشكون ا�يل خصو يطبقو؟ القضاء واش ¾يقوم �لشغل دØلو؟ 

  .هذا هو ا�يل خصنا نتلكمو Hليه
�ن ٕاشاكالت ٔ�ن من الناحFة القانونية لكيش مgوفر، املراقyة دØل اSٓن اك

الغش ودØل اجلودة ودØل اSٔسعار ودØل Hدم إالشهار ودØل حىت ا�يل 
تWBقص من الوزن حىت هو اSٓن القانون التعديل دØلو اvSٔري ا�يل Tا 

فرة، س9نوات جيرم حىت هاذ املسlٔ¼، و�لتايل الرتسانة القانونية مgو  3هاذي 
التطبيق دØلها رهني بتظافر اجلهود دØل امجليع، واحWا مفgو�ني ٔ�نه ميل 
äكون يش زØدات ®ري معقو¼ و®ري مرشوHة ا�يل ابغى يوصل لنا هذه 
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املعلومات، احWا كنقوم �لواجب �ش هاد اليش ما يبقاش يعرفو املواطن 
  . املغريب

  .وشكرا

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
  . وìشكرمك Hىل مسامهتمك يف هذه اجللسةشكرا الس9يد الوز�ر، 

نواصل مع السؤال املوTه ٕاىل الس9يد وز�ر Mقgصاد واملالية حول 
اللكمة �Sٔد . Ïسوية وضعية اSٔرايض اليت يه يف مS اPو¼ اخلاص

  .السادة املس�شار�ن من فريق اSٔصا¼ واملعارصة

        ::::املس�شار الس9يد عبد الرزااملس�شار الس9يد عبد الرزااملس�شار الس9يد عبد الرزااملس�شار الس9يد عبد الرزاقققق الورزازي الورزازي الورزازي الورزازي
  .الرحمي، والصالة والسالم Hىل ٔ�رشف املرسلني�مس هللا الرمحن 

  الس9يد الرئBس احملرتم،
  السادة الوزراء احملرتمني،

  ٕاخواين، ٔ�خوايت املس�شار�ن احملرتمني،
الس9يد الوز�ر، ٕان اSٔرايض اليت يه يف مS اPو¼ اخلاص الفالحFة 

غلهيا قد مت تفو�هتا ملس9ت 1966ٔ�و القابU �لفال�ة اليت مت توزيعها قyل س9نة 
، يف �ني، الس9يد الوز�ر احملرتم، هناك 01.06وذÑ مبوجب القانون رمق 

ٔ�رايض يف مS اPو¼ اخلاص الفالحFة اليت Ïس9تغل من طرف الفال�ني 
مWذ زمن طويل، مل يمت حلد الساHة تفو�هتا ملس9تغلهيا رمغ توفرها Hىل 

الC مؤهالت فالحFة وهيدروفالحFة هائU كفUF بعطاء زاخر ومWتوج ف
  .هائل

ٕان Hدم Ïسوية وضعية هذه اSٔرايض ×شلك Hائقا ¾بريا يف طريق äمنيهتا 
واس9تغاللها Hىل الوTه اSٔمكل، حبيث ٔ�ن Mس�°ر هبا وا�متويل املطلوب لها 
×شرتط توفر ضام�ت قارة �ل�س9بة ملس9تغلهيا، اليشء اÒي هو ®ري مgوفر 

  . حبمك ٔ�هنم لBسوا مالكني لها
، الس9يد الوز�ر احملرتم، ومن مWظور مقاربة äمنوية العمل وHليه، نطالبمك

  .Hىل تفويت هذه اSٔرايض ملس9تغلهيا Hىل غرار ما مت به العمل سابقا
  .وشكرا

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
اللكمة �لس9يد الوز�ر يف ٕاطار اجلواب Hىل . شكرا الس9يد املس�شار

  .السؤال

P إالدر×يس، الوز�ر املنتدب P إالدر×يس، الوز�ر املنتدب P إالدر×يس، الوز�ر املنتدب P زيميميميم إالدر×يس، الوز�ر املنتدبSٔزالس9يد ٕادر×س اSٔزالس9يد ٕادر×س اSٔزالس9يد ٕادر×س اSٔصاد الس9يد ٕادر×س اgقM صاد ى وز�رgقM صاد ى وز�رgقM صاد ى وز�رgقM ى وز�ر
        : : : : واملالية، امللكف �ملزيانيةواملالية، امللكف �ملزيانيةواملالية، امللكف �ملزيانيةواملالية، امللكف �ملزيانية
  .eسم هللا الرمحن الرحمي

  .شكرا الس9يد الرئBس احملرتم
الس9يد املس�شار احملرتم، شكرا Hىل هذا السؤال حول Ïسوية وضعية 

  . اSٔرايض الفالحFة والقابU �لفال�ة ا�يل يه يف مS اPو¼ اخلاص

احلكومة يف ٕاطار الظهري اÒي اÒي ٔ�ود ٔ�ن ٔ�قو� يف هذا الباب ٔ�ن 
، 2005ذ¾رمت، الظهري املتعلق �ٕالصالح الفالC واÒي مت تغيريه يف 

معلت Hىل Ïسوية وضعية اSٔرايض الفالحFة والقابU �لفال�ة ا�يل يه يف 
Hىل الشلك التايل، اكينني  66ومن بعد  66مS اPو¼ اخلاص اليت قyل 

سويت وضعيهتا، يعين مت تفو�هتا  دØل احلاالت، اك�ن احلاالت اليت 4
Sٔحصاهبا، اك�ن احلا¼ الثانية اليت مت ¾راؤها، اك�ن احلا¼ الثالثة ا�يل يه 
حميوزة بطريقة ®ري قانونية، واك�ن احلا¼ الرابعة يه اSٔرايض احملتفظ هبا من 

  . طرف اPو¼ يف ٕاطار املصل�ة العامة
ايض اليت متت Ïسوية التدقFق دØل هاذ اSٔمور، ف	 يتعلق �Sٔر 

فالح  2141ٔ�لف هكgار تعطات لــ  20ٔ�لف هكgار،  323وضعيهتا، اك�ن 
 671ٔ�لف هكgار موزHة Hىل  303جتزئة فالحFة، واك�ن  53يف ٕاطار 

  . فالح، هاذي يف ٕاطار ال�سوية 20.805تعاونية فالحFة، اس9تفاد مهنا 
 ٔSل اØرايض اليت مت ¾راؤها، جوج دSٔصنافاحملور الثاين يه ا :  

الصنف اSٔول هو يف ٕاطار الرشاكة ما بني القطاع العام والقطاع 
ٔ�شطر ا�يل يه معروفة،  3هكgار يف ٕاطار  95.189اخلاص، هنا مت ¾راء 

  . يف ٕاطار طلب عروض دويل مفgوح �لجميع
املسlٔ¼ الثانية يف الكراء يه ا�يل äكرات Ø ٕاما عن طريق السمرسة 

بواسطة طلب عروض اSٔمثان، ٔ�و �لرتايض،  العمومFة بطبيعة احلال، وال
  . هكgار، ٕاذن هذا الباب الثاين دØل الكراء 130.321هاذي äمتثل 

ٔ�لف  77الباب الثالث دØل اSٔرايض ا�يل يه حمتU دون س9ند قانوين، 
  هكgار، ¾يف تعاملت معها احلكومة؟ 

يد س9نوات قابU �لت;د 3جوج دØل اSٔمور، اSٔرايض ا�يل مكرية ملدة 
هكgار  20دØل هكgار يف اCاالت السقوية و 10واليت تقل مساحهتا Hىل 

يف املناطق البورية، هاذي مت متكني احملتلني من Mس9تقرار وممارسة 
ìشاطهم �كFفFة طبيعية يف Mجتاه دØل السؤال ا�يل طرحFتو �ش تعطى 

ٕالفراغ هلم رؤية ويقدروا خيدموا، اك�ن بطبيعة احلال مت سلوك مسطرة ا
�ل�س9بة لٔرايض ذات املسا�ات الكyرية قصد تعبþهتا يف ٕاطار الشق الثاين 

  . دØل الكراء
الباب اvSٔري وهو اSٔرايض احملتفظ هبا من طرف اPو¼، وهذا ما 

، اPو¼ حتتفظ مبجموHة من 70تنص Hليه املادة اSٔوىل من الظهري دØل 
لية التجربة معلية التجربة ٔ�و اSٔرايض يف ٕاطار املصل�ة العامة، ٕاما يف مع 

ٕانتاج البذور ٔ�و ٕا�داث املشاتل واملدارس الفالحFة، و�لتايل هاذي يه 
  . الرؤية دØل احلكومة يف هذا الباب

 . وشكرا الس9يد الرئBس

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
اللكمة �لس9يد املس�شار يف ٕاطار التعقFب Hىل . شكرا الس9يد الوز�ر

  .اجلواب
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H املس�شار الس9يدH املس�شار الس9يدH املس�شار الس9يدH لاملس�شار الس9يدFلابد شكFلابد شكFلابد شكFابد شك::::        
  .شكرا الس9يد الرئBس

  الس9يد الوز�ر،
لو اكن اجلواب دØلمك هو اجلواب احلقFقي، وامسح يل، ما كناش 
نطرحو هاذ السؤال، وما اكنوش املغاربة يبقاو تي�gظرو ويقولوا ٔ�ودي راه 
احWا اvذينا ٔ�رايض، معلنا الطلب دØلنا واحWا �قني ت�gظرو، ما تنقدو ال 

ال ìشدو ال قروض �ش ميكن لنا 7زيدو يف Mس�°ر  ìس�مثرو، ما تنقدو
  . دØلنا، ما كناش نطرحو هاذ السؤال

الس9يد الوز�ر، شوف املصاحل ا�تصة، شوف حشال العدد دØل الناس 
ا�يل �قني ي�gظرون من الس9بعينات ٕاىل اSٓن واSٔرايض عندمه ولكن ما 

واجي، اPو¼ خصها عندمهش احلق �ش ميكن هلم �متلكوها، جوج دØل احل
äكون قاس9ية يف هاذ الباب، ٕاìسان عندو ٔ�رض، عندو احلق �ش vØذها 

ما عند�ش احلق، ما يبقاش Hا×ش  ، ما عندوش احلق، نقول �منلكها �
فهيا ال هو وال ٔ�والدو، ما خصناش نبقاو تند�رو ذيك الس9ياسة ا�يل تنقولو 

7كونو äهنرضو مع الشعب  ابغينا نقضيو Hلهيا، خصنا ند�رو س9ياسة حقFقFة،
بوا�د الرصا�ة، الشعب ما تي�gظرش مWا يش �اTة ٔ�خرى، ٔ�مه يشء ا�يل 
تي�gظر مWا ومWمك هو الرصا�ة، نصارحوه، جوج دØل احلواجي، هاذ اSٔرض 
دØيل ®ادي ن´Fعها Ñ، دوز �ٓس9يدي دوز خنلصها Sٔ Ñنه مgوفرة فFك 

 äكرهيا ا¾رهيا ولكن ما الرشوط، ما اكي�ش ما عند�ش هاذ اSٔرض، ابغييت
  . تبقاش ت�س9تغلها، ما تبقاش ®ري Hا×ش يف الومه

هاذ اليش ا�يل تنطلبو مWمك، هللا خيليمك، ال ان� وال احWا فني ابغينا 
.. نلحقو، املصل�ة دØل الشعب، املصل�ة دØل املواطنني، تنطلب مWك

 ،Ñ وهاذوك معلومات اعطاومه Ñ ولكن ميكن هاذوك ٔ�رقام اعطاومه
¾ون اكنت هاذيك املعلومات حقFقFة وحصي�ة، وهللا، الس9يد الوز�ر، ما 
جنيو نطرحو لمك هاذ السؤال والناس دØل احلزب دØلنا ٔ�و دØل احلزب 

  .دØلمك ا�يل Tاو طلبوا مWا �ش نطرحو هاذ السؤال، ما جنيوش لعندمك
ا Hىل وشكرا الس9يد الوز�ر، ؤ�� عندي الثقة فFمك ب7ٔlمك ®ادي تنكyو 

  .هذا امللف، و®ادي Ïشوفوا واش عندي احلق ٔ�و ال
  .وشكرا

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
  .اللكمة �لس9يد الوز�ر �لرد Hىل التعقFب

        : : : : الس9يد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر Mقgصاد واملالية، امللكف �ملزيانيةالس9يد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر Mقgصاد واملالية، امللكف �ملزيانيةالس9يد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر Mقgصاد واملالية، امللكف �ملزيانيةالس9يد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر Mقgصاد واملالية، امللكف �ملزيانية
  .الس9يد املس�شار احملرتم، شكرا

ة؟ احWا مربيني Hىل دvلنا Hليك �` فني ما قل�ش Ñ ٔ�� الرصا�
ٔ�� ٔ�عطيت ٔ�رقام . الرصا�ة، واملواطنني ما عندي اHالش 7كذب Hلهيم

 Ñ قة، قلتFسوية وضعيهتا، هاذي ما  322دقÏ ار متتgٔ�لف هك
اSٔخرى قلنا Ñ  300اSٔخرى،  300هنرضوش Hلهيا، ٔ�نت سولتBين Hىل 

