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  الثام�ة وال�نني اجللسةحمرض 

  ).2017 ماي 16( 1438 شعبان 19الثال�ء : التارخي
  .ا�لس لرئ�ساخللیفة الثالث  ،محید �وسكوس املس�شار الس�ید: الرئاسة
بتداء من السا�ة الرابعة وا�ق�قة التاسعة إ وثالث دقائق، ساعتان  :التوق�ت

  .والثالثني بعد الزوال
  . الشفهیةم�اقشة أ�س�ئ� :�دول أ�عامل

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

  :الس�ید محید �وسكوس، رئ�س اجللسةاملس�شار 
  .�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم �ىل ٔ�رشف املرسلني

  .ٔ��لن عن اف�تاح اجللسة
  السادة الوزراء احملرتمون،

  الس�یدات املس�شارات احملرتمات،
  رتمون،السادة املس�شارون احمل

من ا�س�تور، ووفقا ملق�ضیات النظام  100معال ب�ٔحاكم الفصل 
ا�ا�يل �لس املس�شار�ن، خيصص ا�لس هذه اجللسة ٔ�س�ئ� السادة 

  .املس�شار�ن ؤ�جوبة احلكومة �لهيا
ق�ل الرشوع يف تناول أ�س�ئ� الشفهیة املدر�ة يف �دول أ�عامل، 

لس �ىل ما �د من مراسالت ٔ�عطي اللكمة �لس�ید أ�مني ٕالطالع ا�
  .وٕا�ال�ت

  .اللكمة �لس�ید أ�مني تفضل

  :، ٔ�مني اجللسةتو�زياملس�شار الس�ید ٔ�محد 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  .�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم �ىل النيب أ�مني
مبرشوع قانون  2017ماي  13توصل مك�ب جملس املس�شار�ن يف 

  . 2017الیة �لس�نة امل 73.16املالیة رمق 
كام ٔ��لن الفریق �شرتايك عن حسبه ملقرتح القانون الرايم ٕاىل تعدیل 

 1423جامدى ا�ٓخرة  22الصادر يف  1.02.212الظهري الرشیف رمق 
، القايض ٕ��داث الهیئة العلیا لالتصال 2002ٔ�غسطس  31املوافق 

  : التالیةالسمعي البرصي، كام مت تغیريه و�متميه، و�ش�ث مبقرت�ات القوانني
من القانون رمق  306واملادة  301مقرتح قانون �ريم ٕاىل تعدیل املادة  -

  ؛09.03املتعلق مبدونة الت�ٔم�نات، كام مت �متميه �لقانون رمق  17.99
مقرتح قانون یتعلق مبنع التد�ني وإالشهار وا��ایة �لتبغ يف بعض  -

 أ�ما�ن العموم�ة؛
املتعلق حبق  1958نومفرب  15مقرتح قانون یقيض بتعدیل القانون  -

 ت�ٔس�س امجلعیات؛

كام مت  39.08من القانون رمق  02مقرتح قانون �ريم ٕاىل تعدیل املادة  -
 املتعلق مبدونة احلقوق العی��ة؛ �22.13متميه مبوجب القانون رمق 

 مقرتح قانون �ريم ٕاىل ٕا�داث غرفة الس�یا�ة؛ -
 ة؛مقرتح قانون �ريم ٕاىل ٕا�داث ا�لس الوطين �لس�یا� -
املتعلق �لنظام  31.96مقرتح قانون �ريم ٕاىل تغیري و�متمي القانون  -

 أ�سايس لواك� أ�سفار؛
املؤرخ يف  1.74.16مقرتح قانون �ريم ٕاىل تغیري و�متمي القانون رمق  -

املتعلق �ملك�ب الوطين  1976ٔ��ریل  12املوافق ل  1396ربیع الثاين  12
 املغريب �لس�یا�ة؛

 .ون ٕ��داث الواك� الوطنیة �لجیولوج�اؤ��ريا، مقرتح قان -
و�شري ٕاىل ٔ�ن �دد أ�س�ئ� اليت توصلت هبا الرئاسة ٕاىل �ایة الیوم 

 . سؤ� شفو� 36بلغ  2017الثال�ء ماي 
كام توصلت الرئاسة مبراس� من رئ�س الفریق �س�تقاليل یطلب من 

ضة حول �اللها ت�ٔج�ل سؤال الفریق املو�ه �لس�ید وز�ر الش�باب والر�
   .ٕاىل �لسة الحقة �2017س�تعدادات ملومس التخیمي 

ومبراس� �نیة من الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان وا�متع املدين 
خيرب من �اللها ا�لس ٔ�نه س��وىل إال�ابة �لنیابة �ىل السؤالني املو�ني 

ؤ�ن لقطاع العدل والسؤال املو�ه لقطاع ال�شغیل وإالدماج املهين، 
الس�ید�ن وز�ري العدل والص�ة یتعذر �لهيام حضور �لسة أ�س�ئ� نظرا 

  . الرتباطاهتام �لزتامات طارئة
 .الس�ید الرئ�س شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید أ�مني

�س�هتل �دول ٔ�عامل هذه اجللسة �لسؤال ا�ٓين أ�ول املو�ه �لس�ید 
ول قطاع النقل الطريق �لبضائع وز�ر التجهزي والنقل وا�لو��س��ك واملاء ح

�ملغرب، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق �حتاد العام ملقاوالت 
  .املغرب لتقدمي السؤال

تد�ل، تفضل ت اليس العريب ميكن �  ،یقدم السؤال د�لو حىت
  .الس�ید رئ�س الفریق

  :املس�شار الس�ید عبد إال� حفظي
  .والسالم �ىل ٔ�رشف املرسلني�سم هللا الرمحن الرحمي، والصالة 

  الس�ید الرئ�س،
  السادة الوزراء احملرتمون،
  الس�یدة الوز�رة احملرتمة،

  السادة املس�شار�ن،
  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

املتعلق ٕ�صالح وحتر�ر  16.99 القانون ،�دد كام تعمل، الس�ید الوز�ر
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لٔ�سف مل یتحقق مهنا ولكن و  ،النقل الطريق دالبضائع، �دد �دة ٔ�هداف
  . ٕاال الزنر ال�سري

ومت التوق�ع �ىل ٕاسرتاتیجیة مضن �سرتاتیجیات الوطنیة، 
واليت �روم يف ٔ�هدافها  ،2010اسرتاتیجیات ا�لو��س��ك يف س�نة 

ك العاملي �أ�ساس�یة التقلیص من التلكفة ا�لو��س��ك�ة اليت �ددها الب�
ملیار د�ل  200ام، يه تقریبا �س�بة ٕاىل الناجت ا�ا�يل اخل 20% ــــيف

احلايل، و� لٔ�سف ٔ�نه �س�ت�ٔ�ر حق�قة ) PIB(1ا�رمه يف �دود د�ل 
سلس� ا�لو��س��ك�ة سلس� فهيا �دة �لقات، ٔ�مهها النقل الطريق 
�لبضائع، ففي هاذ احللقة يه أ�مه، ولكن يف نفس الوقت ف�ه مفارقة 

 �لبضائع كام تعمل ٔ�نه مدهشة يه أ�ضعف، يه أ�مه ٔ�ن النقل الطريق
أ�طنان  85%من نقل البضائع �رب الطرق، وكذ�  75%یؤمن 

  . ٕاذا اعترب� ا�مثن د�ل البضائع م�قو� 95%الك�لومرتیة، و
ٕاذن هذا معالق، ولكن ولٔ�سف معالق ب�ٔر�ل هشة ٔ�نه �سامه يف 

ملیار د�ل ا�رمه �رب  130تقریبا، ٔ�ي  65%ب 20%هاذ ال�س�بة د�ل 
هرات واخ�الالت ا�يل تتعرفها، ا�يل يه ٔ�وال همينة النقل �ري املنظم، متظ 

تقریبا د�ل التدفقات د�ل نقل البضائع يه تدفقات د�ل النقل  %50ٔ�ن 
 الهاميش �لنقل املنظم، كذ� اند�ار مس�تو�ت التعریفة املتعامل هبا ا�يل

القطاع، كذ� التلكفة وا�يل تت�ٔ�ر سلبا �ىل مردودیة  صقليه دامئا دون 
فهيا ٔ�هنم ٔ�ش�اص  89%الب��ة د�ل النقل الطريق ا�يل يه الب��ة تت�ٔ�ر �ىل 

ال ميتلكون ٕاال عربة ٔ�و عربتني، وهاذي كت�لهيم  90%ذاتیني طبیعیني، و
ٔ�هنم ال یلجون ا�متویل الاكيف، وهنا اك�ن مشلك دأ�بناك ا�يل رمت 

  . ورها�حل�ارة يف املعرتك د�ل احلكومة وختلت عن ٔ�د
كذ� الضغط اجلبايئ ا�يل تنئ حتت وط�ٔته من مقاوالت النقل الطريق 
يف القطاع املهیلك وا�يل یزنلق، ولٔ�سف، ش��ا فش��ا حنو القطاع �ري 

  . املنظم
تقادم احلظرية كذ�، وهذا هو تنظن ٔ��ريا .. هاذي لكها ٔ�ن كت�يل

  53%م تقریبأ�عطي بعض أ�رقا.. ول�س ب�ٔ�ري، تقادم احلظرية ا�يل مجیع
د�ل هاذ احلظرية عندها ٔ�كرث  %20س�نة، و 13ٔ�هنا لكها عندها ٔ�كرث من 

  . س�نة 20من 
ٕاىل  2006ٕاذن اك�ن ٕاشاكلیة ا�يل تطرقت لها احلكومات السابقة من 

یوم�ا هذا، تطرقت لها �رب ٕاعامل �رامج د�ل جتدید احلظرية، واح�ا الیوم 
انون املايل، حبال مرشوع القانون حق�قة من ا��ل ٔ�نه نفا��ٔ ٔ�نه يف الق

  . املايل، ٔ�نه �خ�فاء هاذ الرب�مج د�ل جتدید احلظرية
فك�متناو، الس�ید الرئ�س، ٔ�نه ت��اهبو لهاذ املس�ٔ� جنسدو هاذیك 

الرشاكة ا�يل ت��لكمو �لهيا مجیع، �كون رشاكة حق�ق�ة، �كون رشاكة فعا� 
  .مللموسونلمسوها مرتمجة �ىل صعید الواقع العميل ا

  .الس�ید الرئ�س شكرا

                                                 
1 Produit Intérieur Brut. 

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  . شكرا الس�ید املس�شار

ق�ل ما نعطي اللكمة �لس�ید الوز�ر، اليس العريب يف ٕاطار نقطة نظام؟ 
 .تفضل اليس العريب، تفضل

  :املس�شار الس�ید العريب احملريش
  الس�ید الرئ�س،

حلكومة �ش ، الس�ید الرئ�س، تبلغوا احلكومة احملرتمة ؤ�عضاء ابغینامكا
مع هاذ املؤسسة بوا�د إال�رتام، ٔ�ن السادة  االوزراء یبداو یتعاملو السادة 

الوزراء ٔ�ن اح�ا تنعرفو ب�ٔن الوز�ر عندو احلق یغیب ٕاىل اكن يف ٔ��شطة 
ملك�ة وال اكن �ارج ٔ�رض الوطن، ولكن �ش جيي الوز�ر ویتعامل بوا�د 

ا مراس� ویقول ٔ�� م العب��ة مع هاذ املؤسسة وحىت �ٓخر حلظة وید�ر
�دام��ش عندو، هاذ املؤسسة راه يه ترتاقب احلكومة ا �ا�ش، اح�ا م

  .مايش احلكومة ترتاقب هاذ املؤسسة
تنقولو ٔ�ن شف�ا وا�د النوع د�ل إالساءة لهاذ املؤسسة، ال من  ،ولهذا

احلضور د�ل احلكومة وال من الطریقة د�ل الت�اوب، وال من الطریقة 
و�ة د�ل أ�ش�یاء تنالحظوها د�ل السادة الوزراء د�ل التعامل مجم

م�تلیقش �ملاكنة داملؤسسة د�ل الربملان وم��رشفش املغرب وم��رشفش 
 املغاربة وم��رشفش ٔ�عضاء احلكومة، عیب و�ار �ىل ٔ�عضاء احلكومة

  .یتغیبو بدون �ذر

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

لمدا��، فعال توصلنا بغیت نوحض اليس العريب �ل�س�بة �ا�ري ا�يل 
مبراس� من عند الس�ید وز�ر العالقات مع الربملان ا�ي سوف یتوىل 
إال�ابة �ىل أ�س�ئ� املطرو�ة �ىل الس�ید وز�ر العدل، بطبیعة احلال طبقا 

من ا�س�تور ا�ي ینص �ىل م�دٔ� التضامن احلكويم، هاذي  �93لفصل 
  .مس�ٔ� دس�توریة

ر الص�ة ا�ي ٔ��لن �لیه الس�ید اك�ن هناك غیاب د�ل الس�ید وز�
أ�مني، وبطبیعة احلال املس�ٔ� د�ل غیاب السادة الوزراء يه مؤطرة طبقا 

 256كنعتقد، ٕاىل عندمك �خ�یار املادة  �256لنظام ا�ا�يل و�اصة املادة 
�خ�یار ٕاما تقدمي سؤا� يف اجللسة احلالیة ٔ�و  �لمس�شار" تنص �ىل ٔ�ن

  ".والیةت�ٔج�� ٕاىل اجللسة امل
  .وهاذ اليش لكه مؤطر �لقانون و��س�تور

ٕاطار نقطة نظام ولكن مايش إال�ابة الس�ید الرئ�س هللا خيلیك،  يف
  .تفضل س�یدي ن��ل

  :املس�شار الس�ید ن��ل ش�یخي
ٔ�� ٔ�رید ٔ�ن ٔ�ثري هاذ النقطة ا�يل كنعتربها ٔ�ساس�یة و�مة �دا، حنن يف 

غي نلفت �ن��اه ب�ٔنه جملس املس�شار�ن هاذي مؤسسة دس�توریة، كنب
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فعال اك�ن هاذ املشلك د�ل الغیاب د�ل الوزراء، اح�ا �ش نربجمو 
أ�س�ئ� د�ل الثال�ء كتجینا الالحئة د�ل الغیاب د�ل الوزراء حىت لیوم 

غی��ش، ا شكون الوز�ر ا�يل غیجي وشكون ا�يل ماامجلعة �اد كنعرفو 
ش نو�دو أ�س�ئ� د�لنا، و�رؤساء فرق كنلقاو وا�د العنث �بري �دا �

ٔ�ن یوم االثنني �یجمتع املك�ب، �یكون عند� وا�د الوقت و�زي هو امجلعة 
  .مساء، هاذي املس�ٔ� أ�وىل

املس�ٔ� الثانیة هو ٔ�نه ميل كنعرفو الوزراء ا�يل �ایني وكنربجمو أ�س�ئ� 
د�لنا كنتفا��ٔو يف �ٓخر حلظة ب�ٔن وا�د الوز�ر معين راه ما �ا�ش، 

  .تربو ب�ٔن هذا �ري معقولوكنع 
اك�ن جوج د�ل احلاالت، ٕاما اك�ن الزتام يف ٕاطار  ٔ�� �ل�س�بة يل

ٔ��شطة ملك�ة وهذا مفهوم، ٔ�و اك�ن الزتام يف ٕاطار ٔ�سفار �ارج�ة وهذا 
مفهوم، ولكن �ش یفضل الوز�ر وا�د ال�شاط �ٓخر �ىل ا�يء ٕاىل 

دون ٔ�ن یقلل هذا بطبیعة  مؤسسة دس�توریة وحير�ا من الق�ام ��ور د�لها
احلال من اجلواب د�ل الوز�ر ا�ي یمت �لكیفه من طرف الوز�ر املعين، 

  ".ٔ�هل مكة ٔ�درى �شعاهبا"ولكن كنعرفو 
الوز�ر املعين هو ا�يل ميكن �كون معه ندیو وندیو وجنیبو معاه يف 

كتقوم ��ور الرقايب د�لها احلق�قي،  النقاش و�كون فعال هاذ املؤسسة
  .ك�متناو ٔ�ن هاذ اليش م�تكررش يف املس�تق�لف 

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید الرئ�س

�یظهر يل نعطیو اللكمة �لس�ید الوز�ر من ٔ��ل إال�ابة عن السؤال 
  .حول القطاع دالنقل الطريق �لبضائع �ملغرب

الس�ید الوز�ر ٔ�رجوك، راين �اوبت يف ٕاطار القانون الس�ید الوز�ر، 
وز�ر االتصال،  الس�یدتفضل اليس اخللفي،  تفضلر، اك�ن هناك ترب�

  .ٔ�تفضل

الس�ید مصطفى اخللفي الوز�ر املنتدب �ى رئ�س احلكومة امللكف 
  :�لعالقات مع الربملان وا�متع املدين والناطق الرمسي �مس احلكومة

وا�س�تور، احلكومة ٔ�وال حریصة �ىل  ،ٔ�� كنتفهم وهذا مطلوب
ط مليك الیوم يف ٔ�اكد�ر، واكن إالخ�ار �س�ب احلضور واكن مربمج �شا

التحضريات حىت لٔ�مس لیال، ؤ�� خشصیا اختذت القرار ٔ�نه اكن يف 
املساء غتلغى أ�س�ئ� د�ل، ولكن نظرا �لطریقة املرنة ا�يل عند� مع جملس 
املس�شار�ن، يف ا�لیل كند�رو االتصاالت �لوزراء �ش احرضوا �لم�لس، 

بري نو�وا اهتامات يف الوقت ا�يل اكن جمهود �ش نقارنوا لهذا عیب و�ار � 
  .مع جملس النواب

فلهذا اكن حرص، اكن عند� ٕاشاكل وا�د د�ل الس�ید وز�ر الص�ة، 
  .ٔ�نه فعال يف ماكن بعض أ�مور، ٔ�ن اكینة اتفاق�ات

  ..ٔ�� كن�اوبك

  :الس�ید رئ�س اجللسة
وحضت لنا أ�مور  تكش اللكمة �ش جتاوب، رمبای عط ا االس�ید الوز�ر، م

  .د�ل الغیاب د�ل السادة الوزراء

الس�ید الوز�ر املنتدب �ى رئ�س احلكومة امللكف �لعالقات مع الربملان 
  :وا�متع املدين والناطق الرمسي �مس احلكومة

بقاش، ولهذا اتصلنا �اكفة الوزراء ا�يل اا اكن �شاط مليك مربمج الیوم، م
  .اكنوا یعتذروا و�او

  :ئ�س اجللسةالس�ید ر 
  .اكی�ش الوقتا م ،ٔ�ن خصنا منرو شكرا، ال نوقفو
  .شكرا ،ٕاىل امسحيت يل ،الس�ید الوز�ر

ٔ�عطي اللكمة �لس�ید الوز�ر د�ل التجهزي لٕال�ابة حول القطاع، حول 
  .لطريق لبضائع املغرب، تفضلوا الس�ید الوز�راالسؤال املتعلق بقطاع النقل 

�ى وز�ر التجهزي والنقل اكتب ا�و�  ،بولیفالس�ید محمد جنیب 
  :وا�لو��س��ك واملاء ملكف �لنقل

  .شكرا الس�ید الرئ�س
ٔ�ود ٔ�ن ٔ�شكر الفریق احملرتم �ىل طرحو �لسؤال املرتبط بنقل البضائع، 
وا�يل �لفعل كام تفضل بذ� الس�ید املس�شار احملرتم، وهو ٔ�درى �لقطاع 

معه ؤ�یضا يف ٕاطار �عتبار العمل املشرتك ا�يل اكن عند� يف احلكومة 
التفا�ل إالجيايب ا�يل تبدیه احلكومة دامئا مع املهنیني يف جمال النقل ويف 

  .جمال نقل البضائع �ٔ�ساس
القانون �لفعل املنظم القطاع د�ل نقل البضائع كام تعمل الس�ید 
املس�شار احملرتم، ٔ�فىض ٕاىل التحر�ر د�ل القطاع، مبعىن ٔ�نه �رتباط ا�يل 

ل ا�و� واملؤسسات احلكوم�ة هباذ القطاع هو �یكون يف ٕاطار اك�ن د�
املتابعة ولكن ٔ�یضا يف ٕاطار عقد اتفاق�ات والرشااكت، ال ميكن ٔ�ن لك 
��الالت ا�يل ا�ٓن یعرفها القطاع وحنن نصادق �ىل جزء �بري مما تفضلت 
به الس�ید املس�شار احملرتم، ٔ�نك ٔ�عطیت وصف دق�ق ملا �لیه القطاع، 

�ست لك هاذ أ�مور ا�يل يه ا�ٓن الزالت نقائص �لقطاع ال ميكن ٔ�ن ل 
یتحملها طرف ا�يل هو احلكومة، �عتبار ٔ�نه �لفعل االتفاق�ات ا�يل اكینة 

