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�كتو�ر  29( 1434ذو احل"ة  23ٔ2013( 

        777790909090حمرض اجللسة رمق حمرض اجللسة رمق حمرض اجللسة رمق حمرض اجللسة رمق 

�كتو�ر 29( 1434 ذو احل"ة 23 الثال2ء: التارخيالتارخيالتارخيالتارخئ 2013(  
  . لساBرئAس ل الثاين اخلليفة ،محمد فضييل الس8يد املس�شار: الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
ثالث ساLات، ابتداءا من الساLة الثانية واJقEقة السابعة  :التوقEتالتوقEتالتوقEتالتوقEت
  .بعد الزوال والثالثني

   .يةه مXاقشة اTٔس8ئV الشف  ::::Uدول اTٔعاملUدول اTٔعاملUدول اTٔعاملUدول اTٔعامل

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

    ::::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 Lىل ٔ�رشف املرسلني وLىل 

  .وحصبه ٔ�مجعني
  .gسم هللا، ٔ�Lلن عن افmتاح اجللسة

  السادة الوزراء احملرتمني،
  الس8يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

من اJس8تور، ووفقا ملقmضيات القانون اJاtيل  100م معال بrٔحاك
{لم"لس، ينظم جملس8نا املوقر هذه اجللسة، Uلسة Tٔس8ئV السادة 

  .املس�شار�ن ؤ�جوبة السادة الوزراء Lلهيا
وق�ل الرشوع يف تناول اTٔس8ئV الشفهية املدرUة يف Uدول اTٔعامل، 

اللكمة . راسالتٔ�عطي اللكمة {لس8يد اTٔمني ليطلعنا Lىل ما Uد من م
  .{لس8يد اTٔمني

        ::::املس�شار الس8يد محيد �وسكوس، �ٔمني اBلساملس�شار الس8يد محيد �وسكوس، �ٔمني اBلساملس�شار الس8يد محيد �وسكوس، �ٔمني اBلساملس�شار الس8يد محيد �وسكوس، �ٔمني اBلس
  .شكرا الس8يد الرئAس

 Vس8ئTٔلسة اU ارشة بعد�يف البداية، ٔ�tرب اBلس املوقر ٔ�ننا س8نكون م
الشفهية Lىل موLد مع Uلسة معومEة، ختصص {�راسة والتصويت Lىل 

  :النصوص ال�رشيعية اTٓتية

يتعلق ب�Xظمي العالقات التعاقدية بني  67.12رمق  ٔ�وال، مرشوع قانون -
املكري واملكرتي {لم�الت املعدة {لسكىن ٔ�و لالس8تعامل املهين، واحملال Lىل 

  اBلس من جملس النواب؛

2نيا، مقرتح النظام اJاtيل Bلس املس�شار�ن املقدم من طرف مجموLة  -
 .من السادة املس�شار�ن ٔ�عضاء اBلس

Vابية اليت توصل هبا جملس املس�شار�ن �ل�س8بة لٔ�س8ئmالشفهية والك 
�كتو�ر 29ٕاىل £اية يوم الثال2ء ٔ: 

  سؤ§؛ L :52دد اTٔس8ئV الشفهية -

  .سؤال وا©د: Lدد اTٔس8ئV الكmابية -
  .شكرا الس8يد الرئAس

        ::::الس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسة
  .شكرا {لس8يد اTٔمني

اTٔعامل، ªرشع اTٓن يف معاجلة اTٔس8ئV الشفهية املدرUة يف Uدول 
مهنا �ٓنية مو»ة لقطاLات الرتبية الوطنية والتعلمي  9سؤ§،  20وLددها 

العايل، الش8باب والر®ضة، الطاقة واملعادن، الوزارة املنتدبة امللكفة �ملاء، 
سؤ§ Lاد® موزLا Lىل قطاLات الرتبية الوطنية، الش8باب والر®ضة،  11و

ت"ارة، االتصال، الس8يا©ة، الشؤون اخلارجEة، التعمري، الصناLة وال 
  .ال�شغيل، الوزارة املنتدبة امللكفة �لبA±ة، السكىن

ق�ل البدء يف هذه اجللسة، ٔ�عطي اللكمة يف ٕاطار نقطة نظام {لس8يد 
  .املس�شار احملرتم يف ٕاطار نقطة نظام

        ::::املس�شار الس8يد الصادق الرغيوياملس�شار الس8يد الصادق الرغيوياملس�شار الس8يد الصادق الرغيوياملس�شار الس8يد الصادق الرغيوي
  الس8يد الرئAس،
  السادة الوزراء،

  ار�ن احملرتمني،الس8يدات والسادة املس�ش
الخmطاف الشهيد املهدي �ن �ركة،  48ٔ�كتو�ر حتل ا¶�رى  29اليوم 

وهبذه املناس8بة ويف ٕاطار ما تعرفه بالد« من طي صف�ة املايض ومن 
اس8تكامل ملف املصاحلة وإالنصاف، ندعو ٕاىل قراءة الفاحتة ¼رحام Lىل 

  .الشهيد املهدي �ن �ركة

        ::::الس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسة
  .وهو كذ¾

        ::::راءة الفاحتةراءة الفاحتةراءة الفاحتةراءة الفاحتةقققق
الرحمنِ  الْحمد للَّه رب الْعالَمين بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ

الرحيمِ مالك يومِ الدينِ إِياك نَعبد وإِياك نَستَعين اهدنَا الصِّراطَ 
غَي هِملَيتَ عمأَنْع يناطَ الَّذرص يمتَقسالَ الْمو هِملَيغْضُوبِ عرِ الْم

ا . منيآ .الضَّالِّينمع زّةالْع بر كبر انحبس فُونصيالَمسو  لَىع
دمالْحو ينلسرالْم ينالَمالْع بر للّه.  

        ::::الس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسة
ªس8هتل Uدول ٔ�عامل هذه اجللسة �Tٔس8ئV املو»ة ٕاىل الس8يد وز�ر 

ة الوطنية والتكو�ن املهين، والسؤال اTٓين اTٔول حول ٕاسرتاتيجية الرتبي
  . احلكومة يف حتسني مXظومة التعلمي ببالد«

اللكمة Tٔ©د السادة املس�شار�ن من الفريق §س8تقاليل لتقدمي 
  .السؤال، فليتفضل مشكورا

        ::::املس�شار الس8يد النعم مEارةاملس�شار الس8يد النعم مEارةاملس�شار الس8يد النعم مEارةاملس�شار الس8يد النعم مEارة
  .شكرا الس8يد الرئAس

  مني،الس8يد�ن الوز�ر�ن احملرت 
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  السادة املس�شار�ن احملرتمني،
سؤالنا اليوم {لحكومة حول ٕاسرتاتيجية احلكومة يف حتسني مXظومة 
 Ãالسايم يف ذ�رى ثورة امل Ãوال انطالقا من خطاب امل�التعلمي ببالد«، ٔ
والشعب، 2نيا انطالقا من معطيات حقEقEة وما ميثÅ التعلمي يف املنظومة 

  . ويف اÊهنوض �لبالد§قmصادية و§جÈعية 
من  %7من املزيانية العامة، ما ميثل  %28قطاع التعلمي مزيانmAه  ،ٔ�وال

الناجت الوطين اخلام، و�لتايل Lىل ٔ�ن إالصالح د®لو هو ٕاصالح من ٔ�Uل 
  .املس8تق�ل وٕاصالح التمنية، هذا هو

 Ïخيص �يف تدبري وف Ïالالت ا{يل �يعرفها هاذ القطاع فm2نيا، §خ
حقEقEة د®ل احلكومة د®ل إالصالح، و�لتايل Lىل  رؤ®ص ٔ�يضا غياب خي

�نه ªسائلمك حول ٕاسرتاتيجية احلكومة Lىل املدى القريب واملتوسط يف ٔ
حتسني ٔ�داء املنظومة التعلميية ببالد«؟ وما يه التدابري العملية اليت تنوي 

  . احلكومة اختاذها ملوا�بة مرا©ل تطبيق هذه إالسرتاتيجية
  .وشكرا

        ::::الس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسة
  . شكرا {لس8يد املس�شار احملرتم

�مسمك ٔ�رحب �لس8يد الوز�ر، ؤ�عطي ] اللكمة لٕالUابة Lىل السؤال 
 .املطروح، فليتفضل مشكورا

        ::::، وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهين، وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهين، وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهين، وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهين�ن عبد هللا�ن عبد هللا�ن عبد هللا�ن عبد هللا    ØتارØتارØتارØتارن ان ان ان االس8يد رش8يد �الس8يد رش8يد �الس8يد رش8يد �الس8يد رش8يد �
  الس8يد الرئAس احملرتم،

  احملرتمون، السادة املس�شارون
شكرا لمك لوضع هاذ السؤال ا{يل هو حقEقة Úم، اLالش؟ Tٔن كام 
تعلمون بrٔن مXظومmنا التعلميية اكن فهيا Ýشخيصات كثرية، ولكها كتوصل 
لنفس الن�E"ة، هاذ الن�E"ة نقدرو نقولو اك�ن هنا فشل، فشل فÏ خيص 

نفس  املس8توى �خلصوص، وكذ¾ فشل فÏ خيص كذ¾ ٕاعطاء ٔ�بنائنا
احلظوظ �ش ينجحوا يف حEاهتم، وهذا اTٓن ٔ�صبحنا اTٓن LارفEنو، وUاء 
بطبيعة احلال اخلطاب املليك ا{يل هو يف نفس الوقت ٔ�كد هاذ ال�شخيص، 

  .ومن »ة ٔ�خرى ٔ�عطا« وا©د النوع من طريقة العمل
احXا اTٓن وصلنا يف الوزارة، بطبيعة احلال عند« ٔ�فاكر وجتربة نقدرو 

 ٔT ،ىل هاذ القطاع، ولكن البد من نقولوL ن كنت يف وا©د الوقت مسؤول
وا©د الوقت ا{يل احXا خصنا حنللو فEه املشالك وªشوفو إالجيابيات 
وªشوفو كذ¾ ما يه نقولو يف ٔ�ي مEدان ولكن �لتدقEق ا{يل خصنا نعملوا 

  .فEه، �ش حنس8نو املنظومة
يعة احلال الناس اTٓن ٔ�ش8نو امعلنا؟ اTٓن احXا ك�سمعو {لجميع، بطب 

ا{يل مسؤولني يف الوزارات، وكذ¾ ك�سمعو Lىل الفاLلني، و�رجمنا بrٔن يف 
هاذ اTٔسابيع املق�V £ادي ªشوفهم لكهم، مهنم بطبيعة احلال النقا�ت، مهنم 
املسؤولني الس8ياس8يني، مهنم كذ¾ الفاLلني ا{يل هام اTٓ�ء وهذا يشء Úم 

 �كون عند« وا©د النظرة مشولية Uدا، وبطبيعة احلال اTٔساتذة، حىت
وtاصة، ومن هناك £ادي نوUدو وا©د اØطط، هاذ اØطط £ادي ®tذ 
بعني §عتبار لك هاذ ال�شخيصات من »ة وإالشاكليات، ومن »ة 
�خرى £ادي حناولو �ش من »ة حنددو ما بني املشالك ا{يل يه ميكن ٔ

 ا{يل يه كتطلب وقت ٔ�كرث تصلح يف هاذ الس8ن�ني نقولو املق�V، واملشالك
وكتطلب مXا �ش نب�Eو نظام تعلميي و¼كو�ن اTٔطر ا{يل هو نقدرو نقولو 

  .صاحل ويف املس8توى، هذي يه اخلطة ا{يل احXا £اد�ن منش8يو هبا
  .شكرا

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

  .اللكمة {لفريق §س8تقاليل يف ٕاطار التعقEب

        ::::مEارةمEارةمEارةمEارة    املس�شار الس8يد النعماملس�شار الس8يد النعماملس�شار الس8يد النعماملس�شار الس8يد النعم
  .شكرا الس8يد الوز�ر

كذ¾ حنن داtل الفريق §س8تقاليل {لو©دة والتعادلية ال نود ٔ�ن 
موضوع القطاع الرتبوي {لمزايدات ٔ�و  -كام قال Uالï املÃ-خنضع 

الرصاLات الس8ياس8ية، ولكن ٕاميا« مXا بrٔن احلكومة مل Ýس8تطع حلد الساLة 
  .ذا القطاعاخلروج ٕ�سرتاتيجية حقEقEة من ٔ�Uل اÊهنوض هب

احXا ال ªشك يف النوا® اليت Lربمت عهنا، الس8يد الوز�ر، ولكن  ،ٔ�وال
  . النوا® ٕ�جراءات معلية

مرشوع املزيانية {لس8نة املق�V فEه حEف �بري Lىل العمود الفقري يف 
هذه املنظومة التعلميية، وا{يل هو ªساء ورUال التعلمي وا{يل £ادي حيرÚم 

Lىل حىت ٔ�ن مس8توى اTٔداء د®هلم يف الس8نة املق�V  من الرتقEة، و�لتايل
£ادي تعيبوا معيقات Lدة، tاصة ٔ�هنم احXا دميا تنطالبو بتحسني وضعيهتم، 
�ٓش من ٕاصالح £ادي ن�mظروه  ،V�هذا التحسني لن يتrٔىت يف الس8نة املق

�و الس8نة ا{يل وراها؟ٔ V�  من احلكومة يف الس8نة املق
  .شكرا

        ::::الس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسة
  . كرا {لس8يد املس�شارش

  .لمك اللكمة الس8يد الوز�ر من ٔ�Uل الرد Lىل التعقEب ٕان ٔ�ردمت

        ::::الس8يد وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينالس8يد وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينالس8يد وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينالس8يد وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهين
�يف كتعرفوا بrٔن احXا Lاد وصلنا، و�يق ما خسناش  ..بطبيعة احلال

اك�ن هناك بطبيعة احلال اك�ن مزيانية ا{يل يه مفروضة  ؟بالصتنا، ®ك
ة احلال احXا البد �ش «tذو بعني §عتبار هاذ املزيانية ا{يل يه وبطبيع

  .ا{يل اكينة، واك�ن كذ¾ ٔ�زمة ا{يل خصنا نعرتفو هبا
السؤال ا{يل طرحmوه، يف اTٔول هو سؤال ا{يل هو مس8تق�يل، Tٔن 
ملزوم Lلينا �ش جنيبو خمطط، ومن بعد ٕاسرتاتيجية، ولكن ق�ل من هاذ 
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رة، نظرة ا{يل يه تÈىش مع اTٔهداف ومع اليش اكن tاص كذ¾ نظ
كذ¾ ميكن نقولو مايش £ري د®ل الرتبية، فÏ خيص ¼منية املغرب لكو يف 
الس8نوات املق�V، هذا احXا كنتظرو من »ة �ش اBلس اLTٔىل {لتعلمي 
والبحث العلمي ا{يل هو اTٓن رشع يف وا©د التقEمي �ش جيي هو كذ¾ 

  .و£ادي نعملو هبم يعطينا بعض التوجهيات
�ما يف القضية ا{يل كتخص هاذ املشالك ا{يل يه نقدرو نقولو بrٔهنا ٔ

)structurel( ،ن يه اكينة والزم نتطرقو لها، مهنا القضية ا{يل كتقولTٔ ،
هذا £ادي ªشوفو �يفاش حنس8نو اTٔمور ما ميكن، ولكن ما اكي�ش هنا 

هذو جوج اTٔش8ياء ا{يل وا©د النوع نقولو من ٔ�ن £ادي �ربطو ما بXAاهتم، 
خصنا نتعطاو هلم يف نفس الوقت، يف نفس الوقت ªشوفو �يفاش ميكXا 
نترصفو يف هاذ املزيانية، ويف نفس الوقت خصنا ªشوفو �يفاش نظرو يف 
املس8تق�ل، Tٔن ٕاىل ابقEنا ماش8يني £ري يف القضا® ا{يل يه ©انية، راه ما 

ا ونبقاو �يفاش حنلو غيكون ٔ�ي ٕاصالح، £ادي نبقاو £ري كندورو Lلهي
  .هذي يف ما اكن�ش يش ©اUة خصنا نتعطاو لها

ولهذا، كنطلب مXمك اشوية الصرب، وكنطلب مXمك اشوية التعاون Tٔن 
حىت انÈ عندمك ٔ�فاكر وعندمك اقرتا©ات، وكنمتىن بrٔن يف ا{ل"ان ا{يل يه بال 

وجود شك £ادي نتعاملو فهيا، �ش �كون احلوار د®لنا م�ين ٔ�ساسا Lىل 
  .©لول ا{يل يه غتكون ©لول مس8تق�لية

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

السؤال اTٓين الثاين يتعلق �لز®دات املفاج±ة يف رسوم ال�سجيل 
اللكمة Tٔ©د السادة املس�شار�ن من الفريق . مبؤسسات التعلمي اخلاص
  .§س8تقاليل لرشح السؤال

        ::::املس�شار الس8يد محمد زازاملس�شار الس8يد محمد زازاملس�شار الس8يد محمد زازاملس�شار الس8يد محمد زاز
  . الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Lىل س8يد املرسلنيgسم هللا

  الس8يد الرئAس،
  السادة الوزراء،

  السادة املس�شارون،
�ش8تيك العديد من املواطنني من الز®دات يف رسوم ال�سجيل 
والتدر�س مبؤسسات التعلمي اخلاص، خصوصا يف ظل الز®دات احملمومة يف 

ة، سÏ8 يف صفوف مmوسطي اtJل ٔ�مثنة اTٔدوات املدرس8ية و£الء املعAش
�عتبارمه مواطنني �رغبون يف حتسني ظروف ¼ربية وتعلمي ٔ�بناهئم، Lلام ٔ�ن 
الوزارة بصفهتا وصية Lىل القطاع اكن من اUTٔدر مراق�ة هذه اTٔمثنة وجعلها 
تÈىش مع القدرة الرشائية ودtل املواطن املتوسط، خصوصا ؤ�ن احلكومة 

 tلق واحلفاظ Lىل وجود طبقة مmوسطة �لك يف Lدة تصارحي Ýسعى ٕاىل
  .املعايري

واعترب Lدد من �ٓ�ء ؤ�ولياء اTٔمور ٔ�ن مؤسسات التعلمي اخلصويص 

�صبحت تصول وجتول يف جEوب ٔ�بناء الشعب دون حسAب وال رقEبٔ.  
ما يه التدابري اليت تنوي احلكومة : ¶ا، ªسائلمك، الس8يد الوز�ر احملرتم

عادي {لتعلمي اخلصويص وجعÅ يف مmناول الطبقة اختاذها لضامن السري ال
  املتوسطة؟ 

  .وشكرا الس8يد الوز�ر

        ::::الس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسة
  . شكرا {لس8يد املس�شار

  .اللكمة لمك الس8يد الوز�ر لٕالUابة Lىل السؤال، تفضلوا

، الوز�ر املنتدب Jى وز�ر الرتبية الوطنية ، الوز�ر املنتدب Jى وز�ر الرتبية الوطنية ، الوز�ر املنتدب Jى وز�ر الرتبية الوطنية ، الوز�ر املنتدب Jى وز�ر الرتبية الوطنية الس8يد عبد العظمي �روجالس8يد عبد العظمي �روجالس8يد عبد العظمي �روجالس8يد عبد العظمي �روج
  : : : : والتكو�ن املهينوالتكو�ن املهينوالتكو�ن املهينوالتكو�ن املهين

  .س8يد الرئAسشكرا ال 
  .شكرا السادة املس�شارون احملرتمون

�وال، ابغيت نذ�ر ق�ل إالUابة . ٔ�شكرمك بداية Lىل طرحمك لهذا السؤالٔ
Lىل السؤال ما هو دور الوزارة �ل�س8بة {لتعلمي اخلصويص ا{يل هو �ميثل 

  �ل�س8بة لعدد املمتدرسني Lىل الصعيد الوطين؟ %11©اليا تقريبا 
�ول ٕاÊهيا ¼رخEص لهذه املؤسسات اخلصوصية Lرب ، الوزارة يه موٕاذا

اTٔاكدمييات اجلهوية {لرتبية والتكو�ن، فهاذ الرتخEص ال يمت ٕاال بعد اس�Eفاء 
لك الرشوط، رشوط ومعايري ومواصفات ¼ربوية وتقXية حمددة يف ٕاطار 

  .دفرت التحمالت
، فÏ خيص ¼اكليف اÊمتدرس، يه تتكون ٔ�وال �رسوم ال�سجيل، ٕاذا

�ات اÊمتدرس، نفقات التrٔمني، وكذ¾ واج�ات اخلدمات اTٔخرى واج
  .اكلنقل املدريس، وإالطعام املدريس

ا{يل �ينظم التعلمي اخلصويص،  06.00، القانون ا{يل �ينظم ا{يل هو ٕاذا
هو قانون ال ينص عن ٕاماكنية تقXني ٔ�و ضبط ٔ�سعار التدر�س يف املدارس 

�و املؤسسات اخلصوصيةٔ .  
تبقى يه يعين tاضعة ملنطق العرض والطلب، من طبيعة ، اTٔمثنة ٕاذا

احلال، وهاذ الواج�ات يه حتددها املؤسسات، ويعين اTٓ�ء واÚTٔات 
ؤ�ولياء التالمEذ، خيتارون من مضن هذه املؤسسات، املؤسسة اليت تليق ال 

، هناك ٕاذا. من الناحEة د®ل اجلودة، وال من الناحEة كذ¾ د®ل اÊمثن
  .ن يف هاذ اTٔسعارتبا�ن، تبا�

  مفا يه، يعين �ل�س8بة {لوزارة، ٔ��ن ¼مكن مسؤولية الوزارة؟
مسؤولية الوزارة ¼مكن ٔ�ساسا، يف ٔ�وال ٕالزام لك املؤسسات ٕ�خ�ار 
�ولياء التالمEذ هبذه اTٔمثنة، وكذ¾ �خلدمات اليت يه مقدمة من »ة، ٔ

Eذ، يعين ما ¼كوªش و2نيا ٕاشهار وٕاLالن هاذ اTٔمثان �ش يعين ٔ�ولياء التالم 
وال �ٓخر الس8نة ) trimestre(عندمه مفاrUٔة يف �ٓخر الشهر وال �ٓخر يعين 
  .�لواج�ات ا{يل يه يعين ما اكنوش مmوقعيهنا

، يف هاذ إالطار الوزارة قامت ٕ�صدار مقرر ومذ�رة هباذ ٕاذا
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اخلصوص، �ش ¼كون هناك وا©د الشفافEة يف التدبري د®ل التعلمي 
  .اخلصويص
  .وشكرا

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

  .اللكمة {لفريق §س8تقاليل يف ٕاطار التعقEب، تفضلوا

        ::::املس�شار الس8يد محمد اTٔنصارياملس�شار الس8يد محمد اTٔنصارياملس�شار الس8يد محمد اTٔنصارياملس�شار الس8يد محمد اTٔنصاري
  . شكرا الس8يد الرئAس

بدون شك، ٕان هاذ املوضوع، يف نظر« يف الفريق §س8تقاليل، قد 
وممكل اس�Xفذ مجيع الطرو©ات �عتبار ٔ�ن التعلمي اخلصويص هو رادف 

{لتعلمي العمويم، ونعتقد ٔ�ن ما قEل سابقا ويف ظل هذه احلكومة، اكن ي��غي 
�ن يؤtذ بعني §عتبار، وحنن ندtل يف حكومة، يف نظر« يف حزب ٔ

  .§س8تقالل، ومعنا فرق املعارضة، حكومة Uديدة
 Ãليه لتخطي تL وافقmديد مU ل برب«مجtن تد�وكنا �متىن ٔ

نا نذ�ر هبا هنا سابقا، ولكن اTٓن الزلنا �ردد نفس §خmالالت، اليت ما فmئ 
ال#م كام قلنا سابقا، ؤ�ذ�ر ٔ�ن التعلمي اخلصويص ] دور Úم، وامحلV اليت 
ش�ت Lىل هذا التعلمي من ٔ�Uل فصÅ وفك §رتباط بXAه وبني رUاالته 

  .ورUاالت التعلمي العمويم
£اية $رخيه من ٔ�Uل ولكن ما يه إالجراءات اليت اختذهتا احلكومة ٕاىل 

تزنيل فك §رتباط وحتفزي هذا التعلمي اخلصويص ليكون رUاالت 
  مmخصصني ؤ�ساتذة ٔ�كفاء ملوا»ة كذ¾ الرتبية والتكو�ن يف هذا اBال؟

الزلنا جند ٔ�ن هناك §رتباك، ال التعلمي العمويم قد ٔ�صلح، واملرجعية 
واحضة ليلعب  ةرؤي]  يه خطاب Uالï املÃ، وال التعلمي اخلصويص اTٓن

  .اJور املنوط به مس8تق�ال
و�لتايل، �متىن هذه احلكومة ٔ�ن ¼كون قد ٔ�tذت العرب من املايض، 
لتدtل حبU Vديدة تت"اوب مع مmطلبات الشعب ومmطلبات ٔ�بناء 
الشعب، سواء اكن املن�س8بني {لطبقات الفقرية ٔ�و املتوسطة ٔ�و اليت لها 

  .دtل حمرتم
�متىن ٔ�ن �كون جو ٔ V© ه اجلديد لنخرج منEع، وفXٓن مقTاب احلكومة ا

  . املساءï القدمية اليت كنا ندور يف ©لقة مفر£ة
  .وشكرا

        ::::الس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسة
  . شكرا {لس8يد رئAس الفريق

  .اللكمة لمك، الس8يد الوز�ر، {لرد Lىل التعقEب

  : : : : الس8يد الوز�ر املنتدب Jى وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينالس8يد الوز�ر املنتدب Jى وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينالس8يد الوز�ر املنتدب Jى وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينالس8يد الوز�ر املنتدب Jى وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهين
  .ا {لس8يد الرئAسشكر 

�ل�س8بة {لتعلمي اخلصويص ما ميكن £ري نقولو ٔ�ن احلكومة تدمع لك 
لك  ٕاذااملبادرات من ٔ�Uل دمع التعلمي يف بالد« مبا فEه التعلمي اخلصويص، 

املبادرات يه يعين ندمعها واخلطة احلكومEة كمتيش يف هاذ §جتاه انتاع دمع 
احلال مع التعلمي العمويم، ولكن هذا التعلمي اخلصويص Tٔنه �يتاكمل بطبيعة 

ال يعين ٔ�ن جيب ٔ�ن �كون تrٔطري Tٔمثان ٔ�و لواج�ات التعلمي يف القطاع 
اخلاص، هذا يعين Tٔن املبدٔ� وهو ٔ�ننا يف اقmصاد حر وتنافس يقوم Lىل 

  . اÊمثن وكذ¾ Lىل اجلودة
 ، ٕاذا اكن هناك تrٔطري لٔ�مثنة ٔ�و {لواج�ات مفن طبيعة احلال اجلودةٕاذا

  .ميكن ٔ�ن تقل
و�لتايل، فهاذ العالقة يه جيب ٔ�ن ¼كون، ولكن جيب كذ¾ ٔ�ال �كون 
هناك توافق حول مس8توى الواج�ات اليت جيب ٔ�ن ¼كون يف التعلمي 
اخلصويص، هذا من مسؤولي�Xا كذ¾ �ش ما �كوªش هناك توافق ما بني 

  .لك العاملني داtل هاذ امليدان
�لتعلمي �يفام اكن خصويص ٔ�و  ٔ�ذ�ر ؤ��رر ٔ�ن هدفXا وهو اÊهنوض

  . معويم
  .وشكرا

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

اللكمة Tٔ©د . 2014- 2013السؤال املوايل موضوLه اJخول املدريس 
  .السادة املس�شار�ن من فريق اTٔصاï واملعارصة لتقدمي السؤال، فليتفضل

