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�كتو�ر 23( 1433 ذو احل"ة 7ٔ 2012( 

        777733338888حمرض اجللسة رمق حمرض اجللسة رمق حمرض اجللسة رمق حمرض اجللسة رمق 

�كتو�ر 23  (1433 ذو احل"ة 7 الثال2ء: التارخيالتارخيالتارخيالتارخئ 2012(  
  . لساBرئAس ل الثايناخلليفة  ،فضييلمحمد الس8يد  املس�شار : الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
 ثانيةال  الساNة ، ابتداء مندقEقة سونساعتان وثالث ومخ : التوقEتالتوقEتالتوقEتالتوقEت
  . بعد الزوال الثالثة واSٔربعنيواPقEقة 

   .يةه مZاقشة اSٔس8ئX الشف  ::::Wدول اSٔعاملWدول اSٔعاملWدول اSٔعاملWدول اSٔعامل

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

        ::::املس�شار الس8يد محمد فضييل، رئAس اجللسةاملس�شار الس8يد محمد فضييل، رئAس اجللسةاملس�شار الس8يد محمد فضييل، رئAس اجللسةاملس�شار الس8يد محمد فضييل، رئAس اجللسة
  .gسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Nىل ٔ�رشف املرسلني

  .gسم هللا، ٔ�Nلن عن افiتاح اجللسة
  السادة الوزراء احملرتمني،

  الس8يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
من اPس8تور، ووفقا ملقiضيات النظام  100معال بoٔحاكم الفصل 

اPاxيل Bلس املس�شار�ن، خيصص اBلس هذه اجللسة Sٔس8ئX السادة 
  . املس�شار�ن ؤ�جوبة احلكومة Nلهيا

ل الرشوع يف تناول اSٔس8ئX الشفهية املدرWة يف Wدول اSٔعامل، وق|
�عطي اللكمة �لس8يد ٔ�مني اBلس ليطلعنا Nىل ما Wد من مراسالت ٔ

  .وٕاNال�ت، فليتفضل الس8يد اSٔمني مشكورا

        ::::املس�شار الس8يد عبد ا�لطيف ٔ�بدوح، ٔ�مني اBلساملس�شار الس8يد عبد ا�لطيف ٔ�بدوح، ٔ�مني اBلساملس�شار الس8يد عبد ا�لطيف ٔ�بدوح، ٔ�مني اBلساملس�شار الس8يد عبد ا�لطيف ٔ�بدوح، ٔ�مني اBلس
  .شكرا الس8يد الرئAس

  السادة املس�شار�ن احملرتمني،
بة لٕالNال�ت واملراسالت اليت توصلت هبا رئاسة جملس �ل�س8 

  :املس�شار�ن، �رشفين ٔ�ن ٔ�ويف جملسمك املوقر مبا ييل
توصلت رئاسة اBلس مبراسX من الوز�ر امللكف �لعالقات مع  - 1

الربملان، خيرب من xاللها اBلس ٔ�ن الس8يد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر 
سiAوىل إالWابة �لنيابة عن اSٔس8ئX املو�ة  �قiصاد املالية امللكف �ملزيانية

 .لقطاع التجهزي والنقل
توصلت الرئاسة كذ¡ مبراسX من رئAس فريق الت�الف �شرتايك   - 2

يطلب من xاللها تoٔجEل السؤال املوWه �لس8يد وز�ر ال�شغيل حول 
 .ٕاىل Wلسة الحقة "مقاوليت"مشالك �ر�مج 

بية اليت توصل هبا جملس ٔ�ما �ل�س8بة لٔ©س8ئX الشفهية والكiا
�كتو�ر 23املس�شار�ن ٕاىل ªاية يوم الثال2ء ٔ:  

 سؤ�؛ N :46دد اSٔس8ئX الشفهية -

 سؤ�ن؛: Nدد اSٔس8ئX الكiابية -

 . جواب واد: Nدد اSٔجوبة الكiابية -
  .شكرا الس8يد الرئAس

        ::::الس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسة
  .شكرا �لس8يد اSٔمني

اسة اBلس، س�|دٔ� �ٕالاطة ومنر ٕاىل طلبات إالاطة الواردة Nىل رئ
  .اSٔوىل، سiAوىل رش±ا الفريق الفEدرايل، اللكمة �لفريق الفEدرايل

        ::::املس�شار الس8يد محمد دعيدNةاملس�شار الس8يد محمد دعيدNةاملس�شار الس8يد محمد دعيدNةاملس�شار الس8يد محمد دعيدNة
  .مايش الرشح د²لها، الس8يد الرئAس، طر±ا

  الس8يد الرئAس،
  الس8يدان الوز�ران،

  الس8يدات والسادة املس�شار�ن،
Bلس املس�شار�ن، ٔ�حEط من النظام اPاxيل  128يف ٕاطار املادة 

جملس8نا املوقر وNربه الرٔ�ي العام الوطين بoٔن اBمع الرشيف �لفوسفاط ا¶ي 
يعد من ٔ�مه امل�شoٓت العامة يف جمال �س�ºرات العمومEة، حEث شلك 

ٕاىل  2010اBمع ٔ�ول مس�مثر معويم xالل الس8نوات اxSٔرية املمتدة من 
2012.  

مليار درمه xالل هذه  58,21ا قميته وقد بلغت اس�ºرات اBمع م
الس8نوات الثالث، ومن املتوقع ٔ�ن يصل م|لغ اس�ºرات اBمع xالل س8نة 

من �س�ºرات  %20مليار درمه، ٔ�ي ما �شلك  24,90ما قميته  2013
X|الل الس8نة املقx ة املتوقعةEالعموم .  

  : ªري ٔ�ن السؤال ا¶ي ي�|ادر ٕاىل ا¶هن

 �س�ºرات العمومEة؟من �س8تفEد من هذه  -

مك Nدد مZاصب الشغل القارة واملؤقiة اليت xلقهتا هذه �س�ºرات  -
 �لمجمع الرشيف �لفوسفاط؟

ما يه القمية املضافة وËس8بة اÊمنو �قiصادي الس�ºرات اBمع الرشيف  -
  �لفوسفاط؟

ٕان واقع احلال يبني ٔ�ن الرشاكت واملقاوالت اSٔجZبية يه اSٔكرث 
ن صفقات اBمع الرشيف �لفوسفاط، وبذ¡ ينطبق Nلينا املثل اس8تفادة م

، ومكثال Nىل ذ¡ الصفقة املربمة مع "xري� كهنديوه لغري�"املغريب القائل 
 DABٕادى الرشاكت الرتÓية �جلرف اSٔصفر لبناء م�شoٔة xاصة �Sٔمسدة 

 107B  107وC  ن هذه . مليار درمه 1,55مبا يفوق�ومن املالحظ ٔ
ة Ýس8تقدم اليد العامX من البÜ اSٔصل ؤ�دثت خمÚ �لقرب من الرشك

 Xصب شغل واد من اليد العامZية، ومل حتدث وال مÓالورش �ل"الية الرت
املغربية، مع العمل ٔ�ن هناك رشاكت مغربية مiخصصة يف هذا اBال، وهو ما 

Eة، مما يدعو السلطات احلكومEرات العمومºة �س�Nة ٕاىل يثري مدى جنا
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�كتو�ر 23( 1433 ذو احل"ة 7ٔ 2012( 

رشوط ٕا�رام الصفقات العمومEة وٕاعطاء اSٔولوية �لمقاوالت مراجعة 
ومراق|ة وارتام مقiضيات ) Offset(والرشاكت املغربية، واعæد عقود 

سوق الشغل حىت �كون لالس�ºرات العمومEة مبختلف القطاNات 
وامل�شoٓت العمومEة مردودية اقiصادية واجæعية وانعاكس ٕاجيايب Nىل 

  .ى اÊمنو �قiصادي وxلق مZاصب الشغلمس8تو 
فهل س�iحمل وزارة ال�شغيل والتكو�ن املهين ووزارة الت"ارة والصناNة 
وٕادارة اBمع الرشيف �لفوسفاط مسؤوليهتا يف ارتام مقiضيات مدونة 
الشغل وحامية وÝشجيع املقاوالت الوطنية ؤ�ن ال يمت ا�لجوء ٕاىل اخلربة 

  داòا داxليا؟اSٔجZبية ٕاال يف اñ انع
  .شكرا الس8يد الرئAس

  :الس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسة
ٕاذن .. شكرا �لس8يد رئAس الفريق، اللكمة اSٓن �لفريق اPس8توري

  .من النظام اPاxيل �لم"لس 128اللكمة �لفريق �شرتايك يف ٕاطار املادة 

        ::::املس�شار الس8يد محمد Nلمياملس�شار الس8يد محمد Nلمياملس�شار الس8يد محمد Nلمياملس�شار الس8يد محمد Nلمي
  الس8يد الرئAس،
  السادة الوزراء،

  ار�ن،الس8يدة والسادة املس�ش
من النظام اPاxيل Bلس املس�شار�ن،  128يف ٕاطار مقiضيات املادة 

�تقدم �مس الفريق �شرتايك �ٕالاطة التاليةٔ:  
  الس8يد الرئAس،

�قدمت احلكومة يف خشص الس8يد وز�ر الرتبية الوطنية ب�رش الحئة ٔ
 مسؤوÊهيا ا¶�ن �رفضون ٕافراغ املساÓن الوظيفEة رمغ مساعي الوزارة، وٕانين

Sٔس8تغرب هذه املهنجية وجعز احلكومة عن ٕافراغ موظفني حيتلون ٔ�مالك 
اPوñ وحيرمون اSٔطر الرتبوية من املساÓن اليت وضعت رهن ٕاشارهتم 

  .مبناس8بة وظيفهتم WSٔل القEام مبهاòم Nىل ٔ�حسن وضع
كام ٔ�نين، الس8يد الرئAس، ٔ�س8تغرب Óيف Ýس8تطيع احلكومة تنفEذ ٔ�حاكم 

واطنني الýسطاء والفقراء ا¶�ن مل �س8تطيعوا ٔ�داء ما إالفراغ يف حق امل
بذمهتم ٕاما لفائدة اSٔبناك ٔ�و جتاه اSٔحاكم الصادرة �Sٔداء ضدمه من طرف 
املالك، وا¶�ن يمت Ýرشيدمه يومEا �ملئات، يف ني تعجز احلكومة عن 
ٕافراغ بعض املسؤولني والنافذ�ن من السكن الوظيفي ومه يتوفرون مع لك 

N سف�  .ىل مساÓن خشصية ٔ�و ٔ�مالك xاصةٔ
�مس الفريق �شرتايك، الس8يد الرئAس، س8بق لنا ٔ�ن �هبنا احلكومة ٕاىل 
�ن جلوءها ٕاىل Ëرش لواحئ املس8تفEد�ن من الريع ومن �مiيازات وªريها من ٔ
املنافع اÊمتيزيية لن يقطع مع ما تؤدي ٕاليه من فساد، وٕامنا س8تؤدي ٕاىل 

وكنا دامئا يف الفريق . ال فائدة �ر� مZه�س8هتالك إالNاليم ا¶ي 
�شرتايك قد ٔ�رش� ٕاىل ٔ�ن Ëرش لواحئ املس8تفEد�ن من مoٔذونيات النقل لن 
يضع دا �لظواهر الفاسدة املس�رشية يف هذا اBال، فرمغ ذ¡ متادت 

  .احلكومة حبد�هثا عن لواحئ معدة ختص املقالع وªريها
احلكومة بoٔن يوWه حكومiه ٕاىل ف|امس فريقي، ٔ�توWه ٕاىل الس8يد رئAس 

تنفEذ �ر�جمها فÚ خيص حماربة الفساد والريع، عوض اÊهبرWة إالNالمEة 
املس8هتلكة، ومن مضهنا Ëرش لواحئ ؤ�سامء املسؤولني ا¶�ن حيتلون عقارات 
وزارة الرتبية الوطنية دون وWه حق، يف ني احلكومة لها اكمل السلط 

��لجوء ٕاىل القضاء �س8تع"ايل ا¶ي ٕ�ماكهنا  ٕالفراغ موظفهيا املتنفذ�ن ولو
�ن تظفر حبمك يف ٕاطار هذه املادة يف ٔ�قرب وقت ممكن، Nلام ٔ�ن اSٔحاكم ٔ

  .�س8تع"الية �كون مشموñ �لتنفEذ املع"ل بقوة القانون
Nىل العموم، فٕان هذا م�ال Wديد Nىل فشل احلكومة وجعزها يف 

يف املقابل، . ت الفساد واملفسد�نموا�ة موظفهيا، فoٔحرى موا�ات لوبيا
فٕان احلكومة Wد جمهتدة فÚ خيص املواطنني املس8تضعفني Nرب الز²دة يف 
احملروقات ومقع املعطلني وٕافراغ املواطنني املعرس�ن من مساكهنم ومقع 
احملت"ني Nىل اSٔزمة املس�رشية اليت يظهر ٔ�ن إالجراءات ªري الشعبية اليت 

 .املق|ل لن تؤدي ٕاال ٕاىل ز²دهتا صاح|ت مرشوع املزيانية
�س�سمح الس8يد الرئAس. وشكرأ.  

        ::::الس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسة
  .اللكمة لفريق اSٔصاñ واملعارصة، الس8يد رئAس الفريق، تفضل. شكرا

        ::::املس�شار الس8يد عبد احلكمي ب�شامشاملس�شار الس8يد عبد احلكمي ب�شامشاملس�شار الس8يد عبد احلكمي ب�شامشاملس�شار الس8يد عبد احلكمي ب�شامش
  .شكرا الس8يد الرئAس

  السادة الوزراء،
�خوايت، ٕاخواين السادة املس�شارون احملرتمون،ٔ  

  الس8يد الرئAس،
فهيا Ýسجيل �لوقائع الاكمLes CD ( X(هذه اSٔقراص املدجمة، هاذ 

جللسة املساءñ الشهرية اليت اس8تضاف فهيا جملس املس�شار�ن الس8يد 
�شهر، واكن ٔ�د حماور  4يونيو، ق|ل حوايل  5رئAس احلكومة احملرتم يوم ٔ

 N صاد الريع ا�يل �لكمواiليه إالخوان يف ت� اجللسة هو حمور حماربة اق
  .الفريق �شرتايك

�� راجعت هذا ال�سجيل واس8توقفين واد املقطع وªادي Ëرشح ما ٔ
يقول . يه مZاس8بة �س�شهاد هبذا املقطع من �م الس8يد رئAس احلكومة

فEه وهو جييب Nىل ٔ�س8ئX السادة املس�شار�ن حول اقiصاد الريع، ؤ�فiح 
تoٔسس احلمك : "رئAس احلكومةمزدوجiني �ش �كون ٔ�مني، يقول الس8يد 

، ومىض "يف عهد احلسن الثاين رمحه هللا Nىل ٔ�ساس �س8تفادة من الريع
الس8يد رئAس احلكومة �رشح مظاهر ان�شار الريع، وتوقف �لتفصيل عند 

 –الفساد �نت�ايب ا¶ي وقع يف احلس8مية : "وقال 2009حمطة انت�ا�ت 
ا ظل وز�ر Wالسا يف اSٔرض ٔ�ربع عندم - يقصد يف �ة �زة احلس8مية �و�ت

 -يقصد حزب اSٔصاñ واملعارصة –مرات ود�رت اªSٔلبية جلهة ٔ�خرى 
رئAس �ة �زة احلس8مية �و�ت، الفساد ا¶ي وقع يف  اواPكتور محمد بودر 
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�كتو�ر 23( 1433 ذو احل"ة 7ٔ 2012( 

Nدة مدن والرئاسات اليت ٔ�عطيت �لقوة وال زالت تداعياهتا كذ¡ مس8مترة 
Aس احلكومة يف الرشح ليخمت تعقEبه يف ، ومييض الس8يد رئ "ٕاىل يومZا هذا

الس8ياسة م|نية Nىل املعقول وNىل : "هذا احملور بنصي�ة محمودة يقول فهيا
  ".الصدق

طيب حنن اSٓن، الس8يد الرئAس، ٔ�مام ٔ�د احæلني، ؤ�ود هبذه 
املناس8بة ٔ�ن ٔ�حEط الس8يد رئAس احلكومة ؤ�حEطمك مجيعا بoٔن هذه 

�ت قد �ٓلت ٕاىل هذا احلزب وٕاىل الس8يد الرئاسات �ة �زة احلس8مية �و
ٕاما ٔ�ن هذه : ، حنن ٕاذن ٔ�مام ٔ�د احæلنياالرئAس اPكتور محمد بودر 

اجلهات ا�يل دمعت احلزب إالداري ورWاالت السلطة من Wديد دمعوا 
هذا الرئAس ا�يل حصل �ٕالجامع، وصوتوا Nليه حىت الناس د²ل اªSٔلبية 

من الس8يد رئAس احلكومة ا�يل هو رئAس  احلكومEة، ويف هذه احلاñ نطلب
  .اقضائي اهاذ رWاالت السلطة يفiح gشoٔهنم حتقEق

�حæل الثاين وهو ٔ�ن هاذ الترصحي ا�يل قدمو الس8يد رئAس احلكومة 
فEه الك�ري من املبالغات حىت ٔ�قول املغالطات، وملا اكن الس8يد رئAس 

، ملا اكن ذ¡ مق|وال احلكومة ق|ل ما يويل رئAس حكومة Óيقول هاذ ال$م
يف ٕاطار التنافس الس8يايس و�نت�ايب لكZه مل يعد مق|وال ٔ�ن يصدر عن 

  .رئAس حكومة
اNالش كنطرح من Wديد هذا املوضوع؟ ليك ٔ�عيد طرح سؤال 
املسؤولية، Sٔنه ميل Óيكون عند� ضعف يف املسؤولية ٔ�و Nدم إالحساس 

غ وبصدد الك�ري من �ملسؤولية كنكونو بصدد ما عش8ناه يف سرتاس8بور
الزالت لعدد من إالخوة الوزراء، وبصدد ما عش8ناه يف هذا اBلس يوم 
الثال2ء املنرصم، و¶¡ نقول يف فريق اSٔصاñ واملعارصة، اليد د²لنا ممدودة 
�ش نتعاونو ونتغلبو Nىل إالÓراهات ا�يل كتواWه البÜ، ولكن نطلب �لك 

ومن الس8يد رئAس احلكومة ٔ�ن يعيد  �رتام الواجب، نطلب من احلكومة
  .النظر يف مفهوم �لزتام ويف مفهوم املسؤولية

  .شكرا

        ::::الس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسة
منر ٕاىل الفريق احلريك، اللكمة �لفريق احلريك يف . شكرا الس8يد الرئAس

  .من النظام اPاxيل 128ٕاطار املادة 

        ::::املس�شار الس8يد سعيد التدالوياملس�شار الس8يد سعيد التدالوياملس�شار الس8يد سعيد التدالوياملس�شار الس8يد سعيد التدالوي
  .gسم هللا الرمحن الرحمي

يف ٕاطار إالاطة، وحنن Nىل ٔ�بعاد ٔ�²م قليX من عيد اSٔحضى املبارك 
Óيعرف السوق املغريب ªالء Óبري، وهذا الغالء لك واد وÓيفاش Óيفرسو، 

لك واد .. يش Óيفرسو ٔ�ن الفّالة كريحبو، يش Óيفرسو ٔ�ن املضاربني
  . خطoٔ  هÓيفاش Óيفرسو، وهذا لك

Wاش ووWد، احلويل راه Óيبداو ٔ�س8باب الزنول، هاذ احلويل راه ما 
د²ل الس8نة الفارطة، املغرب عرف فصل ش8تاء  11يوWدوه مواليه يف شهر 

�شهر ما صýت الش8تا يف املغرب، اليشء ا�يل جعل احلكومة  W4اف، ٔ
تدمع وتقول ٔ�هنا ªادا جتيب ال0ٔ د²ل اÊهبامئ مبا فEه الشعري واPمع د²ل 

تصاوب والفالة حس8بوا Nليه العلف، هاذ اليش تدار يف الكواغط و 
 .وظنوا واس�مثروا يف هذا إالطار

ٕاال ٔ�نه وNىل سEýل املثال ولAس Nىل احلرص �ة اPار البيضاء الكربى، 
د²ل  5يف هذا إالطار �ش Ýشجع احلكومة وتتعاون معها، خصصت 

املليون د²ل اPرمه يف هاد املزيانية والغرفة الفالحEة د²ل نفس اجلهة 
د²ل املليون �ل�س8بة �لفالة ا�يل Aªس8تافدوا  8مليون، يه  3خصصت 

والكسابة ا�يل رابطني احلويل، ٕاال ٔ�نه وزارة الفالة رفضت �ش Ýسوق 
املنتوج، Sٔن يه اكنت عندها نية مس8بقة ما �ªسوقش املنتوج، وxالت 

درامه،  7ر²ل وارشاو الفEلية ب  70الفالة Óيتضاربوا وارشاو الشعري ب
يل جعل هاد الغالء د²ل اليوم ؤ�ن الفالة �راسهم ما ªاد�ش هذا ا�

 �ض 6خيرجوا يف هاذ اSٔمثنة ا�يل هام Nلهيا، �هيك Nىل املس8هت� ا�يل ²
من شهر رمضان ودxل �Üخول املدريس واليوم ها هو يف احلويل، احلويل 

ª يعمل اليوم  �1500رشيه ب  ميكن 7 اا�يلÓ درمه 3000درمه.  
ب هو مثن اللكفة د²لو ا�يل اPوñ ما اس8تاطع�ش Nىل اSٔقل اSٔس8با

حصيح احZا فهمنا، ٔ�� ال ٔ�قول .. تويف ٔ�و احلكومة �لوعود ا�يل قالت
اÊهتريب، ٔ�قول جتارة احلدود الرشقEة، هربت واد العدد د²ل اSٔغنام يف 
هاد الفرتة، هام جعهبم احلال وسكiوا xالوها، مز²ن ها يه امشات، 

  املوازنة احZا عفEناه، ٕايوا �ش ªادي ختلفوا هاذ اليش؟ صندوق
احلويل د²ل العام اجلاي راه خصو دا� يوWد، ا�لحم مورا العيد راه 

بطريقة عشوائية وªري  هدرمه، ذاك اخلصاص ا�يل خرج لك 130غيد�ر 
  .مراق|ة، راه غنت�اس8بو Nليه من بعد

لف �ملعقول، احZا ولهذا احZا كنمتناو ٔ�ن احلكومة تنظر يف هاذ امل
�لكمنا املناس8بة د²ل احلويل ولكن اSٔبعاد د²لو واخلطورة د²لو Nىل اSٔقل، 
الس8يد الرئAس، هاذ احلكومة اليوم حنن ك�س8تعدو �لمومس الفال9 
وهادوك الفلوس ا�يل وفروا ªري النصف فEه يدxلوه يف اSٔمسدة ويف البذور 

، ومEعاودش يبقاو يضحكوا Nىل وينفعوا الفالة رامه وفروا م|الغ òمة
  .الفالة هبذه الطريقة

  .شكرا الس8يد الرئAس

        ::::الس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسة
  .128اللكمة اSٓن �لفريق �س8تقاليل يف ٕاطار املادة . شكرا

        ::::املس�شار الس8يد عبد العز�ز عزايباملس�شار الس8يد عبد العز�ز عزايباملس�شار الس8يد عبد العز�ز عزايباملس�شار الس8يد عبد العز�ز عزايب
 7ٓ�gسم هللا الرمحن الرحمي، وصىل هللا وسمل و�رك Nىل س8يد� محمد وNىل 

  .وحصبه
  يد الرئAس احملرتم،الس8 

  السادة الوزراء،
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�مس الفريق �س8تقاليل وطبقا ملقiضيات النظام اPاxيل Bلس8نا 
املوقر، ٔ�حEطمك Nلام، الس8يد الرئAس احملرتم، بقضية ٕاËسانية طارئة خصها 
دي�Zا إالساليم احلنيف �لعناية الالئقة، ويتعلق اSٔمر �كفاñ اSٔطفال 

  .املهملني واملت�ىل عهنم
  الس8يد الرئAس احملرتم، 

الشك ٔ�ن بالد� قطعت ٔ�شواطا òمة يف ٕاطار تعز�ز وجتويد �رسا�هتا 
القانونية يف جمال حامية حقوق وحر²ت اSٔطفال املهملني واملت�ىل عهنم 
اس�Zادا ٕاىل التعالمي إالسالمEة السم�ة ويف تناسق وتنامغ معقول مع ما 

ا جتسده من xالل القانون رمق تقiضيه مواثيق الرشعية اPولية، وهذا م
  .املتعلق �كفاñ اSٔطفال املهملني 15.01

مما ال شك فEه، الس8يد الرئAس احملرتم، ٕاننا ال ميكن ٔ�بدا ٔ�ن خنتلف 
حول الضام�ت اليت ي�|غي توفرها لتحقEق ت�ش8ئة اجæعية سلمية حصية 

س8يد وxالقة لهؤالء اSٔطفال ا¶�ن مه من ف;ات ٔ�Óباد�، ªري ٔ�ننا، ال 
الرئAس، فوج<نا كام فوجئ العديد من املت�|عني واملهمتني والفاNلني امجلعويني 
يف هذا اBال، وا¶�ن يبذلون �ملناس8بة �دا �س8تحق مZا لك التنويه 

فوج<نا، الس8يد الرئAس، مب�شور �لس8يد وز�ر العدل واحلر²ت . و�Nزتاز
م ٕاعطاء املوافقة والكفاñ احملرتم هيم كفاñ اSٔطفال املهملني ويدعو ٕاىل Nد

للك ٔ�جZيب ªري قاطن �ملغرب ولو اكن مسلام بدعوى Nدم توفر ضام�ت 
املتابعة واملراق|ة القضائية والسلمية، مما xلق مiاعب لهذه امجلعيات يف ظل 
Nدم تقدمي امل�شور Sٔي بدائل موضوعية ولول معقوñ ٕالقرار هذه 

املغاربة املقميني داxل الوطن Nىل  الضام�ت xارج املغرب، Nلام ٔ�ن ٕاق|ال
 .كفاñ اSٔطفال املت�ىل عهنم يبقى حم�شام وWد ضعيف

¶¡، نعترب يف الفريق �س8تقاليل ٔ�نه Nىل الوزارة واجلهات اBتصة ٔ�ن 
تعمل Nىل ٕاقرار بعض التدابري وإالجراءات املرافقة للك �رخEص، وموافقة 

قمية يف املغرب، ومن امل لعائª Xري لك كفاñ اSٔطفال املت�ىل عهنم من ق|ل ا

هذه إالجراءات نقرتح سن اتفاقEات ثنائية مع البÜان املعنية هتم مiابعة 
ومواÓبة ومراق|ة مسار هؤالء اSٔطفال داxل البÜان املس8تق|X، ٕاضافة ٕاىل 
توجEه بعثات مغربية Pمع اPور الثقايف والتoٔطريي من ٔ�Wل �رس8يخ قمينا 

ة القامئة Nىل إالسالم السمح الوسطي املعتدل، حامية اBمتعية املغربي
  .�لمتكفل هبم من ٔ�ي تو�ات مZحرفة ٔ�و م�Zازة عن ثوابت اSٔمة

لهذا، الس8يد الرئAس احملرتم، واعتبارا Sٔمهية املوضوع وحساسiAه 
واس8تع"اليته، ومن ٔ�Wل اطالع ٔ�فضل Bلس8نا املوقر Nىل xلفEة ؤ�سس 

ريق �س8تقاليل نطلب رمسيا عقد اجæع هذا امل�شور، فٕاننا يف الف
مس8تع"ل �لجنة العدل وال�رشيع Pراسة تداعيات هذا امل�شور وإالسهام يف 
بلورة تصور ورؤية مiاكمX، �راعي الضام�ت املمنوة حلقوق اSٔطفال 

  .املهملني وجمهودات اPوñ وجمهودات لك الفاNلني وامجلعويني
  .وشكرا الس8يد الرئAس

  :اجللسةاجللسةاجللسةاجللسة    الس8يد رئAسالس8يد رئAسالس8يد رئAسالس8يد رئAس
  .اللكمة اSٓن �لفريق اPس8توري. شكرا �لس8يد املس�شار

ٕاذن منر ٕاىل معاجلة اSٔس8ئX الشفوية املدرWة يف Wدول ٔ�عامل هذه 
مهنا ٔ�نية مو�ة لقطاNات الرتبية الوطنية،  6سؤ�،  20اجللسة وNددها 

سؤ� Nاد² موزNة Nىل قطاNات  14التعلمي العايل، التضامن واملرٔ�ة، و
بية الوطنية، التعلمي العايل، التجهزي والنقل، العالقات مع الربملان، الرت 

  .ال�شغيل
Ëس8هتل Wدول ٔ�عامل هذه اجللسة �لسؤالني املو�ني ٕاىل الس8يد وز�ر 
الرتبية الوطنية وا¶�ن جتمعهام ودة املوضوع، اSٔول موضوNه اPخول 