س�نني، تعمل �ىل ٔ�ننا  3يف هاذ ا�ال و�اصة عقد �ر�مج ا�يل ا�هت�ى د�ل 
فقط العقد الیوم �ش�تغل �ىل ٕاطار ٔ�ننا نفصلوا عقود �رامج ٔ�خرى ول�س 

إالطار، عقد �ر�مج إالطار، ولكن ٔ�یضا د�لنا يف التفاصیل د�ل هاذ 
العقد ٕاىل مواضیع ا�يل يه م�خصصة حبال التخصص د�ل النقل �ملوا� 

  .حول التمنیة د�ل املوارد ٕاىل �ٓخره
وهاذ العقود ا�يل يه �رامج مس�تق�لیة ا�يل حنن �اهزون الس�ید 

ون �ىل ٔ�ساس ٔ�ننا نوقعوها ا�ٓن ابتداء من الرئ�س، كام تعمل، حنن �اهز 
الغد ٕاىل ابغیتوا، يف ٕاطار التفا�ل إالجيايب مع املهنیني، وتعمل الس�ید 
املس�شار احملرتم �ىل ٔ�نه �لفعل النصوص د�ل هاذ عقود �ر�مج أ��رية 
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كام كنقولوا،  ..ا�يل خصنا نوقعوها معمك م�ذ ٔ�كرث من س�نة ونصف ويه يف 
  .جنیبوا فهيا �ىل ٔ�ساس ٔ�ننا نوصلوا �لصیغة ا�هنائیةوحنن كن�ذوا و 

الیوم ما هو مطلوب، ٔ�ننا �لفعل �راعیوا العدید من إالشاكالت ا�يل 
يه مرتبطة �لت�ٔهیل ��خول ٕاىل القطاع، ولكن ٔ�یضا مرتبطة �لعقلیة اليت 
ال زالت حتمك القطاع، اك�ن ٔ�مور ا�يل �لكمت �لهيا الس�ید املس�شار احملرتم 

يل مرتبطة �لتنافس�یة، �ٔ�سعار، ��لو��س��ك ٕاىل �ٓخره، ولكن الیوم ٕاىل ا�
م��اوز�ش ٔ�مور ا�يل يه مرتبطة �ملهنیة ومرتبطة ��ر�ریة د�ل القطاع 

ميك�ش �لفعل ا ٔ�لف شاح�ة، هذا راه م 56- 55ٔ�لف رشكة يف حوايل  52
تحر�ر مك�تنا یوصلنا ٕاىل قطاع، رمغ ٔ�نه هاذ الفرتة اح�ا كنعتربوها د�ل ال 

ا�يل هام مركزیني وا�يل �ینافسوا دولیا  4وال  3ٔ�ننا نو�دوا فا�لني وا�د 
وا�يل اس�تطعوا �ىل ٔ�نه �لفعل ا�رتقوا هاذ احلصار املرضوب �ىل الرشاكت 

  .ةاملغربی
الیوم عند� ٔ�ج�دة مع املهنیني، تعلمها الس�ید املس�شار احملرتم د�ل 

د�ل أ�مور مركزیة، مهنا  5وال  4هيا وا�د التوق�عات عقود الربامج وا�يل ف
إالشاكل ا�يل طرح�وه وهو القانون غیجي عندمك �لس املس�شار�ن د�ل 

 ردوــاود ن�اش ع��لیه ب ح�ا مس�تعد�ن ندافعواال احلظرية، و �دمع دی�ال
خصمك �ري ٔ�ن� �كونوا ٕان شاء هللا رب العاملني �شربوا ) La prime(ذاك 

  .مك ٕان شاء هللا رب العاملنيوامللف، واح�ا مس�تعد�ن نعاود ندمعيف هاذ 
  .الس�ید الرئ�س شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید الوز�ر

لكمة ٔ��د ال، ضو�ه وضعیة الطرق �لعامل القروي، مو الثاينالسؤال 
  .السادة املس�شار�ن من الفریق �شرتايك لتقدمي السؤال

  .تفضل اليس عبد الوهاب

  :املس�شار الس�ید عبد الوهاب بلفق�ه
  .شكرا الس�ید الرئ�س احملرتم

  الس�یدة الوز�رة، السادة الوزراء،
  ،الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني

جهودات �برية �ىل مس�توى تتعرفوا ب�ٔنه قامت ا�و� مب  ،الس�ید الوز�ر
العامل القروي، ؤ�نمت كنمت یعين وز�ر يف احلكومة السابقة وتقریبا يف نفس 
القطاع و�ا�ش�مت الف�ضا�ت اليت �اش�هتا بالد� يف ت� الفرتة، والزالت 
�ا� الطرق، خصوصا العامل القروي، �د ردیئة وت�س�ب يف ٕازهاق ٔ�رواح، 

بعد مرور ف�ضا�ت حىت د�ل  2015ولعلها ما وقع يف اجلنوب ٔ�واخر 
، س�هبا �دم ٕاصالح هذه الش�بكة وكذ� ال�شو�ر د�لها، وكذ� 2014

يف م�اطق ٔ�خرى، وزان ؤ�حناء لك البالد اليت تعرف تدهورا �بريا، الس�ید 
  الوز�ر، مفاذا ٔ�نمت فا�لون يف هذا املوضوع الس�ید الوز�ر؟ 

  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
 .ارشكرا الس�ید املس�ش

  .اللكمة لمك الس�ید الوز�ر لٕال�ابة �ىل السؤال

ملكف  ،التجهزي والنقل وا�لو��س��ك واملاء وز�رالس�ید اكتب ا�و� �ى 
  :�لنقل

  .شكرا الس�ید الرئ�س
  . شكرا الس�ید املس�شار احملرتم

�لفعل التطرق لهذا امللف د�ل الطرق و�اصة يف ا�ال القروي هو 
  . احلكومة كام احلكومات السابقة ٔ�ولویة يف الرب�مج من املواضیع اليت تو�هيا

لكن اك�ن ٕاشاكالت ا�يل يه مرتبطة ٔ�وال، الس�ید املس�شار احملرتم كام 
تعمل، �لنوعیة د�ل الطرق وا�يل من املفروض ٔ�ن هناك وصایة د�ل 
الوزارة د�ل التجهزي والنقل �لهيا وا�يل يه الطرق املصنفة ٔ�ساسا وطنیة 

قلميیة، يف كثري من ال�ساؤالت اليت �رد سواء جملس النواب ٔ�و و�ویة وإ 

جملس املس�شار�ن، تتكون هناك �ساؤالت حول بعض الطرق ا�يل يه ٕاما 
مصنفة ٔ�و �ري مصنفة يف العامل القروي، واليت ال تد�ل حتت إالرشاف ف� 
یتعلق �لصیانة ٔ�و حىت �لبناء والتجهزي �لوزارة، بل يه من اخ�صاصات 

یوم، ا�يل يه ٕاما اخ�صاصات ذاتیة ٔ�و د�ل اجلهات ؤ�یضا د�ل جمالس ال 
  . العامالت وا�يل يه مرتبطة �لقرى ٕاىل �ٓخره

اجلهد ا�يل هو اك�ن يف هذا ا�ال هو �د معترب، �اصة ٔ�نه  ،الیوم
أ�رقام ا�يل عند� ف� یتعلق �لطرق املصنفة د�ل الصیانة واجلودة د�لها، 

) A.B(د�ل الطرق ا�يل معتربة  60%حوايل �س�بة د�ل الیوم حنن يف 
ا�يل ف�ه �ر�مج  %40مبعىن ج�دة وحس�نة، عند� اجهتاد �ىل ذاك 

م�اكمل، لكن إالشاكل كام دامئا یقال يف هذا ا�لس ويف جملس النواب هو 
 700ٔ�نه �ع�دات ا�يل يه خمصصة، ملیار ونصف تقریبا ٕاىل ملیار و

دامللیار د�ل  3املس�توى د�ل اخلصاص ا�يل هو مبعدل  س�نو� ال �رىق ٕاىل
 .ا�رمه، ٕاذا بغینا ٔ�ننا نوا�بو الصیانة د�ل الطرق

الرب�مج د�ل املناطق د�ل اجلنوب، وهو �ر�مج ا�يل هو ٔ�یضا 
د�ل امللیار من �الل التك�یف  7م�اكمل، وا�يل ف�ه م�الغ ا�يل تصل ٕاىل 

  . ن �زن�ت ٕاىل العیون ٕاىل ا�ا��د�ل الطرق ا�يل �ادي یبداو م
بغیت، ا�ٕالضافة ٕاىل مجمو�ة من إالجراءات، ها يه عندي ا�لواحئ ٕاىل 

الس�ید املس�شار، من بعد نفصلها � يف اجلواب، ا�يل ف� یتعلق �لك ما 
هو م�اطق اجلنوبیة وإالجراءات اليت مت اع�دها ؤ�یضا املزيانیات ا�صصة 

�، ويه فرصة ٔ�ننا يف ا�لجنة، ميل �ادي جنیو �الل امخلس س�نوات املق�
نناقشو القانون املايل �الل هذا أ�س�بوع معمك، ٔ�ننا نفصلو ٔ�كرث ونعطیو 
تفاصیل د�ل إالجراءات العملیة يف جمال الرب�مج الطريق يف املناطق د�ل 

  .اجلنوب ٕان ش�مت
  .شكرا لمك الس�ید الرئ�س
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  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید الوز�ر

  .اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعق�ب

  :املس�شار الس�ید عبد الوهاب بلفق�ه
  .شكرا الس�ید الوز�ر

  .شكرا الس�ید الرئ�س احملرتم
  الس�ید الوز�ر احملرتم، 

هذا السؤال �سائلنا و�سائلنا حتت مدى مصداق�تنا حتت هذه الق�ة 
  . یناقشه السادة الربملانیون وما ترصح به احلكومة وما تلزتم به احلكومة وما

الس�ید الوز�ر، ٔ�ن الس�ید الوز�ر السابق يف التجهزي رصح والزتم قدام 
جمليس الربملان، ال يف املس�شار�ن وال يف جملس النواب، ورصح ب�ٔن هناك 

، وق�ل و�دد �رخي والزتم يف ا�لجنة و�ادي ند�رو اع�دات و�ادي نصاوبو
  . والزتم كذ� �ىل املبارش

هناك اتفاق�ات، الس�ید الوز�ر، جتاوز� هذا املنطق د�ل ٔ�ننا هاذي 
الطریق مصنفة و�رشف �لهيا التجهزي وهاذ الطریق ك�رشف �لهيا اجلهة ٔ�و 

  . ا�لس إالقلميي ٔ�و امجلا�ة
الیوم اك�ن اتفاق�ات مدى مصداق�ة احلكومة، وكذ� املنظومة احمللیة 

كرياقب هاذ اليش؟ ٕاىل اكن الربملان  يف ٕاجناز هذه االتفاق�ات، شكون ا�يل
ما بقا�ش عندو لكمة، الس�ید الوز�ر، راه مشلكة، هناك ٔ�رواح �زهق، 
الس�ید الوز�ر، مىل �هترض لیا �ىل طرق اجلنوب، الس�ید الوز�ر، هاذي 

ٔ�شهر، لكممي انفصلت عن �امصة اجلهة، انفصلت عن لك ٔ�قا�ميها  �5ري 
  .نوبیة عن �يق ٔ�قالمي الشاملوعن جام�اهتا وانفصلت أ�قالمي اجل 

الس�ید الوز�ر، ٔ�ح�ا �ا�شني هنا هللا خيلیك، الس�ید الوز�ر، ؤ�نت 
�ارف هاذ اليش، ٔ�نت عشت يف لكممي وزرهتا مايش مرة، مايش عرفت 
هاذ املناطق، كام اكن الس�ید الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان �ارض 

  ".�ميسورت"يف الواد د�ل  ٔ�ثناء الف�ضا�ت ؤ�ثناء فني زهقت أ�رواح
الس�ید الوز�ر، ٕاقلمي س�یدي ٕایفين الیوم، ما ميك�ش العام� مركز إالقلمي 
�كون، تقدر ت��قل ف�ه من مركز إالقلمي �لرشق د�لو، �اصك تد�ل �ىل 

  .ٕاقلمي �زن�ت ٔ�و تد�ل �ىل ٕاقلمي لكممي
هذه ٕاشاكلیة، الس�ید الوز�ر، كذ� لكممي، كذ� ٔ�سا الزاك، كذ� 

انطان، هذا تیقول � م�اطق ا�يل ٔ�� تنع�شهم و�ارفهم، ٔ�ما �دث وال ط
  .حرج يف مجیع املناطق أ�خرى يف الش�بكة الطرق�ة

ٕاىل �منش�یو هباذ املنطق د�ل الطرق املصنفة والغري الوز�ر،  الس�ید
املصنفة، راه ما معر� ما �ادي ند�رو والو، ٔ�ن� حكومة، حكومة بالد، 

  . لیة تد�ر معمك اتفاق�ةواكینة م�ظومة حم 
تنكرمت، الس�ید الوز�ر، تنكرت احلكومة السابقة، االتفاق�ة وقعت ما 
بني املنظومة احمللیة وبني احلكومة، هناك ٕاشاكلیة، الس�ید الوز�ر، �اصنا 

حنلو هاذ إالشاكالت هللا خيلیمك �ش �كون وا�د املصداق�ة مجلیع 
  .املؤسسات
  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .الس�ید املس�شار شكرا

اللكمة لمك الس�ید الوز�ر �لرد �ىل التعق�ب يف �دود الوقت املتبقى 
  .لمك، بعض الثواين، تفضل

الس�ید اكتب ا�و� �ى وز�ر التجهزي والنقل وا�لو��س��ك واملاء ملكف 
  :�لنقل

  .شكرا الس�ید الرئ�س
اكی�ش  ال، �ري الس�ید املس�شار �ري �ش نقولو ما اكی�ش �لزتام، وما

وفاء �اصنا �كونو واحضني مع املواطنني ومع ا�يل ت�سمعو�، فني هام هاذ 
  قدر جناوبك؟ناالتفاق�ات ا�يل تتلكم �لهيم �ش ٔ�� 

ٔ�� عندي الیوم ٔ�ي اتفاق�ة دارهتا احلكومة ٕاال وفهيا الزتامات د�ل 
 2.5امجلا�ات، ها يه عندي الزتام س�یدي ٕافين، الس�ید املس�شار، عندي 

ون ما اكمالش، ها يه لكممي السامرة، ٔ�سا الزاك والسامرة ولكممي ملی
  .وطانطان، ها يه عندي الزتامات د�ل امجلا�ات

د�ل �دم �جناز  %10ا�و� احلكومة، ملا الزتمت بقاوا الیوم تقریبا 
يف املیدان ما راجعش �لحكومة، راجع �لجام�ات ا�يل تتقول لنا ما عندهاش 

أ�موال ا�يل  ش احلصة د�لها ويه ا�يل ما حوال�شالفلوس وما عندها
  .�اصها تعطهيا �ش اح�ا ننجز

اح�ا الفلوس ف� یتعلق �التفاق�ات موجودة، وراه حمطوطة �ل�س�بة 
�لجام�ات ا�يل �اصهم یلزتموا، �ري یلزتموا معنا والفلوس ا�يل در� معمك يف 

و ب�ٔن احلكومة ٔ��لفت هاذ االتفاق�ات راه م�وفرة، وما ميك�ش �لربملان نقول
  .االتفاق�ات هاذو

  .الس�ید الرئ�س شكرا

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
  .شكرا الس�ید الوز�ر ا�هت�ى الوقت من فض�

السؤال املوايل موضو�ه وضعیة الطرق واملسا� القرویة، اللكمة ٔ��د 
السادة املس�شار�ن من فریق أ�صا� واملعارصة لطرح السؤال، تفضل 

  .ارالس�ید املس�ش

  :د ٔ�محیديمحمااملس�شار الس�ید 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�یدات والسادة الوزراء احملرتمون،
  ،الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني

الس�ید الوز�ر، وضعیة الطرق واملسا� يف العامل القروي �لك رصا�ة 
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  . �ري موجودة، وحىت القدمية يف وضعیة اكرثیة
فا�لون يف هاذ املشلك لفك العز� �ىل  ، الس�ید الوز�ر، ما ٔ�نمتٕاذن

  العامل القروي؟

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید املس�شار

  .لٕال�ابة �ىل السؤال ،الس�ید الوز�ر ،لمك اللكمة

الس�ید اكتب ا�و� �ى وز�ر التجهزي والنقل وا�لو��س��ك واملاء ملكف 
  :�لنقل

  .شكرا الس�ید الرئ�س
  .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم

ال �ري �ش جنیو ونقولو هاك هباذ الطریقة ب�ٔنه ما اك�ن حىت يش �ا�ة، 
ٔ�� یبدو يل ت��خسوا العمل د�ل البالد د�لنا، مايش رضوري د�ل هاذ 
احلكومة، ٔ�ن احلكومة �اد �ات وال احلكومة ا�يل ق�لها، ولكن احلكومات 

  . السابقة ا�يل اش�تغلوا
ا�يل تنجز ) PNRR1(2ید القروي اكن �ر�مج د�ل إالجناز �ىل الصع 

، و�اء الرب�مج الثاين د�ل العامل 2005ف�ه ٕاىل �دود  %95ٔ�كرث من 
ا�يل ف�ه هاذ  2015القروي، الس�ید املس�شار احملرتم، ا�يل هو ٕاىل �دود 

حشال الس�ید املس�شار ا�یلومرت، تنجز  15000الس�نوات، وا�يل اكن ف�ه 
�یلومرت ا�يل يه  1200وبقات تقریبا  �یلومرت 13800احملرتم؟ تنجز حوايل 

  .2017و 2016يف طریق �جناز �الل 
ٕاذن هاذ الرب�مج دالعامل القروي ا�يل تتقول ٔ�نت ما اك�ن يف والو، �ري 

راه يف ٕاطار  �1200یلومرت، وهاذ  13800يف الرب�مج الثاين راه تنجز هاذ 
  . إالجناز، الس�ید املس�شار احملرتم

�ل �جناز، �ل�س�بة ا�يل تیقولوا ٔ�ودي ما اك�ش وعند� التفاصیل د
ٕاجنازات، التفاصیل �لك أ�قالمي �ىل حسب ال�س�بة، وٕاىل اكنت عندمك 

د�ل  47%، 2005، اكنت عند� يف )A( ب�ٔاكد�ر ٔ�هناال�س�بة نبدا �ري 
  . هذا كمنوذج 85%عند�  2016الولوج ٕاىل العامل القروي يف الطرق، يف 

يف  84، عند� 2005يف  �55ري زا�ورة اكنت عند� جنیك �لمنوذج ا�ٔ 
د�ل ال�س�بة د�ل الولوج، مبعىن ٔ�نه املعدل الیوم د�ل �س�بة الولوج  2016

، البالد د�لنا تعلمون �یف 20%تقریبا �يق   80%،�79لعامل القروي يه 
يه؟ ؤ�ش�نو هام املوارد ا�يل عندها يف هاذ ا�ال، وحنن جنهتد �ىل ٔ�ساس 

ٕان شاء هللا رب العاملني ا�يل بدینا التفاوض ف�ه ) PNRR3(3 ٕاطار ٔ�نه يف
مع امجلا�ات، �ىل ٔ�ساس ٔ�نه �شوفو أ�ولو�ت �ش نوصلو �ٔكرب �س�بة 

  . ممك�ة �الل امخلس الس�نوات املق��
  .شكرا الس�ید الرئ�س

                                                 
2 Le premier Programme National des Routes Rurales. 
3 Le troisième Programme National des Routes Rurales. 

  :الس�ید رئ�س اجللسة
 .شكرا الس�ید الوز�ر

  .التعق�باللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار 

  :املس�شار الس�ید ٔ�محمد ٔ�محیدي
  . شكرا الس�ید الوز�ر

�لك رصا�ة ٔ�ن ح�� �سمع جلوا�مك تنقولو ب�ٔن ما �ا�ش�ی�ش يف 
املغرب، تیجیب يل هللا ب�ٔن اح�ا يف ٕاس�بانیا، وٕاال ج�يت ب�ٔن تعميل التدق�ق 

  .�ق�ة يف العامل القروي 15%، �10ادي جترب وا�د 
ا�ة، �ادي نت�داك �ري يف بالدي، خرج من الس�ید الوز�ر، وا�د احل

، "حلد الغربیة"وميش " لس�ت الزینات"طن�ة ٔ�نت و� طن�ة منيش 
و�ادي �شوف الطرقان ا�يل تتقول يل ب�ٔن راه معد� �ىل حقهم وطریقهم، 

ا�يل �ىق، ٔ�� ت��ان يل ٔ�خو� مايش اح�ا يف املغرب دا�،  %20وتتقول يل 
  . غینا نعرفو احلق�قةيش دو� ٔ�خرى ا�يل �اصنا ب 