        ::::املس�شار الس8يد عز�ز ا{لباراملس�شار الس8يد عز�ز ا{لباراملس�شار الس8يد عز�ز ا{لباراملس�شار الس8يد عز�ز ا{لبار
  .ن الرحميgسم هللا الرمح

  الس8يد الرئAس،
  السادة الوزراء،
  الس8يدة الوز�رة،

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

  . 2014-2013هذا سؤال حول اJخول املدريس 
عرف اJخول املدريس لهذه الس8نة تفامقا {لمشالك اليت يتخبط فهيا 
 قطاع الرتبية الوطنية، واليت تصادف لك دخول مدريس سواء Lىل

مس8توى ضعف ب�Eات §س8تق�ال، ٔ�و Lىل مس8توى اخلصاص احلاصل يف 
�طر إالدارة الرتبوية واTٔعوان، وكذ¾ ضعف ªس8بة التغطية اBالية ٔ

  .والتفاو$ت يف التوزيع بني »ات اململكة
وينضاف ٕاىل ذ¾ مشالك ٔ�خرى ٔ�صبحت املؤسسات الرتبوية عرضة 

ميارس بني التالمEذ فÏ  لها، وخنص بذ¾ ظاهرة العنف املدريس ا¶ي
بAهنم، ٔ�و من طرف التلميذ Lىل اTٔطر الرتبوية وإالدارية، وم,ال ما ©دث 

  .Lىل س-Eل املثال يف �ن جر�ر البار©ة
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املالحظ ٔ�ن معاجلة هذه الظاهرة الزالت تفmقد ٕاىل �ٓليات «جعة حملار�هتا 
ت اBمتع لتعز�ز الت�س8يق بني إالدارة الرتبوية ومجعيات اTٓ�ء، ومؤسسا

  . املدين
كذ¾ ªس"ل غياب ٔ�ية مؤرشات تبني تفاLل مرشوع قانون املالية مع 

غشت، وtاصة  20خطاب صاحب اجلالï نرصه هللا ؤ�يده مبناس8بة ذ�رى 
من زاوية §لتفاتة ٕاىل وضعية رUال التعلمي Lىل مس8توى الرتقEة 

  .و§نتقاالت اليت تعترب من احلقوق املرشوLة واJس8تورية
ن Uانب �ٓخر، ي��غي اtTٔذ بعني §عتبار الوضعية §جÈعية وم

{لخرجيني اجلدد جتنبا Tٔي Ýش8تAت Tٔرسمه، وtاصة مهنم البعض يف بعض 
  .القرى

¶¾، الس8يد الوز�ر، ªسائلمك عن التدابري وإالجراءات اليت 
  س�0mذوهنا ملوا»ة هذه الصعو�ت؟ 

  .وشكرا

        ::::الس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسة
لمك اللكمة، الس8يد الوز�ر، لٕالUابة Lىل . س�شارشكرا {لس8يد امل 

  .السؤال

  : : : : الس8يد الوز�ر املنتدب Jى وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينالس8يد الوز�ر املنتدب Jى وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينالس8يد الوز�ر املنتدب Jى وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينالس8يد الوز�ر املنتدب Jى وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهين
  الس8يد الرئAس،

  الس8يدة والسادة املس�شارون احملرتمون،
هو يف احلقEقة السؤال اكن حول اJخول املدريس، سوف ٔ�تطرق يعين 

Uقوم �ٕال�ابة Lىل اTٔس8ئV اTٔخرى اليت يه Lديدة وال لهذا السؤال ٔ�وال ؤ
  .ا{يل هو Uد قصري إالUابة Lىل لك اTٔس8ئVميكن يف ©زي زمين 

�ل�س8بة {�خول املدريس، هاذ الس8نة الطلب Lىل اÊمتدرس وصل  ٕاذا
العدد إالجاميل {لتالمEذ tالل هذا اJخول املدريس، ويه حمطة Úمة 

�لف تلميذ، ٔ�ي بوا©د  775 وماليني 6لتقEميها يف الس8نة اJراس8ية، ٔ
�ل�س8بة {لس8نة املاضية، واكن فهيا وا©د  %3ال�س8بة ٔ�و التطور ب�س8بة 
  .%47العدد د®ل إال«ث ٕاجامليا 

تلميذ  695.000فÏ خيص Lدد املس"لني اجلدد هاذ الس8نة يفوق 
�ل�س8بة {لس8نة املاضية بوا©د ال�س8بة د®ل  %5وتلميذة، ٔ�ي �ز®دة د®ل 

  .ة لٕال«ث�ل�س8ب 49%
فÏ خيص العرض املدريس، العرض املدريس هاذ الس8نة Lدد مجموع 

�ي �ز®دة  10.390املؤسسات اليت فmحت ٔ�بواهبا tالل شهر ش8ت�رب ٔ193 
مس8توى د®ل إالLدادي  �54لتعلمي §بتدايئ،  102مؤسسة تعلميية، فهيا 

  . ةمدرسة جامLاتي 59د®ل التrٔهييل، مع إالشارة ٕاىل ٔ�ن هناك  37و
، هذا هدفه، يعين هاذ §رتفاع يف ال�س8بة د®ل Lدد املؤسسات، ٕاذا

العدد وهو ارتفاع الطاقة §س�Eعابية وختفEض كذ¾ ال�سب د®ل 
  . §كتظاظ

جحرة �ل�س8بة  3000فÏ خيص Lدد احلجرات، هاذ الس8نة ارتفع بـــ 
ضية، فÏ داtلية مقارنة مع الس8نة املا 35{لس8نة املاضية، Lدد اJاtليات 

مدرس  7900مدرس هاذ الس8نة، فهيم  226.964خيص مجموع املدرسني 
  .Uديد من اخلرجيني اجلدد

مليون درمه فÏ  910فÏ خيص اJمع §جÈعي، مت ختصيص مليار و
 900ماليني و 3خيص اJمع، فهيا م�ادارة مليون حمفظة ا{يل خصصت 

تفEد، إالطعام املدريس ٔ�لف مس8  825ٔ�لف تلميذ وتلميذة، �ر«مج تAسري 
  .ٕاخل... ٔ�لف، النقل املدريس 123مس8تفEد، اJاtليات  380مليون و
  .، تلمك ٔ�مه يعين املعطيات فÏ خيص اJخول املدريس لهذه الس8نةٕاذا

  .وشكرا

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

  .اللكمة لفريق اTٔصاï واملعارصة

        ::::املس�شار الس8يد ٔ�محد التو�زياملس�شار الس8يد ٔ�محد التو�زياملس�شار الس8يد ٔ�محد التو�زياملس�شار الس8يد ٔ�محد التو�زي
  .ا الس8يد الرئAسشكر 

  السادة الوزراء،
  الس8يدة الوز�رة احملرتمة،

احبال جوج وزراء �يفام اكن احلال .. يف الواقع، يف البداية كنت ٔ�ود
  . هذي ٕاشاكلية من بعد £ادي يبان هاذ اليش

�« يف الواقع ابغيت ما نتلكمشاي يف ٕاشاكليات ال�شخيص، ٔ
لرتبية والتكو�ن فه5ي §خmالالت، إالشاكالت د®ل املنظومة د®ل ا

�كد Lلهيأ Ãامل ïالU ا خطابUمعروفة، و .  
، ما ابقاش يش ©اUة تقال، إالشاكالت واJخول املدريس هاذ ٕاذا

  . الكس8يطة كنعاودوها لك Lام
ولكن ٔ�« ابغيت نتوUه �خلصوص {لس8يد الوز�ر د®ل الرتبية الوطنية، 

وز�را {لرتبية  ُكنتميل  ، ا¶ي Lاي�mه يف ال�سعيناتاليس رش8يد �ن اØتار
  .والتكو�ن

�« تنقول Lىل ٔ�ن من بعد امشAيت، Tٔن يف الواقع ابغينا تبقى عندك ٔ
ذيك اجلرٔ�ة اليت اكنت ¾ يف ال�سعينات، وكنا ذيك الساLة يف الربملان، 
والربملان ٕاىل اكن امسيتو �رملان، �رملان، اكنت ¾ الش"اLة Lىل ٔ�ن �لضبط 

ا{يل الكييت يف هذيك العامني، ولكن اكن هناك  ٕاىل عقلت الضغط والعصا
اس8مترار واكن هناك Ýش-ث يف إالصالح، ولكن التارخي ما عند« ما ند�رو 
ليه، Uات حكومات ٔ�خرى ٔ�دت ٕاىل Ýس8يAس هذه الوزارة ا{يل يه من 

�خطر الوزارات ا{يل يه وزارة الرتبية والتكو�نٔ.  
طاب الس8ياسوي ا{يل £ادي نقولو، احXا ما £اد�ش منش8يو يف اخل

ٓ اليس  �رش8يد الس8تغالل هذه املنظومة، ٔ�بدا، فاحXا مكعارضة كنقولو ¾، 
، Lىل ٔ�ننا حنن يف املعارضة سوف �كون جبانبك يف مجيع خطى اØتارن �
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إالصالح، Tٔن إالصالح ا{يل �ي0اف من ٔ�نه £ادي ¼كون عندو فاتورة 
ٕالصالح البد لٕالصالح، Tٔن ٔ�ي ٕاصالح عندها تبعات ٔ�ي وا©د �يقوم �

�ن ¼كون هناك ٔ)facture ( د®ل إالصالح، ا{يل �ي0اف ٕاىل اكنت
احلكومة وٕاىل اكن الوز�ر خياف من ¼لكفة إالصالح، فلن �كون هناك 
ٕاصالح، ٕاىل �ي0اف من التلكفة الس8ياس8ية لٕالصالح ما غيد�رش 

  . إالصالح
و�لتايل، لنا اليقني، احXا ما غندtلوش معك يف التفاصيل احشال 

 .دtل، احشال خرج، احشال اعطينا لهذاا
مث كذ¾ املنظور، هناك كتب، هناك ٔ�فاكر كثرية Uدا ٔ�نتجت من 
طرف اBلس اLTٔىل ا{يل اكن املرحوم مز®ن بلفقEه يرتٔ�سه، ٔ�نتجت الك,ري 
فÏ خيص الطرق اليت ميكن Tٔي حكومة ٔ�ن ¼هنجها لٕالصالح، ولكن بقEت 

  .©ربا Lىل ورق
تقXوقراطي ماعندك ¼لكفة     احXا ما £اد�ش ندtلو انت... �متىن Lىل ٔ�نك

 Vة الاكمLساندك، وخصك ¼كون عندك الش"اª إالصالح، و�لتايل سوف
�ش ميكن تنخرط يف هاذ املوضوع د®ل الرتبية والتكو�ن، وا{يل £ادي 
�س"ل ¾ هاذ اليش، مايش احXا، التارخي و©ده قادر Lىل ٔ�ن �س"ل ¾ 

  . وقام �ٕالصالح بدون خوف وال ¼رددLىل ٔ�ن Uا وا©د الوز�ر 

        ::::الس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسة
  . شكرا {لس8يد املس�شار

  .اللكمة لمك، الس8يد الوز�ر، لٕالUابة Lىل رد الس8يد املس�شار احملرتم

        ::::الس8يد وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينالس8يد وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينالس8يد وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينالس8يد وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهين
  الس8يد املس�شار احملرتم، 

ك�شجعين، شكرا Lىل لكمتك، هذا من »ة، ويه ك�شجعين، حقEقة 
Tٔن ٕاىل رجعت {لوزارة رجعت Tٔن �ش نصلح يش ©اUة، بطبيعة احلال 
هذا كAرشفين، ولكن يف نفس الوقت كتعرفوا بrٔن هاذ املهمة صعبة، مكmفة 

  .�ك,ري اTٔش8ياء، وكذا
ولهذا، ال#م ا{يل كتقولوه بrٔن £ادي نلقى ٕاLانة من امجليع، هذا ا{يل 

Tٔن  ، التفاؤل يف املس8تق�ل،)l’optimisme(�يعطيين وا©د النوع من 
صرية ا{يل يه وطنية، حبال ا{يل قلتو �رااك من ال�شخيص، عرفXا مهذي 

gش"اLة، وبطبيعة  - احبال ا{يل كتقولوا-املشالك، اTٓن خصنا نتعاطاو لها 
احلال ا{يل �يبغي يصلح ما �ميك�يش يصلح بال ما هيرس، �ش ا�كونو 

اهنرسو، ولكن يف ذاك اÊهتر�س خصو مmفقني، ٕاىل ابغينا انصلحو £ادي 
، ا�كونو انعرفو اLالش كنعملوه، )justifié(�كون ٔ�وال موضوعي، و�كون 

وبطبيعة احلال ا�كونو Lارفني فني £اديني، هذا هو ا{يل Úم، خصنا نعرفو 
راس8نا فني ماش8يني، ٕاىل ٔ�معلنا ٕاصالح £ادي نعرفو بrٔن بطبيعة احلال £ادي 

هام £اد�ن �كونوا راحبني بالصة ا{يل £ادي  �كون فEه بعض الناس ا{يل
  .�كونوا tارس�ن، ولكن ا{يل هو Úم هو وطننا �كون راحب

وهذا �يف ا{يل قلت راه ... ولهذا، احXا كنعمتد Lليمك مجيعا �ش منش8يو
الزم التواصل، الزم نبقاو ما بXAاتنا، لك مرة ا{يل نوصلو لوا©د املر©Tٔ ،Vن 

 ميكن تطبق £ادي �رجعو لهنا �ش نتذا�رو معمك عند« فهيا ٔ�فاكر ا{يل يه
  .فهيا، وªشوفو رٔ��مك ٕان شاء هللا

  .وشكرا لمك

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

اللكمة Tٔ©د . السؤال الرابع موضوLه واقع مؤسسات التكو�ن املهين
  .املس�شار�ن من الفريق احلريك، اTٔس8تاذ حيفظه تفضل

        ::::حيفظه �منباركحيفظه �منباركحيفظه �منباركحيفظه �منباركاملس�شار الس8يد املس�شار الس8يد املس�شار الس8يد املس�شار الس8يد 
  .gسم هللا الرمحن الرحمي

  .شكرا الس8يد الرئAس احملرتم
  الس8يدة والسادة الوزراء احملرتمني،

  الس8يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
كام ال خيفى Lليمك، تعترب مؤسسة التكو�ن املهين ٕا©دى اLJامئ 

درسوهنا، من اTٔساس8ية لتلقني املتدربني املعارف التطبيقEة يف الشعب اليت ي
�Uل متكEهنم من �سب tربة ق�ل ولوج سوق الشغل، ٕاال ٔ�ن الواقع ا¶ي ٔ
تعAشه مؤسسات التكو�ن املهين �Tٔقالمي اجلنوبية من اململكة، وtاصة جبهة 

الكو�رة، جيعلنا ن�ساءل عن ٔ�ي ¼كو�ن �ريده Tٔبنائنا يف غياب -واد ا¶هب
 Vة، وقEكEس�AUولية والوسائل ا{لوTٔو املواد ا�املوارد ال-رشية، وانعدام ٔ
  .تقادم اTٓليات، وهو ما هيدد مس8تق�ل املتدربني

ما يه التدابري اليت : سؤالنا، هو كتايل، الس8يد الوز�ر احملرتم
س�0mذوهنا من ٔ�Uل اÊهنوض مبؤسسات التكو�ن املهين �Tٔقالمي اجلنوبية من 

  ؟اململكة حىت تقوم �Jور املنوط هبا
  .احملرتم الس8يد الرئAسوشكرا 

        ::::الس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسة
  . شكرا {لس8يد املس�شار

  .لمك اللكمة، الس8يد الوز�ر، لٕالUابة Lىل السؤال، تفضلوا

        ::::الس8يد وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينالس8يد وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينالس8يد وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينالس8يد وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهين
  .شكرا الس8يد املس�شار احملرتم

بطبيعة احلال ما £ادي نعطيكش ٔ�رقام، Tٔن مايش هاذ اليش ا{يل 
  . كت�mظر

بrٔن عندي حظ �بري Tٔن كنت عضو يف ا{لجنة اØتصة نقدر نقول ¾ 
ا{يل يه تعاطت Jراسة منوذج التمنية �Tٔقالمي اجلنوبية ا{يل طلبو صاحب 

  . اجلالï نرصه هللا {لم"لس §قmصادي و§جÈعي
ويف هذا إالطار، بطبيعة احلال اكن عند« كثري من املعلومات ومن 
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  .ع هذااTٔش8ياء، وعرفXا الك,ري Lىل القطا
بطبيعة احلال احلاï ا{يل يه اTٓن موجودة £ري مرسة، هذي نقدرو 
نقولوها، املشلك ا{يل هو مطروح يف نظري هو، ٔ�وال، خصنا جنمعو ما بني 

�وال §س�Jر، وجود املقاوالت، ومن »ة ٔ�خرى : جوج د®ل احلواجئ
هذو جوج ٔ�ش8ياء ا{يل خصهم ميش8يو مع . قضية بطبيعة احلال التكو�ن

  .بعضياهتم
حىت اTٓن اÊمنوذج ا{يل هو Uاري به العمل، لك وا©د فهيم £ادي يف 
طريق، امحلد K هاذ اÊمنوذج £ادي يعطي وا©د §نطالقة Uديدة، احXا 
£ادي �ركزو Lليه �ش نب�Eو، وبطبيعة احلال البناء £ادي جيي £ادي حيسن 

دي جيي اTٔمور د®ل املؤسسات ا{يل يه موجودة، وبطبيعة احلال £ا
مبشاريع ٔ�خرى، Tٔن هو عندو وا©د اTٔمل ا{يل بطبيعة احلال جيبد الك,ري 

 -نقدرو نقولو-من §س�Jرات يف اجلنوب، وهذا هو ا{يل £ادي يعطي 
  . §نطالقة ملرشوع Uديد فÏ خيص التكو�ن املهين

هذا ا{يل ميكن نقول لمك اTٓن، وبطبيعة احلال ٔ�« مس8تعد �ش نتذا�رو 
د®ل  6ذ اليش مطوال، Tٔن املشلك مايش £ري مشلك هاذ Lىل ها

املؤسسات التكوي�Eة ا{يل اكينة، وهاذ االثنني ا{يل يه tاصة وهكذا، 
  .واملشلك ٔ�كرث من هذا، هو مشلك مس8تق�يل فÏ خيص اTٔقالمي اجلنوبية

  .وشكرا

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

  .ق احلريكاللكمة يف ٕاطار التعقEب {لفري

        ::::املس�شار الس8يد حيفظه �منباركاملس�شار الس8يد حيفظه �منباركاملس�شار الس8يد حيفظه �منباركاملس�شار الس8يد حيفظه �منبارك
  .شكرا الس8يد الرئAس
  الس8يد الوز�ر احملرتم،

لكو�رة من هتمAش واحض -يعاين قطاع التكو�ن املهين جبهة واد ا¶هب
من طرف إالدارة العامة {لتكو�ن املهين، حEث �كفي ٔ�ن �هن5ي ٕاىل Lلممك ٔ�ن 

ش الشغل مل �لكف نفسه ولو الس8يد املد�ر العام ملكmب التكو�ن املهين وٕانعا
  .مرة وا©دة ز®رة اجلهة مXذ توليه املسؤولية

  الس8يد الوز�ر احملرتم،
�ثناء اJخول املدريس، ويف ٕاطار ز®رة املؤسسات التعلميية لهذه ٔ
الس8نة، Lاينا حنن املنتخبني مع السلطة إالقلميية عن قرب إال�راهات اليت 

 يوا�ب وترية التمنية اليت شهدهتا يعاين مهنا القطاع، اليشء ا¶ي جعÅ ال
  :املدينة يف ش8ىت اBاالت، واليت ميكن ٕاجاملها اكلتايل

نالحظ، الس8يد الوز�ر، خصاص �بري Lىل مس8توى بعض التخصصات 
املهنية املهمة واTٔساس8ية اليت ميكن ٔ�ن يتكEف ©امل الشواهد مع القطاع 

شعب م,ل شعبة  §قmصادي املامرس �ملدينة، وخنص �¶�ر Lدم وجود
وشعبة الس8يا©ة اليت وفرت السلطة إالقلميية  وشعبة إالدارة والتورالتدريب 

  .ٕالدارة املعهد مقرا لها مXذ س8ن�ني، ومل يمت اس8تغال] بعد
هذا، �ٕالضافة ٕاىل �ون الطاقة §س�Eعابية ملعاهد التكو�ن املهين 

 170ة تت"اوز مmدرب، يف ©ني ٔ�ن الساكن J�450اVt احلالية ال تتعدى 
�لف ªسمةٔ .  

هذا، �ٕالضافة ٕاىل ٔ�ن التكو�ن املهين فهيا يعمتد Lىل �ٓليات مهتالكة تعود 
{لس8بعينات والJنXAات من القرن املايض، يف ©ني ٔ�ن شعب ٔ�خرى ال 

 6تتوفر Lىل املعدات املطلوبة، ز®دة Lىل ٔ�ن الشعب املتوفرة مل تتغري مXذ 
  .gشلك مل يعد �س8هتوي ش8باب اجلهةس8نوات، بل مازالت تتكرر لك س8نة 

  الس8يد الوز�ر،
ٕان تدtلنا هذا «بع من ٕامياننا القوي �لعناية الك�رية اليت يوÊهيا صاحب 
اجلالï املÃ محمد السادس نرصه هللا ؤ�يده، وحكومmه املوقرة {لهنوض 

و�يق اجلهات  لكو�رة-�Tٔوضاع §قmصادية و§جÈعية جبهة واد ا¶هب
  . Lرب خمتلف القطاLات اليت يعترب قطاع التكو�ن املهين من ٔ�مهها اجلنوبية

  .وشكرا الس8يد الرئAس احملرتم

        ::::الس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسة
  . شكرا {لس8يد املس�شار

  .الس8يد الوز�ر، لمك اللكمة يف ٕاطار الرد عن التعقEب، تفضلوا

        ::::الس8يد وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينالس8يد وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينالس8يد وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينالس8يد وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهين
  .شكرا الس8يد الرئAس

  .الس8يد املس�شارشكرا 
فÏ خيص اTٔرقام ٔ�« ما ابغي�ش نعطي اTٔرقام، Tٔن قلنا بrٔن املشلك 
مايش مشلك ٔ�رقام، بطبيعة احلال ٔ�« عندي ٔ�رقام هنا ٕاىل ابغيتو نعطهيا لمك 
Tٔن كتعطي Lىل اTٔقل وا©د النظرة Lىل Lدد املتكونني من »ة، وكتعطي 

  . كو�ن املهينكذ¾ نقولو الشعب ا{يل يه فهيا موجود الت
ولكن السؤال ا{يل هو طرحmو، ٔ�« £ادي نعطي وا©د اجلواب ا{يل هو 
قصري Tٔن �يتعلق �ل�س8يري، gشلك ال�س8يري، مشلك كذ¾ Lدم وجود 

�رىث لها فÏ  المؤطر�ن، وكذ¾ قلتو بrٔن اك�ن هناك وا©د احلاï ا{يل يه 
  .خيص هاذ املؤسسات

منش8يو ªشوفو، احXا اعطينا  احلال ساهل، £ادي منش8يو ªشوفو، £ادي
واJاVt ... �ش �ركزو اTٔمور، و£ادي منش8يو Lىل 3وا©د الٔ�س8بوLني وال 

عز�زة Lلينا، و£ادي منش8يو ªشوفو هاذ اليش و�متناو ¼كونوا ©ارض�ن �ش 
  .ªشوفو هاذ اليش مجيع، �رك هللا فEمك

        ::::الس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسة
  . شكرا لمك

ٕاىل الس8يد وز�ر التعلمي العايل والبحث  السؤال اTٓين املوايل موUه ٔ�يضا
اللكمة  .العلمي و¼كو�ن اTٔطر، حول اللكية املتعددة §خmصاصات بrٓسفي

Tٔ©د السادة املس�شار�ن من الفريق §شرتايك لتقدمي السؤال، فليتفضل 
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�كتو�ر  29( 1434ذو احل"ة  23ٔ2013( 

  .الفريق §شرتايك مشكورا

        ::::املس�شارة الس8يدة لطيفة الزيوايناملس�شارة الس8يدة لطيفة الزيوايناملس�شارة الس8يدة لطيفة الزيوايناملس�شارة الس8يدة لطيفة الزيواين
  الس8يدة والسادة الوزراء،

  ين املس�شار�ن،ٕاخوا
تعAش اللكية املتعددة §خmصاصات بrٓسفي وضعية مقلقة، ال ¼رىق ٕاىل 
مس8توى طمو©اتنا وتطلعات طالب وطالبات املنطقة، حEث Qلك س8نة 
يزتايد §رتفاع املهول يف Lدد املس"لني اجلدد مبقابل ختصيص حصة Uد 

ية Uد هزيV من املناصب املالية {للكية، وذ¾ يف ظل طاقة اس�Eعاب 
حمدودة، مما يرتتب عنه اكتظاظ £ري مق�ول �للكية، ٕاضافة ٕاىل Lدة مشالك 

حىت �سايل، ميكن .. Lىل مس8توى املوارد ال-رشية واملادية وا{لوAUس�EكEة
  يل نواصل؟

التوقEت، الس8يد الرئAس، يتعاود . Lاود يل التوقEت، الس8يد الرئAس
  .نقولTٔن الوزراء اكنوا �ي�ساملوا، ما مسعونAش �ٓش ك 

        ::::الس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسة
ما اعرف�ش واش الس8يد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي، الس8يد 
الوز�ر £ادر القاLة ولكن معنا الس8يدة وز�رة التعلمي العايل والبحث العلمي 

  .لت��عوا طرح السؤال، وس8تجيبك ٕان شاء هللا

        ::::املس�شارة الس8يدة لطيفة الزيوايناملس�شارة الس8يدة لطيفة الزيوايناملس�شارة الس8يدة لطيفة الزيوايناملس�شارة الس8يدة لطيفة الزيواين
  .ٕاLادة التوقEت، شكرا

        ::::د رئAس اجللسةد رئAس اجللسةد رئAس اجللسةد رئAس اجللسةالس8يالس8يالس8يالس8ي
  .تفضيل، تفضيل، متي التدtل د®¾

        ::::املس�شارة الس8يدة لطيفة الزيوايناملس�شارة الس8يدة لطيفة الزيوايناملس�شارة الس8يدة لطيفة الزيوايناملس�شارة الس8يدة لطيفة الزيواين
تعAش اللكية املتعددة §خmصاصات بrٓسفي وضعية مقلقة، ال ¼رىق ٕاىل 
مس8توى طمو©اتنا وتطلعات طالب وطالبات املنطقة، حEث Qلك س8نة 

ص حصة Uد يزتايد §رتفاع املهول يف Lدد املس"لني اجلدد مبقابل ختصي
هزيV من املناصب املالية {للكية، وذ¾ يف ظل طاقة اس�Eعابية Uد 

ٕاضافة  ،حمدودة، مما يرتتب عنه بطبيعة احلال اكتظاظ £ري مق�ول �للكية
ٕاىل Lدة مشالك Lىل مس8توى املوارد ال-رشية واملادية وا{لوAUس�EكEة، 

طالب  200سواء تعلق اTٔمر ب�س8بة التrٔطري املرتفعة Uدا واليت تفوق 
لٔ�س8تاذ الوا©د يف بعض الشعب، ٔ�و تعلق اTٔمر �ملوارد املادية £ري 

 .الاكفEة {لمسار العلمي {لطلبة واملهين لٔ�ساتذة هبذه اللكية
�مام هذه الوضعية، الس8يدة الوز�رة، ªسائلمك عن إالجراءات والتدابري ٔ