رض Hلهيم، ا¾ريناها، و�د�ن حمتليهنا eس9ند ®ري قانوين، هاذو هام ا�يل äهت
هكgارات مسقFة وال  10دØل احلاالت، Ø ٕاما ا�يل عندمه ٔ�كرث من  2فهيم 

هكgار بورية ت�gعاملو معهم، واش ابغييت نعطهيا هلم وهو حمتل  20ٔ�كرث من 
، اعطيتو رؤية �ش خيدم فهيا، وو�د�ن يف eس9ند ®ري قانوين، اعطيهتا �

   .ٕاطار املسطرة دØل إالفراغ، يف ٕاطار القانون
و�لتايل ٔ�� äلكمت معك، ٔ�عطيتك ٔ�رقام دقFقة، ومايش ٔ�عطاوين 
ٔ�رقام، ٔ�� ما تيعطيونBش اSٔرقام، اSٔرقام تندvل يف التفاصيل دØلها، Sٔنه 
منارس الرصا�ة مع الشعب، ما اعطاونBش اSٔرقام دØل الرت¾يب وجFت ٔ�� 

 671ٔ�لف مسوية وضعيهتا،  322نعطهيا هنا �لشعب، ال، ٔ�رقام مدققة، 
جتزئة فالحFة، هاذو ٕاذا ما عندمهش جييو يقولوا لنا ال راه  53تعاونية و

  .ٔ�س9يدي راه تتكذبوا Hلينا، هاذي مسوية وضعيهتا هنائيا
اSٓخر�ن Ø ٕاما داvلني يف ٕاطار الرشاكة، و�لتايل يف هاذ اليش ا�يل 
ابغييت، رشاكة يف ٕاطار طلب عروض مفgوح �لجميع، مرحyا �مجليع ولكن 

ٕاطار الشفافFة ويف ٕاطار طلب عروض مفgوح �لجميع ويف ٕاطار دفاäر يف 
  . التحمالت

اSٓخر�ن ا�يل حمتلني eس9ند ®ري قانوين تنقلبو معهم Hىل احللول، Ø ٕاما 
خيرج �ش تفgح �لعموم، Sٔنه ®ادي ندvلوها يف طلب العروض، وٕاما راه 

حمددة ومن بعد تيحتلها ؤ�عطيناه وا�د الرؤية �ش خيدم فهيا ملدة زمWية 
تدvل يف طلب العروض، و�لتايل هذا هو اSٔصل، طلب عروض 

  .والرصا�ة والشفافFة
  .وشكرا

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
  . شكرا الس9يد الوز�ر، وìشكرمك Hىل مسامهتك يف هذه اجللسة

ن�gقل ٕاىل السؤال املوTه ٕاىل الس9يد وز�ر السكىن والتعمري وس9ياسة 
: ناء العشوايئ، �لمس�شار�ن احملرتمني السادةاملدينة، وموضوHه حماربة الب 

عبد الرحمي العاليف، عبد امحليد السعداوي، عبد هللا ٔ�بو زيد، الهامشي 
  .اللكمة �Sٔد السادة املس�شار�ن. السموين، بنارص ٔ�زواكغ

        ::::املس�شار الس9يد عبد الرحمي العاليفاملس�شار الس9يد عبد الرحمي العاليفاملس�شار الس9يد عبد الرحمي العاليفاملس�شار الس9يد عبد الرحمي العاليف
  .شكرا الس9يد الرئBس

  السادة الوزراء، 
  ار�ن،ٔ�خوايت، ٕاخواين املس�ش

يف ٕاطار " مدن بدون صفFح"الس9يد الوز�ر، يندرج الرب�مج الوطين 
ٕاHالن اSٔلفFة لٔمم املت�دة، الهادفة ٕاىل حتسني ظروف BHش ساكنة 

، واÒي حيظى بدمع من 2020اSٔحFاء الهشة والصفFحية Hرب العامل يف ٔ�فق 
طرف مجموHة من الهيئات واملؤسسات اPولية، ومن بBهنا �ر�مج 

"MEDA "ة �لتعاونFمر�كSٔورويب والواك¼ اSٔلٕالحتاد ا.  
وقد صنف املغرب من طرف املنظمة اSٔممية يف الرتبة الثانية بعد 
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ٔ�ندونBس9يا يف جمال اCهودات املبذو¼ لتحسني ٔ�وضاع قاطين السكن ®ري 
، ٕاال ٔ�نه �لرمغ من لك هذه اCهودات، 2010و 2000الالئق vالل فرتة 

Øه فٕان تفرخي البناFي يت;اوز فÒت العشوائية �زداد لك يوم، يف الوقت ا
  . العرض �لطلب

ومن بني ٔ�س9باب تعرث �ر�مج مدن بدون صفFح وما �رتبط �الرجتالية، 
ٕاك�رام االتفاقFات احمللية وHدم ا�رتام اخلصوصيات احمللية وتنوع املنتوج 

املراقyة السكين، ٕاىل Tانب غياب املراقyة  الصارمة، كام نطلب ٕ�عامل 
القyلية ولBس البعدية لتفادي الوصول ٕاىل مر�U الهدم اليت يعد املواطن 

  .اخلارس اSٔكرب فهيا
لهذا ìسائلمك، الس9يد الوز�ر، عن التدابري العملية الكفUF بتدارك فشل 

  هذا الرب�مج الوطين وسد اخلصاص املهول يف جمال السكن؟

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
اللكمة �لس9يد الوز�ر يف ٕاطار اجلواب Hىل  .شكرا الس9يد املس�شار

 .السؤال

        ::::الس9يد محمد ن´Fل بنعبد هللا، وز�ر السكىن والتعمري وس9ياسة املدينةالس9يد محمد ن´Fل بنعبد هللا، وز�ر السكىن والتعمري وس9ياسة املدينةالس9يد محمد ن´Fل بنعبد هللا، وز�ر السكىن والتعمري وس9ياسة املدينةالس9يد محمد ن´Fل بنعبد هللا، وز�ر السكىن والتعمري وس9ياسة املدينة
  الس9يد الرئBس احملرتم،

  .الس9يد املس�شار، شكرا لمك Hىل سؤالمك
ٕان اكن تعلمون ٔ�� ما عند×ش .. ٔ�عتقد ٔ�نه من الصعب ٔ�ن نتلكم Hىل

 ٔS مرSٔارش يف اyل مvديد، ولكن من �ب املوضوعية ٔ�ن نتلكم يش دT نين
، ؤ�ن نقر يف شlٔنه ٔ�نه "مدن بدون صفFح"Hىل �ر�مج ا�يل هو �ر�مج 

  .فشل، ٔ�عتقد ٔ�نه هذا Ïرسع ¾بري يف احلمك Hىل هاذ الرب�مج
ٔ�رسة مغربية، يف اSٔصل ملا توضع،  348.000الرب�مج يف ٔ�صÊ مه 

ٔ�رسة، يعين ما يناهز  ä178.000زايدت يش اشوية بدون شك، وHاجل 
  ، واش هذا فشل؟55%

التعرثات موجودة؟ ٔ�¾يد، مشالك يف بعض املدن بعيهنا ونذ¾ر مهنا اPار 
البيضاء، احمليط دØل الر�ط، الر�ط متارة سال، مدن كربى ٔ�خرى م2ل 
طن;ة، مرا�ش ٔ�و ®ريها، فعال، وهاذ اليش مرتبط بتعقد املشالك ا�يل 

الك مرتبطة �ملعايري وإالحصاء دØل اSٔرس املعنية، ٔ�مامWا، ٔ�ساس مهنا مش
وكثريا ما وTد� ٔ�نفس9نا كند�رو �رامج خمصصة م2ال �لقضاء Hىل دوار دØل 

دØل اSٔرس، وملا تنجيو 7هنيو هاذ الرب�مج  600ٔ�و  500الصفFح ا�يل فFه 
ٔ�رسة ٕاضافFة، �لنظر ٕاىل وا�د العدد دØل  300، 200جند ٔ�نفس9نا ٔ�مام 

رسات ا�يل Tاية من ٔ�طراف مgعددة �ش 7كون رصحي معمك، مايش املام
فقط من السلطة ٔ�و املنتخبني ٔ�و املؤسسات ا�يل احWا ك�رشفو Hلهيا، بل 

 .كذÑ من سامرسة ومواطنني ؤ�رس، لكيش مسؤول Hىل هاذ اليش
هذه ممارسات موجودة ونعمل ٔ�هنا موجودة وتؤدي ٕاىل ٔ�نه الرب�مج ا�يل 

ش صاحل، تنوليو رضوري نقلبو Hىل وHاء عقاري �ٓخر من تعمل ما ¾يبقا
T�ٔل احgضان هاذوك ا�يل زايد�ن وخنلطومه مع يش و�د�ن �ٓخر�ن ا�يل هام 

من دوار �ٓخر، هذا فعال من املشالك الكyرية ا�يل كنعانيو، ولكن ٔ�� ä�ٔلكم 
Ñىل فشل ٔ�عتقد ٔ�نه هذا ال يتعني ٔ�ننا نقومو بذH. 

يل äهيمنا هو ٔ�ننا حناولو نعاجلو هاذ املوضوع يف يف هذا Mجتاه، اليوم ا�
  :تصور ٔ�مشل

ٔ�وال، يتعني ٔ�ن نقوي العرض، املشلك ا�يل مطروح عند� اليوم هو ٔ�نه 
نا من T�ٔل ٔ�ننا نوقفو هاذ املسلسل هذا ن ما ما حمرضي�ش ما �كفي ملد

نوقفوه، Sٔن ما اكي�ش فائدة يف ٔ�ننا نبقاو نعاجلو يف مدن الصفFح وتعاود 
  .´ت لنا يف مWاطق ٔ�خرىتن 

ÑÒ، احلل ا�يل ك�ش9تغلو Hليه اSٓن هو ٔ�ننا حناولو نوTد هاذ العرض 
�لشلك الاكيف وٕ�جراءات بعيهنا، ما عند×ش الوقت �ش نفصل فهيا، من 
T�ٔل ٔ�ننا نقلبو اSٓية و7متكWو ٔ�ننا فعال نقضيو Hىل هاذ البؤر اvSٔرية دØل 

Ñح ا�يل موجودة، ولكن كذFل السكن العشوايئ ا�يل  مدن الصفØد
  .¾ين´ت ٔ�كرث فlٔكرث يف الضواC دØل املدن

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
اللكمة �لس9يد املس�شار يف ٕاطار التعقFب Hىل . شكرا الس9يد الوز�ر

 .اجلواب

        ::::املس�شار الس9يد عبد الرحمي العاليفاملس�شار الس9يد عبد الرحمي العاليفاملس�شار الس9يد عبد الرحمي العاليفاملس�شار الس9يد عبد الرحمي العاليف
ٔ�ود ٔ�ن ٔ�شكرمك، الس9يد الوز�ر، Hىل التوضي�ات اليت قدممتوها، كام 

 هذا إالطار ٔ�ن ٔ�جسل مغوض مفهوم العشوائية يف البناء، Sٔن ٔ�ود يف
املامرسة توحض ٔ�ن املراد �لبناء العشوايئ هو السكن الصفFحي فقط، يف 

Ñني ٔ�ن املوضوع ٔ�مشل من ذ�.  
4ين مالحظة، الس9يد الوز�ر، متادي العجز يف العرض السكين ٔ�مام 

رمغ الشعارات احلكومFة  وفرة الطلب، والتواP املس9متر �لبناء العشوايئ،
  . الر�نة يف هذا اCال

كام من ·ة ٔ�خرى، الس9يد الوز�ر، عن غياب �رامج vاصة �لسكن 
القروي ٔ�سوة eس9ياسة املدينة، Hىل اعتبار ٔ�ن معظم املسا¾ن واملنازل يف 

  . العامل القروي تندرج يف السكن ®ري الالئق
باب اليت Ïشجع من ·ة ٔ�خرى نعتقد، الس9يد الوز�ر، ٔ�ن من اSٔس9 

Hىل البناء العشوايئ ما يتعلق بعدم مالءمة التصاممي، تصممي ا�هتيئة، التvٔlري 
يف Ïسلمي الرخص، ٔ�داء واجyات امجلاHات، ٔ�داء واجyات الوقاية املدنية، 
ٕالزام ساكن البادية بتصاممي معدة من طرف �ندسني خمتصني، وينضاف 

الواك¼ احلرضية، ونعترب ٔ�ن ٕاىل لك هذه املصاريف مصاريف Tديدة لصاحل 
هذا اSٔمر ®ري مWطقي Sٔن الرتخFص ٕالزايم وفرضته اPو¼ ومع ذÑ تطلب 

  . من املواطن ٔ�ن يؤدي مصاريف Ïس9يري هذه املصاحل التابعة لها
  .وشكرا

  ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
  .اللكمة �لس9يد الوز�ر �لرد Hىل التعقFب. شكرا الس9يد املس�شار
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        ::::لتعمري وس9ياسة املدينةلتعمري وس9ياسة املدينةلتعمري وس9ياسة املدينةلتعمري وس9ياسة املدينةالس9يد وز�ر السكىن واالس9يد وز�ر السكىن واالس9يد وز�ر السكىن واالس9يد وز�ر السكىن وا
  .شكرا لمك الس9يد املس�شار احملرتم