س8تقاليل لتقدمي املدريس، اللكمة Sٔد السادة املس�شار�ن من الفريق �
  .حفوى السؤال

        ::::املس�شار الس8يد مصطفاملس�شار الس8يد مصطفاملس�شار الس8يد مصطفاملس�شار الس8يد مصطفىىىى القامسي القامسي القامسي القامسي
  .شكرا الس8يد الرئAس

  السادة الوزراء،
  الس8يدة والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

يعترب اPخول املدريس ورشا Óبريا مفiوا يتعبoٔ فEه امجليع ٕالجناح هذه 
ن Nلهيا العملية يف بداية لك س8نة، وذ¡ نظرا لٔ©مهية القصوى اليت �راه

بالد� لتكو�ن ال�شء وضامن حق التعلمي �لجميع كام هو مZصوص Nليه يف 
اPس8تور، لكZنا جند اPخول املدريس احلايل قد شهد مجموNة مظاهر ªري 
مZضبطة نطمح صادقني ٕاىل ٔ�ن تمت معاجلهتا، وٕاىل سؤالمك حول الطرق 

  .والس8ياسة املمهن"ة من ٔ�Wل معاجلة شامX لهذا امللف
Eýل ا¶Óر فٕان الب�Eة التحتية �لتعلمي Nامة وجبهة الشاوية ورديغة وNىل س 

xاصة تفiقر ٕاىل املوارد الýرشية يف خمتلف املس8تو²ت واحلجرات الالزمة 
وٕاىل مؤسسات إاليواء واPاxليات خصوصا �لعامل القروي، �هيك عن 

ف Óون هذه الس8نة تعترب �ٓخر س8نة فÚ �سمى �Bطط �س8تع"ايل، ال نعر 
 ٓ �2ر هذا الرب�مج من حEث تطور جودة التعلمي �ملنطقة من Nدمه، وNلمنا 

�ن الوزارة تل"oٔ ٕاىل xدمات بعض اSٔطر الرتبوية بصفة اس8تZIائية، نود ٔ
  .معرفة تفاصيل هذا املوضوع

¶ا، Ëسائلمك، الس8يد الوز�ر، عن حصيX اPخول املدريس احلايل 
  .اBالوالتدابري وإالجراءات املت�ذة يف هذا 

  .وشكرا

  :الس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسة
اللكمة اSٓن �لس8يد وز�ر الرتبية الوطنية . شكرا الس8يد املس�شار

عفوا، عفوا، هذا السؤال اSٔول، السؤال الثاين .. لٕالWابة Nىل السؤال
يتعلق ٔ�يضا �Pخول املدريس، اللكمة اSٓن Sٔد السادة املس�شار�ن من 

  .دمي السؤالمجموNة إالحتاد الوطين �لشغل لتق
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        ::::املس�شار الس8يد محمد رماشاملس�شار الس8يد محمد رماشاملس�شار الس8يد محمد رماشاملس�شار الس8يد محمد رماش
  .gسم هللا الرمحن الرحمي

  الس8يد الرئAس، 
  السادة  الوزراء،

  ٕاخواين املس�شار�ن،
�خيت املس�شارة،ٔ  

�ك�يس اPخول املدريس ٔ�مهية كربى يف ٕاجناح لك مومس درايس، ملا 7 
متني من ٔ�بعاد Nىل املس8تويني البيداغوK و�جæعي Pى الفاNلني وامله 

�لشoٔن الرتبوي وما �س8توج|ه من ٕاNداد مكي وÓيفي �س8تجيب حلاجEات 
  .وتطلعات الف<ات العريضة من تالمEذ و�ٓ�ء ؤ�طر �ربوية وٕادارية

الس8يد الوز�ر، من ق|يل ما جسلناه مكجموNة ٕاحتاد الوطين �لشغل 
املغرب، من xالل مiابعتنا مركز² وجماليا Pخول هذه الس8نة، البد ٔ�ن 

  :عض القضا² اليت ما زالت مطروة Nىل املس8توىËس"ل ب
احلاكمة املطلوبة، يف ٕاطار م|دٔ� ربط املسؤولية �حملاس8بة، الزال، : ٔ�وال

الس8يد الوز�ر، عند� مجموNة من إالشاكليات يف مجموNة من النيا�ت، جتاوز 
مEدلت، �دñ، س8يدي : لبعض املسؤولني لك�ري من القرارات، ٔ�ذÓر �لطبع

قرارات  - كام ٔ�رشت-راMش، ٔ�اكد�ر، ٕاىل ªري ذ¡، عنواهنا الك|ري قامس، م
انفرادية وجتاوز االتفاقات مع النقا�ت اBالية، والتقار�ر اليت تصدر عن 

  .مف�شiAمك فهيا جزء من هاته احلقائق يعين طلب التفعيل
Nىل مس8توى السكZيات، حنن Ëش8يد �ملبادرة اليت اختذمتوها من : 2نيا

ة �لمس8تفEد�ن من السكZيات، xاصة ٔ�ن هناك خشصيات �فذة، ٕاNالن الحئ
ولكن هناك مطلب Nىل ٔ�ساس ٔ�ن �كمتل هاته الالحئة gسكZية ٔ�خرى مل 
تدرج، ٕاضافة ٕاىل املتابعة، وهذا يشء ٔ�سايس، هذا �لطبع، الس8يد الوز�ر 
احملرتم، �ربطنا ��لواحئ اليت صدرت عن حكومiمك املوقرة واليت تدxل �لطبع 

  .ٕاطار حماربة اقiصاد الريع يف
مث كذ¡، الس8يد الوز�ر، بع"اñ يف مجموNة من القضا²، ٔ�وال النظام 
اSٔسايس البد الس8يد الوز�ر ٔ�ن ن�ساءل مع اPخول، هناك ٔ�فق ªامض 
�لك رصاة xاصة Nىل مس8توى السقف لتزنيل هذا النظام، السقف 

 ذ¡، فهناك ، ٕاىل ªري2013الزمين، وxاصة مسعنا مZذ مدة ٔ�ن هناك 
ٕاÓراهات، ٕاشاكليات، ٕاىل ªري ذ¡ ولكن هل هناك ٔ�فق لتزنيل النظام 

  اSٔسايس؟ وهل هناك Nىل اSٔقل مسودة ٔ�Nدهتا وزار�مك يف املوضوع؟ 
مث كذ¡ خملفات احلركة �نتقالية، ال �سعنا ٔ�ن نت�دث عن هذا 

ليت املوضوع، ٕاشاكالت Nىل مس8توى ٕاNادة �ن�شار، كذ¡ التبادالت وا
رمبا هناك اتفاق مع النقا�ت ٔ�و وزار�مك Ýسعى ٕاىل ٕاخرا�ا يف نونرب كام متت 
املناقشة معمك، كذ¡ �ل�س8بة لبعض �نتقاالت، الس8يد الوز�ر، �ريد 
التحقق مهنا، xاصة Nلمنا بoٔن هناك ال جمال Sٔي حركة، ولكن مسعنا بعض 

يف مكZاس، �ريد احلاالت قد �كون ٕاداها يف ٔ�اكد�ر وقد �كون اSٔخرى 
�ن نتýني من خشصمك هذا املوقفٔ.  

�طر±ا يف جعاñ، مل ٔ ��التوقEت، الس8يد الوز�ر، هذه من إالشاكليات، ٔ
ÝرشÓوا �لطبع النقا�ت املعنية هبذا القرار، مث هل مقمت بتقEمي Nلمي، دراسة 

  ...�ربوية معرفEة نفس8ية لهاذ القرار؟ ٕاضافة ٕاىل اجلانب

        ::::الس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسة
اللكمة �لس8يد الوز�ر لٕالWابة Nىل السؤالني . شكرا �لس8يد املس�شار

  .دقائق الس8يد الوز�ر 6معا، تفضلوا الس8يد الوز�ر، يف دود 

        ::::الس8يد محمد الوفا، وز�ر الرتبية الوطنيةالس8يد محمد الوفا، وز�ر الرتبية الوطنيةالس8يد محمد الوفا، وز�ر الرتبية الوطنيةالس8يد محمد الوفا، وز�ر الرتبية الوطنية
  .gسم هللا الرمحن الرحمي

  الس8يد الرئAس،
  الس8يدات والسادة املس�شار�ن،

عقد� فEه ا�لجنة  2013-2012 هاذ املوضوع د²ل اPخول املدريس
د²ل الرتبية الوطنية يف لك من جملس النواب وجملس املس�شار�ن، 
وتناقش8نا فEه بتفصيل، ؤ�نه من الصعب Nيل ٔ�نين ٔ��لكم Nىل لك الرتتA|ات 

دقايق يف الوقت ا�يل اجمتعنا فEه  5املتعلقة �Pخول املدريس يف ظرف 
  . ولكن مع ذ¡ غن�اول نلخصساNة Nىل مس8توى لك جلنة،  16ٔ�كرث من 

اxذينا �رتA|ات �Üخول املدريس يف شهر ماي وهيoٔ� دالئل Nىل 
املس8توى املركزي واملس8توى اجلهوي واملس8توى إالقلميي، و�قش8نا هاد 
اليش مع ٔ�عضاء يف املنظومة الرتبوية مبا فهيا الرشاكء �جæعيني ٔ�ي 

ش8ت�رب ا�يل  12يس �ش هنار النقا�ت، املعرتف هبا، وقرر� املقرر املدر
فiح فEه س8يد� هللا ينرصو الس8نة اPراس8ية بدات اPراسة، هذا واد 
اليشء òم، مكسب لبالد� ٔ�ن ميل نفiحو الس8نة اPراس8ية Nىل اSٔقل 

 .واد احلصة Óبرية من التالمEذ والتلميذات يقراو يف الوقت
  :املزيات د²ل هاذ اPخول املدريس

تلميذ وتلميذة، مهنم  6.672.592الك بثالثة عند� مجموع اSٔس: ٔ�وال
، التعلمي 4.073.000، التعلمي �بتدايئ 726.483يف القطاع اخلاص 
، 987.313، التعلمي الثانوي التoٔهييل 1.611.000الثانوي إالNدادي 

، مهنم يف امجلاNات القروية 666.484املس"لني اجلدد يف التعلمي �بتدايئ 
322.958.  

بنا²ت �س8تق|ال ٔ�ي املدارس، كنعطي هاد اSٔرقام �ش  :2نيا
وكنعرف بoٔهنم Óيعرفوا هاد اليش السادة املس�شار�ن، �خلصوص .. يتصوروا

�ªلبAهتم مZتخبني Nىل مس8توى امجلاNات، ٔ�ن هذا املوضوع خضم، مايش ٔ
. ويف عش8ية وحضاها نعاجلو املشالك د²لو بواد السهوÓ ñميكن 7

، ا�يل يف 16مؤسسة ابتدائية، اPاxليات  7465 �بتدايئ عند�
�بتدايئ، هذا واد اليشء Wديد يف بالد�، ٔ�ننا كتاxذ اPراري الصغار 

، �1767ش كتدxلهم �ش حتافظ Nلهيم يف اPراسة، الثانوي إالNدادي 
�ي مجموع 296مؤسسة،  976د²ل اPاxليات، الثانوي التoٔهييل  305ٔ ،

  .داxلية 617و 10.208
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، يف الثانوي إالNدادي 131.435هيئة التدر�س، يف �بتدايئ : 2لثا
داxل فهيا  232.548، ما مجموع 43.175، يف الثانوي التoٔهييل 57.938

 4ا�يل خترجوا هاذ العام من املراكز د²ل التكو�ن وا�يل ابداو xدامني يوم 
  .ش8ت�رب، ما اكنوا Óيلتحقوا هاد الناس حىت لشهر نونرب

نتلكم Nىل اPمع �جæعي، ولكن غنتلكم Nىل جوج د²ل  بال ما
  :املواضيع مرتبطة حىت يه �Pخول املدريس

Óيتقال ٔ�نين Ëرشت واد الالحئة، قلت Ëرشت واد الالحئة : ٔ�وال
وتفهم مهنا حبال ٕاىل احZا ما واxذي�ش إالجراءات، ال، يف هاذ املوضوع 

بغى يطلع Nىل الالحئة ما د²ل السكZيات اxذينا إالجراءات وا�يل ا
Zاملسطرة �ش نطلبو م Xاش الناس هااكك، قلنا لك واد فني واصZهخرج 

إالفراغ، ا�يل ٔ�مام احملمكة، ا�يل عند� احلمك �فذ خص التنفEذ وا�يل عند� 
 .ٕانذار وما ردش ار وا�يل صيفطنا 7ذدر� ليه ٕان

دزت الناس  ولكن هاذ املوضوع هذا ما ميك�ش Ëس8تحمل ٔ�نه مZني ما
كتلكم Nليه، ملا خرجiو اك�ن الناس ا�يل ما Nاجهباش احلال، بطبيعة احلال 
ما ªاذ�ش يعجب الناس، كنتفهم ٔ�� اSٔرس والعائالت وهاذ الناس ا�يل 

�دوا xدمات �لرتبية الوطنية، ٔOK ما اك�ن �س، ولكن راه اك�ن مد�ر ،
اNد ذاك العام د²ل مؤسسة يف سال ما ساك�ش واملد�ر ا�يل خرج �لتق

و¶¡ هاد اليش ا�يل . ساÓن، Óيفاش هاذ املد�ر Aªسري هاذ املؤسسة
  . اعطى هللا، الس8يد الرئAس، من بعد املطرقة د²لمك ªادي نعاودو �رجعو

  .شكرا

        ::::الس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسة
  . اللكمة �لفريق �س8تقاليل يف ٕاطار التعقEب. شكرا �لس8يد الوز�ر

الس8يد الرئAس، احZا Ëش8تغل من ٔ�Wل  ال�س8يري ظهر يل، هللا خيليك
Ýس8يري اجللسة؟ تفضلوا الس8يد .. ما ك�شوف.. �ر�مج صادق Nليه املكiب

  .الرئAس

        ::::املس�شار الس8يد محمد Nلمياملس�شار الس8يد محمد Nلمياملس�شار الس8يد محمد Nلمياملس�شار الس8يد محمد Nلمي
يف ٕاطار Ýس8يري اجللسة، الس8يد الرئAس احملرتم، ٔ�نمت موجودون فوق 
هاته املنصة من ٔ�Wل ضبط النظام اPاxيل وتطبيقه Nىل امجليع، حكومة 

احZا إالاطة، الس8يد الرئAس، حسب الوضع احلايل ا�يل . ومس�شار�ن
اك�ن يف النظام اPاxيل ال ميكن ٔ�ن �كون موضوع مZاقشة من طرف 

احZا، الس8يد الرئAس . احلكومة، هذا ا�يل اك�ن، ق|لوه وال ما تق|لوهش
  .. احملرتم

        ::::الس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسة
الرئAس، هللا خيليك، ما  هللا خيليك، هللا خيليك، هللا خيليك، الس8يد

ميك�ش نفiحو النقاش، هللا خيليك، امسح يل هللا خيليك، هللا خيليك، 
امسح يل ما ميك�ش يل نعطيك اللكمة الس8يد الرئAس، هذا نقاش ثنايئ ما 
ميك�ش Ëسمحو به، هللا خيليك هللا خيليك، هللا خيليك، ٔ�رجوك الس8يد 

 ٔ�رجوك ما ميك�ش، هللا خيليك، الرئAس، هللا خيليك، هللا خيليك، ٔ�رجوك، 
  . هللا خيليك

اللكمة اSٓن �لفريق �س8تقاليل يف ٕاطار التعقEب، تفضلوا الس8يد 
  .املس�شار احملرتم

        ::::املس�شار الس8يد عبد السالم ا�لباراملس�شار الس8يد عبد السالم ا�لباراملس�شار الس8يد عبد السالم ا�لباراملس�شار الس8يد عبد السالم ا�لبار
  .شكرا الس8يد الرئAس

  السادة الوزراء احملرتمني، 
�قول يف ٕاطار التعقEب Nىل السؤال الوارد يف ٕاطار اPخول املدريس، ٔ

�مس الفريق �س8تقاليل ٔ�ن هذه الس8نة جيب ٔ�ن نعزت ب�س8يري� �Üخول 
حصيح، الس8يد الوز�ر احملرتم، لقد ٔ�فرحمت الك�ري كام ٔ�قلقمت الك�ري، . املدريس

Sٔن لك ٕاصالح البد ؤ�ن جند جEوب املقاومة اليت ٔ�لفت ٔ�ن تعAش ANشة 
  .Ýس8تفEد فهيا Nىل رقاب وNىل حساب اSٔبناء والتالمEذ

فصحيح لك ما ج<مت به الس8يد الوز�ر، وٕاين ال ٔ�Wاملمك، ٔ��لكم Tٔب، 
 Uٓن �زاول معSن ٕابين التحق يف الوقت املناسب مبدرس8ته وهو ا�الحظت ٔ
وتدر�سه داxل جحرة �ٓمZة، وقد حرض رWال التعلمي ا¶ي هبذه املناس8بة ٔ�نوه 

Uمر�ن يف تنقSٔهودات اليت يبذلوهنا خصوصا مهنم من يعاين اB� ويف 
والطرق اليت توWد Nلهيا  اSٔش8ياء الرضورية �لتدر�س اكحلجرات املدرس8ية

 .الب�Eة التحتية �لمدارس
  الس8يد الوز�ر،

لقد ٔ�فرحمت امجليع، وهنا Tٔب ٔ�قول ولست كربملاين، ٔ�سائلمك بل اSٓن 
�قول Tٔب لقد مقمت مبا حيب ٔ�ن تقوموا به، وحنن معمك يف الرضب Nىل ٔ

�ريد العبث �لتعلمي، ٔ�عز ما عند� هنا يف هذا البÜ جEوب املقاومة اليت 
فلمك جزاء Óبريا من عند هللا مث الشكر . هو التعلمي وNلينا ٔ�ن نفiخر به

اجلزيل من عند اكفة ٔ�ولياء التالمEذ ا¶�ن اس8تýرشوا xريا مبا ٔ�قدممت Nليه، 
  .فهننئمك هبذه املناس8بة

املوضوع ا�يل خصنا  وهللا العظمي هذا هو.. الس8يد الوز�ر احملرتم
  .ن�Zاقشو فEه، الس8يد الرئAس، ومع اكمل اSٔسف، مع اكمل اSٔسف

  .شكرا

        ::::الس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسة
اللكمة اSٓن BموNة �حتاد الوطين . شكرا �لس8يد املس�شار Nىل تعاونه

  .�لشغل يف ٕاطار التعقEب، تفضلوا

        ::::املس�شار الس8يد عبد هللا عطاشاملس�شار الس8يد عبد هللا عطاشاملس�شار الس8يد عبد هللا عطاشاملس�شار الس8يد عبد هللا عطاش
لصالة والسالم Nىل رسولنا الكرمي وNىل �g 7ٓسم هللا الرمحن الرحمي، وا

ÚسلÝ وحصبه وسمل.  
  الس8يد الرئAس،
  الس8يد الوز�ر،
  السادة الوزراء،
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  إالخوة الكرام،
 ��البد ولو ٔ�نين من مZطلق ٔ�نين نقايب ؤ�نين xاصة يف قطاع التعلمي، ٔ
�شهد ٔ�ن هاذ اPخول املدريس ٔ�ول دخول مدريس اكن دخول حصيح ٔ

ب�سب Óبرية يف الوقت املناسب، الرصاة يه  ودخول جEد ودخول
هاذي، و�مثن كذ¡ بعض القرارات وxاصة اPالئل الصادرة Sٔهنا ٔ�عطت 

.. واد اجلانب قانوين د²ل رWال التعلمي �ش خيدموا يف الوضوح ويف كذا
و�مثن كذ¡ Ëرش هاذ ا�لواحئ د²ل املس8تفEد�ن من السكZيات، �رااك من 

الريع، ميل ابغينا حناربو الريع، اNالش حناربو الريع؟ ما الريع، �ٓرى حناربو 
فEالت وشاد فEال ٔ�خرى د²ل الوزارة،  2ت�ساوش ٔ�نه اك�ن ا�يل عندو 

والناس املساكني املس8تضعفني ما عندمه حىت �ش خيلصوا املاء والضوء، 
ولكن نقول �يق يش ود�ن �ٓخر�ن مس8تفEد�ن، ما نقولوش ٔ�ن الوز�ر 

ولكن ما وصالÝش تقار�ر واحZا غنوصلو تقار�ر من اجلهات خ|امه ٔ�و ال، 
  ..�ش

املسñٔo الثانية هو ٔ�ننا اPاxليات، �لكم الس8يد الوز�ر Nىل اPاxليات، 
نعطيك، الس8يد الوز�ر، ªري gرسNة واد جوج داxليات حلد اSٓن ما 
تفiحوش، داxلية ٕاNدادية إالمام ما¡ بربش8يد، �يق الناس �سكZوا يف 

، وٕاNدادية القراقرة �لربوج، جبو�م موجود�ن gسطات، هذا ªري الزنقة
  .منوذج من سطات، البد من ل

املسñٔo الثانية هو ٔ�ننا قضية �هæم �ملوارد الýرشية، نؤكد تنفEذ ما مت 
��ريل وxاصة اPرWة اجلديدة  26االتفاق Nليه، الزتامات احلكومة د²ل ٔ

فهيا و�يق ما وصلناش لنتاجئ، و�لتايل ا�يل تقريبا س8ن�ني واحZا حناورو 
خص التنفEذ د²لها، واملسñٔo الثانية هو تنفEذ التعويض Nىل املناطق النائية 
والصعبة، القضية ما يش من وزارة الرتبية الوطنية ولكن بصفة Nامة 
احلكومة Sٔن وزارة الرتبية الوطنية دارت اشغاالهتا، خص الوزارات 

ما ميك�ش  Sٔ ،2009ن هاذ الناس Óي�س8ناو من اSٔخرى تقوم gشغاالهتا
  .ي�س8ناو ٕاىل ما ال هناية

��ريل واحZا  26االتفاقات ا�يل هام داxلني يف اتفاق  x2اص تنفEذ ٔ
دا� مق|لني Nىل احلوار �جæعي ممكن ند�رو اتفاق �ٓخر، xاص االتفاقات 

  .اSٔخرى السابقة تنفذ
  .شكرا

        ::::الس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسة
  .دقائق 4اللكمة اSٓن �لس8يد الوز�ر يف دود . س�شارشكرا �لس8يد امل 

        ::::الس8يد وز�ر الرتبية الوطنيةالس8يد وز�ر الرتبية الوطنيةالس8يد وز�ر الرتبية الوطنيةالس8يد وز�ر الرتبية الوطنية
  .شكرا الس8يد الرئAس

فÚ خيص التوقEت، هذا بغيت Ëس8تعمل واد العبارة، م�ال مغريب 
ولكن تيظهر ما تالو الناس ابغاو اSٔم�X املغربية، هاذ املوضوع هذا كربوه، 

لعامل احلرضي، ٔ�ش8نو كنقول؟ تنقول ملا ٔ�صدرت مذÓرة كنتلكم ٔ�وال Nىل ا

�كون قد اSٔقسام قد اSٔساتذة خص الناس تقري من الثامZة ٕاىل الثانية 
العرشة ومن الثانية ٕاىل الرابعة والنصف و�سرتحيوا يوم اSٔربعاء و�سرتحيوا 

  .هنار السýت
هاذ اليش اك�ن يف العامل بoٔرسه، واك�ن يف املغرب، التعلمي اخلصويص 

وقEت د²لو؟ تعلمي البعثات ٔ�ش8نو التوقEت د²لو؟ Óيقولوا يل ال ٔ�ش8نو الت
حZا عند� التعلمي مكEف، هاذ اليش تدار زمان لواد العدد �عتبارات ا

ولكن اليوم عند� املدرسة وعند� اSٔساتذة، ٕايوا غنطبقو هاذ التوقEت ا�يل 
بية يف هو توقEت Nلمي بيداغوK فزييولوK وا�يل شاهد�ن به رWال الرت 

 .العامل، غنطبقوه Sٔنه عند� اSٔس8تاذ وعند� احلجرة
�ٓه، اكن اس8تZIاء، عندي مشالك يف الهوامش د²ل اPار البيضاء 
وعندي مشالك يف هوامش الر�ط وعندي مشالك يف بعض هوامش 
املدن الكربى، ولكن �س8تZIاء وىل قاNدة، وما ميك�ش �س8تZIاء �كون 

ى اس8تZIاء و¶¡ Nاطيني توجهيات �لسادة قاNدة، خص �س8تZIاء يبق
النواب �ش �راعيو املدارس ا�يل فهيا ٔ�وال جحم Óبري د²ل التالمEذ ٔ�كرث من 
الطاقة �س�Eعابية د²لها، و2نيا �راعيو احلجرات مع امل�سوب د²ل 

  .اSٔساتذة
2نيا، اxذينا قرار �ش Ëس8تعملو الساNات إالضافEة وËس8تدعيو واد 

ل اSٔطر ا�يل امX �لشهادات �ش ميكن لها تعاو� يف سد العدد د²
اخلصاص Sٔنه ما عند�ش الوس8يX �ش �كون عند� ٔ�كرث من املناصب 

  .. املالية ا�يل يه بني يدينا، و¶¡ هذا التوقEت
ال، جعيب هاذ اليش، املدرسة امشاو املف�شني وWابوا دراسات، اكينة 

، ميكن هاذ املف�شني ما تالوش مف�ش 450دراسة Nلمية قاموا هبا 
صاحلني، ولكن ٔ�� ما ميك�ش يل منسح املغرب اكمل، املف�شني قاموا 

خص يتطبق التوقEت، ٕايوا نطبقوه واليش اSٓخر نعطيوه  %65بدراسة، 
�س8تZIاء يف انتظار نوسعو املدارس وËشوفو املوا�ة �Sٔساتذة، ولكن 

، "Nادة وقطع Nادة Nلهيا تتعادى ولف"الناس راه ما ابغاÝش هاذ اليش Sٔنه 
هذا هو املشلك يف بالد�، ابغينا نصلحو بالد�، البد نصلحو فهيا هاذ 

  . �خiالالت ا�يل موجودة يف املنظومة الرتبوية، مهنا السكن
�� ما كن"اوgش Nىل إالاطة، اشا معاذ هللا، ؤ�� كنت �رملاين ٔ

ا�يل �لكم يل Nىل هذا املوضوع وكنعرف املسطرة، الس8يد النائب احملرتم هو 
ولكن كنقول ٔ�� يف املوقع راه م�شور املسطرة ا�يل مiبعني مع لك واد، 
و¶¡ �ل�س8بة لوزارة التعلمي وعندي مساندة رئAس احلكومة يف هذا 
املوضوع Sٔنه ٔ�xربته به، وقال يل البد من ٔ�ن املسطرة حترتم، وكن�رب 

حئة �لس8يد وز�ر العدل احملرتم �ش السادة املس�شار�ن بoٔنين بعثت �لال
يعاوين يف التنفEذ من �ة ويف ال�رسيع �ملسطرة د²ل إالفراغ، ا�يل Nلينا 

  .كند�روه، ساحمو�
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        ::::الس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسة
  . شكرا الس8يد الوز�ر

اللكمة . السؤال اSٓين املوايل املوWه لمك ٔ�يضا ويتعلق �لتoٔمني املدريس
  .ن الفريق احلريك، تفضل الس8يد الرئAسSٔد السادة املس�شار�ن م

        ::::املس�شار الس8يد م|ارك الس8باعياملس�شار الس8يد م|ارك الس8باعياملس�شار الس8يد م|ارك الس8باعياملس�شار الس8يد م|ارك الس8باعي
  .الس8يد الرئAس

  السادة الوزراء،
  ٕاخواين املس�شارون احملرتمون، 

يفرض Nىل تالمEذ وتلميذات التعلمي العمويم واخلصويص س8نو² ق|ل 
بداية لك مومس درايس ٔ�داء م|لغ مايل �لتoٔمني املدريس، ٕاال ٔ�ن ما يثري 

س8تغراب وما جيعلنا نطرح هذا السؤال هو Óون التلميذ يف ªالب �
اSٔحEان يؤدي وال �س8تفEد يف اñ تعرضه حلادثة داxل املدرسة، كام ٔ�ن 
م|لغ التoٔمني املؤدى خيتلف من مدرسة ٕاىل ٔ�خرى، xاصة يف التعلمي 

  .اخلصويص
�مام هذه إالشاكلية، Ëسائلمك، الس8يد الوز�ر، كام ييلٔ :  

  ملف التoٔمني املدريس؟  Óيف تد�رون
ويف ٕاطار الشفافEة وربط املسؤولية �حملاس8بة مكبدٔ� دس8توري، 

ما هو مصري املبالغ املالية املرتامكة مZذ عقود اليت  :Ëسائلمك، الس8يد الوز�ر
يؤدهيا التالمEذ واBصصة �لتoٔمني املدريس وال �س8تفEدون مهنا يف ªالب 