 مهنا اللكية ته إالشاكالت اليت تعاينااليت تنوون القEام هبا من ٔ�Uل معاجلة ه
  .مmعددة §خmصاصات بrٓسفي

  .وشكرا
  

        ::::الس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسة
اللكمة اTٓن {لس8يدة الوز�رة امللكفة �لتعلمي . شكرا {لس8يدة املس�شارة
  .العايل والبحث العلمي، تفضيل

الس8يدة مسالس8يدة مسالس8يدة مسالس8يدة مسىيىيىيىي بن بن بن بن�0000ون، الوز�رة املنتدبة Jى وز�ر التعلمي العايل والبح�ون، الوز�رة املنتدبة Jى وز�ر التعلمي العايل والبح�ون، الوز�رة املنتدبة Jى وز�ر التعلمي العايل والبح�ون، الوز�رة املنتدبة Jى وز�ر التعلمي العايل والبحثثثث    
        ::::العلمي و¼كو�ن اTٔطرالعلمي و¼كو�ن اTٔطرالعلمي و¼كو�ن اTٔطرالعلمي و¼كو�ن اTٔطر

  .شكرا الس8يد الرئAسنعم، 
  السادة الوزراء،

  الس8يدة والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
بداية ٔ�ود ٔ�ن ٔ�شكر الفريق §شرتايك Lىل تفضÅ بطرح هذا السؤال 

  .املتعلق �للكية مmعددة §خmصاصات بrٓسفي
�شري بداية طبعا ٔ�ن هذه اللكية مت ٕاªشاؤها س8نة ٔ2003-2004 

ة القايض عياض، وÝش8تغل يف ظروف ٕاك©دى اللكيات التابعة جلامع
�س8تاذ  85موظف ا{يل يف هاذ اللكية، و L26ادية، حبيث ٔ�ن املوظفني، ٔ

يعملون من ٔ�Uل رفع خمتلف إالشاكالت بت�س8يق $م بني العامدة ورئاسة 
  .اجلامعة والوزارة الوصية

وبلغة اTٔرقام، Lدد الطلبة ا{يل Ýس"ل هاذ الس8نة يف هذه اللكية بلغ 
يعين العدد ا{يل ¼زاد هو  7070يف ©ني الس8نة املاضية اكن  طالب، 7100

د®ل الطلبة اجلدد، Tٔنه  L2500دد قليل Uدا، طبعا يف هاذ العدد اك�ن 
 2500طبعا اك�ن طلبة ا{يل �ينجحوا و�يغادروا واك�ن طلبة Uدد، ف�س"ل 

  . مسا¾ 9طالب موزLني Lىل 
س8نة اليت مت ٕاªشاؤها وبصفة Lامة هاذ اللكية عرفت وا©د التطور من ال 

طالب، ٕاال ٔ�هنا عرفت  1151، حEث اكن فهيا 2004-2003فهيا ا{يل يه 
، فهاذ 7100، وهاذ الس8نة فهيا 3200مث �زلت لــ  4300: 2008يف س8نة 

الس8نة نقدرو نقولو ٔ�هنا وصلت حلدود د®ل الطاقة §س�Eعابية، ولكهنا ما 
Jولية املعمتدة �ل�س8بة لعدد فاق�ش املعدل العاملي ا{يل هو يف املعايري ا

  .املقاLد �ل�س8بة لعدد الطلبة
الوزارة طبعا ٔ�مام هاذ الزتايد يف هاذ العدد د®ل الطلبة، قامت 

 2013- 2012مبجموLة من إالجراءات، مهنا ٔ�وال ٔ�هنا tالل الس8نة د®ل 
طالب، ومتت �رجمة يف  300ٔ�ضافت مدرج عندو الطاقة §س�Eعابية د®لو 

مدرج Uديد بطاقة اس�Eعابية د®ل  2015- 2014الس8نة د®ل tالل هاذ 
مقعد، وهو اليشء  900مقعد، مبعىن ٔ�نه ما بني الس8ن�ني تضافت  600

ا{يل £ادي ميكXنا بrٔن هاذ احلد ا{يل توصلت ليه اللكية د®ل الطاقة 
  .§س�Eعابية ما �شلكش حىت يش ٕاشاكل

 ٔrامعة القايض عياض �ٕالضافة ¶¾، وهنا جتدر إالشارة والتنويه بU نه
اعمتدت مؤخرا �ر«مج Uديد، �يمتثل يف ٕاعطاء اJروس Lرب اTٔنرتنAت يف 

 Vٕاطار �ر«مج §بتاكر البيداغو)L’innovation pédagogique( ،
�سامه يف ©ل هاذ إالشاكلية املتعلقة بعدد وا{يل هاذ الرب«مج كذ¾ 
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�كتو�ر  29( 1434ذو احل"ة  23ٔ2013( 

  .الطلبة
الس8يدة املس�شارة مشكورة  وا{يل تفضلت ،�ل�س8بة {لمناصب املالية

�س8تاذ،  �70ل#م عهنا، فهنا نبغي نrٔكد بrٔن اللكية يوم تrٔسAسها اكن فهيا ٔ
 15وهاذ العدد ما عرف حىت يش ٕاضافة، ٕاىل ©دود الس8نة املاضية ¼زاد 

  ...مXصب مايل، يعين يف س8نة وا©دة، ومعطيات ٔ�خرى ٕان شاء هللا

        ::::الس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسة
   .شكرا {لس8يدة الوز�رة

  .اللكمة {لفريق §شرتايك من ٔ�Uل التعقEب، تفضيل الس8يدة املس�شارة

        ::::املس�شارة الس8يدة لطيفة الزيوايناملس�شارة الس8يدة لطيفة الزيوايناملس�شارة الس8يدة لطيفة الزيوايناملس�شارة الس8يدة لطيفة الزيواين
  الس8يدة الوز�رة،

�يبان يل ٔ�نه £ري رشقت يل وطرحت لمك هاذ السؤال، ٔ�« كنقول بrٔن 
ذيك اللكية يه مبثابة قXبV موقوتة، ٔ�« عندي ٔ�ش8ياء مفصV عن اللكية 

ت بrٓسفي، ؤ�نمت كتعرفوها واحXا كنعرفوها، اك�ن مmعددة التخصصا
التخصصات ا{يل كتلقى فهيم جوج ٔ�ساتذة، £ري �ش نوضعومك يف الصورة 
راه اك�ن اTٔساتذة املساLد�ن، اك�ن اTٔساتذة ا{يل هام د®ل التعلمي العايل، 

 1000اك�ن ٔ�ساتذة د®ل التعلمي الثانوي، واك�ن بعض املواد ا{يل كتفوق 
اTٔساتذة وكتقول يل بrٔن الوضع  3لقى فEه جوج ٔ�ساتذة وال طالب وكت

  .Lادي
�دعومك لز®رة هاذ اللكية، وكنقول بrٔن اك�ن صعو�ت كثرية Uدا ٔ »�ٔ
�ل�س8بة {للكية، و�ل�س8بة {لمناصب املالية اك�ن فهيا ٕاشاكالت كربى، وا{يل 

�ن خصنا نعرفو مجيعا ٔ�ن اللكية تعاين من ¼راكامت املايض، ما كنقولش ٔ
اليوم ختلق املشلك، من هنار تدارت اللكية وس8نة عن س8نة فهيا مشالك، 

 83وtا ٔ�ضفمت كنعرف ٔ�« ٕاضافة، ٔ�« عندي لك املسائل مفصV، ولكن 
 2016املس8تق�لية من هنا لـــ  ةرؤيالوالز®دة، زائد  7000ٔ�س8تاذ كتقري 

 ؟ واش كتعرفوا ٔ�ن اLTٔداد ا{يل ممكن توصل لهاةرؤيواش عندمك يش 
�ش8نو هيrٔتو هلم واحXا دا� Lىل  6000اللكية ا{يل ميكن يوصلوا حىت لـــ ٔ

؟ ؤ�« عندي لكيش هنا Tٔن الوقت ما كAسمحش، عندي 2014مشارف 
وخصنا  .ªسب التrٔطري إالداري والبيداغوV لكو عندي موجود عندي هنا

نعرفو ٔ�ن السمل §جÈعي خصو �كون عند« من اTٔولو®ت ويف صلب 
  .ملشاريعمجيع ا

ميل كنقول قXبV موقوتة، قXبV موقوتة، والطلبة مكرفصني والطامق 
إالداري مكرفصني وحىت من اTٔساتذة واملسري رامه مكرفصني، ٕاىل زرتيه 

د®ل ا{ليل، فاش كتقول يل  11£ادي تلقاي موظفني كAش8تغلوا حىت 
̂ٔنين £ري  الناس �ش8تغلون يف ظروف Lادية، ٔ�« خشصيا زعام ٔ�فاrUٔ، و

ابغيت ند�ر وا©د السؤال �ش نتصور به وا�هت5ى، �ش يقولوا راه الفريق 
  . §شرتايك راه ¼لكم Lىل اللكية مmعددة التخصصات

كنعرف اك�ن وا©د اBهود ولكن ما اكفAش، ٔ�« ٕاىل اعطيتك £ري 

الفرشة املائية م,ال، عفوا الب�Eة التحتية {لامء م,ال، ها يه عندي الصورة 
اللكية  هما مسؤوL ïىل حىت يش ©د، هاذ اليش كتعاين مX د®ل اللكية،

  .من الرتاكامت د®ل املايض، عندها ٕارث ثقEل، ها هو عندي �لصور
اك�ن ٕاشاكالت ٔ�خرى، ش8يت ٕاىل امشXAا £ري {لكهر�ء £ادي نلقاو فEه 
مشالك، لك مرة �يتحرقوا هلم �يل، لك مرة �يتقطع هلم الضو، وما 

يش عندو Lالقة �لواكï املس8تقV لتوزيع املاء كنقولوش احXا هاذ ال
والكهر�ء، ولكن �ل�س8بة ميل ت-Xات اللكية اكنت فهيا مشالك كثرية، Lىل 
مس8توى الش8بكة د®ل املاء، Lىل الكهر�ء، اTٔنرتنAت، مجموLة د®ل احلواجي 

  .بال ما خنوضو يف مسائل ٔ�خرى
  .شكرا

        ::::الس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسة
  . ة، شكرا ¾شكرا الس8يدة املس�شار 

  .اللكمة {لس8يدة الوز�رة {لرد Lىل التعقEب

الس8يدة الوز�رة املنتدبة Jى وز�ر التعلمي العايل والبحالس8يدة الوز�رة املنتدبة Jى وز�ر التعلمي العايل والبحالس8يدة الوز�رة املنتدبة Jى وز�ر التعلمي العايل والبحالس8يدة الوز�رة املنتدبة Jى وز�ر التعلمي العايل والبحثثثث العلمي و¼كو�ن  العلمي و¼كو�ن  العلمي و¼كو�ن  العلمي و¼كو�ن 
        ::::اTٔطراTٔطراTٔطراTٔطر

شكرا الس8يدة املس�شارة Lىل احلرص د®لها Lىل اللكية مmعددة 
  .§خmصاصات بrٓسفي

موجود، عند« ٔ�« فقط ابغيت نrٔكد طبعا اTٔرقام موجودة والواقع كذ¾ 
�ل�س8بة {للكية املتعددة التخصصات يف �ٓسفي معدل التrٔطري هو ٔ�س8تاذ 

طالب، وهاذ املعدل هو ٔ�فضل �ك,ري من املعدل الوطين ا{يل هو  82للك 
Lىل س-Eل . طالب �ل�س8بة {للكيات مmعددة التخصصات 104ٔ�س8تاذ للك 

 209اذ للك املثال م,ال، اللكية مmعددة التخصصات د®ل تطوان فهيا ٔ�س8ت
طالب، ف�التايل يعين املعدل ا{يل  145طالب، وبين مالل فهيا ٔ�س8تاذ للك 

  . عند« هو معدل معقول
طبعا ٔ�« كنوافق الس8يدة املس�شارة فÏ يتعلق ببعض املسا¾، Tٔن 
 Ãطنا املس�هاذ املعدل �يعطينا تفاو$ت Lىل مس8توى املسا¾، م,ال ٕاىل ق

لقاو ٔ�ن ªس8بة التrٔطري يعين Úمة Uدا، حبيث د®ل اJراسات الفرªس8ية، كن
طالب للك ٔ�س8تاذ، ف�التايل ªس8بة Úمة �زاف، كذ¾  18ٔ�ننا عند« 

  . طالب للك ٔ�س8تاذ �31ل�س8بة {لر®ضيات وإالLالمEات عند« 
ٕاىل جEنا م,ال {لشعب ا{يل فهيا ٕاشاكل ªس-Eا هو الشعبة د®ل 

 270قmصاد والتدبري عند« §قmصاد والتدبري والشعبة د®ل القانون، §
طالب للك ٔ�س8تاذ، هذي يه الشعبة ا{يل كتعرف وا©د إالشاكل يه 
الشعبة د®ل §قmصاد والتدبري، جتدر إالشارة ٕاىل ٔ�نه اللكية ٔ�Lلنت Lىل 
فmح �ب الرتش8يح يف هاذ التخصص، لٔ�سف الشديد مل يتقدم ٔ�©د يف 

- 2013الية �رمس هذا التخصص، حبيث ٔ�ن الوزارة وفرت املناصب امل
، 2014، اTٓن كذ¾ اك�ن مXاصب مالية ٔ�خرى £ادي توفر �رمس 2014

�رمس هاذ الس8نة املالية هذي، لكن اك�ن هاذ إالشاكل ا{يل اTٓن مXك�ة 
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�كتو�ر  29( 1434ذو احل"ة  23ٔ2013( 

  .الوزارة Lىل ٕاجياد احللول املالمئة ¶¾
�كدت Lىل سري Lادي Tٔن ٔ »ٔrامة �لسري، فL يتعلق بصفة Ïما ف�ٔ

جEة كمت، جوج د®ل جمالس اجلامعات متت tالل هاذ ا{لقاءات البيداغو 
اجÈع د®ل ا{لجنة البيداغوجEة، كذ¾ العديد من اªTٔشطة ما  26الس8نة، 

  . ªشاط ثقايف نظمتو اللكية 15يفوق 
ف�التايل، بصفة Lامة اك�ن بعض إالشاكالت ا{يل مmعلقة �ش حنددو 

د هو يف هاذ الشعبة احلل، إالشاكل الوحEإالشاكل �ش ميكن لنا حنددو 
  .د®ل §قmصاد والتدبري ا{يل فعال ما �يتقدموش ٔ�ساتذة لهاذ اللكية

  .وشكرا

        ::::الس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسة
  . شكرا {لس8يدة الوز�رة

اللكمة Tٔ©د السادة . ن�mقل ٕاىل السؤال املوايل موضوLه اTٔحEاء اجلامعية
  .مشكورااملس�شار�ن من الفريق §س8تقاليل لتقدمي السؤال، فليتفضل 

        ::::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

  الس8يدة الوز�رة،
  الس8يد�ن الوز�ر�ن،

سؤال الفريق §س8تقاليل {لو©دة والتعادلية هيم �خلصوص مدى 
املعا«ة اليت يعا�هيا الطلبة ٔ�ثناء ولو»م ٕاىل اجلامعات، حبيث وUدت اTٔحEاء 

س والتخفEف من معا«ة الطلبة، وهذا ال اجلامعية ل�سهيل مrٔمورية التدر�
نناقشه وال شك فEه، £ري ٔ�ننا اليوم ٔ�صبحنا نالحظ العكس، ٔ�ن وجود 
اTٔحEاء اجلامعية وس8يV {لهدر ولتوديع التحصيل والثقافة هنائيا، سÏ8 ٕاذا 
رٔ�ينا ومتعنا، واملقصود هنا ال نعارض من ٔ�Uل املعارضة ولكن اللك يعمل 

وقات بل ال�سAب احلاصل يف اTٔحEاء اجلامعية، بدءا اليوم الكوارث واخلر 
من تعيني مد�ر اTٔحEاء اجلامعية و§جÈعية والثقافEة، هذا مد�ر Uديد 

تصفEة حسا�ت ) règlement de comptes(مهه الوحEد هو العقاب و
ضيقة عندما اكن هذا الرUل عندما اكن مد�را {لمدرسة احملمدية 

مت تعيXAه يف هذا املنصب ال ليشء سوى ٔ�نه {لمهندسني، وملفه ٔ�سود، و
ي�متي ٕاىل Uلباب الس8يد وز�ر التعلمي العايل، نعم، ٔ��ن يه املباراة؟ �يف مت 

 ناخmيار هذا الرUل ا¶ي مهه الوحEد هو التعسف والعقاب لزمالئه ا¶�
  مارس معهم وا¶�ن ٔ�ث-mوا Lىل ٔ�Lىل حسن Ýس8يريمه؟

، واتفقXا m1ح احلي اجلامعي السو�يس واLدتنا وزارة التعلمي العايل Lىل ف 
سAمت فmح  2012وقال الس8يد الوز�ر مشكورا ٔ�نه عند اJخول املدريس 

  .هذا احلي، حلد الساLة الزال هذا احلي مغلقا
ٕاضافة، اليوم �رى ٔ�ن الس8يد مد�ر اTٔحEاء اجلامعية خرج Lلينا مبذ�رة 

 60درمه ٔ�ي  3000 متنع التغذية {لطلبة، املن�ة ما اtذاوهاش، Tٔن دا�ر�ن
�لف ر®ل ا{يل اTٔب د®لو �يق�ط ٔ ٔ��لف ر®ل ما ميلكوش  60كرث من ٔ

يدtل والدو �سكXوا يف احلي اجلامعي، Lلام ٔ�ن ٕاىل اكن اTٔب اTٓن تيق�ط 
  اJراري �يفاش £ادي ؟  3ٔ�و  4ٔ�لف ر®ل وعندو  60

  .يف التعقEب £ادي ªرشح لمك ٔ�كرث الس8يد الوز�رة

        ::::الس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسة
  . شكرا

  .¾ اللكمة الس8يدة الوز�رة لٕالUابة Lىل السؤال، تفضيل

الس8يدة الوز�رة املنتدبة Jى وز�ر التعلمي العايل والبحالس8يدة الوز�رة املنتدبة Jى وز�ر التعلمي العايل والبحالس8يدة الوز�رة املنتدبة Jى وز�ر التعلمي العايل والبحالس8يدة الوز�رة املنتدبة Jى وز�ر التعلمي العايل والبحثثثث العلمي و¼كو�ن  العلمي و¼كو�ن  العلمي و¼كو�ن  العلمي و¼كو�ن 
        ::::اTٔطراTٔطراTٔطراTٔطر

  . شكرا الس8يد املس�شار احملرتم
بداية، طرحمت يف سؤالمك مجموLة من النقط اليت ال Lالقة لها �لسؤال 

دمك ٔ�ن Ýسrٔلوا عن �يفEة اخmيار الس8يد مد�ر ا¶ي توصلنا به، فٕاذا اكن بو 
ففي هذه احلاï تفضلوا بطرح السؤال يف هذا  ،)ONOUSC1(د®ل 

املوضوع، نق�Å �سؤال �ٓين وجنيب Lليه �ٓنيا، نعطيمك مجيع املعطيات ومجيع 
املساطر، مفن فضلمك اك�ن طبعا هناك مجموLة من اTٔعراف ا{يل كنمتشاو 

  .زراء، ا{يل كتنظم جمال اTٔس8ئV الشفويةLلهيا مجيع، مكس�شار�ن و�و 
فÏ يتعلق �لسؤال يعين طرح Lلينا ومتت يعين اس8تدLاؤ« يف هاذ 
اجللسة اJس8تورية {لجواب Lليه، وا¶ي ال Lالقة ] �ملعطيات ٔ�و �ل#م 
اTٔول ا¶ي قلمتوه يف البداية، السؤال ا{يل عند« يف هاذ اجللسة اJس8تورية 

ل اجلوانب، اجلانب اTٔول مmعلق �TٔحEاء د®ل اخلواص �يتعلق جبوج د®
واجلانب الثاين �يتعلق �لعدد د®ل يعين الربامج ا{يل يف ٕاطار الرفع من Lدد 
اTٔرسة يف اTٔحEاء اجلامعية، هذا هو السؤال ا{يل احXا اليوم اس8تدعينا من 

�Uل اجلواب عنهٔ.  
وزيع اTٔرسة يف ولكن بصفة Lامة، ٔ�ود ٔ�ن ٔ�ؤكد لمك ٔ�ن ما يتعلق بت

اTٔحEاء يف اTٔحEاء اجلامعية العمومEة، Tٔن طبعا اTٔحEاء اجلامعية فهيا 
اخلواص وفهيا د®ل العموم، عرف وا©د املسطرة شفافة Uدا، �شهد لها 
امجليع، هاذ الس8نة اكنت هناك ٕاجراءات صارمة فعال �ش ¼كون وا©د 

معيار د®ل : معايري §س8تفادة وفق معايري حمددة، متت يعين حتديد ٔ�ربعة
اtJل د®ل اTٔب، اTٔبو�ن، املعيار املتعلق بعدد إالخوة واTٔخوات ا{يل هام 

بعد اجلغرايف، �ٕالضافة {لمعيار ال حتت كفاï د®ل اTٔبو�ن، واملعيار د®ل 
د®ل التفوق املدريس، و�عÈد نظام معلومايت ا{يل مكXنا فعال ٔ�نه قدر 

Xا ما يتعلق �لتدtالت د®ل هذا وا©د وقف  %100إالماكن، ما نقولوش 
�يعرف وا©د املس�شار، هذا �يعرف وا©د الربملاين، هذا �يعرف وا©د 
الوز�ر، ©اولنا قدر إالماكن ٔ�نه يتخفف يف هاذ اليش اTٓن بوا©د ال�س8بة 

  .%100، يف ٔ�فق ٔ�ننا يف الس8نة املق�V ٕان شاء هللا يتخفف بــ %70د®ل 
س8بة لٔ�حEاء اجلامعية، ا{يل ابغيت نrٔكد Lليه هو فÏ يتعلق �LTٔداد �ل� 

والس8نة املق�V ٕان شاء هللا د®ل  2013-2014ٔ�نه tالل هذه الس8نة د®ل 

                                                 
1 Office National des Œuvres Universitaires Sociales et Culturelles 
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، العدد د®ل اTٔرسة £ادي يعرف وا©د التقدم �بري Uدا، مل 2015-2016
س8نة، دامئا  �40س8بق ] م,يل، حبيث مXذ ٔ�ول U iامعي وضع هذي 

دة يف Lدد اTٔرسة ٔ�و �يكون وا©د الز®دة د®ل اكنت ٕاما ما �يكوªش ز®
  .يف هاذ احلدود 2%، 1%

اس8تطاعت الوزارة وLرب املكmب الوطين  2014-2013اTٓن يف س8نة 
رس�ر ٔ�ي  11.187لٔ�عامل §جÈعية اجلامعية ٔ�نه يقدر �زيد ما يناهز 

هو ٔ�ننا نوصلو لـــ  2015-2014، واملربمج يف %�28ز®دة معدلها 
، ٕاىل زد« هاذ الس8نوات جبوج كنكونو زد« %22رس�ر ٔ�ي  60.960

العدد د®ل العرض ا{يل موجود ©اليا يف اTٔحEاء اجلامعية ويه  %50بــ
  .ªس8بة Uد Uد Úمة

  :الس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسة
  . شكرا الس8يدة الوز�رة

  .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
  ،الس8يدة الوز�رة احملرتمة

احXا اليوم ٕاىل كنا خندمو بالد« خصنا نتعاونو، والوجود د®لنا هنا «بع 
من £ريتنا ٔ�وال ومن الواقع املعاش، ما £ادي نزتايدوش، احXا £ادي ªشوفو 
اليوم هنبطو منش8يو £ري لسطات قدامXا، الناس اكريني يف سطات وقابطني 

ه اTٔحEاء بAت، «س بورجوازيني، هنبطو ملكXاس، منش8يوا لوUدة، را
اجلامعية ذيك املسطرة ا{يل طبق الس8يد املد�ر مسطرة فاشÝ ،Vشوهبا 
احملسوبية وÝشوهبا ٔ�ش8ياء ٔ�خرى، ٔ�ؤكد ؤ�حتمل مسؤولييت، وبغرية وحبرقة 
�¼لكم، ٕاين هنا ال ٔ�زايد بقدر ما ٔ�طالب بلجنة تقيص، و�كونوا معنا ٔ

  .املس�شار�ن واملنتخبني �ش نعرفو مدى مصداقEة ال#م
ا خصين حنط ٔ�« اTٓن سؤال ¼هيم املد�ر، احXا ال نتلكم عن خشص، ٔ�م

ولكن عندما نت�دث عن اTٔحEاء اجلامعية �رمهتا، املسطرة اليوم ا{يل Uاب 
�قول فاشV، حرمان الطلبة من اTٔلك ٔ ،Vهاذ الس8يد املد�ر مسطرة فاش

ر®ل  28وtا ما اtذاوش املن�ة ما ¼ميكن هلمش ®لكوا، احXا لكنا اقرينا بــ 
، وtا ما كناش ساكنني، هذا ا{يل يف اكر®ن طوما، )repas(د®ل 

واكر®ن اهنا® اTٔحEاء الهامش8ية ما عندوش م�Xة، قلنا راه تيق�ط ٔ�كرث من 
ٓ اTٔس8تاذة  60.000 �ر®ل، ولكن ما ®لكش، هذا راه ما يش Ýشجيع، 

ولكن ٔ�«  الس8يدة الوز�رة، هذا راه ما Ýشجيع، احXا ما يش كنزتايدو لواه،
ك�شوف راه س8ب�ان م�دل اTٔحوال، ا{لغة تبدلت د®لمك اليوم وصبحتو 

�كEو، بل ... كتقولوا لنا العام ز�نAالطلبة يف املغرب لكهم راه مش8ت�ني وت
  . £ادي �كون وا©د العزوف قاتل

  .ؤ�س�سمح، امسح يل الس8يد الرئAس

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

  .ة، ¾ اللكمةالس8يدة الوز�ر 

الس8يدة الوز�رة املنتدبة Jى وز�ر التعلمي العايل والبحالس8يدة الوز�رة املنتدبة Jى وز�ر التعلمي العايل والبحالس8يدة الوز�رة املنتدبة Jى وز�ر التعلمي العايل والبحالس8يدة الوز�رة املنتدبة Jى وز�ر التعلمي العايل والبحثثثث العلمي و¼كو�ن  العلمي و¼كو�ن  العلمي و¼كو�ن  العلمي و¼كو�ن 
        ::::اTٔطراTٔطراTٔطراTٔطر

ٕان شاء هللا لن �كون عزوفا، وٕان شاء هللا ¼كون نتاجئ ممتزية Tٔبنائنا 
مجيعا ا{يل احXا كنتعاونو اكملني �ش نوفرو هلم الظروف د®ل الن"اح يف 

عا ما يتعلق �لظروف §جÈعية، ٔ�حسن اTٔحوال، ومن هاذ الظروف طب
ا{يل الوزارة كتحرص حرص شديد Lىل التوفري د®لها، و¶¾ قلت بrٔنه 

، هذي راه %50£ادي ¼كون وا©د الز®دة يف Lدد اTٔرسة ا{يل �يبلغ 
  .مايش وا©د املسg ïٔrس8يطة

طلب د®ل  50.460كذ¾ فÏ يتعلق �الس8ت"ابة {لطلبات، توصلنا بــ 
د®ل Lدد  %77طلب مبعدل  38.973نا ٔ�ننا نوفرو السكن، واس8تطع 

الطلبات، مبعىن ٔ�ن الطلبة ا{يل �يتقدموا بطلبات �حلصول Lىل احلي 
اجلامعي فكمت §س8ت"ابة {لطلبات د®هلم مبعدل Uد Uد معقول، وهذه من 

  .يعين اجليدة Uدا اTٔمور 
طبعا ٕاىل ابغيتو تد�روا جلنة تقيص احلقائق يف ٔ�ي جمال، هذا 

mس8تورية يف جمال تقيص احلقائق، وتقصاو، اخJصاصمك، د�روا املسطرة ا
  . قلت رمبا خصمك تقيص احلقائق، مايش ٕاشاكل

�ل�س8بة لنا احXا ٕاىل عندمك معطيات ملموسة، مايش فقط lم Lام، 
، واك�ن خروقات، واك�ن، طيب، يكهذجنيو نقولوا املسطرة مايش يه 

س8تعد�ن هاذ املعطيات، بعثوا لنا هبا ولكن نتعاونو، «tذو، نعم، احXا م 
  .وªشوفوها ون��عوها

�« كام قلت يف البداية، قلت ٔ�نه ما ميك�ش من س8نة ٔ�و س8ن�ني �كون ٔ
وا©د املعدل د®ل الشفافEة ٔ�و ال ال�س8بة د®ل ٔ�ننا حنيدو ذوك إالشاكالت 

د®ل  %70، اكن احXا كنعتقدو ٔ�ن هاذ الس8نة اكنت %100ا{يل اكنت 
ة، املسطرة ا{يل يه اTٓن غتويل وا©د الشلك معلومايت جناح املسطر 

، كتدtل حىت البحث ا{يل �يكون �ل�س8بة {لمنح، غيدtل 100%
�ل�س8بة لٔ�حEاء اجلامعية، و�لتايل كنrٔملو ٔ�ننا ªس8مترو الس8نة املق�V، نوصلو 

  .%100لوا©د املسطرة شفافة 
 د®ل اخلروقات هاذ %30حىت ل  %20كنقول ميكن �كون يش 

، %100الس8نة، ممكن، Tٔن ما ميك�ش إالªسان يف الس8نة اTٔوىل يوصل 
، ٕاىل كنتو كتوفروا Lلهيا، معطيات دقEقة وحقEقEة، %30و% 20هاذ 

  .احXا مس8تعد�ن ن�سلموها من عندمك، ونظرو فهيا
�ل�س8بة لٔ�حEاء اجلامعية اخلاصة، مادام سrٔلتيو Lلهيا، واtا ما قلهتاش 

سrٔلتيو Lلهيا يف السؤال ا{يل توصلنا به، فكذ¾ سؤالمك، ولكن اTٓن يف 
�ٕالضافة لهاذ العرض املتعلق �TٔحEاء اجلامعية العمومEة، وا{يل ك�س8تاجب 
لوا©د الف±ة من الطلبة، فالوزارة حريصة كذ¾ �ش ¼كون اس8ت"ابة لوا©د 
الف±ة ٔ�خرى من الطلبة Lرب اTٔحEاء اجلامعية اخلاصة، وا{يل حلد اTٓن بلغت 
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س8بعة د®ل اTٔحEاء Uامعية، موزLة يف خمتلف ٔ�حناء املغرب، وا{يل يعين 
الوزارة قامت �تفاقEة رشاكة بAهنا وبني وزارة املالية من ٔ�Uل تAسري ٕا©داث 

  ...د®ل هاذ اTٔحEاء Lرب حتفزيات رضي-Eة
  .شكرا

        ::::الس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسة
د شكرا، شكرا ¾ الس8يدة الوز�رة، س8تكون لنا فرصة ٕان شاء هللا عن

دراس�Xا {لمزيانيات الفرعية لتعميق البحث يف املواضيع اØتلفة، وشكرا ¾ 
  .Lىل مسامهتك الفعاï يف هذه اجللسة املباركة

ون�mقل ٕاىل اTٔس8ئV املو»ة ٕاىل قطاع الش8باب والر®ضة، والسؤال 
اTٓين اTٔول حول تداعيات تrٔجEل امجلع العام {ل"امعة امللكEة املغربية لكرة 

   .القدم
اللكمة Tٔ©د السادة املس�شار�ن من الفريق احلريك، اTٔس8تاذ معر 

�دخEل تفضلٔ.  