يف ٕاطار التفاHل إالجيايب بني اSٔ®لبية وحكومهتا، ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�ؤكد لمك Hىل 
ٔ�نه ما قلمتوه eشlٔن هذه املشالك اليت طرحت يه لكها موجودة ويتعني 
 التعامل معها اليوم بوا�د الرصامة ¾برية، Sٔنه هاذ املشالك دØل الرخص

حقFقة خصنا 7راجعو فهيا وهذا اSٔمر مرتبط كذÑ �مك وبنا، Sٔن خصنا 
7راجعو القوانني ا�يل مطرو�ة اSٓن �ش ìشوفو ¾يفاش نتعاملو Hىل هذا 

  . اSٔساس
مث ملا äلكممت Hىل العرض ا�يل خصنا نوفروه، العرض خصنا نوفروه بناء 

 الوHاء Hىل هاذ املس9تلزمات ا�يل äلكمت Hلهيا، ٔ�ساسا ٔ�ن نتحمك يف
العقاري، ٔ�ن املساطر التعمريية دØلنا 7راجعوها، Sٔن الو4ئق دØل التعمري 
ا�يل ما موTدواش يف وا�د العدد دØل املدن كتجعل ٔ�ننا ìش9تغل ٕاىل يومWا 
هذا بنظام Mس9ت/Wاء، ونظام Mس9ت/Wاء يؤدي ٕاىل التعامل بوا�د الشلك 

  . %100دØل احلاكمة مايش مgحمك فهيا 
Ñ ا�يل ما عندوش، �ش نتلكمو مع املواطنني برصا�ة، ا�يل ما مث كذ

عرض معني، فyالتايل معليا حنن  عندوش و¾يجي ملدينة وما مقدمش �
ندفعه ٔ�نه مييش �لبناء العشوايئ ٔ�و البناء ®ري الالئق، ÑÒ الواجب هو ٔ�نه 

من T�ٔل ٔ�ننا نوفرو رشوط Tديدة ٕالجياد هاذ العرض،  اìش9تغل مجيع
وعند� احWا اقرتا�ات ا�يل  ةخصو اPو¼ توفرو بlٔشاكل خمتلفالعرض 

  . كنعملو Hلهيا اSٓن وس9تlٔيت املناس9بة قريبا ٕان شاء هللا من T�ٔل إالدالء هبا
  .شكرا

  ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
  .شكرا الس9يد الوز�ر، ؤ�شكرمك Hىل مسامهتمك يف هذه اجللسة

الوطنية حول حتديد  ن�gقل ٕاىل السؤال املوTه ٕاىل الس9يد وز�ر الرتبية
: ، �لمس�شار�ن احملرتمني السادة)ٔ�عوان اخلدمة(�ام املساHد�ن التقWيني 

اللكمة �Sٔد السادة . محمد رماش، عبد هللا عطاش، عبد إالاله احللوطي
  .املس�شار�ن

        ::::املس�شار الس9يد محمد رماشاملس�شار الس9يد محمد رماشاملس�شار الس9يد محمد رماشاملس�شار الس9يد محمد رماش
  .eسم هللا الرمحن الرحمي

  الس9يد الرئBس،
  السادة الوزراء،

  �رة احملرتمة،الس9يدة الوز
  ٕاخواين املس�شار�ن،

  ٔ�خيت املس�شارة،
يlٔيت سؤالنا هذا املرتبط هباته الف�ة داvل مWظومة التعلمي، وقد طرحWا 

، ونعمل ٔ�نه طرٔ�ت مجموHة من املتغريات من 2011هذا السؤال مWذ دجWرب 
بBهنا القرار اÒي مت بني وزارäمك، الس9يد الوز�ر احملرتم، والوظيفة العمومFة 

Hكون هناكä رتبط �ملهام لهاته الف�ة ويه .. ىل ٔ�ساس ٔ�ن� 	اصة فv
  .املساHد�ن التقWيني ا�Òن اكن يصطلح Hلهيم بlٔعوان اخلدمة سابقا

وÑÒ، الس9يد الوز�ر احملرتم، ونظرا لراهنية هذا السؤال س9منحوره 
  : Hىل الشلك التايل

املالحظات  بناء Hىل القرار اÒي ٔ�رسلمتوه ٕاىل النقا�ت قصد v�ٔذ
، وبناء Hليه مت 2012يونيو  19الالزمة يف شlٔنه واÒي توصلنا به مWذ 

 Ñحتديد هذه املهام يف مخس حماور، احملور املرتبط �ملهام إالدارية وكذ
 24النظافة وكذÑ احلراسة واملطامع والس9ياقة، وهاته احملاور تتوزع ٕاىل 

ته الف�ة قد Hانت الظمل �مة، ويه �امت ثقال، vاصة وحنن نعمل بlٔن ها
س9نة،  13س9نة ٔ�و  11ٔ�و  10مWذ س9نني، هاته الف�ة اليت مل äرمس ٕاال بعد 

مما يفرتض ٕاHادة Mعتبار وٕا�داث س9نوات جزافFة ٕان ٔ�مكن يف هذا 
  .اجلانب

مث ٕاضافة ٕاىل دورها اSٔسايس يف املؤسسات التعلميية، وÑÒ، الس9يد 
مت هبا، هناك مالحظة ٔ�وىل Hىل الوز�ر، بناء Hىل املقرت�ات اليت تفضل

مس9توى توزيع هاته املهام بني هاته الف�ة يف مؤسسات ال يوTد فهيا ٕاال 
عون وا�د ٔ�و مساHد تقين وا�د، معىن هذا ٔ�ن الت�ديد اÒي تفضلمت به 
هو فضفاض ي�سع للك إالدارات، ولكن نعمل بlٔن وزارة الرتبية الوطنية لها 

  .صياتخصوصيات، وجيب ٔ�ن �كون لها خصو 
4نيا، ٔ�ن احلديث عن احلصص الزمWية لهاته الف�ة ال تت�دثون عنه، 
الس9يد الوز�ر، وÑÒ يف هذا اSٔفق البد حتديد هذا اجلانب، مث كذÑ ٕاىل 

  .التكو�ن املطلوب لهاته الف�ة، الس9يد الوز�ر
  .شكرا

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
واب Hىل اللكمة �لس9يد الوز�ر يف ٕاطار اجل. شكرا الس9يد املس�شار

  .السؤال

        ::::الس9يد محمد الوفا، وز�ر الرتبية الوطنيةالس9يد محمد الوفا، وز�ر الرتبية الوطنيةالس9يد محمد الوفا، وز�ر الرتبية الوطنيةالس9يد محمد الوفا، وز�ر الرتبية الوطنية
  .eسم هللا الرمحن الرحمي

  الس9يد الرئBس،
  الس9يد املس�شار احملرتم،

دجWرب  27ما عرف�ش ¾يف جناوب، Sٔنه السؤال ا�يل وصلين بتارخي 
، مؤرخ هبذا التارخي، ومgعلق بlٔنه الوزارة ٔ�ش9نو دارت، تيظهر دا� 2011

  .وا�د احلاTة ا�يل درت، مشلكة عويصةكتناقش9ين يف 
  الس9يد الرئBس،

  السادة املس�شار�ن،
eشlٔن النظام اSٔسايس  2010ٔ�كتو�ر  29صدر وا�د املرسوم بتارخي 

اخلاص هبيئة املساHد�ن التقWيني املشرتكة بني الوزارات، هذا وا�د اليشء 
والسمل  1مل تدار يف املغرب من اSٔمهية مباكن، ٔ�ي الناس ا�يل اكنوا بني الس
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ما ابقاوش يف نظام إالدارة املغربية، و�لتايل جتمتعوا لكهم يف وا�د إالطار  5
  .ا�يل مسي النظام اSٔسايس اخلاص هبيئة املساHد�ن التقWيني

ملا وصلت �لوزارة، لقFت هاذ الناس يطالبون حبقهم يف التصنيف طبقا 
اش9تغال دقFق، Sٔن ٔ�كتو�ر، واش9تغلنا  29لهاذ املرسوم ا�يل صادر بتارخي 

هاذ املرسوم هذا حصيح ¾ي�دد وا�د العدد دØل املسؤوليات ا�يل 
كزياولوها هاذ املساHد�ن التقWيني، ولكن يف نفس الوقت، ¾يقول مبا ٔ�نه 
ماHدا هاذ التصنيفات، ميكن لٕالدارة املعنية ٕ�صدار قرار ا�يل ¾يضبط املهام 

د املس�شار احملرتم، ٔ�ن وفق خصوصيات الوزارة، ما ¾يخفاش Hليك، الس9ي
الوضعية يف وزارة الرتبية الوطنية خمتلفة عن الوضعية يف وزارة الفال�ة وال 

Ñرسة، ٕاىل ®ري ذSٔس9مية يف وزارة التضامن واe ختSٔعند ا .  
دØل التصنيفات ¾برية، اخلدمات إالدارية، احلراسة،  5احWا عند� 

Pاvليات واملطامع املدرس9ية التنظيف والصيانة وال´س�Wة، الطبخ وإالطعام �
والس9ياقة، يف داvل هاذ التصنيفات هيlٔ� وا�د القرار ا�يل ٔ�نت كتناقشو 
معاØ دا�، اصعيب �قشو معك، Sٔنه هاذ القرار هو مرشوع قرار بعثت به 
�لرشاكء Mج�عيني كنقول هلم ٔ�نه البد يعطيوين الرٔ�ي دØهلم، ؤ�نت قلت 

يونيو، واليوم احWا راه شهر ونصف، اجمتعت  19 يل بlٔنه بعثت به يف _رخي
مع الرشاكء Mج�عيني ؤ�نتظر الرد دØهلم من هاذ الساHة، ٔ�� مس9تعد 

  .نعطيك هاذ املرشوع قرار

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
اللكمة �لس9يد املس�شار يف ٕاطار التعقFب Hىل . شكرا الس9يد الوز�ر

 .اجلواب

        ::::املس�شار الس9يد محمد رماشاملس�شار الس9يد محمد رماشاملس�شار الس9يد محمد رماشاملس�شار الس9يد محمد رماش
  . لوز�ر، مرشوع القرار راه هو عندي، شكراالس9يد ا

®ري ٔ��، الس9يد الوز�ر، ميل طرحت السؤال، احWا ابغينا ند�رو 
خطوات اس�yاقFة ما ابغيناش 7رجعو ا�لور، احWا كنتلكمو Hىل بlٔن القرار 

  . هاهو و�لتايل ابغينا 7زيدو القدام
�مة ثقUF  �24ل�س9بة �لقرار، احWا كنتلكمو Hىل ٔ�ن القرار يف �د ذاته 

Ø ٔن هاذ الف�ةlدا، كنعرفو بT UFد� لها `وثقFة فهيا، حHموCحتيد وا�د ا 
vا ابقى عند� دا� املشلك دØل ا، و 5وحولناها لــ  4ٕاىل  1السمل من 

، ¾يفاش الرتقFة دØهلم؟ هاذو حىت هام خصنا 5الناس ا�يل اكنوا عندمه 
  . من املطالب ا�يل اكينة دØلناوهاذو  78زيدو هلم ثالثة وحنولومه ٕاىل 

فyالتايل، الس9يد الوز�ر، احWا ميل كنطرحو هاذ الف�ة، احWا كنتلكمو 
Hىل وا�د الف�ة ا�يل Hاشت وا�د الس9نني دØل املعا�ة، �لك صدق، اSٓن 

املهام : T5اء اPور دØلنا احWا ميل كنتلكمو Hىل املهام إالدارية، ا�يل 
ضية الطبخ، كنتلكمو Hىل بعض اSٔمور vاصة إالدارية، قضية احلراسة، ق 

ميل حولنا هلم إالطار كنعرفو بlٔن مجموHة من الناس ما ¾يعرفوش الكgابة 
و�لتايل ¾ي�لق وا�د املشلك اSٓن، ٔ�ش9نو هو اPور دØل الوزارة يف ٕاطار 

  . التكو�ن املطلوب Hىل ٔ�ساس ٔ�ن يقوموا �Pور دØهلم
نقراوه وكنلقاوه بlٔن من املهام ا�يل هاذ القرار، الس9يد الوز�ر، ميل ك 

¾يقوموا هبا هؤالء وهو ت�yع ومراقyة ٕاجناز ٔ�وراش البناء وإالصالح، ٕاىل ®ري 
  . ذÑ من املهام اPقFقة، الس9يد الوز�ر

و�لتايل، فضال عن هذه اSٔمور، هاته الف�ة، الس9يد الوز�ر، مازالت 
هو ميل حتولت ٕاىل مطا�هبا مفgو�ة، من بني املطالب ا�يل ®ادي نقولو و 

السمل اخلامس وäرمست راه اك�ن الناس �قني ¾ي�gظروا، MقgطاHات ا�يل 
اكنت دØل النظام امجلاعي ملنح رواتب التقاHد، ميل دvلوا دا� �لصندوق 

كنتلكمو كذH Ñىل النظام، Mخنراط دØهلم . املغريب �لتقاHد، هذا ٕاشاكل
yسايس ا�يل ®ادي جيي مقSٔالتعويضات يف النظام ا Ñل ٕان شاء هللا، كذ