خصوصا ح�� نتلكم عن العز� يف العامل القروي، الس�ید الوز�ر، راه يف 
أ��م د�ل الش�توة راه الساكنة ب�ٔن والدمه ت��قطعو �ىل ا�راسة، راه اك�ن 
�ساء حوامل �یدیومه �ري �ىل ا�واب، هنا وا�د احلا�ة ما بغی�ش نفهم 

ش يف املغرب، ٕاىل بغیتو نعملو يش واش �ا�شني يف يش دو� ما �ا�ش�ی�
  .جو�، الس�ید الوز�ر، �ادي �شوف ذاك اليش بعینمك

ميل تنذا�رو و�ري دلیل هاذ الصباح، الس�ید الوز�ر، واش يف راسك 
رئ�س جام�ة يف تنغري ا�يل قدموا �س�تقا� د�هلم، والس�ب  13ب�ٔن حوايل 

كومة وال من طرف ب�ٔنه وا�د احلا�ة ما �ربوش ال ا�مع، ال من طرف احل
رئ�س اجلهة، وشوف البالغ، الس�ید الوز�ر، �ش تعرف هاذ احلق�قة ا�يل 

  .تنقول �
الصندوق د�ل التمنیة �لعامل القروي س�نة ؤ�ن� تتدا�زو يف احلكومة، ما 

س�نة، مايش �ادي ختدموا .. عرف�اش شكون ا�ٓمر �لرصف، شكون ا�يل
  . ومرتات�ري هاذ العدد ا�يل قلت لنا د�ل �یل

ٕاذن �ادي �كونو شویة واقعیني، تتقول ب�ٔن ميل �ادي �كون معمك 
واقعیني، هناك ٔ�قالمي ٔ��دثت �دیثة �ادي نعطهيا �، ٕاقلمي وزان، ٕاقلمي 
درو�ش، ٔ�قالمي �ري ٕامس ٔ�عطیتو لها �امل رجع متا حبال القاید، مسائل 

  .. �س�یطة ما اكیناش، راه ما �ا�ش�ی�ش ب�ٔن
الس�یار ا�يل تت�دمو، الس�ید الوز�ر، تتقولوا وا�د احلا�ة الطرق 

، وعندمك اجلودة بعدا يف الطرق الس�یار؟ �ك ٔ�نت �متيش لطن�ة دامئا ..ب�ٔن
�ىل ا�مين تت�رب ب�ٔن اك�ن الرشوط، �الش؟ ٔ�ن اك�ن امحلو� ثق�� واجلودة 
ما اكیناش يف الزفت، وتت�رب الطوموبیل تتلعب بك يف املواطنني يف 

  . ميل تتطیح الش�تااخلطر، خصوصا 
  .شكرا الس�ید الوز�ر



 �2017ریل �ٔ دورة  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

7 

 )2017 ماي 16( 1438 شعبان 19

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید املس�شار

  .لمك اللكمة �لرد �ىل التعق�ب الس�ید الوز�ر، تفضل

ملكف  ،الس�ید اكتب ا�و� �ى وز�ر التجهزي والنقل وا�لو��س��ك واملاء
  :�لنقل

  ،الس�ید الرئ�س
وال مع ٔ�ملانیا، ٔ�� �هنرض �ىل ٔ�� ما قارنت ال مع اس�بانیا وال مع الربتغال 

الواقع د�ل املغرب وا�ي یقول �ىل ٔ�ننا ما در� والو خمطئ، وا�يل تیقول 
  . خمطئ 100%�ىل ٔ�ن إالجناز 

اح�ا تنقولو الیوم يف املغرب ب� ا�يل هو امحلد � يف طریق ا�منو وا�يل 
ٔ�نه �لفعل تی�اول �ىل ٔ�نه ی�ٔسس أ�مور ا�يل يه مرتبطة �لعامل القروي، و 

یعطي الوسائل �لم�ال د�ل التمنیة �لعامل القروي، ویتقدم، وتنعطي �سب 
  . ا�يل لك يش ا�ٓن جممتع �لهيا

ا�يل هام �لفعل  �15االت وال  10ٔ�ما ٔ�ن ن�ٔ�ذ �ا� ٔ�و �التني ٔ�و 
  . اكینني، الطرق د�لنا يف العدید من املناطق القرویة ال �رشف

س�ید املس�شار احملرتم، هو ٔ�نه عند� الیوم اح�ا قلنا ب�ٔنه إالشاكل، ال 
حتدي بقدر ما هناك حتدي ٔ�نه الفلوس ا�يل اكینني يف املزيانیة منش�یو ند�رو 

ملیار  250هبم طرقان �داد، بقدر ما الیوم ذاك رٔ�سامل ا�يل عندك د�ل 
اكنت ال�س�بة د�ل  2000درمه د�ل الطرق �اصك تد�ر لو الصیانة، يف 

 2012حىت  2000، بقات هابطة من %66سطة الطرق حس�نة وم�و 
ويه ماش�یة �ش وصلنا �ل�س�بة  2012، من %53هبطت حىت وصلت 

نقط �الل هاذ  7ا�يل ت��لكمو �لهيا، مبعىن ٔ�نه رحبنا  60د�ل  %59د�ل 
س�نني ا�يل دازو، وتن�اولو ٔ�ننا نوصلو مس�توى ٔ�حسن �الل الس�نوات  4

  . املق��
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :رئ�س اجللسةالس�ید 
  .شكرا الس�ید الوز�ر، ؤ�شكرمك �ىل مسامهتمك يف هذه اجللسة القمية

منر ٕاىل قطاع الس�یا�ة مع السؤال ا�ٓين أ�ول املو�ه �لس�ید وز�ر 
الس�یا�ة والنقل اجلوي والصنا�ة التقلیدیة و�ق�صاد �ج�عي، حول 

  . ز�دة الر�الت اجلویة من وٕاىل مدینة ا�ا��
ي اللكمة �لفریق احلريك، يف ٕاطار نقطة نظام الس�ید ق�ل ما نعط
  .املس�شار، تفضل

  :املس�شار الس�ید عز ا��ن ز�ري
  .�ىل وز�ر الص�ة ،الس�ید الرئ�س ،يف ٕاطار السؤال املربمج

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  وز�ر الص�ة؟ 

معقو� ميكن � تطرح السؤال، ٔ�ن ل�س هناك عضو من احلكومة 
من النظام  256ال، مفن حقمك طبقا �لامدة من ٔ��ل إال�ابة عن السؤ 

  .ا�ا�يل طرح السؤال، تفضل الس�ید املس�شار من ٔ��ل طرح السؤال
ٔ�نه ٔ�وال هذا متر�ن، ٔ�ول مرة �یوقع هاذ احلا� يف جملس املس�شار�ن، 

  .تفضل

  :املس�شار الس�ید عز ا��ن ز�رى
  . شكرا الس�ید الرئ�س

قطة نظام، ٔ�� كنضیف هذا هو يف نفس الوقت سؤال ودا�ل يف ن
الصوت د�يل ٕاىل الصوت د�ل إالخوان ا�يل س�بقوين يف ٕاطار نقطة نظام 

  . ا�يل وضعوها
إالشاكلیة د�ل حضور الوزراء، ٔ�� ا�يل م�خوف م�و اكن ٕ�ماكن 
الوز�ر ٔ�نه یفوض �لوز�ر امللكف �لعالقة مع الربملان جياوب �ىل السؤال، 

زراء �یتغیبو عندما �كون السؤال حمرج ا�يل م�خوف م�ه هو ٔ�نه بعض الو 
  .وهذا هو املوضوع د�ل السؤال د�لنا الیوم

ممرض  700السؤال د�لنا د�ل الیوم تیخص وا�د الرشحية د�ل 
وممرضة ا�يل �یعملوا يف مؤسسة معوم�ة، مص�ات �بعة �لضامن �ج�عي 

  . ج�عيحمرومني من التغطیة الصحیة، حمرومني من الترصحي �لضامن �
احلكومة ا�يل ملزوم �لهيا �ش تطبق القانون تت�ایل �ىل القانون، 
�ارمة هاذ الناس من التغطیة الصحیة د�هلم، هاذ الناس ا�يل تی�ٔدیو �ام 

  . رشیفة، ا�يل �یعاجلوا املواطنني، احلكومة كتعاملهم ٔ�هنم مقاولني ذاتیني
ض ٔ�صبح مقاو�، شوفو س�ب�ان هللا �یف ٔ�صبحنا يف املغرب، املمر 

وعندما نقول مقاو�، املقاو� ختضع ملنطق البیع والرشاء والت�ارة والرحب 
  . واخلسارة

ٕاذن جتارة املواطن ٔ�و حصة املواطن ٔ�صبحنا ت��اجرو فهيا، ٔ�صبحنا 
تصور  ..ت�رشیو فهيا، هذا �ري معقول، �ري معقول هاذي رشحيةو تن��عو 

�امل و�خلصوص ٕاىل اكنت  ممرضة ا�يل كتعمل يف مص�ة، هنار كتخرج
ما عندهاش احلق تو� فهاذیك  (césarienne)غتو� والدة ق�رصیة 

، ٔ�كرث من هذا ما عندهاش احلق حىت "رام�د"املص�ة، ما عندهاش حىت 
  .�متتع �حلقوق د�لها أ�ساس�یة ا�يل �اطیاها لها مدونة الشغل

وعندها  یوم 98تنعرفو ٔ�نه املرٔ�ة ميل كتو� عندها احلق فوا�د 
ممرضة ا�يل تیعملوا يف مص�ات الضامن  700التعویض عن أ�مومة، هاذ 
عندهاش احلق جتلس ولو  ما) césarienne(�ج�عي هنار كتو� ب 

یوم كتضیع املنصب د�لها، ما تقدش �رجع  20یوم، ٔ�ن ٕاىل فاتت  20
  ".ا�لهم ٕان هذا م�كر"�ل�دمة د�لها 

  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .ا الس�ید املس�شارشكر 
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اكن هذا سؤال من ق�ل فریق �حتاد املغريب �لشغل حول تطبیق 
القانون وتوفري امحلایة �ج�عیة �لممرضني واملمرضات املتعاقد�ن مع 
الصندوق الوطين �لضامن �ج�عي، سؤال �لس�ید وز�ر الص�ة واكن 

  .مربمج م�ذ یوم امجلعة
اللكمة �لفریق احلريك لتقدمي ن��قل ٕاىل سؤال �لقطاع الس�یا�ة، ف

  .السؤال

  :املس�شار الس�ید حيفضه �منبارك
  .شكرا الس�ید الرئ�س احملرتم

  الس�یدة والسادة الوزراء احملرتمني،
  ،الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني

بفضل الس�یاسة الرش�یدة لصاحب اجلال� امل� محمد السادس نرصه 
ة �منیة حضاریة مزدهرة جعلهتا ق�� �لعدید هللا ؤ�یده، عرفت أ�قالمي اجلنوبی

 Crans(من الس�یاح وامللتق�ات ا�ولیة، كام هو الش�ٔن مللتقى 
Montana (مبدینة ا�ا��.  

ٕاال ٔ�ن �دد الر�الت اجلویة، الس�ید الوز�ر احملرتم، احملدودة اجتاه مدینة 
 .ا�ا�� �ربك يف العدید من أ�ح�ان سفر املواطنني واملس�مثر�ن

لیه �سائلمك، الس�ید الوز�ر احملرتم، ما يه التدابري اليت س���ذوهنا و� 
�لرفع من الز�دة يف �دد الر�الت اجلویة من وٕاىل مدینة ا�ا�� تلبیة 

  �لطلب املزتاید من طرف املواطنني جتاه أ�قالمي اجلنوبیة؟
  .وشكرا الس�ید الرئ�س احملرتم

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید املس�شار

  .اللكمة لمك الس�ید الوز�ر لٕال�ابة

الس�ید محمد سا�د وز�ر الس�یا�ة والنقل اجلوي والصنا�ة التقلیدیة 
  :و�ق�صاد �ج�عي

 .شكرا الس�ید املس�شار
  الس�یدات والسادة املس�شار�ن،

  الس�ید الرئ�س، 
ٔ�وال، ٔ�ول حضور د�يل معمك يف جملس املس�شار�ن �لمشاركة يف هذه 

ئ� الشفویة وم�رشف ٔ�نين ٔ��ون معمك ؤ��اول ٔ�ن ٔ��اوب اجللسة د�ل أ�س� 
  .�ىل أ�س�ئ� د�ل الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني

ف� یتعلق �لنقل اجلوي، النقل اجلوي من وسائل النقل ا�يل امحلد � 
موجودة يف بالد�، وا�ا قطعنا ٔ�شواط �برية يف وا�د العدد د�ل الوسائل 

�ا ش�باكت د�ل الطرق وبن��ا ش�باكت د�ل الطرق د�ل النقل، وبن� 
الس�یارة، وقطعنا ٔ�شواط �برية يف هذا النقل لفك العز� �ىل بعض املناطق 

  . �متكني املواطنني �ش �سافروا وی��قلوا يف ٔ�جواء مالمئة
�یبقى هذا القطاع د�ل النقل اجلوي حتت �نتظارات د�ل املواطنني 

یدة ا�يل ما عندهاش وسائل نقل ٔ�خرى و�خلصوص بعض اجلهات البع 
  . م�وفرة، حبال بعض املناطق الوسطیة د�ل اململكة

ف�ال�س�بة لقطاع النقل اجلوي هو مسؤولیة القطاع طبعا، مسؤولیة 
الوزارة طبعا، ولكن �یبقى كذ� مسؤولیة د�ل الرشاكء ا�يل ميكن هلم 

هنجیة ال�شار�یة، ید�لوا يف هذا القطاع إالطار د�ل الرشاكة ود�ل امل 
  . �خلصوص اجلهات ا�يل حىت يه معنیة �لتمنیة د�ل املناطق د�لها

ويف هذا إالطار، اجلهات ا�يل متتعت الیوم من وا�د النوع د�ل 
�نتعاشة يف هذا النقل اجلوي يه اجلهات ا�يل مشات ومشات يف هذه 

سسات املعنیة مع املهنجیة ال�شار�یة مع اخلطوط امللك�ة املغربیة، مع املؤ 
اجلهات املعنیة، وا�د العدد د�ل اخلطوط الیوم تف�حت بفضل هذه 

  . املهنجیة ال�شار�یة
�ل�س�بة �لمنطقة د�ل ا�ا��، ؤ�� تنعرف إالشاكلیة ا�يل موجودة يف 
ا�ا��، كام يه موجودة يف م�اطق ٔ�خرى، موجودة يف املناطق اجلنوبیة، 

يف املناطق الرشق�ة، البد من �ك�یف اجلهود  موجودة يف املناطق الشاملیة،
�ش ميكن لنا نوصلو هذه اخلدمة د�ل النقل اجلوي يف ٔ�حسن الظروف 
مجلیع اجلهات ومجیع املواطنني، ا�يل هام يف ٔ�مس احلا�ة لٕالماكن �لولوج 

  . لهذه الوس�ی� الرضوریة �لتنقل يف بعض املناطق
مع �دد د�ل الرشاكء،  �2013ل�س�بة ��ا�� توقعت اتفاق�ة ميكن يف 

من ب�هنم اخلطوط امللك�ة املغربیة، وفعال تنظمت وا�د العدد د�ل 
د�ل الر�الت ٔ�س�بوعیة، ما بني  7الر�الت، ميكن وصلنا الیوم لوا�د 

ا�ار البیضاء وا�ا��، وصلنا كذ� لوا�د العدد د�ل الر�الت ما بني 
لیل �زاف �ل�س�بة �ل�اج�ات ٔ�اكد�ر وا�ا��، ولكن هاذ اليش �یبقى ق 
  .و�نتظارات د�ل الساكنة د�ل هذه املنطقة

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید الوز�ر، ا�هت�ى الوقت

  .اللكمة لمك الس�ید املس�شار يف ٕاطار التعق�ب

  :املس�شار الس�ید حيفضه �منبارك
  .شكرا الس�ید الرئ�س احملرتم

عطیتو�ش اد�لمك ٔ�ن ما حنن، الس�ید الوز�ر، نت�ٔسف �ىل اجلواب 
الطلب ا�يل كنا تقدم�ا به �ل�س�بة ملدینة ا�ا�� وال امجلا�ات املنتخبة، 
الس�ید الوز�ر، كرتبطها اتفاق�ة رشاكة مع اخلطوط امللك�ة املغربیة، وٕاىل �د 

 .ا�ٓن ملزتمة مبا هو املسامهة د�لها كتؤدهيا
ال �منیة بدون نقل الس�ید الوز�ر، �اصمك تعرفوا ب�ٔنه ز�دة الر�الت 

  .جوي، هذا �اصنا نعرفوه
�نیا، املطلب د�لنا یت�ىل ب�ٔن ز�دة اخلطوط، ز�دة الر�الت 
س�سامه ��ر�ة أ�وىل مبرشوع �ال� امل�، ا�يل هو ا�منوذج التمنوي 
لٔ�قالمي اجلنوبیة، وا�يل ٔ�عطى �نطالقة د�لو صاحب اجلال� هللا ینرصو، 
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  .50و 40و %30ریع تقدمت وا�يل ف�ه د� املشا
الس�ید الوز�ر، هذا هو ا�يل �اصمك تق�ضوا ��ر�ة أ�وىل، هذا 
ا�منوذج التمنوي ا�يل ٔ��لن س�ید� هللا ینرصو، و�اصمك توا�بوا و�اصمك 

  .�زیدو� لنا الر�الت اجلویة، اح�ا ملزتمني وكنؤدو ذاك اليش ا�يل اك�ن
 ا�ا�� ومرا�ش اك�ن، الس�ید الوز�ر، �ل�س�بة خط اكن ما بني

اك�ن م�رضر ��ر�ة ، هذا حتید بغیناه �رجع، ٔ�ن اك�ن ق��) casa(و
أ�وىل، الس�ید الوز�ر، �اصمك تعرفوا ب�ٔن ٔ�فراد القوات املسل�ة امللك�ة 
املرابطني �جلدار أ�مين ا�فاعي والقوات املسا�دة وا�رك املليك وأ�من 

فدوا من وا�د الرخصة ا�يل يه الوطين ور�ال إالدارة الرتابیة �ی�س�تا
و�یجیوا ) la RAM(4حمدودة، الس�ید الوز�ر، و�ميش�یوا مساكني ل 

و�یقول هلم الطیارة �امرة ما اكی�ش البالصة، یضطروا مساكني یدوزوا 
یوم،  15ثالثة ٔ��م وال ٔ�ربعة عندمه رخصة حمدودة د�ل عرشة ٔ��م وال 

طن�ة، اك�ن يف تطوان، بغتوا  والعایالت د�هلم اكینني يف �زة، اك�ن يف
  .یطلوا �لهيم، الرخصة مشت  هلم الس�ید الوز�ر

هذه من أ�س�باب ا�يل جعلتنا نطرحو هاذ السؤال، ونلحوا ب�ٔ�مك �زیدوا 
  .يف �دد الر�الت

  ...�نیا، املواطنني ا�يل عندمه الزتامات مع
  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .الس�ید املس�شار، ا�هت�ى الوقت، شكرا

ر ٕاىل السؤال ا�ٓين الثاين، موضو�ه �شجع الطريان املدين، اللكمة من
ٔ��د السادة املس�شار�ن من الفریق ا�س�توري ا�ميقراطي �ج�عي 

  .لتقدمي السؤال، تفضل اليس املس�شار

  :املس�شار الس�ید محمد �دال
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�یدة والسادة الوزراء،
  احملرتمون،الس�یدة والسادة املس�شارون 
بغینا هننیو الس�یدة الوز�رة وهنیومك السادة ابدور�، الس�ید الوز�ر، 

  .الوزراء �ىل الثقة املولویة
  الس�ید الوز�ر احملرتم،

  .�شهد قطاع الطريان تطورا �بريا �ىل مس�توى ا�ويل والوطين
ماذا معلت ا�و� لت�ٔهیل هذا القطاع لیوا�ب التنافس�یة ا�ولیة 

  والوطنیة؟
  .الس�ید الرئ�سشكرا 

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید املس�شار

                                                 
4 Royal Air Maroc. 

  .اللكمة لمك، الس�ید الوز�ر، لٕال�ابة �ىل السؤال

الس�ید وز�ر الس�یا�ة والنقل اجلوي والصنا�ة التقلیدیة و�ق�صاد 
  :�ج�عي

  .شكرا الس�ید املس�شار
لس�ید بق�نا دامئا يف هاذ القطاع د�ل الطريان املدين، والبد ما �شري، اا

املس�شار، ب�ٔنه وا�ذ�ن �العتبار هاذ احلاج�ات د�ل ا�ا�� ود�ل 
املناطق ا�يل لكها مازال فهيا خصاص �ل�س�بة �لنقل اجلوي، و�ادي نوضعو 
من أ�ولو�ت د�لنا ٔ�ننا ندمعو هاذ اخلطوط ونف�حو خطوط �دیدة، ٕان 

  .شاء هللا، ور�الت �دیدة لهاذ املناطق
دين بصفة �امة، عرف وا�د التطور �بري يف هاذ �ل�س�بة �لطريان امل