        ::::املس�شار الس8يد معر ٔ�دخEلاملس�شار الس8يد معر ٔ�دخEلاملس�شار الس8يد معر ٔ�دخEلاملس�شار الس8يد معر ٔ�دخEل
  .gسم هللا الرمحن الرحمي

  الس8يد الرئAس،
  الس8يدة الوز�رة،

  السادة الوزراء احملرتمني،
  الس8يد الوز�ر،

املغربية فوجئ الرٔ�ي العام الوطين خبرب تrٔجEل امجلع العام {ل"امعة امللكEة 
�كتو�ر اجلاري، دون تقدمي  25لكرة القدم، وا¶ي اكن مقررا عقده يوم ٔ

توضي�ات حول اخللفEات لهذا التrٔجEل ا¶ي ¼كرر Tٔكرث من مرة، وجعل 
هذه اجلامعة tارج إالطار القانوين يف ظل بطبيعة احلال §س8تحقاقات 

رب لتنظمي الكربى اليت ت�mظر �رة القدم الوطنية وكذ¾ الزتامات املغ
  . مXافسات دولية وقارية

ويف هذا إالطار، ٔ�مام غياب صوت احلكومة لترب�ر الرٔ�ي العام Bر®ت 
ومالgسات هذا امجلع العام، روجت الص�افة الوطنية مجموLة من التفسريات 
والتrٔويالت حول ما يدور يف الكوالAس ٕالLداد هذا امجلع العام، ومن بAهنا 

اسة اجلامعة احلالية بعدم احلياد ومساندة الالحئة ٔ�خ�ار ¼هتم الوزارة ورئ
املعنية Lىل حساب ٔ�خرى، فضال عن Lدم الزناهة، �زاهة امحلV §نت0ابية 

  .ا{لواحئ املرحشةاليت ختص هذا املوضوع، بصفة tاصة 
  : Jينا ثالثة ٔ�س8ئV يف هذا املوضوع، الس8يد الوز�ر
ون عقد امجلع العام يف ما يه، ٔ�وال، اTٔس8باب احلقEقEة اليت حتول د

  موLده احملدد؟
عن اTٔخ�ار  ،2نيا، ما حصة االهتامات املو»ة {لوزارة بعدم احلياد

املرتددة حول دخول ٔ�طراف س8ياس8ية Lىل اخلط بغية التحمك يف نتاجئ امجلع 
  العام؟

ؤ�tريا، ما يه التدابري اليت تت0ذها لضامن قانونية امجلع العام 
  طاملا ٔ�Lلنمت عهنا؟ واJميقراطية اكلزتام ل

  .شكرا

        ::::الس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسة
  . شكرا {لس8يد املس�شار

  .اللكمة لمك الس8يد وز�ر الش8باب والر®ضة لٕالUابة 

        ::::الس8يد محمد والز�ن، وز�ر الش8باب والر®ضةالس8يد محمد والز�ن، وز�ر الش8باب والر®ضةالس8يد محمد والز�ن، وز�ر الش8باب والر®ضةالس8يد محمد والز�ن، وز�ر الش8باب والر®ضة
  .شكرا الس8يد الرئAس

  الس8يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
د يف البداية ٔ�ن ٔ�شري جوا� Lىل سؤالمك، الس8يد املس�شار احملرتم، ٔ�و 

£ادي نبدا . ٕاىل ٔ�ن يعين تrٔجEل امجلع العام يعود Tٔس8باب موضوعية وذاتية
د®ل اجلامعة هو قرار س8يادي، �يخص �Tٔس8باب ا¶اتية، ٔ�وال القرار 

  .اجلامعة بو©د�هتا بعني §عتبار §س8تقاللية د®لها Qشخص معنوي
ول §س8تقاللية £ادي منش8يو لٔ�س8باب املوضوعية، طبعا فاش كنق

وQشخص معنوي، هذا ما �يعنAش ٔ�ن ٕاىل طلبت §س�شارة د®ل 
الوزارة، وهنا �يبقى اJور د®لنا يعين كدور اس�شاري، ما ميك�ش £ادي 

  .نب0لو به، ٔ��يد ٔ�ن £ادي نعطيوه ولو من �ب §س8تXqاس
طيب، اTٔس8باب املوضوعية، طبعا من بعد ا{لواحئ ما مت تصفح الحئيت 

 {لرئاسة، تبني ٔ�ن طبعا اك�ن وا©د اجلوج د®ل املرحشني ما املرحشني
كتوفرش فهيم الرشوط العضوية يف الالحئة، Tٔهنم �ي�متيو جلوج د®ل 

من القانون واحضة وال تق�ل اجلدل، ٔ�« ابغيت  10اTٔندية، طيب املادة 
ال جيوز Tٔي عضو من : "انقراها Lليمك وابغيتمك تعطيوين عقلمك ق�ل وذنيمك

 ٔ�عضاء املكmب املد�ري مجلعية ر®ضية ٔ�ن �كون عضوا يف املكmب املد�ري 
  ". مجلعية ر®ضية ٔ�خرى

من القانون د®ل  118طيب اجلدل اليوم ٔ�ش8نو هو؟ هو ٕا©اï {لفصل 
تدtل ٔ�حاكم : "، بrٔن18الرتبية البدنية والر®ضة، ٔ�ش �يقول هنا الفصل 
النصوص التنظميية الالزمة هذا القانون ©زي التنفEذ ابتداء من $رخي ªرش 

انÈ رامك كتعرفوا ال�رشيع، ما Uاش املرشع وقال لتطبيقه  ،"لتطبيقه الاكمل
وحط نقطة، قال لتطبيقه الاكمل، اLالش؟ كام كتعرفوا، اك�ن يف ٕاماكنية 
التطبيق د®ل النصوص فهيا قسمني، فهيا طبعا ٔ�حاكم Qرشط ما غتدtل 

tاصة، سواء مراس8مي تطبيقEة ٔ�و  ©زي التنفEذ ٕاال من بعد صدور نصوص
مقررات وزارية، اLالش؟ Tٔهنا كتكون ممكV، هنا يف هاذ احلاï هذي يف 

، ما كتمكلو حىت ©اUة وما عندوش نص �ٓخر £ادي جيي 10الفصل 
  .اLالش £ادي حنس8بو ٔ�« Lىل ٔ�ش8ياء ا{يل ما واحضاش ٕاذا�مكلو، 

بيه من وراء ما ميك�ش ٔ�« خن  10هللا خيليمك الفصل واحض، الفصل 
، ن�س8ىن حىت تزنل املقررات الوزارية واملراس8مي التطبيقEة �ش 18الفصل 

�« دtلت يف ©زي التنفEذ اكمال ىن�سمٔ.  
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اJس8تور املغريب، هنار صوتنا Lليه، واش مكلناه؟ واش ما �قاش 
نصوص تنظميية ك�ش8تغلو Lلهيا اليوم، هل هذا يعين ٔ�ن هاذ اJس8تور ما 

؟ وحنن اليوم ªساءل مبقmىض اJس8تور ا{يل اكن خرجش ©زي التنفEذ
احلالل بني واحلرام بني وبAهنام ٔ�ش8ياء "موضوع تعاقد املغاربة، ٔ�عتقد ٔ�ن 

  . "م�شاهبات فاجmنبوا الش8هبات
  .وشكرا الس8يد الرئAس

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

  .اللكمة لمك اTٔس8تاذ معر ٔ�دخEل

        ::::املس�شار الس8يد معر ٔ�دخEلاملس�شار الس8يد معر ٔ�دخEلاملس�شار الس8يد معر ٔ�دخEلاملس�شار الس8يد معر ٔ�دخEل
  .ا الس8يد الوز�رشكر 

�وال، الس8يد الوز�ر، ال خيفى Lليمك �ل�س8بة لقانون الرتبية البدنية نظرا ٔ
{لظروف اليت مر مهنا، ونظرا {لمر©V §نتقالية اليت Lاشها الربملان بصفة 

  .Lامة يف ذ¾ الوقت بrٔن هذا القانون مر يف ظروف اللك يعرفها
الس8يد الوز�ر، ٔ�ال ¼رون وسؤالنا يف هذا املوضوع، هل {لوزارة ولمك، 

بrٔن هذا القانون كذ¾ ٔ�صبح من الرضوري ٔ�ن ¼كون هناك مراجعة يف 
هذا القانون، مع العمل ٔ�نه من طبيعة احلال هو قانون ©ديث العهد، ولكن 
نظرا {لظروف اليت مر مهنا ٔ�ال ¼رون بrٔن ©ان الوقت من ٔ�Uل مراجعة هذا 

Lة من القوانني التنظميية ٔ�و القانون، ومن ٔ�Uل كذ¾ ٕاذا اكنت هناك مجمو 
القوانني التطبيقEة اليت تصاحب هذا القانون من ٔ�Uل صدورها يف القريب 

  العاUل؟
  .شكرا لمك الس8يد الوز�ر

        ::::الس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسة
  . شكرا {لس8يد املس�شار

  .لمك اللكمة، الس8يد الوز�ر، لٕالUابة Lىل التعقEب

        ::::الس8يد وز�ر الش8باب والر®ضةالس8يد وز�ر الش8باب والر®ضةالس8يد وز�ر الش8باب والر®ضةالس8يد وز�ر الش8باب والر®ضة
لشق اªسmAو ا{يل طرحت Lيل احلياد د®ل الوزارة، عفوا £ادي �رجع { 

وا©د الفكرة gس8يطة، ٔ�« �وز�ر . طبعا ما ميك�ش نتدtلو يف هاذ اليش
ويص راه كنجمتع جبميع الرؤساء، خصوصا ٔ�نه عندي Uامعات ا{يل عندي 

  .طبيعي ٔ�نين جنلس معهم ٕاذاكام قلت فصائل مmقاتV ومmناحرة، 
ز�ن وال¼كmب ضبط، احبال محمد ما وقع، وهذا هو الغريب، ٔ�ن 

كAرسق، وفني ضبط؟ يف فضاء معويم ٔ�مام املٔ�، ٕاىل ابغيت الكولسة 
  . خصين نتخبا، مايش جنلس مع مسؤول ٔ�مام امل�ٔ 

املرحشني جبوج Uلست معهم، اTٔول Uلست معه يف مراQش،  ،�زيدك
، يف حسب القرLة، لو ٔ�ن ما )tirage au sort(وكنت كنتعىش معه يف 

د®ل ٔ�اكد�ر، ) le match test(والثاين هنار ي �ر«مج تلفزي، اكªش عند

  اكنت مXاس8بة تالقEنا ؤ�ش8نو هو العيب نتالقاو؟
ابغييت نلعبو لعبة القانون، ٔ�« ميكن يل جنلس مع املرحشني مادام  ،�زيدك

هو مرشوع مرحش، هنار يوضع الرتش8يح د®لو gشلك رمسي ميكن نت�اسب 
  . ع مرحش ما كندtلش ٔ�« يف هاذ §عتباراتLلهيا، ولكن ٕاىل اكن مرشو

�زيدك، ميكن ا{يل خصين نت�اسب Lليه هو ٔ�ن من بعد ما وضعوا 
الرتش8يح د®هلم، وليت ك�شوفهم يومEا تقريبا، وهذا هو ا{يل خص �هترض 
Lليه مايش اTٔول، م�دئيا ٕاىل ابغينا هنرضو Lىل القانون هو هذا، ولكن 

 ٔT الش؟Lالش كنت ك�شوفهم؟ اLن اTٔ رضيةTٔن كنا كنلقاو وا©د ا
إالشاكل احلقEقي والت�دي راه مايش هو اجلامعة، راه هللا �ريض Lليمك راه 

  . §س8تحقاقات، راه قلتهيا، الس8يد املس�شار، ا{يل Uاية
واش هاذ املغرب ما �يبقاش يف هاذ الناس؟ واش غنبقاو نتقاتلو بXAاتنا 

ساو فريق �  Uاية، وكن �ساو §س8تحقاقات ا{يلن ساو املشاريع وك � وكن 
̂ٔس ٕافريقEا هنا، فEنا هو؟ عوض �ش  وطين؟ راه احXا £ادي نظمو 
¼كون مشاريع ورؤى وتصورات ا{يل £ادي ¼كون فعال £ادي توضع هاذ 
الفريق الوطين وهاذ الصورة د®ل املغرب نصب اLTٔني د®ل هاذ املتبار�ن، 

  .مع اكمل اTٔسف ك�شوفو نقاش Uانيب
©د الرجوع {لرشد، وÝس8تحرض املصل�ة العامة، راه ما كنمتىن ٔ�ن يمت وا

�هيمش، املغرب ميكن �عتبار هاذ §س8تحقاقات ا{يل £اد�ن، راه حمتاج 
مجيع اTٔبناء د®لو، وحمتاج مجيع املسري�ن د®لو، ولكن ٕاذا در« اليد يف اليد 
ميكن £ادي منش8يو و£ادي �كونو يف مس8توى تطلعات املغاربة، ولكن ٕاىل 

هاذ اÊمتزيق ،£ادي منش8يو ممزقني، وكنظن ما �يكوªش راحب يف هاذ ابقى 
  . §جتاه

  .وشكرا
�ل�س8بة {لقانون، ما اك�ن حىت يش ٕاشاكل، احXا ٕاىل اكنت بعض 

يش ©اUة، القانون راه مايش lم مزنل   والاملالحظات Lىل بعض البنود 
�و مقدس، ميكن يتعرض و«قشوه بدون مر�ب نقصٔ .  

  .الس8يد املس�شار احملرتموشكرا 

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

ن�mقل ٕاىل السؤال املوايل، موضوLه رضورة العناية �مل�شrٓت الر®ضية 
اللكمة Tٔ©د السادة املس�شار�ن من فريق التجمع الوطين . الوطنية وتعمميها

  .لٔ�حرار لتقدمي السؤال، فليتفضل مشكورا

        ::::محمد القلومحمد القلومحمد القلومحمد القلويبيبيبيباملس�شار الس8يد املس�شار الس8يد املس�شار الس8يد املس�شار الس8يد 
  .شكرا الس8يد الرئAس احملرتم
  الس8يدة والس8يد�ن الوزراء،

  السادة املس�شار�ن احملرتمني،
الس8يد الوز�ر، لقد س8بق ودtلت وزارة الش8باب والر®ضة يف تصور 
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Uديد ٕالصالح قطاع الش8باب والر®ضة يف بالد«، هذا املرشوع ا¶ي 
قطاع ويقطع الصV مع �متناه مجيع املغاربة، وا¶ي يتو} ٕاصالح ال

املامرسات السابقة، مما جعل الر®ضة يف بالد« حتصد نتاجئ خميبة ل�ٓمال يف 
  .Uل الر®ضات

ولعل اÊهنج ا¶ي اكن مmبعا {لوزارة الوصية واملمتثل يف بداية ٕاجناز 
مالعب القرب وتعمميها Lىل الصعيد الوطين، وخصوصا القرى واملدن 

س8ية النطالقة Uديدة {لر®ضة الوطنية، اليشء النائية، ٔ�©د الراك|ز اTٔسا
ا¶ي يفرض Lلينا طرح ال�ساؤل حول ٕاسرتاتيجية احلكومة ونظرهتا {لب�Eة 
التحتية، خصوصا الكربى مهنا يف املالعب واملساحب اTٔوملبية واملر�بات 

الكفVE �ملسامهة يف تطو�ر خمتلف ٔ�نواع الر®ضات، وخصوصا  ،الر®ضية
صغرى، واليت تتكون من فرق الهواة والعصب، وتوفري �ل�س8بة {لفرق ال

إالماكنيات املالية الرضورية والب�Eة التحتية الالزمة لها، س8متكن املغرب من 
التوفر فعال Lىل ملف Uاهز وقوي من ٔ�Uل املنافسة Lىل طلب احmضان 

  .املغرب Tٔكرب التظاهرات القارية والعاملية
ن من لك هذا؟ وهل حلكومmمك ٔ��ن حن :الس8يد الوز�ر ¶ا، ªسائلمك

تصور واحض {لعناية �لب�Eات التحتية الر®ضية و§عتناء هبا وتعمميها Lىل 
  خمتلف اTٔقالمي والعامالت، خصوصا النائية مهنا واجلبلية؟ 

  .وشكرا

        ::::الس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسة
  . شكرا {لس8يد املس�شار

  .لمك اللكمة، الس8يد الوز�ر، لٕالUابة Lىل السؤال

        ::::ر الش8باب والر®ضةر الش8باب والر®ضةر الش8باب والر®ضةر الش8باب والر®ضةالس8يد وز�الس8يد وز�الس8يد وز�الس8يد وز�
  .شكرا الس8يد الرئAس

  . شكرا الس8يد املس�شار احملرتم Lىل طرح السؤال
�« ٕاىل امسحيت، الس8يد املس�شار، شوف ما £اد�ش نبدا ªرسد Lليك ٔ

�ش8نو در«، راه رمبا كتعرفوا ٔ�ش8نو در«ٔ .  
دا� اجعبين ميل كهترض Lىل القرب وLىل املناطق النائية، وهاذ اليش 

تعاونو فEه، هاذ اليش راه قلهتا وLاودت قلهتا، واش ت�شوفين ٔ�« راه خصنا ن 
£ادي منيش و£ادي حنط مس8بح يف وا©د اTٔرض ا{يل ما كنعرفش د®ل 

  من؟
هذي املسؤولية د®لنا، ٕاىل ابغيتو نبقاو ن�ساءلو ونبقاو نت"اوبو £ادي 

�« ابغيتك يف . نضيعو الوقت هااك، ٔ�« كهنرض معك �لقلب، امسح يلٔ
عوض �ش تطرح Lيل السؤال جتيب يل ملف د®ل املنطقة ا{يل كت�متي ال

لها واخلصاص ا{يل فهيا وªشوفو الرشااكت ا{يل £ادي نقدرو ند�رو، ولكن 
ٕاىل ابقEنا £ري يف اTٔس8ئV واTٔجوبة، ومسحوا يل راه هاذ السؤال تطرح 

  .وLاود تطرح ولكمك كتعرفوا
�«شدمك، كنقول لمك ها اTٔبو ٔ »�اب مفmو©ة، ها اTٔ®دي ممدودة، ¶¾، ٔ

ها اTٓذان صاغية، جEو عند« وجEبو لنا ملفات، جنلسو Lىل اخلصاص 
ونلقاو رشااكت ونتعاونو من هنا ومن هنا، واكينة ٕاماكنيات �ش فعال 

  .نقدرو ندمعو
العامل . العامل القروي، عندي فEه اليوم ٕاشاكل، ٔ�« قلهتا كهتم العقار

Lليه، واجEو جنلسو وªشوفو حىت بعض  اجلبيل اtالص ما هترضش
اخلطرات ٕاىل ما اكªش حىت العقار �ش ند�رو ٔ�صناف ر®ضية معينة ا{يل 
كتحتاج اTٔرض، راه اكينة و©دة ا{يل ما كتحتاجش قطع �برية د®ل 
اTٔرض، ونلقاو خترجيات، ولكن امسح يل، كتقول يل ٕاسرتاتيجية، راه 

Lاون�AXش ٔ�نت �لقرب د®¾ وب�سهل ªسرتاتيجي ٔ�« حىت نعيا، راه ٕاىل ما 
  .Lيل املrٔمورية �ش حنل املشلك د®ل العقار، راه ما ميك�ش منش8يو ابعاد

¶¾، ما ابغي�ش ªرسد Lليك بrٔن در« امللعب الك�ري يف طن"ة، 
وامللعب الك�ري ا{يل Lاد ©لينا يف ٔ�اكد�ر، هاذ اليش كتعرفوا ما £اد�ش 

املالعب الكربى tلهيا عندها ماÊهيا، ٔ�« . ..نقولو ¾، ٔ�« ابغيت �ركز Lىل
ابغيت �ركز معك Lىل املالعب د®ل القرب، هذاك اليش ا{يل حمتاج 
املواطن اليوم، ند�رو ٔ�س8يدي مساحب صغرية، لقى يل اTٔرض ونلقاو رشاكة، 
ند�رو مالعب د®ل القرب ونلقاو صيغة مع اBالس، راه در« املالعب 

شاكل فهيا، اعرفيت ٔ�ش8نو هو؟ Tٔن القرب د®ل القرب، ولكن عند« إ 
�ش8نو هو؟ راه قلهتا وLاودهتا ورمبا ما £اد�ش نrٔكد Lلهيا �لشلك الاكيف، ٔ
�ش8نو هو القرب؟ راه مايش £ري نقربو وا©د امل�شrٔة {لش8باب، راه خص ٔ
الولوج ªسهلوه Lلهيم، Tٔن �ش كنقرب ¾ وكنقول ¾ tلص، راه بعدت 

  . Lليك Lاو2ين gشلك �ٓخر
، حىت املسïٔr د®ل التلكفة ٔ�و الولوج لهاذ امل�شrٓت الر®ضية يعين إاذ

مسïٔr ا{يل خص ªشوفوا مع اBالس �يفاش نقدرو ند�روها، اLالش؟ Tٔن 
يف املزيانية  0,3عند« ٕاشاكل، الوزارة راه كتعرفوا ٔ�ش8نا يه املزيانية د®لها، 

  .د®ل اJوï، يعين ال متثل شA±ا
Lاونو«، راه احXا مايش كنقولو لمك، راه حمتاجEنمك  ¶¾، احXا ها العار

تتعاونوا معنا يف هاذ اليش، وما ميك�ش �كونوا ©ارض�ن ٕاال �Jمع د®لمك 
واملعاونة د®لمك، هللا خيليمك ٔ�« كنعاودها وكنعاود نrٔكدها �Vٓ لعندي 
وجEب يل امللفات هللا يعطيك السرت و�ٓجEو نعطيو يش ©اUة �ش هاذ 

وف بrٔن در« يش ©اUة، ٔ�ما £ري نبقاو يف اTٔس8ئV ويف اTٔجوبة الشعب �ش
  . فامسح يل راه ما £ادي�ش منش8يو ابعيد

وما ابغي�ش نقرا Lليك هاذ اليش راك كتعرفوا وكتعرف امل�شrٓت ا{يل 
اكينة، ولكن ٔ�« ابغيت منيش يف امل�شrٓت ا{يل كهتمك وا{يل كهتمين، Tٔن 

س8بة، ال ٔ�« وال ٔ�نت، هذي راه £دا £ادي �كونو موضوع مساءï وحما
  .مسؤولية مmقامسة وم�شاركة، �Vٓ نتعاونو Lلهيا

  .وشكرا الس8يد الرئAس
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        ::::الس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسة
  .اللكمة يف ٕاطار التعقEب لفريق التجمع الوطين لٔ�حرار

        ::::املس�شار الس8يد محمد القلواملس�شار الس8يد محمد القلواملس�شار الس8يد محمد القلواملس�شار الس8يد محمد القلويبيبيبيب
شكرا الس8يد الوز�ر Lىل §س8تعداد د®لمك بطبيعة احلال وLىل 

  .©ة د®لمكالرصا
  الس8يد الوز�ر، 

إالشاكل ا{يل عند« ... احXا يف مXاطق «ئية، ؤ��متي لوا©د اجلهة د®ل
 -احلس8مية-احXا هو �يخصنا وا©د §لتفافة ٕاىل ©د ما لهاذ اجلهة $زة 

$و«ت، هاذ اجلهة عندها بعض اTٔقالمي ا{يل كت�mج وا©د اØدر، وا{يل هو 
��ر gشلك سليب Lىل العقول وLىل اTٔجسام تفىش بوا©د الطريقة Úوï و ٔ