  . ا�يل vاصها äكون عندها وا�د اخلصوصية وفق املهام
اجلواب  هكذÑ وهذا هو ا�يل �يق، الس9يد الوز�ر، ابغينا ìسمعو عن

وهو حتديد احلصص الزمWية لهاته الف�ة، ال يعقل بlٔن هاذ املهام تبقى 
¾ي�دموا هبا، فضفاضة ومسlٔ¼ ٔ�ساس9ية ¾ي�دموا وكنعرفو �لظروف ا�يل 

��ليل، ��هنار، احلراسة، مهنم لكيش، ولكن ال حيدد Hىل اSٔقل ٔ�ن �كون 
حتديد حلصصهم م2ل الناس ا�يل ¾ي�دموا يف إالدارة، م2ل امللحقني يف 

  . Mقgصاد، ٕاىل ®ري ذÑ، الس9يد الوز�ر
  .وشكرا

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
ر الرد Hىل اللكمة �لس9يد الوز�ر يف ٕاطا. شكرا الس9يد املس�شار

  .التعقFب

        ::::الس9يد وز�ر الرتبية الوطنيةالس9يد وز�ر الرتبية الوطنيةالس9يد وز�ر الرتبية الوطنيةالس9يد وز�ر الرتبية الوطنية
الس9يد الرئBس، ¾يظهر ٔ�ن حوار اج�عي هذا، يف احلقFقة وتدقFقات، 
ٔ�� عندي القرار، وهاذ اليش ا�يل كتقولوا، القرار معناه هو ٕانصاف هاذ 
الناس هاذو، وحتديد �ا�م وتدقFق املسؤولية دØهلم، واحWا راه يف جمال 

لكم Hىل الساHات، راه غندققوها مع الرشاكء Mج�عيني، Hىل الرتبية كت
دØلو ا�يل كتلكم  2لك صنف، ولكن هذا القرار راه موحض، اك�ن املادة 

 10املتعلقة �خلدمات إالدارية، واك�ن فهيا  H3ىل املهام، ولكن اك�ن املادة 
ا�د املهام، ما ميك�ش يف جعا¼ جنيو نتلكمو Hىل و  10دØل اSٔصناف و

احلاTة ا�يل يه دقFقة وا�يل تيخصها وا�د احلوار مع املعنيني والتدقFق مع 
  . املعنيني

ت�gلكمو Hىل جمال احلراسة، راه حمدد�ن ٔ�ش9نا يه احلراسة، كنتلكمو 
Hىل جمال التنظيف والصيانة وال´س�Wة، راه واحض املهام دØهلم، ولكن هاذ 

  . يف التفاوض هاليش لك
وإالطعام �Pاvلية واملطامع املدرس9ية، هاذي كنتلكمو Hىل الطبخ 

مايش عند الناس اكملني، واش عند الناس اPاvليات؟ وزارة الفال�ة 
. عندها اPاvليات؟ ولكن هاذي راه وزارة التعلمي �خلصوصيات دØلها
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  . كنتلكمو Hىل جمال الس9ياقة حىت يه راه واحض
Mج�عيني ا�يل هام  وÑÒ، هذا مرشوع قرار، قدمWاه �لرشاكء دØلنا

عندمه احلرفة دØل هاذ املوضوع، ما ميك�ش eسؤال هكذا شفوي نتلكمو 
Hىل حواجي دقFقة وال ®ادي �كون عندها �4ٓر Hىل السري دØلو، ولو نبغي 

واك�شفت بlٔنه ¾يدوزوا هلم ام�gا�ت ما عندمه .. حىت ٔ�� تندافع Hىل هاذ
اك�شفت بlٔن وا�د الس9يد �ارس يف Hالقة �ملهنة ا�يل ¾يتلكموا Hلهيا، و 

ما يه اجلهوية املتقدمة؟ هللا هللا، اشكون ا�يل : يف ام�gان مدرسة قالوا �
  ابغى يفهم Ñ هاذ اليش؟ 

وÑÒ، راه احWا كنقادو هاذ اليش �ش هاذ الناس ا�يل قدموا 
vدمات نعطيومه إالطار احلقFقي دØهلم واملهام دØهلم، ؤ�نه Mم�gا�ت 

س´مترب، لك وا�د ®ادي يدوز  11- 10ية ا�يل ®ادي تدوز يف املهن 

Mم�gان املهين حسب املهمة اليت �زاولها، اكن �ارس ®ادي ìسولو Hىل 
  . احلراسة واجلانب الرتبوي دØل الباب

  .شكرا الس9يد الرئBس

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
  . شكرا الس9يد الوز�ر

اللكمة . ع;ايل �لتعلميالسؤال الثاين موضوHه مدى جناHة ا�طط Mس9ت
  .�Sٔد السادة املس�شار�ن من فريق التجمع الوطين لٔحرار

        ::::املس�شار الس9يد حلبBب لعلجاملس�شار الس9يد حلبBب لعلجاملس�شار الس9يد حلبBب لعلجاملس�شار الس9يد حلبBب لعلج
  .eسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Hىل ٔ�رشف املرسلني

  الس9يد الرئBس،
  السادة الوزراء،

  ٕاخواين املس�شار�ن،
ا�يل .. Sٔس9بوع ماالسؤال ��ن وواحض، الس9يد الوز�ر قال فFه هاذ ا

ابغيناه يوحضوا ٔ�مام قyة الربملان Sٔنه ابغينا نوحضو Hىل لك �ال اPو¼ 
Mدا  رصدت ٔ�موT مليار رصدهتا احلكومة السابقة ٕالصالح  �3300مة

مليار، لو اكن �ردوها املغاربة لكهم ®دا ٔ�ش9نو غند�رو، Sٔنه  3300التعلمي، 
  . ٔ�جنزت %10مليار äرصدت وال ìس9بة  3300تصور ٔ�نه 

ما قامت به الوزارة دØلمك؟ ٔ�قول ما هو التفاؤل ٔ�و Mنفعال ٔ�و التعامل 
  مع هذه الوضعية املزرية الس9يد الوز�ر؟ 

  .شكرا

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
اللكمة �لس9يد الوز�ر يف ٕاطار اجلواب Hىل . شكرا الس9يد املس�شار

  .السؤال

        ::::الس9يد وز�ر الرتبية الوطنيةالس9يد وز�ر الرتبية الوطنيةالس9يد وز�ر الرتبية الوطنيةالس9يد وز�ر الرتبية الوطنية
  الس9يد الرئBس،

  د املس�شار، ورئBس جلنة الرتبية مب;لس املس�شار�ن،الس9ي
  الس9يدات والسادة املس�شار�ن،

. ٔ�وال اك�ن مغالطات كثرية يف هاذ املوضوع دØل الرب�مج Mس9تع;ايل
مليار ولكن هاذ اليش راه ما  33حصيح اPو¼ خصصت ®الف دØل 

Ø ،ولSٔغالف من هاذ الغالف ا�يل ترصف، ال %45 {� ترصفش، هذا ا
موجود وMع�دات مرصدة عند اSٔاكدمييات وموجودة يف املزيانية دØل 

، Sٔن 2012، ومازال ما دvلناش 45%، (le report)الوزارة و¾يوقع لها 
دجWرب  31الرب�مج Mس9تع;ايل، الس9يد الرئBس، ما ®ادي ي�هت ي حىت 

2012 .  
س9تعملت 4نيا، قFل بlٔنه ٔ�� قلت الفشل، مايش حصيح، معرين ما ا

ٔ�هداف، فFه ٔ�هداف جنحت وحققت وفFه  هعبارة فشل، Sٔنه �ر�مج عند
ٔ�هداف ما جن�اÏش، در� وا�د التقومي، راه احWا قدمWاه �لجنة دØل الرتبية 
يف جملس النواب وقدمWاه �لرشاكء Mج�عيني و®ادي نقدموه كذÑ �لجنة 

 شهر ش9ت�رب، وهذا املس�شار�ن ٕان شاء هللا، ا�يل اتفقWا ®ادي ند�روها يف
  . فقط تقومي ٔ�ويل

4لثا، وا�د اليشء البد يتفهم بصفة هنائية، الرب�مج Mس9تع;ايل 
تصايب Hىل ٔ�ساس حتسني الب�Fات التحتية دØل وزارة الرتبية الوطنية، 
و4نيا توس9يع العرض املدريس ٕاما بتوس9يع املدارس ٔ�و ٕ��داث مدارس 

 ٔSديدة، هذا مع اT تØديدة و4نوT ه ٕاىلWسف الشديد مل يتحقق م
Sٔنه ميل جFنا ولقFنا وا�د العدد دØل احلواجي  2011، ولكن �يق 27%

موقفة، اعطينا اPرك، بتعاون مع السلطات احمللية، املنتخبني، السادة 
الوالة والسادة العامل ورؤساء اجلهات، در� وا�د العمل قوي ا�يل ٕان شاء 

وا�د العدد دØل العجز يف  2012هللا ®ادي ìس9تدر¾و فFه يف س9نة 
  . البناØت ويف التوس9يعات والتlٔهيالت

ا�يل وقع هو ٔ�نه يف ذهن الناس ختلط بني بيداغوجFا إالدماج والرب�مج 
الرب�مج Mس9تع;ايل انطلق يف . Mس9تع;ايل، ا�يل ما اكìش عندمه Hالقة

خصهم ا�يل وقع هو ٔ�نه  .2010وبيداغوجFا إالدماج ما Tات حىت  2009
�ش ميولوا بيداغوجFا إالدماج من حFث الكراسات ومن حFث املناجه ومن 
حFث التكوينات، واvذاو اع�دات من الرب�مج Mس9تع;ايل ومولوا هبا 
بيداغوجFا إالدماج، وهنا وقع اخللط عند الناس ف	 خيص الرب�مج 

  . الرب�مج إالس9تع;ايل يشء، وبيداغوجFا إالدماج يشء. Mس9تع;ايل
ميكن يل ن´رشمك بlٔنه وصلنا لن�F;ة يف التقومي ٔ�نه ®ادي نعطيو التBساع 
لرب�مج بيداغوجFا إالدماج، و®ادي خنليو اSٔس9تاذ مع املف�ش، مع مد�ر 
املؤسسة، خيتاروا البيداغوجFات املالمئة �لواقع دØهلم، واقع املنطقة، واقع 

Ñاملدرسة، ٕاىل ®ري ذ .  
  .شكرا الس9يد الرئBس
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  ::::د رئBس اجللسةد رئBس اجللسةد رئBس اجللسةد رئBس اجللسةالس9يالس9يالس9يالس9ي
اللكمة �لس9يد املس�شار يف ٕاطار التعقFب Hىل . شكرا الس9يد الوز�ر

  .اجلواب

        ::::املس�شار الس9يد حلبBب لعلجاملس�شار الس9يد حلبBب لعلجاملس�شار الس9يد حلبBب لعلجاملس�شار الس9يد حلبBب لعلج
  . شكرا الس9يد الوز�ر

يف احلقFقة خبالصة احWا كن�ددو ٔ�ن هذا املوضوع احلاكمة ®ائبة، 
Fا وما بني الب�Fنه ميل كت�لط ما بني البيداغوجSٔ ،ة احلاكمة وال�س9يري

التحتية وكهترض يف ماليري ¾بار، مبعىن ٔ�نه احلاكمة ما اكيناش، واحWا 7متىن 
ٔ�شهر ٔ�نه تفرزوا ٔ�نه  6لمك التوفFق، الس9يد الوز�ر، يف ٕاطار �اممك، هاذي 

  . تعطيو حاكمة ٔ�شد
املهم ا�يل ابغينا نقولو يف هذا املوضوع ٔ�نه راه مايش مشلك ٕاماكنيات، 

حلاكمة، واليوم رمبا املوضوع يذ¾ر بlٓخر، ٔ�كرث مWه مشلك Ïس9يري، دØل ا
¾يفاش كتصوروا بlٔنه هاذ إالماكنيات الضعيفة ما قديناش اSٔوالد دØلنا 

يف  18يف املعدل،  17، 16، 15,80يدvلوا ويوجلوا املدارس العليا بــــ 
املعدل، واش قمية املعدل املدريس يف املغرب وقع فهيا تضخم؟ ٕاذا وقع فهيا 

M صاد، يف تضخم راه يفgق)la monnaie ( لو �ش ما يوقعشvكنتد
ٕاذا وقع . تضخم، ٕاذا وقع تضخم يف املعدالت تدvلوا فهيم، الس9يد الوز�ر

تضخم يف اSٔموال ٔ�نه حبيث äرصد اPو¼ وا�د اSٔموال اليت ال Ïس9تعمل، 
تدvلوا، الس9يد الوز�ر، Sٔن يقع جعز يف املزيانية و� تlٔثري سليب �ل�س9بة 

  .  ة و�ل�س9بة �لمنظور دØل اSٔبناك العاملية �لمغرب�لمزياني
فلهذا، وجب التدvل ووجب Hليمك، الس9يد الوز�ر، ٔ�ن تتدvلوا Pى 
اSٔوساط الشعبية املغربية ٕالعطاء ٔ�مه التفسريات الواحضة والالزمة ف	 
خيص هذا اCال وهذا القطاع، Sٔنه إالماكنيات مرصودة ولكن التغيري Hىل 