العقود أ��رية، من ح�ث وضع اسرتاجتیات �یلكة �برية، ا�يل كتنجز امحلد 
� يف مجیع املناطق د�ل املغرب، عند� ٕاسرتاجتیة د�ل ان�شار املطارات 
�رب الرتاب الوطين، تدار وا�د ا�هود �بري يف �شغیل مطارات يف م�اطق 

اكن�ش فهيا مطارات، يف ٕا�ادة الهیلكة د�ل املطارات ا�يل اكنت  ا�يل ما
�اصها ٕا�ادة الهیلكة، تدار وا�د ا�هود �بري بعد ما مت ف�ح أ�جواء يف 

ملا وقعنا ذاك االتفاق�ة مع ا�مو�ة أ�وروبیة �ىل ف�ح أ�جواء وا�يل  2006
نتعاشة �برية �لت احلركة د�ل الطريان ود�ل النقل اجلوي تعرف وا�د �

من ذاك الفرتة، كنا معولني يف ذیك الوقت ٕاال �ىل اخلطوط امللك�ة املغربیة 
وبعض الرشاكت ا�يل اكنت كتد�ر التواصل مع الب�ان أ�وروبیة، هذیك 
النقطة وهذیك الفرتة د�ل ف�ح أ�جواء �لت القطاع یعرف وا�د 

وطنیة ا�يل ك�ش�تغل �نتعاش قوي، ح�ث ٔ�ننا الیوم ٕاضافة �ىل الرشكة ال
وا�يل كتغطي املناطق املهمة والعوامص املهمة ال �ل�س�بة ٔ�ور� وال �ل�س�بة 

رشكة ٔ�ج�بیة ا�يل كتجي �لمطارات  43ٕالفریق�ا، الیوم عند� تقریبا ما یناهز 
د�ل املغرب، مهنا وا�د العدد د�ل الرشاكت ا�يل يه ك�ش�تغل بذاك 

  .ا�منط د�ل ا�مثن املنخفض
القطاع قطاع ح�وي �یخصو یوا�ب إالسرتاتیجیات التمنویة ا�يل فهاذ 

عند� يف �دة م�اد�ن، ما ميك�ش الیوم هاذ القطاع ما یواك�ش ا�ینام�ك�ة 
ا�يل كتدار م�ال يف قطا�ات حبال قطا�ات الس�یا�ة ٔ�و قطا�ات الصنا�ة 
 التقلیدیة ا�يل الیوم �ربطت �ذر� هباذ القطاع د�ل النقل اجلوي، ؤ��

م�فائل �ل�س�بة لٕالماكنیات ا�يل �ادي ی��حها الیوم هاذ �ندماج يف ٕاطار 
  .قطب مو�د ا�يل ك�شمل قطا�ات اق�صادیة، �منویة، ٔ�ساس�یة

�ل�س�بة �لمطارات، �ش �رجع �لمطارات، �دة مطارات تف�حت يف 
هاذ املدة أ��رية، در� ٕا�ادة الهیلكة د�ل مطار الر�ط، مطار مرا�ش 

یوم من الوا�ات املرشفة د�ل بالد� يف هاذ القطاع، هاذ اليش ٔ�صبح ال 
لكو �یتدار، مطار ا�ار البیضاء كذ� ا�يل حىت هو تیخضع لوا�د العملیة 

  .د�ل ٕا�ادة الهیلكة وا�يل �ادي �كون �اهز ق�ل �ٓخر الس�نة
  .شكرا
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  :اجللسة رئ�سالس�ید 
  .شكرا الس�ید الوز�ر

  .يف ٕاطار التعق�ب، اليس �دال تفضل اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن

  :املس�شار الس�ید محمد �دال
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  .شكرا الس�ید الوز�ر احملرتم �ىل اجلواب د�لمك
وطبعا كام �اء يف اجلواب د�لمك وهو الوزارة تبارك هللا، الوزارة �برية 
ومشلت وا�د القطا�ات ح�ویة ا�يل �ادي ختلق م�اصب شغل، وهذا هو 

�اصمك تقویوا هذا القطاع د�ل  �ب �الش طرح�ا هذا السؤال ٔ��مكالس 
الطريان �ىل املس�توى ا�ويل، فهناك ضعف يف اخلطوط، م�ال يف دول 
ٔ�مر�اك الالتی��ة حبمك العالقات الیوم ا�يل عند� مع ا�ول الشق�قة البد �ش 

  .تف�حوا خطوط �دیدة ٔ�مر�اك الالتی��ة
بطبیعة احلال راه هناك ضعف، ما  �ىل مس�توى اخلطوط الوطنیة

نتلكمو �ىل مرا�ش ؤ�اكد�ر وطن�ة والر�ط فقط، بل هناك ميك�ش نبقى 
املغرب العمیق ا�يل هو ملزمون وملزمة احلكومة الیوم �ش تف�ح �ٓفاق 
�دیدة يف جمال د�ل الطريان ٔ�ن هناك عوائق، هناك صعو�ت، وما 

طل ؤ��م أ�عیاد ا�ی��ة وأ�عیاد ت�ساوش، الس�ید الوز�ر احملرتم، ٔ��م الع
الوطنیة �كتضاظ ا�يل �یكون يف حمطات القطار ويف احملطات الطرق�ة، 

  .یعين �اصنا نف�حو �ٓفاق �دیدة �ل�س�بة لبالد�
مث كذ� هناك الطريان املدين اخلف�ف ا�يل هو ف�ه صعو�ت ٕادار�، 

غاوا �س�مثروا يف هاذ نف�حوا �ىل بعض املواطنني ا�يل ب.. �اصمك تف�حوا هاذ
ا�ال �ش یوا�بوا هاذ املشاریع التمنویة ا�يل يه دا�� يف الصنا�ة التقلیدیة 

  .ويف الس�یا�ة
نفس  واح�ا ما عند� شك ف�مك، الس�ید الوز�ر، �ىل ٔ��مك �ادي تعطیو

  .�دید يف هاذ القطاع و�متناو لمك التوف�ق
  .لمك وشكرا

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
  .س�شارشكرا الس�ید امل 

، 2020منر ٕاىل السؤال ا�ٓين الثالث موضوع حصی� ا�طط أ�زرق 
اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من الفریق �س�تقاليل لتقدمي السؤال، 

  .دي حسن تفضلیس� 

  :احلسن سلیغوة الس�یداملس�شار 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�یدة الوز�رة،
  السادة الوزراء،

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن،
  الس�ید الوز�ر،

سطرت احلكومات املتعاق�ة العدید من الربامج العدیدة من القطا�ات، 
من ٔ�مه أ�وراش إالسرتاتیجیة  2020ح�ث یعد �ر�مج ا�طط أ�زرق 

  .اليت هتدف ٕاىل ا�هنوض �لتمنیة الس�یاح�ة ببالد�
  لهذا �سائلمك ما يه حصی� هذا ا�طط؟

  .شكرا

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
  .س�ید املس�شارشكرا ال 

  .اكتبة ا�و� الس�یدةلمك اللكمة 

اكتبة ا�و� �ى وز�ر الس�یا�ة والنقل اجلوي  ،الس�یدة ملیاء بوطالب
  :امللكفة �لس�یا�ة ،والصنا�ة التقلیدیة و�ق�صاد �ج�عي

  .شكرا الس�ید الرئ�س
  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

  .لشكرا الس�ید املس�شار �ىل هذا السؤا
ممتازة هتدف ٕاىل ٕا�ادة التوازن لصاحل الس�یا�ة الشاطئیة  2020رؤیة 

�رب ا�طط أ�زرق، ولكن القطاع الس�یا� ما متك�ش من حتق�ق 
أ�هداف املرتق�ة رمغ �س�تقرار أ�مين ا�يل عرفوا بالد� يف وا�د الوقت 

املنافسة ا�يل ب�ان اجلوار عرفوا وا�د �ضطرا�ت ٔ�م�یة م�تالیة والو�ات 
لبالد� اس�تفادت من ذاك �س�تقرار دبالدمه �ش جيلبوا ٔ�كرث من 

د�ل أ�س�باب جوهریة ا�يل جعلتنا ما حقق�اش هذه  6الس�یاح، اك�ن 
  :ٔ�س�باب �ار�ة عن ٕارادتنا، ويه 3أ�هداف، 

  أ�زمة �ق�صادیة أ�وربیة؛ -

  ظاهرة إالرهاب ا�يل قاست الب�ان ا�اورة؛ -

  .مقیة�سارع الثورة الر  -
رتونیة �كة إاللك�د� حبال ا�يل عرف�یو لكيش تیدوز �ىل الش�

لكيش تیدوز �ىل الش�بكة إاللكرتونیة واح�ا ما ).. booking(احلجوزات 
ال�رسع، ما اك�ش عند� وا�د الوجود �م م�اسب �ىل  ذكناش م�وقعني هبا

ود انرتن�ت ذاك اليش هو ا�يل رجع �ش، ولكن د� امحلد � عند� وج
  .مز�ن يف الش�بكة

  :وثالثة ٔ�س�باب دا�لیة ويه
  اخنفاض �س��ر، ضعف �س��ر؛

الس�ب الثاين وهو منوذج احلاكمة �ري املناسب، حبال ا�يل عرف�یو 
القطاع د�ل الس�یا�ة راه ٔ�فقي، قطاع ٔ�فقي تیق�س املالیة وا�ا�لیة 

اصنا تناسق بني هاد واخلارج�ة والتجهزي واملیاه والغا�ت العقار واجلهات و�
اليش لكه وما ميلكناش ند�روا هاد اليش ٕاذا ما اكن�ش يش حاكمة م�اس�بة 

  .وما اك�ش، ود� راه تن�دمو �لهيا
  .الس�ب أ��ري هو �ش�ت اجلهود
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ٕاذا يف املس�تق�ل، ٔ�وال �ادي نوضعوا وا�د احلاكمة م�اس�بة لهذا 
  .القطاع، �ىل إالطار املركزي و�ىل املس�توى اجلهوي

نیا، �ادي �ركزوا �ىل وا�د العدد حمدود من احملطات ما ميلكناش �
ند�روا لكيش يف نفس الوقت، ٕاذا �ادي �ركزوا �ىل �دد حمدود من 
احملطات، وا�يل �م هو ٕاطالق دینام�ة �س��ر، كفاش غنطلقوا هاد 

  ا�ینام�ة إالس��ر؟
وا املس�مثر�ن �اصنا ٕا�ادة الثقة يف القطاع د�ل الس�یا�ة، �اصنا ندمع

وأ�بناك ا�يل مولوا املشاریع ا�يل عند� الیوم، �اصنا ندمعهم و�اصنا نعاوهنم 
�ش یعاود یثقوا يف هذا القطاع ویعاود �س�مثروا، ٕاذا �اصنا ندمعوا الف�ادق 

  .لكيش ا�يل اك�ن بعد ا�يل اس�مثر يف الس�یا�ة
  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�یدة اكتبة ا�و�

  .اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعق�ب

  :املس�شار الس�ید احلسن سلیغوة
  .شكرا الس�یدة الوز�رة �ىل هذه إالیضا�ات

حق�قة ٔ�ظن ب�ٔنك قليت ما ف�ه الكفایة، ؤ�مه ما قليت هو ٕا�ادة الثقة لهذا 
القطاع الس�یا�، ما ميك�ش هندرو �ىل الس�یا�ة وما نتلكموش �ىل 

�لس�یا�ة، ما ميك�ش هندروا �ىل الس�یا�ة وما هندروش  املك�ب الوطين
ٔ�ش�نو هو ا�ور ا�يل تیقوم به املك�ب الوطين �لس�یا�ة من ٔ��ل ٕانعاش 
الس�یا�، ما ميك�ش هندرو �ىل الس�یا�ة ؤ�ن� تتعرفوا هذا القطاع املك�ب 

ملیون د�ل ا�رمه،  300د�لو ) budget(الوطين �لس�یا�ة ا�يل عندو 
ملیار و�یكون  30ملیار، واش ميل تنعطیوا وا�د الصندوق  30يه تیعين 

املسؤول �لیه هو املد�ر د�ل املك�ب الوطين �لس�یا�ة مشكوك يف 
الترصفات د�لو، �یفاش بغیيت هذه الثقة الس�یدة الوز�رة �ادي �رجع لهاد 

  املس�مثر�ن وهاد القطاع الس�یا�؟
قد الثقة ويف نفس ميل �هندروا �ىل املك�ب الوطين �لس�یا�ة ميل كتف

الوقت املد�ر املك�ب الوطين �لس�یا�ة �یعمل مد�ر مؤسسة، روح فاس، 
هاذ مد�ر د�ل مؤسسة، روح فاس، ميل ت�شفوه �یكرتي طا�رة �اصة هو 

ٔ�لف ٔ�ورو من مالیة مؤسسة روح  46و�بنة د�لو من املغرب �ل�ارج ب 
�افة �ىل هاذ فاس، م�ني ت�شوفو، هاد اليش �لو�ئق، وميل كتك�ب الص

اليش كريدو من ما� اخلاص، یعين عند� مد�ر تبارك هللا ا�يل �ی�لص 
  .�لعم� الصعبة، ولكن مع أ�سف الشدید كريدها ��رمه من ما� اخلاص

ملیون مييش يف  50ٕاذن عند� وا�د املد�ر ا�يل �یتاح لو خيلص 
 الثقة �رجع؟سا�ة مييش هو وإالبنة د�لو، �یفاش بغيت هاذ  48الطا�رة 

كزيور حمارض د�ل ا�لس " روح فاس"ميل ك�شوفو مد�ر د�ل مؤسسة 
إالداري، ٔ�� كنعرف ٔ�ش�نو كنقول، ميل تنقول كزيور زور حمارض ا�لس 

إالداري، �یفاش بغیيت �رجع الثقة يف الس�یا�ة واح�ا عند� وا�د الشخص 
  مش�بوه ف�ه؟

  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .ارشكرا الس�ید املس�ش

لمك اللكمة الس�یدة اكتبة ا�و� يف ٕاطار التعق�ب ويف �دود الوقت 
  .املتبقي، تفضيل

�ى وز�ر الس�یا�ة والنقل اجلوي والصنا�ة التقلیدیة  ا�و�الس�یدة اكتبة 
  :امللكفة �لس�یا�ة ،و�ق�صاد �ج�عي

   .شكرا الس�ید املس�شار
كن ا�يل تنعرفو هاذ اليش ا�يل تتقول صعیب، واح�ا یاله وصلنا، ول

هو ٔ�ن املك�ب الوطين �لس�یا�ة عندو دور ٔ�سايس، والیوم احلصی� د�ل 
�د مرضیة بفضل  2017امحلد � إالحصائیات د�ل ال�شاط الس�یا� يف 

اخلدمة ا�يل دار هاذ العام، ال، ا�يل تنقول هو اكینة اخلدمة مصایبة من هاذ 
  .املك�ب

  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
دة اكتبة ا�و�، �شكر الس�ید الوز�ر والس�یدة اكتبة ا�و� �ىل شكرا الس�ی

  .مسامههتام القمية يف هذه اجللسة
ا�ن "وق�ل املرور ٕاىل القطاع املوايل، �رحب �لتالم�ذ املتفوقني بثانویة 

  .وأ�طر العام� �ملؤسسة مبدینة �زة، مرح�ا" الیامسني
املو�ني ٕاىل الس�ید وز�ر ف�واصل، شكرا، نواصل مع السؤالني ا�ٓنیني 

الثقافة واالتصال، وا���ن جتمعهام و�دة املوضوع، ویتعلق أ�مر بدایة 
�سؤال حول ٕاسرتاتیجیة احلكومة لتعممي دور الثقافة يف العامل القروي، 
اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من الفریق احلريك، اتفضل الس�ید 

  .املس�شار

  :املس�شار الس�ید الطیب البقايل
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�یدان الوز�ران احملرتمان،
  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

ٔ�طلقمت مؤخرا، الس�ید الوز�ر احملرتم، �ر�جما طمو�ا ٔ�نه ك�س�هتدف 
تعممي دور الثقافة �لعامل القروي، ف�عد ٔ�ن ظل هذا الش�ٔن الثقايف يف العامل 

د، �اءت إالسرتاتیجیة لفك شفرات القروي �مشا لس�نني ٔ�و قد نقول لعقو 
  .هذه إالشاكلیة

فٕاقلمي ا�ریوش ا�ي یعد ٕاقل� ف�یا تو�د  ،و�ىل س��ل املثال ال احلرص
به طاقات وا�دة من الش�باب، تف�قر ٕاىل هذه الفضاءات الرتبویة والثقاف�ة 
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اليت �سامه يف �ربیة ٔ�ج�ال الغد، مما یتو� �هيم إالحساس والشعور 
إالقصاء وا�هتم�ش وغیاب املساواة يف ٔ�سلوب احلیاة ب�هنم وبني املت�يل يف 

ش�باب املدن املغربیة اليت �س�تحوذ �ىل �ل �س��رات، اليت ختلق فرصا 
�لشغل، مما یدفع �لهم ٕاىل الهجرة من البوادي يف اجتاه املدن ٔ�و التعاطي 

  .ٕاىل ا�درات يف غیاب نوادي ومراكز من ق�ل دور الش�باب والثقافة
الس�ید الوز�ر احملرتم، ٔ�ملنا �بري يف هذه احلكومة من ٔ��ل فك العز� 

  .وا�هتم�ش ا�ي یعاين م�ه ش�باب املناطق القرویة
  :الس�ید الوز�ر ،وبناء �لیه �سائلمك

  ٔ�وال، عن ما هو تق�ميمك �لش�ٔن الثقايف يف العامل القروي؟
ر الثقافة يف مث ما يه اخلطوط العریضة ٕالسرتاتیجیتمك املتعلقة بتعممي دو 

  العامل القروي؟
  ٔ�یضا �سائلمك عن ما يه مصادر متویل هذا الرب�مج الطموح؟

  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید املس�شار

السؤال الثاين يف نفس املوضوع، یتعلق ٔ�یضا �لرب�مج الوطين لبناء 
س�شار�ن من فریق دور الثقافة �لعامل القروي، اللكمة ٔ��د السادة امل 

تفضل الس�ید املس�شار اليس . التجمع الوطين لٔ�حرار لتقدمي السؤال
  .حلسن

  :املس�شار الس�ید حلسن ادعي
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  السادة الوزراء،
  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

صادقت احلكومة مؤخرا �ىل �ر�مج اس�تع�ايل لتعممي دور الثقافة 
، هذا الرب�مج الطموح ا�ي هيدف ��ر�ة أ�وىل ٕاىل ت�ٔطري �لعامل القروي

الش�باب ا�ي یعاين من ا�هتم�ش وإالقصاء يف املناطق اجلبلیة والنائیة يف 
  .املغرب العمیق

الس�ید الوز�ر، ما يه طبیعة هذا الرب�مج ومصادر متوی� وما يه 
  املناطق املس�هتدفة؟ 

  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .د املس�شارشكرا الس�ی

لٕال�ابة �ىل السؤالني املتعلقني بدور الثقافة  ،الس�ید الوز�ر ،اللكمة لمك
  .�لعامل القروي، تفضل الس�ید الوز�ر

  :وز�ر الثقافة واالتصال ،الس�ید محمد �عرج
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن،
هباذ يف ٕاطار مسائ� املؤسسة ال�رشیعیة �لعمل احلكويم، سعید 

أ�س�ئ� ٔ�هنا من أ�س�ئ� اليت تطرح العدید من ال�ساؤالت من طرف 
الرٔ�ي العام الوطين، خصوصا ؤ�ن القطاع الثقايف نعتربه مجیعا قطاع 
اسرتاتیجي، قطاع �لتمنیة الشام�، و�لتايل نعترب ٔ�نه البد ٔ�ن �كون هناك 

اربة س�یاسة معوم�ة م�دجمة مشولیة، ٔ�كرث من ذ� س�یاسة معوم�ة مبق
  .�شار�یة

و�لتايل عند� هناك ٕاسرتاتیجیة وردت يف الترصحي احلكويم، تتعلق 
هاذ إالسرتاتیجیة د�ل التمنیة الثقاف�ة تقوم �ىل مجمو�ة من  .�لتمنیة الثقاف�ة

احملاور، تقوم �ىل مجمو�ة من املر�كزات تتعلق ٔ�ساسا �حملافظة �ىل الرتاث، 
يف ٕاطار مقاربة �دیدة ورؤیة �دیدة  تتعلق �لصنا�ات الثقاف�ة وتتعلق

�لس�یاسة العموم�ة، تتعلق بثقافة القرب، ٔ�ننا نعترب ٔ�ن �ىل حق الثقافة هو 
حق مجلیع املواطنني، سواء يف العامل القروي ٔ�و يف العامل احلرضي، و�لتايل 
هذه أ�س�ئ� تتعلق ٕ�شاكلیة اخلریطة الثقاف�ة، تتعلق ٕ�شاكلیة العجز يف 