  . د®ل الش8باب
فÏ خيص املالعب د®ل القرب، ¼لكمتو Lىل الهزاï : ا{يل ابغينا احXا

د®ل املزيانية د®ل الوزارة، وما �¾ يف وا©د امجلاLة يف العامل القروي وال 
ا{يل اجلبيل �ٓش غيكون املزيانية د®لها؟ ٔ�ش8نو عندها؟ ٔ�ش8نو يه املداخEل 

د®ل إالLانة د®ل  TVA تعمتد يف املداخEل د®لها Lىل ّ� عندها؟ ®
�ٓش ابغيت تد�ر ¾ هاذ امجلاLة وال هاذ الب�ية يف املناطق  ،ïوJا
النائية؟ كتعمتد Lىل القمية املضافة ا{يل غتعطهيا لها اJوï، ختلص هبا 

اي�يت امجلاLة املوظفني ومتيش يف ©الها، ما عندها حىت ©اUة، والو، ٕاىل س
  .تقدر تدtل معك يف ٕاطار رشاكة يف العقار ٕايه، هذا ©ل وارد

وفÏ خيص املالعب د®ل القرب، اك�ن املبادرة حىت يه اش8تغلت 
�¼لكم ¾ عن املدن ا{يل يه صغرية ٕاىل ©د ما، . ؤ�عطت اTٔلك د®لهأ »�ٔ

  .جهةواحXا £ادي نقارنو يف ٕاقلمي $و«ت £ري الوضع د®لها �ل�س8بة {ل 
ٓ الس8يد الوز�ر، راه �قني يلعبوا يف الرتاب، وراه الناس  �وامللعب، 
حىت ذيك الفريق ا{يل غتبغي تدمعو ٔ�و امجلهور غيبغي يدمعو غيتفرج من 
�را، من السور من �را، ما غيعطي حىت يش ر®ل وا©د، واTٔرضية �يق 

اة، ٕاما ميش8يو يلعبوا يف الرتاب، واÊهنار ا{يل غتطيح الش8تا راه غتUٔrل املبار 
ها املعضV ا{يل غنقول . يلعبوا يف فاس وال مكXاس وال ميش8يو لتازة يلعبوا

¾.  
احXا ٕاىل اهمتيتو يف العامل اجلبيل والنايئ فÏ خيص �ل�س8بة ملالعب 
القرب ٔ�هال وسهال، ولكن ذيك املالعب ا{يل يه Lىل اTٔقل ٕاىل Uا يش 

ت Lىل اTٔقل جييبوه {لمقر د®ل فريق مضيف �ل�س8بة {لب�ية يف ٕاقلمي $و«
إالقلمي، وعند« وا©د امللعب �سا|ر املالعب د®ل البالد ونعت�Eو به وند�رو 

و�زرعو فEه ا{يل اكن، غيبان اخرض بعدا، ما يبقاش فEه الرتاب، ... ليه £ري
  ...والالعب ميل يطيح الراكيب د®لو

  .وشكرا

        ::::الس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسة
  . شكرا لمك

  .الوز�ر، يف ٕاطار الرد Lىل التعقEب اللكمة، الس8يد

        ::::الس8يد وز�ر الش8باب والر®ضةالس8يد وز�ر الش8باب والر®ضةالس8يد وز�ر الش8باب والر®ضةالس8يد وز�ر الش8باب والر®ضة
ما ميكن يل ٕاال �مثن ال#م د®¾، الس8يد املس�شار احملرتم، يعين هذي 
معا«ة احXا كنعرفوها، ولكن راه شوف ميكن اشوية من عندمك، احXا عند« 

ليش ا{يل راه هاذ ا... وا©د يش اشوية وانÈ عندمك يش اشوية، واشوية من
كنقول، هذا هو ال#م، اشوية من عند« واشوية من عندمك و£ادي نلقاو، 

��يد ٔ�ن £ادي نلقاؤ.  
مث اك�ن رشااكت، راه ما اكي�ش £ري امجلاLة، يعين اك�ن اBالس اTٔخرى 
املنتخبة، اك�ن اجلهة، اك�ن اBلس إالقلميي، ميكن جمالس ٔ�خرى ا{يل ميكن 

ما ابق�Eش  50-50شوف حىت ذيك  تدtل معنا واحXا مس8تعد�ن،
»�خصوصا يف امجلاLات ا{يل فعال فقرية، ولينا كن�اولو نقادو  ،كند�رها ٔ

معها يش اشوية، وtا مايش قانونية ولكن من ٔ�Uل املصل�ة العامة احXا 
  .مس8تعد�ن ند�روها

¶¾، الس8يد املس�شار، �Vٓ لعندي هللا �ريض Lليك، و�ٓجEو حنلو 
  . نا®هذا، وحن-سو ه ) terrain( هاذ املشلك د®ل هاذ

  .وشكرا

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

ïد السادة . السؤال املوايل، واقع مراكز إاليواء وحامية الطفو©Tٔ اللكمة
  .املس�شار�ن من فريق اTٔصاï واملعارصة

        ::::املس�شار الس8يد ٔ�محد العاطفياملس�شار الس8يد ٔ�محد العاطفياملس�شار الس8يد ٔ�محد العاطفياملس�شار الس8يد ٔ�محد العاطفي
  .شكرا الس8يد الرئAس

  انيني احملرتمني،السادة والس8يدات الربمل
  السادة الوزراء،
  الس8يدة الوز�رة،

�مام الوضعية املزرية اليت تتخبط فهيا العديد من مراكز إاليواء وحامية ٔ
الطفوg ïس-ب انعدام الظروف املالمئة وحمدودية إالماكنيات الرضورية 
{لتrٔهيل §جÈعي والنفيس {لطفل، يف ظل غياب �رامج هادفة {لتكو�ن 

املوا�بة النفس8ية من شrٔهنا املسامهة يف امحلاية §جÈعية والرتبوية والتrٔطري و 
  .{لطفل

  الس8يد الوز�ر احملرتم، 
ٕان هذه الوضعية املزرية، تدعو« ملساءلتمك حول تصورمك وإالسرتاتيجية 

  . {لهنوض مبراكز إاليواء وحامية الطفوï لتضطلع مبهاÚا §جÈعية والرتبوية
  .وشكرا الس8يد الرئAس

        ::::الس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسة
  . شكرا {لس8يد املس�شار
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  .الس8يد الوز�ر، لمك اللكمة يف ٕاطار إالUابة عن السؤال

        ::::الس8يد وز�ر الش8باب والر®ضةالس8يد وز�ر الش8باب والر®ضةالس8يد وز�ر الش8باب والر®ضةالس8يد وز�ر الش8باب والر®ضة
  .شكرا الس8يد الرئAس

  الس8يد املس�شار احملرتم،
ميكن فايت السؤال تطرح مرات ومرات وتطرقXا لعنارص إالUابة، 

سابقا اهرضت Lىل املتابعة النفس8ية ولكن مرة ٔ�خرى ابغيت نذ�ر، كام قلت 
حىت ٔ�« اشوية خصين مmابعة نفس8ية Tٔن هاذ اليش حىت هو وىل يقض 

عس Tٔن هاذ الوضعية هذي فعال كتrٔرق نمضجعي، ما �كذgش Lليك ما كن 
  وما ميك�ش �كونو خفور�ن هبا، ولكن اLالش؟

ل اليوم اك�ن وا©د التفكري، وا©د التفكري Tٔن ما ن�ساوش املسïٔr د®
حامية د®ل الطفوï، يعين كرثة املتدtلني، راين قلهتا يف فرصة فائتة، اكينة 
وزارة الش8باب والر®ضة، اك�ن الوزارة د®ل التضامن واTٔرسة، اك�ن الوزارة 

  . ٕاخل... د®ل العدل، اك�ن املرصد الوطين
�و وا©د الهيئة ا{يل £ادي ٔ ïشاء وا©د الواكªاليوم اك�ن التفكري يف ٕا

هاذ اجلهود، Tٔن حىت رمبا ذيك قV الن"اLة رمبا يف العمل د®لنا �يجي تو©د 
  .ٕاىل Ýش�ت هاذ اجلهود

، اليوم التوUه ا{يل اك�ن £ادي يف هاذ §جتاه، طبعا ما £اد�ش ٕاذا
�قر بrٔن هاذ اليش ا{يل �يتدار £ري اكيف، وفاش ٔ »�نقول ليك ٔ�ش8نو در«، ٔ

نة موارد مالية ا{يل قليV ما قلت £ري اكيف Lاو2ين £ادي �رجع ¾ اكي 
اكفEاش، اك�ن موارد gرشية £ري مؤهV، وا{يل كن�اولو نrٔهلو وق�ل نوصلو 

» ،Vٔهيل فه5ي بعدا ضعيفة، ما اكيناش، قليrرةدحىت {لت.  
عند« ٕاشاكل د®ل الب�Eة التحتية، طبعا كن�اولو يف لك س8نة كن�اولو 

س8نو Uانب التجهزيات د®ل املؤسسات س8نو®، كن�اولو حن  5�رممو وا©د 
واملعدات {لرفع من جودة اخلدمات، فÏ خيص التrٔهيل د®ل العنرص 

دورة ¼كوي�Eة ولقاء  41ال-رشي مقنا بوا©د اBموLة د®ل نقدر نقول ¾ 
درايس بتعاون مع مجموLة د®ل الرشاكء، ؤ�يضا حىت مع مجعيات اBمتع 

  .ٕاخل... املدين 
�قا ما كرتقاش ¶اك اليش ا{يل ابغينا، ما الربامج نقدر نقول ¾ بrٔهنا 

غنقوليكش كند�رو يش ©اUة tارقة {لعادة، الربامج �قا حمدودة، اLالش؟ 
ا{لهم ٕاىل اس8ت�Xينا الرب«مج الك�ري د®ل العطV {لجميع ا{يل كنعطيو فرصة 
�هنم �س8تفدوا مXو هاذ اTٔطفال، ولكن خصين نعرتف ¾ بrٔن فعال �يق ما ٔ

�ش �كون وا©د العرض د®ل هاذ الربامج ا{يل ¼كون يف وصلناش فعال 
هاذ املس8توى، ؤ�« قلت ¾ ٔ�« ما كنعرفش خنيب، راه قلت ¾ إالماكن 
يعين املشلك فني اك�ن هو هاذ الضعف د®ل املوارد ال-رشية وضعف حىت 

  .د®ل املوارد املالية
Èم ومع ذ¾، اك�ن وا©د اBموLة د®ل الهيئات دولية، ابدات اه

مشرتك ا{يل كتدtل معنا يف وا©د اBموLة د®ل التكوينات، يف وا©د 

اBموLة د®ل الربامج، ا{يل كنقول ¾ بrٔن مازال خصها تتقوى، ومازال 
خصها ¼منى �ش �كونو يف مس8توى الطموح د®ل §نتظارات ال د®لمك وال 

  . يف املس8توى يعين §نتظارات د®ل اTٔطفال د®لنا
  .وشكرا

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

  .اللكمة Tٔ©د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعقEب

        ::::املس�شار الس8يد ٔ�محد العاطفياملس�شار الس8يد ٔ�محد العاطفياملس�شار الس8يد ٔ�محد العاطفياملس�شار الس8يد ٔ�محد العاطفي
  .شكرا الس8يد الرئAس

  الس8يد الوز�ر، 
رمغ اجلهود اليت تبذلها . د®ل النقط 3نلخصو التعقEب د®لنا يف غ 

ï، فٕان ذ¾ الزال دون الوزارة لتوس8يع ش8بكة مراكز إاليواء وحامية الطفو
املس8توى ا¶ي نتوtاه مجيعا، وذ¾ راجع ٕاىل جحم اخلصاص والتrٔخر ا¶ي 

  .¼رامك مXذ عقود
الباب الثاين، مبا ٔ�ن §عÈدات املالية اØصصة لهذا القطاع لن تفي مبا 
هو مطلوب يف هذا الشrٔن، ومبا ٔ�ن مسïٔr ٕا©داث مراكز إاليواء وحامية 

لت جماال {لرتبية، ممكال لوظائف اTٔرسة واملدرسة، الطفوï اكنت والزا
وجماال لكسب ٔ�سس وقواLد املواطنة، واك�شاف ا¶ات، واك�ساب القمي، 
فٕاننا نطلب مXمك ٕايضا©ات ٔ�كرث حول الطرق الكفVE �هتييء مراكز إاليواء 

  .وحامية الطفوï ؤ�يضا طريقة ومهنجية وفلسفة اÊمتويل
وزارة يف �ر«مج حمدد لتعز�ز مشاريع النقطة الثالثة، هل فكرت ال

رشاكة مع اBالس املنتخبة واجلهات وتفعيل إالماكنيات اليت ي�Eحها التعاون 
  اJويل لتعز�ز ش8بكة مراكز إاليواء وحامية الطفوï؟

  .وشكرا

        ::::الس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسة
  . شكرا {لس8يد املس�شار

  .لمك اللكمة، الس8يد الوز�ر، {لرد Lىل التعقEب

        ::::ر الش8باب والر®ضةر الش8باب والر®ضةر الش8باب والر®ضةر الش8باب والر®ضةالس8يد وز�الس8يد وز�الس8يد وز�الس8يد وز�
شكرا {لس8يد املس�شار، وهللا ما ميكن يل £ري �مثن هاذ اليش ا{يل Uا 
يف lمك، ولكن خصمك تعاونو«، ودا� احXا قلنا ¾ هاذ اليش ا{يل 

  . اعطى هللا هو هذا
فعال يعين املسؤولية د®ل الطفل مسؤولية د®ل امجليع، الوزارة راه 

 القرب اكينة جمالس، راه هاذو هام ا{يل بعيدة، بعيدة من الفوق، لكن يف
خص، اBالس هام انÈ، هللا �ريض Lليمك، ٕاىل قدرتو تعاونو« يف هاذ اليش 
. ميكن £ادي حتلوا Lلينا �زاف املشالك ريJ نوصلو لهذيك الواكï ا{يل ابغينا

��يد راه ٔ�« ما ميكن £ري �مثن ال#م د®ل الس8يد املس�شار، ويه فكرة ٔ
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Vة املوقرةهائ�  .، ؤ�« كنت س8بق يل طرحهتا هنا يف هاذ الق
وفعال احXا هاذ اJراري هاذو ٕاىل بغينا راه اوالد« اكملني، وا{يل ما 

¶¾، هاذ الهاجس خصو . خرج من اJنيا ما خرج من اعقEهبا
 Vاي�ي�س8تحرض، خصو ي�س8تحرض ونتعاونو Lليه اكملني، كام قال اTٔخ ق

ن هنا، اشوية من عندمك واشوية من عند«، ٔ��يد اشوية من هنا واشوية م
�ننا £ادي نلقاو احلل ؤ�ننا ٔ��يد ٔ�ننا £ادي ªس�مثرو يف ذاك املغرب ا{يل فعال ٔ

  . £ادي �كون Uد�ر �Tٔبناء د®لو
  .وشكرا الس8يد املس�شار احملرتم

        ::::الس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسة
  . شكرا {لس8يد الوز�ر، وشكرا ] Lىل مسامهته يف هذه اجللسة

املاء ن�mقل ٕاىل السؤال اTٓين املوUه ٕاىل الس8يد وز�ر الطاقة واملعادن و و 
اللكمة Tٔ©د . والبA±ة حول التنقEب Lىل النفط واس8تغالل الصخور النفطية

السادة املس�شار�ن من فريق الت�الف §شرتايك، فليتفضل الس8يد رئAس 
  .الفريق مشكورا

        ::::املس�شار الس8يد العراملس�شار الس8يد العراملس�شار الس8يد العراملس�شار الس8يد العريبيبيبيب خربوش خربوش خربوش خربوش
  .لرئAسشكرا الس8يد ا

  الس8يدة الوز�رة،
  الس8يد الوز�ر،

  الس8يدة املس�شارة،
  السادة املس�شار�ن،

¼اك�ر يف املدة اtTٔرية احلديث إالLاليم عن احÈل وجود اك�شافات 
نفطية و¼زايد Lدد الرشاكت العاملية الراغبة يف التنقEب عن النفط، tاصة 

  .يف عرض السوا©ل اTٔطلس8ية
بعض وسائل إالLالم، فٕان هناك تفاءال  ومن tالل ما اطلعنا Lليه يف

خبصوص وجود �ٓ�ر نفطية يف هذه املنطقة، مما جيعلنا ªسائلمك، الس8يد 
الوز�ر، عن مدى حصة ما ي�رش هبذا اخلصوص؟ وهل هناك ما �زيك هاذ 
التفاؤل من tالل النتاجئ اTٔولية لالس8تكشافات اجلارية ٔ�و من tالل 

غبة يف التنقEب عن النفط يف اJراسات املنجزة من طرف رشاكت را
  املغرب؟

كام نغتمن الفرصة ملساءلتمك، الس8يد الوز�ر، خبصوص اس8تغالل الصخور 
النفطية اليت يتوفر Lلهيا املغرب، واليت ظلت بدون اس8تغالل اعتبارا 
الرتفاع ¼لكفة ذ¾، لكن مع ارتفاع ٔ�مثان النفط ٔ�صبح �ٕالماكن جتاوز 

ة ضامن احلد اTٔدىن من إالنتاج يف Lالقاتنا مشلكة التلكفة، ٕاضافة ٕاىل ٔ�مهي
�Tٔسواق اخلارجEة، Lلام ٔ�ن اس8تغالل الصخور النفطية ٔ�صبح مطرو©ا 

  .ٕ�حلاح Lىل الصعيد العاملي ملوا»ة ارتفاLات ٔ�سعار النفط
  .وشكرا

  

        ::::الس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسة
  . شكرا {لس8يد املس�شار

  .لمك اللكمة، الس8يد الوز�ر، لٕالUابة Lىل السؤال

        ::::، وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبA±ة، وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبA±ة، وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبA±ة، وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبA±ةعامرةعامرةعامرةعامرةااااعبد القادر عبد القادر عبد القادر عبد القادر يد يد يد يد الس8 الس8 الس8 الس8 
  .gسم هللا الرمحن الرحمي

  .شكرا الس8يد الرئAس
  .شكرا الس8يد املس�شار

  السادة املس�شار�ن،
  الس8يدة الوز�رة،

تفضلمت، الس8يد املس�شار، املوضوع موضوع Úم Uدا، وميكن هو كام 
�ن نقول كام يقال �لعربية واحلديث فEه ذو جشون، �عتبار ٔ�ن اTٓمال املعلقة ٔ
Lىل هذا املوضوع من Jن املغاربة مجيعا واحXا مكسؤولني ؤ�نمت مكس�شار�ن 
�برية Uدا، لكن كذ¾ يف الشق اTٓخر الواقع د®ل §س8تكشاف د®ل 

  . احملروقات gشلك Lام هو واقع عنيد Lىل لك ©ال
فصحيح ٔ�ن يقال اليشء الك,ري Lىل هذا املوضوع، ؤ�« ابغيت £ري، ٕاىل 
مسحت الس8يد املس�شار، �رجعو لٔ�صل ا¶ي ªش8تغل به حىت يفهم ما 

  .�كmب حول هذا املوضوع
ات يف املغرب تXAص راملسïٔr اTٔوىل هو ٔ�ن القانون د®ل الهيدرواكربو 

رف ــــــــ ثالثة مرا©ل، اكينة املر©V اTٔوىل ا{يل يه مر©V د®ل التعLىل
)la reconnaissance( ب ويه فهياEد®ل التنق V©الثانية يه مر V©املر ،

  . مر©لتني، واملر©V الثالثة يه مر©V §س8تغالل
يف معوما، ميكن ٔ�ن نقول ٔ�ننا يف كثري من اBاالت يف املغرب حنن نوUد 

املر©V اTٔوىل واملر©V الثانية لس8نا يف املر©V اtTٔرية  V الثانية، بنياملر©
  .د®ل §س8تغالل

بطبيعة احلال عندما �رى ما مت القEام به يف الس8نوات اtTٔرية جند ٔ�ن 
 2013هناك خط تصاLدي حقEقي، واJليل Lىل ذاك اليش هو ٔ�ننا يف 

ٕان  2013شايف يف برئ اس8تك  11£ادي ند�رو تقريبا حوايل  2014ويف 
برئ  20£ادي ند�رو حوايل  2014، ويف 2013شاء هللا، �مكلو يف 

  .اس8تكشايف
لكن هذه اTٓ�ر يه �ٓ�ر تقد�رية ملا ميكن ٔ�ن ¼كون Lليه اØزو«ت، 

tارج حفر اTٓ�ر،  %100ولAس هناك اTٓن طريقة Lلمية يعين موثوق فهيا 
رت، وميكن يل نتلكم ¾ Lلهيا مبعىن ملا تتكون وا©د العدد د®ل اTٔعامل تدا

حبال اJراسات اجليولوجEة، حبال املُسو©ات §هزتازية الثنائية والثالثية 
gشلك Lام، هاذ اليش تدار يف ) sismique(اTٔبعاد، ما �سمي بــ 

املغرب، وبطبيعة احلال هناك مXاطق مmقدمة Lىل مXاطق ٔ�خرى، tاصة 
©يل د®ل طن"ة العرا�ش قاï، الغرب واخلط الساساملناطق د®ل م 

 .واملنطقة د®ل تندرارة



�كتو�ردورة  –شار�ن مداوالت جملس املس� ٔ 2013 

18 

�كتو�ر  29( 1434ذو احل"ة  23ٔ2013( 

، حلد اTٓن ما قEل يف وسائل إالLالم، حىت وسائل إالLالم ٕاذا
اTٔجXبية، لAس هناك تقد�ر حقEقي Øزو«ت ممكن ٔ�ن ¼كون موجودة يف 
هذه املناطق، لكن Jينا حنن مؤرش�ن، ؤ�« تنقول هذا lم بطبيعة احلال 

  :ني، Jينا مؤرش�نمسؤول مع السادة املسؤول

  املؤرش اTٔول هو ٔ�ننا رفعنا من املس8توى د®ل حفر اTٓ�ر؛ -

 British(واملس8توى الثاين هو دخول بعض الرشاكت الكربى حبال  -
Petroleum (ىل اخلط، لكن دون ذ¾ الزال هناك معلL ... 

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

  .Eب لفريق الت�الف §شرتايكاللكمة يف ٕاطار التعق 

        ::::املس�شار الس8يد عبد ا{لطيف ٔ�معواملس�شار الس8يد عبد ا{لطيف ٔ�معواملس�شار الس8يد عبد ا{لطيف ٔ�معواملس�شار الس8يد عبد ا{لطيف ٔ�معو
  .شكرا الس8يد الرئAس

  الس8يد الوز�ر، 
مXاس8بة طرح هذا السؤال لAس فقط من Uانب التعرف Lىل ما �سمع 
من tالل وسائل إالLالم حول وجود Lدد اTٓ�ر واس8تكشافات فÏ يتعلق 

جلانب املتعلق �س8تغالل �لنفط، الغرض اTٔسايس شار يف السؤال ٕاىل ا
  .الصخور الصخرية وموقف اJوï واحلكومة مهنا، مل يمت اجلواب عنه

فكXعرفو بrٔنه مXذ ٔ�كرث من س8ن�ني ونصف يف حكومة سابقة من 
احلكومات احلالية، هناك مت إالLالن عن إالسرتاتيجية الوطنية {لطاقة، 

   .الهدف مهنا هو حتقEق ªس8بة �برية من §س8تقالل الطايق
اعمتدت هذه إالسرتاتيجية اليت قدمت ٔ�مام Uالï املL Ãىل تفعيل ما 

وحتفزيها Lىل مجيع املس8تو®ت Lىل ¼ك,يف �سمى �لن"اLة الطاقEة، 
§س8تكشافات والتنقEبات، Lىل كذ¾ اس8تغالل إالماكنيات الهائV املتوفرة 

هناك يف هاذ جمال الطاقات املت"ددة . Jى املغرب يف الطاقات املت"ددة
  .جمهود ج�ار، خصوصا مرشوع النور ا¶ي انطلق يف ورزازات

يف هاذ املوضوع د®ل التنقEب Lىل اTٓ�ر، هناك جمهود ج�ار وخصوصا 
£ادي �كون قEاس8ية �ل�س8بة {لس8نوات السابقة يف فmح اTٓ�ر،  2013س8نة 

كذ¾ Lىل اجلانب املتعلق gس8ياسة الن"اLة الطاقEة ا¶ي مازال يف بدايته، 
 نعرف بعد عنه بعد يشء يف النتاجئ د®لو، وهو ٔ�مه مرشوع �لنظر Tٔن مل

  .عندو وا©د الوظائف Úمة Uدا Lىل املس8توى §جÈعي و§قmصادي
يبقى يف هاذ إالطار التوقعات ٔ�و اTٔبعاد الك�رية لهذه إالسرتاتيجية اليت 

ال �ل�س8بة Ýسري يف اجتاه فmح ٔ�فق بناء مر©V انتقالية طاقEة، كام اكن احل
{�ول اTٔخرى £ري املنت"ة {لطاقة، خصوصا ؤ�ن املغرب ] الزتامات دولية 
يف هذا §جتاه، ٔ��ن س�سري وحنن معطلني يف هذا اBال فÏ يتعلق 

  gس8ياس�Xا الطاقEة يف املس8تق�ل؟ 
  .وشكرا

        ::::الس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسة
  . شكرا {لس8يد املس�شار

  .لمك اللكمة الس8يد الوز�ر

        ::::الطاقة واملعادن واملاء والبA±ةالطاقة واملعادن واملاء والبA±ةالطاقة واملعادن واملاء والبA±ةالطاقة واملعادن واملاء والبA±ة    الس8يد وز�رالس8يد وز�رالس8يد وز�رالس8يد وز�ر
، ٕاسرتاتيجية %100هاذ اليش ا{يل قلت، الس8يد املس�شار، حصيح 

واحضة، عند« بطبيعة احلال اس8تعامل د®ل الطاقات املت"ددة، واملغرب 
  . اTٓن يtٔrذ ويقطع فEه ٔ�شواط جEدة

عند« بطبيعة احلال Ýرسيع هاذ القضية د®ل التنقEب، ؤ�« تنقول ٔ�نه يف 
الس8ن�ني ٔ�و الثالث س8نوات املق�V ٕان شاء هللا £ادي يرتفع امل�سوب د®ل 
هاذ التنقEبات، �عتبار ٔ�ننا ت�س8تعملو ¼كXولوجEات ©ديثة Uدا، و�عتبار 

  .كام قلت دخول Lىل اخلط رشاكت �برية Uدا
يف اBال د®ل الن"اLة الطاقEة، حصيح حنن يف البدا®ت، وعند« اTٓن 

خصها حتل Lىل مس8توى بعض اTٔمور التنظميية، لكن بعض إالشاكالت، 
gشلك Lام ¼ميكن لنا نقولو ٔ�ن اململكة املغربية اTٓن تتوفر Lىل وا©د tارطة 
طريق، تtٔrذ بعني §عتبار ٔ�ن الت�دي ا{يل £ادي �كون يف الس8نوات 
املق�V هو حتدي طايق gشلك �بري Uدا، وخص املغرب ينقص من §رهتان 

 مس8توى الطاقة، وبطبيعة احلال ٕادtال الطاقات د®لو {ل0ارج Lىل
  .املت"ددة

. معذرة كنمت سrٔلمت كذ¾ يف السؤال د®لمك Lىل الصخور النفطية
الصخور النفطية، اTٓن املغرب بطبيعة احلال من اJول ا{يل عندها خمزون 
يف الصخور النفطية، لكن لAس هناك توافق دويل حقEقي حول وا©د 

الب� الوحEد ا{يل هو ٕاس8تونيا ©اول حيرقهم، وفعال  الطريقة ¼كXولوجEة،
تيحرقهم، واحXا تنقدرو بrٔن التلكفة البيEqة والتلكفة التكXولوجEة واس8تعامل 
املياه ما تيعطيناش هاذ إالماكنية ٔ�ننا ªس8تعملومه هباذ الطريقة، لكن اTٓن 