  .ما مWوش ٔ�رض الواقع
  .7متىن لمك التوفFق الس9يد الوز�ر

  .وشكرا

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
  .الس9يد الوز�ر، تفضل. شكرا الس9يد املس�شار

        ::::الس9يد وز�ر الرتبية الوطنيةالس9يد وز�ر الرتبية الوطنيةالس9يد وز�ر الرتبية الوطنيةالس9يد وز�ر الرتبية الوطنية
Hىل ٔ�رض الواقع اك�ن اليس لعلج، الس9يد املس�شار احملرتم، شوف 

ظم ما املنطقة الرشقFة ٔ�� امشBت لها وشفت ٔ�� وٕاØه يف بوعرفة من ٔ�ع
�كون، وشوف 4نوية معر �ن عبد العز�ز يف وTدة ¾يفاش وقع التlٔهيل 
دØلها، ودvلت ٕاىل 4نوية ٔ�خرى ìسBت امسها ا�داها راه ®ادي تدvل يف 

Uyراس9ية املقPٔهيل ٕان شاء هللا يف الس9نة اlالت.  
هاذ اليش ا�يل كنتلكمو Hليه Hىل النقط راه مايش حصيح، النقط ٕاذا 

 ٔS اود، ٕاذا ابغيتوا ارتفع املعدلH نه العرض قليل، ولكن راه البد نن�هبو
äكرثوا من لكيات الطب، راه ®ادي يوليو عند� لكيات الطب ال قمية لها، 

واSٔطباء دØلنا ®ادي يوليو حبال اSٔطباء دØل Mحتاد السوفFايت، بال ما 
  . ìشري ليش دو¼ عربية

الناس اPيور و�ريبوا  ٕاذا ابغيتوا �ندسني ا�يل يبداو �ريبوا Hىل
القWاطر، د�روا قوة مدارس املهندسني، ال، هاذي مؤسسات عندها قميهتا 

دØلها وعندها حرمة، من حسن احلظ ٔ�ن ) les critères(وعندها 
املعدالت والت مرتفعة، ولكن هاذي ما يش مرتبطة �ملعدالت، راه 

؟ احشال كهتز مرتبطة �لعرض، احشال äهتز املدرسة احملمدية �لمهندسني
املدرسة احلس�Fة؟ Sٔن هاذي فهيا اPراسة مضبوطة، احشال كهتز لكية 

Ø ل للكية الطب ®ريvنه راه ما ميك�ش تدSٔ د؟Hل املقاØالطب د �} 
  .ونبداو ندvلو

ÑÒ، تيخصنا نن�هبو ميل 7كونو ك�س9تعملو هاذ املوضوع هذا، حبال 
، ®ادي نوسعو اSٔقسام ¾يف ¾يقولوا يل ٔ�� وسع اSٔقسام التحضريية

التحضريية ®ادي 7رäكyو اخلطlٔ من Tديد، هاذي خنبة كتجي لٔقسام 
التحضريية، ومهنا كتوجل ٕاىل مؤسسات ¾برية، يف فرìسا، يف ٕاس9بانيا، يف 
املغرب، وÑÒ وا�د احلاTة ®ادية مزØن، من بعد ìس�مثروها حىت تويل 

Wا يف املغرب ®ري وا�د قابضة رTلهيا مزØن، Hاد نفكرو يف التوس9يع، اح 
  ..احلاTة كتكون ®ادية مزØن، �ٓ� وسعها حىت كنخربو لكيش وما ¾يبقى

دا� هاذ التعلمي وىل فFه الضوء، راه ¾ميكن يل نقول لمك بlٔن املدرسة 
دØلنا ¾يقولوا يل هاذ اليش حىت ٔ�� كند�ر اPمياغوجFة، ٔ�� ما عندي ما 

  . ٔ�شهر 8جFت �لتعلمي هاذي  ند�ر دمياغوجFة يف هاذ اليش، ٔ�� Hاد
التعلمي دØلنا مزØن، فFه ضعف ¾يف موجود الضعف عند فرìسا وعند 
املري�اكن يف القراءة ويف الكgابة ويف احلساب، وقراو اجلرائد دØل 
الفرìسBس ودØل الس9بليون، Sٔنه احWا كن�yعو هاذ اليش من الناحFة 

  . الرتبوية، اك�ن ضعف عند امجليع
ضعف، احWا خصنا حنلو وا�د إالشاكلية دØل لغة تدر×س  احWا عند�

العلوم، حصيح عند� هاذ املشلك ل البد نعت�Fو به وننظر فFه، ولكن منش9يو 
  .eشوية يف هاذ اليش دØل التعلمي

ٔ�� ما فهم�ش اHالش إالخوان دØيل ا�يل س9بقوين وساموه �ر�مج 
ملدارس، ما عندك ما اس9تع;ايل، اس9تع;ايل دØل �ٓش؟ ابغييت تؤهل ®ري ا

  .س9نني حبال حبال 6س9نني وال درäهيا يف  Ï4س9تع;ل، درäهيا يف 
  .شكرا

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
 .شكرا الس9يد الوز�ر وìشكرمك Hىل مسامهتمك يف هذه اجللسة

ن�gقل ٕاىل السؤال املوTه ٕاىل الس9يد وز�ر التجهزي والنقل حول احلا¼ 
�Sٔد السادة املس�شار�ن من فريق  اللكمة. املزرية حلظرية النقل العمويم

  .اSٔصا¼ واملعارصة
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        ::::املس�شار الس9يد احلفFاملس�شار الس9يد احلفFاملس�شار الس9يد احلفFاملس�شار الس9يد احلفFظظظظ ٔ�ح ٔ�ح ٔ�ح ٔ�ح2222يثيثيثيث
  .شكرا الس9يد الرئBس

  الس9يد الرئBس،
  السادة الوزراء،

  الس9يدة املس�شارة،
  السادة املس�شار�ن،

تعBش حظرية النقل العمويم يف مجموHة من ٔ�حناء اململكة �ا¼ مزرية، 
يف وضعية �رتئة ومهتالكة ومل تعد �ملرة  ذÑ ٔ�ن ٔ�®لب احلافالت توTد

صاحلة ملامرسة وظيفهتا، وهو اSٔمر اÒي ×سامه eشلك خطري سواء من 
حFث مضاعفة �االت حوادث السري ٔ�و من حFث التلوث البBيئ، و�لتايل 
عزوف املواطن Hىل اس9تعامل هذا النوع من النقل العمويم، وجلوهئم ٕاىل 

  .وفر فهيا رشوط الص�ة والسالمة واSٔمنوسائل ٔ�خرى بديU قد ال تت
ومن هذا املنطلق، ìسائلمك، الس9يد الوز�ر احملرتم، عن الكFفFة املتبعة 
من قyل مصاحلمك لت;ديد حظرية النقل العمويم، وما يه ٔ�مه الرشوط 
الواردة يف كناش حتمالت الرشاكت ٔ�و املؤسسات اليت من شlٔهنا إالرشاف 

  Hىل تقدمي هذه اخلدمة؟
  .ا الس9يد الرئBسوشكر 

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
اللكمة �لس9يد الوز�ر يف ٕاطار اجلواب Hىل . شكرا الس9يد املس�شار

  .السؤال

        ::::الس9يد عبد العز�ز الر�ح، وز�ر التجهزي والنقلالس9يد عبد العز�ز الر�ح، وز�ر التجهزي والنقلالس9يد عبد العز�ز الر�ح، وز�ر التجهزي والنقلالس9يد عبد العز�ز الر�ح، وز�ر التجهزي والنقل
  .eسم هللا الرمحن الرحمي

  الس9يد الرئBس،
  السادة الوزراء،

  الس9يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
  . درمضان مyارك سعي

ٔ�شكر الفريق احملرتم Hىل طرح هذا السؤال، Sٔنه سؤال يف احلقFقة 
¾يدvل يف وا�د الس9ياق، ؤ�ظن ٔ�نه Tاء يف الوقت دØلو، مرتبط بوا�د 
القطاع ا�يل هو قطاع �م دØل النقل، وvاصة النقل ما بني املدن Hرب 

، ٕاذا من احلظرية دØل النقل %35احلافالت ا�يل اSٓن تقريبا ¾ميثل حوايل 
اvذينا القطار واvذينا الوسائل اSٔخرى، فٕاذن حنن ٔ�مام وا�د القطاع ا�يل 

  .هو �م
ا�يل ميكن يل نقول لمك ٔ�ننا دvلنا اSٓن يف وا�د املرشوع دØل إالصالح 
دØلو، إالصالح دØلو يف Hدة مس9توØت، املس9توى اSٔول ا�يل ٔ�نمت Hارفني 

احلكومة يف التوTه دØلها  ®ادي خنرجو اجلانب Mقgصادي بصفة Hامة،
اجلانب Mقgصادي ®ادي خيضع �لمعيار دØل Mس�°ر والتنافس9ية، ما 
يبقاش خيضع �لمعيار دØل اPور Mج�عي، اPور Mج�عي اكينة 

Mقgصاد، . صناديق، اكينة �رامج ا�يل ®ادي متيش يف اجلانب Mج�عي
®ادي خيضع �لمنافسة ولالس�°ر،  ¾يفام اكن، ٕانتا� ٔ�و vدمايت ٔ�و ®ريه،

  .وهاذ القطاع �لضبط خيضع �لمنافسة وMس�°ر
هذا اجلانب اSٔول ا�يل ®ادي منش9يو فFه، ا�يل حصل فFه هو ٔ�نه 

من الرخص ال ×س9تغلها ٔ�حصاهبا، مبعىن اكر�هنا، والعالقة ®ري 4بتة،  70%
Hالقة ®ري ٔ�وال الرخصة مؤقgة مكرية، العالقة بني الاكري واملكرتي 

مضبوطة، و�لتايل حىت هذاك ا�يل هو �ين ما عندوش وضوح �ش ميكن 
، ٕاذا ابغييت %34، ميكن يل نقول Ñ %66لو ×س�مثر، وا�يل ٔ�دى ٕاىل ٔ�نه 

Uل هاذ احلظرية اكمØنة دØاحلظرية مز Ñ ارفني . تقول ميكن يل نقولH اWاح
ا�يل ميكن نعولو Hلهيا اSٓن إالحصائيات ا�يل كتقول بlٔنه عند� احلظرية 

 %66س9نوات حوايل  6س9نوات، ما فوق  6، ا�يل ٔ�قل من %34حوايل 
  .س9نوات 10س9نوات، اك�ن ا�يل ٔ�كرث من  10ٔ�قل من 

التوTه ا�يل مايش فFه يف إالصالح، هو ٔ�نه اSٓن النظام ®ادي خيضع 
�لتنافس9ية، ®ادي خيضع �لمهنية، ®ادي خيضع لطلب عروض وفق دفاäر 

ة، وبطبيعة احلال ®ادي جنيبو لمك مرشوع القانون، ولكن حتمالت واحض
ٔ�يضا ®ادي تدار رشوط، رشوط تقWية وبيFþة، مث رشوط مالية، بطبيعة 
احلال نفس اSٔمر �ل�س9بة Sٔي قطاع البد من رشوط تقWية وبيFþة، وvاصة 
الب�Bة اSٓن كنعطيوها ٔ�مهية، وvاصة من �حFة السالمة دØل الراكب، مث 

  .ية،  فاحWا ®اديني يف هاذ Mجتاهرشوط مال 
ناقشو جتديد احلظرية حىت خنرجو مرشوع ن حلد الساHة ما ابغيناش 

اك�ن ثالث Tامعات . القانون ودفرت التحمالت ونبداو احلوار مع املهنيني
¾برية، يه ا�يل اSٓن كنت�اورو معها وا�يل طار�ة لنا إالشاكلية دØل جتديد 

يل تدار Hىل مس9توى الشاحWات، والرب�مج ا�يل احلظرية، حبال الرب�مج ا�
  . تدار Hىل مس9توى النقل دØل العامل القروي

فlٔ� ٔ�عتقد البد ®ادي �كون �ر�مج Hىل مس9توى جتديد احلظرية، والبد 
®ادي äكون Ïسهيالت، ولكن البد نعطي بعض اSٔرقام، ®البا ما كريبطوا 

ل نتlٔسف ملا يقع، ملا كتوقع الناس هاذ املوضوع حبوادث السري، ميكن يل نقو 
كتوقع م2ال .. �ادثة سري دØل القطار كتكون معروفة، دØل طيارة كتكون

 70دØل �افU، لكن نعطيمك اSٔرقام �ش إالخوان يعرفوها، Hدد القgىل 
، ®ري %1,6دØل احلافالت، ال ×شلك ٕاال  2011قgىل يف  4222مقارنة بــ 
ت وال الطا¾س9يات وال احلافالت، لكهم ال املهنيني، ال الشاحWا. �ش ٔ�طمنئ

كBشلكوها الس9يارات  %90من حوادث السري،  %10×شلكون ٔ�كرث من 
  . اخلاصة

و�لتايل �ش نعطي هاذ اSٔرقام ®ري �ش نعرفو وäكون عند� الصورة 
واحضة واملعطيات واحضة �ش ملا نعاجلو وا�د الظاهرة نعاجلوها بناء Hىل 