 اSٔحEان؟
  الس8يد الوز�ر، 
يف اجلهة د²لنا احZا، الس8يد الوز�ر، ما معر� شفZا يش وP كنعرفو ªري 

دار يش ادثة داxل املدرسة ؤ�xذ التoٔمني د²لو، ٕاذن هنا ابغينا نعرفو 
هاذ اSٔموال الطائX ا�يل كتاxذها الوزارة وعندها مسؤولية وصاية املالية، 

  ابغينا نعرفو هاذ اSٔموال الطائX ا�يل كتدxل فني كمتيش؟
  .الس8يد الرئAسوشكرا 

        ::::الس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسة
  .لمك اللكمة الس8يد الوز�ر. شكرا �لس8يد املس�شار

        ::::الس8يد وز�ر الرتبية الوطنيةالس8يد وز�ر الرتبية الوطنيةالس8يد وز�ر الرتبية الوطنيةالس8يد وز�ر الرتبية الوطنية
هذا املوضوع من اSٔمهية مبا اكن، الس8يد الرئAس، الس8يد املس�شار 

  :احملرتم، هاذ املوضوع xاضع جلوج �رتA|ات ٔ�و جلوج ضوابط قانونية
�لتعويض عن احلوادث املدرس8ية ٔ�وال، اك�ن القانون احملدث 

هاذ القانون ªادي، هاذ القانون Óيلزم  �1942ملؤسسات التعلميية من س8نة 
مليون د²ل اPرمه، وكنخرجوها، وميكن لمك  N7لينا حنطو يف املزيانية د²لنا 

Ýشوفوا يف قانون التصفEة واش كتخرج وال ما كتخرجش، يف قانون 
ª ة د²ل القانون املايلEة د²لها التصفEيوقع التصفÓ شوفوه، مبعىنÝ ادي

  .وكتخرج

2نيا، حبمك ٔ�ن هذا املوضوع يتعلق فقط د²ل التoٔمني يف داxل 
املؤسسة، اكنت عند� حوادث كتوقع xارج املؤسسات، وكتوقع حسب 
�Ëشطة، معلت الوزارة Nىل ٕاداث تعويض �مكييل ªري ٕاج|اري ميكن ٔ

xدمات التoٔمني يف ٕاطار اتفاقEات �لتالمEذ الراغبني يف �س8تفادة من 
الضامن املدريس والر²يض بني الوزارة ورشكة التoٔمني، الوP املغريب ٔ�و 

درمه �لُمَمدرسني يف س� التعلمي العمويم �لوسط  12الب�ت كتعطي 
درامه س8نو² �ل�س8بة �لتلميذ املمدرس  8درمه س8نو²، و 12احلرضي، 

  .يgس� التعلمي العمويم �لوسط القرو
  . ا�يل Óي�دد الرشوط د²لو 06.00التعلمي اخلصويص عندو القانون 

املس8تفEد�ن، راه املس8تفEد�ن اكثار من هاذ يش، ولكن مع اSٔسف 
الشديد ا�يل اس8تافد كAسكت Nىل هاذ املوضوع، هاذ اليش ا�يل Nاطي 
هللا، ولكن اك�ن وفEات د²ل وليدات وبنiAات، ªادي نقول ¡ بoٔنه 

، Sٔنه 2010واد ا�يل اس8تفادت ٕاىل هناية  497، 1942ون �ل�س8بة لقان
كند�رو التقEمي د²لو س8نة gس8نة، وك�شوفو Óيفاش كتخرج هاذوك 

 �2عæدات د²ل التعويض Nىل احلوادث داxل املدرسة، اxذاو الناس 
 20وفEات، و 3العجز البدين و 474ٔ�لف درمه، و 60مليون د²ل اPرمه و

Êذاو ملف �لعجز البدين اxمليون  4هنايئ ¶وي العاهات املس8تدمية، ا
�لف، خرجت  714مليون و 6: 2010ٔ�لف، ٔ�ي مجموع س8نة  375ؤ

  .الفلوس ا�يل مقررة يف املزيانية
دا� ªادي جنيو ٕاىل الرب�مج ا�يل يف ٕاطار اتفاقEة الضامن املدريس، 

ة اñ وفاة، xلصت الرشك 27، من بAهنم 1975ووقع هذا االتفاق يف Nام 
  .درمه 6.138.944,72د²ل التoٔمني 

اك�ن واد اBهود مديور، بطبيعة احلال هاذ امللف هللا جيازيك خبري 
تنظمي  Nىل السؤال دSٔ ،¡²نه هاذ امللف حىت هو ªادي نفiحو وند�رو 7

  .مضبوط ٔ�حسن
  .شكرا

        ::::الس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسة
التعقEب، اللكمة اSٓن �لفريق احلريك يف ٕاطار . شكرا الس8يد الوز�ر

  .تفضلوا

        ::::املس�شار الس8يد سعيد التدالوياملس�شار الس8يد سعيد التدالوياملس�شار الس8يد سعيد التدالوياملس�شار الس8يد سعيد التدالوي
  .شكرا الس8يد الرئAس

  الس8يد الوز�ر، 
حقEقة جوا�مك واحض وPينا ٔ�مل Óبري يف امجلX اxSٔرية اليت ج<مت هبا 
وبoٔ�مك س8تفiحون امللف، حنن س8نعطيمك بعض الوسائل ا�يل كنعرفو، 

  . نونعرف رصامiمك، ما كنعرفومكش اليوم، كنعرفومك من زما
ولهذا، الس8يد الوز�ر، احZا ا�يل وضعنا هذا السؤال وخصوصا ٔ��مك قلمت 

صعيب نناقش "واد اللكمة يف البداية، ملا كنمت يف اPخول املدريس، قلمت 
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  . ، مز²ن، حنن معك"ساNة 16دقائق ما نوقش يف  5داxل 
مليون ونصف د²ل التالمEذ تقريبا، ٕاذا  6ٔ�عطي�Zا واد الرمق د²ل 

�لف  780مليون و 5ٔ�لف د²ل القطاع اخلاص كتبقى عند�  720 حEد�ٔ
 10، ما هو املعدل؟ هو 8و 12تلميذ وتلميذة هاذو تي�لصوا ما بني 

�لص هو iAموع ا�يل تBلف درمه، مبعىن  800مليون درمه و 57درامه، ا�ٔ
  . مليون، Óيجمعها ªري الفم 700مليار و 5

نا نعرفو الطريق �ش كمتر الصفقة، ولهذا، الس8يد الوز�ر، احZا ا�يل بغي 
iح امللف، واش كiالش قلنا ¡ ابغيناك تفN دوز ـــــــــــــــوهاذ اليش

)Gré à gré ( سامهوا فهياAة، كEة، صفقة معومEوال كتدوز جبلسة معوم
وهذا راه سؤال وجEه، Nالش . مجيع رشاكت التoٔمني، وكناxذو ٔ�حس8هنم

  . وٕاذا ابغييت امللف راه عند�وضعناه؟ وراه احZا Nارفني Nالش، 
 26ين يشء، اSٔرقام اليت اعطيتZAا، الس8يد الوز�ر، يف العجز اكينة 

�لف درمه  144مليون و 6ٔ�لف درمه، يف الوفEات اكينة  700مليون ؤ
مليون درمه، ملا كتخصمها من هذاك  12مبعىن ما مجموNه يف س8نة يه 

ر املالية والسÚ8 �خلصوص املبلغ، وميكن لمك هنا Ýشوفوا مع الس8يد وز�
القسم امللكف gرشاكت التoٔمني، القسم ا�يل مسؤول، Sٔن سلطة الوصاية 
Nىل التoٔمني يه املد�رية د²ل التoٔمني يف وزارة املالية، ªادي تلقاو ٔ�ن 

ع لـــ ـــــــــــــــالعائدات مبعىن اSٔر�ح الس8نوية Óيخصها �رجع، طرف �رج
)la gestion ( ٔمن، مبعىن يف خشص مجعية وطرف كريجعoاك ا�يل هو ت¶

  . اSٓ�ء ؤ�ولياء التالمEذ، هاذ اليش ما معرو تدار
احZا �متىن ٔ��مك تفiحوا امللف وتت�اس8بوا معهم Nىل اSٔقل يف مخس 
س8نوات، ªري يف التقادم، Sٔن راه ماليري حصي�ة ميكن لها متيش لهاذه 

  ...امجلعيات

        ::::الس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسة
لمك اللكمة، الس8يد الوز�ر، ٕاذا اكن �Pمك ما . س�شارشكرا �لس8يد امل 

  .تضيفون

        ::::الس8يد وز�ر الرتبية الوطنيةالس8يد وز�ر الرتبية الوطنيةالس8يد وز�ر الرتبية الوطنيةالس8يد وز�ر الرتبية الوطنية
  الس8يد الرئAس،

اليس التدالوي ما نبالغوش �زاف، Sٔنه هذا املوضوع حممك بضوابط 
  . قانونية، ما نبالغوش �زاف

وعند� االتفاقEة مع رشكة  1942قلت عند� احلوادث املنظمة بظهري 
درامه، ٔ�وال خصمك تعرفوا بoٔنه مايش  8درمه و 12ا�يل يه �مكيلية، تoٔمني 

لكيش Óيoٔدهيا، ميل كتد�ر معيX حسابية لعدد املمتدرسني راه بعدا ا�يل 
وxاضعني ¶اك مليون حمفظة ما Óيoٔديوش ذاك ) x)INDHاضعني لـــــ 

  . اليش
�عطيتك اSٔرقام د²ل ٔ ��، و¶¡ 2010و¶¡ ٔ�وال ما نبالغوش، ٔ

البارح وضعت سؤال، ميل كندرس اSٔس8ئX د²ل اBلس وضعت سؤال 

؟ ولكن إالدارة ٔ�قZعتين بناء Nىل ٔ�نه 2011ومايش  2010قلت اNالش 
العالقة بني وزارة املالية واحZا والعالقة بني التoٔمني واحZا، هاذ اليش 
س8نعيد فEه التفكري ونضبطه، م�ال يف البادية راه اليوم ولينا كنعوضو ٔ�ن 
إالËسان خرج من اPار د²لو، وWاي �لمدرسة ورجع من املدرسة �Üار 
د²لو كتعترب حبال ادثة مرتبطة �لتعلمي، هذا واد اليش òم هذا، 
مك�س8بات òمة، ننظموها و�زيدو نضبطوها معمك احلق، ٔ�ننا خصنا ند�رو 

  . هاذ اليش
بوية، ٕاىل راه هاذي يه ا�يل كنقول عند� اخiالالت يف املنظومة الرت 

ªادي نصلحو املنظومة الرتبوية البد �زولو �خiالالت، هنار �زولو 
 Xيف ما ابغينا، ولكن هاذ امحلÓ ىل إالصالحN و هنرضوEج��خiالالت ٔ

  . الرشسة ا�يل Nا�ش Sٔنين وصلت الخiالالت ومصاحل معينة
  .شكرا

        ::::الس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسة
  . شكرا �لس8يد الوز�ر

ملو�ان �لس8يد وز�ر التعلمي العايل جتمعهام ودة السؤ�ن املواليان ا
املوضوع، اSٔول حول ظاهرة �كتظاظ �SٔحEاء اجلامعية، اللكمة Sٔد 

  .السادة املس�شار�ن من الفريق �س8تقاليل لتقدمي السؤال

        ::::املس�شار الس8يد محمد زازاملس�شار الس8يد محمد زازاملس�شار الس8يد محمد زازاملس�شار الس8يد محمد زاز
  .gسم هللا الرحامن الرحمي، والصالة والسالم Nىل س8يد املرسلني

  الرئAس،الس8يد 
  السادة الوزراء،

  ٕاخواين املس�شار�ن،
ال جيادل اثنان يف اPور الهام ا¶ي تلعبه اSٔحEاء اجلامعية يف حEاة 
الطلبة، نظرا ملا توفره من اس8تقرار Pهيم لضامن التحصيل املعريف والتعلمي 

  . املناسب
لكن رمغ اBهودات اجلبارة املبذوñ يف هذا الباب من ٔ�Wل توفري 

للك الطلبة الراغبني يف إاليواء هبذه اSٔحEاء، جند خصاصا ملحوظا  السكن
حيتاج ٕاىل تضافر �ود لك املعنيني من ٔ�Wل التعاون قصد ٕاجياد ل لهذا 
املشلك، حىت �س8تطيع الطالب التفرغ Pراس8ته يف جو مالمئ بدل اËشغا7 

  .هبذه املشالك اليت تؤrر سلبا Nىل حتصيU التعلميي
راه ٕاذا ما اكËش الطالب مر�ح ومس8تقر نفسانيا، راه  الس8يد الوز�ر،

: لهذا، Ëسائلمك، الس8يد الوز�ر. مايش يضيع وما يقدرش يتابع اPراسة د²لو
  هل هناك خمطط معيل لتدبري ملف اخلصاص يف اSٔحEاء اجلامعية؟ 

  .وشكرا الس8يد الوز�ر

        ::::الس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسة
  . شكرا الس8يد املس�شار

اللكمة . وNه ٔ�يضا �كتظاظ يف اSٔحEاء اجلامعيةالسؤال الثاين موض
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Sٔد السادة املس�شار�ن من فريق اSٔصاñ واملعارصة، تفضلوا الس8يد 
  .املس�شار

        ::::املس�شار الس8يد ماملس�شار الس8يد ماملس�شار الس8يد ماملس�شار الس8يد ميكيكيكيك احلنكوري احلنكوري احلنكوري احلنكوري
  .شكرا الس8يد الرئAس

  السادة الوزراء،
  ٕاخواين املس�شار�ن،

 العدد، �مكيال لزمEيل ا�يل تدxل، القضية د²ل �كتظاظ والنقص يف
  . هذا ما فهيش نقاش، �كتظاظ، الس8يد الوز�ر، هاذ املسائل ال نناقشها

املشلك ا�يل ابغيت Ëشري 7، هاذ اليش ا�يل عند� خصنا ند�روه 
مز²ن، Óيفاش ند�روه مز²ن؟ ٔ�وال اك�ن املعا�ة د²ل الطلبة �لولوج لهذه 

ي اSٔس8بقEة Óي�يل اSٔحEاء اجلامعية، ويف غياب معايري موضوعية ا�يل كتعط
اBال �لمحسوبية والزبونية واملسائل ا�يل احZا كنا كنعتربو هاذ املسائل ٔ�نه 

  .. يف بالد� ما بقاÝش
  �مكل الس8يد الوز�ر؟ 

الس8يد الوز�ر، ا�يل اك�ن ªادي �رجع ملسñٔo املعايري، يف غياب املعايري 
خصنا  كن�لو اBال �لمحسوبية، دxل هذا ودxل هذا، ويف اSٔس8بقEات

�راعيو �زاف د²ل املسائل، ٔ�وال الناس ذوي �حiياWات، ذوي اxPل 
احملدود، الناس ا�يل Wاو من القرى البعيدة ا�يل عندمه ٔ�طفال �زاف 

  . ممدرسني
الس8يد الوز�ر، الفiاة القروية ا�يل Wاية ٔ�صال من اPاxلية من البادية 

 احلي اجلامعي وال ناقش املوضوع د²لها، واش عندها احلق يفن ما خصناش 
ما عندهاش؟ هذا بال ما �زيدو الظروف ا�يل اكينة يف اSٔحEاء اجلامعية، 

  . سواء من �ب النظافة ٔ�و �كتظاظ يف بAت واد ٔ�و املÓٔoوالت
لهذا، الس8يد الوز�ر، ٔ��رWامك ٔ�ن املوضوع تعطيوه واد العناية وتقولوا 

  . ا هاذ املوضوعلنا ٔ�ش8نو هو اBطط ا�يل عندمك �ش تعاجلوا لن
  .وشكرا

        ::::الس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسة
  .دقائق 6الس8يد الوز�ر، لمك اللكمة يف ٕاطار إالWابة يف دود 

        ::::الس8يد حلسن اPاودي، وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي والس8يد حلسن اPاودي، وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي والس8يد حلسن اPاودي، وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي والس8يد حلسن اPاودي، وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي و����كو�ن اSٔطركو�ن اSٔطركو�ن اSٔطركو�ن اSٔطر
  .gسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Nىل ٔ�رشف املرسلني

  الس8يد الرئAس،
  �ن،السادة املس�شار 

  السالم Nليمك ورمحة هللا و�راكته،
وعيد م|ارك �لجميع ولاكفة املغاربة ويه مZاس8بة التعاون والتoٓزر، وحنن 
بصدد النقاش حول الطالب ومس8تق|ل املغرب مرتبط بطلبته ؤ�ساتذته 

  . والبحث العلمي، ٕاذن ال نقاش يف ٔ�مهية هذا املوضوع
رمغ ٔ�هنا ال زالت  %50وNىل هذا اSٔساس متت الز²دة يف املنح بـــ 

ضعيفة، واكن هناك نقص Óبري Nىل مس8توى اSٔساتذة، Nىل مس8توى 
املدرWات وNىل مس8توى اSٔرسة يف اSٔحEاء اجلامعية، وWد� ٔ�س8تاذ لـــــ 

وªريها، ٔ�اكد�ر ٔ�xذت هذه  200طالب يف ٔ�اكد�ر، فاس حوايل  300
لت Nىل مZصب مايل Wديد، مل �س8بق لها يف �رخيها ٔ�ن حص 105الس8نة 

  . ذ¡، كذ¡ �ل�س8بة لفاس وجلامعات كثرية
مZصب Wديد، و�متىن كذ¡  500الس8نة املق|X ٕان شاء هللا هناك 

مZصب من إالدارة �Üاك�رة املوجود�ن يف  500مZصب Wديد،  500حتويل 
مZصب ٕان شاء هللا س8ن�ل مشلك  1000إالدارة، ٕاذا حصلنا Nىل 

  . التoٔطري
ك �ر�مج اس8تZIايئ xارج مزيانية Nىل مس8توى املدرWات، هنا

  . اجلامعات، اتفقZا مع وزارة املالية من ٔ�Wل بناء مدرWات
�ما اSٔحEاء اجلامعية فوWد�ها والبد من الز²دة، فهيا جعز Óبري، اكنت ٔ

�لف رس�ر، واملشلك مايش كتكون فارªة لكها، اك�ن  P35ينا حوايل ٔ
نوات، الرس�ر تيدxل س8  6ٔ�و  5الطالب ا�يل يف بعض املدارس تA|قى 

  . خص حىت خيرج
ٕاذن خصنا احشال من واد خرج ا�يل يفرغ لنا رس�ر Wديد، هذا هو 
املشلك، Sٔن Nدد الوافد�ن �زداد س8نة بعد س8نة، الطلبات د²ل اSٔرسة 

�لف، حوايل الثلث، Sٔن اSٔرسة  14ٔ�لف طلب، ما تعطات مهنا ٕاال  44ٔ
�يل فات اكنت اصطدامات حترق Nامرة، الر�ط مع اSٔسف تتعرفوا العام ا

  . W 9امعي، الطلبة اSٓن يعAشون مشالك ويف كثري من اجلهات
-هناك اكنت مشاريع والصفقات متت، مع اSٔسف بعض الرشاكت 

تعرثت يف الطريق، حبال �زة م�ال اكن عند� عقار ٔ�صبح  -ساحمها هللا
رشوع، هذاك العقار ªري صاحل والصفقة مرت، يف طن"ة كذ¡ مiوقف امل 

يف سطات مiوقف املرشوع، يف تطوان، ولكن مايش الوزارة يه ا�يل 
مؤسسات د²ل املدارس وقفت،  2مسؤوN ñىل هاذ اليش، يف فاس راه 
  . الرشاكت ٔ�فلست ويه عندها مشالك

ٕاذن هذا ٕاشاكل نعاين مZه، ولكن ٕان شاء هللا من هنا PجZرب ٕان شاء 
  . Wديد �ل�س8بة لهاذ اليش املوجودرس�ر  5000هللا ªادي توWد Nاود 2ين 

�ما Nىل مس8توى الولوج، فهذه مسؤولي�Zا مجيعا، Sٔن كتد�ر معايري، ٔ
ولكن راه الطريق يف وWدة، ٔ�ش8نو Óيتدار يف مراMش؟ هذه مؤسسة ٔ�وال 
معومEة، xاص السادة الربملانيني بصفة Nامة والنواب يعاونو� ٕاذا شافوا يش 

اSٔيتام رضوري، ا�يل بعيد ªري �لقريب،  اWة ما xداماش، Sٔننا تنقولو
هناك معايري هل حترتم ٔ�م ال؟ اSٓن شفت يف موقع ٕالكرتوين ٔ�ن اكينة 
الرشوة، ٕان شاء هللا ªادي متيش املف�ش8ية Ýشوف واش فعال هاذ اليش 

  . حصيح، ولكن هاذ اليش راه مشلكنا لكنا
امالت تيعطيو إالشاكل الك|ري ا�يل عند� هو ٔ�ن ا�لجن ا�يل اكنوا يف الع

املنح ما زال ما وصلوش لنا اشكون الطلبة املس8تحقني، لو يف غشت ذوك 
ا�لجن اجمتعوا ؤ�عطو� يف ٔ�وائل ش8ت�رب املعطيات ªادي Ëس8بقو ا�يل عندو 



�ٔكتو�ر�ٔكتو�ر�ٔكتو�ر�ٔكتو�ردورة دورة دورة دورة     ––––مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن     2012201220122012 

11 

�كتو�ر 23( 1433 ذو احل"ة 7ٔ 2012( 

، Ëشوفو بني ٔ�حصاب املنح، اSٓن %100املن�ة، ا�يل عندو املن�ة فقري 
ن�E"ة د²ل ا�لجنة  60مازال ما توصلناش، ٕاىل يوم البارة توصلنا بـــــ 

  . 20احمللية، �يق ٔ�كرث من 
ٕاذن خصنا فعال Ëشوفو مع وزارة اPاxلية Nىل ٔ�ساس ٕاذا ميكن ا�ل"ان 
�كونوا يف شهر غشت �ش �سهلوا لنا املoٔمورية، وٕاال راه ا�لجن ا�يل 
تتكون يف اSٔحEاء اجلامعة تترصف، ٕاذا ما وصلناش اخلرب ªادي نقولو لمك 

يري، هل املعايري تطبق ٔ�م ال؟ هذا فعال، فني ما اكن الصداع ٔ�نمت عند� معا
  .كرنسلو املف�ش8ية

Nىل مس8توى اSٔحEاء اجلامعية امحلد 6 هناك توسع، Sٔن اكنت تعطى 
5  ٓS ادي نوصلو تقريبا مليون وج|ة، من هناª مليون وج|ة،  15خر الس8نة

 25و 20والوج|ة كتعرفوها ك�سوى درمه ؤ�ربعني وكتلكف اPوñ بني 
درمه  400درمه شهر²،  40درمه، البAت يف احلي اجلامعي كAسوى 

س8نو²، ٕاذن دمع اPوñ دمع Óبري، هاذ اليش اكن مايش قلنا هاذ اليش 
  .Wديد، هاذ اليش اكن وªادي Ëس8مترو فEه ٕان شاء هللا

ٕاذن اSٓن ك�شوفو بoٔن حىت ٕاذا جزء من الرشحية الفقرية سكZت راه 
شلك د²ل الطلبة، ٕاذن هنيب �لناس بoٔن هناك املشلك ما ليناش امل 

حتفزيات �ش يب�Eو ٔ�حEاء Wامعية، ٔ�حEاء Wامعية اPمع د²ل اPوñ اك�ن، 
س8نة، ٕاذن خص فعال حىت  50حىت  40اPوñ كتقدم اSٔرض بني 

  .املواطنني �سامهوا يف هاذ البناء ٕان شاء هللا
  .شكرا

  :الس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسة
للكمة �لفريق �س8تقاليل يف ٕاطار التعقEب، ا. شكرا الس8يد الوز�ر

  .تفضلوا

        ::::املس�شار الس8يد محمد ب�شايباملس�شار الس8يد محمد ب�شايباملس�شار الس8يد محمد ب�شايباملس�شار الس8يد محمد ب�شايب
  .gسم هللا الرمحن الرحمي

  الس8يد الرئAس،
  الس8يد الوز�ر،

  اSٔخت وإالخوة الكرام،
الس8يد الوز�ر، لقد مت ٕاسعاد العديد من اSٔرس املغربية هذه الس8نة 

حEث اكنت ال�س8بة  بن"اح ٔ�بناهئم وبناهتم Nىل مس8توى البالكور²،
�لف، لكن رسNان ما ٔ�صيبوا خبيبة ٔ�مل عندما  250اس8تZIائية هذه الس8نة ٔ

�رادوا Ýسجيل ٔ�بناهئم وبناهتم �SٔحEاء اجلامعية، نظرا لالكتظاظ ا¶ي تعرفه ٔ
اSٔحEاء اجلامعية ونظرا الفiقار العديد من املدن اجلامعية SٔحEاء Wامعية 

  . تليب اجEات الطلبة
ٕاىل ضعف الب�Eة التحتية، معايل الوز�ر، وهذه املسؤولية ال وهذا راجع 

 �رشمت هذا القطاع ولكن املسؤولية د²ل 6حنملها لمك، Sٔن ٔ�نمت ²
احلكومات املتعاق|ة Sٔنه ال�س8بة د²ل الن"اح معروفة Pى الوزارة وال�س8بة 

لها  د²ل الولوج من مس8توى ٕاىل �ٓخر معروفة Pى الوزارة، و�لتايل الوزارة
ٕاسرتاجتية و�لتايل خصها �كون مواÓبة د²ل ت�|ع هاذ العمليات وxاصة Nىل 
املس8توى اجلامعي، Sٔن Ëس8بة الولوج ٕاىل اجلامعات يه Ëس8بة قليN Xىل 
املس8توى الوطين، و�لتايل هذه يه النخبة املؤهX ويه ا�يل قادرة ªدا 

  . يةيعمتد Nلهيا املغرب يف تoٔهيل اقiصاده ومشالكه �جæع 
 ñوPى املزيانية د²ل اP ةEس8بقSٔ� ن حتظى�و�لتايل هذه الف<ة جيب ٔ
و�لتايل ما يبقاوش عرضة لهاذ املشالك، Sٔهنا تصAب اSٔرس وxاصة الفقرية 
مهنا، Sٔنه الب�Eة التحتية ªري مiوفرة واجلانب د²ل طغيان احملسوبية والزبونية 

رم من هذا �مiياز، و�لتايل حىت هو مiوفر، و�لتايل الف<ات الفقرية حت
جتد نفسها مضطرة �لهدر اجلامعي وتبحث عن معل ٔ�و يشء من هذا 

  .الق|يل
كذ¡، الس8يد الوز�ر، Nدم توفر بعض اSٔحEاء Nىل مقاصف مكطامع، 
وٕان اكنت موجودة بعض املطامع لكن مس8توى اSٔلك مايش يف مس8توى 

 ٔSاناجلودة املطلوبة، ٕان مل نقل الرديئة يف بعض اEح.  
ابغينا، الس8يد الوز�ر، �كون معايري شفافة وواحضة الخiيار الطلبة، 
xاصة الطالبات الفiيات يف اSٔحEاء اجلامعية، و�لتايل الزم نفكرو يف 

  . اSٔحEاء اجلامعية اخلاصة، معايل الوز�ر
  . شكرا

        ::::الس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسة
ٕاطار  اللكمة لفريق اSٔصاñ واملعارصة يف. شكرا �لس8يد املس�شار

  .التعقEب، تفضلوا دكتور

        ::::املس�شار الس8يد ماملس�شار الس8يد ماملس�شار الس8يد ماملس�شار الس8يد ميكيكيكيك احلنكوري احلنكوري احلنكوري احلنكوري
  . شكرا الس8يد الوز�ر Nىل إالWابة د²لمك

الس8يد الوز�ر، ªادي �رجع لواد النقطة ا�يل مiفقني Nلهيا ولكن 
  .املعاجلة د²لها ا�يل مايش مiفقني Nلهيا، القضية د²ل الولوج واملعايري

ائل د²ل املراق|ة، Sٔن ٔ�عطيمت ٔ�وال Óوزارة وصية خص �كون الوس
الولوج والقرار لشخص واد، ملا يعطى القرار لشخص واد يد�ر فEه ما 
ابغى، رضوري كتوقع ا�زالقات، ا�يل مقرتح يف غياب املراق|ة، اNالش ما 
تعطاش �لجنة، جلنة ا�يل لكيش ممثل فEه، اSٓ�ء، الطلبة، اSٔساتذة، وهاذ 

�ش �كون الشفافEة وحنيدو Nلينا الزبونية  املسñٔo خصها تعطى �لجنة Sٔن
  .وتدxلين وهذا دxلو فالن

  .مرة ٔ�خرى شكرا الس8يد الوز�ر

        ::::الس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسة
اللكمة �لس8يد الوز�ر يف ٕاطار �لرد Nىل . شكرا �لس8يد املس�شار