هللا ٕاماكنية اس8تعامهلم يف املس8تق�ل ٕاذا تطورت التكXولوجEا ٔ��يد ٕان شاء 
  .£ادي ¼كون

فÏ يتعلق بطبيعة احلال �لقضية د®ل التنقEب كام رشيت، الس8يد 
املس�شار، ؤ�« قلت يف الس8نوات املق�V £ادي تالحظوا بrٔن �رتفع ٕان شاء 
هللا امل�سوب د®ل حفر اTٓ�ر، وهذا نعتربه مؤرشا ٕاجيابيا لكXه £ري اكيف 

  . �ش نقولو ٔ�ش8نو اØزو«ت ا{يل عند«
  .راوشك

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

ن�mقل ٕاىل السؤال املوايل، موضوLه وجود مكيات من النفط والغاز 
اللكمة Tٔ©د السادة املس�شار�ن من الفريق §س8تقاليل . �لرتاب املغريب
  .لتقدمي السؤال
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        ::::املس�شار الس8يد محمد �رLاه الس8باعياملس�شار الس8يد محمد �رLاه الس8باعياملس�شار الس8يد محمد �رLاه الس8باعياملس�شار الس8يد محمد �رLاه الس8باعي
  .gسم هللا الرمحن الرحمي

Aس،الس8يد الرئ  
  الس8يدة والس8يد الوز�ر،

  الزمVE والزمالء،
  . سؤايل موUه ٕاىل الس8يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبA±ة

يتلقى الرٔ�ي العام الوطين بني الفEنة واTٔخرى ٔ�خ�ارا مفر©ة عن وجود 
مكيات Úمة من النفط والغاز يف الرتاب الوطين وبعرض احمليط اTٔطليس 

ىل درUة ٔ�حضى معها §عتقاد راخسا بrٔن املغرب والبحر اTٔبيض املتوسط، إ 
يتوفر Lىل خمزون هائل من النفط والغاز، ومXذ س8نوات والتقار�ر إالLالمEة 

اجلديدة �ملغرب لرشاكت الوطنية واJولية تت�دث عن الفmو©ات النفطية 
النفط العاملية، اليت بدٔ�ت تتقاطر Lىل ٔ�رض الوطن ٕال�رام صفقات التنقEب 

روقات، لكهنا مع اTٔسف tذلت $رخي اململكة املعارص Lىل الرمغ عن احمل
من امmدادها الطوبوغرايف والتضار�يس ا¶ي يؤهل �طن ¼راهبا نظر® 

  .الtزتان طبقات Úمة من هذه الرثوة
ومن الواجب Lلينا، الس8يد الوز�ر، ٔ�ن ٔ�شري ٕاىل ٔ�ن التنقEب عن 

فة، ؤ�ن رؤوس اTٔموال ال النفط والغاز يتطلب اس�Jرات خEالية Uد ملك
ميكن ٔ�ن تقدم Lىل §س�Jر فÏ هو جمهول، ¶¾ معلت كرب®ت الرشاكت 
التنقEب Lىل ا{لجوء ٕاىل إالLالن املتواصل عن اك�شافاهتا لمكيات هائV من 
الغاز والنفط بغية حتسني ٔ�وضاعها يف البورصات العاملية وٕاغراء دول ٔ�خرى 

  .لطلب tدماهتا
  : ، الس8يد الوز�ر¶ا، ªسائلمك

ما يه حقEقة اTٔخ�ار عن اك�شاف املغرب Lىل خمزون Úم {لبرتول  -
 والغاز؟ 

وما يه التدابري اليت اختذهتا الوزارة {لتصدي لاكفة معليات النصب  -
  والت�ايل ا¶ي متارسه بعض كرب®ت رشاكت التنقEب؟

  .شكرا

        ::::الس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسة
  . شكرا لمك

  .بة Lىل السؤال، تفضلوااللكمة {لس8يد الوز�ر لٕالUا

        ::::الس8يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبA±ةالس8يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبA±ةالس8يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبA±ةالس8يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبA±ة
  . شكرا الس8يد املس�شار

هاذ السؤال تقريبا نفسه ٔ�و جزء �بري مXه Uاء يف السؤال د®ل الفريق 
  .احملرتم السابق

حقEقة املوضوع، الس8يد املس�شار، ٔ�نه لAست هناك ال فmو©ات برتولية 
حنن اس8تفد« يف اململكة املغربية من . ر واحضةوال £ريها، �ش ¼كون اTٔمو 

بعض التعرث ا¶ي عرفXاه يف الس8نوات الفارطة، واTٓن ٔ�صبحت السلطات 

  .العمومEة ٔ�كرث ©ذرا يف تعاملها مع هذا املوضوع
�« قلت سابقا ٔ�ن اك�ن �ٓمال معلقة، ولكن الواقع د®ل §س8تكشاف ٔ

�لسهوï اليت توUد يف  د®ل النفط، وtاصة يف املنطقة املغربية، لAس
  .هناك مؤرشات -كام قلت-مXاطق ٔ�خرى، لكن 

املؤرش اTٔول هو ٔ�ننا من tالل املدونة د®ل احملروقات، ٔ�عطينا 
رشكة  31حتفزيات اTٓن، وهاذ اليش ا{يل tىل اTٓن ٔ�ننا عند« ٔ�كرث من 

  .دولية Ýش8تغل يف اململكة املغربية
من الطرق التكXولوجEة يف هاذ  املسïٔr الثانية، ٔ�نه تمت اس8تعامل Lدد

اBال، وا{يل يه تتطور gشلك مس8متر، ؤ�« ¼لكمت Lىل اJراسات 
ملسو©ات §هزتازية سواء الثنائية ٔ�و ثالثية اTٔبعاد، لكن اااااجليولوجEة وLىل 

املتعارف Lليه يف السوق د®ل احملروقات يف العامل ٔ�نه ٕاىل ما درتAش حفر 
 200تقد�رية، ما ميكXلكش تقول واش عندك  اTٓ�ر §س8تكشافEة مث �ٓ�ر

، لكن ما ت�XاقÅ بعض وسائل إالLالم 700وال  500وال  300مليار وال 
هذه : فEه م�الغة، فاحXا §حmياط ا{يل واtذينو مع الرشاكت هو اكلتايل

الرشاكت Jينا معها تعاقدات، ويف ٕاطار هاذ التعاقدات عندها ثالث د®ل 
ا{يل قلت، ) V©)la reconnaissance د®ل املرا©ل، كتكون املر 

  . واملر©V الثانية يه املر©V د®ل التنقEب، ومر©V §س8تغالل
يف لك هذه املرا©ل، هذه الرشاكت من حقها ٔ�ن تتواصل، لكن 
التواصل د®لها تAمت مبعطيات Lلمية تقXية معروفة يف اBال د®ل التنقEب 

ائل إالLالم تبالغ يف ذ¾، وترضب Lىل امسيتو، ا¶ي يقع هو ٔ�ن بعض وس
�خامسا يف ٔ�سداسا وجتد نفسها تت�دث عن ٔ�رقام خEاليةٔ.  

، يف مسقاïاTٓن ا{يل عند« احXا ٔ�« قلتو، عند« ٔ�شغال مmقدمة يف 
الغرب، يف اخلط السا©يل لطن"ة العرا�ش، يف املنطقة د®ل تندرارة، 

 31 ..يف ٔ�لفني  يح،رشكة، حص  31وعند« مؤرش ٔ�« ¼لكمت Lليه، وعند« 
ٕ�ذن هللا،  2013برئ £ادي يتدار يف  11رشكة دولية Ýش8تغل، وعند« 

برئ، وعند« مؤرش حقEقي ال ميكن ٕا�اكره،  20غنوصلو لـــ  2014ويف 
ا{يل يه 2لث ٔ�كرب رشكة يف العامل ) British Petroleum(عند« دخول 

  . Lىل اخلط، وهذا حصيح
لAست اكفEة ليك نقدر  يه مؤرشات معقوï جEدة، لكن ٔ�قول ؤ�سطر

ما ميكن ٔ�ن يتواUد Lىل مس8توى السوا©ل املغربية ٔ�و داtل اململكة طبيعة 
  . املغربية

  .شكرا الس8يد الرئAس

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

  .لمك اللكمة الس8يد املس�شار احملرتم

        ::::املس�شار الس8يد محمد �رLاه الس8باعياملس�شار الس8يد محمد �رLاه الس8باعياملس�شار الس8يد محمد �رLاه الس8باعياملس�شار الس8يد محمد �رLاه الس8باعي
ٕامنا بغيت نقول ¾ Lىل ٔ�نه . يضا©اتشكرا الس8يد الوز�ر Lىل هاذ االٕ 
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ؤ�« Uاي يف الطريق يف الس8يارة د®يل مسعت يف إالذاLة اليوم يف الصباح 
Lىل ٔ�نه اك�ن التنقEب والتفAmش ما بني ٔ�اكد�ر وس8يدي ٕايفين يف اTٔطليس، 

  .ؤ�« كمنثل الساكنة نتاع هذيك اجلهة، وما عند« Lمل
ملرة، يف عامï شAشاوة، Lىل لك، كذ¾ شاهد«، وبrٔعي�Xا هاذ ا

و�لضبط �زاوية س8يد اØتار، هناك حترك �ٓليات �برية تبارك هللا، وعندي 
بعض اTٔرقام الزم نقولها ¾، �ش تقول لنا احلقEقة د®لها، واحXا فر©انني 
�زاف لهاذ املنطقة هذي الرشيفة، هناك احmياطي Úم {لغاز يقولون طبيعي 

مليار مرت  776ب كتقد�رات مmوسطة ومليار مرت مكع 292يقدر بـــ 
مكعب كتقد�رات يف ٔ�Lىل مس8توى، وÝشري بعض املعطيات كذ¾ Lىل ٔ�ن 

  .1950هاذ الكزن هذا حمطوط واك�شف مXذ 
واملعادن �شري ٕاىل ٔ�ن حوايل  اترربو {لهيدرواككذ¾ املكmب الوطين 

رشكة  31، ما فهيا ٕاال 32رشكة، ٔ�« عندي هنا  31رشكة ا{يل قلت  32
هنا لكها ٔ�Lلنت Lىل إالفالس د®لها، هذا £ري املعطيات ا{يل عند«، م

رشكة فشلت فشال ذريعا  31، 32وابغينامك تrٔكد لنا هاذ اليش هذا، من 
  .و£ري مس8بق، هاذ اليش ا{يل مسعنا

ٕاضافة ٕاىل ما س8بق، نؤكد لمك، الس8يد الوز�ر، ٔ�نه مت تعطيل بعض 
، ومن مجلهتا املرشوع ا{يل اك�ن يف املشاريع ا{يل يه Úمة �زاف يف اململكة

مدينة س8يدي قامس، اليت مت حرماهنا من مرشوع هيدف ٕاىل ٕاLادة ٕاحEاء 
  . املصفاة النفطية املغلقة

شكرا، ؤ�كتفي هبذا القدر Tٔن احلديث يطول، ٔ�كتفي هبذا القدر، 
  .الس8يد الوز�ر، وشكرا

        ::::الس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسة
  .التعقEب، تفضلوا لمك اللكمة، الس8يد الوز�ر، {لرد Lىل

        ::::الس8يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبA±ةالس8يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبA±ةالس8يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبA±ةالس8يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبA±ة
  الس8يد املس�شار، 
رشكة Ýش8تغل يف اململكة املغربية، ما اك�ن ال ٕافالس  31ٔ�ؤكد ٔ�نه اك�ن 

رشكة من  31�ٓخر بالغ دارو املكmب الوطين حتدث Lىل . وال مه حيزنون
  . رشاكت صغرىخمتلف دول العامل، فهيا رشاكت كربى، فهيا مmوسطة، و

ما تفضلت به حصيح، عند« برئ £ادي �كون يف النواi د®ل س8يد 
اØتار يف احلوض د®ل الصو�رة، حصيح، اك�ن اعطينا وا©د الرخصة يف مف 

  . درLة يف اخلط السا©يل ٔ�اكد�ر س8يدي ٕايفين، وعند« مXطقة الغرب
 ؤ�« ¼لكمت قلت بrٔن اك�ن �ٓ�ر س8تحفر، لكن £ري إالشاكل هو ٔ�ن

هذا £ري حصيح، Tٔن ¼لكمت  700و 300و 276اTٔرقام ا{يل اعطييت د®ل 
يف ٕاطار الطريقة اليت �ش8تغل هبا يف هذا اBال ما مل ¼كن هناك �ٓ�ر، حEث 
¼ميكن ¾ تد�ر البرئ اTٔول و¼كون مضطر تد�ر �ٓ�ر ٔ�خرى، �ٓ�ر اليت 

  .س�سمح ¾ �لتقد�ر د®ل اØزون
ماكنيات ا{يل موجودة يف اململكة املغربية، فÏ يتعلق بطبيعة احلال �الٕ 

بطبيعة احلال ٔ�« قلت يعين املؤرشات ا{يل ميكن ٔ�« و®ك حنللوها وحيللها 
املواطن هو ارتفاع بطبيعة احلال امل�سوب د®ل حفر اTٓ�ر ودخول رشاكت 
�برية Lىل اخلط، هذا فEه ا{يل تيعطينا �ٓمال ٔ�ننا ٕ�ذن هللا لن خنيب يف هذا 

  .لاBا
�قى امسيتو، لكن بطبيعة احلال Aهنايئ هذا تÊلكن بطبيعة احلال التقد�ر ا
ما خصناش ن�ساو بrٔن هاذ اليش تدار بوا©د الفعل د®ل وا©د الس8ياسة 
ٕارادية، Tٔن لو اكن ما £ري«ش القانون د®ل الهيدرواكربورات واعطينا 

Jويل حتفزيات لهاذ الرشاكت، وكذ¾ خصنا نتلكمو حىت يف الس8ياق ا
�ساLد Lىل ٔ�ن املغرب �عتبار §س8تقرار د®لو و�عتبار ٔ�نه اك�ن اTٓن 
ٕاشاكليات Lىل مس8توى الطاقة يف العامل، هذا يدفع الرشاكت ٕاىل ٔ�ن تبحث 

  .يف هذا اBال
ما حتدثت عنه فÏ يتعلق �ملصفاة £ري حصيح Tٔن ورد يف الصحف 

حسم يف ٕاطار وا©د  £ري حصيح، هذاك ملف قدمي ،�ل�س8بة لقضية الغرب
الرشكة ا{يل متت اخلوصصة د®لها بناءا Lىل دراسات اقmصادية مmعلقة هبذه 

يه اكنت مصفاة قدمية ،ال ميكن §س�Jر يف ٕاLادة الرشكة، وLىل لك ©ال 
  . تrٔهيلها

فEجب §ن��اه ٕاىل ٔ�ن كثريا مما ي�رش ال يعطي احلقEقة، وخصنا نن�هبو 
لنفط راه الترصحي زايد ¼ميكن �كون عنده ٔ��ر ٔ�ن يف اBال التنقEب Lىل ا

  .سليب Lىل القطاع
  .شكرا

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

ن�mقل {لسؤال اTٓين املوUه ٕاىل الس8يدة الوز�رة املنتدبة Jى وز�ر 
اللكمة Tٔ©د  .الطاقة واملعادن واملاء والبA±ة امللكفة �ملاء، حول ٔ�زمة املياه

  .السادة املس�شار�ن من الفريق احلريك لتقدمي السؤال فليتفضل مشكورا

�ٔ املس�شار الس8يد عبد القادر املس�شار الس8يد عبد القادر املس�شار الس8يد عبد القادر املس�شار الس8يد عبد القادر  ٔ� ٔ� ٔ�        ::::قوضاضقوضاضقوضاضقوضاض
  .شكرا الس8يد الرئAس

  السادة الوزراء،
  الس8يدة الوز�رة احملرتمة،

مما ال شك فEه ٔ�ن ٔ�زمة املياه Lىل اTٔبواب، هذا ما يؤكده tرباء 
وا «قوس اخلطر حول مس8تق�ل املوارد املائية امليدان، فالعديد مهنم دق

�ملغرب، وحبسب هؤالء فٕان املغرب Úدد بrٔزمة مEاه ©ادة حبدود س8نة 
حسب التقر�ر اtTٔري ملنظمة اTٔمم املت�دة اليت وضعت بالد« مضن  2025

رة املياه، ٕاذا مل يمت اختاذ ٕاجراءات LاVU ملعاجلة هذا العجز داJول املهددة بن
  .وه �خلطري، وا¶ي يزتايد مع مرور الس8نواتا¶ي وصف

  :وLليه، ªسائلمك، الس8يدة الوز�رة

ما يه إالجراءات §©رتازية اليت س�0mذوهنا ملوا»ة هذا اخلصاص  -
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  املرتقب؟

 وما يه ٕاسرتاتيجية احلكومة املس8تق�لية ملعاجلة املشلك؟ -
  .شكرا

        ::::الس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسة
  . شكرا {لس8يد املس�شار

  .ة، ¾ اللكمة لٕالUابة Lىل السؤالالس8يدة الوز�ر 

�فEالل، الوز�رة املنتدبة Jى وز�ر الطاقة واملعادن ٔ�فEالل، الوز�رة املنتدبة Jى وز�ر الطاقة واملعادن ٔ�فEالل، الوز�رة املنتدبة Jى وز�ر الطاقة واملعادن ٔ�فEالل، الوز�رة املنتدبة Jى وز�ر الطاقة واملعادن     اليدرياليدرياليدرياليدري    الس8يدة رشفاتالس8يدة رشفاتالس8يدة رشفاتالس8يدة رشفاتٔ
        ::::واملاء والبA±ة، امللكفة �ملاءواملاء والبA±ة، امللكفة �ملاءواملاء والبA±ة، امللكفة �ملاءواملاء والبA±ة، امللكفة �ملاء

        الس8يد الرئAس،
  الس8يد املس�شار،

  السادة الوزراء،
�وال شكرا {لفريق Lىل طرح هذا السؤال ا{يل طرح العديد من ٔ

ن ٔ�طمنئ الس8يد املس�شار والسادة املس�شار�ن ٔ�ريد فقط �ٔ . الت�د®ت
 Ïزمة ف�وهؤالء ٔ�يضا والرٔ�ي العام بrٔنه امحلد K بrٔن املغرب لAس هناك ٔ

ماليري مرت مكعب يف ٔ�فق  5خيص املاء، هناك فقط خصاص يقدر بــ 
نظرا {لتغريات املناخEة اليت يعرفها احمليط إالقلميي ويعرفها ٔ�يضا العامل،  2030

  .رة وLدم §نتظام يف الزمان واملاكندسم �لنواليت ت� 
ماليري مرت مكعب، ولكن يف ©اï ٕاذا مل  5هناك خصاص Úم يقدر بـــ 

  . تت0ذ اJوï واحلكومة إالجراءات الالزمة
حلسن احلظ هناك دراسة اس��اقEة ملعاجلة هذا اخلصاص، وهناك 

 ٔ�نظار صاحب ٕاسرتاتيجية يه إالسرتاتيجية الوطنية {لامء، قدمت ٔ�مام 
  :، واليت اعمتدت Lىل دLامmني ٔ�ساس8ي�ني، وهام2009اجلالï س8نة 

  التحمك يف الطلب Lىل املاء؛: اLJامة اTٔوىل -

  .¼مثني العرض وتدبريه و¼منيته: اLJامة الثانية -
مليار مرت  2,5فÏ خيص التحمك يف العرض و¼مثينه، س8ميكXنا من توفري 

  . 2030مكعب يف ٔ�فق 
  حمك يف هذا الطلب؟�يف ميكXنا الت

ايب ٕاىل السقي ذهكmار من السقي §جن 50.000هناك ٔ�وال حتويل  -
  مليار مرت مكعب س8نو®؛ 2املوضعي، وهذا ما س8ميكXنا ٔ�وال من توفري 

  هناك توعية وتrٔطري الفال©ني يف اس8تعامل التقXيات املقmصدة {لامء؛  -

كXنا من وهناك ٔ�يضا تقوية و¼مثني مردودية ش8بكة التوزيع، واليت س8مت  -
 . مليون مرت مكعب س8نو® 500توفري ٔ�يضا 

 .هذا فÏ يتعلق �لتحمك يف الطلب و¼مثينه
اLJامة الثانية لٕالسرتاتيجية الوطنية {لامء تتعلق �Tٔساس يف تدبري 

مليار مرت مكعب  2,5و¼منية العرض، واليت س8متكن ٔ�يضا املغرب من توفري 
 ذ¾؟�يف . B2030اهبة هذا اخلصاص يف ٔ�فق 

هو مواصV بطبيعة احلال تعبئة املياه السطحية Lرب يعين §س8مترار يف 
املشاريع الكربى وٕاªشاء السدود الكربى اليت ©ددهتا إالسرتاتيجية يف تقريبا 

سدود كربى س8نو®، ؤ�يضا السدود الصغرى واملتوسطة، واليت  3يف 
  .مليار مرت مكعب س8نو® 1,7س8متكن ٔ�يضا من توفري 

لثانية اليت Uاءت هبا ٔ�يضا إالسرتاتيجية الوطنية {لامء يه ا{لجوء النقطة ا
يعين حتلية مEاه البحر، واليت س8متكن ٔ�يضا من ٕاىل املوارد £ري التقليدية، 

مليون مرت مكعب س8نو® Bاهبة هذا اخلصاص، يعين هناك  400تعبئة 
رائية معليا ٕاسرتاتيجية وطنية {لامء اليت ©ددت مجموLة من التدابري إالج

، �ٕالضافة ٔ�يضا ا{لجوء ٕاىل يعين B2030اهبة هذا اخلصاص يف ٔ�فق 
  صايف؟... ختطيط

        ::::الس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسة
  . شكرا، شكرا {لس8يدة الوز�رة

  .اللكمة {لفريق احلريك من ٔ�Uل التعقEب

�ٔ املس�شار الس8يد عبد القادر املس�شار الس8يد عبد القادر املس�شار الس8يد عبد القادر املس�شار الس8يد عبد القادر  ٔ� ٔ� ٔ�        ::::قوضاضقوضاضقوضاضقوضاض
  .شكرا الس8يد الرئAس

  شكرا الس8يدة الوز�رة،
  .ملاء لك يشء i، صدق هللا العظميحصيح، وtلقXا من ا

. ، صدق هللا العظميوجعلْنَاْ من الماِْء كُلَّ شَيٍء حي... اخلصاص
اخلصاص د®ل املاء، الس8يدة الوز�رة، هذا مشلك Lاملي، مايش مشلك 

  .د®ل املغرب بو©دو، هذي ٔ�وال
طبعا  2نيا، احXا مرحشني لشح املياه يف املغرب، وهذي تقار�ر دولية،

احXا طرحXا هاذ السؤال، ... مXظامت دولية، طبعا تت0يل وا©د النوع د®ل
حصيح �ش تعطينا وتد�ري الرٔ�ي العام يف الصورة حول الس8ياسة د®ل 
املاء يف املغرب، Tٔنه ك�شوفو بrٔنه دامئا لك س8نة ¼هنرضو Lىل حتلية مEاه 

 2030وال  2025البحر، ولكن ما زال ما شفXا حىت يش ©اUة، Lلام ٔ�نه 
و¶ا، إالسرتاتيجية ٕاىل اكينة �يخصها نبديو، . راه £دا، راه مايش بعيد

و�يخص كذ¾ نفكرو حىت يف اس8تعامل املياه العادمة، تصفEة املياه العادمة، 
  .Tٔنه Uد Úم

ويف الخر  ،)Golf(احXا ما زال كنفرغو وا©د العدد د®ل املياه يف 
تغلوه يف احلقEقة، وشفت يف الخر ويف املناطق الصناعية، هذا �يخص ªس8 

د®¾ ٕاىل ما اكي�ش هاذ اليش يف إالسرتاتيجية د®ل احلكومة، هذا 
موضوع Uد Úم وخطري، Tٔنه �يدtل يف اTٔمن و�ميس احلياة د®ل 

  . اTٔش0اص، وهو العصب د®ل احلياة
واحXا كرنكزو Lىل السدود، وابغينا كذ¾ احلكومة ¼رد �لها {لسدود، 

ود Uد Úمة، Tٔن هاذ الس8ياسة د®ل السدود رمح هللا احلسن Tٔن السد
الثاين ا{يل اكن س8باق لهاذ املوضوع د®ل السدود، ا{يل tىل املغرب �يعAش 

�يجيبوا املا يف الباطو®ت يف الصيف، واحXا راه ما راه Uرياننا ... يف وا©د
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¾، حصيح نقدوش جنيبو املا يف الباطو®ت، ودا� احXا الفال©ة د®لنا كذ
ا{يل �يجود به هللا Lلينا �ش  ه�يخصها جمهود ج�ار �ش نتلقاو ¶اك املا لك

  . ند�رو لو سدود Úمة، معلية Úمة
  .شكرا الس8يد الرئAس

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

  .¾ اللكمة الس8يدة الوز�رة

البA±ة، امللكفة البA±ة، امللكفة البA±ة، امللكفة البA±ة، امللكفة الس8يدة الوز�رة املنتدبة Jى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء و الس8يدة الوز�رة املنتدبة Jى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء و الس8يدة الوز�رة املنتدبة Jى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء و الس8يدة الوز�رة املنتدبة Jى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء و 
        ::::�ملاء�ملاء�ملاء�ملاء

  . شكرا لمك الس8يد املس�شار
�شاطرمك الرٔ�ي ب�rٔن �لفعل هناك خصاص، وهذا مشلك يعين Lاملي، ٔ
ولكن هناك ٕاسرتاتيجية Bاهبة هذا اخلصاص، ويه إالسرتاتيجية الوطنية 

  .{لامء، كام قلت، كام عرضت خطوطها العريضة
رتاتيجية هو ا{لجوء ٕاىل �لفعل، يعين اLJامة، ٔ�©د مكو«ت هذه إالس

قEد اJراسة، كام هناك ٔ�يضا  ..حتلية مEاه البحر، وهناك Lدة مشاريع يف
جتارب ا{يل تعرفها املناطق اجلنوبية، فÏ خيص ا{لجوء ٕاىل يعين هذه 

  .التقXيات من ٔ�Uل ¼زويد املناطق اليت تعرف حشا يف املياه
لرشوع يف اTٔشغال هناك ٔ�يضا مشاريع ا{يل يه قEد اJراسة، ورمبا مت ا

د®لها يف مXطقة ٔ�اكد�ر فÏ يتعلق �{لجوء ٕاىل حتلية مEاه البحر، لزتويد 
  . الساكنة

هناك ٔ�يضا مشاريع قEد اJراسة {لجوء ٕاىل حتلية مEاه البحر من طرف 
وزارة الفال©ة لسد اخلصاص فÏ يتعلق مبياه الري، يعين نل"rٔ ٕاىل حتلية مEاه 

اï وجود موارد ٔ�قل ¼لكفة، Tٔن كتعرفوا بrٔن املياه البحر يف ©اï يعين اس8ت�
درمه {لمرت املكعب، يعين  20درمه ٕاىل  15البحر مثن التلكفة د®لها تقريبا 

  . �يكون اشوية صعب )le retour d’investissement(فÏ خيص يعين 
هناك مرشوع Úم Uدا يف ٕاطار التضامن اجلهوي، وحنن مق�لون Lىل 

ملوسعة، هو نقل املياه من اTٔحواض اليت تعرف فائض مرشوع اجلهوية ا
الشامل ٕاىل اجلنوب، وحنن يف قEد اJراسة داtل هذا القطاع، من ٔ�Uل 
يعين دراسة تقXية ودراسة اقmصادية لهذا املرشوع ا¶ي س8ميكن من نقل 