  .والواقعيةهاذ املعطيات العلمية 
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        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
اللكمة �لس9يد املس�شار يف ٕاطار الرد Hىل . شكرا الس9يد الوز�ر

  .التعقFب

        ::::املس�شار الس9يد ٔ�محد التو�زياملس�شار الس9يد ٔ�محد التو�زياملس�شار الس9يد ٔ�محد التو�زياملس�شار الس9يد ٔ�محد التو�زي
  .شكرا الس9يد الرئBس
  الس9يد الوز�ر احملرتم،
  السادة املس�شار�ن،

  الس9يدة املس�شارة احملرتمة،
مت وعرفgوها مبعىن حظرية ما يف الواقع، الس9يد الوز�ر، ٔ�ن احلظرية كام قل

فهيا ما يتقال، �رتئة، احWا ت�شوفو الكريان ا�يل äميش9يو، vيل الكريان ا�يل 
، كنتالقاو معهم الشايس معوج و®ادي، )ä)les autoroutesميش9يو يف 

  . كتالىق مع اكمFو vارج اvPان وراه ما ك�شوفوش
�ط، احWا ك�شوف الطا¾س9يات، ٔ�� كنت ر¾بت يف طا¾يس هنا يف الر

كهنرضو بصفة Hامة، ما كنقول Ñ ٔ�� ®ري الطا¾س9يات، احلوادث ¾يكونوا 
، كتنوض 30، 20، 4كتكون ¾برية Sٔن ¾ميوتوا ) l'impact(يف الكريان، 

، ما ¾يبانوش 2احلي�ة، ميكن �كون طا¾يس vاصة ¾يد�ر �ادثة ¾ميوتوا 
ا�يل دØلو ما كتباìش، ولكن اك�ن دور ٔ�سايس ) l'impact(�زاف، 

¾يلعبوه هاذ احلظرية املهرتئة دØل الس9يارات، مايش ®ري الس9يارات دØل 
النقل دØل الكريان، ولكن الطا¾س9يات، ال الصغار وال الكyار، ك�شوفومه 

  . يف وا�د احلا¼ �رىث لها
اكنوا �رامج، الرب�مج م2ال دØل الشاحWات ما جنحش، خصمك ٔ�نمت اSٓن 

باب اليت جعلت ما جنحش ذاك الرب�مج، يف هاذ احلكومة تعرفوا اSٔس9 
اPو¼ امعاونة والناس ما ابغاوش يبدلوا الاكمFوات دØهلم، اPو¼ امعاونة ف	 

، يف الر�ط يف العامصة ك�شوف الطا¾س9يات )les petits taxis(خيص 
اليت يف الواقع مشوهة حىت املظهر العام دØل املدينة، حىت الطا¾يس ا�يل 

ت رTيل من التحت، ٔ�� ما 7كذب Hليك، وتذا¾رت مع ر¾بت فهيا خرج
الس9يد، اHالش راه اك�ن وا�د الرب�مج، قال يل اك�ن ولكن بذيك الطريقة 

  . دØل الرخص ا�يل قلت، هذا اكري لهذا، العالقة ما واحضاش
و�لتايل، البد �لحكومة اSٓن ٔ�نه خصها توضع �د لهاذ ال�سBب ا�يل 

Hام وهاز  H40ام و 30، ميل الطا¾يس عندها اك�ن، Sٔن ٔ�رواح املواطنني
دØل الناس وهو عندو ما عرفت احشال من  50الناس، ٔ�و ال اكر هاز  6

Hام، Sٔن حىت هاذيك املدونة، لكيش نعلقو Hىل املدونة وHىل الطريق، راه 
الطرقان ما مصاوبني، ال الطريق راه �ش ما مصاوبة سري ®ري eشوية 

  . مزØنة Hاد متيش eرسHة Hليك، هاذي هرضة، الطريق
ولكن إالشاكليات الكyار ا�يل ¾يجيبو احلوادث، راه كتعرفهم، الس9يد 
الوز�ر، وهو احلا¼ املياكنيكFة دØل الس9يارات، و�ش ما كتكون الس9يارة 
. قدمية �ش ما كتكون احلا¼ املياكنيكFة دØلها خطرية Hىل املواطنني

قرار �لزربة Hىل ٔ�ن هاذ الناس ا�يل و�لتايل، خصو يت�ذ هنا قرار جشاع، 
ما ابغاوش يدvلوا يف هاذ اليش، راه اك�ن الفورØن، اك�ن وا�د العدد دØل 
إالجراءات الزجرية اليت ميكن �لحكومة ٔ�ن تقوم هبا حفاظا Hىل ٔ�رواح 

  .املواطنني
  .وشكرا الس9يد الوز�ر

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
ز�ر يف ٕاطار الرد Hىل اللكمة �لس9يد الو . شكرا الس9يد املس�شار

  .التعقFب

        ::::الس9يد وز�ر التجهزي والنقلالس9يد وز�ر التجهزي والنقلالس9يد وز�ر التجهزي والنقلالس9يد وز�ر التجهزي والنقل
ولكن ميل ®ادي ي�gقل القطاع ٕاىل . ك�شكر الس9يد املس�شار احملرتم

مWطق Mس�°ر، بطبيعة احلال مWطق Mس�°ر يعين ٔ�ن هناك جودة Hىل 
مس9توى اخلدمات، البد ٔ�ن تتوفر الرشوط التقWية والبيFþة والسالمة، هذا 

Fه نقاش، وس9يكون ملزما، �ملقابل ٔ�ن احلكومة واPو¼ ٔ�ن هاذ لBس ف 
الناس ®ادي �كونوا مر_�ني، ٔ�نه ×س�مثر مايش ¾يعاين من vالل هاذ 
العالقة ®ري الواحضة بWBه وبني صاحب الرخصة، و�لتايل ®ادي نتعاملو مع 
 املس�مثر واملهين يف هذا القطاع �ش ميكن لنا 7ردو هاذ القطاع جFد و�ش

  .ميكن �رتفع حىت ال�س9بة دØل Mس9تعامل دØلو
نا Hىل �ر�مج ٕاصالح ن املسlٔ¼ الثانية مرتبطة هبا، حنن اSٓن ميل H�ٔل 

قطاع النقل، ما امشWBاش فقط �ل�افالت والطا¾س9يات، امشWBا حىت ملا 
×سمى �خلدمات املوا¾بة، اSٓن �ر�مج ٕاصالح قطاع تعلمي الس9ياقة، 

دي يويل هذا مفgوح، فFه التنافس9ية واجلودة، �ملناس9بة طلب عروض ®ا
ا Hىل طلب عروض ٔ�يضا ف	 يتعلق �لفحص التقين، اSٓن ش9باكت نH�ٔلن 

Tديدة ®ادي تدvل، مث ٔ�يضا ®ادي يتدار تدقFق واف�gاص دØل الفحص 
  . التقين

وميكن يل نقول لمك س9نكون صارمني، �ملناس9بة اSٓن جلنة دØل البحث 
ت ك�ش9تغل، وÏش9تغل حىت Hىل مراكز الفحص يف احلوادث اليت وقع

التقين ا�يل ٔ�عطهتم الشهادة، ®ادي ìش9تغلو Hلهيا، س9نكون صارمني يف هذا 
املوضوع، هاذي السالمة دØل املغاربة، ٔ�نت حر Ïس�مثر، ند�رو مجيع 
ال�سهيالت، ìسهلو املساطر، اPو¼ توقف مع القطاع لكن �ملقابل البد 

دØهلم من جودة اخلدمات ومن السالمة دØهلم  �لمواطنني vØذوا احلقوق
  .والسالمة دØل اSٔرواح دØهلم، احWا هاذ التوTه ماش9يني فFه

ٔ�يضا كنlٔكد لمك ٔ�نه من بني امللفات ا�يل احWا اطلعنا Hلهيا يه هاذ 
القضية دØل جتديد احلظرية، ملاذا ما جنحش يف الشاحWات؟ فلقFنا ٔ�نه اك�ن 

صاحل خفصنا نعدلوه، وٕاما خصنا ند�رو يش طريقة  Ø ٕاما ٔ�ن املنتوج ®ري
  . نلزمو الناس �ش يلزتموا به

.. ميكن يل نقول لمك رٔ�يي اخلاص ولكن هذا راه يف حوار ٔ�ن املنتوج ®ري
مليون ولكن سري اعطي الشاحWة  15ٔ�و  13®ادي نعطيك وا�د  كتقول �
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ن، يف هناية مليو 7ٔ�و 9ٔ�و  8دÑØ، الشاحWة يه ٔ�صال ٕاذا �عها ك�سوى 
املطاف اPو¼ ما اعطاتوا والو، فاحWا خصنا نقلبو Hىل يش مقاربة ا�يل 
ميكن لها Ïشجع ٔ�كرث هاذ الناس دØل جتديد احلظرية، سواء تعلق اSٔمر 

Ñلطا¾س9يات، ٕاىل ®ري ذ�.  
عندي رٔ�ي خشيص، Hارضو اSٓن Hىل املهنيني، واش رضوري 

ش ميكن لنا نفكرو يف وا�د الطا¾س9يات يبقاو eس9تة دØل الباليص؟ وا
 12الباليص، نفكرو يف  8الباليص، ميكن نفكرو يف  6النوع �ٓخر مايش 

بالصة، املهم ٔ�ن املغاربة �ر¾بوا واملس�مثر ×س�مثر وäكون جودة دØل 
اخلدمات، ما نبقاوش يف وا�د النظام ا�يل هو Tامد وما اعطاش النتاجئ 

Wها�يل يه مرجوة م. 

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
 ìىل مسامهتمك يف هذه اجللسةششكرا الس9يد الوز�ر، وH كرمك.  

ن�gقل ٕاىل السؤال املوTه ٕاىل الس9يدة وز�رة التضامن واملرٔ�ة واSٔرسة 
اللكمة �Sٔد السادة . والتمنية Mج�عية حول ظاهرة الطفو¼ املرشدة

  .املس�شار�ن من فريق اSٔصا¼ واملعارصة

  :املس�شار الس9يد الش9ياملس�شار الس9يد الش9ياملس�شار الس9يد الش9ياملس�شار الس9يد الش9يخخخخ ٔ�محدو ٔ�دبدا ٔ�محدو ٔ�دبدا ٔ�محدو ٔ�دبدا ٔ�محدو ٔ�دبدا
  .شكرا الس9يد الرئBس

  .eسم هللا الرمحن الرحمي
  الس9يدة الوز�رة احملرتمة،

  الس9يدة والسادة املس�شارون احملرتمون،
الس9يدة الوز�رة، كام ال خيفى Hليمك يعترب ٔ�طفال اليوم مه رTال �لغد، 
Òا وجب اختاذ اكفة الوسائل لت�شþهتم ت�ش9ئة اج�عية سلمية وäكوينا قوميا 

ٕاال ٔ�نه ولٔسف الشديد ورمغ . اتنا الوطنية احلضاريةي�ىش ومقوم
اCهودات املبذو¼ يف هذا اCال، الزالت ظاهرة الطفو¼ املرشدة مgفش9ية 
وeشلك ¾بري وفظيع يف ش9ىت شوارع مدننا، هذه الظاهرة اليت لها انعاكسات 
وخمية Hىل جممتعنا، حFث ٔ�صبحنا نصادف ٔ�طفاال صغارا ذ¾ورا وٕا�4 

يف الشوارع ليل هنار و�ٓخرون ميارسون ال�سول �لك ٔ�شاك�  ي�سكعون
  .ؤ�نواHه

ٕان وضعية الطفو¼ ببالد�، شامال وجWو�، تعترب وضعية Tد مقلقة، 
دو¼ يف ٔ�فق  189تنعكس سلبا Hىل حتقFق ٔ�هداف اSٔلفFة اليت تب�هتا 

، حFث الزالت ìسب وفFات اSٔطفال دون اخلامسة Tد مرتفعة، كام 2015
رة Ïشغيل اSٔطفال الزالت مgفش9ية ببالد�، هذا فضال عن الهدر ٔ�ن ظاه

  . املدريس، vاصة يف ٔ�وساط الفgيات �لعامل القروي
كام ìس;ل، الس9يدة الوز�رة، ارتفاع Hدد ٔ�طفال الشوارع واSٔطفال 
املت�ىل عهنم واSٔطفال ا�Òن يوTدون يف مراكز ٕاHادة التlٔهيل، مع ما تعانيه 

مزرية eس´ب Mكتظاظ وسوء التدبري وال�س9يري هذه الف�ة من ظروف 
  .وقU املوارد املكونة واملؤهU داvل هذه املراكز

لهذا ìسائلمك، الس9يدة الوز�رة، عن حصيU جمهودات وزارäمك وما مقمت 
به وما س9تقومون به يف املس9تقyل ¾وزارة وصية �لقضاء Hىل هذه الظاهرة 

  .اخلطرية اليت تنخر لٔسف جسد جممتعنا
  .شكرا الس9يد الرئBس

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
اللكمة �لس9يدة الوز�رة يف ٕاطار اجلواب Hىل . شكرا الس9يد املس�شار