  .دقائق 4التعقEب يف دود 
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        ::::الس8يد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي والس8يد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي والس8يد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي والس8يد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي و����كو�ن اSٔطركو�ن اSٔطركو�ن اSٔطركو�ن اSٔطر
  .لس8يد الرئAسشكرا ا

Nىل الشفافEة، اSٓليات �ش نوضعو الشفافEة اSٓن  %100احZا مiفقني 
دxلنا هاذ الس8نة رئاسة اجلامعة، دxلت يف ا�لجنة ما بقاش فرد واد، 

  . اكينة جلنة وفEه ممثل Nىل رئاسة اجلامعة
احZا مس8تعد�ن ٕاذا السادة الربملانيني بصفة Nامة مس8تعد�ن، احZا 

د²ل  %20لهتا راه �يق عند� يف الوزارة، �يق عند� مس8تعد�ن، راين ق
، اSٔقالمي اSٔخرى لكها %100املنح، �س8تZIاء اSٔقالمي اجلنوبية ا�يل فهيا 

، Nالش؟ شفZا الس8نة املاضية اك�ن ا�يل عندو يف ٕاقلمي %60اعطيناها 
درمه م�ال س8نو²، يف  120.000، ذاك اxSٔري عندو 100معني تتعطيه 

درمه، تيجيو الطلبة  30.000 عندو 6، اxSٔري 100²ٔ�عطيتو  ٕاقلمي �ٓخر
، اxذينا 120.000درمه عنده م�Zة، واد عنده  30.000واد عندو 

  . �ش من بعد ميل جييو� اSٔقالمي نقادو بني هاذ اSٔقالمي 20%
راه درت ٕان شاء هللا دعوة �لرئAسني د²ل الربملان �ش يعطيو� من 

الية ووزارة التعلمي ووزارة اPاxلية والهيئة د²ل حماربة ميثلهم، وزارة امل
الفساد، �لكمت مع اليس بودرار حيرض معنا يف ا�لجنة، �ش �كون 
الشفافEة التامة و�كون التوازن بني اSٔقالمي، اك�ن ٕاقلمي فEه الفقر �زاف واك�ن 

  .ٕاقلمي ما فهيش الفقر �زاف، خص املغاربة لكهم ي�ساواو
لشفافEة مس8تعد�ن، ٕاذا اكن يش اقرتاح ولكن ابغينامك ٕاذن �ل�س8بة � 

تعاونو�، Nالش؟ اSٓن ا�يل عندو املن�ة ªادي �كون يف موقع الوزارة Nىل 
  . اSٔنرتنت، ا�يل دxل ٕاىل احلي اجلامعي �كون مفضوح

يف ذاك الوقت ªادي تقول لنا هذا �س8تحق، هذا ما �س8تحق، الناس 
ا يش الوزارة، الوزارة ما عندهاش الوسائل ا�يل تيعرفومه هام ا�يل يتلكموا م

�ش تعرف هذا وال هذا، راه املشلك م�ال الفالح الك|ري تيجيب ¡ ورقة 
بيل ما تي�لص الرضائب، ووP معمل Wايب ورقة تي�لص الرضائب، 
ت�س8بقو وP الفالح الك|ري وتياxذ املن�ة ووP املعمل ما تياxذش، هاذي 

يرتاجع، واحZا مس8تعد�ن ٕاذا اك�ن  هليش لكمشالك كثرية ا�يل xاص هاذ ا
  .يش اقرتاح مس8تعد�ن نتعاونو Nليه

        ::::الس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسة
  . شكرا الس8يد الوز�ر

. السؤال اSٓين الثالث موضوNه �كتظاظ يف املؤسسات اجلامعية
اللكمة Sٔد السادة املس�شار�ن من فريق اSٔصاñ واملعارصة لتقدمي 

  .السؤال، تفضلوا

        ::::الس8يد عبد الكرالس8يد عبد الكرالس8يد عبد الكرالس8يد عبد الكرميميميمي ا ا ا اهلهلهلهلمسمسمسمساملس�شار املس�شار املس�شار املس�شار 
  .امحلد 6 وده والصالة والسالم Nىل ٔ�رشف املرسلني

  الس8يد الرئAس، 
  السادة الوزراء،

  الس8يدة والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
Nىل وقع  2012/2013انطلق املومس اPرايس اجلامعي لس8نة 

�كتظاظ، ا¶ي اÝسمت به مجموNة من اجلامعات واملدارس واملعاهد 
لعليا، اSٔمر ا¶ي يطرح Nدة مشالك Nىل مس8توى الطاقة �س�Eعابية، مع ا

ما يرتتب Nىل ذ¡ من �2ٓر سلبية Nىل ورش ٕاصالح وتoٔهيل مZظومة 
التعلمي العايل، وتقف جحرة Nرثة ٔ�مام اس8تعادة ر²دة اجلامعة املغربية يف 

  .التكو�ن وإالشعاع والبحث العلمي
ل هو اللكية مiعددة التخصصات وهنا، الس8يد الوز�ر، ٔ�عطيك م�ا
طالب، اSٓن Nدد املس"لني  3500بتازة ا�يل الطاقة �س�Eعابية د²لها 

، Nلام ٔ�ن هذا الوضع مرحش �لمزيد من %300طالب، ٔ�ي �ز²دة  9365
التفامق يف ظل �زايد معدل احلاصلني Nىل شهادة البالكور²، اSٔمر ا¶ي 

  .دا عن مZطق احللول الرتقEعية�س8تدعي ٕاجياد لول موضوعية و�ٓنية بعي
هذا، يف الوقت ا¶ي تعهدت احلكومة بتخصيص جزء هام من مزيانية 
�س�ºر لتوس8يع الطاقة �س�Eعابية ملوا�ة ظاهرة �كتظاظ داxل 
املدرWات، حىت ي�س8ىن لعموم الطلبة والطالبات التحصيل يف ظروف 

  . مالمئة
د لظاهرة �كتظاظ ا¶ي  ٕاذن ما هو تصورمك، الس8يد الوز�ر، لوضع

Ýشهده املؤسسات اجلامعية؟ وماذا ميكن ٔ�ن نقول Sٔولئك التالمEذ ا¶�ن 
  يتابعون دراس8هتم مس8تق|ال عن اñ �كتظاظ، ٔ�ي ما مصريمه مس8تق|ال؟ 

  .وشكرا الس8يد الوز�ر

        ::::الس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسة
اللكمة �لس8يد الوز�ر لٕالWابة Nىل السؤال، . شكرا �لس8يد املس�شار

  .تفضلوا

        ::::الس8يد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي والس8يد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي والس8يد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي والس8يد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي و����كو�ن اSٔطركو�ن اSٔطركو�ن اSٔطركو�ن اSٔطر
  .شكرا الس8يد الرئAس

�ٓش ªادي نقولو هلم؟ ا�يل اكنوا ق|ل مZا ما بناوش، ساهل، ما ميك�ش 
نýين بني عش8ية وحضاها، ٔ�� Nارف املشلك د²ل �زة ولكن راه بZAمك 

Eعابية، مايش Óريس ٔ�ساتذة Wامعيني، ٔ�ش8نو هو املفهوم د²ل الطاقة �س� 
هاذ الفوج Óيخرج وÓيدxل فوج  �7ساوي طالب، Sٔن اك�ن مدرج تيدxل 

�ٓالف  9�ٓالف خصنا �كون عند�  9واكينة  3500�ٓخر، ٕاذن ال نقارن فهيا 
  .. مقعد، احZا مايش يف التحضريي، راه يف اجلامعة ما يش هذا هو

 ٕاذن اك�ن ضغط، ولكن هذا ما تZAفAش اك�ن ضغط، اNالش؟ يف
التوقعات ا�يل اكنوا ق|ل مZا، الوزارات ا�يل اكنوا ق|ل مZا، اكنوا يتوقعوا 

�ٓالف، حىت  210ٔ�لف يف الباكلور²، امحلد 6 جنحت  174الن"اح د²ل 
�لف، ما ابناوش Nىل حساب  174ٕاذا اكنوا ابناو، ابناو Nىل حساب ٔ

، ولكن شكون اكن ªادي يعرف ٔ�ن ªادي �كون عند� امحلد 6 210
  . ما اكËش يش واد ªادي يعرف.. هاذ
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ٕاذن اSٓن كنا كن�س8ناو تصوتوا Nىل املزيانية يه ا�يل نبداو الصفقات 
)la morasse ( د املدرج يفWكتجي يف مارس، تبدا الصفقة �ش يو

�كتو�ر معرها ما �كونٔ .  
مليون درمه، ªادي  215اSٓن هاذ الس8نة ابدينا اxدينا مع وزارة املالية 

�xربمك من هنا، مدرWات نب�Eو املدٔ ��رWات يف اجلهات لكها مبا فهيا �زة، ؤ
Wديدة xارج مزيانية اجلامعات، Sٔن ٕاذا ما معلناش هاذ اليش اSٔساتذة 
خصنا �كونوا اSٔساتذة موجود�ن، املناصب املالية واSٔساتذة �ش املشلك 
 ما �كوËش مشلك المك، رمغ ٔ�ن Nدد الطلبة راه عند� قليل، راه قليل

300�ٓالف طالب، اجلزا}ر عندها مليون و 510 عند� 6ووالني، راه ² 
�لف طالب، عند�  350اكنت عندها  2010ٔ�لف طالب، توËس يف ٔ500 

�لف طالب ووالني، اNالش؟ Sٔن اSٔحEاء اجلامعية ما تZýاÝش من ٔ
، ما تZýات حىت يش اWة، اSٓن تدارك، بدا �ر�مج خصنا Ëس8مترو 1995

  .  يف هذا الرب�مج لعلنا نضيقو الفجوة بني احلاجEات والعرضٕان شاء هللا

        ::::الس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسة
اللكمة Sٔد السادة املس�شار�ن من فريق . شكرا �لس8يد الوز�ر

  .اSٔصاñ واملعارصة

        ::::املس�شار الس8يد عبد الكراملس�شار الس8يد عبد الكراملس�شار الس8يد عبد الكراملس�شار الس8يد عبد الكرميميميمي ا ا ا اهلهلهلهلمسمسمسمس
  .شكرا الس8يد الرئAس

نذÓرو إالخوان الس8يد الوز�ر، يف احلقEقة تعمدت Ëشري لتازة Sٔن �ش 
املس�شار�ن ٔ�ن يف هذه القاNة طرح هاذي س8ن�ني املوضوع، واكن الزتام 
صادق د²ل الوز�ر السابق والزتم معنا ؤ�رسل واد ا�لجنة ا�يل �رٔ�سها 
الس8يد العامل د²ل �زة، وتدارت مجموNة من احللول ا�يل يف ذيك ا�لحظة 

د²ل اSٔمور ا�يل ما  لو اكن ٔ�رسعنا وÝش8بZIا هباذ اليش كنتدارÓو �زاف
س8نني �ش  3واد  نطيحوش اليوم يف واد اSٔزمة، ومازال ªادي ن�iظرو

  .نوفرو كام قلت
احZا يف ٕاطار ا�لجنة الربملانية، الس8يد الوز�ر، م�ش8بIني بذيك النواة 

  . اجلامعية وهاذيك اللكية املتعددة التخصصات تويل معاهد ومدارس موازية
الس8يد الوز�ر، ªري مبناس8بة حتيني اخلريطة ٕاذن احZا اSٓن نذÓرمك، 

اجلامعية قصد توس8يع الطاقة �س�Eعابية �ل"امعات، Sٔن هذا س8يكون 
مشلك، مشلك Nىل الصعيد الوطين، ومايش ªري يف اجلامعة راه حىت يف 
التعلمي �بتدايئ إالخوان ا�يل تذاÓروا من ق|ل، راه اك�ن مشلك، اك�ن دا� 

  . زال الناس ما بداوش اPراسةٔ�س8بوع �يق �لعيد وما
ٕاذن خص واد إالسرتاتيجية وواد اBطط ي�|دل، �ش نلقاو لول 
�لمغاربة مس8تق|ال و�ش نطمنئ اSٓ�ء، اك�ن مشلك يف التعلمي يف املغرب، 

  . نافقوش وما خنبعوش، اك�ن مشلك Óبرين ما 
ن ٔ�لف طالب، ٕاذ 673ٕاذن Nدد اميل شهادة البااكلور² سريتفع ٕاىل 

هنا ٔ�ش8نو وWدت الوزارة؟ واش اك�ن يش مشاريع مس8تق|ال، نب�Eو نواة 

Wامعية، ٔ�وال نوسعو احلجرات يف اللكيات مiعددة �خiصاصات؟ ؤ�ش8نو 
وWد� لهاذ اSٔطر، راه مايش ªادي Ëرشيومه من السوق، هاذو رامه ٔ�طر، 
واش اقراوا؟ واش �كونوا؟ واش واWد�ن �ش اSٓن نو�ومه �ل"امعات، 

 ٔ�ن ال Ëس8تIين Wامعة Nىل Wامعة و�رسلو اكع اSٔطر يقريو يف �زة، يقريو و
يف وWدة، يقريو يف اSٔماÓن ا�يل ما �كوËش واد �س8تZIاء، اك�ن مجموNة 
من اSٔطر ا�يل Wالسني ªري يف الر�ط والنوا9، ما Óيبغيوش ميش8يو، ٕاذن 

  . �ش جيي خصو ي�Zقل، خصو املنح
وم، واحZا ملزتمني بواد احملرض، احبث ٕاذن، الس8يد الوز�ر، خص تق

Nليه يف إالدارة د²لمك ا�يل تدار مع جلنة ا�يل امشات من هنا من الر�ط 
واجمتعت معنا يف ٕاقلمي �زة، اكع ذاك اليش ا�يل الزتمZا معهم خصهم 

  .خيدموه
مث هناك ٕاقصاء، يف التعلمي �بتدايئ حنارب الهدر املدريس، اSٓن 

عي، Sٔنه ٕاكقصاء BموNة، اك�ن Nىل مس8توى اñ مكZاس Ëشجع الهدر اجلام
�و �زة، اك�ن مجموNة طلبة ا�يل اعتصموا وما لقاوش فني ي�س"لوا، يف �زة ٔ

سري لوWدة Ýس"ل ويف فاس Nاد رجع عندي Ëس"� يف �زة،  يقول 7
وكذ¡ يف مكZاس، ٕاذن هنا خصنا واد الش"اNة وواد اجلرٔ�ة �ش 

  .اء هللا الرمحن الرحمي، واحZا رهن إالشارة �لمساNدةنلقاو لول، وٕان ش
  .وشكرا

        ::::الس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسة
الس8يد الوز�ر لمك اللكمة يف ٕاطار الرد عن . شكرا الس8يد املس�شار

  .التعقEب، تفضلوا

        ::::الس8يد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي والس8يد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي والس8يد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي والس8يد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي و����كو�ن اSٔطركو�ن اSٔطركو�ن اSٔطركو�ن اSٔطر
  .شكرا

 ا�يل كنعطهيا دامئا م�ال فقط Sٔطمنئ الس8يد املس�شار احملرتم، �زة يه
د²ل �كتظاظ ود²ل قX اSٔساتذة، Sٔن ال يعقل تدار ذاك اللكيات 
املتعددة التخصصات والطلبة واSٔساتذة حمرومني من الس� الثالث من 

  .املاسرت واPكتوراه
  . اSٓن هاذ اليش امحلد 6 زال

اPخول احلل د²لو ٕان شاء هللا اس8بو� يف  -قلت–اSٓن �كتظاظ 
اجلامعي املق|ل ٕان شاء هللا، هاذ اليش كنقضيو، راه الرتقاع ما عندك ما 

موقفني ) INSA(و) ENCG(د²ل املؤسسات  2تد�ر، م�ال يف فاس 
اSٓن البنا²ت، الرشاكت عندمه مشالك مع اجلامعة، اNالش؟ ٔ�عطينا 

طيوه لرؤساء اجلامعات يتلكفوا �لبناء، رئAس اجلامعة ٔ�س8تاذ �حث، ªدا نع 
ماليري ليتلكف �لبناء، قلنا ما بقاش اSٔس8تاذ اجلامعي يتلكف �لبناء، 
�عطيناه ماليري وما Óو�هش يف املالية، اSٓن اتفقZا مع وزارة املالية هاذ ٔ

xرباء للك Wامعة يف املالية �ش يتلكفوا �ملالية �ش  3الس8نة يعطيو� 
مش�ت، وىل بناي، رئAس اجلامعة يتخصص يف امليدان د²لو، وٕاال هو 
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، "سوف"ما ت�|غAش نقول .. ٕاذن فعال اك�ن. وىل خصو يد�ر احلساب
  . ªادي ند�رو

�متىن ٕان شاء هللا ٕاذا بقEنا حEني، هاذ ال$م حتاس8بو� Nليه يف الس8نة ٔ
  .املق|X ٕان شاء هللا

  .والسالم

        ::::الس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسة
  . شكرا �لس8يد الوز�ر

م من طرف الفريق �س8تقاليل، البحث العلمي موضوع السؤال املقد
  .فليتفضل ٔ�د السادة املس�شار�ن لتقدمي السؤال

        ::::املس�شار الس8يد عبد السالم ا�لباراملس�شار الس8يد عبد السالم ا�لباراملس�شار الس8يد عبد السالم ا�لباراملس�شار الس8يد عبد السالم ا�لبار
  .شكرا الس8يد الرئAس

  السادة الوزراء،
  الس8يدة الوز�رة،

  اSٔخوات وإالخوة املس�شار�ن احملرتمني،
ي الس8يد الوز�ر احملرتم، سؤال الفريق �س8تقاليل حول البحث العلم

يتلخص فÚ مضمونه ٔ�ننا نعزت ونفiخر �لبحث العلمي، Nىل ٔ�ساس ٔ�ن 
البحث العلمي هو مصدر التمنية للك بÜ، وال جيادل ٔ�د يف ٔ�ن تقدم لك 
دوñ ٕاال ومصدره البحث والتنقEب واSٔدمغة اليت Ýسامه يف xلق هذه 

  .التمنية ويف تoٔطري من �كون مؤهال ¶¡
مبحيطها، سعيا وراء اك�شاف واس8ت�|اط ما ² ما �دينا �ربط اجلامعة 

  .ميكن ٔ�ن ينور اجلهات وجيعل اجلامعة مZبعا ومصدرا للك �منية
هل فكرمت، الس8يد : الس8يد الوز�ر، سؤال الفريق �س8تقاليل هو

الوز�ر، يف هذا اجلانب؟ وما يه املزيانية املرصودة ل�شجيع البحث العلمي 
  ؟ 2013يف ٕاطار مزيانية 
جEدا ٔ�ن البحث العلمي بلغة فضفاضة ال يفيض ٕاىل ٔ�ي Sٔننا نعرف 

يشء ٕاذا مل �كن هناك �عæدات املالية املرصودة ل�شجيع اSٔساتذة 
الباح�ني يف هذا اBال وتوفري املناخ املالمئ لالس8مترار و�س8ت�|اط وإالبداع 

 نفiخر جEدا �Sٔدمغة املغربية اليت Ýس8تغل يف اخلارج، وحنن يف. و�بتاكر
اWة ماسة ٕاىل دمع هذه اSٔدمغة وجعلها مرتبطة بواقعها املغريب عسا� ٔ�ن 
جنين مثار هذه البحوث، وال خيفى Nىل ٔ�د مدى اهæممك ؤ�نمت Óباحث 
كذ¡ اSٔمهية القصوى لهذا البحث، وهل فكرمت، الس8يد الوز�ر، يف 

  ٕاعطاء انطالقة جEدة وصائبة �لبحث العلمي؟
  .وشكرا

        ::::سةسةسةسةالس8يد رئAس اجلل الس8يد رئAس اجلل الس8يد رئAس اجلل الس8يد رئAس اجلل 
الس8يد الوز�ر لمك اللكمة لٕالWابة Nىل . شكرا �لس8يد املس�شار

  .السؤال، تفضلوا

        ::::الس8يد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي والس8يد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي والس8يد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي والس8يد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي و����كو�ن اSٔطركو�ن اSٔطركو�ن اSٔطركو�ن اSٔطر
  .شكرا الس8يد الرئAس

لقد ٔ�ظهرمت ٔ�مهية البحث العلمي، ٕاذن هذا ال Wدال فEه، ٕاشاكلي�Zا يف 
ية Sٔن الهند عرفZا ٔ��ن املغرب ٕاشاكلية Óبرية، لAس فقط ٕاشاكلية ماد

  . ، ٕاذن ماذا نفعل �ملال املوجود اليا%1وصلت ومل تصل ٕاىل 
فعال هناك ٔ�دمغة مغربية، ٔ�ي� وWدت يoٔيت اSٓخر ويxٔoذها كام يxٔoذ 

  . العيب Óرة القدم، عند� مغاربة مقميني �خلارج يف مقة البحث العلمي
 يف الغرفة اSٔوىل Sٔن إالشاكلية د²ل املغرب ؤ�� ك�شكر الفريق د²لمك

قدموا مرشوع د²ل التجميع د²ل اجلامعات، فكروا معي، عند� 
مؤسسات، لك وزارة عندها مؤسسة د²ل التكو�ن، مايش د²ل البحث، 

طالب معر ما �كون فهيا البحث  600ٔ�س8تاذ و 62اك�ن مؤسسة فهيا 
سة العلمي، لك وزارة، الش؟ اكن التكو�ن؟ Sٔن لك وزارة عندها مؤس 

�ش �كون لها، لو مجعنا ªري مدارس املهندسني يف الر�ط ªادي �كون 
ٓ عباد هللا، وذاك الوقت �كون  �عند� ٔ�ول مدرسة �لمهندسني يف ٕافريقEا 
البحث العلمي، عند� لك واد عندو نواñ، واش ªادي �كون البحث 
العلمي يف هاذ اليش؟ خصنا فعال جنلسو مع احلكومة، ما ميك�ش هاذ 

 �س8متر، تنقولها ؤ�� وز�ر، ما ميك�ش لك وز�ر يبقى عندو مؤسسة اليش
  . وال هذا �لبحث العلمي

اشكون حييص لنا اشكون تيد�ر البحث العلمي يف هاذ البالد، 
-MA، (La Fondation)، (CNRST)نتلكمو، اك�ن اجلامعات، 

CERT ،)recherche et développement( ،)IRSN( احشال من ،
العلمي؟ احشال التاكليف د²ل ال�س8يري؟ وفني هو  واد تيد�ر البحث

البحث العلمي وفني النتاجئ؟ هاذ اليش ما خصوش �س8متر، البالد، فلوس 
  .الشعب تيضيعوا هكذاك، ما خصهمش �س8متروا يف هاذ اليش

اSٓن اك�ن املرشوع د²ل التجميع د²ل املؤسسات، فرËسا مoiٔخرة كثري 
Wامعة، �ش  15امعة ªادي تويل W 80يف هاذ اليش، عندها ٔ�كرث من 

، ٕاذا ابغينا ند�رو (la masse critique)فعال �كون الكXi احلرWة 
البحث العلمي �ش �كون املوارد، اSٓن �متش8يو للك بالصة، عندمك 

)EST , FST, INSA( يف، جنمعومه و�كون عندمه مد�رÓ يفÓ لكهم ،
  . يواد و�كونوا اSٔساتذة اكثار ويد�روا البحث العلم

راه ٕاذا ابغينا البحث العلمي وٕاذا ابغينا اجلامعة املغربية �هنض راه ما 
ٓ عباد هللا هاذ اليش ما  �ميك�ش Ëس8مترو يف هاذ اليش وخص تغوتوا 

  .خصوش �كون، والوز�ر معمك
  .السالم Nليمك

        ::::الس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسة
شكرا لمك الس8يد الوز�ر، وشكرا �لس8يد وز�ر الرتبية الوطنية Nىل 

  .تفضلوا يف ٕاطار التعقEب. تمكمسامه 
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        ::::املس�شار الس8يد عبد السالم ا�لباراملس�شار الس8يد عبد السالم ا�لباراملس�شار الس8يد عبد السالم ا�لباراملس�شار الس8يد عبد السالم ا�لبار
يف احلقEقة، الس8يد الوز�ر، لكام وضعنا سؤ� لمك جندمك Wد مiفهمني، 
وقد وضعمت ٔ�صابعمك Nىل ممكن اPاء، اSٓن السؤال قد غفلمت، ٔ�س�سمحمك 

س�شار�ن ٕاذا قلت هذا ال$م، قد غفلمت تنو�ر الرٔ�ي العام وتنو�ر إالخوة امل 
مبدى قمية املزيانية املرصودة لهذا البحث العلمي هذه الس8نة حىت حنفز 
النامئني ٔ�و املتالعبني ا¶�ن ٔ�لفوا ٔ�ن �س8تغلوا ٔ�موال الشعب لAس8هتلكوها 

  . �مس البحث العلمي
وٕاين اس8تحيAت ٔ�ن ٔ�ذÓر مدى التالعب يف شواهد املاسرت واPكتوراه 

بون هبا يف بعض اجلامعات مع ارتامايت وªريها، اليت ٔ�صبح الصبيان يتالع 
�لمجهودات اجلبارة اليت تبذلها بعض اSٔدمغة، بعض اSٔساتذة الزنهاء، ا¶�ن 
جيدون و�كدون، ولكن هناك مجموNة من اSٔساتذة، احشومة Ëسميومه 
�ساتذة Wامعيني Sٔهنم اxذاو هاذ الصفة ال ليشء سوى �لتالعب، وهنا ٔ

والعنارص املهمتة لكها عندها يقني �ليس عند� يقني والشعب املغريب 
اPاودي ٔ�نه ªادي يوقف هاذ املهزñ اليت ٔ�صبحنا Ëشاهدها يف Wل 

  . اجلامعات
  .وهللا املوفق. وشكرا الس8يد الوز�ر

        ::::الس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسة
  .الس8يد الوز�ر، هل لمك ما تضيفون؟ تفضلوا. شكرا

        ::::اSٔطراSٔطراSٔطراSٔطرالس8يد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي والس8يد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي والس8يد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي والس8يد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي و����كو�ن كو�ن كو�ن كو�ن 
، قريبني لها، %1، مازال وصلناش %0,78الس8يد املس�شار احملرتم، 

  . وال ما نوصلوهش، ٕاذا اكن مش8ت�ني ما ند�رو والو %1نوصلو 
ال ªري �ش ٔ�طمئنمك راه اSٔساتذة بoٔنفسهم �ضوا تي�اربوا الفساد، وهللا 

فساد العظمي ك�س8تق|ل ٔ�ساتذة من النقابة ومن ªريها تيجيو تيقولوا اك�ن ال 
يف البالصة الفالنية ترنسل مف�ش8ية ªري �ش ما نعموش Nىل اSٔساتذة، 
اSٔساتذة امحلد 6 اكن املفسد هو ا�يل اكن Óيتلكم، اكن ذاك املعقول 
ساÓت، امحلد 6 تفجرت الطاقات د²ل الناس املعقولني، املاسرتات وال 

) le diplôme universitaire(املاسرت بوديتو ا�يل مايش �Sٔداء، وىل 
�Sٔداء، ا�يل �Sٔداء، خصها اSٔمور �كون واحضة يف ذهن الناس، 
اNالش؟ Sٔن ٕاذا اكن املاسرت ªادي يتعطى �لفلوس ªادي يقرا مول 
الفلوس، الفقري ما يقراش، Sٔن املاسرت اPوñ مiكفX به، ا�يل ابغى يقرا 

  . �لفلوس يقرا �لفلوس، ولكن خص بعدا جتيب القوة
د²ل الطلبة تتعطامه املن�ة، واد Wايب املن�ة من  %50ملاسرت لقEنا ا

زعام مز²نني،  32إالWازة ما Wاش يف ذيك النص اSٔول، Sٔن كتختار 
ما اxذاش املن�ة ªادي مييش حباالتو، احZا اSٓن xاص  W17اب هو 

  . اجلانب �جæعي �راعى
، راه ٕاذا ما ٕاذن إالصالح اشوية gشوية، راه حىت املشالك �ش تعرفها

وصلوهاش ¡ الناس Óيف ªادي تعرفها؟ املف�ش8ية xدامة، ªادي جنيبو 

لمك ٕان شاء هللا يف وقت يف مZاقشة املزيانية جنيبو لمك النتاجئ د²ل 
التفAiش8ية وعندمك احلق توصلوا �لحقEقة وٕاذا بغيتوا حىت تقار�ر املف�ش8ية 

Xة اكمEش8نو در�، الشفاف�  .جنيبوها لمك، ؤ

        ::::رئAس اجللسةرئAس اجللسةرئAس اجللسةرئAس اجللسةالس8يد الس8يد الس8يد الس8يد 
شكرا �لس8يد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي و�لس8يد وز�ر الرتبية 

  . الوطنية Nىل مسامههتام يف هذه اجللسة
ون�iقل ٕاىل السؤال اSٓين املوWه ٕاىل الس8يدة وز�رة التضامن واملرٔ�ة 
واSٔرسة والتمنية �جæعية حول غياب رؤية حكومEة لتحسني وضعية 