، يعين حوض امليون مرت مكعب من اTٔحواض اليت تعرف فائض 800
عبدة وداكï ملوا»ة اخلصاص ا¶ي تعرفه يف  ا{لو�وس وواد الو ٕاىل مXاطق

  .الري، ؤ�يضا Jمع ¼زويد مXطقة مراQش �ملاء الصاحل {لرشب
هناك خمطط وطين اك�ن هناك ٔ�يضا تصفEة املياه العادمة، �لفعل 

، ا¶ي )le plan national d’assainissement({لرصف الصحي 
ٕالLادة اس8تعامل هذه مليون مرت مكعب  400س8ميكن من اقmصاد تقريبا من 

  .املياه و�خلصوص يف سقي الكولف ٔ�و الري
  .شكرا لمك الس8يد املس�شار

        ::::الس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسة
شكرا ¾ الس8يدة الوز�رة، ؤ�شكرك Lىل مسامهتك الفعاï يف هذه 

  .اجللسة
ون�mقل ٕاىل السؤال املوUه ٕاىل الس8يد وز�ر الشؤون اخلارجEة والتعاون، 

   .حول العائدون من لي-Eا
اللكمة Tٔ©د السادة املس�شار�ن من الفريق اJس8توري لتقدمي السؤال، 

  .فليتفضل الس8يد املس�شار احملرتم

        ::::املس�شار الس8يد محمد ٔ�ق�يباملس�شار الس8يد محمد ٔ�ق�يباملس�شار الس8يد محمد ٔ�ق�يباملس�شار الس8يد محمد ٔ�ق�يب
gسم هللا الرمحن الرحمي، وصىل هللا Lىل ٔ�رشف املرسلني و�ٓ] وحصابته 

�مجعنئ.  
  الس8يد الرئAس،

  السادة الوزراء والس8يدة الوز�رة،
  ار�ن احملرتمني،السادة املس�ش

�وال هننئمك، الس8يد الوز�ر، Lىل املهام اجلديدة وLىل الثقة د®ل ٔ
صاحب اجلالï يف حقمك، ؤ�نمت ٔ�هال لها، هذي ٔ�وال، وما كنعطيوش 

  .الورد، هذي حقEقة، �ش ما يفهمها حىت وا©د
2نيا، الس8يد الوز�ر، من tالل احلكومة، دا� £ادي خناطبومك من 

نا كنطلبومك تت0ذوا إالجراءات ا{يل ك�شوفوها مXاس8بة يف tالل احلكومة، ٔ�ن 
حق السلطات التوªس8ية ا{يل ما مس�اÝش {لطا|رة املغربية د®ل احل"اج ا{يل 

©اج، وما مس��ش لها �ش تزنل يف الرتاب التوªيس،  450اكنت تقل 
Eـــــــــــــــــــولوال لطف هللا واكنت الطا|رة حبال ا{يل كتعرفوا اكمل ٔ�ن ن 

)Le kérosène ( الت £ري ذاك املدة �ش توصلtاخواتو يف البحر و
{لجزا|ر {لمطار د®ل بومد�ن، لوال لطف هللا اكن £ادي ¼كون اكرثة �مس 

  . املغاربة
و�سمحوا يل إالخوان ٕاىل اtذيت  -�مسمك و�مس جملس املس�شار�ن

السالمة كهننيو مجيع ذاك احل"اج واTٔرس د®هلم واملغاربة Lىل  - اللكمة
  .د®هلم

، ق�ل ما نطرحو السؤال شفXا ٔ�ننا نطلبومك �ش تت0ذوا إالجراءات ٕاذا
�حXا عند« وا©د الصداقة ا{يل كرتبطنا، ٔ ،ïا كدوXن احTٔ ،الالزمة
دبلوماس8ية ٔ�و ال صداقة، مع اJوï التوªس8ية، وما اكªش خصها $tذ هاذ 

حزازات س8ياس8ية املوقف يف حق ذاك املغاربة، و�لك رصا©ة ٕاىل اكنت 
  ...Tٔن الطا|رة اكنت سعودية، ما اكن�ش ¼كون Lىل حساب

   :، £ادي ن�mقل اTٓن {لسؤالٕاذا
تطرح ٕاشاكلية العائد�ن من لي-Eا {لظروف §س8ت�Xائية اليت عرفهتا هذه 
اJوï العربية الشقEقة، Uالية مغربية �برية اضطرت ٕاىل مغادرة لي-Eا اجتاه 

§س8تقرار واTٔمن، اTٓن حياول هؤالء املغرب هر� من ظروف Lدم 
املغاربة العودة ٕاىل لي-Eا لاللت�اق �Tٔهل، زوUات مغربيات ¼ر�ن ٔ�زوا»ن 
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ؤ�بناءهن، وكذ¾ رUال ¼ر�وا ٔ�بناءمه وزوUاهتم، هناك من ¼رك وراءه 
  ...اTٔبناء و

اليوم مت تغيري النظام الس8يايس يف لي-Eا، وتبع ذ¾ تغيري اTٔوراق 
ا رشوط احلصول Lىل التrٔشرية، مما صعب Lلهيم احلصول Lىل الرمسية ومهن

  .التrٔشرية {�خول ٕاىل لي-Eا
ولهذا، ªسائلمك، الس8يد الوز�ر، ماذا فعلت الوزارة يف التفاوض مع 
اجلانب ا{لييب ملساLدة املغاربة ا¶�ن £ادروا لي-Eا �رها حتت تrٔثري عوامل 

  قاهرة و�رغبون اليوم يف العودة ٕاىل لي-Eا؟
  .كرا الس8يد الرئAسوش

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

�مسمك ٔ�رحب �لس8يد الوز�ر ؤ�عطيه اللكمة لٕالUابة Lىل هذا السؤال، 
  . فليتفضل مشكورا

        ::::اخلارجEة والتعاوناخلارجEة والتعاوناخلارجEة والتعاوناخلارجEة والتعاون    زوار، وز�ر الشؤونزوار، وز�ر الشؤونزوار، وز�ر الشؤونزوار، وز�ر الشؤوناملاملاملاملالس8يد صالح ا�Jن الس8يد صالح ا�Jن الس8يد صالح ا�Jن الس8يد صالح ا�Jن 
  .شكرا الس8يد الرئAس

  .شكرا الس8يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني
  زمEاليت، زماليئ،

. حتية طيبة لمك وÝشكرايت �هتنmqمك اليت ٔ�عرفها صادقة و«بعة من القلب
كهننيمك Lىل هاذ السؤال ا{يل طرحmو، الس8يد املس�شار احملرتم، Tٔنه Lربو 
كتعطيو ٕاشارة واحضة ٕالخواننا املغاربة ا{يل رجعوا من لي-Eا بعد الظروف 

متناو �لك رصا©ة ومن اTٔعامق ٔ�ن الصعبة ا{يل عرفهتا هاذ الب�، وكن 
§س8تقرار واTٔمن �رجع لهاذ الب� العز�ز Lلينا، Lلام بrٔن الشعب ا{لييب 
واملسؤولني د®لو ٔ�مام حتدي �بري مرتبط �Tٔمن، مرتبط �الس8تقرار، 
مرتبط L�ٕادة بناء اJوï، دوï عرصية مXف�mة دميقراطية ©داثية، وكنظن 

ينا �ب� صديق محمي لهاذ الب� العز�ز ٔ�ن نوا�ب بrٔنه هاذ الت�دي �يفرض Lل 
  .لك اBهودات املرتبطة هباذ البناء

�لطبع إالخوة د®لنا، وكنعرفو بrٔنه اجلالية يف لي-Eا اكنت Uالية �برية، 
�لف خشص، Lاشوا ظروف صعبة وLاشوا عودة ٕاىل  120ٕاىل  100كتفوق ٔ
  . الوطن

وز�ر اTٔول ا{لييب متت إال2رة يف §جÈع اtTٔري tالل الز®رة د®ل ال
د®ل هاذ النقطة جمددا، اكن االتفاق Lىل ٔ�ساس ٔ�نه غتكون هناك جلنة 
مشرتكة، ا{لجنة القXصلية و§جÈعية املشرتكة، ا{يل £ادي تنعقد ق�ل هناية 

  .الس8نة لتدارس لك احلاالت املطرو©ة
فارة لكن موازاة مع هذا، اكن هناك معل يف امليدان، ٔ�وال Lرب الس

Jراسة ورفع ذاك إالجراءات املشددة �ل�س8بة لٕالخوان وÝسهيل مجموLة 
  . د®ل التدابري

كذ¾ اكنت مجموLة د®ل املوا�بات اTٔخرى فÏ خيص مجموLة د®ل 

العائالت، وخصوصا إالشاكالت املرتبطة ٔ�وال بضامن اTٔمالك د®هلم �ش 
اسا د®ل إالخوان د®لنا يف تبقى، و2نيا �ش نوا�بو احلاالت §جÈعية ٔ�س

  . لي-Eا
ما اكفAش، ٔ�نه ما اكفAش Tٔن هذي مrٔساة يعا�هيا  هلكن هاذ اليش لك

tلقXا جلنة مؤخرا ما بني وزارة اخلارجEة ووزارة اجلالية . هاذ املواطنني د®لنا
والهجرة Lىل ٔ�ساس ٔ�نه ¼كون هناك tلية {لت��ع واملوا�بة، Lلام بrٔن اك�ن 

�ن صعو�ت، ولكن هذي مسؤولي�Xا Qحكومة ٔ�ننا نوا�بو هناك تعقEدات، اك
  . هاذ احلاالت

وإالشارة ا{يل ميكن نعطي لٕالخوان د®لنا واملواطنني د®لنا هو ٔ�ن لك 
ما بوسعنا، Qحكومة ومكسؤولني، £ادي نقومو به، لك ما بوسعنا يف 

�ن هناك س8نقوم به بتعاون مع ٕاخواننا بلي-Eا، Lلام بrٔنه اك -ٔ�ي بلي-Eا-امليدان 
صعو�ت، اك�ن تعقEدات، ولكن £ادي ند�رو لك ما بوسعنا Lىل ٔ�ساس ٔ�نه 

Xانوا مL كرث مما�  . ٕاىل اليوم هاملواطنني د®لنا ما يعانيوش ٔ
  .وشكرا لسؤالمك، وشكرا ٕال2رة القضية

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

  .يف ٕاطار التعقEب، لمك اللكمة

�ٔ املس�شار الس8يد محمد املس�شار الس8يد محمد املس�شار الس8يد محمد املس�شار الس8يد محمد  ٔ� ٔ� ٔ�  :ق�يبق�يبق�يبق�يب
شكرا الس8يد الوز�ر، وك�شكرومك Lىل هاذ اجلواب ا{يل اكن جواب 
شامل وجواب Úم، واكن وا©د اجلواب ا{يل كنحسو ٔ��مك كتعAشوا مع 

Tٔن مايش معارضة من ٔ�Uل معارضة، راه اك�ن يش ©اUة ا{يل ... ذاك
خص نعرتفو هبا، Tٔن اجلواب د®لمك اكن جواب Uد Úم وكنتو كتعAشوا مع 

ïاحلا.  
احXا الس-ب ا{يل جعلنا نطرحو هاذ السؤال هو ما ابغيناش تتكرر 
املrٔساة د®ل اجلزا|ر، املrٔساة د®ل اجلزا|ر، وابغينا نعرفو، الس8يد الوز�ر، 
وكنطلبو مXمك ٔ�ن يوقع إالحصاء ذاك املغاربة ا{يل موجود�ن، الرمق مع من 

املواطنني ا{يل  £ادي نتعاملو؟ ذاك الرمق ا{يل £ادي نتعاملو معه د®ل ذاك
  .من لي-Eا رجعوا

احبال ا{يل كنعرفو، هذيك التعلÏت د®ل صاحب اجلالï نرصه هللا، 
وس8يد« هللا ينرصو، ؤ�نمت كتعرفوا السهر د®لو Lىل املصل�ة د®ل املواطن 
والرا©ة د®لو، هو ا{يل جعل ذاك املواطن اليوم بقى اJور، الس8يد الوز�ر، 

احلكومة، احلكومة خصها تعمل ما يف »دها �ش حتل حفال ا{يل قلتو د®ل 
ذاك املشالك ¶اك املواطن، وكنبلغ املواطن من هذا املنرب ومن هاذ الق�ة، 
كنقول هلم امحلد K اليوم اك�ن الس8يد الوز�ر ا{يل £ادي يعاجل هذا املوضوع 

  . و£ادي ينكب Lليه Tٔن كنعرفو Lليمك الك,ري والك,ري
L ىل هذا اجلواب، وشكراولمك جزيل الشكر.  
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        ::::الس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسة
  . شكرا {لس8يد املس�شار

  .الس8يد الوز�ر، لمك اللكمة ٕان رغبمت يف ذ¾

        ::::الس8يد وز�ر الشؤون اخلارجEة والتعاونالس8يد وز�ر الشؤون اخلارجEة والتعاونالس8يد وز�ر الشؤون اخلارجEة والتعاونالس8يد وز�ر الشؤون اخلارجEة والتعاون
  . ك�شكر الس8يد املس�شار احملرتم

بدوري ابغيت هنين احل"اج املغاربة لعودهتم gسالم ٕاىل ٔ�رض الوطن، 
JقEقة و�مسيتو، Tٔن اكن �لفعل هناك وضع اكن هناك ©دث ت��عناه �

�نه اTٔش8ياء مرت gسالم، ؤ�ن ٔ K د®ل اخلطوط السعودية، ولكن امحلد
اخلطوط السعودية قامت مبا جيب ٔ�ن تقوم به ملوا�بة احلاالت ا{يل اكنت يف 
اجلزا|ر الشقEقة، وكذ¾ القXصلية واملسؤولني د®ل السفارة، و�Lرتاف 

ن هناك موا�بة مسؤوï وUدية، حتية هلم، حتية لعائالهتم، احل"اج بنفسهم اك
  .وامحلد L Kىل السالمة د®هلم

        ::::الس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسة
  . شكرا Lىل املسامهة

ون�mقل ٕاىل السؤال املوUه ٕاىل الس8يد وز�ر التعمري وٕاLداد الرتاب 
  . الوطين حول التصاممي اجلهوية ٕالLداد الرتاب

س�شار�ن من فريق اTٔصاï واملعارصة ٔ�عطي اللكمة Tٔ©د السادة امل 
  .لتقدمي السؤال، فليتفضل الس8يد املس�شار مشكورا

        ::::املس�شار الس8يد Lالل عزيويناملس�شار الس8يد Lالل عزيويناملس�شار الس8يد Lالل عزيويناملس�شار الس8يد Lالل عزيوين
  .gسم هللا الرمحن الرحمي

  الس8يد الرئAس،
  السادة الوزراء،

  ٕاخواين املس�شار�ن،
 VLداة فا�¼ك�يس التصاممي اجلهوية ٕالLداد الرتاب ٔ�مهية �لغة �عتبارها ٔ

ع الت�د®ت §قmصادية و§جÈعية والبيEqة {لهنوض �جلهة من tالل يف رف
التخطيط ملشاريع Úيلكة �س8تطاعهتا tلق دينامEة جمالية قادرة Lىل ت��ع 
التطور العمراين وموا�بة مفهوم اجلهوية املوسعة مكنظور {لتمنية املندجمة 

  .{لجهة
ار¼مك {لتطورات من هنا ªسائلمك، الس8يد الوز�ر، عن مدى موا�بة وز

اليت تعرفها اجلهة وفق املنظور املتطور ا¶ي ٔ�قرته مقmضيات اJس8تور 
  . اجلديد يف Lالقmه �لتصاممي اجلهوية وٕاLداد الرتاب

  .وشكرا

        ::::الس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسة
  . شكرا {لس8يد املس�شار

�يضا ٔ�رحب �لس8يد الوز�ر ؤ�عطيه اللكمة لٕالUابة Lىل السؤال، ٔ
  .فليتفضل مشكورا

        ::::د حمند العنرص، وز�ر التعمري وٕاLداد الرتاب الوطيند حمند العنرص، وز�ر التعمري وٕاLداد الرتاب الوطيند حمند العنرص، وز�ر التعمري وٕاLداد الرتاب الوطيند حمند العنرص، وز�ر التعمري وٕاLداد الرتاب الوطينالس8يالس8يالس8يالس8ي
  .شكرا الس8يد الرئAس

  .شكرا الس8يد املس�شار احملرتم
  الس8يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

�شاطرمك الرٔ�ي بrٔن ٔ�مهية اجلهة يف مEدان التمنية ال جيادل فهيا ٔ�©د، ٔ
عة حتتاج ٕاىل واللك كذ¾ يعمل ٔ�ن التمنية §قmصادية املس8تدامة والناج

 ïوJة فضاء صغري، اLن امجلاTٔ ،قل، الفضاء املالمئTٔىل اL عنرص�ن اثنني
فضاء �بري، ويبقى بطبيعة احلال حىت الفضاء إالقلميي ال �ساLد Lىل املشاريع 

  .الكربى، تبقى اجلهة يه الوLاء ا¶ي ميكن ٔ�ن �س8توعب مجيع §س�Jرات
تrٔطريية  ةرؤيلتمنوية مXدرUة يف والعنرص الثاين يه ٔ�ن ¼كون مشاريع ا

ويف مXظور اس�رشايف، وهذا دور التصممي اجلهوي �لطبع، هناك تصممي 
  .وطين، ومث تن-,ق عنه التصاممي اجلهوية ٕالLداد الرتاب

وبدون الرجوع وال الفلسفة يف هذا امليدان، يعين املراجع يف هذا الباب 
عن هذا البعد وهذا كثرية، هناك Lدة خطب ملكEة سامEة اليت تت�دث 

 ïالU لقاه�اJور {لجهة، هناك ٔ�©د هذه اخلطب املهمة هو اخلطاب ا¶ي ٔ
املJ Ãى انعقاد اBلس اLTٔىل ٕالLداد الرتاب الوطين، هناك اJس8تور 

من §خmصاصات ا¶اتية اجلديد، هناك القانون احلايل {لجهة ا¶ي يعطي 
  .ٕاىل £ري ذ¾ من املراجع ٕالLداد وت��ع تصاممي ٕاLداد الرتاب الوطين،

مفن هذا املنطلق، جيب كذ¾ ٔ�ن ال ن�ىس ٔ�ن تصممي ٕاLداد الرتاب 
وٕاماكنيات �برية، Tٔن فEه Lدد من املشاورات،  ااجلهوي يتطلب »دا �بري 

فEه ال�شاور، فEه الطلوع والهبوط مابني املصاحل احمللية واملصاحل املركزية، 
جلهات، هذا ما جيعل ٔ�نه جيب ٔ�ن ¼كون فEه Ýشاور مع املنتخبني، مع مجيع ا

  .املوا�بة، Tٔن اجلهات ال تتوفر اTٓن يف الظرفEة احلالية Lىل مجيع إالماكنيات
�ما فÏ يتعلق �حلصيV، فهناك اTٓن ٔ4 ïهتت، ويه $د�تصاممي لكها ا-

السامرة، وهناك وا©د رابع ي�mظر حفسب ٔ�ن يقدم -ٔ�زيالل، العيون، لكممي
التصاممي  3تصاممي لكها يف مرا©ل مmفاوتة، و 9لوزارية، هناك ٔ�مام ا{لجنة ا

ا{يل الس8نة املق�V ٕان شاء هللا غتنطلق، فهيا اJار البيضاء، فهيا اجلهة 
  .درLة-ماسة- الرشقEة، وفهيا كذ¾ سوس

، ميكن لنا نقولو اTٓن ٔ�ن ٕ�©داث وزارة يف ذاهتا لهذا اBال يربهن ٕاذا
ا اBال ما �س8تحقه، وٕالرشاكه يف اجلهوية عن رغبة احلكومة ٕالعطاء هذ

  .املتقدمة
  .وشكرا

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

  .اللكمة يف ٕاطار التعقEب لفريق اTٔصاï واملعارصة

        ::::املس�شار الس8يد Lالل عزيويناملس�شار الس8يد Lالل عزيويناملس�شار الس8يد Lالل عزيويناملس�شار الس8يد Lالل عزيوين
يف احلقEقة، الس8يد الوز�ر، تنعرفو Lليمك كنمت رئAس »ة، وتتعرفوا 
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  . إالماكنية د®ل اجلهة ا{يل ميكن تعطياملعا«ة د®ل اجلهات و 
ال ميكن احلديث عن »وية مmقدمة بدون وضع تصاممي »وية، ¼راعي 
�مه املر¼كزات اTٔساس8ية اليت تمت اقرتا�ا خصوصا Lىل مس8توى التمنية ٔ
§قmصادية و§جÈعية والثقافEة، مع جعل اجلهة جماال ¼رابيا قادرا Lىل 

  .ت اجلهوية ومركز® وبني �يق »ات اململكةالتواصل بني مجيع املكو«
2نيا، الكف عن بعض املامرسات اليت ترض �جلهات مك"ال ¼رايب 
واملتعلق �لرخص §س8ت�Xائية، هاذ الرخص §س8ت�Xائية تنعرفو الرحب د®لها 
واخلسارة د®لها، الرحب د®لها هو ٔ�نه يف احلقEقة الرحب د®لها هو §س�Jر، 

س�مثر�ن، والرفع من §قmصاد، واخلسارة د®لها Lىل حساب وÝشجيع امل 

بغيناها د®لها ا) la périphérie(بعض املواطنني وبعض املدن ا{يل يه 
¼كون بوا©د الشلك ا{يل هو عنك�ويت، ا{يل ¼ميكن لو مييش مع املنظور 

  .د®ل اجلهة يف املس8تق�ل
Lىل الطريقة د®ل كنجيو ونلقاو جبانب املدن كنلقاو Lىل توس8يع املدن 

دواو�ر، ا{يل تAشوه �ملعامر د®ل املغرب، يف احلقEقة حEث تتجي تصاوب 
  .وا©د التصممي د®ل اجلهة تتلقى هاذ التعرثات وكتلقى هاذ الصعو�ت

احXا تنقولو Lىل ٔ�نه تنفكرو يف املس8تق�ل، واخلطاب اtTٔري ا{يل افmتح 
ن املغربية خصها وا©د النظرة به س8يد« الربملان تيعطي ٕاشارة Lىل ٔ�نه املد

�خرى، واجلهات خصهم وا©د التصور وا©د �ٓخر �ش �رفعو من املس8توى ٔ
د®ل املدن د®لنا و�كونو £اد�ن يف طريق، ويف هاذ املسائل ا{يل يه 
س8يد« £ادي بوا©د §س�Jرات كربى ا{يل تتديل Lىل ٔ�ننا املغرب £ادي 

دن د®لو وال اجلهات د®لو، واحXا يتقدم ٕان شاء هللا، ومييش موا�ب ال امل
تنعرفو ٔ�ن وز�ر حبالمك، ا{يل هو تق� وا©د مجموLة د®ل املناصب، وعندو 
جتربة يف اجلهات ويف امجلاLات Lىل ٔ�نه £ادي �كون ٕان شاء هللا يش ©اUة 

  .£ادي يقدÚا لهاذ البالد
  .وشكرا

        ::::الس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسة
  . شكرا {لس8يد املس�شار

  . اللكمة يف ٕاطار الرد Lىل التعقEب، تفضلواالس8يد الوز�ر، لمك

        ::::الس8يد وز�ر التعمري وٕاLداد الرتاب الوطينالس8يد وز�ر التعمري وٕاLداد الرتاب الوطينالس8يد وز�ر التعمري وٕاLداد الرتاب الوطينالس8يد وز�ر التعمري وٕاLداد الرتاب الوطين
  . شكرا الس8يد املس�شار احملرتم

ؤ�« مmفق معمك، لكن يف نفس الوقت اعطيتو يل مXاس8بة �ش نوحض 
وا©د اخللط ا¶ي يقع دامئا، وطبيعي ٔ�نه يوقع، Tٔن عندما نت�دث عن 

فXبدٔ� من وطين وتزنلو {لتوجهي5ي وتزنلو {لتطبيقي، ، ةرؤيعن الالتصاممي، 
ا{يل هو التعمري، فEجب ٔ�ن ال �كون هناك اخللط ما بني تصاممي ٕاLداد 
الرتاب الوطين اليت يه توجهيية، ال تلزم، ما تتقولشاي هنا £ادي تد�ر 
ت-ين هذي وكذا، لكن حتاول ٔ�ن جتعل من يعين توزيع الساكنة، توزيع 

ميكن فعال ما يبقاشاي عند« متا وا©د املغرب �يجري اªTٔشطة يشء ا¶ي 

  .ووا©د املغرب بطيء
ولكن ٔ�« معمك، واملثال د®ل اJار البيضاء خصوصا م,ال صعب، 

»ة مشلكة، يه مدينة »ة، واملدينة ؟ Tٔن يه 2014اLالش ابقى حىت 
  . اجلهة بطبيعة احلال لها مشالكها، الفضاء ا{يل حميط هبا

يعنAش ٔ�ننا خصنا نوقفو، اTٓن احXا مmقدمني و£ادي ولكن هذا ما ت 
�كون §جÈع ٕان شاء هللا د®ل ا{لجنة ما بني الوزارية لتقدمي الربامج 
العملية هاذ املرة، مايش التصممي، £ادي �زلو {لربامج العملية ا{يل ت�سهل، 
Tٔن ٔ�ش8نو £ادي ªسهلو هباذ اليش، هو £دا ميل �كون لكيش مmفق، هو 

ما بني اجلهة واJوï، هذا هو ا{يل £ادي �كون ٔ�ساس د®ل ذاك التعاقد 
التعاقد ود®ل �يفاش ميكن لنا فعال �زلو هاذ املشاريع، وٕان شاء هللا �متناو 

   .رؤ®الٔ�ن بالد« كذ¾ Ýس8تافد من هاذ 
 .وشكرا

        ::::الس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسة
  . شكرا لمك الس8يد الوز�ر، وشكرا Lىل املسامهة

ل املوUه ٕاىل الس8يد وز�ر الصناLة والت"ارة و§س�Jر ون�mقل ٕاىل السؤا
و§قmصاد الرمقي حول تداtل §خmصاصات بني غرف الصناLة والت"ارة 

  . وامجلاLات احمللية
اللكمة Tٔ©د السادة املس�شار�ن من الفريق §شرتايك لتقدمي السؤال، 

  .فليتفضل مشكورا

        ::::املس�شار الس8يد موالي احلسن طالباملس�شار الس8يد موالي احلسن طالباملس�شار الس8يد موالي احلسن طالباملس�شار الس8يد موالي احلسن طالب
  .يد الرئAسشكرا الس8 

  السادة الوزراء،
  ٕاخواين املس�شار�ن،

بعد انتظار طويل، صدر ٔ�tريا النظام اTٔسايس لغرف الصناLة والت"ارة 
واخلدمات، £ري ٔ�ن مشلك تداtل §خmصاصات مازال مطرو©ا gشدة، 
خصوصا فÏ يتعلق بعملية تنظمي املعارض والتظاهرات §قmصادية بني 

دمات وامجلاLات احمللية، ٕاذ يربز التداtل Uليا غرف الت"ارة والصناLة واخل
ب�XفEذ  1.02.297من الظهري رمق  39من املادة  2بني مقmضيات الفقرة 

املتعلق ب�Xظمي امجلاLات  17.08ا¶ي متم وLدل القانون رمق  78.00القانون 
من الظهري الرشيف رمق  5و 4احلرضية والقروية، ومقmضيات املادة 

املتعلق �لنظام اTٔسايس لغرف الت"ارة  38.12لقانون رمق ب�XفEذ ا 1.13.09
  . والصناLة واخلدمات