ة يف العامل القروي، و�لتايل ٕاشاكلیة یعين ما ميكن ٔ�ن �سمیه دور الثقاف
  .�لعدا� ا�الیة یعين ٕاشاكلیة العدا� ا�الیة

ٕاذن هناك رؤیة ٕاسرتاتیجیة ف� یتعلق ببلورة وا�د الرؤیة، بدٔ�� هاذ 
الصبی�ة جبمع ممثيل العدید من القطا�ات احلكوم�ة ٔ�ننا نعترب �ىل ٔ�ن 
الثقافة ال هتم فقط وزارة الثقافة، بقدر ٔ�نه قطاع حكويم، هناك العدید من 

القطا�ات م�د�لني، و�لتايل هاذ الصباح اكن عندي اج�ع مع ممثيل 
احلكوم�ة اليت لها ص� وطیدة �لثقافة، ورمسنا ٕاسرتاتیجیة تتعلق �لعامل 
الثقايف، خصوصا ف� یتعلق بتقریب دور الثقافة �لعامل القروي، رصد� يف 

 2018املزيانیة رمبا يه م�واضعة ولكن ابتداء من  2017ٕاطار املزيانیة د�ل 
دار د�ل الثقافة يف  20و 10 �اولنا بلورة هذا �ىل أ�قل �كون ما بني

 2020- 2019العامل القروي، �ىل ٔ�ساس الرفع د�لها الس�نوات د�ل 
�عتبار ٔ�نه البد من تقریب الثقافة من املواطن يف العامل القروي ٔ�ن حق 
الثقافة ل�س حمصورا �ىل املواطن يف العامل احلرضي بقدر ٔ�ن كذ� العامل 

  .القروي حمتاج �لثقافة
عند� الثقافة وا�د إالسرتاتیجیة، عند� وا�د الرب�مج هو  و�لتايل

�ر�مج طموح �رؤیة �دیدة، �س�یاسة معوم�ة م�دجمة ومشولیة، �متىن ٔ�ن 
  .�س�تمكل هذا الرب�مج يف الس�نوات املق��

  .وشكرا لمك

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید الوز�ر

  .ر التعق�بمنر ٕاىل التعق�بات، اللكمة �لفریق احلريك يف ٕاطا

  :املس�شار الس�ید الطیب البقايل
شكرا الس�ید الوز�ر احملرتم �ىل هاذ اجلواب القمي، ٕاال ٔ�نه السؤال ا�ي 
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، الس�ید الوز�ر احملرتم، من  1%ٔ�طر�ه من �دید واش ك�شوفوا �ىل ٔ�نه
املزيانیة العامة ٔ�هنا اكف�ة لتحق�ق هذا الرب�مج الطموح؟ هذا هو سؤايل 

  .رتمالس�ید الوز�ر احمل
ٔ�یضا ا�يل كنمتناه ٔ�متىن ٔ�نه هاذ الرب�مج الطموح ٔ�متىن ٔ�ن �شمل أ�قالمي 

  .احملدثة �دیثا، مبعىن أ�قالمي الف�یة
ٔ�یضا ٔ�متىن من مجیع القطا�ات الوزاریة ٔ�ن جتد طریقها ٕاىل أ�قالمي 

 .احملدثة
  .الس�ید الوز�ر وشكرا

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .شكرا الس�ید املس�شار

  .لفریق التجمع الوطين لٔ�حرار دامئا يف ٕاطار التعق�باللكمة 

  :املس�شار الس�ید حلسن ادعي
  .شكرا الس�ید الرئ�س

ٔ�شكرمك، الس�ید الوز�ر، �ىل جوا�مك، ونؤكد لمك ٔ�ن أ�س�باب اليت 
دفعتنا لطرح هذا السؤال هو حماو� لفت ان��اهمك ٕاىل رضورة العنایة ٔ�كرث 

�ف�اللت اليت ال تتوفر سوى  -ة در�ة مبناطق املغرب العمیق، والس�� �
�ىل ثالثة دور �لثقافة وٕاقلمي تنغري وم�دلت �ىل و�ه اخلصوص، ا�ي ال 
یتوفر �ىل ٔ�ي دار �لثقافة، وما یدفعنا ٕاىل ال�ساؤل حبرقة عن م�ٓل �ٓالف 
الش�باب ا��ن ال یتوفرون ال �ىل شغل وال �ىل ب��ة ثقاف�ة، دور �لثقافة 

ءة العموم�ة واملرسح والف�ون ال�شك�لیة، لنرت�هم طعام م�ال، وقا�ات القرا
  .سائغا لش�ىت ٔ�نواع �حنراف والتطرف

�ى نناشدمك، الس�ید الوز�ر، ٕاىل �ه�م ٔ�كرث ٕ�قلمي ت��غري وم�دلت 
  .وزا�ورة وورزازات والراش�یدیة يف ٕاطار هذا الرب�مج �س�تع�ايل

ح�ىل �ٔ��شطة الثقاف�ة، �ف�اللت  -در�ة  الس�ید الوز�ر احملرتم، �ة
وال یعوزها ٕاال الب��ات واملرافق، فعىل س��ل املثال م�اطق تن�داد ولكممية 

�زا�ورة اليت تنظم �ر�ا� س�نو� �لمرسح، ويه ال  �زار�نؤ�رفود وم�طقة 
  .تتوفر �ىل قا�ة �لعروض

وبطبیعة احلال ال جيب ٕاغفال املوارد ال�رشیة الرضوریة وكذا التجهزيات 
الزمة املصاح�ة �لمرافق، ٔ�ن �زاف د�ل املرافق كنب��ومه ولكن ما اكی�ش ال

  .املوظفني ما اكی�ش ا�يل خيدموا فهيم و�یتعرضوا �لخراب
وحنیطمك �لام، الس�ید الوز�ر، یعين وا�د امجلا�ة تنرتٔ�سها ومش�ت 
�لمد�ریة يف الراش�یدیة وامحلد � یعين وافقوا، لكن تنطلبو م�مك، ٕان شاء 

راين اح�ا صوتنا " تغزوت �یت عطا"، ٔ�� �ل�س�بة لیا �رئ�س جام�ة هللا
�ىل وا�د العقار، یعين ٕان شاء هللا كنمتناو �ش ٕان شاء هللا �سامهوا معنا 
�ش نب��وا ٔ�والد� هاذ ا�ور، ٔ�ن رصا�ة ذیك اجلهة ما اكن ال معامل، 

هيم �ري ما اكن حىت يش �ا�ة �وك الش�باب، ٕاىل �لینامه هكذا تن�ل
  .لٔ�نرتن�ت واخلر�ات العشوائیة وما ٕاىل ذ�

ٕاذن ما اكی�ش شغل، ما اكی�ش ثقافة، ٔ�ش�نو بغیتوا من هاذ الش�باب؟ 
ما اس�تجبتوش لهاذ الش�باب راه  هللا ٕاىلید�روا؟ راه ٕان شاء  بغیتوأ�ش�نو 

  .اح�ا كنحملو لمك املسؤولیة د�ل هاذ اجلنوب
  .والسالم �لیمك

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
  .شكرا الس�ید املس�شار

  .�لرد �ىل التعق�بات ،الس�ید وز�ر الثقافة واالتصال ،اللكمة لمك

  :واالتصال الثقافةالس�ید وز�ر 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

فعال اك�ن جتاوب مع اجلواب د�يل ف� یتعلق �رؤیة �دیدة، س�یاسة 
 كذ� �ساؤالت �مة ف� طرح�وامعوم�ة م�دجمة مشولیة م�علقة �لثقافة، و 

یتعلق �ملر�بات الثقاف�ة، ن�رش الس�ید املس�شار �ل�س�بة ٕالقلمي ا�ریوش راه 
، �لتايل هذه �رشى لمك ٔ�نمت 2017عند� مركز ثقايف يف املزيانیة العامة د�ل 

  .�ل�س�بة لعام� ا�ریوش
�ف�اللت عند� مشاریع كربى رمبا بعض أ�قالمي ا�يل يف  -�ة در�ة 

عض إالشاكلیات، خصوصا م�دلت ٕاىل �ري ذ�، ولكن اجلهة ا�يل عندها ب
  .تنظن ب�ٔن الراش�یدیة عندها مر�بات ثقاف�ة يف مس�توى �ال

بقى ٕاشاكلیة د�ل أ�طر ا�يل �ادي تعمل �ىل تدبري هذه املراكز 
الثقاف�ة، يف ٕاطار هاذ الس�یاسة العموم�ة ويف ٕاطار هاذ الرؤیة إالسرتاتیجیة 

�ب الوطين �لتكو�ن املهين �ش ٔ�ول مرة هناك مرشوع اتفاق�ة مع املك 
�ادي �كون عند� وا�د التخصص د�ل التدبري د�ل دور الثقافة، تدبري 

يف التكو�ن املهين، و�لتايل اك�ن  2+املك�بات العموم�ة �ىل مس�توى �ك 
هاذ املرشوع عندي وا�د �ادي نقدموه �لوزارة د�ل التكو�ن املهين �ش 

نوات املق�� غیكون عند� خرجيي التكو�ن املهين �سا�ر �ىل أ�قل الس� 
املتخصصني يف جمال تدبري املك�بات العموم�ة الصغرية ودور الثقافة 
الصغرية، ٔ�ن عندها ٕاشاكلیة د�ل أ�طر يف التدبري خصوصا يف دور 

  .الثقافة
، املزيانیة العامة د�ل املزيانیة 1998م�ذ  0.25فعال املزيانیة يه �شلك 

، س�نعمل �اهد�ن ٔ�وال �لرفع من هاذ ال�س�بة د�ل 0.25طاع الثقافة د�ل ق
، ولكن ما غنعمتدوش فقط �ىل املزيانیة العامة ��و�، %1رمبا ٕاىل  0.25

البد من م�د�لني �ٓخر�ن يف مؤسسات معوم�ة وجام�ات �رابیة، اك�ن 
اتفاق�ات دولیة بعض املؤسسات ا�ولیة املهمتة حبال الیو�سكو �لش�ٔن 

ثقايف ٕاىل �ري ذ�، لتكون عند� رؤیة م�اكم�، مشولیة �ىل مس�توى ال 
الب��ة التحتیة، �ىل مس�توى املوارد ال�رشیة وكذ� �ىل مس�توى املوارد 

  .املالیة
  .وشكرا لمك
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  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید الوز�ر

السؤال املوايل، موضو�ه تعممي دور الثقافة، اللكمة ٔ��د السادة 
  .ن من الفریق �س�تقاليل، تفضيل الس�یدة املس�شارةاملس�شار�

  :املس�شارة الس�یدة فاطمة احلبويس
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  السادة الوزراء،
  الس�یدات والسادة املس�شار�ن،

الزتمت احلكومة يف �راجمها ٕ��داد خمطط م�اكمل وٕاسرتاجتیة طمو�ة 
  .لتعممي دور الثقافة

سرتاجتیة لتنو�ر الرٔ�ي العام الوطين؟ �سائلمك، الس�ید الوز�ر، ما يه االٕ 
  وهل من م�توج ثقايف مو�ه رٔ�سا �لعامل القروي؟

  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�یدة املس�شارة

  .لٕال�ابة �ىل السؤال ،الس�ید الوز�ر ،اللكمة لمك

  :الس�ید وز�ر الثقافة واالتصال
مرتبط ٔ�ساسا �ٔ�س�ئ� شكرا �لس�یدة املس�شارة �ىل هذا السؤال، هو 

ا�يل اكنت ق�ل ولكن البد من ٕاعطا�مك العدید من التفاصیل املتعلقة ب�منیة 
ش�باكت املراكز الثقاف�ة يف العامل القروي و�ىل صعید اململكة، ٔ�ن �یف 
قلت ٔ�ن هذا املوضوع �سائل اخلریطة الثقاف�ة �لمملكة يف ا�ال د�ل 

الب��ات التحتیة، هناك ٕاشاكلیة الثقافة، هناك جعز �اصل �ىل مس�توى 
العدا� ا�الیة يف جمال الثقافة، وهذا ك�س�تحرضوه يف ٔ�فق رؤیة �دیدة، 
س�یاسة معوم�ة �دیدة م�علقة �لثقافة، ولكن هذا ال یعين ٔ�ننا يف س�نة 

�رتفع، عند�  2018، ا�يل كنمتناوا يف س�نة 2017، املزيانیة د�ل 2017
مراكز  6املراكز الثقاف�ة وك�شمل ٕا�داث  ملیون درمه لتمنیة ش�باكت 109

ثقاف�ة �لك من ا�ریوش، س�یدي بنور، صفرو، غفساي، الق�یطرة، 
س�یدي ٕافين، وجتهزي مخس مراكز �لك من بوعرفة، ٔ�اكد�ر، ٕافران، بين 
ماكدة، طانطان، وكذ� هت� وجتهزي دار الثقافة ��اود�ت مبرا�ش، 

س�تكامل ٔ�شغال بناء املركز الثقايف ٕ�فران املراكز الثقاف�ة ��ار البیضاء، ا
  .وبناء وجتهزي دار الثقافة ٕ�مزورن احلس�مية

ملیون درمه ٕال�داث وجتهزي ش�باكت  145كذ� خصص م�لغ 
، يه نو�ا ما وٕان 2017الفضاءات الثقاف�ة، ٕاذن عند� وا�د املزيانیة د�ل 

هاذ  اكنت �ري اكف�ة، ولكن هناك ٕاسرتاجتیة �ر�مج وكتعرفوا ب�ٔن
إالسرتاجتیة ا�يل �ادي نعملو ٕان شاء هللا، يه مقاربة �شار�یة، و�ادي 
�كون عند� م�اظرة وطنیة ملعاجلة إالشاكلیات وطرح ال�ساؤالت اجلوهریة 

  .يف جمال التمنیة الثقاف�ة

، 2016هناك التقر�ر د�ل ا�لس أ��ىل �لحسا�ت ا�يل خرج يف 
تني من التوصیات تتعلق برضورة ٔ�ن حول قطاع الثقافة، ٔ�وىص هناك مجموع 

�كون هناك ٕاسرتاجتیة �لتمنیة الثقاف�ة، و�ادي �كون عند� ذیك التقر�ر 
د�ل ا�لس أ��ىل �لحسا�ت يه خریطة الطریق لالش�تغال لت�اوز 
إال�راهات، جتاوز الصعو�ت ملعاجلة �خ�الالت رمبا ٕاشاكلیة العجز يف 

  .دور الثقافة يف اململكة

  :رئ�س اجللسةالس�ید 
  .شكرا الس�ید الوز�ر

  .اللكمة � الس�یدة املس�شارة يف ٕاطار التعق�ب

  :املس�شارة الس�یدة فاطمة احلبويس
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  .شكرا الس�ید الوز�ر �ىل التوضی�ات ا�يل عطی��ا
  الس�ید الرئ�س، 

املزيانیة املرصودة يه مزيانیة قلی�، وهاذ اليش راه ملس�ناه يف  ٕانقلت 
ملزيانیة و�ن من الترصحي احلكويم د�لمك، ا�يل �ن ٔ�ن ما عطاش وا�د ا

أ�ولویة �لعامل القروي، ذ�ر العامل القروي من ٔ��ل الت�ٔث�ث مايش من ٔ��ل 
  .التمنیة وال من ٔ��ل �ش �رفعو من املس�توى د�لو

الس�ید الوز�ر، ذ�رت وا�د ا�مو�ة د�ل املناطق وا�د ا�مو�ة د�ل 
ا�يل غتكون فهيا دور الثقافة واس�ت��یيت وا�د ا�مو�ة د�ل أ�قالمي أ�قالمي 

من ب�هنم ٕاقلمي وزان، ا�يل وا�د إالقلمي عندو وا�د ا�مو�ة امجلا�ات 
احمللیة، ٕاذن هذا �ل�س�بة لنا ح�ف، �ة طن�ة تطوان احلس�مية، لكها 

 .ذ�ريت فهيا امس وا�د الس�ید الوز�ر
�مك هو يف هاذ دور الثقافة ا�يل �ادي الس�ید الوز�ر، ا�ىل بغینا م 

تب��ومه �راعیوا �كو�ن أ�طر ٔ�ن بغینا وا�د دور الثقافة مايش �ملفهوم 
  .�س�یيك، بغینا وا�د دور الثقافة ا�يل ت�ىش مع التو�ه العاملي

الس�ید الوز�ر، هللا خيلیك، احلكومة قالت إالنصاف واملناصفة، وراه 
فة ما بني العامل احلرضي والعامل القروي يف ما لق�ناش إالنصاف واملناص

  .الرب�مج احلكويم
الس�ید الوز�ر، بغیناك تلتف �لعامل القروي التفاتة شام� و�برية، وما 
�س�ت�ين حىت يش م�طقة يف العامل القروي وحىت يش ٕاقلمي، ميل نقولو 

طن إالقلمي وال ما نذ�روش املدینة، نذ�رو امجلا�ات احملیطة به وهذاك املوا
ا�يل يف �ارج �لمدینة ٕاىل ما مشاش �وك دور الثقافة ما اكی�ش اخلدمة ما 
اك�ن ال مادة فني بغی��ه مييش؟ ٕاذن غنو�وه لٕالحنراف ٕاىل ما �اولناش 

  .وهو يف وا�د املناطق ا�يل �ادي حتافظ �لیه وجتعلو وا�د إال�سان صاحل
  .شكرا الس�ید الوز�ر

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .ملس�شارةشكرا الس�یدة ا
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  .يف ٕاطار الرد �ىل التعق�ب لمك اللكمة الس�ید الوز�ر

  :الس�ید وز�ر الثقافة واالتصال
ٔ�� قلت يف البدایة ب�ٔن هاذ املوضوع �سائل اخلریطة الثقاف�ة يف 
اململكة، وقلنا اك�ن هناك العجز �اصل يف العامل القروي هذا راه ا�رتف�ا به، 

ا�الیة يف ا�ال الثقايف قلناها، و�لتايل  وقلنا ب�ٔن اك�ن ٕاشاكلیة يف العدا�
هناك رؤیة �دیدة س�یاسة معوم�ة م�دجمة مشولیة، هذا یعين ٔ�� �ل�س�بة يل 
عندي طموح، ولكن هاذ الطموح �اصين ند�رو مع رؤساء امجلا�ات ٔ�ن يف 

يف املدن . دار الثقافة 1502جام�ة، ما �رهناش �كون عند�  1502اململكة 
غیكونوا مراكز ثقاف�ة كربى ويف املدن الصغرى �ىل أ�قل الكربى طبعا 

�كون عند� وا�د املك�بة ا�يل قلت الق�ا�ات ا�يل عند� اح�ا ب�ٔن الثقافة 
من احلقوق د�ل إال�سان، و�لتايل حق الثقافة للك مواطن مغريب، هذا ما 

  .تناقشوهش
بغیيت  كربى، تبارك هللا، ٕاىل عمشاری�ل�س�بة جلهة طن�ة راه اك�ن 

  .. نعطیك إالحصائیة فني اكینة، وزان كذ� تنفكرو �كون مد�ریة

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .ا�هت�ى الوقت معذرة. شكرا الس�ید الوز�ر

منر �لسؤال املوايل موضو�ه العنایة �مل�ٓ�ر التارخيیة مبختلف ربوع 
 اململكة، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق العدا� والتمنیة لتقدمي

  .تفضل الس�ید املس�شار. السؤال

  :املس�شار الس�ید ن��ل أ�ندلويس
  .شكرا الس�ید الرئ�س
  الس�ید الوز�ر احملرتم،

اعتبارا �لرصید احلضاري ا�ي یتوفر �لیه املغرب و�لم�ٓ�ر التارخيیة 
واملوروث الثقايف الغين ا�ي �زخر به بالد�، فٕاننا يف فریق العدا� والتمنیة 

مك عن ٕاجراءات الوزارة محلایة هذا الرصید وهذه امل�ٓ�ر، ارت�ٔینا مساءلت
قد محل  �2015اصة ؤ�ن ا�لس أ��ىل �لحسا�ت يف تقر�ره لس�نة 

املسؤولیة لوزارة الثقافة يف أ�وضاع ٔ�و �ردي أ�وضاع اليت تعرفها امل�ٓ�ر 
التارخيیة �ملغرب، بل ومن املفارقات املس�� الغریبة واملؤسفة يف نفس 

ٔ�ن �دد امل�ٓ�ر التارخيیة املصنفة يف عهد �س�تعامر اكنت تفوق ٔ�و  الوقت
فاقت ما هو مصنف ب�ٔضعاف �الل مجیع الفرتات ٔ�و احلكومات املتعاق�ة 

  .�ىل املغرب
�� فالسؤال الس�ید الوز�ر احملرتم عن إالجراءات اليت تنوون اختاذها 

  لت�اوز هذا الوضع ا�تل؟
  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .كرا الس�ید املس�شارش