ة Sٔد السادة املس�شار�ن من الفريق احلريك، تفضل الس8يد اللكم. املس8نني
  .عبد اBيد

        ::::املس�شار الس8يد عبد اBيد احلناكرياملس�شار الس8يد عبد اBيد احلناكرياملس�شار الس8يد عبد اBيد احلناكرياملس�شار الس8يد عبد اBيد احلناكري
  الس8يد الرئAس احملرتم،

  الس8يدة والسادة الوزراء احملرتمني،
�خيت، ٕاخواين املس�شار�ن احملرتمني،ٔ  

 3 الس8يدة الوز�رة احملرتمة، يبلغ Nدد اSٔش�اص املس8نني �ملغرب اليا
من مجموع الساكنة، هذه الف<ة تعاين  %8,1ماليني، ٔ�ي ما ميثل ٔ�كرث من 

  . من مجموع املس8نني %84من ارتفاع Ëس8بة اSٔمEة اليت تقرب بــــ 
كام Ëس"ل بoٔسف شديد قX املراكز �جæعية والصحية املهمتة هبذه 

oٔمني الف<ة، كام ٔ�ن Nدد املس8نني ا¶�ن �س8تفEدون من حامية اجæعية من ت
حسب  %16، ومن معاشات التقاNد سوى %20حصي ال يتعدى 

وطبقا لت�|ؤات مركز اPراسات . معطيات املندوبية السامEة �لتخطيط
واSٔحباث اPميغرافEة فٕان Nدد اSٔش�اص املس8نني سiA"اوز Nدد اSٔطفال 

  . 2050، وس8يعادل Nدد الش8بان يف ٔ�فق 2040يف ٔ�فق 
يدة الوز�رة، ٔ�مل حين الوقت بعد ٕالبداع انطالقا مما س8بق، Ëسائلمك، الس8 

رؤية حكومEة Ýس8هتدف وضع د لهشاشة وضعية هذه الف<ة املغلوبة Nىل 
�مرها؟ ٔ�ال تفكرون يف ÝشEAد مراكز ٕاقلميية لٔ©ش�اص املس8نني يف وضعية ٔ
هشة Nىل غرار املبادرة القمية ملؤسسة محمد اخلامس �لتضامن مبدن �زة، 

  Óرس8يف، الر�ط؟ 
  .لس8يد الرئAسوشكرا ا

        ::::الس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسة
الس8يدة الوز�رة، ¡ اللكمة لٕالWابة Nىل . شكرا �لس8يد املس�شار

  .السؤال، تفضيل

        ::::الس8يدة gس8مية احلقاوي، وز�رة التضامن واملرٔ�ة واSٔالس8يدة gس8مية احلقاوي، وز�رة التضامن واملرٔ�ة واSٔالس8يدة gس8مية احلقاوي، وز�رة التضامن واملرٔ�ة واSٔالس8يدة gس8مية احلقاوي، وز�رة التضامن واملرٔ�ة واSٔرسرسرسرسة والتمنية �جæعيةة والتمنية �جæعيةة والتمنية �جæعيةة والتمنية �جæعية
  .gسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Nىل س8يد املرسلني

جلزيل �لفريق احلريك ا¶ي تفضل ٕ�لقاء سؤا7 ٔ�وال ٔ�توWه �لشكر ا
املتعلق بف<ة نعزها وحنرتòا وجنلها ويه ف<ة املس8نني، ا¶ي يدxل فهيم 



�ٔكتو�ر�ٔكتو�ر�ٔكتو�ر�ٔكتو�ردورة دورة دورة دورة     ––––مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن     2012201220122012 

16 

�كتو�ر 23( 1433 ذو احل"ة 7ٔ 2012( 

�ؤكد �مثيين لطرح هذا ٔ ��اWSٔداد ؤ�حEا� اSٓ�ء واجلدات واòSٔات، و¶¡ ٔ
  . السؤال، Sٔنه موضوع البد ٔ�ن نxٔoذه بعني �عتبار

ت هبا املندوبية السامEة �لتخطيط ٕاال دليل وما هاته اPراسة اليت قام
Nىل �هæم ا¶ي ٔ�صبح املغرب يوليه لهاته الف<ة، واSٔرقام اليوم رمبا 
صادمة، لكهنا òمة، Sٔهنا تفiح اBال ملناقشة موضوع مل �كن ذي راهنية، 

  . كام ٔ�نه مل �كن �س8هتوي الك�ري من الناس، من النخب ومن القواNد
ا¶ي وقع هو ٔ�ن طول ٔ�مد احلياة ٔ�صبح ٔ�طول مما اكن،  اليوم ماذا وقع؟

س8نة ويف املدن Óيوصل ٕاىل هذا  32ونقدرو نقولو بoٔن هذا املعدل هو 
  . 30,8الرمق، ب�A املعدل هو 

اكنت  2004نبغي نقول ٔ�يضا ٔ�ن هناك �راجع يف معدل اخلصوبة، يف 
�ن اخنفاض يف اخلصوبة، وهذا Óيعين كذ¡  2,2، اليوم عند� 2,5عند� ٔ

اخلصوبة ٔ�صبح دون عتبة جتديد اSٔجEال، مما يدل Nىل ٔ�ن هناك انقالب ٔ�و 
نتوWه حنو انقالب يف القاNدة الش8بابية �لمجمتع املغريب ٕاىل قاNدة مس8نة، 
وهذا ما جيب ٔ�ن هنمت به وهذا ما جيب ٔ�ن �س8توقفZا وحنن نعاجل لك قضا² 

² املس8نني مس8تق|ال بتوفر املس8نني، هل املغرب مؤهل اليوم ليك يعاجل قضا
هاته املعطيات وهاته اSٔرقام؟ بدٔ� يتoٔهل، وبدٔ� ين�|ه ٕاىل ٔ�ننا Ëسري حنو هذا 

  . �نقالب
نبغي نقول لمك، الس8يد املس�شار، ٔ�ن الواقع حصيح يدل Nىل ٔ�ننا مل �كن 

مركز �لمس8نني، وكذ¡ احلاWة ٕاىل  41 عند� Ë6س8تعد ملا نعAشه اليوم، ²
ات هاته الف<ة Óبرية Wدا، لكن هناك ٔ�مل يف اBمتع املغريب تغطية انتظار 

ا¶ي الزالت اSٔرسة فEه تعىن gشؤون مس�هيا، ؤ�� عندي واد الرمق 
 %93,3كذ¡ من هذا البحث ا¶ي قامت به املندوبية السامEة ا�يل هو 

بoٔننا  من العوائل واSٔرس تضم وحتتضن مس�هيا، وهذا òم Sٔنه يعطينا اSٔمل
  .شاء هللا لن حنتاج ٕاىل مراكز ٕاذا ما حنن ٔ�سس8نا اSٔرس احلاضنة ملس�هيإان 

        ::::الس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسة
  .الس8يد املس�شار، لمك اللكمة يف ٕاطار التعقEب. شكرا �لس8يدة الوز�رة

        ::::املس�شار الس8يد عبد اBيد احلناكرياملس�شار الس8يد عبد اBيد احلناكرياملس�شار الس8يد عبد اBيد احلناكرياملس�شار الس8يد عبد اBيد احلناكري
  .شكرا الس8يد الرئAس

ذا السؤال ٔ�و الس8يدة الوز�رة، Ëشكرك Nىل جوا�مك القمي، فطرحZا له
�Sٔحرى لهذا املوضوع الهام يoٔيت مبناس8بة احiفال اBمتع اPويل �ليوم العاملي 

  .لٔ©ش�اص املس8نني ا¶ي يصادف فاحت ٔ�كتو�ر من لك س8نة
لكن، الس8يدة الوز�رة، ش8تان بني وضعية املس8نني بب�Ü ووضعيهتم 

من  N39%ىل الصعيد اPويل، xاصة Nىل مس8توى اPول اSٔوربية، ففي 
ماليني مسن ومس8نة �ملغرب òددة �لتعرض  3هذه الف<ة املقدرة بــــ 

، %�70لمرض والفقر، ٕاذ Ëس"ل ارتفاع Ëس8بة املرىض Pى املس8نني ٕاىل 
�مراض السكري ٔ Ú8ة، السZفضال عن ان�شار واسع لٔ©مراض احلادة واملزم

فاصل، والقلب والرشايني والضغط اPموي واSٔمراض التنفس8ية واÊهتاب امل

  .مهنم معوز�ن %17كام ٔ�ن 
س8نة  %9وتتوقع اPراسات بoٔن �رتفع Ëس8بة املس8نني �ملغرب ٕاىل 

 %24,5وٕاىل  2030س8نة  %15وٕاىل  2020س8نة  %11,1، وٕاىل 2014
وتعزى هذه الوضعية حسب املندوبية السامEة �لتخطيط ٕاىل  2050س8نة 

  .ارتفاع Ëس8بة معدل ٔ�مل احلياة �ملغرب
�مام حتد ورهان لك هذه املعطيأ �Üت، الس8يدة الوز�رة، تضع ب

حقEقEني ٕالبداع رؤية حكومEة لضامن �كفل طيب واجæعي واقiصادي 
  .مالمئ لٔ©ش�اص املس8نني
  .وشكر الس8يد الرئAس

        ::::الس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسة
  .الس8يدة الوز�رة، ¡ اللكمة. شكرا الس8يد املس�شار

        ::::ية �جæعيةية �جæعيةية �جæعيةية �جæعيةالس8يدة وز�رة التضامن واملرٔ�ة واSٔالس8يدة وز�رة التضامن واملرٔ�ة واSٔالس8يدة وز�رة التضامن واملرٔ�ة واSٔالس8يدة وز�رة التضامن واملرٔ�ة واSٔرسرسرسرسة والتمن ة والتمن ة والتمن ة والتمن 
الس8يد املس�شار، حصيح ٔ�ن احلكومة يف �ر�جمها احلكويم ٔ�Nلنت Nىل 
�قول ٔ ���هنا س8تقوم بتoٔهيل مؤسسات ٕايواء لٔ©ش�اص املس8نني، ولكن ٔٔ
¡ قZاعيت الشخصية ٔ�ن �س�ºر احلقEقي يف اSٔرس ويف العائالت ويف 

�ي يشء �ٓخر، وهذا  اSٔبناء ويف القمي اليت جتعل الرابطة العائلية ٔ�قوى منٔ
يعين كذ¡ ٔ�ن ندمعهم، ٔ�ن ندمع اSٔرس املعوزة اليت ال Ýس8تطيع التكفل 

  . مبس�هيا، بoٓ�هئا ؤ�Wدادها ؤ�ن Ëس�مثر فهيم، هذا هو املس8تق|ل
�ما نب�Eو مراكز، فاملركز لن يعوض اSٔرسة، ٕامنا هناك س8ياسة اليت تليب ٔ

تoٔهيلها لهذا اSٔمر، وكذ¡ هذه احلاجEة ٔ�وال مبؤسسات الرNاية �جæعية و 
فiح مؤسسات القرب هنارية تقدم xدمات بعيهنا �لمس8نني، وكذ¡ 
صندوق اPمع �لæسك العائيل ا¶ي يدمع اSٔرس املعوزة ا�يل عندها مسن 

�و ا�يل عندها معاق، لك هذا òم واحZا ªاديني فEهٔ.  
ºن اس��ر� احلقEقي ولكن نبغي نقول لمك مجيعا، ؤ�قول �لمجمتع املغريب ٔ

يف ٔ�رس�، فعلينا ٔ�ن هنمت بoٓ�ئنا وبWٔoداد� ؤ�ننا ما ن�ساوش بoٔهنم هام ا�يل 
ر�و�، ٔ�هنم هام ا�يل اس�مثروا فEنا، ما جيAش واد اÊهنار وند�رومه يف �ب 

هذه يه الثقافة اليت . املؤسسة د²ل الرNاية �جæعية وال نلوحومه �لشارع
  .ظهرانZAا جيب ٔ�ن نعمل Nىل Ëرشها بني

  .شكرا الس8يد الرئAس

        ::::الس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسة
  . شكرا ¡ الس8يدة الوز�رة، وشكرا Nىل مسامهتك

ن�iقل ٕاىل اSٔس8ئX املو�ة ٕاىل قطاع التجهزي والنقل، وسiAوىل إالWابة 
عهنا �لنيابة الس8يد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر �قiصاد واملالية امللكف 

ضوNه ارتفاع حوادث السري �ملغرب، اللكمة السؤال اSٔول مو . �ملزيانية
Sٔد السادة املس�شار�ن من الفريق �شرتايك لتقدمي السؤال، اللكمة 

  . لٔ©س8تاذ بوشعيب هاليل
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  :املس�شار الس8يد بوشعيب هاليلاملس�شار الس8يد بوشعيب هاليلاملس�شار الس8يد بوشعيب هاليلاملس�شار الس8يد بوشعيب هاليل
  .الس8يد الرئAس احملرتم

  ٕاخواين املس�شار�ن احملرتمني،
  . السؤال يتعلق حبوادث السري املزجعة يف املغرب

ما تعرفه الطرق املغربية من تفامق مس8متر حلوادث السري من مجيع  ٕان
املس8تو²ت رمغ ÝشكEل Nدة جلن وطنية وحملية وٕاقلميية، ورمغ إالNال�ت 
التحسAس8ية عن طريق الوسائل والقZوات السمعية والبرصية ورمغ ٔ��زة 

م الرادارات اليت �لكموا Nلهيا مؤخرا يف املراق|ة ورمغ فرض اس8تعامل حزا
  .السالمة، ٔ�مام لك ما ذÓر الزلنا نعAش حرب الطرق �كEفEة حقEقEة

حنن نتقدم �لسؤال ٔ�و �Sٔس8ئX �لحكومة ٔ�و �لوز�ر املعين �Sٔمر 
ٕالNادة النظر يف حماربة حرب  - ٕاذا اكنت يش س8بل -وËس7ٔo ما يه الس8بل

  الطرق �كEفEة واقعية وNلمية ذات نتاجئ؟
  .وشكرا الس8يد الرئAس

Aالس8يد رئAالس8يد رئAالس8يد رئAس اجللسةس اجللسةس اجللسةس اجللسةالس8يد رئ::::        
الس8يد الوز�ر، لمك اللكمة لٕالWابة Nىل . شكرا �لس8يد املس�شار

  .السؤال

 ٔSالس8يد ٕادر�س ا ٔSالس8يد ٕادر�س ا ٔSالس8يد ٕادر�س ا ٔSصاد الس8يد ٕادر�س اiى وز�ر �قP صاد ، الوز�ر املنتدبiى وز�ر �قP صاد ، الوز�ر املنتدبiى وز�ر �قP صاد ، الوز�ر املنتدبiى وز�ر �قP زيم إالدر�زيم إالدر�زيم إالدر�زيم إالدر�يسيسيسيس، الوز�ر املنتدب
  :))))نيابة عن الس8يد وز�ر التجهزي والنقلنيابة عن الس8يد وز�ر التجهزي والنقلنيابة عن الس8يد وز�ر التجهزي والنقلنيابة عن الس8يد وز�ر التجهزي والنقل((((واملالية، امللكف �ملزيانية واملالية، امللكف �ملزيانية واملالية، امللكف �ملزيانية واملالية، امللكف �ملزيانية 

  .gسم هللا الرمحن الرحمي
  .شكرا الس8يد الرئAس

د املس�شار احملرتم من الفريق �شرتايك Nىل هذا السؤال شكرا الس8ي
  .املهم

حقEقة ما يصطلح Nليه حبرب الطرق يه �ٓفة حقEقEة، مoٔساة �لك 
�ركز Nىل . املعايري، حبيث ما ختلفه من وفEات م|ارشة و�2ٓر ªري م|ارشة

اSٔرقام ªري �ش نعرفو الواقع د²ل هاذ اSٓفة هاذي، و�ش بطبيعة احلال يف 
�لحظات اxSٔرية ٔ�و يف اSٔشهر اxSٔرية وقعت حوادث اكن عندها واد ا

الوقع وواد اrSٔر ٕاNاليم Óبري ومoٓيس Óبرية و�لتايل ركزت ٔ�كرث Nىل هذه 
  . املoٔساة

ٕاال ٔ�ن الزتايد من س8نة ٕاىل ٔ�خرى ما اكي�ش �زايد Óبري يف العدد د²ل 
ما يفوق عن  جسلت 2011احلوادث، مع ٔ�ن هذه ال�س8بة تبقى Óبرية، يف 

 3ادثة لك ساNة، قiيل واد لك ساعتني،  12ٔ�لف ادثة مبعدل  67
  . املصابني جبروح خفEفة لك ساNة 10مصابني جبروح بليغة لك ساعتني و

ولكن Óيف ما قلتو الس8بل ٔ�نه لك واد يتحمل مسؤوليته، احلكومة 
²هلم، Sٔنه حتمل املسؤولية د²لها ولكن كذ¡ املواطنني يتحملوا املسؤولية د

إالحصائيات تثýت بoٔن العامل الýرشي، ªالبا ما تنقولو الطرق، العامل 
، ٕاذن العامل الýرشي ارض بقوة و�لتايل %94,75الýرشي ارض ب�س8بة 

  .ي�|غي ٔ�ن يتحمل لك واد مسؤوليته

�لكمتوا كذ¡ Nىل �س8تعامل د²ل اSٓليات د²ل الوقاية، اPراسات 
ي العر�ت اخلفEفة ال �س8تعملون حزام السالمة، من سائق %28تبني بoٔن 

من السائقني داxل املدار احلرضي ال يقفون عند  %9هذا �سامه،  28%
من سائقي اPراWات ال �س8تعملون اخلوذة الواقEة،  %21الضوء اSٔمحر، 

و�لتايل هاذ اSٔرقام لكها ٔ�س8باب د²ل احلوادث ؤ�س8باب د²ل الضعف 
  .PرWة اSٔوىلوهاذو هام املس8هتدفني �

�رجع لواد الرمق ا�يل هو كذ¡ òم، هو ٔ�نه يمت الرتكزي Nىل احلافالت 
والشاحZات الك|رية، Nىل عكس ما هو شائع Sٔنه حصيح بoٔن احلافX الك|رية 
من ا�يل كتكون ادثة يعين ا2ٓSر مؤسفة، ويعين الوفEات تتكون حبجم 

ه احلافالت ال تصل ٕاال Óبري، ولكن مع ذ¡ ال�س8بة د²ل احلوادث يف هذ
ا�يل هام مiورطني، ؤ�قول اللكمة م|ارشة، مiورطني يف احلوادث  1,6%

وهاذ  هيه املرÓبات اخلفEفة، و�لتايل هاذ ال$م لك %55,8ب�س8بة 
إالحصائيات لكها تدرو حول املسؤولية الشخصية، بطبيعة احلال هذا ال 

  .يعفي كام قلت احلكومة من املسؤولية د²لها
هذا إالطار، احلكومات لكها، مايش ªري هاذ احلكومة هاذي،  ويف

اش8تغلت Nىل التطو�ر، ٔ�وال د²ل اBال د²ل املراق|ة واBال كذ¡ د²ل 
املراق|ة ميل كنتلكم Nىل مراق|ة اس8تعامل مجيع اSٓليات، وكذ¡ إالصالات 

  .د²ل الطرق، وميكن نعطي يف التعقEب بعض اSٔرقام حول هذا اSٔمر

        ::::س8يد رئAس اجللسةس8يد رئAس اجللسةس8يد رئAس اجللسةس8يد رئAس اجللسةال ال ال ال 
  .الس8يد املس�شار لمك اللكمة يف ٕاطار التعقEب. شكرا �لس8يد الوز�ر

        ::::املس�شار الس8يد بوشعيب هاليلاملس�شار الس8يد بوشعيب هاليلاملس�شار الس8يد بوشعيب هاليلاملس�شار الس8يد بوشعيب هاليل
  الس8يد الرئAس،

  ٕاخواين املس�شار�ن احملرتمني،
�شكر الس8يد الوز�ر ا�يل �ئب عن الوز�ر املعين �Sٔمرٔ ��ٔ.  

الناس، Sٔن جملس حنن لس8نا بصدد العدد ٔ�و الكEفEة ا�يل Óميوتوا هبا 
املس�شار�ن س8بق 7 ٔ�ن قرٔ� الفاحتة �ٕالجامع �رحام Nىل املوىت يف احلوادث 
�و إالNالم اPاxيل ٔ Kالم اخلارNن إال�الكربى، مث ٔ�ن املشلكة الك|رية هو ٔ
يف املنطقة �رتب احلوادث يف املغرب والقiىل عن طريق احلوادث مرتبة يف 

  .اPرWة اSٔوىل
و ٔ�ن مدونة السري مل جتب عن اSٔس8ئX الوطنية، مل يعين يف احلقEقة ه

تضع يدهيا Nىل املسؤولية احلقEقEة، ولو �لكمت Nىل اPراWة وNىل املوتور 
  .وNىل هاذ اليش، ولكن املدونة مل حتط يدهيا Nىل املسؤولية احلقEقEة

�لكمنا Nىل احلوادث د²ل الشاحZات ود²ل احلافالت، ميل كري�كب 
�و الشاحZة كرت�كب العرشات د²ل مول اPراWة جرحئ Xاحلادثة يف احلاف ،

�ٓش واقع؟ هو ٔ�ن التدxالت د²ل ٔ�حصاب . املوىت، ولهذا ما اك�ن مقارنة
الشاحZات ؤ�حصاب احلافالت هلم زبناء يف بعض إالدارات املسؤوñ حيمون 

يف الساNة، وال  140السائقني، Sٔن يف الطرق اSٓن الشاحZة كمتيش ب 
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ا ما معناه ٔ�ش8نو؟ هو ٔ�ن ذاك السائق محمي، ٔ�ش8نو يه الطريقة تتوقف، هذ
�ش محمي؟ هو ٔ�ن عندمه زبناء داxل ٔ�حصاب القرار، وÓيبقاو السائقني 

ولهذا، ٕاذا مل �كن قانون حيرم التدxالت يف السري، س�|قى . ٔ�حرار
  .احلوادث مس8مترة

        ::::الس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسة
لوز�ر، �لرد Nىل التعقEب، لمك اللكمة، الس8يد ا. شكرا �لس8يد املس�شار

  .تفضلوا

نيابة نيابة نيابة نيابة ((((الس8يد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر �قiصاد واملالية امللكف �ملزيانية الس8يد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر �قiصاد واملالية امللكف �ملزيانية الس8يد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر �قiصاد واملالية امللكف �ملزيانية الس8يد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر �قiصاد واملالية امللكف �ملزيانية 
  :))))عن الس8يد وز�ر التجهزي والنقلعن الس8يد وز�ر التجهزي والنقلعن الس8يد وز�ر التجهزي والنقلعن الس8يد وز�ر التجهزي والنقل

قلت بoٔن احلكومة .. الس8يد املس�شار احملرتم، ªري �مكX ملا قلته حول
مج اك�ن املعاجلة Ýش8تغل ٔ�وال Nىل الب�Eات التحتية الطرقEة، اSٓن يف الرب�

 30نقطة سوداء من xالل إالحصائيات اليت مت رصدها، بناء  120د²ل 
�لف مرت طويل د²ل اجلدران الوقائية فÚ يتعلق �لطرقات الصعبة وا�يل يه ٔ

�لف مرت طويل xاصة  40يف بعض اSٔحEان تقع فهيا حوادث مؤسفة، هتيئة ٔ
xاصة هبذا النوع، وكذ¡  �PراWات واPراWات النارية �ش �كون مسا¡

�لف مرت طويل من املسا¡ اجلانEýة 90اÊهتيئة د²ل ٔ.  
بطبيعة احلال اك�ن �ركزي، �ٕالضافة ٕاىل الب�Eات التحتية، الرتكزي Nىل 

�وال فÚ يتعلق : د²ل اSٔرقام 2اSٓليات د²ل املراق|ة الطرقEة، ٔ�عطي ٔ
رادار  180ا فهيا رادار مب 1270ٕاىل  �700لرادارات، العدد س8مير من 

مiنقل، يعين gس8يارة مiنقX، ا�Sٔزة د²ل املراق|ة د²ل الكحول، Sٔنه 
  . �از �790از ٕاىل  130كذ¡ من املسý|ات، من 

بطبيعة احلال اك�ن كذ¡ الرتكزي Nىل املراق|ة التقZية والسÚ8 ما يتعلق 
لاكمريات، Sٔنه �حلافالت، مت التجهزي د²ل املراÓب د²ل املراق|ة التقZية �

بعض الناس يدxلون �حلافX يف وضعية سلمية من �حEة الع"الت ومن 
الناحEة د²ل السالمة التقZية وميل تيخرج تA|دل الروايد، و�لتايل هاذ 
الاكمريات س8متكن من املتابعة Sٔن هاذي جرمية، إالËسان �ش يدxل 

هذا راه جمرم،  بع"الت سلمية وخيرج من املركز التقين ويبدل الع"الت
و¶¡ ركزت Nىل العنرص الýرشي، يعين 7 ٔ�rر ٔ�وال Nىل البالد ؤ�rر Nىل 
اجلاذبية د²ل البالد Mلك، Sٔنه هاذ اجلاذبية د²ل البالد بصفة Nامة 

هذه " طرقات تقiل"�س�ºرات داXx فهيا كذ¡ السالمة الطرقEة، 
البالد، و�لتايل ي�|غي ٔ�ن تدxل يف السمل د²ل الرتتAب د²ل اجلاذبية د²ل 

  . يتحمل لك واد مسؤوليته
  .وشكرا

        ::::الس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسة
شكرا الس8يد الوز�ر، لنا عودة ٕاىل املوضوع بعد ٔ�س8بوع مع رئAس 

  .احلكومة
الرتخEص لبعض الرشاكت الراغبة يف �س�ºر، موضوع السؤال املقدم 

  .لتقدمي السؤالمن طرف الفريق �شرتايك، اللكمة �لفريق �شرتايك 

        ::::املس�شارة الس8يدة لطيفة الزيوايناملس�شارة الس8يدة لطيفة الزيوايناملس�شارة الس8يدة لطيفة الزيوايناملس�شارة الس8يدة لطيفة الزيواين
  .gسم هللا الرمحن الرحمي

  الس8يد الرئAس،
  ٕاخواين املس�شار�ن،

  الس8يدة والسادة الوزراء احملرتمون،
يف ٕاطار فك العزñ عن العامل القروي، فٕاننا اس8تýرش� xريا �لتدابري 

اكفة �ات اململكة، اليت اختذهتا وزار�مك املمتثX يف مZح رخص النقل ٕاىل 
واليت مشلت خمتلف ٔ�نواع النقل، وهذه يف تقد�ر� �درة طيبة �لقضاء Nىل 

  . الصعو�ت اليت يعاين مهنا املواطنون يف التنقل
لكن عند� مالحظات، املالحظ �ل�س8بة �لنقل املزدوج ٔ�ن هناك 

�هنا مل العديد من ملفات الرشاكت الراغبة يف �س�ºر يف هذا امليدان، ٕاال ٔ
تتوصل �لرخص اليت بقEت ح|Aسة بوزار�مك مع ٔ�ن هذه الرشاكت 
س�iحمل بطبيعة احلال �اكليف Óبرية يف �س�ºر حسب املواصفات 

  . املطلوبة
سؤالنا، الس8يد الوز�ر، بغينامك توضعو� يف الصورة من �حEة ٔ�س8باب 

�ن مصاحل الæطل يف الرتخEص لهذه الرشاكت لزتاول هذه املهام، مع العملٔ 
  . السلطات احمللية قد مZحهتا موافقهتا املبدئية

  .وشكرا الس8يد الوز�ر

        ::::الس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسة
لمك اللكمة الس8يد الوز�ر لٕالWابة Nىل . شكرا �لس8يدة املس�شارة

  .السؤال

نيابة نيابة نيابة نيابة ((((الس8يد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر �قiصاد واملالية، امللكف �ملزيانية الس8يد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر �قiصاد واملالية، امللكف �ملزيانية الس8يد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر �قiصاد واملالية، امللكف �ملزيانية الس8يد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر �قiصاد واملالية، امللكف �ملزيانية 
  :))))زي والنقلزي والنقلزي والنقلزي والنقلعن الس8يد وز�ر التجهعن الس8يد وز�ر التجهعن الس8يد وز�ر التجهعن الس8يد وز�ر التجه
  .شكرا الس8يد الرئAس

  الس8يدة املس�شارة احملرتمة،
ا�يل نبغي نبني وهو ٔ�ن بطبيعة احلال وزارة التجهزي والنقل معلت Nىل 
فiح اBال يف خمتلف اSٔفرع د²ل النقل، النقل القروي، النقل الس8يا9، 

  . النقل املدريس
الوزارة ٔ�نه لAس �لكممت عن النقل املزدوج، املعطيات ا�يل اكينة عند 