  .السؤال

  :الس9يدة eس9مية احلقاوي، وز�رة التضامن واملرٔ�ة واSٔالس9يدة eس9مية احلقاوي، وز�رة التضامن واملرٔ�ة واSٔالس9يدة eس9مية احلقاوي، وز�رة التضامن واملرٔ�ة واSٔالس9يدة eس9مية احلقاوي، وز�رة التضامن واملرٔ�ة واSٔرسرسرسرسة والتمنية Mج�عيةة والتمنية Mج�عيةة والتمنية Mج�عيةة والتمنية Mج�عية
 Mىل هذا السؤال املهم، طرحمتوه سؤH شكرا �لس9يد املس�شار احملرتم

ظاهرة - ن لمك مربرات لطر�ه eشلك �ٓين، مع ٔ�ن هذه الظاهرة �ٓنيا البد �ٔ 
مس9مترة ومعيقة ومس9تف�U وبدٔ�ت تتواP وكذÑ لها Tذور  -Ïرشد اSٔطفال

  .يف املايض
طلبمت بعض إالحصاءات، يعين مع اكمل اSٔسف البد ٔ�ن ٔ�ؤكد ٔ�ن 
لBست هناك ٕاحصاءات رمسية خبصوص اSٔطفال يف وضعية الشارع، كام 

  . ت املوجودة مgضاربة و®ري رمسيةٔ�ن إالحصاءا
ٕاال ٔ�ن هناك حبث مFداين قامت به وزارة التضامن واملرٔ�ة واSٔرسة 

  : والتمنية Mج�عية، حصيلته اكنت هذه اSٔرقام
موقع Sٔطفال يف وضعية  214هناك يف مدينة اPار البيضاء فقط 

من الفgيات  %11طفل يف هاته الوضعية، مهنم  294الشارع، فهيم 
 %94س9نة،  18و 15مهنم ما بني  %80: من اÒ¾ور، ٔ�عامرمه %89و

س9بق هلم ٔ�ن متدرسوا مع انقطاعهم املبكر عن ا�متدرس، مما يؤكد بlٔن 
الس´ب الرئBيس يف وجود هذه الظاهرة واس9تف�الها واس9مترارها هو الهدر 
املدريس، كام ٔ�ن Tل هؤالء اSٔطفال يعانون، بل تعاين ٔ�رسمه من التفكك 

املدقع، مما يؤكد Hىل الس´ب الثاين يف وجود اSٔطفال يف الشارع  والفقر
  .وهو الفقر والتفكك العائيل

 ÑÒ ،ٔمل ٔ�ن نطوق هاته الظاهرة ٕ�سرتاجتية وقائية وحامئيةlحنن ن
و�دات محلاية الطفو¼ وهناك مصلحتني لٕالسعاف  5اس9ت�دثت 

يف مدين�ني فقط،  Mج�عي املتنقل، نlٔمل ٔ�ن نعمم هاته التجربة املوجودة
  . اPار البيضاء ومكWاس Hىل �يق املدن املغربية

يف وضعية " مدن بدون ٔ�طفال"ال ن�ىس كذÑ الرب�مج اÒي ٔ�طلقWاه 
الشارع، وكذÑ صندوق التاكفل Mج�عي اÒي من شlٔنه ٔ�ن ×ساHد 
اSٔرس الفقرية ٔ�ن متكن ٔ�طفالها من التعمل ومن ا�متدرس وMحgفاظ هبم يف 

  . دارس بدال من وجودمه يف الشارعامل
كام ٔ�نه هناك مyادرات ف	 يتعلق مبؤسسات الرHاية Mج�عية اليت 
يعترب بعضها مlٔوى لٔطفال يف وضعية الشارع، حنن يف ٕاطار مالءمهتا مع 

حنسن من جودة اخلدمات اليت تقدم فهيا وكذÑ جنود  14.05القانون 
ا اكن هناك سؤال �ٓخر من وراء هذا املناخ اÒي يعBش فFه اSٔطفال، ٕاذ
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 . السؤال ٔ�� مس9تعدة لٕالTابة

  ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
  .اللكمة �Sٔد السادة املس�شار�ن. شكرا الس9يدة الوز�رة

        ::::املس�شار الس9يد عبد هللا عباداملس�شار الس9يد عبد هللا عباداملس�شار الس9يد عبد هللا عباداملس�شار الس9يد عبد هللا عباد
  .شكرا الس9يد الرئBس

  الس9يدة الوز�رة،
  ٕاخواين املس�شار�ن،

ك يعين كتجيين غريبة، الس9يدة الوز�رة، رصا�ة إالحصائيات ا�يل عند
Sٔن هذا مشلك �ول يف املغرب ووزارäمك احملرتمة معروفة ®ري يف الر�ط 

  . �ش نقول Ñ الرصا�ة
، ههاذ الوزارة دØلمك، الس9يدة الوز�رة، راه خصها Ïشمل املغرب لك

واملغاربة راه �غيني، احWا Hالش حطينا ذاك السؤال دØل اSٔطفال، اكينني 
ا�يل هام مرشد�ن، احWا ابغينا حنرصو هاذ الظاهرة وحنرصو الناس املس9نني 

هاذ اخلطlٔ ما �دو �يق صغري، ولكن مع حكومgمك احملرتمة ٔ�ظن يصعب 
  . Hلهيا حتقق يش ٕاجناز يف هاذ الباب

الس9يدة الوز�رة، راه اك�ن احللول دØل هاذ اليش، راه املغاربة لكهم 
ارة ا�يل خصها تنظم وخصها �غيني حيلوا معمك هاذ املشالك، ولكن الوز

Ïسري، Sٔن احلكومة دØلمك يه ا�يل عندها ٕاماكنيات، عندها عامل، عندها 
اك�ن امجلاHات احمللية، .. الباشوات، اك�ن املسؤولني يف اSٔقالمي ا�يل ميكن

لك ٕاقلمي ٕاقلمي، الس9يدة الوز�رة، اك�ن املBسور�ن ا�يل ابغاو ×سامهوا يف هاذ 
  . ا�يل ابغات Ïسامه، Sٔن عند� مشلك ¾بري هذا املسlٔ¼، اك�ن الناس

ٔ�� ك�سمع يف ٔ�ورو�، ولو ٔ�ور� بعيدة Hلينا ومgقدمة Hلينا، ك�سمع 
اPري ٕاذا ®ري رضبوه واPيه، املسؤولني ¾ميش9يو ��ار ويقولو اHالش 
رضبيت هاذ الوP وHالش ما تتقرهيش وكذا، احWا Hىل اSٔقل ما نوصلوش 

ينا، Sٔن املغاربة ¾يوPوا �زاف، ولكن Hىل اSٔقل لهاذ اليش، اصعيب Hل 
�كون عند� لك عام¼ عام¼ ٔ�و لك جامHة جامHة äكون فهيا مجعية ا�يل 
ملكفة هباذ املسائل، ا�يل Hىل اSٔقل ٕاذا شفWا الوP الصغري ®ادي ي�رشد 

عند� ما .. منش9يو نقومو به، نديوه �لمدرسة، اك�ن دار اSٔطفال، اك�ن
  . مع اSٔسف وزارäمك ما كتفوÏش الر�ط يتعمل، ولكن

  .وشكرا الس9يد الوز�ر

  ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
اللكمة �لس9يدة الوز�رة يف ٕاطار الرد Hىل . شكرا الس9يد املس�شار

  .التعقFب

        ::::الس9يدة وز�رة التضامن واملرٔ�ة واSٔالس9يدة وز�رة التضامن واملرٔ�ة واSٔالس9يدة وز�رة التضامن واملرٔ�ة واSٔالس9يدة وز�رة التضامن واملرٔ�ة واSٔرسرسرسرسة والتمنية Mج�عيةة والتمنية Mج�عيةة والتمنية Mج�عيةة والتمنية Mج�عية
ا مغلوطة، امسح يل، الس9يد املس�شار، قدممت مجموHة من املعطيات لكه

مهنا ٔ�ن وزارتنا Ïش9تغل يف �دود الر�ط، بB� لنا متثيلية من vالل التعاون 

مؤسسة �لرHاية Mج�عية  1500الوطين يف لك ربوع الوطن، عند� 
موظف م�Wرش Hىل  5000م�Wرشة Hىل الرتاب الوطنية، عند� ما �زيد عن 

اون الوطين وواك¼ الرتاب الوطين، عند� القطب Mج�عي ا�يل هو التع
التمنية Mج�عية وكذÑ مؤسسة العمل Mج�عي لتخرجي الفاHلني 

ال ميكن مع . ٕاطار فاHل اج�عي M60ج�عيني، ا�يل كنخرجو لك س9نة 
  . هاته اSٔرقام ٔ�ن تقول ٔ�ننا موجود�ن يف الر�ط فقط، هذه اSٔوىل

ا �زاف، اكنوا يف الثانية، نبغي نقول بlٔن املغاربة ما ابقاوش ¾يوPو 
، و�لتايل ال ميكن ٔ�ن %2,5 عندك {� اليوم Ø 7,5الس9تWBات ¾يوPوا 

äكون هاته جحة ٔ�ي اكن ليك ال نقدم اخلدمات اليت ×س9تحقها اCمتع املغريب، 
  . زاد ٔ�و نقص من حFث العدد

ٔ�ما ف	 يتعلق �ملعطيات ا�يل قليت، الس9يد املس�شار احملرتم، هناك 
ملبادرات اليت نقوم هبا، ؤ�ريد ٔ�ن ٔ�غتمن هذه الفرصة ليك ٔ�حصح مجموHة من ا

ما �روج يف هذه اØSٔم يف بعض املواقع واليت تقول بlٔن اSٔطفال يف مدينة 
اPار البيضاء �زداد Hددمه بعد لك مyاراة، نبغي ٔ�ؤكد اليوم ٔ�ماممك يف هذا 

عة لوزارتنا اCلس، نعم، انطالقا من و�دة إالسعاف املتنقU ا�يل يه _ب
وقفWا Hىل هاته احلقFقة، ونقول لمك مايش ®ري مyاراة، ٕاذا اكنت مyاراة Hادية 

دØل اSٔطفال وٕاذا اكنت العبة الرTاء والوداد ¾يزتادوا  8ٕاىل  5تزيدادوا من 
  . طفل يف املدينة 25حىت 

وهناك مسرسة اليوم، من السامرسة من يقفون عقب لك مyاراة �ش 
التاهئني القادمني من بعيد، ما ابقاش عندمه املال، ما كريصدوا اSٔطفال 

عرفوش ¾يفاش �رجعوا Pيورمه، و×س9تقطبوهنم ويورطوهنم يف ش9باكت 
اHPارة و×س9تعملوهنم يف ال�شغيل، فlٔ� ابغيت نوحض هاذ اSٔمر �ش نقول 
�لفعل هناك ظاهرة خطرية اليوم تتفامق، خصنا نتجندو لها اكملني وخصنا 

الظواهر، ¾ون ما اكن�ش عند� ذيك الو�دة املتنقU يف مدينة 7رصدو هاته 
اPار البيضاء ما كناش ®ادي نوقفو Hىل هاذ احلقFقة، اSٓن و�دة إالسعاف 
املتنقU كتاvذ ذوك اSٔطفال التاهئني وكرتدمه لواPهيم، وٕاذا اكنوا ¾بيرب�ن يش 

رسة يف اشوية تتعطهيم �ش �رجعوا لواPهيم وك�سدو الباب Hىل السام
  . الطفو¼ وا�Òن ميسون برباءة اSٔطفال

 .شكرا الس9يد الرئBس

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
  . شكرا الس9يدة الوز�رة، وìشكرمك Hىل مسامهتمك يف هذه اجللسة

ن�gقل ٕاىل السؤال اvSٔري املوTه ٕاىل الس9يد الوز�ر امللكف �لعالقات 
اللكمة �Sٔد . �لسجناء مع الربملان واCمتع املدين حول تدهور الوضع الصحي

  .السادة املس�شار�ن من الفريق Mشرتايك

        ::::محمد الهبطيمحمد الهبطيمحمد الهبطيمحمد الهبطي        املس�شار الس9يداملس�شار الس9يداملس�شار الس9يداملس�شار الس9يد
  .شكرا الس9يد الرئBس

  الس9يدة والس9يد الوز�ر،
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  ٕاخواين ؤ�خيت املس�شارة احملرتمة،
الس9يد الوز�ر، س�gفقون معي Hىل ٔ�نه يف اSٓونة اvSٔرية äزايد Mه�م 

ؤسسات السجنية ببالد�، من ·ة 7رى بصورة ملحوظة حول ٔ�وضاع امل
يف املواقع Mج�عية صور يندى لها اجلبني حول ٔ�وضاع جسنائنا، وهذا ٔ�مر 
يثقل مضري� ومضري مجيع املغاربة، ومن ·ة 4نية اك�ن هناك التقر�ر الصادم 
دØل ا�لجنة الربملانية وا�يل وقفت Hىل وا�د العدد دØل اSٔمور، مهنا ٔ�وال 

Mس�Fعابية، Mكتظاظ الشديد يف املؤسسة السجنية وا�يل الطاقة 
ٔ�لف، والسجون اSٓن ا�يل اكينة يه معدة فقط الس9تقyال  75¾يت;اوز اليوم 