  . لٕال�ابة �ىل السؤال ،الس�ید الوز�ر ،اللكمة لمك

  :الس�ید وز�ر الثقافة واالتصال
   .شكرا الس�ید املس�شار �ىل هذا السؤال

كذ� هذا السؤال �شغل �ل الرٔ�ي العام الوطين كذ� الفا�ل 
الس�یايس الباحث يف ا�ال د�ل الرتاث واملعامل التارخيیة �لمغرب، هناك 

  :جراءات تقوم هبا وزارة الثقافةإ 
ٔ�وال، البد ٔ�ن �س�ل ٕ�جيابیة ٔ�ننا �ینا يف وزارة قطاع الثقافة، مد�ریة 
د�ل الرتاث، مد�ریة د�ل املعامل التارخيیة، و�لتايل هذا ح�� نقول مد�ریة 

  .تعين هناك ٔ�ولویة يف ا�ال د�ل احملافظة �ىل املعامل التارخيیة و�ىل الرتاث
العدید من إالجراءات نقوم هبا، ٔ�وال هناك �رسانة قانونیة �مة هناك 

تتعلق �محلایة القانونیة �لمعامل التارخيیة والرتاث املعامري املغريب، واكن �ٓخر 
، هذا من القوانني املهمة اليت �سخت العدید من 2006یونیو  15قانون هو 

اكن�ش عندها وا�د  القوانني اليت اكنت صدرت يف عهد امحلایة، و�لتايل ما
عطا� وا�د النوع من التد�ل والفا�لیة يف ا�ال  2006الفا�لیة، هاذ 

 .احملافظة
س�نوات  10اك�ن هناك امحلایة املادیة، ونقول لمك وا�د الرمق ب�ٔنه مت يف 

ملیون  300معلمة �رخيیة، وصلت التلكفة املالیة د�لها  140أ��رية �رممي 
ٔ��رية، ولكن �ینا ٕاسرتاجتیة �دیدة يف س�نوات ا 10درمه، يف هاذ 

  .ال�رسیع يف حامیة هاذ املعامل التارخيیة
ٔ�كرث من هذا، هناك كذ� موضوع �م نقوم به يف ٕاطار هاذ املعامل 
التارخيیة هو ٔ�ننا نقوم جبرد املعامل التارخيیة املوز�ة �رب الرتاب الوطين، 

اذ إالحصائیات وهاذ وعند� حلد ا�ٓن جرد� مت جرد وهذا �م زعام ه
أ�رقام �مة �ل�س�بة �لباح�ني وكذ� الفا�لني الس�یاس�یني يف ا�ال د�ل 

بنایة  8270املعامل التارخيیة، یعين ٔ�سفرت هذه العملیة حلد ا�ٓن عن جرد 
  .هذا �م، هذا رمق كذ� �م 8270ٔ��ریة وموقع ٔ�ر�یولو�، 

لثقافة، �س�یري املعامل هناك كذ� من التد�الت ا�يل كتقوم هبا قطاع ا
حمافظة  20التارخيیة وٕا�ادة ا�هتیئة د�لها، وهنا ميكن لنا نقول ب�ٔن مت ٕا�داث 

�لمباين واملواقع، و�لتايل عند� حمافظ بعض املدن �اص ال ی��ع یعين ما 
عندوش یعين هناك مد�ریة �ویة طبعا، هناك مد�ریة ٕاقلميیة، وهناك 

السلطات �اصة یقوم �لتف��ش ٕاىل �ري حمافظ �لرتاث، هذا عندو وا�د 
حمافظة  20ذ� من املسؤولیات امللقاة �ىل �اتقه، و�لتايل هناك ٔ�زید من 

  .�لمباين واملواقع أ��ریة، وثالث مراكز �لتعریف �لرتاث الثقايف
هناك مراكز ��راسات وأ�حباث �ىل مس�توى مجمو�ة من اجلهات د�ل 

هاذ ا�ال، ولكن البد ٔ�ن نعمل مجیعا  اململكة، ٕاذن هناك مك�س�بات يف
�ىل تطو�ر هاذ ا�ال املتعلق �ملعامل التارخيیة، ٔ�نه یبني الثقافة واحلضارة 
�لمملكة، و�لتايل �رخس �ى املواطن املغريب و�ى أ�ج�يب ب�ٔننا �ینا 

  .حضارة وثقافة ٔ�صی�



 �2017ریل �ٔ دورة  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

16 

 )2017 ماي 16( 1438 شعبان 19

  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید الوز�ر

  .الس�ید املس�شار يف ٕاطار التعق�ب، تفضللمك اللكمة 

  :املس�شار الس�ید ن��ل أ�ندلويس
  .شكرا الس�ید الرئ�س
  الس�ید الوز�ر احملرتم،

ٕان من بني أ�مور ٔ�و اخللف�ات اليت جعلتنا ٔ�ن نطرح هذا السؤال هو 
ربط احلارض �ملايض، وما ٔ�حوج�ا الیوم لرنمم م�ٓ�ر� التارخيیة، و�س�تحرض 

كرر، ما ٔ�حوج�ا الیوم لنحسن تكذ� جبراح�ا ليك ال ت ماضینا ونعتين 
ذا�رتنا امجلاعیة، هذه ا�ا�رة ورمغ اجلراح ميكن ٔ�ن �س�مثر هذه اجلراح من 

  . ٔ��ل �د ٔ�فضل، نتصاحل ف�ه مجیعا
ما یقع الیوم �حلس�مية، هذا �ح�قان �ج�عي، هذا إال�زال أ�مين 

نتخوف بصدق �ىل مس�تق�ل ، جيعلنا الرهیبالرهیب، ؤ�سطر �ىل لكمة 
الوطن، حيمت �لینا مجیعا ٔ�ن نرصخ ب�ٔ�ىل صوتنا لن��ه لك املعنیني واملتد�لني 
يف هذا امللف، ونقولها برصحي العبارة، املقاربة أ�م�یة لن حتل إالشاكل، بل 
سزتید الطني ب�، بل س�تعمق إالشاكلیات �ج�عیة اليت خرج من ٔ��لها 

  .حتجوا لتحسني الوضعمجمو�ة من املواطنني لی 
الوضع �حلس�مية حيتاج لر�ال دو� ول�س خلدام سلطة، ر�ال دو� 

  . حق�ق�ني هلم �رية �ىل وطهنم
  .الوضع �حلس�مية حيتاج ملقاربة احلمكة والتعقل واحلوار

الوضع �حلس�مية حيتاج ٕاىل من یتحمل مسؤولیته بعیدا عن لغة 
  .املزایدات والتصعید

نرب، للك املعنیني هبذا امللف ال تغامروا ٔ�رجومك ٔ�قول من هذا امل  ،�ا
  .مبس�تق�ل هذا الوطن، ال تغامروا ٔ�رجومك مبس�تق�ل هذا الوطن

  .الریف�ون مل ولن یق�لوا املساس �كرامهتم، وال الزتاید �لهيم يف املواطنة
  .قد بلغت قدر املس�تطاع، ا�لهم فاشهد ٕاين ا�لهم

  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید رئ�س اجللسة
شكرا الس�ید املس�شار، ؤ�شكر الس�ید الوز�ر �ىل مسامهته القمية يف هذه 

  .اجللسة
ن��قل ٕاىل قطاع العدل، وكام قلت يف البدایة، سوف یتوىل إال�ابة 
�لنیابة عن الس�ید الوز�ر الس�ید، الوز�ر املنتدب �ى رئ�س احلكومة 

  .ي �مس احلكومةامللكف �لعالقات مع الربملان وا�متع املدين الناطق الرمس
السؤال أ�ول موضو�ه �س��الء �ىل عقارات الغري، اللكمة ٔ��د 
السادة املس�شار�ن من فریق العدا� والتمنیة لتقدمي السؤال، الس�یدة 

  .املس�شارة تفضيل

  :�رمية ٔ�ف�الل الس�یدةاملس�شارة 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  السادة الوزراء احملرتمون،
  شارون احملرتمون،الس�یدات والسادة املس� 

  الس�ید الوز�ر احملرتم،
�زایدت يف ا�ٓونة أ��رية ظاهرة السطو �ىل عقارات الغري �شلك 
�ول، وهو ما حضى �شلك ٕاساءة ومساسا بصورة أ�من العقاري يف بالد� 

  .وماكنة ودور القانون يف صیانة حقوق املوطنني
�لتصدي لهذه �ا �سائلمك الس�ید الوز�ر احملرتم، عن خطة وزار�مك 

  الظاهرة اليت ٔ�حضت �س�تف�ل �شلك �بري �لنظر ٕاىل �زاید حضا�ها؟
  .وشكرا

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
  .شكرا الس�یدة املس�شارة

  .لمك اللكمة الس�ید الوز�ر املنتدب تفضل

الس�ید مصطفى اخللفي الوز�ر املنتدب �ى رئ�س احلكومة امللكف 
  :والناطق الرمسي �مس احلكومة�لعالقات مع الربملان وا�متع املدين 

ٔ�وال ٔ�شكر، الس�ید الرئ�س، الس�یدة املس�شارة ٔ�شكرها �ىل طرح 
  .هذا السؤال ا�ي هو موضوع ا�شغال وطين

�ال� امل� حفظه هللا و�ه رسا� يف دج�رب من الس�نة املاضیة ٕاىل 
الس�ید وز�ر العدل واحلر�ت، واكنت الرسا� م�طلق ملسار وطين، ا�ٓن 

عبئة �ىل مس�توى معوم القطا�ات احلكوم�ة املعنیة، ٔ�ن أ�مر ال هناك ت 
  .یتعلق فقط بوزارة العدل

واخلطوة أ�وىل اكنت ب�شك�ل جلنة معل تضم، كام قلت، القطا�ات 
املعنیة وزارة العدل، ا�ا�لیة، الشغل، اخلارج�ة والتعاون ا�ويل، �عتبار 

�لهيا عن طریق �زو�ر الو�ئق  ٔ�ن �البیة هاذ العقارات اليت یقع �س��الء
ٔ�و عن طریق واكالت مزورة ٔ�و، ٔ�و، ٔ�و، هتم ٕاما عقارات يف ملك�ة 
أ��انب ٔ�و عقارات يف ملك�ة املغاربة املقميني �خلارج، و�لینا د�ن حفظ 

  .حقوقهم
ا�لجنة ٔ�یضا تضم وزارة أ�وقاف والشؤون إالسالم�ة، الو�یل العام 

ر العام �لواك� الوطنیة �لم�افظة العقاریة �لم� �ى حممكة النقض، املد�
واملسح العقاري، احملافظ، املمثلني �ىل املد�ریة العامة �لرضائب، والو�یل 
القضايئ �لمملكة، رئ�س مجعیة هیئة احملامني و�ريمه من املؤسسات، 

  .املوثقني، العدول
 وف�ه ٔ��لن الس�ید وز�ر.. ق�ل.. ماي، یعين فهاذ �5ٓخر اج�ع اكن يف 

يف  23يف البحث اجلنايئ،  15ملف ا�ٓن يف القضاء،  57العدل عن �ون 
  .يف حممكة النقض، و�اصة ٔ�ن امللف املدن الكربى 13قضاء املوضوع و

  ٔ�ش�نو املطلوب �الیا؟
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من القانون  352ٔ�وال، �ىل املس�توى اجلنايئ �اص تعدیل الفصل 
تحر�ر العقود وما اجلنايئ، �ش العقوبة تتو�د �ىل لك املهنیني املعنیني ب 

  �رتبط به، هذه خطوة ٔ�وىل مس�تع�� �ىل مس�توى ال�رشیع؛
�نیا، تعز�ز ا�ور د�ل النیا�ت العامة من ٔ��ل احلزم واملتابعة الفعا� 
وم�ح ممثل النیابة العامة وقايض التحق�ق واحملمكة الصالح�ة يف اختاذ تدبري 

  . القضیةلهاذ عقل العقار املوضوع الترصف ٕاىل �ني البت يف
من مدونة احلقوق العی��ة ا�يل  4ٔ�یضا اكن وا�د التعدیل �م يف املادة 

ٔ�ن الواك� �كون حىت يه من الو�ئق ا�يل �اص التحر�ر �اصو یتدار 
د�لها مبحرر رمسي ٔ�و من طرف حمايم مؤهل، �ش متيش د�ر واك� هاك 

  .وتعمرها و�س�هيا وجتي و�س�تويل �ىل عقار د�ل الغري
  .اكینة تعدیالت �رشیعیة ٔ�خرى وا�يل �ادي جتي يف هذا ا�ال ٔ�یضا

يف نفس الوقت �ىل املس�توى التنظميي بدات بعض اخلطوات العملیة 
مع الواك� الوطنیة �لم�افظة العقاریة، حرص العقارات احملفظة اململوكة 
ملتغیبني، �ش ٕاىل �ا يش وا�د �ایب يش واك� وال �ایب يش وثیقة وال 

 . شهادة د�ل يش مجمو�ة حتمى�ایب يش

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  . شكرا الس�ید الوز�ر، ا�هت�ى الوقت

 .اللكمة �لس�یدة املس�شارة يف ٕاطار التعق�ب

  :املس�شارة الس�یدة �رمية ٔ�ف�الل
شكرا الس�ید الوز�ر �ىل جوا�مك، كام �شكر وزارة العدل �ىل 

  .ا�هودات اليت قامت هبا
مللك�ة اكنت واحضة، �ريم ٕاىل تطبیق القانون الس�ید الوز�ر، الرسا� ا

املمتثل يف زجر �س��الء �ىل عقارات الغري، ؤ�� س�ٔعقب �ىل بعض 
إالجراءات اليت قامت هبا الوزارة، وس�ٔبدٔ� من �كو�ن ا�لجنة، ح�ث ٔ�نه 
فعال ا�لجنة تتكون من �دة وزارات، لكن مت ٕاقصاء مجمو�ة من القطا�ات 

ة م�ارشة �لعقار العمويم، مهنا مد�ریة ٔ�مالك ا�و� احلكوم�ة اليت لها �الق
بوزارة �ق�صاد واملالیة، مد�ریة الشؤون القرویة بوزارة ا�ا�لیة، املندوبیة 

  .السام�ة �لمیاه والغا�ت، كام ٔ�نه مت اس��عاد قايض التوثیق
  الس�ید الوز�ر، 

تدعي تداعیات هذه الظاهرة تؤ�ر سلبا �ىل �س��ر يف بالد�، و�س� 
التصدي الفوري واحلازم لها تفاد� ملا قد ینجم عهنا من انعاكسات سلبیة 
تؤدي ٕاىل زعز�ة اس�تقرار الفا�لني �ق�صادیني، �اصة ٔ�ن هذه القضا� 

  .م�داو� يف احملامك �ملدن الكربى و�لكف ا�و� م�الغ طائ�
من قانون التحف�ظ  �62ل�س�بة لهذا نقرتح رضورة تعدیل الفصل 

عقاري ا�ي ینص �ىل ٔ�ن الرمس العقاري هنايئ وال یق�ل الطعن، وذ� ال
من قانون التحف�ظ  101ا�س�اما مع ا�س�تور، كام ٔ�نه جيب تعدیل الفصل 

العقاري ا�ي جيعل اجلهة املؤه� قانو� ملنح نظري �دید �لرمس العقاري يف 

  .فظ�ا� ضیا�ه ٔ�و رسق�ه من اخ�صاص القضاء ول�س من اخ�صاص احملا
ويف أ��ري نويص بتفعیل ا�لجنة الوزاریة ا�امئة �لس�یاسة العقاریة اليت 

حتت إالرشاف املبارش لرئ�س احلكومة، و�متىن  2006ٔ��ش�ت يف ماي 
كذ� الس�ید الوز�ر ٔ�ن ت�ٔ�ذ الوزارة بعني �عتبار هذه �قرتا�ات 

ة اليت نظمهتا وتنف�ذ التوصیات املن��قة عن املناظرة الوطنیة �لس�یاسة العقاری
  .2015رئاسة احلكومة يف 

  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�یدة املس�شارة

منر ٕاىل سؤال الثاين موضو�ه حتریك ملفات الفساد املايل، اللكمة ٔ��د 
السادة املس�شار�ن من فریق أ�صا� واملعارصة، الس�ید رئ�س الفریق 

 .تفضل

  :املس�شار الس�ید عبد العز�ز بنعزوز
  .لس�ید الرئ�سا

قاری�هنا وأ�خ العريب راه قارهيا و�ارفها مز�ن، الس�ید  256املادة 
  .الرئ�س

اح�ا طرح�ا املوضوع د�ل تغیب بعض الوزراء ٔ�نه بالد� ودميقراطیاتنا 
وا�د العدد كثري من اخلدوش  سقطهاال حتمتل، مؤسساتنا مبا فهيا هاذي، 

د�ل بعض الوزراء � ٕاما  �زاف، �زاف، وهبذا النوع د�ل الترصفات
معندمهش ٕاحساس �ملسؤولیة، � ٕاما معارف��ش فني �ادیة البالد، و�لتايل 
بغینا ندقو الناقوس ونقولو �لحكومة ٔ�ن هباذ النوع د�ل الترصفات فهيا 
ٕاساءة ��ميقراطیة د�ل بالد� ا�يل مازال كتلمس الطریق شویة �شویة 

  .ايل فاللك ی��غي ٔ�ن یتحمل مسؤولیته�لعیوب والنواقص د�لها، و�لت
عفا (اعمتدت وا�د املقاربة د�ل ف� یتعلق �لسؤال، احلكومة السابقة 

بعد هاذ املقاربة حسب التقار�ر . جتاه املفسد�ن والفساد) هللا عام سلف
الوطنیة وا�ولیة الفساد اس�رشى واس�تف�ل يف خمتلف املنا� د�ل احلیاة 

  .ة والس�یاس�یة و�ج�عیةيف بالد� �ق�صادی
هاذ احلكومة د�ل د� واش ��س�متر يف هاذ املقاربة د�ل العفو �ىل 
املفسد�ن ٔ�و ٔ�ن عندها مقاربة ٔ�خرى؟ وغتبداها �مللفات ا�يل عندها �ىل 
الطاو�؟ واش حتر�وا؟ حشال من ملف حترك؟ وحشال من ملف صدروا 

�ىل إالسرتاتیجیة ا�يل  ف�ه ٔ�حاكم؟ ؤ�ش�نا يه إالسرتاتیجیة؟ ما �هنرضش
ولكن إالسرتاتیجیة ا�يل  2016د�ل ینا�ر  2016مك�وبة يف أ�وراق د�ل 

فهيا تدابري واقعیة حق�ق�ة، ا�يل فهيا �ٓلیات واحضة ما يش حماربة الفساد 
  .�لشفوي وٕامنا بتدابري واعیة وحق�ق�ة

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید املس�شار

ن الرضوري ٔ�نين ٔ�ؤكد ؤ�نبه ملق�ضیات النظام �ري ا�يل بغیت نقول م
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ا�ا�يل وا�س�تور، ٔ�ن الغیاب د�ل الوزراء ینص �ىل ذ� النظام 
ومن واجيب التذكري مبق�ضیات النظام ا�ا�يل،  256ا�ا�يل، �اصة املادة 

و�اصة مق�ضیات ا�س�تور ا�يل كتتلكم �ىل التضامن احلكويم، هذا ما 
  .لرئ�سقلته يف البدایة الس�ید ا

  .لمك اللكمة لٕال�ابة �ىل السؤال ،الس�ید الوز�ر املنتدب

الس�ید الوز�ر املنتدب �ى رئ�س احلكومة امللكف �لعالقات مع الربملان 
  :وا�متع املدين والناطق الرمسي �مس احلكومة

ٔ�وال، ا�يل ك�سمع م�ل هذا ال�م �یبان لیه املغرب ما اك�ن ف�ه حىت 
الفساد، اكن العفو �ىل املفسد�ن والناس �ري طالقة يش قضیة د�ل حماربة 

دایعة ا�يل بغى �هنب املال العام ت�هنبو، ا�يل بغا حيوز املمتلاكت العامة 
تیحوزها، امسحوا يل، اك�ن الفساد نعم، ولكن اكینة دو� تت�اربو 

القضا�  8مبؤسساهتا ا�تلفة، ا�لس أ��ىل �لحسا�ت �اد ٔ��لن �ىل 
رة ا�ا�لیة �اد ا�لنت �ىل �دد من املنتخبني �ا�هتم �ىل �اهلم، وزا

  .القضاء
أ�رقام واحضة ومعلنة، ٕاىل ج�نا ��ذوا �ري ا�لس أ��ىل �لحسا�ت 

الس�نوات  5امللفات د�لوا راه عند� ا�ٓن مجموع القضا� ا�يل �س�لت يف 
اذ د�ل ه 2017ملف، بال ما قلت ٔ�� يه هاذي د�ل  40أ��رية حوايل 

  .ها وا�د 8
قضیة يف س�نة  �2992نیا، القضا� املرتبطة �لرشوة والفساد املايل، 

، راه �را�س�بار�يس هاذي س�ن�ني حس�ت الوضع 2016وا�دة ا�يل يه 
د�ل النقط، من بعد وقع لنا ٕاشاكل  8د�ل املغرب �ش�ال من رتبة، ب 