هناك رشاكت راغبة يف هذا اBال د²ل النقل، Sٔنه يف العامل القروي ا¶ي 
هيمت هبذا النقل �PرWة اSٔوىل مه ٔ�ش�اص ذاتيني، و�لتايل ٕاذا اكن عندمك 
�نوب عن الس8يد وز�ر التجهزي ٔ ���Ýسلمها ٔٔ ��ملفات د²ل رشاكت مرح|ا، ٔ

  . والنقل ٔ�سلمها 7
اك�ن اهæم �PرWة اSٔوىل د²ل ٔ�ش�اص ذاتيني، لAس و�لتايل قلت 

هناك رشاكت òيلكة òمتة هبذا اBال، يف ٕاطار اSٔش�اص ا¶اتيني الوزارة 
سلمت بطبيعة احلال Nرب ا�لجنة الوطنية �لنقل Sٔن يه اليت تýت هنائيا يف 
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رخصة نقل مزدوج موزNة Nىل مجموNة من اSٔقالمي،  50امللفات، سلمت 
�اكد�ر 19رخصة، خريبكة  23موالي يعقوب : التفاصيلنعطي ٔ ،5 

  . رخص، ورخصة وادة للك من ٔ�قالمي الرامZة والعرا�ش والناظور
اقرتاح خط من اخلطوط اجلديدة  199وتوصلت كذ¡ الوزارة ب 

اقرتاح، ٔ�زيالل  �15لنقل املزدوج، موزNة Nىل اجلهة د²ل طن"ة تطوان 
  . اقرتاات 7ح والناظور اقرتا 28اقرتاح، مراMش  149

ٕاذن هذه يه �قرتاات اليت توصلت هبا الوزارة ٕاذا كنتو Nىل هاذي 
ا�يل تتلكموا، وهذه سAمت عرضها Nىل ٔ�نظار ا�لجنة الوطنية �لنقل من ٔ�Wل 

  .البت فهيا و�زويد ٔ�حصاهبا �لرخصة ملامرسة هذا ال�شاط
  .وشكرا

        ::::الس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسة
  .مة �لفريق �شرتايك من ٔ�Wل التعقEباللك. شكرا �لس8يد الوز�ر

        ::::املس�شار الس8يد محمد Nلمياملس�شار الس8يد محمد Nلمياملس�شار الس8يد محمد Nلمياملس�شار الس8يد محمد Nلمي
  .شكرا الس8يد الرئAس

الس8يد الوز�ر، فÚ يتعلق �جلواب حنن Ëشكرمك Nىل هاته املعطيات، 
ولكن ما نطالب به يف مضمون السؤال هو رضورة Ýرسيع وترية الرتخEص، 

ن، راه اك�ن مشلك تطوا- Sٔن املشلك الزال Nالقا، م�ال ج|تدو �ة طن"ة
  . الس8يد الوز�ر

�متىن ٔ�ن الس8يد وز�ر النقل خشصيا مييش لهذه اجلهة ويوقف Nىل ٔ ��ٔ
الصعو�ت ا�يل ÓيعAشها املواطن، دا� ٕاىل رسعتو الوترية د²ل �رخEص 
النقل املزدوج ٕ�ماكننا ٔ�ن منتص البطاñ، اك�ن هناك ش8باب Nاطل �رغب 

اك مجموNة من امللفات يف ٕاقلمي شAشاوة، يف �س�ºر يف هذا امليدان، وهن
، احZا السؤال 2009يف مراMش تقدم هبا ٔ�حصاهبا ٕاىل اجلهات املعنية مZذ 

ال زال حلد الساNة مل يفقد راهنiAه، و�لتايل ال جواب،  2009د²لنا ولو يف 
  . ال �ٕالجياب وال �لق|ول، ال �لرفض وال �لسلب، الس8يد الوز�ر احملرتم

س8بة لنا راه اك�ن معضX النقل الرسي، والسلطات اSٔمZية وال احZا �ل� 
القضائية وال املنتخبني اللك يقف مكiوف اSٔيدي ٔ�مام معاجلة هذه 
الظاهرة، بني ٕارضاء املواطن، امرٔ�ة بغات توP، الس8يد الوز�ر احملرتم، 
كAشدو اPرك Óيقول لو ٔ�نت عندك النقل بدون رخصة، اك�ن جZازة، اك�ن 

  .غى مييش يتقاىض ٔ�مام احملمكةواد اب
ٕاذن يف غياب الرتخEص، مضنيا احلكومة يه Ýشجع النقل الرسي، ويف 
نفس الوقت هاذ الناس د²ل النقل الرسي Óيصيبو راسهم مطوقني 

  �جلزاءات املفروضة مبدونة السري، ٕاذن ما العمل؟
- العمل وهو ٔ�ن احلكومة ي�|غي Nلهيا ٔ�ن تعاجل هذا امللف ا¶ي يؤرق 

ال السلطات اSٔمZية وال القضائية وال حىت  -كام قلت الس8يد الوز�ر
  . املنتخبني

احZا فكوا لنا هذا املشلك د²ل الرتخEص، سواء تعلق اSٔمر gشخص 

ذايت ٔ�و gشخص معنوي، ا�يل ابغى �س�مثر هللا جياز�مك �خلري وضعوا يش 
Bال رشوط �كون فهيا نوع من املرونة ٔ�و يش دفرت حتمالت وطلقوا ا

�لرتخEص يف هذا القطاع، وٕاال راه ال ميكن بتا� القضاء Nىل النقل الرسي، 
وال ميكن بتا� حرمان املواطن من حقه يف التنقل ا�يل يضمنه 7 اPس8تور 
وا�يل هو حق دس8توري، راه عند� مشلك يف العامل القروي، الس8يد 

بوعي واýس8يت ٕاقلمي شفشاون ووزان اكرثة، ٕاذا جEيت �لسوق اSٔس8 . الوز�ر
�حEا� Ýس8تعني خبرق القانون ملعاجلة واد ٔ ñوPالنقل الرسي، يعين ا

  .الظاهرة
  .وشكرا

        ::::الس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسة
  .الس8يد الوز�ر، لمك اللكمة. شكرا �لس8يد املس�شار

نيابة نيابة نيابة نيابة ((((الس8يد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر �قiصاد واملالية، امللكف �ملزيانية الس8يد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر �قiصاد واملالية، امللكف �ملزيانية الس8يد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر �قiصاد واملالية، امللكف �ملزيانية الس8يد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر �قiصاد واملالية، امللكف �ملزيانية 
  :))))والنقلوالنقلوالنقلوالنقلعن الس8يد وز�ر التجهزي عن الس8يد وز�ر التجهزي عن الس8يد وز�ر التجهزي عن الس8يد وز�ر التجهزي 

ٕاىل دود .. احZا مiفقني، ٔ�� قلت ¡ اSٓن هاذي يه نية الوزارة
ملف، والس8يد الوز�ر قال  199رخصة مت مZحها، اك�ن اSٓن  50الساNة 

  .بoٔنه سAمت البت يف هذه امللفات ق|ل ممت هذه الس8نة ٕان شاء هللا
  .وشكرا

        ::::الس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسة
  . شكرا لمك الس8يد الوز�ر

يوا�ها املعمترون يف املطارات، موضوع السؤال املقدم الصعو�ت اليت 
من طرف السادة املس�شار�ن من فريق اSٔصاñ واملعارصة، اللكمة هلم 

  .لتقدمي السؤال

        ::::املس�شار الس8يد عبد الكراملس�شار الس8يد عبد الكراملس�شار الس8يد عبد الكراملس�شار الس8يد عبد الكرميميميمي بومنر بومنر بومنر بومنر
  .gسم هللا الرمحن الرحمي

  .شكرا الس8يد الرئAس
  السادة الوزراء،
  الس8يدة الوز�رة،

  اين املس�شار�ن،ٔ�خيت املس�شارة، ٕاخو 
لقد دٔ�بت وزار�مك ٔ�و وزارة زمEلمك Nىل اختاذ اكفة التدابري وإالجراءات 
الرضورية لضامن ومتكني املعمتر�ن املغاربة من ٔ�داء مZاسكهم يف ظروف 
جEدة، ٕاال ٔ�ننا �ريد ٔ�ن نثري ان�|اه احلكومة ٕاىل ما يوا�ه املعمترون هذه 

ýب �زدام يف املطارات الس8نة من حرج وصعو�ت Óبرية، خصوصا gس 
خر الطا}رات عن مواعيدها ٔoة ت"Eن� Xات طويNو�نتظار لسا .  

 Xسابيع القليSٔنفسهم يف ا�فلقد وWد Nدد Óبري من املعمتر�ن املغاربة ٔ
املاضية حمارص�ن يف مطار Wدة ن�E"ة التoٔخر يف رالت رشكة اخلطوط 

واس�Eاء املعمتر�ن وذوهيم، مر ذامللكEة املغربية، وهو اSٔمر ا¶ي ٔ�دى ٕاىل ت
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فلقد �رÓوا ملوا�ة مصريمه مبفردمه، دون ٔ�ن �لكف احلكومة نفسها عناء 
  . التلكف هبم ٕاىل ني عودهتم ٕاىل ٔ�رض الوطن

وح�E نت�دث عن املعمتر�ن ٔ�و احل"اج، نعرف ٔ�ن هذه االت 
اس8تZIائية تظهر فهيا مشالك الطريان، مشلك اخلطوط امللكEة اجلوية هو 

لك قامئ، ولكن يف هاذ احلاالت �س8تZIائية يظهر املشلك gشلك مش
  . Wيل

¶ا، Ëسائلمك، الس8يد الوز�ر، ما يه إالجراءات اليت تت�ذها احلكومة 
  لتoٔهيل رشكة اخلطوط امللكEة املغربية وضامن جودة اخلدمات اليت تقدòا؟ 

  .وشكرا

        ::::الس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسة
، لمك اللكمة لٕالWابة Nىل الس8يد الوز�ر. شكرا الس8يد املس�شار

  .السؤال

نيابة نيابة نيابة نيابة ((((الس8يد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر �قiصاد واملالية، امللكف �ملزيانية الس8يد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر �قiصاد واملالية، امللكف �ملزيانية الس8يد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر �قiصاد واملالية، امللكف �ملزيانية الس8يد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر �قiصاد واملالية، امللكف �ملزيانية 
  :))))عن الس8يد وز�ر التجهزي والنقلعن الس8يد وز�ر التجهزي والنقلعن الس8يد وز�ر التجهزي والنقلعن الس8يد وز�ر التجهزي والنقل

  .الس8يد الرئAس
بطبيعة احلال هاذ . شكرا الس8يد املس�شار احملرتم Nىل هاذ السؤال

ا�يل وقع يف Wدة �ل�س8بة  السؤال فEه شقني، الشق اSٔول املتعلق �ملشلك
�لمعمتر�ن والتoٔخر ا�يل وقع، هذا بطبيعة احلال �مج ن�E"ة �كتظاظ ا�يل 

Óيعرفوا املطار يف هذاك الوقت، وهذاك التoٔخر مل �كن يعين تoٔخر هيم 
  . الرشكة الوطنية فقط ولكن مه امجليع

يل بطبيعة احلال هذا لAس ترب�را ملا حصل، واملواطنني واملواطنات ا�
وقع هلم هذاك اليش حنن نعتذر هلم عن ما حصل، Sٔن ذاك اليش فEه عناء 
من بعد واد الرX طويX، من بعد القضاء د²ل املدة يف العمرة، يعين 
الرX ي�|غي ٔ�ن �كون مAرسة، ولكن تنقول مرة ٔ�خرى ٔ�ن املطار عرف 

او �لعمرة واد �كتظاظ Óبري، ورامك كتعرفوا إالخوان واSٔخوات ا�يل امش
  .Óيعرفوا احلاñ ا�يل كتكون يف ذ¡ الوقت

فÚ يتعلق �ختاذ إالجراءات الالزمة ا�يل اxذاهتا وزارة التجهزي والنقل 
، بطبيعة احلال ٔ�وال مت الز²دة د²ل Nدد املس8ت�دمني 1433ملومس احلج 

التابعني �لرشكة الوطنية يعين اخلطوط اجلوية امللكEة يف مطاري Wدة 
نة املنورة حىت يقوموا Nىل الشؤون د²ل احل"اج املغاربة، وٕاىل دود واملدي 

ش8ت�رب دا�  26الساNة امحلد 6 العملية ماش8ية يف ٔ�مان هللا، انطلقت يف 
�ٓخر الوفود، Sٔن املناسك قربت �ٓخر الوفود راه يف الطريق، كذ¡ متت 

فÚ خيص  1من �حEة يف املغرب متت الربجمة د²ل الرالت يف احملطة رمق 
اPار البيضاء يف مطار محمد اخلامس اPويل من ٔ�Wل Ýسهيل السفر Nىل 

  .احل"اج املغاربة ٕاىل ا²Pر املقدسة
مقعد، يعين  18.325فÚ يتعلق �لعدد د²ل الرالت، مت ختصيص 

مقعد مZتظم د²ل  3276مقعد ٕاضايف، بطبيعة احلال اكينة  �15.049ز²دة 

السعودية، إالضافة ا�يل اكنت �ملناس8بة د²ل املومس الرالت بني املغرب و 
  . رX 55وقد متت �رجمة  15.049د²ل احلج 

يعين لك هاذ اBهود �ش نوحضو ٔ�نه امحلد 6 حلدود الساNة اSٔمور 
ماش8ية يف ٔ�مان هللا، �متناو ٔ�ن اSٔمور �كمتل خبري ؤ�ن يعود جحاجZا امليامني 

  . وسعي مشكور وذنب مغفور يف ٔ�مان هللا وحفظه حبج مربور
  .وشكرا

        ::::الس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسة
  .اللكمة لفريق اSٔصاñ واملعارصة. شكرا

        ::::املس�شار الس8يد عبد الكراملس�شار الس8يد عبد الكراملس�شار الس8يد عبد الكراملس�شار الس8يد عبد الكرميميميمي بومنر بومنر بومنر بومنر
  . شكرا الس8يد الرئAس

�وال تيقولوا اليشء �ليشء يذÓر، ح�E نت�دث عن الطريان، هو ٔ
خلطوط مرتبط مبؤسسة ٔ�خرى اكملطارات، Sٔن املشلك ال يتعلق فقط �

اجلوية Sٔهنا ال Ýش8تغل ودها ويه تدxل يف واد املنظومة ا�يل يه النقل 
  .اجلوي

  الس8يد الوز�ر،
هناك ٔ�ش8ياء gس8يطة رمبا ال نن�|ه لها ولكهنا ذات وقع، ٕاذا مل نعتربمه 
معمتر�ن نعتربمه زبناء، Sٔن هاذ اليش Óيوقع يف واد اBموNة من اPول 

كتعامل رشاكت الطريان وÓيفاش كتعامل مايش ªري عند�، ولكن Óيفاش 
املطارات مع هاذ الناس ما كت�لهيمش مليوني، راه هذا هو إالشاكل، هو 
�هنم �هيمتوا هبم وتيعتربوا الزبون عندو قمية، املشلك عند� سواء اكنت يف ٔ

  Wدة ٔ�و اكنت يف اPار البيضاء، Óيفاش يمت التعامل مع هاذ الناس؟
وميكن ب²ٔoم واملرافق الصحية مايش يف  الناس Óي"لسوا �لساNات

املس8توى ميل تيكون �كتظاظ، تتكون الناس مريضة، الناس عندها 
السكر، املشلك هو هاذ اSٔش8ياء الýس8يطة ا�يل ما كهنمتوش هبا هو ٔ�ننا ال 
حنرتم ٕاËسانية إالËسان وهذا هو املهم، يقدر إالËسان جيلس، يف دول ٔ�خرى 

 �لفZادق Nىل حساهبم، Sٔن كتحمل مسؤوليتك راه �هيزوا الناس وتيديومه
  . Sٔنه يف العهدة د²¡

�خرى Sٔن كام قلت اليشء �ليشء يذÓر، هناك فساد Sٔن ٔ ñٔoمس
وجود هذاك الشخص يف �عتقال هو دليل Nىل ٔ�ن املطارات اكن فهيا 
فساد، Sٔن الطيارة راه ªري بودها ولكن املرافق يه إالشاكل، الطيارة يه 

د اñٓS ولكن املرافق ا�يل كرتتبط هبا ا�يل يه املطار بذاك اليش ªري وا
، اكنوا إالخوان د²لنا يف الفريق اقرتحوا �قرتاح د²ل هاتف ها�يل فEه لك

�خرض �ش املواطن يتصل يف احلاالت د²ل العرس ما تدارش هاذ ٔ
  . إالجراء

لطا}رات لهذا، الس8يد الوز�ر، احZا Ëشري ٕاىل ٔ�ن املشلك مايش ªري ا
ولكن لك ما �رتبط �خلطوط اجلوية امللكEة، واملطارات لكها xاص يتعاد 

  . فهيا النظر Sٔن املواطن املغريب ال ُحيرتم
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  .شكرا

        ::::الس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسة
  .الس8يد الوز�ر، لمك اللكمة. شكرا الس8يد املس�شار

نيابة نيابة نيابة نيابة ((((الس8يد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر �قiصاد واملالية، امللكف �ملزيانية الس8يد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر �قiصاد واملالية، امللكف �ملزيانية الس8يد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر �قiصاد واملالية، امللكف �ملزيانية الس8يد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر �قiصاد واملالية، امللكف �ملزيانية 
  :))))عن الس8يد وز�ر التجهزي والنقلعن الس8يد وز�ر التجهزي والنقلعن الس8يد وز�ر التجهزي والنقلعن الس8يد وز�ر التجهزي والنقل

  :الس8يد الرئAس، ªري جوج د²ل التوضي�ات
�وال مiفق معك ٔ�ن الرX اجلوية فهيا مجموNة من املكو�ت، وNىل ذاك ٔ
اليش �لكمت ٔ�نه يف مطار محمد اخلامس اPويل مت ختصيص واد احلزي 

  . xاص حب"اجZا امليامني
Óٔoيد Nلهيا، إالشاكل ا�يل وقع مع املعمتر�ن يف املسñٔo الثانية ا�يل ي�|غي الت

املطار د²ل اجلدة راه ما Ýسمحش فهيم، ما بقاوش، Sٔن مايش تxٔoري 
Nادي، وقعت ٔ�زمة حقEقEة، و�لتايل ٔ�xذوا بعني �عتبار، سواء فÚ يتعلق 
�لفZادق ٔ�و �س8ت"ابة �ل�اجEات د²هلم، ما Ýسمحش فهيم هكذا هباذ 

 ٔS ،هاذي ñة وال د²ل السهوNادي د²ل ساN ريxٔoش تËخرى ما اك�ن مرة ٔ
  . اكن تxٔoري Óبري 3سوايع وال د²ل  2

  .وشكرا

        ::::الس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسة
  . شكرا �لس8يد الوز�ر

السؤال املوايل موضوNه اس8مترار حرب الطرق رمغ دخول مدونة السري 
  . اللكمة Sٔد السادة املس�شار�ن من فريق اSٔصاñ. زي التطبيق

        ::::س�شار الس8يد حلبAب �ن الطالبس�شار الس8يد حلبAب �ن الطالبس�شار الس8يد حلبAب �ن الطالبس�شار الس8يد حلبAب �ن الطالبامل امل امل امل 
  .شكرا الس8يد الرئAس

  الس8يد الوز�ر،
لعل ٔ�مه ما ميزي الطريق يف بالد� هو ارتفاع معدل اخلطر واس8مترار 

  . موت ا�Sٔر²ء يف حوادث مميتة
كنا ت�سمعو ٔ�نه بدخول مدونة السري جحز التطبيق سAمت التقليص من 

س8مترار �لقiىل واس8مترار هذه احلوادث، ٕاال ٔ�نه لٔ©سف الشديد هناك ا

حلرب الطرق، �ٕالضافة ٕاىل العدد الك|ري د²ل اجلر� يصعب يف كثري من 
اSٔحEان ٕاNادة ٕادما�م نظرا حلجم إالNاقة ا¶هنية والنفس8ية واجلسدية، 
�ٕالضافة �لعدد الك|ري د²ل اSٔيتام واSٔرامل وفقدان موارد اSٔرزاق وكذ¡ 

  .تفكEك اSٔرس
  الس8يد الوز�ر،

ف تتعرفوا اس8تعامل الطريق فهو ق|ل لك يشء �ربية ؤ�xالق Óي
وسلوك، واش ما ت�شوفوش، الس8يد الوز�ر، بoٔن هناك ضعف يف امحلالت 
التحسAس8ية Nىل خماطر الطريق ومحالت التوعية �لرتبية الطرقEة والرتبية 
Nىل السالمة الطرقEة، �ٕالضافة ٕاىل النقص ا�يل تتعرف ٕاصالح الطريق يف 

وضعف كذ¡ مراقيب الطرق، و�لتايل ضعف املراق|ة الطرقEة بالد� 
  والضعف ا�يل تتعرف الب�Eة التحتية Mلك؟ 

  .وشكرا الس8يد الوز�ر

        ::::الس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسة
  .تفضل الس8يد الوز�ر. شكرا �لس8يد املس�شار

نيابة نيابة نيابة نيابة ((((الس8يد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر �قiصاد واملالية، امللكف �ملزيانية الس8يد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر �قiصاد واملالية، امللكف �ملزيانية الس8يد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر �قiصاد واملالية، امللكف �ملزيانية الس8يد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر �قiصاد واملالية، امللكف �ملزيانية 
  :))))ز�ر التجهزي والنقلز�ر التجهزي والنقلز�ر التجهزي والنقلز�ر التجهزي والنقلعن الس8يد و عن الس8يد و عن الس8يد و عن الس8يد و 

  الس8يد الرئAس، 
  الس8يد املس�شار احملرتم،

Zبري مÓ ىل واد اجلزءN ابةWهبطبيعة احلال السؤال متت إال  Xيف املر
اSٔوىل من السؤال د²ل الفريق �شرتايك، ٔ�ضيف مسñٔo ا�يل يه ٔ�رشت 

ñ د²ل التحسAس ود²ل التوعية، Sٔن oٔ لها وا�يل يه òمة Wدا، يه مس
  . رة ٔ�خرى العنرص الýرشي يف هاذ العملية هاذي هو عنرص حموريم

يف إالطار، الوزارة قامت بواد الرب�مج د²ل التواصل ود²ل 
التحسAس، ٔ�و7 ٔ�عطت واد �نطالقة د²ل معلية تواصلية كربى، 
التواصل املبارش مع مس8تعميل الطريق عن طريق مكو�ت اBمتع املدين، 

مليون  10ومت ختصيص  2012ٔ�كتو�ر  5لية يوم امجلعة وانطلقت هاذ العم 
  . د²ل اPرمه لهذه العملية

كذ¡ تنظم معلية تواصلية مZدجمة كربى مبناس8بة عيد اSٔحضى املبارك، 
نونرب حبمك الرتكزي ا�يل تيكون  24ٔ�كتو�ر وس8متتد ٕاىل  10وا�يل انطلقت من 

ل تواصلية Nرب Nىل الطرقات يف هاذ ا²Sٔم، من xالل خطا�ت، رسائ
  .خمتلف احملطات إالذاعية الوطنية

كذ¡ هناك مجموNة من الربامج التلفزية القارة مبختلف القZوات 
الوطنية، واليت تذÓر هبذه اSٓفة والصور املفزNة ا�يل ت�|ان يف القZوات 

  . التلفزية الوطنية اليت يعلمها امجليع
اس8تغالل املنتد²ت كذ¡ اس�ºر التكZولوجEة احلديثة يف التواصل و 

  . �جæعية الس8هتداف رواد �نرتنAت معوما والش8باب خصوصا
�نفiاح كذ¡ Nىل الص�افة املكiوبة وxلق ش8بكة من الصحفEني 

  . املهمتني واملتخصصني هبذا اBال، �ش �ساNدوا يف العملية د²ل التحسAس
واصلية اليت �س�ºر د²ل الفن ود²ل الثقافة من ٔ�Wل صيغ خطا�ت ت

  . Ýس8هتدف مجموNة من الف<ات
وكذ¡ وا�يل هو òم هو اس�ºر الوازع اPيين واxSٔاليق من ٔ�Wل 
التoٔثري يف السلواكت د²ل مس8تعميل الطرق، وكتعرفوا بoٔنه تقوم املساWد 
وإالذاNة د²ل محمد السادس بدور òم يف هاذ اجلانب �لتحسAس هبذه 

الشخصية، وبoٔن هاذي مسؤولية Nىل اخلطورة والتحسAس �ملسؤولية 
  .اSٔرواح

بطبيعة احلال يف ٕاطار �س8هتداف اك�ن هناك انفiاح Nىل املهنيني، 
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ا�يل هام معنيني م|ارشة Nرب تنظمي معليات تواصلية مشرتكة، ا�يل املهنيني 
مجيعا سواء ا�يل xدامني يف النقل العمويم ٔ�و ا�يل حريصني Nىل املراكز 

x و ا�يل�دامني يف املراق|ة من ٔ�Wل ٔ�ن لك الفاNلني يف امليدان التقZية ٔ
  .�كونوا Nىل Nمل ويؤدون اPور د²هلم بoٔمانة

املسñٔo اxSٔرية يه ٔ�ن هاذ اSٔمور، ٕادماج معليات الرتبية الطرقEة يف 
الوسط املدريس ويف ٔ�وساط الطفوñ والش8باب، سواء يف املدرسة ٔ�و يف 

  .سñٔo �كرب مع اSٔطفالاÚBت د²ل الش8باب، �ش هاذ امل 
  .وشكرا

        ::::الس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسة
  .اللكمة لفريق اSٔصاñ واملعارصة. شكرا �لس8يد الوز�ر

        ::::املس�شار الس8يد حلبAب �ن الطالباملس�شار الس8يد حلبAب �ن الطالباملس�شار الس8يد حلبAب �ن الطالباملس�شار الس8يد حلبAب �ن الطالب
شكرا الس8يد الوز�ر Nىل اجلواب د²لمك، ولكن نلح Nىل هاذ السؤال، 
ا Sٔنه يف احلقEقة الطريق يف بالد� ٔ�صبحت تت�لع، وخصوصا اSٔرقام ٕاذ

 ñوPري من اجلانب املادي هاذ احلوادث �ك|د اª اZمليار درمه  12شف
س8نو²، هاذ املبلغ م|لغ خضم واحZا مجيع يف اWة ٕاليه لالس�ºر د²لو 

  .والربجمة د²لو يف التمنية الýرشية
جرحي يف اليوم، وهو يف  140قiىل و 10كذ¡ ٕاذا شفZا معدل د²ل 

�لف  44العدد د²ل احلوادث فات ٔ�شهر ا�يل مرت راه  8دود هاذ ٔ
ادثة سري، يعين ٔ�رقام لكها ٔ�صبحت خميفة، �ٕالضافة كذ¡ �لمعا�ة ا�يل 
كتعرفها اSٔرس واجلروح الك|رية ا�يل كت�لهيا، هذا بغض النظر Nىل اSٔيتام 
واSٔرامل، هناك جروح، هناك ٔ�رس ا�يل يف حلظة حتولت احلياة د²لها ٕاىل 

  .حجمي حقEقي
يد الوز�ر، تنoٔكدو Nىل جمهود ٕاضايف �ش نفوتو بالد� تفوت لهذا، الس8 

  .من هاذ الكوارث ا�يل فوتت Nلينا �زاف د²ل الفرص
  .وشكرا

        ::::الس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسة
  الس8يد الوز�ر؟. شكرا �لس8يد املس�شار

ٕاذن ن�iقل ٕاىل السؤال املوايل موضوNه تدبري املقالع الرملية، اللكمة 
  .فريق التجمع الوطين لٔ©حرار Sٔد السادة املس�شار�ن من

        ::::املس�شار الس8يد عبد اBيد املهايشاملس�شار الس8يد عبد اBيد املهايشاملس�شار الس8يد عبد اBيد املهايشاملس�شار الس8يد عبد اBيد املهايش
  .شكرا الس8يد الرئAس احملرتم

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

  الس8يد الوز�ر احملرتم،
يعترب تدبري املقالع الرملية من امللفات الشا}كة واملثرية �ل"دل، Óوهنا 

وقد طرحZا Nليمك هذا . اقiصاد الريع و�مiيازاتتدxل يف xانة مظاهر 

املوضوع ق|ل اختاذ الوزارة لعدة تدابري لتحسني تدبري املقالع الرملية، وحنن 
�مثن لك هذه التدابري واليت س8ت�د ال حماñ من الفساد �قiصادي 

والكسب ªري املرشوع، لكهنا لن تقطع مع هذا النوع من الفساد 
مراق|ة تنفEذ هذه التدابري والت�|ع احلقEقي والشفاف  �قiصادي ما مل �كن

  . �لمقالع من طرف وزارة التجهزي املؤهX لهذه املهمة
وقد طرحت هذا املوضوع، الس8يد الوز�ر احملرتم، ملا �راه و�راه 