  . ٔ�لف جسني 30
هذا، �ٕالضافة ٕاىل قضاØ ٔ�خرى تتعلق �لتقFد �لقواHد ا�منوذجFة 

املت�دة  �لسجناء يف ٕاطار وا�د العدد دØل اSٔمور ا�يل صادرة Hىل اSٔمم
  . وكذÑ ف	 يتعلق �لقانون دØلنا، القانون ا�يل خصو ُحيرتم ويُفّعل

ٕازاء هذه اSٔوضاع وٕازاء مظاهر القلق ا�يل كتعرفها السجون يف بالد�، 
ìسائلمك، الس9يد الوز�ر، عن إالجراءات الكفUF ٔ�وال بتحسني الوضع 

وى وذات الصحي، Sٔن الوضع الصحي هو وا�د املسlٔ¼ ذات ٔ�مهية قص
ٔ�ولوية وكذÑ عن ا�ططات اليت تعزتم احلكومة ٕالصالح ٔ�وضاع 

  . املؤسسات السجنية
  .شكرا

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
اللكمة �لس9يد الوز�ر يف ٕاطار اجلواب Hىل . شكرا الس9يد املس�شار

  .السؤال

الس9يد احلبBب الشو�ين، الوز�ر امللكف �لعالقات مع الالس9يد احلبBب الشو�ين، الوز�ر امللكف �لعالقات مع الالس9يد احلبBب الشو�ين، الوز�ر امللكف �لعالقات مع الالس9يد احلبBب الشو�ين، الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربربربربملان واCمتع ملان واCمتع ملان واCمتع ملان واCمتع 
        ::::املديناملديناملديناملدين
  .هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Hىل س9يد املرسلني eسم

  .شكرا الس9يد الرئBس
  الس9يدة والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

طبعا بدوري ٔ�نوه �اله�م املزتايد داvل الربملان مبلف السجون ووضع 
  . السجناء

ٕاذا ٔ�رد� ٔ�ن نبدٔ� من اvSٔري، كام كنقولو نبداو من اvSٔري، ®ادي نقول 
 بlٔن املشلك املرصود اSٓن مرتبط ببعض الظواهر ا�يل جعز ال القانون لمك

وال التدابري املادية الرمقية ٔ�ن حتلها، اك�ن مشلك Mكتظاظ ا�يل مرتبط 
  . �لس9ياسة اجلنائية يف البالد وٕ�صالح العدا¼

من السجناء دØلنا يف وضع  %45اليوم، ؤ�نمت تعرفون حوايل تقريبا 
ٔ�لف جسني، حوايل النصف يف وضعية احgياط،  70حوايل  احgياط، تقريبا

هاذ الوضع مشلك جوهري مرتبط �لصبBب دØل مWظومة العدا¼ يف قطاع 
  . السجون

وٕاال بلغة اSٔرقام، صدقوين، الس9يد املس�شار احملرتم، وهاذ اCهود 

مWذ تlٔسBس ٔ�و مWذ ٕا�داث  2011- 2008قامت به احلكومة السابقة من 
لعامة �لسجون وٕاHادة إالدماج، يعين اSٔرقام ا�يل مgوفرة اكن من املندوبية ا

  . املفروض ت�gج حتسن ¾بري
 38يف املوضوع دØل الص�ة ا�يل اكن هو جوهر السؤال دØلمك، 

 21رس�ر،  876رس�ر اليوم  644مص�ة،  43اليوم  2008مص�ة يف 
 105س9يارات ٕاسعاف ٕاضافFة، اSٔطباء من  9 ،2011س9يارة ٕاسعاف يف

 330ٔ�لف ٕاىل  243، الفحوصات الطبية 2011يف  149ٕاىل  2008يف 
  . ٔ�لف

يف املوضوع دØل إاليواء، انتقل العدد دØل السجناء من تقريبا 
تقريبا، يف هاذ املدة وقع جمهود اس�°ري ا�يل  69.000ٕاىل تقريبا  54.660

 ٔ�ي املسا�ة، من %43رفع يعين سقف إاليواء دØل السجون تقريبا بــ 
ٕاخل، لكن هاذ ... vالل طبعا بناء جسون Tديدة، توس9يع جسون ٔ�خرى

  . ما �لش الوضعية هاليش لك
ٔ�ما يعين يف املقاربة احلكومFة اليوم ٔ�ننا حنتاج ٕاىل مقاربة Tديدة، عنواهنا 
ماذا؟ ٔ�ن ٔ�ي جممتع عندما ي´ين السجون يب�هيا SٔمWه، ٔ�نه ¾يداروا متاك �س 

املمتلاكت دØل عباد هللا، ¾يد�رمه متاك من ا�يل مفروض ¾هيددوا اSٔمن و 
T�ٔل ٕاHادة إالدماج، مايش عقا� من T�ٔل العقاب، ٕاHادة إالدماج، وهاذ 

  . يف ٕاطار القانون هاليش لك
لٔسف الشديد اليوم، جيب ٔ�ن ìس;ل، رمغ لك هاذ اCهود املبذو¼، 

ٔ�ي ما  اCمتع السجين لBس مفgو�ا Hىل اCمتع، خصوصا اCمتع املدين،
اكي�ش رشاكة، ما اكي�ش حتمل جممتعي لوضعية السجون، اكينة مقاربة 
حكومFة، تدابري ٕادارية، اليوم الرؤية احلكومFة تنصب ٔ�ساسا Hىل مراجعة 
هاذ املنظور من vالل ما دعو� ٕاليه �حكومة ٕاىل تدشني حوار 

ع حكومة ليك نعكف Hىل املداvل اجلديدة جلعل اCمت/جممتع مدين/�رملاين
السجين جممتع فFه املسؤولية امجلاعية من T�ٔل التغلب Hىل هاذ املعضالت، 
ا�يل تlٔكد ٔ�ن الفلوس بو�دها ما كت�لهاش، ولكن مرتبطة مبنظومة العدا¼، 

  . مرتبطة �لتدبري العام دØل إالشاكلية
  .شكرا الس9يد الرئBس

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
يف ٕاطار التعقFب Hىل  اللكمة �لس9يد املس�شار. شكرا الس9يد الوز�ر

  .اجلواب

        ::::املس�شار الس9يد محمد الهبطياملس�شار الس9يد محمد الهبطياملس�شار الس9يد محمد الهبطياملس�شار الس9يد محمد الهبطي
®ري واكن . شكرا الس9يد الوز�ر Hىل التوضي�ات ا�يل Tات يف جوا�مك

ٔ�وال هاذ املوضوع دØل السجون هو وا�د املؤرش يقاس به مدى ا�رتامWا 
حلقوق إالìسان، و�لتايل ٔ�ي تعرث، ٔ�ي تباطؤ يف معاجلة هاذ املوضوع 

  .هذا من Tانبيقهقر�، 
Wو املشلك ا�يل ¾يعانيو مg´سìل الس9ياسة  هØالسجون ٕاىل املشلك د
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اجلنائية ا�يل كتجعل ٔ�ن ال�س9بة دØل Mعتقال Mحgياطي تزتايد، ؤ�� 
كنت ابغيت ìسمع يف جوا�مك ٕاجراءات معلية وملموسة يف الزمن �ش هاذ 

 gحM عتقالM قى هذاyBياطي ¾يثقل املشلك ما يتجرجرش، ٕاىل مىت س
Hىل الوضع يف السجون؟ و�لتايل واش هذا مرتبط H�ٕادة النظر يف 

  . الس9ياسة اجلنائية؟ يعين خص �كون وا�د احلل
اك�ن وا�د العدد دØل اPول ا�يل اهتدت ٕاىل �لول ولقات �لول 
معلية، ها هام Tرياننا يف الربتغال عندمه جتربة رائدة وا�يل نقصو فهيا من 

gياطي ف	 يتعلق �لتعاطي �لم�درات، الربتغاليون يعتربون Mعتقال Mح 
 .Hىل ٔ�ن من يتعاطى �لم�درات لBس جمرما بل مريضا جيب العناية به

و�لتايل جيب ٕاHادة النظر يف هاذ املسlٔ¼ دØل Mعتقال Mحgياطي، 
والس9	 ٔ�ننا كنوقفو Hىل وا�د املفارقة كذÑ يف هاذ الباب، هناك من 

 gل احملامكة يعتقل احØمكل إالجراءات دäق معه وFىل ٔ�ساس التحقH ياطيا
دØلو، واك�ن ا�يل ¾يت�امك �لسجن وما ¾يدvلش، كنالحظو اك�ن وا�د 

  .املفارقة
ٕاىل Tانب هاذ اليش ®ادي خنتمت ®ري بوا�د املسlٔ¼، عند� وا�د 
السجن يف مدينة شفشاون ت´ىن يف عهد Mس9تعامر، اSٓن تالىش، والت 

ية دØلو �رتئة، وإالشاكل هو ٔ�ن الساكنة دØل إالقلمي لكها كتعاين، Sٔن البنا
الناس ا�يل ¾يت�امكوا يف شفشاون ¾ي�سجنوا يف تطوان ويف واد الو، وهذا 

  .ٕاشاكل ¾بري Tدا، Sٔن ما تالىش من املؤسسات السجنية مل يقع تعويضها
  .وشكرا

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
�لس9يد الوز�ر يف ٕاطار الرد Hىل اللكمة . شكرا الس9يد املس�شار

 .التعقFب

        ::::الس9يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الالس9يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الالس9يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الالس9يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربربربربملان واCمتع املدينملان واCمتع املدينملان واCمتع املدينملان واCمتع املدين
  .شكرا الس9يد الرئBس

  الس9يد املس�شار،
طالبمت ٕ�جراءات، دا� هاذ احلكومة عندها مشلكة، ٕاذا ابغات äزرب 

  ول ـــوار حــاك�ن ح .. وار وما اكي�شــا اكي�ش ال�شار¾ية وما اكي�ش احلLم

ٕاصالح العدا¼، حنن اPميقراطية عندها رضيبة يه الزمن، هاذ احلوار 
مفروض خيرج خبالصات وبتدابري وٕ�جراءات ا�يل تصلح اSٔوضاع، ما يش 

  .حوار من T�ٔل احلوار، ٕاذن هذا لكنا فFه اليوم رشاكء ومسؤولون
ملدين اك�ن ٔ�يضا حوار حول السجون، احWا اSٓن يف تفاHل مع اCمتع ا

ٕالHداد رؤية وخطة لهذا احلوار ٔ�يضا، هاذي �ٓليات رضورية، لكن يف 
املقابل ٔ�� ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�لفت Mن�yاه ٕاىل ٔ�مهية الفعل الربملاين، اليوم �ش يويل 

Fسامه يف �ٓلBن هذا تSٔ ،عددةgدا ٔ�ن تتحرك جلان اس9تطالع مT اديHات 
قاموا به إالخوان Hىل ت�yع وتدقFق واف�gاص الوضع السجين، والعمل ا�يل 
يف  ات،®ن مالحظــمس9توى النواب اكن �م Tدا، رمغ ما قFل حو� م

مهنجية اش9تغالو، يف Hدة ٔ�مور، ولكن اكن �ام، اليوم نlٔمل ٔ�ن تتضافر 
  .اجلهود ل�شخيص هذا الوضع والتعاطي معه بتدابري وٕاجراءات مسؤو¼

لسجون، اليوم نعطيمك اليوم ٕاشاكل دØل القفة، طرحوا خمدرات يف ا
القفة ا�يل القانون دØلنا كBسمح هبا، تعترب مشلكة عويصة يف التعاطي مع 
ا�درات، لٔسف اليوم ٔ�ن هذا رمق مرعب ٔ�ن ال�ساء الض�اØ ا�يل 
¾يديو القفة �ش يديوها Sٔزوا·م ٔ�و ٔ�بناؤمه ٔ�و ٕاخواهنم و¾يدvلوا ٕاىل 

وم، �حكومة السجن والو �اميل خمدرات يف ارتفاع، هل ميكن الي
وكربملان، ٔ�ن نقرر نظر Tديد يف وضع القفة ليك حنمل املسؤولية يف 
موضوع ا�درات داvل السجون ملن �كون املسؤول املبارش Hىل إالدارة 
دØل السجن، هذا اليوم سؤال ما ميك�ش احلكومة _vذ فFه مyادرة 

U;مس9تع.  
وهرية يف فWمتىن ٔ�ن يقع تضافر اجلهود لرصد وÏشخيص اSٔعطاب اجل

ٕاطار حوار مسؤول وäاكمل اSٔدوار، و�ٔ¾يد ٕان شاء هللا هاذ الوالية 
®ادي تعرف تدابري نوعية، ال يف موضوع Mعتقال Mحgياطي وال يف 
موضوع هاذ اليش دØل التغذية والقفة وما يتعلق �لوضع العام �لسجون 

  .من T�ٔل ٔ�ن äكون لٔمن، لٕالدماج ولكرامة السجناء ٔ�يضا
  .شكرا

        ::::الس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسةالس9يد رئBس اجللسة
  .شكرا الس9يد الوز�ر، وìشكر امجليع

  .رفعت اجللسةرفعت اجللسةرفعت اجللسةرفعت اجللسة