ال، امسح يل �  ولكن ما يش بوا�د الطریقة ا�يل املغرب وىل ب� الالقانون،
ٔ��، اك�ن جمهود �ی��ذل ولكن املعركة ضد الفساد مازالت مس�مترة، هذا 

  .هو الت�دي ا�يل عند� �الیا، هو حتدي �بري
نعطي م�ال ا�يل هو معيل، التعدیل د�ل القانون اجلنايئ راه اك�ن يف 
الربملان �یجرم ٔ�نواع ٔ�خرى و�دیدة من الرشوة ومن الفساد، الرشوة يف 

طاع اخلاص م�ال، ها هو يف ید الربملان، فاش تنقول املعركة ضد الفساد الق
معركة د�ل امجلیع، وما �اد�ش هنا نقولو �زهو يش وا�د ٔ�ن خصنا نو�اوا 
هاد ىه قضیة وطنیة ما �اد�ش �س�ل فهيا ٔ�� �ىل هذا وال �ىل ذاك، 

  .انوٕامنا هذه معركة د�لنا، والتعدیل دالقانون اجلنايئ �اء �لربمل
وكنا �ادي ) GAFI(5ٔ�یضا املغرب اكن مس�ل يف الالحئة د�ل 

ند�لوا يف وا�د املنطقة رمادیة �س�ب ٔ�ن التعامالت املالیة مرتبطة 
قرار ٕاجراءات د�ل االٕ �ملنظومة البنك�ة، ت��ح مدا�ل د�ل الفساد، ومت 

ة دولیالشفاف�ة ا�يل جعلت املغرب خيرج من الالحئة السلبیة، وهذه الحئة 
  .وا�يل فعال اس�تطعنا ٔ�ننا نتقدموا فهيا) GAFI(د�ل مجمو�ة العمل املايل ال

ٔ�یضا ال�رشیع املتعلق حبامیة الض�ا� واخلرباء والشهود واملبلغني، وا�يل 

                                                 
5 Groupe d’Action Financière 

بدا تیطبق وعند� �س ا�ٓن محمیني هباذ النظام، ٔ�یضا الرمق أ�خرض ال ٔ��د 
ل خشص م�ل�س �لقضاء د�ل مينع، راه الیوم �ات أ�نباء د�ل الضبط د�

دور، مايش حىت تنقول نزنه وسالت املعركة، ال، الرشوة ا�متع ٔ�یضا عندو 
املعركة مازالت مس�مترة ؤ�� معك هذي قضیة �ادي خنوضو فهيا ٔ�شواط 
ٔ�هنا معركة مصريیة لب�� وال ميكن ��ميقراطیة ٔ�ن �كون بدون حماربة 

 .الفساد

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .الس�ید الوز�ر املنتدبشكرا 

  .لمك اللكمة الس�ید رئ�س الفریق يف ٕاطار التعق�ب

  :املس�شار الس�ید عبد العز�ز بنعزوز
  .شكرا الس�ید الرئ�س

ٔ�نه  -يف تقد�ر�  -اح�ا فاش تن�ريو هاذ املوضوع د�ل الفساد ٔ�نه 
الفساد ٔ�صل البالوي، ٔ�صل املصائب ا�يل كتع�ش فهيا بالد�، املصائب 

دیة و�ج�عیة والفوارق �ج�عیة ا�يل اكینة والتعرث د�ل �ق�صا
  .ا�ميقراطیة يف بالد� والرتاجع يف ا�ال احلقويق، ٔ�صل البالوي هاذ الفساد

احلكومة الیوم فشلت و�اصها تعرتف ما جي�ش الس�ید الوز�ر یقول 
 ٔ�ودي ها اح�ا تن�اربو، ما �راجعناش يف الرتت�ب والتصنیف ا�ويل، يف

ٔ�كرث اكرثیة، �� قلت �ىل ٔ�نه  90ل  80التصنیف ا�ويل انتقلنا من 
  .الفساد اس�تف�ل واس�رشى

، يف ٕافریق�ا 15، إالفریقي اح�ا �90نیا، �ىل املس�توى العريب اح�ا 
  .دو� سابق�ا يف احلاكمة ويف هاذ ا�ال 14، 15اح�ا 

  .ميقراطي التمنويٕاذن نقول هذا �رية م�ا �ىل بالد� و�لتقدم يف ا�ال ا�
  .وشكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید املس�شار

ن��قل ٕاىل السؤال أ�ول املو�ه ٕاىل الس�ید وز�ر الرتبیة الوطنیة 
 هاوموضو�ه توظیف املوظفني احلاصلني �ىل شهادة ا�كتوراه ٔ�و دكتور

، اللكمة ٔ��د ا�و� ٔ�و ما یعادلها بصفة ٔ�ساتذة التعلمي العايل مسا�د�ن
السادة املس�شار�ن من الفریق �س�تقاليل، تفضل الس�ید رئ�س الفریق، 

  . تفضل

  :املس�شار الس�ید عبد السالم ا�لبار
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  السادة الوزراء،
  أ�خوات وإالخوة،

  الس�ید الوز�ر،
ٕادماج ٔ�ساتذة التعلمي العايل ٔ�و التعلمي العايل تقاس به مدى ٔ�مهیة و�منیة 
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  .ا�ول
الیوم تعلمينا ی��ظر م�ا نفس �دید، روح �دیدة، ٕادماج الكفاءات، 

  ماذا ٔ��دت وزار�مك الس�ید الوز�ر يف هذا ا�ال؟

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .لمك اللكمة الس�ید اكتب ا�و�، تفضل لٕال�ابة �ىل السؤال

اكتب ا�و� �ى وز�ر الرتبیة الوطنیة والتكو�ن  ،الس�ید �ا� الصمدي
  :ين والتعلمي العايل والبحث العلمي ملكف �لتعلمي العايل والبحث العلميامله

  .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم �ىل سؤالمك القمي
يف البدایة، البد ٔ�ن �مثن الطاقات العلمیة والبحثیة املوجودة يف قطاع 
الرتبیة الوطنیة والقطا�ات أ�خرى وا�يل يه �اص� �ىل ا�كتوراه واح�ا 

  . �ىل لك �ال ٔ�ن �س�تف�د مهنا، وطبعا بالد� حریصة كذ� حریصني
احلكومة السابقة بذلت جمهودات �مة �دا يف هذا الس�یاق ونعطیومك 

 300مت ختصیص  �2013ري بعض أ�رقام ويه جمهودات م�صا�دة، يف 
، �اص ٕ�دماج موظفي التعلمي 300م�صب مايل �اص ٕ�دماج موظفي 

م�صب مايل وف�حت يف  450، 2015راه، العايل احلاصلني �ىل ا�كتو 
، ٕاذن حنن 530، 2016و�ه ا�اك�رة يف خمتلف القطا�ات وكذ� يف س�نة 

  .ٔ�مام مسار تصا�دي �م �دا
طبعا س�س�متر هذه الس�نة ويف الس�نوات املق�� �ىل نفس ا�هنج ٔ�ن 
هذا خ�ار ال حمید عنه، �ىل اعتبار ٔ�ن القطاع هو يف �ا�ة �الیا ٕاىل 

ٔ�س�تاذ وٕاىل ما نو��شاي املصادر د�ل اس�تقطاب املوظفني  1200حوايل 
  .لهاذ القطاع ما ميك�شاي نغطیو احلا�ات د�ل اجلامعة

  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید اكتب ا�و�

  .لمك اللكمة الس�ید الرئ�س يف ٕاطار التعق�ب

  :املس�شار الس�ید عبد السالم ا�لبار
  الس�ید الوز�ر، 

هنا ومجیع املغاربة ٕاال ال�شجیع والتصف�ق، �ري ٔ�ننا نلمس سوف لن جتد م
بعض الت�زي، هناك ٔ�طر كف�ٔة مل تدمج، املبار�ت �شوهبا ما �شوهبا من 
�شویه، حىت رص� �سمع ما ال نق�� عن تعلمينا العايل وال داعي ��ر ما 
�سمعه وما نع�شه يف هذه أ��م أ��رية، ٕاذن مىت س�تكون وزارة التعلمي 

لعايل ٔ�و التعلمي العايل مبفهومه الشامل مقدس وال تعطى هذه الصفة ٕاال ملن ا
  �س�تحقها؟ 

حنن ال ننكر ٔ�ن هناك جمهودات تبذل و�لینا ٔ�ن ندمعها، �ري ٔ�ننا نلمتس 
وٕ�حلاح ٔ�ن �كون هناك م�ار�ت الس�تقطاب كفاءات، كفاءات �ربت عن 

قها، دكتوراه ا�و�، جشاعهتا وعصام�هتا يف نیل شهادة ا�كتوراه وما یفو 

ف�جب ٔ�ن نق�ين هذه الكفاءات ا�يل تنور وتطعم تعلمينا العايل، وما ٔ�حوج�ا 
ٕاىل هذه النخب اليت ٔ�صبحت يف مقوقعة ومتوت حرسة، نظرا محلو�هتا 
الفكریة ولعدم وصولها ٔ�ن املبار�ت �شوهبا ش�هبات جيب احلرص �ىل ٔ�ن 

بتعلمينا العايل ٕاىل املس�توى  �كون هناك شفاف�ة و�زاهة سعیا وراء الريق

  .املطلوب، وهللا املوفق
  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید املس�شار

  .لمك اللكمة الس�ید اكتب ا�و� يف ٕاطار الرد �ىل التعق�ب، تفضل

الس�ید اكتب ا�و� �ى وز�ر الرتبیة الوطنیة والتكو�ن املهين والتعلمي 
  :لتعلمي العايل والبحث العلميالعايل والبحث العلمي ملكف �

  .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم
ٔ�وال، ٔ�مثن �الیا �ري�مك �ىل اجلامعة املغربیة و�ىل مسعة اجلامعة املغربیة، 
وحنن نتقامس مجیعا هاذ املعطى، ورمبا ٕاىل اكن يش ٔ�ولویة �ميكن نعلن �لهيا 

ث�ث ٕاىل م�ارشة يف هاذ الق�ة د�ل جملس املس�شار�ن، يه السعي احل 
احلفاظ �ىل مسعة اجلامعة املغربیة من لك ما ميكن ٔ�ن �شوهبا من 
اخ�الالت، ٕاال ٔ�ن هاذ امللف، الس�ید املس�شار، البد ؤ�ن �كون ف�ه 

  .مقررة واقعیة وا�يل فهيا وا�د العدد د�ل أ�ش�یاء و�اصنا حنلوها
اس املس�ٔ� أ�وىل يه ٔ�ن الرتخ�ص �ج�یاز املباراة لهاذ الف�ة من الن

مازال فهيا ٕاشاكالت �برية �دا، ؤ�ح�ا� الناس ا�يل �یتعطامه الرتخ�ص من 
إالدارات د�هلم أ�صلیة و�یدوزوا املباراة ما ك�سم�لهمش �ش یلتحقوا، 
وهذا ٕاشاكل �ين البد ٔ�ننا نعاجلوه، رمغ امل�شور د�ل الس�ید رئ�س 

  .احلكومة يف هاذ الش�ٔن وا�يل هو واحض
اك�ن وا�د النوع من املوازنة ما بني �ا�ة القطاع املس�ٔ� الثانیة، 

احلق�ق�ة د�ل وزارة التعلمي العايل من ختصصات معینة وما بني احلا�ة 
�ج�عیة د�ل هاذ الف�ة وا�يل يه من حقها ٔ�هنا تبحث �ىل فرص 
�ندماج يف التعلمي العايل، ٕاذن خصنا نو�دو وا�د املقاربة فهيا وا�د النوع 

  .نمن التواز 
و�ادي خنمت �لقضیة ا�يل حتدثتوا �لهيا ا�يل يه الشفاف�ة و�اكفؤ الفرص 
وا�يل من املؤكد ٔ�نه ما �اصناشاي يف ٔ�ي �ال من أ�حوال ٔ�نه تبقى توصل 
وا�د ا�مو�ة من الشاكوى ذات الص� هباذ القضیة، حرصا �ىل مسعة 

والقانونیة  اجلامعة، و�� س�نعمل �ىل مزید من تدق�ق املساطر التنظميیة
املتعلقة ب��ظمي املبار�ت ضام� لتاكفؤ الفرص واس�تقطاب ٔ�فضل الكفاءات 

  .�ل�امعة املغربیة
 .وشكرا جزیال

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید اكتب ا�و�
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السؤال الثاين موضو�ه ٕاعفاءات وزارة الرتبیة الوطنیة ملسؤولني 
شار�ن من فریق العدا� والتمنیة ٕاداریني و�ربویني، اللكمة ٔ��د السادة املس� 

  .لتقدمي السؤال، تفضل الس�ید املس�شار

  :املس�شار الس�ید �يل العرسي
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

  .شكرا الس�ید الرئ�س
  الس�ید الوز�ر،

�شلك �ري مس�بوق، حىت ف� ٔ�صطلح �لیه �ىل �سمیته �س�نوات 
لقطا�ات ويف الرصاص، ومضن ٕاعفاء العرشات من ٔ�طر إالدارات مبختلف ا

ٕاطار ٕاداري  100خمتلف اجلهات وأ�قالمي اململكة، مت ٕاعفاء ما یناهز 
و�ربوي من طرف وزار�مك دون ٔ�ي س�ند ٔ�و مسوغ قانوين، بل يف غیاب 
حىت ترب�ر واحض وملموس ودون اس�تحضار التداعیات ا�متعیة والرتبویة 

  .واحلقوق�ة لهذا امللف
�سات هذه القرارات وعن �ا، �سائلمك الس�ید الوز�ر، عن مال

  ٕاماكنیات تصحیحها ٕانصافا �لمظلومني وانتصارا �و� احلق والقانون؟
  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید املس�شار

 .لمك اللكمة الس�ید الوز�ر لٕال�ابة �ىل السؤال

الس�ید محمد حصاد وز�ر الرتبیة الوطنیة والتكو�ن املهين والتعلمي العايل 
  :لميوالبحث الع

  .شكرا الس�ید الرئ�س
  السادة املس�شار�ن احملرتمني،

  د� تتقولوا �یفاش �ادي جياوب �ك؟ 
ٔ�� . بغیت ٔ�وال هاد القضیة هذه ا�يل تنقولو هاذي سابقة، مايش سابقة

 280راه اك�ن  2014-2015سولت يف وزارة التعلمي ذیك الس�نوات 
�ا� من هذا النوع  280ولكن ٔ�كرث،  250وا�د، ق�ی� قلت يف الربملان 

�لضبط د�ل الناس ا�يل تتكون عندمه مسؤولیة دا�ل الوزارة وزالت هلم 
  .هذه املسؤولیة

النقطة الثانیة بغیت السادة املس�شار�ن والرٔ�ي العام �ري �ش نعطهيم 
د�ل املد�ر�ن  2ٔ�ش�نو هو �ىل من كنتلكمو، هاذ الناس ا�يل معف�ني فهيم 

مؤسسة ابتدائیة ٔ�و مد�ر �نویة ٔ�و مد�ر ٕا�دادیة، مد�ر  38ٕاقلميیني، فهيم 
فهيم بعض احلراس العامون ٕاخل، هذه مسائل لك �ام �یكون تغیريات يف 
هذا املس�توى هذا، ٔ�ن ٕاذا ما بقا�ش وزارة الرتبیة الوطنیة ٔ�و ٔ�ي ٕادارة 
ٔ�خرى ما عندهاش احلق �ش تعني يف املسارات إالداریة ا�يل عندو ٔ�كرث 

نصب ما غتبقى حىت يش �ا�ة، ٕاىل اكن لك خطرة بدلنا ت�ٔهیل لهاذ امل 
، ..مد�ر ٕاقلميي ٔ�وال �ارس �ام ٔ�و مد�ر مدرسة تنوض �لیه جضة ما بقي

  .حنطو سالح�ا وصايف
ٕاذن هاذي مسائل �ادیة وا�يل وقع هو ٔ�ن رمبا وا�د املنظمة تعد نفسها 

فة م�ظمة راه مس�هتدفة هباذ املسائل هاذي ٔ�� تنقول ما معرها اكنت مس�هتد
من املنظامت، �ون ما اك�ش �ضت تتغوت �ون راه ما وقع حىت يش 

  .�ا�ة، حىت يش وا�د ما هيرض �ىل هاذ اليش
هاذي مسائل �ادیة وروتی��ة كتوقع لك س�نة و�ادي توقع مازال يف 
الس�نوات أ�خرى، زعام �ونوا م�یق�ني ب�ٔن راه مايش �ٓخر الس�نة فاش �ادي 

د�ر�ن ا�يل ما تیقوموش �لواجب د�هلم ٔ�و ا�يل ما �كون ف�ه العزل د�ل امل
  .بقا�ش عندمه املؤهالت �ش یقوموا هبذا الواجب

وبال ما خنيب �لیمك اح�ا راه �ل�س�بة ال �لمسؤولني لكهم يف ٔ�ي 
مس�توى اكن ابتداء من الوز�ر ا�يل ما �ید�رش �دم�و وال ا�يل عندو 

ش دا�� يف املنظومة العادیة تو�ات وال بیداغوج�ة وال هذاك ا�يل ما هیا
  .ما �اصوش یبقى يف هذا

ٔ��ريا ٔ�ؤكد ٔ�ن ما وقع �رسحي د�ل حىت يش وا�د، هذا فقط اكن 
، كريجع �لس� )c’est normale(�ارس �ام ما بقاش �ارس �ام، زعام 

  . د�لو ا�يل اكن، �یف كتدار دامئا دامئا دامئا
  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .رشكرا الس�ید الوز�

 .اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعق�ب

  :املس�شار الس�ید �يل العرسي
  .شكرا الس�ید الرئ�س

يف احلق�قة جواب الس�ید الوز�ر مل �كن مق�عا �ملرة، وال ميكن ٔ�ن نغطي 
الشمس �لغر�ل، أ�مر واحض هناك اس�هتداف لف�ة حنن ٔ�یضا خنتلف معها، 

ا يف ا�فاع عن حقها يف التوا�د، ٔ�هنا تؤمن ولكن اخ�الف�ا معها ال مينعن
  . �لفعل السلمي �لعمل السلمي، تؤمن بثوابت اململكة ٕاىل �د ما

ما وقع هو خرق سافر �س�تور  ،ٕاذن هللا جيازیك خبري الس�ید الوز�ر
، هو خرق لقانون 2011اململكة، هو ٕاساءة �لغة لعرص ما بعد دس�تور 

  .ىل حریة �ق�ناع وحریة والتنظميالوظیفة العموم�ة، هو اعتداء �
الس�ید الوز�ر، فریق�ا اس�تق�ل ت�س�یق�ة �اصة هبذا أ�مر، ؤ�عطتنا ملفا 
م�اكمال وا�لیل ٔ�نه ممن مت ٕاعفاؤمه هناك كفاءات تتوفر �ىل شواهد ٔ�نمت 
سلممتوها لها كقطاع، �شهدون �كفاءهتا، وحبنكهتا، ٕاذن ٔ�مر ٔ�هنم �اجزون 

  .ٔ�و كذا هاذ ل�س مربرا
مث ٔ�� ٔ��ساءل مىت س��قى، �ب� اكليت تنقض غزلها من بعد قوة ٔ��اك�، 
لكام بذل ب�� جمهودا يف تلمیع صورته احلقوق�ة يف ا�ا�ل واخلارج، قدم�ا 

  . هدا� خلصوم�ا و�لمرتبصني بب�� يف هذه اجلوانب احلقوق�ة
اءات اكن ميكن معاجلة أ�مر حبمكة ٔ�فضل، حبمكة ٔ�كرب وا�لیل ٔ�ن إالعف
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متت �شلك ش�به مزتامن، ٔ�واخر شهر ینا�ر ؤ�وائل شهر فربا�ر، ويف 
الوقت املس�تقطع ويف الوقت املیت من العمل احلكويم والس�یايس، ٔ�نه عز 
�لینا ٔ�ن حنسب هذا أ�مر �ىل احلكومة السابقة ٔ�ن اكنت يف �ا� تقریبا 

یة ٔ�هنا مل تدبري وترصیف أ�عامل وعز �لینا ٔ�ن حنس�هبا �ىل احلكومة احلال 
  .�كن قد �رشت �ا�ا ٔ�یضا

مث كنا نود ٔ�ن وزارة الرتبیة الوطنیة تصدر املقار�ت احلقوق�ة والفكریة 
والثقاف�ة �ىل ٔ�ن �س�ت�لب و�س�تورد املقار�ت أ�م�یة، املقار�ت أ�م�یة 
ال حتل املشلك، املقار�ت أ�م�یة �زید من تعق�د املشالك، ال جتلب �لب� 