 -كام تعلمون  -بين حسن، وهذه اجلهة -الرشاردة-املواطنون يف �ة الغرب
ة �ململكة، فاللك يف هذه اجلهة ي�ساءل عن يوWد هبا ٔ�ªلب املقالع الرملي
  . مراق|ة مس8تغيل املقالع الرملية

فٕاىل Wانب التدهور البAيئ اخلطري من جراء إالفراط يف اس8تخراج 
الرمال ضدا Nىل الضوابط القانونية والتنظميية، هناك اÊهترب من ٔ�داء 

لعام واج|ات ذوي احلقوق والرسوم امجلاعية، وهذا نوع من هنب املال ا
ورسقة مال ذوي احلقوق، وذ¡ �ٕالدالء بترصحيات مغلوطة �لمكيات 
املس8تخرWة، يف ني ٔ�ن وزارة التجهزي تتوفر Nىل التصاممي التجزي�Eة ق|ل 

  . وبعد �س8تغالل
وPينا االت، الس8يد الوز�ر احملرتم، يف �ة الغرب حEث ٔ�د 

العرش س8نوات  مليون درمه اس8تغلت يف 25احلاالت يقدرها اBتصون ب 
ففي العرش س8نوات . اxSٔرية من طرف �ات �فذة س8ياس8يا واقiصاد²

اxSٔرية، الس8يد الوز�ر احملرتم، اكن الس8يد عبد العز�ز الر�ح وز�ر التجهزي 
والنقل يطالب بقوة من الوزراء السابقني تطبيق القانون واس8ت�الص 

  . مس8تحقات الرمال املهنوبة
�ذ ما يلزم حملاس8بة اSٓن، وقد ٔ�صبح وز�را لهذiAا القطاع، فهل س

�هيب الرمال سابقا واليا ٔ�م ٔ�ن الس8يد وز�ر التجهزي س8ي�ساهل ويغض 
  الطرف لكون هذه الف<ة من املس8تغلني �فذة و�متتع �حلصانة؟

  .شكرا الس8يد الرئAس

        ::::الس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسة
  .الس8يد الوز�ر، لمك اللكمة. شكرا لمك الس8يد املس�شار احملرتم

نيابة نيابة نيابة نيابة ((((س8يد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر �قiصاد واملالية، امللكف �ملزيانية س8يد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر �قiصاد واملالية، امللكف �ملزيانية س8يد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر �قiصاد واملالية، امللكف �ملزيانية س8يد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر �قiصاد واملالية، امللكف �ملزيانية ال ال ال ال 
  :))))عن الس8يد وز�ر التجهزي والنقلعن الس8يد وز�ر التجهزي والنقلعن الس8يد وز�ر التجهزي والنقلعن الس8يد وز�ر التجهزي والنقل

  الس8يد الرئAس احملرتم،
  الس8يد املس�شار احملرتم،

ال Ýساهل يف امل� . سoٔبدٔ� مبا قلمت يف اxSٔري، هو قضية ال�ساهل
وطنية، هاذي ما ميك�ش العمويم وال Ýساهل يف احلقوق العامة والرثوات ال

و�لتايل، الوزارة اSٓن بطبيعة احلال ما نذÓرمكش حباñ . �كون فهيا Ýساهل
، xاضعة لقانون املياه، xاضعة 1914هذه املقالع، مقالع يه xاضعة لقانون 

لقانون اrSٔر البAيئ، و�لتايل مجموNة من املكو�ت القانونية اليت حتمكها، ولك 
W 7انب قانوين يؤطره، اك�ن املنع التام، اك�ن  حمور يف حماور املقالع
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الرتخEص واملتابعة Nرب دفا�ر التحمالت، ولكن اجلديد مع هذه احلكومة 
وهو �ش8تغال Nىل ٕاطار قانوين عرصي حيمك اس8تغالل املقالع يف ٕاطار 
الشفافEة، يف ٕاطار املسؤولية، يف ٕاطار دفا�ر حتمالت حترتم احلقوق العامة 

. امة والرثوات الوطنية ويف نفس الوقت حترتم اrSٔر Nىل البA<ةواSٔمالك الع
  . و�لتايل، ال Ýساهل، القانون هو احلمك بني املواطنني

  .وشكرا

        ::::الس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسة
  .اSٔس8تاذ املهايش، تفضل. شكرا الس8يد الوز�ر

        ::::املس�شار الس8يد عبد اBيد املهايشاملس�شار الس8يد عبد اBيد املهايشاملس�شار الس8يد عبد اBيد املهايشاملس�شار الس8يد عبد اBيد املهايش
  . شكرا الس8يد الوز�ر Nىل جوا�مك

الس8يد الوز�ر، بoٔنين ذÓرت لمك بoٔن هناك تدابري اليت �مثهنا، Óيظهر يل، 
راه ذÓر�ه وقلنا بoٔننا �مثنه، لكن املشلك احلقEقي  ههاذ اليش ا�يل قلتو لك

اSٓن يف هذا الوقت ا�يل كنت�دثو فEه . ا�يل اك�ن اليا هو املراق|ة والت�|ع
حيرك ساكنا، هناك مقالع ا�يل فهيا ٕافراط د²ل اس8تخراج الرمال وال من 

  .هذا هو جوهر سؤايل، الس8يد الوز�ر
كذ¡ احملاس8بة Nىل الرمال ا�يل هنبت، واش ªادي منش8يو ا�يل دار 

هللا �سهل، راه Wات حكومة Wديدة ما هنرضوش Nىل "يش اWة نقولو 
  .، خصنا شوية نتعلمو بoٔنه ا�يل دار يش اWة خصو يتعاقب Nلهيا"املايض

  .شكرا الس8يد الرئAس

        ::::رئAس اجللسةرئAس اجللسةرئAس اجللسةرئAس اجللسةالس8يد الس8يد الس8يد الس8يد 
  .تفضل الس8يد الوز�ر. شكرا الس8يد املس�شار احملرتم

نيابة نيابة نيابة نيابة ((((الس8يد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر �قiصاد واملالية، امللكف �ملزيانية الس8يد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر �قiصاد واملالية، امللكف �ملزيانية الس8يد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر �قiصاد واملالية، امللكف �ملزيانية الس8يد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر �قiصاد واملالية، امللكف �ملزيانية 
  :))))عن الس8يد وز�ر التجهزي والنقلعن الس8يد وز�ر التجهزي والنقلعن الس8يد وز�ر التجهزي والنقلعن الس8يد وز�ر التجهزي والنقل

  الس8يد الرئAس،
gرسNة ٔ�� قلت القوانني املؤطرة اكينة، اك�ن اÊهنب والرسقة د²ل الرمال 

ولكن البد، . لقانون اجلنايئ، حبيث يعترب جرمية اÊهنب والرسقةيؤطره ا
وNىل ذاك اليش قلت ٔ�ودي الوزارة Ýش8تغل Nىل ٕاطار قانوين Wديد كتoٔطر 
فEه العمل، ختضعه Pفا�ر التحمالت برتخEصات يف ٕاطار دفا�ر التحمالت 

|ة ويف ٕاطار الشفافEة، وبطبيعة احلال �ركز Nىل املراق|ة وNىل تقZني املراق 
وٕادxال اSٓليات العرصية يف املراق|ة من ٔ�Wل الضبط د²ل العمليات د²ل 

  .اÊهنب ود²ل الرسقة
  .وشكرا

        ::::الس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسة
النقل الطريق xالل العطل واملناس8بات، موضوع السؤال املطروح من 

لمك اللكمة، . طرف السادة املس�شار�ن ٔ�عضاء فريق اSٔصاñ واملعارصة
  .تفضلوا

        ::::الس8يد Nابد شكEلالس8يد Nابد شكEلالس8يد Nابد شكEلالس8يد Nابد شكEل    املس�شاراملس�شاراملس�شاراملس�شار
  الس8يدة الوز�رة احملرتمة،

  السادة الوزراء،
  زماليئ املس�شار�ن،

الس8يد الوز�ر، يعاين املواطنون من العديد من املشالك واملشاق ٔ�ثناء 
رX السفر xالل العطل واSٔعياد اPي�Eة والوطنية، حEث Ýشهد هذه 

طرف  الفرتات �زايد Ëس8بة الولوج ٕاىل xدمات النقل الطريق من
املسافر�ن، ويه فرصة �س8تغلها ٔ�حصاب احلافالت ٕالقرار ز²دات ªري 
قانونية Sٔسعار التذاÓر يف غياب �م �لمراق|ة Nىل مس8توى احملطات 
الطرقEة، Nالوة Nىل معر ٔ�سطول النقل الطريق ووجود افالت òرتئة 
ا�هت�ى معرها �فرتايض مZذ س8نوات والزالت تعرب الطرق وحتصد م<ات 

�Sٔرشي السلويك من ق|يل اýس8باب املرتبطة �لعامل الSٔر²ء، �هيك عن ا
جتاوز Nدد الراكب املسموح به وجتاوز الرسNة القانونية وهو ما �سامه 
gشلك م|ارش يف ارتفاع معدل اخلطر داxل الش8بكة الطرقEة، مع ما يرتتب 

  .عن ذ¡ من خسا}ر يف اSٔرواح وصعو�ت يف ٕاNادة تoٔهيل الض�ا²
ما ا¶ي س8تقومون به لوضع : د الوز�ر، من هذا املنطلق، Ëسائلمكالس8ي

د لزنيف حرب الطرق ببالد�؟ وما يه التدابري املس8تع"X اليت 
�ذوهنا لتعز�ز املراق|ة داxل احملطات وNىل الطرقات؟iس�  

        ::::الس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسة
        .لمك اللكمة، الس8يد الوز�ر، لٕالWابة Nىل السؤال

نيابة نيابة نيابة نيابة ((((Pى وز�ر �قiصاد واملالية، امللكف �ملزيانية Pى وز�ر �قiصاد واملالية، امللكف �ملزيانية Pى وز�ر �قiصاد واملالية، امللكف �ملزيانية Pى وز�ر �قiصاد واملالية، امللكف �ملزيانية     الس8يد الوز�ر املنتدبالس8يد الوز�ر املنتدبالس8يد الوز�ر املنتدبالس8يد الوز�ر املنتدب
  :))))عن الس8يد وز�ر التجهزي والنقلعن الس8يد وز�ر التجهزي والنقلعن الس8يد وز�ر التجهزي والنقلعن الس8يد وز�ر التجهزي والنقل

  .شكرا الس8يد الرئAس
  الس8يد املس�شار احملرتم،

بطبيعة احلال فÚ يتعلق �جلانب د²ل السالمة الطرقEة راه اك�ن سؤال 
حموري د²ل جملس املس�شار�ن حول هذه القضية Óس8ياسة معومEة 

  .ة، وسiAعرض ملعاجلة هذا اSٔمر مع الس8يد رئAس احلكومةمZدجم
فÚ يتعلق �لسؤال د²لمك Nىل العطل واSٔعياد، حصيح ٔ�ن هذه 
املناس8بة �كرث فهيا الطلب Nىل النقل العمويم، الوزارة ما تقوم به هو 

  : Ýش8تغل Nىل ثالثة ٔ�مور ٔ�ساس8ية، يه
 د العرض Wديد؛�رخEص اس8تZIايئ لوسائل نقل ٕاضافEة، �ش توفر وا - 1
 تقوية املراق|ة Nىل احلافالت، Sٔن احلركة �كرث؛ - 2
  .الت�س8يق مع السلطات اSٔخرى املعنية - 3

وهذا اSٔمر يمت �ش8تغال Nليه شهور ق|ل، حبيث الوزارة تقوم �ٕالNداد 
د²ل التوقعات د²ل الطلب من xالل التجربة د²لها التارخيية ا�يل يه 

  .طةإالحصائيات د²ل الس8نوات الفار 
حتديد حظرية احلافالت واملقاوالت النقلية اليت يتعني Ýس�ريها من 
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�Wل التحضري د²ل الرتاخEصٔ.  
املراق|ة املس8بقة لهذه احلظرية، من ٔ�Wل التoٔكد من السالمة د²لها 

  .حرصا Nىل السالمة د²ل املواطنني
إالNداد وال�سلمي املس8بق �لرخص �س8تZIائية لهذه املقاوالت �ش ميل 

يوم املناسب �كون لك الرتاخEص Wاهزة واحلافالت من ٔ�Wل توفري النقل ال 
  . د²ل املواطنني

بطبيعة احلال اك�ن اجلانب الثاين هو العمل Nىل تقوية املراق|ة داxل 
  .. احملطات واحملاور الطرقEة اليت �كرث فهيا

املسñٔo اxSٔرية يه ٔ��مك ركزمت Nىل وضعية اSٔسطول د²ل احلظرية د²ل 
لنقل، ٔ�� سoٔعطيك إالحصائيات ا�يل اكينة هو ٔ�ن احلافالت اليت يقل ا

من  %66افX، وÝشلك Ëس8بة  2400س8نوات تصل ٕاىل  10معرها عن 
احلافالت اليت . احلظرية د²ل احلافالت املسموح لها مبامرسة النقل العمويم

، 1200من اSٔسطول،  %34س8نوات يه البقEة، يه  10يت"اوز معرها 
هذه القضية د²ل Óون اSٔسطول فEه Ëس8بة معتربة وÓبرية من  و�لتايل

  . س8نوات 10احلافالت ا�يل يه جEدة واليت معرها ال يت"اوز 
  .وشكرا

        ::::الس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسة
  .تفضل اSٔس8تاذ شكEل. شكرا �لس8يد الوز�ر

        ::::املس�شار الس8يد Nابد شكEلاملس�شار الس8يد Nابد شكEلاملس�شار الس8يد Nابد شكEلاملس�شار الس8يد Nابد شكEل
ة الس8يد الوز�ر، ٔ�� ªري مiفق معمك، اNالش؟ Sٔن ميل تتكون فرت 

�شهر من  4ٔ�شهر و 3د²ل العيد تيخص وزارة النقل تعمل ٕاسرتاتيجية ٔ
ق|ل، احZا ت�شوفو م�ال السكك احلديدية ٔ�xربت �لعدد د²ل القطارات 
ا�يل يه زادهتم، احZا اSٓن حىت يش واد ما Nارف يش اWة، حىت 

  . بoٔنه راه ما ابقاوش الكريان �مييش كAس�اب 7
ثري، الس8يد الوز�ر، ªادي نقولو ¡ يف هذه ؤ�� ا�يل اليوم حضكين ك 

القاNة، يه البارح كنت ت�سمع بoٔن ٔ�حصاب الكرميات ªادي Ýسحب هلم 
وªادي يتحيد هلم كذا وكذا والناس ختلعت والناس ويش ما عرفت ٔ�ش8نو 
 ��دار، واليوم ت�شوف، الس8يد الوز�ر، خيرب� يف هذه القاNة خبرب òم ٔ

هذا . دي �زيدو من العدد د²ل رخص النقلعندي تيقول بoٔن راه احZا ªا
يشء اNالش ابغيت نقولو؟ ابغيت نقولو Nىل جوج د²ل اSٔش8ياء، ميل 
تيجي الوقت وتنقولو لمك ² ودي عندامك هاذ اSٔش8ياء راه ªادي تغلطوا فهيا 
ªري قولوا لنا ايه تبارك هللا Nليمك، راه احZا ªلطنا راه احZا صلحنا اSٔمور 

  . ش8يو معمك يف الطريقد²لنا، �ش من 
�تذÓر يف واد البAت شعري البدٔ ��لقد ٔ�ق|ل : "ٔ�ما فÚ يتعلق �لعيد ٔ

، جيي العيد وما نصيبوش فاش �رÓبو، "العيد ولكن لAس يف الناس املرسة
جيي العيد ونبقاو واقفني Sٔننا ما Nارف�Eش ما اكيناش منش8يو �لمحطات ما 

 5ناس يعرفوا بoٔنه راه زايد�ن نصيبوش ٔ�وراق معلقني، ند�رو ٕاشهار �ل 

، �ش خنربو املواطن، �ش ما خنليوهش عرضة 7الكريان  6الكريان، راه 
د²ل البيع والرشاء، احZا ما كنطلبوش يش اWة، احZا تن�اولو �ش 

  . املواطن �كون خبري وNىل xري
  .وشكرا الس8يد الوز�ر

        ::::الس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسة
  .ر، تفضلالس8يد الوز�. شكرا �لس8يد املس�شار

نيابة نيابة نيابة نيابة ((((الس8يد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر �قiصاد واملالية، امللكف �ملزيانية الس8يد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر �قiصاد واملالية، امللكف �ملزيانية الس8يد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر �قiصاد واملالية، امللكف �ملزيانية الس8يد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر �قiصاد واملالية، امللكف �ملزيانية 
  :))))عن الس8يد وز�ر التجهزي والنقلعن الس8يد وز�ر التجهزي والنقلعن الس8يد وز�ر التجهزي والنقلعن الس8يد وز�ر التجهزي والنقل

  الس8يد الرئAس،
الس8يد املس�شار احملرتم، ٔ�� مل ٔ�xرب بoٔن احلكومة Nازمة Nىل �راخEص 

يل، Wديدة، هذا xرب ٔ�نت ٔ�xربتين به، ٔ�� مل ٔ�xرب به، ال، ارجعوا �ل�سج 
Sٔنه ترتجعوا �ل�سجيالت رجعوا �ل�سجيل، ٔ�� قلت، ٔ�� �رجع نقول ¡ 

���� نقول ٔ�ش8نو ٔ�xربت به ٔٔ ،���ش8نو قلت ٔٔ .  
السؤال هو Óون ٔ�ن اSٔمور اليت تمت هذه رخص اس8تZIائية عندها Nالقة 
�رتفاع الطلب واكينة ٕاسرتاتيجية د²ل الوزارة، الوزارة تقوم بعملية مس8بقة 

حصائيات السابقة، ٔ�ش8نو هو الطلب ا�يل تيكون مركز يف ذ¡ بدراسة االٕ 
الوقت وتتكون رخص اس8تZIائية من ٔ�Wل توفري العرض الالزم لالس8ت"ابة 
�لطلب الالزم، و�لتايل �ش املواطنني واملواطنات ميروا يف هاذ الفرصة 

  . د²ل العطل ود²ل هذاك
خنلطوش، اك�ن  ما تلمك�ش، الس8يد املس�شار احملرتم، مل ٔ��لكم، ما

النظام د²ل الرخص يشء �ٓخر، هذه رخص اس8تZIائية زماهنا وظرفها هو 
العيد ٔ�و العطX، �ش نتفامهو، حمدودة يف الزمان ويف املاكن، ٔ�ما ذيك الريع 

  .ا�يل تتلكم Nليه ا�هت�ى ٕاىل ªري رجعة
  .السالم Nليمك

        ::::الس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسة
  .  هذه اجللسةشكرا �لس8يد الوز�ر، شكرا Nىل مسامهتمك يف

ن�iقل ٕاىل السؤال املوWه �لس8يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان 
ملنع التدxني  15.91واBمتع املدين حول تفعيل مقiضيات القانون رمق 

�SٔماÓن العمومEة، فليتفضل ٔ�د السادة املس�شار�ن من فريق التجمع 
  .الوطين لٔ©حرار لتقدمي السؤال

x املس�شار الس8يدx املس�شار الس8يدx املس�شار الس8يدx ريريريرياملس�شار الس8يد����        ::::ريي بلريي بلريي بلريي بل
  .gسم هللا الرمحن الرحمي

  الس8يد الرئAس،
  الس8يدة والسادة الوزراء،

  ٕاخواين املس�شار�ن،
�وال هذا السؤال ما طرحZاهش �لس8يد الوز�ر، ولكن طرحZاه لرئاسة ٔ
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س8نوات Nىل هذا  3احلكومة، ويتطرق هذا السؤال د²لنا ا�يل مرت 
غرفiيه، ولكن مع اSٔسف ا�يل القانون وا�يل ابقى، ا�يل صادق Nليه الربملان ب

  .. ابقى يف الرفوف د²ل اSٔمانة العامة �لحكومة ورمبا
ولكن السؤال د²لنا ا�يل كنطرحوه، اNالش هاذ القانون ابقى ما 
خرجش �لتطبيق نظرا Sٔمهيته والرضر د²لو ا�يل Óهيم Nدد من املواطنني، 

ة، وSٔننا وكنعرف تفيش هذه الظاهرة د²ل التدxني واSٔمراض اخلطري 
س8بقiنا واد العدد د²ل اPول يف احملاربة د²لو والتقZني د²لو، ولكن مع 
اSٔسف احZا يف املغرب، هل هناك لويب �ش ما خيرجش هاذ القانون ٔ�و 
عفاريت ومتاس8يح؟ الæس8يح هاذي يف شلك، هاذو عفاريت ا�يل رمبا بغاو 

  .. هاذ القانون
حملاربة د²لو ªادي �كون �لتوعية ٔ�كرث وكذ¡ Sٔننا اSٓن التوعية، Sٔن ا

من القانون، Sٔن نعرف اSٓن املقايه واملطامع اSٓن والت Ýس8تعمل الشAشة 
وÝس8تعمل بعض اSٔنواع من ªري التدxني، وابغينا Ëشوفو واش احلكومة 

  مس8تعدة من ٔ�Wل تطبيق هذا القانون؟
  .وشكرا الس8يد الوز�ر ٕاذا اكن اجلواب د²لمك مقZع

Aالس8يد رئAالس8يد رئAالس8يد رئAس اجللسةس اجللسةس اجللسةس اجللسةالس8يد رئ::::        
  .لمك اللكمة، الس8يد الوز�ر، لٕالWابة Nىل السؤال، تفضلوا

الس8يد احلبAب الشو�ين، الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واBالس8يد احلبAب الشو�ين، الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واBالس8يد احلبAب الشو�ين، الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واBالس8يد احلبAب الشو�ين، الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واBمتمتمتمتع ع ع ع 
        ::::املديناملديناملديناملدين

  .gسم هللا الرمحن الرحمي
  .شكرا الس8يد الرئAس

  .شكرا الس8يد املس�شار والفريق احملرتم
هذا القانون اSٓن . مقZع طبعا مبا ٔ�ن السؤال مقZع س8يكون اجلواب

تنحييك Nىل ٕا2رة املوضوع، Sٔن ٔ�� خشصيا يل به Nالقة Óبرية Wدا، هذا 
القانون عندما اكن مقرتح قانون تقدم به الفريق �س8تقاليل يف جملس 

، وكنت ساعهتا رئAس جلنة العدل وال�رشيع و�رجمناه 2008النواب يف 
، 2009ملس�شار�ن يف ينا�ر ٕاىل ٔ�ن وصل ٕاىل ا 2008و�قش8ناه من ٔ��ريل 

  .فس� طريقه اPس8توري ليك يصل ٕاىل التطبيق
ا¶ي حصل ٔ�ن هذه مورو2ت املرX السابقة، حنن كنا يف املعارضة 
ؤ�� خشصيا حيصل يل الرشف ٔ�نين �رجمته واكن لفريق يف اªSٔلبية وSٔمهيته 

Pل اW�Nاية ٔ�عطيناه اSٔولوية واكن òم واكن من ٔ�Wل مZع التدxني ومن ٔ
  .وإالشهار �لتدxني، يعين ٔ�نه قانون بعرش�ن مادة، قانون òم Wدا وشامل

اSٓن ا�يل ªادي نقول و�خiصار شديد هو ٔ�نه هذا امللف الس8يد رئAس 
  .احلكومة يxٔoذه مضن ٔ�ولو²ته ليك جيد ال وي�رش يف ٔ�قرب فرصة ممكZة

  .شكرا

        ::::الس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسة
  .يد املس�شارتفضل الس8 . شكرا لمك الس8يد الوز�ر

�ريريريري���        ::::املس�شار الس8يد xريي بلاملس�شار الس8يد xريي بلاملس�شار الس8يد xريي بلاملس�شار الس8يد xريي بل
ت�شكر الس8يد الوز�ر Nىل اجلواب د²لو وهذا ما �متناه يف ٔ�رسع الوقت 

�ما هاذ . Sٔننا ال ميكن ٔ�ننا Ëرشعو يف الربملان واحلكومة تبقى ذوك القواننئ
القانون حقEقة لك رمبا واد العدد د²ل الفرق الربملانية، رمبا اكن إالحتاد 

ايك، اكن حزب �س8تقالل، اكن التجمع الوطين لٔ©حرار، لكو دار �شرت 
  . مقرتح، ولكن ملا Wابت احلكومة امشZAا احZا مع املرشوع

�ما اكن مقرتات، اكن مقرتح د²ل حزب �س8تقالل و�حتاد ٔ
�شرتايك وحزب التجمع الوطين لٔ©حرار، ملا Wابت احلكومة حىت احZا 

ولكن ملا صوتنا Nليه ؤ�دxلوا تعديالت، رمغ ٔ�ن امشZAا مع ذاك القانون، 
هذاك القانون ٔ�ن فEه مرونة يف املرX اSٔوىل �ش يطبق Sٔن فEه يف املثل 
يف بعض اSٔماÓن ا�يل فEه ال�س8بة د²ل املدخZني وªري املدخZني يف بعض 
احملالت م�ال املقايه ٔ�و املطامع وكذا، ولكن ما بغيناش مننعوه هنائيا، قلنا 

  . جييا ريº هاذ القانون �ش يطبقتدر 
  . وكنطلبو من الس8يد الوز�ر واحلكومة �ش Ýرسع بتطبيق هذا القانون

  .وشكرا

        ::::الس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسة
  .الس8يد الوز�ر. شكرا الس8يد املس�شار

        ::::الس8يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واBالس8يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واBالس8يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واBالس8يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واBمتمتمتمتع املدينع املدينع املدينع املدين
�لس8يد رئAس احلكومة هذا نعاود ٔ�ؤكد Nىل ٔ�نه هاذ املوضوع �ل�س8بة 

�مر حمسوم، ٔ�مهية التعجيل ٕ�خراج هذا القانون ٕاىل الوجود ونعاود نبغي ٔ
من اPس8تور،  50ٔ�ؤكد بoٔنه هاذ الوضع اPس8توري اليوم اجلديد، الفصل 

يضع اSٓن �Wٓال �ل�رش مل �كن يف الوضع السابق، و�لتايل هذه من 
ا ال ميكن ٔ�ن تتكرر يف هذه الوضعيات ا�يل اليوم �كونو لكنا مطمئنني بoٔهن

املرX من �رخي ال�رشيع املغريب Sٔن اPس8تور اليوم يضع ٔ�Wال ل�رش هذه 
  .النصوص بعد املصادقة Nلهيا

  .شكرا

        ::::الس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسة
  . شكرا �لس8يد الوز�ر، شكرا لمك Nىل املسامهة

ن�iقل ٕاىل اSٔس8ئX املو�ة ٕاىل الس8يد وز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهين 
والسؤال اSٔول حول مالءمة التكو�ن املهين والتكو�ن مع توقعات سوق 

اللكمة Sٔد السادة املس�شار�ن من الفريق اPس8توري لتقدمي . الشغل
  .السؤال، تفضلوا الس8يد املس�شار

        ::::املس�شار الس8يد òدي زرÓواملس�شار الس8يد òدي زرÓواملس�شار الس8يد òدي زرÓواملس�شار الس8يد òدي زرÓو
  .gسم هللا الرمحن الرحمي

  الس8يد الرئAس،
  السادة الوزراء،
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  إالخوة املس�شار�ن،
ٕان طبيعة إالشاكلية املطروة يف موضوع هذا السؤال �ك�يس بعدا 
اسرتاتيجيا �ل�س8بة Bهودات اPوñ �ل�د من ظاهرة البطاñ، بطاñ اخلرجيني 

Xاملؤه X²دي العامSٔا ñوبطا .  
فقد ٔ�مجعت لك اPراسات حول ال�شغيل مبا فهيا التقر�ر اxSٔري 

ي احلث Nىل ٔ�ن اSٓلية اSٔساس8ية �لم"لس اNSٔىل �قiصادي و�جæع
خللق فرص الشغل ومتكني خرجيي اجلامعات ومعاهد التكو�ن من فرص 
معل، كام مت Ýشخيص ٔ�س8باب البطاñ اليت يعاين مهنا الش8باب املغريب يف 
Nدم مالءمة التكو�ن لسوق الشغل ٔ�و Nدم تلبية التكو�ن حلاجEات 

  . رات �قiصاديةالسوق، مبعىن �ٓخر ٕان التكو�ن ال يواÓب التطو 
اSٓن تعرف بالد� مشاريع اس�ºرية كربى ٕ�داث مZاطق صناعية حرة 
ومZاطق ٔ�Ëشطة مالية واقiصادية مiطورة و�رامج يف اBال الس8يا9 
والفال9، مكخطط املغرب اSٔخرض، وكذ¡ هناك اس�ºرات خضمة قادمة 

لسادس نرصه هللا بعد الز²رة الناحجة اليت قام هبا صاحب اجلالñ محمد ا
  . Pول اخلليج

هل تتوفر الوزارة Nىل دراسة Ýشخيصية حلاجEات السوق وإالماكنيات 
ومواصفات ورشوط ال�شغيل اليت س8ت�لقها مس8تق|ال هذه التطورات 

  �قiصادية؟ 
  .وشكرا

        ::::الس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسة
الس8يد الوز�ر، لمك اللكمة لٕالWابة Nىل . شكرا �لس8يد املس�شار

  .السؤال

        ::::يد عبد الواد سهيل، وز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهينيد عبد الواد سهيل، وز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهينيد عبد الواد سهيل، وز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهينيد عبد الواد سهيل، وز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهينالس8 الس8 الس8 الس8 
  .شكرا الس8يد الرئAس

  الس8يد املس�شار احملرتم،
�ود يف البداية ٔ�ن ٔ�شاطرمك لك التقدمي ا�يل قدمiو به السؤال د²لمك،ٔ 
 وهو ٔ�نه ال ميكن ٔ�ن �كون س8ياسة واسرتاتيجية �لتكو�ن املهين يف معزل

لسوق، واحلاجEات �جæعية طبعا عن احلاجEات د²ل �قiصاد د²ل ا
òمة  ااملرتبطة هبذا اSٔمر، وبالد� سلكت و�لحمد 6 يف هذا اBال طريق

اكن Nدد الناس  W2000-2001دا، ªادي نعطي جوج د²ل اSٔرقام، يف 
، وهاذ العام 327.000، الس8نة املاضية 159.000املتدربني تيوصل ٕاىل 

  . د²ل املتدربني 380.000
ياسة د²ل التكو�ن املهين املتبعة واÓبت لك الس8ياسات ا�يل مت مث الس8 

 (Emergence)إالقرار د²لها وذÓرت البعض مهنا، ال املغرب اSٔخرض وال 
وال املهن اجلديدة �لمغرب، هاذي لكها دxلنا يف  (Offshoring)وال 

رشااكت، Óيف ما دxلنا يف رشااكت مع وزارات ٔ�خرى، وزارة الفالة، 
د²ل الصناNة التقليدية والوزارة د²ل الس8ياة �ش نواÓبو  الوزارة

حىت هو داxل يف  (l’offshoring)احلاجEات ا�يل يه مطروة اSٓن، و 
  .هاذ إالطار

ٕاذن ما ميك�ش ند�رو س8ياسة د²ل التكو�ن املهين ا�يل ما �كوËش 
ني �س�Eعاب د²ل الناس ا�يل تiAكونوا، مث هاذ الس8ياسة فهيا رشاكة ما ب

القطاع العام والقطاع اخلاص يف كثري من اSٔمور، م�ال يف القطاع د²ل 
د²ل املراكز ا�يل س8ت�دث، واد ا�يل هو عند رونو  4الس8يارات اك�ن 

والثاين اك�ن يف اPار البيضاء ªادي نعملوه مع الكوريني والثالث يف 
 طن"ة القZيطرة ا�يل ªادي �كون مع إالس8بان والرابع ا�يل ªادي �كون يف

وكنقلبو Nىل رشاكة دولية، اSٓن اك�ن اجتاه حنو اSٔملانيني وحنو اليا�نيني 
�ش نب�Eو معهم رشاكة، Sٔن هاذ الصناNة ٕان شاء هللا ªادي تعرف تطور 

  .�ل�س8بة لبالد�
ٕاذن ما ميكZاش Ëس�مثرو هباذ احلجم يف اWة ا�يل ما كتoٔد�ش ٕاىل 

د²ل اSٔرقام، �س�Eعاب  2 ال�شغيل ومZافذ الشغل، ميكن يل نعطيك
�شهر  N9ىل املدى القصري Nىل  %64د²ل خرجيي التكو�ن املهين هو ٔ

الس8نوات، وتيظهر يل  N3ىل املدى املتوسط د²ل  %76وÓيوصل ٕاىل 
  .خصنا حنس8نو هاذ اSٔرقام هاذي

  .شكرا

        ::::الس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسة
  .تفضل الس8يد املس�شار احملرتم. شكرا لمك الس8يد الوز�ر

        ::::س�شار الس8يد òدي زرÓوس�شار الس8يد òدي زرÓوس�شار الس8يد òدي زرÓوس�شار الس8يد òدي زرÓوامل امل امل امل 
  .شكرا الس8يد الوز�ر

يف احلقEقة ٔ�ن احلكومة تبذل جمهود Óبري يف هذا اBال، ولكن إالشاكلية 
فني؟ إالشاكلية، الس8يد الوز�ر، ٔ�نه القX د²ل مراكز التكو�ن، هناك 
ٕاشاكلية Óبرية بعض املعاهد واملراكز مiجمعة يف �ات معينة، وبقEت �ات 

اص، نعطيك م�ال يف مدينة العيون ٔ�و اSٔقالمي اجلنوبية ٔ�خرى عندمه خص
، التكو�ن يف هذا امليدان قليل، وحىت "فوس بوÓراع"لكها تعمتد Nىل رشكة 

، "فوس بوÓراع"ا�يل Óيتخرجوا من ذاك التكو�ن ما Óيلقاوش شغل يف 
  .كتضطر الرشكة جتيب عامل من مZاطق ٔ�خرى
مك رشاكة مع وزارة الفالة، كذ¡ يف امليدان الفال9 ا�يل قلمت عند

احZا ابغينا التكو�ن ولو �كون يف املسائل الýس8يطة، م�ال نقول ¡، معايل 
اSٓن ضاع، اNالش؟ Sٔن ما اك�ن �كو�ن  هالوز�ر، الن�ل يف واد درNة لك

فال9 ذوك الناس ا�يل اكنوا Óيعاجلوا الن�ل ما ابقاوش اكينني كربوا 
مليدان، التكو�ن يف هذا امليدان ما وامشاو، الش8باب ما اجتهش لهذا ا

اك�ن، والن�X نعرفو دورها �قiصادي يف ذيك املنطقة، يف ٔ�رفود، يف 
  .طاطا، يف مجيع املناطق اليت كمتتد Nىل واد درNة

كذ¡ يف امليدان البحري، نعرفو مدينة طانطان عندها مركز ؤ�قالمي 
ن، وحىت الناس اجلنوب لكها عندها مركز واد اSٓن مiواWد يف طانطا
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ا�يل تت"ه لو ما تتلقاش البالصة، Sٔنه دامئا قX املقاNد، دامئا �كتظاظ، 
دامئا الناس يف اñ انتظار رمغ ٔ�هنم جييبوا نقط ال بoٔس هبا ولكن Óي�iظر 

  .س8نة ٔ�و س8ن�ني �ش يدxل التكو�ن
احZا ا�يل كنطالبو من احلكومة هو ٔ�هنا �ك�ف و�زيد من مراكز 

Zا Nىل ٔ�بواب املزيانية خص وزارة التكو�ن �كون عندها التكو�ن، واح 
مزيانية يف املس8توى، Sٔنه يف احلقEقة ٕاذا ما Óو�ش الناس ªادي نلقاو 

ني اSٓن بال شغل رمغ ٔ�هنم خترجوا من معاهد، جيٕاشاكلية، راه �ٓالف اخلر 
  .ولكن اك�ن بعض الرشاكت ا�يل تيطالبوا �كو�ن معني ما كنلقاومه

  .وشكرا

        ::::ئAس اجللسةئAس اجللسةئAس اجللسةئAس اجللسةالس8يد ر الس8يد ر الس8يد ر الس8يد ر 
الس8يد الوز�ر، لمك اللكمة يف ٕاطار الرد Nىل . شكرا �لس8يد املس�شار

  .التعقEب، تفضلوا

        ::::الس8يد وز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهينالس8يد وز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهينالس8يد وز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهينالس8يد وز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهين
  .شكرا الس8يد الرئAس

�خiصار شديد، اSٓن احZا كندرسو ٕاسرتاتيجية Wديدة �لتكو�ن املهين 
كون عند� مZاس8بة �ش يف املرال اxSٔرية د²ل البلورة د²لها، ªادي �

�رجعو لها Sٔن فعال هناك طلب اجæعي وهناك طلب اقiصادي Óبري Nىل 
التكو�ن املهين، خصنا نعيدو النظام د²لنا وËشوفو Óيفاش نطوروه �ل�س8بة 

ا�يل نقدر نقول ¡ بoٔن اك�ن هناك رشااكت ٔ�خرى كذ¡ مع . �لمس8تق|ل
ذ¡ تدxل د²لنا مع املنظامت ªري املبادرة الوطنية �لتمنية الýرشية، واك�ن ك

  . احلكومEة ا�يل ك�ش8تغل يف هاذ اBال
علق م�ال �Êمتور، Óيظهر يل ميكن لنا تٕاذا اك�ن يش ٔ�ش8ياء ملموسة كت 

نب�Eو رشاكة ٕاما عن طريق الوزارة املعنية، ٕاما عن طريق امجلعيات ا�يل 
جود وا�يل كهتمت هباذ اSٔمر، التكو�ن املهين ÓيواÓب ٔ�ي طلب ا�يل هو مو 

  . هو جمدي
  .شكرا

        : : : : الس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسة
  . شكرا �لس8يد الوز�ر

 UEٔجoعي مت تæعلق �لصندوق الوطين �لضامن �جiالسؤال الثاين م
  . بطلب من الفريق احلريك

السؤال الثالث موضوNه اس8مترار حماربة العمل النقايب، اللكمة Sٔد 
  .السادة املس�شار�ن من الفريق الفEدرايل

        ::::ملس�شار الس8يد عبد الرحمي الرماحملس�شار الس8يد عبد الرحمي الرماحملس�شار الس8يد عبد الرحمي الرماحملس�شار الس8يد عبد الرحمي الرماحاااا
  .ن الرحميgسم هللا الرمح

  الس8يد الرئAس،
  السادة الوزراء،

  السادة املس�شار�ن،
  الس8يد الوز�ر،

تعرف ٔ�وضاع املoٔجور�ن العديد من �خiالالت يعود سýهبا �Sٔساس 
ف|ال�س8بة �لقطاع اخلاص يعود ذ¡ ٕاىل . ٕاىل التضييق Nىل احلر²ت النقابية

ب من تطبيق قانون الشغل وقانون امحلاية �جæعية واملس اÊهتر 
  . �ملك�س8بات

وكام تعرفون، الس8يد الوز�ر، اSٔم�X موجودة يف لك اSٔقالمي ولك 
اجلهات وا�يل يه كتoٔكدها ٕاحصائيات الوزارة د²لمك، حبيث Wل الزناNات 

حماربة كتوقع لهاذ اSٔس8باب، وهذا كنعتربوه بطبيعة احلال Óيدxل يف س8ياق 
العمل النقايب، Sٔن حماربة العمل النقايب ٔ�ش8نو هو السýب؟ عندها سýب 
�ش ما نطبقوش قانون الشغل، �ش ما نطبقوش قانون الضامن 
�جæعي، �ش منسو �ملك�س8بات، هذا هو العمق د²ل ٔ�س8باب حماربة 

  . العمل النقايب يف القطاع اخلاص
العام واملؤسسات العمومEة ٔ�يضا، الس8يد الوز�ر، �ل�س8بة �لقطاع 

وامجلاNات احمللية يمت ذ¡ gسýب اÊهترب من مكية املطالب ورضب احلقوق 
كام هو الشoٔن �ل�س8بة لقطاع العدل، التعلمي، الص�ة، اتصاالت املغرب، 
امجلاNات احمللية، ٕاىل ªري ذ¡، معىن ذ¡، الس8يد الوز�ر، اكن ميكن عن 

قضا² وا�لجوء Sٔساليب ٔ�خرى ªري احلوار طريق احلوار ٕاجياد احللول لهذه ال
  .يف نظر� بطبيعة احلال تدxل يف هاذ الس8ياق

مع ما Wاء به اPس8تور اجلديد Sٔننا مل ندxل  الس8يد الوز�ر، هذا ي�Zاىف
بعد معليا ٕ�جراءات واحضة لرتمجة ما Wاء به اPس8تور اجلديد، وي�Zاىف 

  . اPوليةكذ¡، الس8يد الوز�ر، مع ما Wاءت به املواثيق 
ما يه إالجراءات والتدابري العملية : للك ذ¡، الس8يد الوز�ر، Ëسائلمك

اليت س8تقومون هبا من ٔ�Wل حامية حق �نæء النقايب، ومن ٔ�Wل كذ¡ 
  املتعلقة �حلر²ت النقابية؟ 87املصادقة Nىل االتفاقEة رمق 
  .وشكرا الس8يد الوز�ر

        ::::الس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسة
  .للكمة لٕالWابة Nىل السؤال، تفضلواالس8يد الوز�ر، لمك ا

        ::::الس8يد وز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهينالس8يد وز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهينالس8يد وز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهينالس8يد وز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهين
  .شكرا الس8يد الرئAس

  الس8يد املس�شار احملرتم،
 ñىل ارتام دوN من املسؤوليات د²ل وزارة ال�شغيل يه احلرص

�ظن بoٔنه . احلق والقانون يف اBال �جæعي، هذه من املهام د²لنأ
 هاذ اBال �Nرتافه �حلرية النقابية و�حلق النقايب اPس8تور Wاء واحضا يف

و�لضامن د²لو، وحنن Óوزارة مسؤوN ñىل هاذ اBال من واج|نا ٔ�ن Ëسعى 
  . ٕاىل هاذ امحلاية وهاذ اPور د²لنا

ٕاذن �ل�س8بة ٕالينا كتعرف الوسائل ا�يل يه مiاة �ل�س8بة �لوزارة 
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زناع ا�يل ما كنقدروش حنلوه بصفة وطبعا كدوñ احلق والقانون يف اñ ال
ح|ية وتفاوضية وتصاحلية، اك�ن ا�لجوء ٕاىل القضاء، ولكن حنن ٕاكدارة خصنا 

  . نعملو الواجب د²لنا
دون شك Nىل ٔ�ن اSٓلية د²ل الوزارة خصها تواÓب التطورات ا�يل 
عرفها املغرب Nىل اBال اPس8توري واحلر²ت، ؤ�� ال ٔ�خفي شA<ا، 

ولهذا، حنن نوWه املالحظات والتنýهيات �لمشغيلن وحنرر  .وتعلمون هذا
احملارض عندما نقف عند اجلنح ونقدم النصح ميل تيكون مطلوب مZا، مث 
جنري حبوث لنتoٔكد من مزامع اSٔطراف د²ل إالنتاج ا�يل Óيطرحوها ٔ�مامZا 
وحناول ٔ�ن حنل الزناع، وتندفعو �ش العالقات ما بني املoٔجور�ن وما بني 

ب العمل تýىن Nىل ٔ�سس ا�يل يه �كون تعاقدية وميش8يو لتنظمي ٔ�ر�
  . العالقات بAهنم يف ٕاطار ٔ�وفاق جامعية ٔ�و يف ٕاطار �روتوÓوالت

د²ل املكiب اPويل �لشغل  87ا�يل نقدر نقول ¡ �ل�س8بة �لتوصية 
املقiضيات د²لها لكها عند� يف ال�رشيع د²لنا، عند� مشلك تعرفه جEدا 

مينع Nىل القضاة : "تيقول برصاة ٔ�نه 111تور د²لنا يف الفصل وهو اPس8 
، ولكن يف نفس "�خنراط يف اSٔحزاب الس8ياس8ية واملنظامت النقابية

اPس8تور يقول بoٔن عندمه حق �نæء �لجمعيات وٕاËشاء مجعيات òنية، 
 اSٓن Ëش8تغل مع فريق. وامجلعية املهنية ميكن �كون هو التفسري د²ل النقابة

حكويم �ش �رفعو هذا �لتباس �ش هاذ الف<ة ميكن لها ٔ�ن تدافع Nىل 
  .مصاحلها من xالل املنظامت املهنية د²لها

اك�ن ٕاشاكل �ٓخر مطروح �لموظفني ا¶�ن حيملون السالح وا¶�ن ال 
�سمح هلم ب�Zظمي النقا�ت، وهذه ٕاشاكليات ا�يل خصنا نوصلو لها �لت�اور 

�كون Nىل ٔ�هنا تطبق حسب  N87ىل هاذ االتفاقEة �ش ميل املغرب مييض 
ولهذا، Óونوا . اPس8تور د²ل البالد وحسب اخلاصيات ا�يل احZا فهيا

  .مطمئنني Nىل احلر²ت النقابية

        ::::الس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسة
  . اللكمة �لفريق الفEدرايل. شكرا الس8يد الوز�ر

        ::::املس�شار الس8يد العريب ýاملس�شار الس8يد العريب ýاملس�شار الس8يد العريب ýاملس�شار الس8يد العريب ýيشيشيشيش
  .شكرا الس8يد الرئAس

  .س8يد الوز�رشكرا ال 
هو جزء من ممارسة  - Óيف قلتو-نعترب ٔ�ن احلق النقايب وحق �حi"اج 

احلر²ت النقابية، خصوصا ؤ�نه مت الريق �لوضع النقايب و�لعمل النقايب من 
xالل اPس8تور ٕاىل وضع ٔ�حسن ؤ�Nىل، كذ¡ مت ٕاعطاء ماكنة اعتبارية 

ال بيداغوجEا الرتام �لحقوق �جæعية، و�لتايل واجب Nىل احلكومة مع
املامرسة د²ل احلر²ت النقابية، Sٔنه ما يقع يف العديد من مؤسسات القطاع 
اخلاص ويف الضيعات الفالحEة وهو ما وقع ملناضلينا يف قطاع العدل ٕ�فران 
مؤخرا، مؤرش مقلق Nىل الوضع د²ل احلر²ت النقابية Sٔن فEه خرق 

"oٔ� �لقضاء يف قطاع العدل ٕالنصافZا ملنطوق اPس8تور، وÓيف قلمت احZا الت

  . من �عتداء السافر ا¶ي تعرضنا 7 يف ٕافران
، مZظمة العمل اPولية تعطي احلق 87فÚ خيص االتفاقEة اPولية رمق 

يف �س8تZIاء، من حقZا ٔ�ن Ýس8تIىن مجموNة من القطاNات ذات احلساس8ية 
ض يف احلكومة واحZا، املرتبطة �Sٔمن القويم د²ل البالد، ¶¡ املفرو

الس8يد الوز�ر، نoٔمل فEمك نظرا �لثقافة التقدمEة د²لمك و�نæء التقديم 
يمت املصادقة Nلهيا، Sٔهنا  87د²لمك ٔ��مك تعملوا جمهود �ش االتفاقEة د²ل 

 288، كذ¡ مراجعة الفصل 2011ٔ��ريل  26مقiىض من مقiضيات اتفاق 
قiضاه املسؤولون النقابيون بدعوى عرقX من القانون اجلنايئ ا¶ي حيامك مب 

حرية العمل، ¶¡ تعميق املامرسة النقابية جيب تقو�هتا قانونيا وجيب تقو�هتا 
  . بيداغوجEا Nىل املس8توى امليداين

  .وشكرا

        ::::الس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسة
الس8يد الوز�ر، لمك اللكمة يف ٕاطار الرد . شكرا �لس8يد املس�شار احملرتم

  .Nىل التعقEب

        ::::وز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهينوز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهينوز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهينوز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهين    الس8يدالس8يدالس8يدالس8يد
و� نفس ذفقط �ش نطلب من السادة املس�شار�ن ؤ�عرف ٔ�نه حت

الرغبة �ش �كون بالد� يف مصاف البÜان اPميقراطية اليت �كون Ýرشيعها 
مالمئ Sٔحسن ال�رشيعات اPولية، وهو ٔ�نه ٕاذا عندمك اقرتاات �ل�س8بة 

  .� مس8تعد �ش Ëش8تغل معمك Nلهيا�ٔ  87وال �ل�س8بة لــــــ  288لـــــ 
  .شكرا

        ::::الس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسة
  . شكرا �لس8يد الوز�ر

السؤال الرابع املتعلق برب�مج مقاوليت ورد gشoٔنه طلب تoٔجEل ويؤWل 
  .طبقا �لقانون اPاxيل

السؤال اخلامس ٔ�يضا موضوNه Ýشغيل الش8باب ورد gشoٔنه طلب 
  .تoٔجEل ويؤWل طبقا �لقانون اPاxيل

السادس موضوNه مسطرة مZح التعويضات العائلية اخلاصة السؤال 
اللكمة Sٔد السادة املس�شار�ن من فريق . بoٔبناء ذوي �حiياWات اخلاصة

  .التجمع الوطين لٔ©حرار، اللكمة لمك، تفضلوا

        ::::املس�شار الس8يد حلسن العوايناملس�شار الس8يد حلسن العوايناملس�شار الس8يد حلسن العوايناملس�شار الس8يد حلسن العواين
  .شكرا الس8يد الرئAس

  الس8يد الوز�ر،
ة اSٔش�اص املعاقني وضع الشك ٔ�ن من ٔ�ولو²ت معلية ٕادماج ف<

س8ياسة Ýرشيعية مالمئة حتدد �ٓليات وتدابري من شoٔهنا متكني الشخص 
  . املعاق من �س8تفادة الفعلية من حقه يف التعلمي والتكو�ن وال�شغيل

ولقد اول املرشع من xالل القانون املتعلق �لرNاية �جæعية 
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جæعية �لمكفوفني وضعاف لٔ©ش�اص املعاقني والقانون املتعلق �لرNاية �
  . البرص ٕادماج الشخص املعاق اجæعيا واقiصاد² وثقافEا

ومبقابل لك هذا جند ٔ�ن مسطرة مZح التعويضات العائلية اخلاصة بف<ة 
املعاقني مل تتغري، حEث ٔ�ن �ٓ�ء ؤ�ولياء هذه الف<ة مازالوا جمرب�ن Nىل تقدمي 

ا¶ي يتطلب ٕاجنازه  ملف س8نوي ٕالثبات ٕاNاقة ٔ�بناهئم، هذا امللف
  . ٕاجراءات طويX وو2ئق تفوق �لكفهتا ٔ�حEا� م|لغ التعويض

¶¡، Ëسائلمك، الس8يد الوز�ر، عن �ٓليات حتديث الرتسانة القانونية 
اخلاصة هبذه الف<ة وفق املس8ت"دات والتطورات اليت يعرفها اBمتع ÊمتكEهنا 

  .من �ندماج gشلك ٔ�سهل يف اBمتع
  .رئAسشكرا الس8يد ال

        ::::الس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسة
اللكمة لمك، الس8يد الوز�ر، لٕالWابة Nىل . شكرا الس8يد املس�شار

  .السؤال

        ::::الس8يد وز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهينالس8يد وز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهينالس8يد وز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهينالس8يد وز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهين
  .شكرا الس8يد الرئAس

  الس8يد املس�شار احملرتم، 
�فهم السؤال وإالشاكلية ا�يل مطروة، احZا ٔ�مام مؤسسة معومEة ٔ ��ٔ

ف<ة من اBمتع ا�يل حمتاWة Pمع هذه املؤسسة تد�ر مال معويم ؤ�مام 
العمومEة، وبAهنام البد من معلية د²ل Nىل ٔ�ي ٔ�ساس ªادي ميكن ترصف 
هذه التعويضات، ومن دون شك ٔ�ن امللف Óيتعمل مرة وادة، ما 
Óيتعملش مرة لك س8نة، ولكن لك س8نة Óيوقع طلب لو2ئق Wديدة وهذا 

  .�شلك نوNا من احلرج
مع الصندوق الوطين �لضامن �جæعي لتýس8يط املساطر النقاش اSٓن 

ال ـــــ�ش �رخفوا شوية Nىل الناس من مiاعب إالجراءات إالدارية و دي
)les visites et les contre-visites ( ب هاذÓوراق ا�يل كتواSٔوا

اليش، ريº خترج بطاقة املعاق ا�يل رمبا ªادي Ýسهل Nلينا هاذ املoٔمورية 
ي تعطي Sٔولياء ذوي �حiياWات اخلاصة ªادي تعفهيم من Nدة وا�يل ªاد

  .و2ئق Sٔن ªادي �كون واد الوثيقة رمسية ا�يل تثýت الصفة د²ل إالNاقة
  .ٕاذن هذا مشلك ا�يل والبد ما �كون فEه لني رٔ�فة هباذ املواطنني

        ::::الس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسة
  .تفضل الس8يد املس�شار. شكرا الس8يد الوز�ر

        ::::س8يد حلسن لعواينس8يد حلسن لعواينس8يد حلسن لعواينس8يد حلسن لعوايناملس�شار ال املس�شار ال املس�شار ال املس�شار ال 
شكرا الس8يد الوز�ر، شكرا Nىل إالWابة د²لمك، وحقEقة ٔ�وال Nىل 

، ويه �لفعل اللكمة "حرج"الرصاة د²لمك، ٔ�Óيد اس8تعملمت عبارة 
  .املناس8بة

Óيف كتعرفوا، الس8يد الوز�ر احملرتم، احZا تنعرفو ٔ�ن الوزارة كتد�ر 

ن ا�يل مطروح اSٓن هو Nىل جمهود د²لها مع هاذ الف<ة مZذ مدة طويX، ولك
�ن هذه الف<ة كتعاين واد املoٓيس Óبرية �مجلX، والعائX د²ل هاذ الناس ٔ
�لفعل يعانون، �كفي ٔ�هنم يقومون �ملصاح|ة، Óيقوموا �ملرافقة، Óيقوموا 
�لنظافة، Óيقوموا �لتطبAب والتطعمي، ولكن لك س8نة ملزمني �ش جيددوا 

  . امللفات
�شلك Nائق Óبري، xاصة الناس د²ل البادية Sٔنه xاصة هاذ امللفات ك 

الوثيقة ا�يل تتعلق �مللف الطيب كتلكف السفر²ت، كتلكف مصاريف، 
كتلكف يعين ما اكيناش ا�لجنة، ما اكي�ش الطبAب اBتص، ٕاذن ٔ�ش8نو يه 

�لف فرنك  20الفائدة من هاذ �جæع، ٕاذا كنا ªادي نعطيو لهاذ الس8يد ٔ
واد العدد Óبري Óي"ربوا ٔ�نه  ؟دي يرصف Nلهيا ما يعادلهايف الشهر وªا

 Xن �كفي العائ�يت�ىل Nلهيا، و�لتايل Óيف كتعرفوا، الس8يد الوز�ر، Nىل ٔ
�هنا تقوم �ملهام اSٔخرى، مفا ٔ�حرى Nىل اSٔقل اجلانب املادي Óيخصها تقوم ٔ

مZه  161به اPوN ،ñلام Nىل ٔ�ن اPس8تور املغريب اجلديد وxاصة املادة 
كتلح Nىل ٔ�نه احلكومة ملكفة �لقEام �ملهام د²ل هاذ الناس، xاصة ما 

لك ما هو مادي ا�يل كAس8تحقوه، العائX ما ميك�ش يتعلق �لتعلمي د²هلم و 
  .تقوم مبا هو مادي وما هو معنوي

و¶¡، كنطلبو مZمك، الس8يد الوز�ر، ٔ�ن هاذ امللف �xذوه بعني 
ت الت"ديد د²لها س8نوÓ ²يظهر ٔ�نه يت�الو Nليه، �عتبار ؤ�ن هذاك امللفا

ملف رمسي  هxاصة ؤ�نه ال فائدة ملا �كون إالËسان ٔ�نه معاق و�كون عند
Óيقول ٔ�نه معاق ال فائدة �ش جنددو امللف س8نوN ،²ىل اSٔقل ٕاىل اكن البد 

  .من الت"ديد �كون xالل مخس س8نوات ٔ�و ست س8نوات
  .شكرا الس8يد الوز�ر

  :جللسةجللسةجللسةجللسةالس8يد رئAس االس8يد رئAس االس8يد رئAس االس8يد رئAس ا
  .الس8يد الوز�ر، لمك اللكمة يف ٕاطار الرد Nىل تعقEب

  :الس8يد وز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهينالس8يد وز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهينالس8يد وز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهينالس8يد وز�ر ال�شغيل والتكو�ن املهين
Óيظهر يل اSٔمور ا�يل يه داXx يف ٕاطار �خiصاصات د²ل ال�رشيع 
خصنا ما ميكن لها تغري ٕاال عن طريق ال�رشيع، اSٔمور ا�يل يه داXx يف 

Ëسعى Nىل ٔ�ن تلني، فعال ما ميك�ش اSٔمور ا�يل يه ٕاجرائية خصنا اكملني 
) contre-visite(نطلبوا الناس لكهم جييو �Üار البيضاء �ش يعملوا 

ويتýني Nىل ٔ�هنم فعال معاقني ؤ�هنم فعال ترصف هلم ٔ�موال والبد ما نعاجلو 
  .اSٔمر �ك�ري من إالËسانية

  .شكرا 

        ::::الس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسة
  . Wدول ٔ�عامل هذه اجللسة هبذا �كون قد ٔ�هنينا. شكرا �لس8يد الوز�ر

 .ورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسةؤ�شكر امجليع، 