  .ت واملصائبٕاال الویال
  ..هللا جياز�مك خبري الفكر جيب ٔ�ن یقاوم ٕاال �لفكر

  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید املس�شار، ا�هت�ى الوقت

�لرد �ىل التعق�ب يف �دود الوقت املتبقي  ،الس�ید الوز�ر ،اللكمة لمك
  .المك، تفضلو 

  :علمي العايل والبحث العلميالس�ید وز�ر الرتبیة الوطنیة والتكو�ن املهين والت
ال، ٕاىل اك�ن فهاذ املناصب هاذي ٔ�� كهنرض �ىل املد�ر، �ارس �ام 
ٕاخل، ٕاىل اكن عندو حقوق فإالدارة حىت يه عندها احلقوق، احلق د�ل 
إالدارة كذ� هو تغري يش وا�د ا�يل ما دا�لش ما بقاش ك�س�تاجب 

 واحضة، وا�هنار ا�يل �زتول �لمعایري د�لها الرتبویة وإالداریة، هاذي مس�ٔ�
  .لیا هاذ القضیة فذیك السا�ة �اصنا �زولو لكنا

التعی��ات جيب ٔ�ن تبقى مطابقة �ل�اج�ات د�ل، إالدارة عندها احلق 
  .حقوقها، والناس ا�ٓخر�ن عندمه حق

  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید الوز�ر

السادة املس�شار�ن  السؤال الثالث موضو�ه ا�ا�لیات، اللكمة ٔ��د
  .من فریق أ�صا� واملعارصة لتقدمي السؤال، تفضل اليس �رمي

  :املس�شار الس�ید عبد الكرمي اهلمس
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

  السادة الوزراء،
  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

ما يه التدابري اليت س���ذوهنا من ٔ��ل الرفع  ،الس�ید الوز�ر ،سؤالنا
  �ا�لیات لالس�ت�ابة �لطلب املزتاید �لهيا؟من �دد ا

  .وشكرا الس�ید الوز�ر

  :الس�ید رئ�س اجللسة

  .شكرا الس�ید املس�شار
  .اللكمة �لس�ید الوز�ر لٕال�ابة �ىل السؤال، تفضل

  :الس�ید وز�ر الرتبیة الوطنیة والتكو�ن املهين والتعلمي العايل والبحث العلمي
  .ٔ�وال، شكرا الس�ید املس�شار

  رئ�س،الس�ید ال
  حرضات السادة املس�شار�ن،

أ�مهیة د�ل ا�ا�لیات بصفة �اصة والسكن �ل�س�بة لتالم�ذ 
�بتدايئ وال الثانوي بصفة �امة عندو وا�د أ�مهیة �برية �دا، وا�لیل 
�ىل ذ� هو دور الطالب والطالبات ا�يل ت��ات مؤخرا �الل الس�نوات 

الوطنیة �لتمنیة ال�رشیة �لت وا�د أ��رية يف الغالب يف نطاق ال املبادرة 
إالشاكلیة �برية �دا، �اصة ف� یتعلق بتدر�س الف�یات، اك�ن بعض 
املناطق ا�يل تقریبا الف�یات ا�يل اكنوا �یغادروا ٕاما من بعد �بتدايئ وال من 

  .بعد إال�دادي والوا ك�س�متروا فا�راسة د�هلم ٔ�ن اك�ن هاذ دور الطالبات
ميكن ؤ�� م�فق معمك �ىل ٔ�ن، من هاذ املنطلق فالعدد  من هاذ املنطلق

د�ل ا�ا�لیات وال د�ل دور الطالب والطالبة قلیل �دا، العدد ا�يل 
ٔ�لف تلمیذ وتلمیذة من ٔ�صل  100ك�سوعبو ا�ا�لیات �الیا ما �یتعداش 

  . ملیون يف ا�موع 7
او يف ٕاذن هاذ القضیة �اصنا نفكرو مجیع �یفاش نطوروها، واش غنبق

ا�ا�لیات فاملفهوم د�لها ا�يل اكن قدمي دا�ل املؤسسة التعلميیة وال نطورو 
دور الطالب ودور الطالبات ا�يل يه مسرية من طرف امجلعیات وا�يل 

  .عطات نتاجئ �مة �دا
ٕاذن �ش نلخص ال بد ما نفكرو فهاذ القضیة د�ل ٕایواء التلمیذات 

  .ا اكی�ش �ري ا�ا�لیاتوالتالم�ذ وما اكی�ش �ري �ل وا�د، م
من �ة ٔ�خرى املس�توى د�ل ا�ا�لیات �الیا ٔ�� زرت وا�دة فهيم 
فامخل�سات و�دا غمنيش لوا�د املاكن �ٓخر �زنور دا�لیات �ٓخر�ن، حق�قة 
فوا�د احلا� ما نقولش لمك، ذاك اليش فالغالب ٔ�� كنقول بعدا وا�د العدد 

وش ٔ�والدمه من �ري ٕاىل اكنوا د�ل الناس ٕاىل شافوا ذاك اليش ما یصیفط
مضطر�ن مضطر�ن مضطر�ن �ش ید�روها، ذاك اليش �الش ابتداء من 
ا�ٓن راه هذوك ا�ا�لیات �ادي حناولو لكيش یتصلح، �ىل أ�قل �ش 

انة �تويل ف�ه أ�رسة يف وا�د احلا� معینة �كون مسائل الصبا�ة مزی
ٓ ) les douches(كون �ی خره، یعين الرضور�ت موجود�ن املاء ٕاىل �

املل�ة �ادي �ش�تغلو فهيا ٔ�ن �اص التلمیذ �یفام اكن املس�توى د�لو �اص 
الكرامة د�لو حنافظو �لهيا يه أ�وىل وٕاىل بغا ید�ل ��ا�لیة �اصو 
ید�ل و�كون يف وا�د املس�توى ا�يل تیلیق �ملس�توى د�ل التالم�ذ �ش 

مايش  )en état motivé(ام تیقولوا ميكن هلم یتابعوا ا�راسة د�هلم یعين ك
  .�ید�ل ��ا�لیة حشامن ید�ل �هيا

  .وشكرا
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  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید الوز�ر

  .اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعق�ب

  :املس�شار الس�ید عبد الكرمي اهلمس
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�ید الوز�ر،
احلكومة ٔ�نه اك�ن خصاص يف يف احلق�قة ٔ�نت ت�شهد �ىل �ل�س�بة 

ا�ا�لیات واك�ن الوضعیة املزریة ��ا�لیات �ربوع اململكة، فا�منوذج ا�يل 
بغیت هنرض هو ٕاقلمي �زة ٔ�ن �یعجبين أ�مور ا�يل كنع�ش وك�سهر �ىل 
�س�یري الش�ٔن احمليل هبا فاك�ن خصاص الس�ید الوز�ر، ٕاىل مش��ا لبورد وال 

اك�ن خصاص �ول، اك�ن جمهود ج�ار د�ل  ٔ��د�ر وال ج�ارنة وال كز�یة
يف واك� الشامل يف بناء م�ل هذه املشاریع ٕاىل اك�ن  ود�ل امجلا�اتاملبادرة 

  .غیاب شویة د�ل و�بري د�ل احلكومة
الس�ید الوز�ر، معنا منوذج هنا �ارض معنا يف ق�ة الربملان يف املنصة 

مسني ا�يل يف ٕاطار تنافس ٔ�كرب مؤسسة �ىل الصعید الوطين �نویة ا�ن الیا
مؤسسات حول أ�داء املهين ��صاوا �لمرة الثانیة �ىل الصعید الوطين ومل 
تلتفت هلم احلكومة ولو بیوم ولو �رسا� ٔ�و التفاتة ببعث جلنة ٔ�و �كرمي 

  .أ�طر الساهرة �ىل إالنتاج والتفوق
�ٓن �لمرة الثانیة ٔ�قول � الس�ید الوز�ر �ىل الصعید الوطين، ٕاذن ا

هاذ احلضور د�هلم هاذ الناس �ٕالرادة والعزمية د�هلم هاذ الطلبة وأ�ساتذة 
ا�يل سهروا �ىل هاذ املؤسسات �ایني یقولوا لمك اح�ا ما فاشلی�ش اح�ا 
�ازمني والطریق ٕاىل أ�مام من ٔ��ل الن�اح، ٔ�ن �اص �لتفاتة د�ل 

الیامسني ٔ�هنا ٔ�كرب احلكومة ؤ�متىن � الس�ید الوز�ر تقوم �ز�رة ٕال�ن 
مؤسسة يف املغرب، ولكن تنعدم فهيا ظروف التعلمي، جحرات يف ٔ��م املطر 

  .، غیاب التجهزيات، غیاب املالعب...لكها �ت
ٔ�� �ارفك ٔ�نت �اله التحقت الس�ید الوز�ر ولكن �اص ��ذ أ�مر 

�یقوم هبا جبدیة ف� خيص �نویة ٕا�ن الیامسني حتفزيا وا�رتافا ��هودات ا�يل 
ال الس�ید املد�ر، هو ما �ارضش معنا وال ٔ�طر الرتبیة ا�يل �ارضة معنا 
والتالم�ذ الناش�ئة ا�يل غتخرج مهنا هاز وا�د الرسا� ٔ�نه التقت الس�ید 

  . الوز�ر واعطاها و�د ٔ�نه یقوم �لز�رة
ا�ا�لیات الس�ید الوز�ر اك�ن خصاص، واك�ن جمهود كام قلنا وهام 

ا�ن �سني تف�قد ٕاىل دا�لیة د�ل إال�ث، هنا �ش حناربو  �راسهم كثانویة
الهدر املدريس بطبیعة احلال، ٔ�ن التقالید وأ�عراف د�لنا د�ل البالد ما 

تريسلها �ارج امجلا�ة ) niveau(كت�ل�ش أ�ب ميل تتوصل الب�ت وا�د 
  .ٔ�و ال �ارج العامل القروي �ش تواصل ا�راسة

لظاهرة د�ل الهدر املدريس �اص ٕا�ادة ٕاذن �ش حندو من هاذ ا
ٕاسرتاتیجیة د�ل احلكومة يف تزنیل ا�ا�لیات �لف�یات وا��ور �ىل الصعید 

  .الوطين
اك�ن جمهود د�ل النقل املدريس ا�يل خفف شویة الهدر املدريس ولكن 
ما اكف�ش الس�ید الوز�ر، مفرة ٔ�خرى ٔ��متس م�مك الس�ید الوز�ر التفاتة ٕاىل 

  .�نویة ا�ن الیامسني �ىل الصعید الوطين ما قامت به
  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
شكرا الس�ید املس�شار، و�شكر الس�ید الوز�ر والس�ید اكتب ا�و� �ىل 

  . مسامههتام القمية يف هذه اجللسة
ن��قل ا�ٓن ٕاىل السؤال أ��ري واملو�ه ٕاىل الس�ید وز�ر الشغل 

�دد ماكن العامل املرضبني وٕا�ادة وإالدماج املهين، وموضو�ه �شغیل عامل 
ٕادماج العامل املرضبني، وس��وىل بطبیعة احلال كام قلت يف البدایة إال�ابة 

  .عنه �لنیابة الس�ید الوز�ر املنتدب امللكف �لعالقات مع الربملان
اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من مجمو�ة الكونفدرالیة ا�ميقراطیة 

  .ار�لشغل، تفضل الس�ید املس�ش

  :املس�شار الس�ید املبارك الصادي
  .شكرا الس�ید الرئ�س

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

  .سؤالنا الیوم ٔ�� �اص الس�ید الوز�ر اق�طع لیا الوقت

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .تفضل، تفضل. تفضل الس�ید املس�شار

  :املس�شار الس�ید املبارك الصادي
علق بوا�د الرشحية من الطبقة العام� املغربیة ا�يل قلت سؤالنا �یت

كتلقى نفسها ٔ�مام خرق �لقانون وجعز لك السلطات ال إالقلميیة وال احمللیة 
وال مف�ش�یة ال�شغیل من الضغط �ىل بعض املقاوالت �ش حيرتموا 

  .القانون
الیوم يف املغرب اك�ن وا�د ا�مو�ة د�ل الرشاكت ا�يل ما كت�ٔد�ش 

وا�يل ما كترصحش �لعامل، م�ني هاذ العامل ٔ�مام جعز السلطات  أ�جور
ید�روا ٕارضاب دفا�ا �ىل حقوقهم، �یجي هذاك صاحب املقاو� �یجري 

  .�ىل لكيش وید�ل عامل �دد ماكن العامل املرضبني
واش احلكومة الیوم �ازمة ٔ�هنا تصم ا�ٓذان د�لنا �ىل هاذ اخلرق د�ل 

هم �حلقوق د�هلم �ش ما یضطروش ید�روا هاذ القانون؟ ٔ�وال �اصها متتع 
  .ا�فاع �ىل حقوقهم املس�متیت

  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید املس�شار
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لمك اللكمة من ٔ��ل إال�ابة عن السؤال،  ،الس�ید الوز�ر املنتدب
  .تفضل

�لعالقات مع الربملان  الس�ید الوز�ر املنتدب �ى رئ�س احلكومة امللكف
  :ع املدين والناطق الرمسي �مس احلكومةوا�مت

  .�سم هللا الرمحن الرحمي
ٔ�وال، الس�ید الرئ�س، الس�ید املس�شار، ك�شكرو �ىل طرح هاذ 

 16السؤال الهام، كام تفضلمت من الناح�ة القانونیة ممنوع یوقع هاذ، املادتني 

مينع ٕا�رام عقد حمدد املدة ٔ�و يف ٕاطار (من مدونة الشغل رصحية  496و

حق ) قاو� ال�شغیل املؤقت لتعویض أ�جراء املرضبني عن العملم

  .إالرضاب حق دس�توري

مؤسسة، ولكن يف  176ٕارضاب يف  218املغرب عرف  2016يف 

  .مؤسسة 1282ٕارضاب يف  1574نفس الوقت وقع التفادي د�ل اندالع 

ا�ٓلیات املتا�ة من الناح�ة القانونیة ك�ش�تغل، هذا ما �یعن�ش ما 

خمالفات لهاذ القانون، غنعطیك اكینة ا�لجنة الوطنیة �لمصاحلة و اكی�ش 

  .اك�ن ا�ل�ان إالقلميیة

 16يف الس�نة املاضیة هاذ ا�ل�ان �ىل املس�توى الوطين اش�تغلت �ىل 

�زاع، املفروض وهو یوقع تعاون ما  �192زاع و�ىل املس�توى إالقلميي �ىل 

الوزارة املعنیة، �ش فعال توقع بني الهیئات النقابیة فاش كتبلغ املصاحل د�ل 

املوا�ة د�ل اخلرق د�ل القانون وتوقع امحلایة د�ل أ�جراء، هذا املعطى 

  .أ�ول

ٔ�لف ز�رة مراق�ة، ومت  33ويف هاذ إالطار الس�نة املاضیة راه اكنت 

ٔ�لف �زاع  14د�ل أ�جراء �لعمل د�هلم، ويف نفس الوقت  4708ٕار�اع 

ء، ٔ�نه بعض املرات راه ما كتوقعش ال�سویة فردي ٔ�ح�ل �ىل القضا

  .وكنلجؤو �لقضاء، وهذا من بني إالشاكلیات ا�يل يه مطرو�ة

ويف نفس الوقت اكینة م�ظومة الشاك�ت، وهنا فني اك�ن وا�د العمل 

�بري �اصو یتدار ما بني احلكومة والفرقاء �ج�عیني يف ٕاطار د�ل 

 اح�ا معنیني �لتفعیل د�لها والتقویة ا�ٓلیات د�ل احلوار �ج�عي ا�يل

ٔ�لف شاكیة ا�يل  76د�لها، ٔ�نه الس�نة املاضیة وهذا ٔ�یضا وا�د الرمق �م، 

ٔ�لف، یعين القضیة راه مايش فهيا �ا�  137مت �ش�تغال �لهيا من ٔ�صل 

وال عرشة وال عرش�ن وال ثالثني اك�ن مشلك، و فاش كنقول الشاك�ت 

ت د�ل إالرضاب، حىت يف احلاالت أ�خرى د�ل مايش فقط �ري يف �اال

�دم ا�رتام احلد أ�دىن لٔ�جر، د�ل �دم ٔ�داء احلقوق �ج�عیة، د�ل 

ال�طل يف ٔ�داء احلقوق عند الضامن �ج�عي، یعين اك�ن ٕاشاكلیات، 

  .وهذا مطلوب العمل �لیه

امرسة حق ا�ور د�ل القضاء اك�ن، واملرشوع د�ل القانون التنظميي مل

إالرضاب وا�يل هو ا�ٓن اك�ن يف الربملان، وا�يل مفروض ٔ�نه یعزز الضام�ت 

  .د�ل ممارسة هاذ احلق يف ٕاطار یضمن التوازن بني احلقوق والواج�ات

  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید الوز�ر املنتدب

د اللكمة لمك السادة ٔ��د املس�شار�ن يف ٕاطار التعق�ب، تفضل الس�ی
  .املس�شار

  :املس�شار الس�ید عبد احلق ��سان
  .شكرا الس�ید الرئ�س

ك�شكرو الس�ید الوز�ر �ىل التوضی�ات ا�يل ٔ�عطى و�ىل إالقرار ب�ٔنه 

فعال اك�ن مشلك حق�قي د�ل �زا�ات الشغل وا�يل يف �الب�هتا كتكون دامئا 

روا �س�ب �دم تطبیق القانون، الناس القانون ما مطبقش، ميل �یجیوا �ید�

وس�ی� ا�يل عندمه حق دس�توري �یتعرضوا �لطرد و�یمت �شغیل عامل �دد 

  .يف بالصهتم

ٕارضاب يف الس�نة املاضیة، ولكن ما  213قلتوا لنا الس�ید الوز�ر ب�ٔنه 

قلتوش لنا إالحصاء حشال من ٕارضاب من �ري �ىل تطبیق القانون، ٔ�� 

  .لكها من ٔ��ل تطبیق القانون 98%وال  90%م��ٔكد 

قانون وقت ما اكن لصاحل الضعیف یمت خرقه، و�ىل رٔ�س القوانني ٕاذن ال

هذا ) le patron(اليت تعرف خرقا �بريا هو قانون الشغل، لكن ح�� خيرق 

م�ال يف معمل ) le patron(القانون ال یمت تطبیق الزجر يف حقه، مفيل �یل��ٔ 

م، �امل و�رشیدمه و�شغیل عامل ماكهن 540الضحى يف �ٔاكد�ر ٕاىل طرد 

السلطات وال مف�ش�یة الشغل حىت ف�الرمغ من املراسالت ا�يل دارهتم النقابة ال 

يش �د ما تد�ل، وهاذ احلاالت ما اكیناش �ري يف �ٔاكد�ر، اكینة يف العدید 

يف ا�ار البیضاء، ) Maphar(د�ل املدن، يف العدید د�ل املؤسسات، 

)Médicable ( واك�ن عند�)AIC (ري ذ� من احلاالت يف الق�یطرة، ٕاىل�.  

وهنا املواطنني  ،ميل تیكون القانون لصاحل الضعفاء ال یمت تطبیقه

  .�یحسوا ب�ٔهنم يف دو� ل�ست دو� احلق والقانون �یبداو

مفؤخرا ميل ٔ�س�تاذ د�ل تطوان مت اعتقا� يف الوقت ا�يل اكینني مد�ر 

عتقال د�ل مؤسسة معوم�ة معروفة اش�تاكوا به املتدر�ت وما متش �

د�لو، بل �لعكس �یويل ضد هادوك الضعفاء، ا�يل اكن وقع مع القضاء، 

اش�تىك ٔ��د املواطنني ب�ٔنه اك�ن الرشوة واك�ن الفساد ووىل تقلب �لیه، 

وىل هو ا�يل �یت�امك، مبعىن ٔ�نه هذه لكها �خلصوص قانون الشغل كنعتربوه 

اجهبا واملصاحل، وقلتوا ٔ�كرث القوانني خرقا يف املغرب، واحلكومة ال تقوم بو 
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�ىل مف�شني د�ل الشغل الز�رات، املف�شني د�ل الشغل راه ال یتوفرون 

  .ال �ىل الوسائل وال إالماكنیات �ش یعملوا املراق�ة د�ل قانون الشغل

ونبغي �شري ب�ٔنه اكینة وا�د احلا� شادة د�ل مف�يش الشغل يف �ٓیت 

خيرقوا قانون الشغل، هذاك  ملول هو �یعطي الف�اوى �لباطرو� �ش

مف�ش الشغل ا�ا�رة د�لو ما �یحرضوش الباطرو� هنائیا، ٔ�س�سمح 

  .الس�ید الرئ�س، شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید املس�شار

الس�ید املس�شار، شكرا الس�ید املس�شار شكرا، من فض� الس�ید 
  .املس�شار، يف بضع ثواين ٕاىل اكن، ما اكی�شاي

د الوز�ر املنتدب �ىل املسامهة، و�شكر امجلیع �ىل شكرا الس�ی

   .املسامهة القمية

 .ورفعت اجللسة