سلبية  او�2ٓر  القد اكن من الطبيعي ٔ�ن ي�mج عن هذا التداtل مغوض
Lىل ٔ�كرث من مس8توى، ٕاذ مل يعد �ٕالماكن سواء من الناحEة القانونية 

ها، والعلمية معرفة من يقوم ب�Xظمي املعارض، ومن ] صالحEات Ýس8يري 
وهل من اخmصاص ٔ�صيل {لغرف حبمك طبيعة معلها واحmاكQها اليويم 

  �ملقاوالت §قmصادية والت"ارية؟ 
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ٕان حتديد اخmصاص تنظمي املعارض gشلك دقEق وواحض س8يجن-Xا 
الوقوع يف ازدواجEة اTٔعامل وتنازع §خmصاصات، وس8يوفر حتديد 

الوزارة اختاذها لت�ديد املسؤوليات، مفا يه اخلطوات العملية اليت تعزتم 
اخmصاص الغرف يف تنظمي املعارض gشلك دقEق و�لشلك ا¶ي ال جيعلها 

  تتداtل مع اخmصاصات هيئات ٔ�خرى يف هذا اBال؟ 
  .شكرا الس8يد الوز�ر

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

�رحب كذ¾ �لس8يد الوز�ر، ؤ�عطيه اللكمة لٕالUابة Lىل السؤال، ٔ
  .ل مشكورافليتفض

الس8يد محمد عبو، الوز�ر املنتدب Jى وز�ر الصناLة والت"ارة و§س�الس8يد محمد عبو، الوز�ر املنتدب Jى وز�ر الصناLة والت"ارة و§س�الس8يد محمد عبو، الوز�ر املنتدب Jى وز�ر الصناLة والت"ارة و§س�الس8يد محمد عبو، الوز�ر املنتدب Jى وز�ر الصناLة والت"ارة و§س�JJJJر ر ر ر 
        ::::و§قmصاد الرو§قmصاد الرو§قmصاد الرو§قmصاد الرمقمقمقمقي، امللكف �لت"ارة اخلارجEةي، امللكف �لت"ارة اخلارجEةي، امللكف �لت"ارة اخلارجEةي، امللكف �لت"ارة اخلارجEة

  .شكرا الس8يد الرئAس احملرتم
  الس8يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

  السادة الوزراء،
�Jر ٔ�جEب نيابة عن زمEيل الس8يد وز�ر الت"ارة والصناLة و§س 

  . و§قmصاد الرمقي ا¶ي هو يف Úمة وطنية tارج ٔ�رض الوطن
و�ملناس8بة، ابغيت ªشكر الس8يدات والسادة املس�شار�ن عن الفريق 
§شرتايك Lىل تفضلهم بطرح هاذ السؤال الهام حول موضوع تداtل 
§خmصاصات بني غرف الت"ارة والصناLة واخلدمات وبني اBالس الرتابية 

  .تنظمي املعارض وتنظمي كذ¾ لك التظاهرات §قmصادية يف موضوع
�ود بداية ٔ�ن ٔ�وحض هنا {لس8يد املس�شار احملرتم ٔ�ن مسïٔr تنظمي ٔ
املعارض والتظاهرات §قmصادية يه مXصوص ٔ�و تمت Lرب مقmضيات قانونية 

وا{يل  39يف امليثاق امجلاعي، وtاصة املادة  - كام تفضلمت-مXصوص Lلهيا 
يقرر اBلس امجلاعي يف ٕا©داث و©ذف ٔ�و تغيري : "ول �حلرفتق 3الفقرة 

  . هذا املر¼كز اTٔول القانوين" ٔ�ما�ن املعارض ٔ�و اTٔسواق ٔ�و $رخي ٕاقامهتا
املتعلق  38.12من القانون  4كذ¾، ٕاضافة ٕاىل هذا فٕان املادة 

�لقانون اTٔسايس لغرف الت"ارة والصناLة واخلدمات اليت تنص يف فقرهتا 
جيب Lىل السلطات إالدارية : "علقة �ملهام §س�شارية Lىل ما ييلاملت

احمللية وامجلاLات الرتابية ٔ�ن Ýس�شري الغرف يف مجموLة من النقط من بAهنا 
  ".تنظمي املعارض الت"ارية يف دا|رة نفوذها الرتايب

وابغيت كذ¾ نrٔكد Lىل ٔ�ن لك الرتاخEص ٕالقامة املعارض والتظاهرات 
اLات احلرضية وامجلاLات القروية متنح يف ٕاطار دورية الس8يد الت"ارية �مجل

، وا{يل كت�دد التدابري 2010ش8ت�رب  7وز�ر اJاtلية املؤرtة بتارخي 
التنظميية اTٔساس8ية ا{يل Lىل امجليع ا©رتاÚا حفاظا Lىل اTٔمن والسكEنة 

  .العمومEة، وكذا Lىل املصاحل §قmصادية {لعارضني و{لت"ار احملليني
وابغيت كذ¾ �رجع لوا©د ا{لجنة، يه جلنة ¼كون Lىل املس8توى 

احمليل، �رٔ�سها الوايل ٔ�و العامل وتعمل Lىل تنظمي ٔ�و ت�س8يق، يه امسيهتا 
ا{لجنة إالقلميية لت�س8يق املعارض الت"ارية، واليت �س8تدعى ٕاÊهيا لك ٔ�عضاء 

  .الغرف ا{يل $بعني لنفوذ هذا إالقلمي وهذه اجلهة
  .رئAسشكرا الس8يد ال

        ::::الس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسة
يف ٕاطار التعقEب، ٔ�عطي اللكمة {لس8يد املس�شار احملرتم، . شكرا لمك

  .فليتفضل

        ::::املس�شار الس8يد موالي احلسن طالباملس�شار الس8يد موالي احلسن طالباملس�شار الس8يد موالي احلسن طالباملس�شار الس8يد موالي احلسن طالب
  .شكرا الس8يد الرئAس

  الس8يد الوز�ر،
السؤال د®لنا اكن واحضا، احXا �رجو مXمك حتديد املسؤولية ملن ] 

  . §خmصاص يف هذا املوضوع
ع م,ال يف مراQش وما س8يقع يف املدن اTٔخرى، م,ال مراQش بعد ما وق

جمهودات كثرية، وبعد تعاون د®ل السلطة يف توفري العقار، ووزار¼مك 
الوصية ا{يل مولت الفضاء لهذه املعارض ا{يل هو حتملت العبء د®لو 

مليون د®ل اJرمه، واليوم �يتداروا معارض  40وال  30اJوï بوا©د 
  .يف اجلوانبعشوائية 

يف ٔ�ول تظاهرة ا{يل دارت م,ال مدينة مراQش، يف التظاهرة اTٔوىل 
مليون د®ل اJرمه، يف ٔ�ول تظاهرة، جبميع  4ا{يل يه �بداية دtلت 

املعايري والقوانني، واليوم ٕاىل ما تبع�ش الغرفة يف هاذ املسار د®لها، �ٓش 
  £ادي يصبح هذاك العقار ا{يل تصاوب؟

ال العام، حبيث ٔ�نه ٕاىل اJوï مس8تعدة Ýسا�ر هاذ هذا هدر د®ل امل
املوضوع فه5ي خصها تعطهيا §خmصاص د®لها، مجيع §خmصاصات د®ل 
الغرفة امشاو لها، يه اس�شارية، اس�شارية، اس�شارية، اليوم ٕاىل ¼زاد 
حىت هاذ يش حييد، اشكون ا{يل يف §خmصاص د®ل §قmصاد ٔ�كرث، 

  وال الغرفة الت"ارية؟واش امجلاLة احمللية 
طبعا الغرفة الت"ارية يه ا{يل £ادي تعرف املوقع واملاكن والوقت 
املناسب لهاذ التظاهرة الت"ارية، فكEف ميكن حنيدو لها §خmصاصات لكهم 
ونوUدو هاذ الفضاءات Lىل املس8توى الوطين ويتحرموا، ويبداو يتحطوا 

ميع القوانني وتداروا جبميع احملالت العشوائية، هاذو حمالت ا{يل تداروا جب 
  .املعايري، واليوم £ادي يصبحوا £ري tاليني

ولهذا، الس8يد الرئAس، ا{يل كنطلبو مXمك هو حتديد شكون ا{يل عندو 
§خmصاص، �ش نعرفو ٕاىل اكنت الغرفة Ýس8متر، ٕاىل ما عندش الغرفة ما 

ï، اكن Ýس8مترشاي، واحXا هذا الغاية من هاذ اليش لكو هو املردودية {�و
الغرفة اكن هذا، احXا م,ال الغرفة ما £اد�شاي متيش تتطاول Lىل امجلاLات 

  .ٕاخل... احمللية يف اس8ت0الص الرضائب، يف الرخص
 Èيف هاذ الرب«مج وان Èدتو انLسا ïوJولكن يف هاذ اليش �يخصها، وا
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ذ ا{يل اعطيتو الرتخEص، وانÈ ا{يل اعطيتو اÊمتويل، واليوم يصبحوا ها
  . الفضاءات tالية

 .شكرا الس8يد الوز�ر

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

  . الس8يد الوز�ر، لمك اللكمة يف ٕاطار الرد عن التعقEب، تفضلوا

الس8يد الوز�ر املنتدب Jى وز�ر الصناLة والت"ارة و§س�الس8يد الوز�ر املنتدب Jى وز�ر الصناLة والت"ارة و§س�الس8يد الوز�ر املنتدب Jى وز�ر الصناLة والت"ارة و§س�الس8يد الوز�ر املنتدب Jى وز�ر الصناLة والت"ارة و§س�JJJJر و§قmصاد ر و§قmصاد ر و§قmصاد ر و§قmصاد 
        ::::الرالرالرالرمقمقمقمقي، امللكف �لت"ارة اخلارجEةي، امللكف �لت"ارة اخلارجEةي، امللكف �لت"ارة اخلارجEةي، امللكف �لت"ارة اخلارجEة

  .شكرا الس8يد الرئAس
 »�ابغيت فقط ªشكر الس8يد املس�شار احملرتم Lىل التعقEب د®لو، ؤ

  . كنتفهم الس8يد املس�شار احملرتم لك ما Uاء يف التعقEب د®لمك
�« فقط من tالل اجلواب د®يل ابغيت نrٔكد ٔ�نه لAس هناك ٔ�ي تداtل ٔ
يف §خmصاصات، قلت هناك مقmضيات قانونية مXصوص Lلهيا يف امليثاق 

، ويف القانون اTٔسايس {لغرف، ٔ�هنا اليوم واحض اخmصاص من تنظمي امجلاعي
  . هذا الشق اTٔول. املعارض والتظاهرات §قmصادية

الشق الثاين، ٔ�« ك�شاطرمك الرٔ�ي، اليوم شفmو هاذ اليش رمبا ال يالمئ 
الوضع احلقEقي واحلجم احلقEقي د®ل الغرف املهنية، وtاصة غرف الت"ارة 

دمات، احXا رهن إالشارة، وهذا �يظهر يل مو�ول لمك والصناLة واخل
مكرشLني ٔ�نه تقوموا بتعديالت يف هاذ الشrٔن، هذه قوانني صادق Lلهيا 

  . الربملان
ٕاىل شفmو هاذ اليش ال يÈىش مع §نتظارات، مع لك التو»ات  ٕاذا

ولك اخليارات د®ل الغرف املهنية، احلكومة مXف�mة Lىل لك مقرت©ات 
  . ا{يل ميكن لها تعرض Lىل احلكومة ونناقشها ٕان شاء هللالقوانني 

  .وشكرا الس8يد الرئAس

        ::::الس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسة
  . شكرا لمك، شكرا Lىل مسامهتمك

والسؤال املوايل مmعلق مبسامهة اJوï يف دمع إالنتاج الس�Aيئ املغريب، 
  . س8يؤUل طبقا {لقانون اJاtيل وبطلب من ٔ�حصابه

املوايل املوUه ٕاىل الس8يد وز�ر الس8يا©ة حول  ون�mقل ٕاىل السؤال
  . وضعية النقل الس8ياi �ملغرب

اللكمة Tٔ©د السادة املس�شار�ن من فريق التجمع الوطين لٔ�حرار، 
  .فليتفضل ٔ�©د السادة املس�شار�ن مشكورا

        ::::املس�شار الس8يد حلبAب لعلاملس�شار الس8يد حلبAب لعلاملس�شار الس8يد حلبAب لعلاملس�شار الس8يد حلبAب لعلجججج
  .شكرا الس8يد الرئAس

  .gسم هللا الرمحن الرحمي
  الس8يد الوز�ر،

  لسادة املس�شار�ن، ا
�ضع سؤايل حول وضعية النقل الس8ياi وtاصة إالماكنية د®ل هاذ ٔ

  . النقل لتدعمي الس8يا©ة اJاtلية
  .شكرا الس8يد الوز�ر

        ::::الس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسة
  . شكرا {لس8يد املس�شار

  .، اللكمة {لس8يد الوز�رٕاذا

        ::::الس8يد حلسن ©داد، وز�ر الس8يا©ةالس8يد حلسن ©داد، وز�ر الس8يا©ةالس8يد حلسن ©داد، وز�ر الس8يا©ةالس8يد حلسن ©داد، وز�ر الس8يا©ة
 هاذ السؤال ا{يل هو سؤال وجEه شكرا الس8يد املس�شار احملرتم Lىل

يتعلق �لنقل الس8ياi، ا{يل ابغيت نقول بrٔنه النقل الس8ياi هو �لفعل 
©لقة Úمة من احللقات د®ل سلسV القمي �ل�س8بة {لس8يا©ة، ولكن راه 
مايش احXا ا{يل كند�روه م�ارشة، هو يقع حتت ٕامرة وزارة التجهزي والنقل، 

ا هو س8ياi ند�ره بت�س8يق مع الوزارة امللكفة ولكن يعين الشق املتعلق مب
  . ا{يل يه وزارة التجهزي والنقل

الرها«ت Úمة Uدا �ل�س8بة {لنقل الس8ياTٔ ،iنه كام كتعرفوا النقل 
الس8ياi هو ©لقة Úمة حبالو حبال إالرشاد، حبال إالطعام، حبال الفXدقة، 

�ساس8ية �ل�س8بة حبال يعين ٔ�مور ٔ�خرى ا{يل مmعلقة �لس8يا©ة، وا{يل يهٔ 
  . {لس8يا©ة يف املغرب

ولكن اكينة رها«ت ٔ�ساس8ية رضورة �ش ميكن لنا ٔ�ننا �رفعو من 
إالنتاجEة د®ل النقل الس8ياi �ش ميكن لو ٔ�نه مايش فقط �كون عندو 
وقع ٕاجيايب Lىل الس8يا©ة اJاtلية، ولكن Lىل الس8يا©ة gشلك Lام حىت 

  . الس8ياح اخلارجEني
اكينة، وهو ٔ�نه اجلودة د®ل اخلدمات ا{يل موجودة  من املشالك ا{يل

يف النقل الس8ياi �ش ميكن لنا ٔ�ننا نوصلو لوا©د النقل س8ياi ا{يل هو 
  . Úين، هذي املسïٔr اTٔوىل

املسïٔr الثانية هو ٔ�ن الهيلكة د®ل القطاع �ش ميكن لنا هنيلكوه، 
  . وميكن �كون فEه يعين مقاوالت ا{يل يه رائدة

 ٔrىل هذا القطاع هذا، خصوصا واملسL ننا حنافظو�ï الثالثة يه ٔ
متزي ببعض النوع ت املقاوالت ا{يل LامV فEه، خصوصا ٔ�ن بعض املقاوالت ك 

iد®ل الهشاشة �ل�س8بة {لنقل الس8يا .  
�سايس �ل�س8بة لنا، ومقنا بدراسات مmعددة، من ٕاذأ iالنقل الس8يا ،

يف وزارة الس8يا©ة ،تت-ني  2007اJراسات ا{يل مقنا هبا ٔ�ش8نو بي�ت؟ مXذ 
  .اTٔمور 4ٔ�و  3لنا وا©د 

املسïٔr اTٔوىل هو ٔ�ن هذا قطاع £ري Úيلك gشلك �بري Uدا وما 
. ميكXلوش ٔ�نه �س�مثر gشلك �بري Uدا يف اجلودة وميكن ٔ�نه يدفع ٕاىل اTٔمام

يعين مقاوالت ا{يل يه رائدة يف هذا ... ما اكي��Eش رائد�ن د®ل هاذ
{يل ميكن لها كذ¾ ٔ�هنا Ýسامه �ش ميكن لها ٔ�هنا كذ¾ جتر امليدان، وا
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القطاع ٕاىل اLTٔىل فÏ خيص اجلودة، وكذ¾ احلظرية د®لو ورمغ الش8باب 
د®لها، هذي مسïٔr ٕاجيابية، راه اخلدمات الزالت دون املس8توى املطلوب 

وفÏ خيص اخلدمات اليت جيب ٔ�ن نقدÚا  2020د®ل  ةفÏ خيص الرؤي
 .س8بة {لس8يا©ة اJاtلية و�ل�س8بة كذ¾ {لس8يا©ة اخلارجEة�ل� 

 2007يف هاذ إالطار هذا، مت وضع وا©د اJفرت د®ل التحمالت يف 
يعين �لت�س8يق بني وزارة الس8يا©ة ووزارة النقل، هاذ اJفرت د®ل 
التحمالت هو ملوا�بة القطاع، من املسائل اTٔساس8ية ا{يل وضع، ٔ�نه وا©د 

�ش ميكن ¾ ٔ�نه تفmح رشكة د®ل النقل  52املقاLد هو Lدد ٔ�دىن د®ل 
  . الس8ياi وبعض املساطر

س8نوات ٔ�حصاب النقل الس8ياi قالوا بrٔنه £ري مXاسب،  3هذا بعد 
جيب ٕاLادة النظر فEه، متت ٕاLادة النظر فEه يف ٕاطار دفرت حتمالت Uديد 

د اTٔدىن ، هاذ دفرت التحمالت ما تيعطAش هذاك احل2012ا{يل مقنا به يف 
، وال 58و 26مقعد، تيقول بrٔنه ٕاىل ابغييت ©افV �برية ما بني  52د®ل 

 10ا{يل هام احلافالت املتوسطة ما بني ) les mini bus(ابغييت تعمل 
هو احلد اTٔدىن، وكذ¾ الس8يارات اTٔخرى يعين وا©د احلد ٔ�دىن  3و 25و

  . د®ل هاذ الس8يارات هاذو 5د®ل 
�شفي £ليل إالخوان د®ل النقل الس8ياi، رمغ ذ¾، هذا مل �كن 

واTٓن حنن يف ٕاطار بلورة دفرت حتمالت Uديد ا{يل £ادي نتلكم Lليه يف 
  .الرد ٕان شاء هللا

  .شكرا

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

  .اللكمة اTٓن لٔ�س8تاذ لعلج

        ::::املس�شار الس8يد حلبAب لعلاملس�شار الس8يد حلبAب لعلاملس�شار الس8يد حلبAب لعلاملس�شار الس8يد حلبAب لعلجججج
  . شكرا {لس8يد الوز�ر

ال د®يل اكن Uاء {لتوضيح {لعموم، {لمواطن ٔ�نمت عرفmو ٔ�ن السؤ 
 ةاملغريب، {لمواطنني املغاربة املس�مثر�ن يف هذا القطاع، �يفEة العمل والرؤي

املس8تق�لية لهذا املرشوع، Tٔن هو رافعة من روافع ٔ�و قاطرة من قاطرات 
  . الس8يا©ة

احXا السؤال د®لنا اليوم Uا ٔ�وال قضية تدبري هاذ القطاع خصها تتضح 
لمس�مثر�ن، ؤ�نه املسطرة د®لو ش8به معقدة، ٔ�نه ما بني وزارتني، هذا { 

  .املسïٔr اTٔوىل
املسïٔr الثانية، هو ٔ�نه احXا ميل فكر« يف النقل الس8ياJ iمع 
الس8يا©ة اJاtلية، نظرا لفرتات العطل ا{يل �يعرفها املغرب، والضغط ا{يل 

كون، وكذ¾ �يتعرف Lىل النقل العمويم وحوادث السري ا{يل كت
إال�راهات §قmصادية ا{يل �يعرفها هاذ النقل الس8ياi يف بعض احلاالت، 
�نه كتكون ٔ�زمة ٔ�و يش ©اUة، كتكون ٔ�نه لسد الفراغ، ٔ�نه اLالش ما ٔ

يلع-ش هاذ النقل الس8ياi الفراغ يف هذه املدة ا{يل كتعرف فهيا حوادث 
  ذا اJور؟سري مميتة �لتكدس و§زد©ام، ٔ�قول ملاذا ال يلعب ه

السؤال هو يف ©د ذاته، الس8يد الوز�ر، مطالبة {لنقاش ملس8تق�ل هذا 
  .القطاع والعمل فEه يف ضوء املس8ت"دات ا{يل ميكن لها ¼كون

  .شكرا الس8يد الوز�ر

        ::::الس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسة
  . شكرا {لس8يد املس�شار

  .لمك اللكمة، الس8يد الوز�ر، {لرد Lىل التعقEب

        ::::الس8يد وز�ر الس8يا©ةالس8يد وز�ر الس8يا©ةالس8يد وز�ر الس8يا©ةالس8يد وز�ر الس8يا©ة
  . لس8يد املس�شار احملرتمشكرا ا

بrٔنه هذا قطاع ا{يل هو ٕاسرتاتيجي وقطاع % 100و�لفعل مmفق معمك 
ميكن ٔ�ن هييلك وا©د اجلانب Úم Uدا من النقل �ل�س8بة {لمغرب و{لنقل 
الس8ياi، وكذ¾ �كون عندو مسامهة يف tلق املقاوالت ويف tلق 

  . مXاصب الشغل، هاذي مسÚ ïٔrمة Uدا
نا يف وزارة الس8يا©ة هو مرافقة هذا القطاع هذا الهدف د®ل  ٕاذا

بت�س8يق مع وزارة النقل، والت�س8يق يقع، يعين ما اكي�ش ٕاشاكلية د®ل 
  .الت�س8يقEة ا{يل تتوضع لنا

اكينة بعض اTٔمور ا{يل ٔ�ساس8ية Uدا، ٔ�نه املسïٔr اTٔساس8ية وهو ٔ�نه 
بد ٔ�هنم ¼كون حنافظو Lىل اجلودة يف القطاع، ٔ�ساس8ية Uدا، Tٔنه املرتفقني ال

عندمه وا©د اجلودة �ل�س8بة {لنقل الس8ياi، كتعرفوا راه مايش فقط وزارة 
النقل، راه كذ¾ وزارة اJاtلية تتدtل يف قطاع النقل الس8ياi كذ¾، 

�سايس Uدا هاذ ٕاذا. والفEدرالية الوطنية {لنقل الس8ياi كذ¾ تتدtلٔ ،
  .إالشاكلية د®ل اجلودة

دة الهيلكة �ش ميكن لنا ٔ�ننا حنافظو Lىل هاذ املسïٔr اTٔخرى ويه ٕاLا
املقاوالت ا{يل موجودة فEه، ولكن راه تتطرح بعض إالشاكليات ا{يل 

  . موجودة
إالشاكلية الك�رية ا{يل موجودة اTٓن �ل�س8بة لهاذ ال�س0ة الثالثة من 
دفرت التحمالت ا{يل احXا يف النقاش د®لو، احXا يف �ٓخر املطاف د®لو، 

) Voucher(ح لنا؟ تيقول ¾ ما ميلكناش ٔ�نه �كون عند« ٔ�ش8نو �يطر 
 اTٔسفار يه ا{يل كتعطهيم تا{يل كتعطيه لنا واكالت اTٔسفار، Tٔن واكال

)Voucher( iش �س8تعملوا النقل الس8يا� iحصاب النقل الس8ياTٔ .  
، ولكن )un ordre de mission(اTٓن ٔ�ش8نو تيطالبوا؟ �ش �كون 

املشلك وهو  ،)l’ordre de mission(ل�س8بة لـــ ما عند« مشلك احXا �
  .اTٔسفار تخصنا البد ٔ�نه �كون مالمئ لقانون واكال

ٕاىل ابغينا خنرجو دفرت التحمالت ما خصوش �كون فEه يعين وا©د 
البد ٔ�ننا حنرتمو احلقوق د®ل  ٕاذااخلرق د®ل قانون واكالت اTٔسفار، 

هاذ §©رتام د®ل القانون  واكالت اTٔسفار وحنرتمو القانون، ويف ٕاطار
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يعين هناك واسع النظر �ش ميكن لنا ٔ�نه نتعاملو مع إالخوان د®ل النقل 
  . الس8ياi �ش ميكن لنا ٔ�ننا منرو لٔ�مام

ولكن الهدف اTٔسايس وهو ٔ�نه مرافقهتم، هيلكة القطاع، ضامن 
�ساس8ية �ل�س8بة القmصاد ٔ ïٔrاجلودة، وحتر�ر كذ¾ القطاع ا{يل هو مس

  . لبالدا
 .وشكرا

        ::::الس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسة
  . شكرا {لس8يد الوز�ر، وشكرا Lىل مسامهتمك يف هذه اجللسة

ن�mقل ٕاىل السؤال املوUه ٕاىل الس8يد وز�ر ال�شغيل والشؤون 
اللكمة Tٔ©د السادة . الوساطة يف ال�شغيل ت§جÈعية حول رشاك

اTٔخ عبد املا¾ املس�شار�ن من الفريق الفEدرايل لتقدمي السؤال، فليتفضل 
�فر®ط لرشح السؤالٔ.  

        ::::املس�شار الس8يد عبد املا¾ ٔ�فر®املس�شار الس8يد عبد املا¾ ٔ�فر®املس�شار الس8يد عبد املا¾ ٔ�فر®املس�شار الس8يد عبد املا¾ ٔ�فر®طططط
  . شكرا الس8يد الرئAس

يعAش العديد من اTٔجراء وضعية الالس8تقرار املهين و§جÈعي gس-ب 
اس8تغالل رشاكت الوساطة لهؤالء اTٔجراء وحتايلها Lىل القانون، حEث يمت 

ة، قد تت"اوز يف بعض اTٔحEان ٔ�كرث التعاقد معهم يف ٕاطار عقود حمددة املد
من س8ن�ني، مما �شعر معه اUTٔري ٔ�نه يف ٔ�ية حلظة ميكن §س8تغناء Lليه، 
tاصة يف العديد من احلاالت، حEث يمت ٕاج�اره Lىل توقEع عقود حمددة 

�شهر، ويمت جتديدها ٔ�كرث من مرتني tالفا ملا هو  6املدة ال تت"اوز ٔ
  . مXصوص Lليه يف مدونة الشغل

¾، ªسائلمك، الس8يد الوز�ر، عن إالجراءات اليت تنوون اختاذها ¶
ضام« حلق املعنيني �Tٔمر يف §س8تقرار §جÈعي كام ينص Lىل ذ¾ 

  .دس8تور البالد

        ::::الس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسة
اللكمة لمك، ٔ�رحب �مك، الس8يد الوز�ر، �مس اBلس، ؤ�عطيمك اللكمة 

  .لٕالUابة عن السؤال، فلتتفضل مشكورا

        ::::الس8يد عبد السالم الصديقي، وز�ر ال�شغيل والشؤون §جÈعيةالس8يد عبد السالم الصديقي، وز�ر ال�شغيل والشؤون §جÈعيةالس8يد عبد السالم الصديقي، وز�ر ال�شغيل والشؤون §جÈعيةالس8يد عبد السالم الصديقي، وز�ر ال�شغيل والشؤون §جÈعية
  .شكرا الس8يد الرئAس احملرتم

  .امسح يل ٕاىل اعطيتك �لظهر
  السادة املس�شار�ن احملرتمني،

ابغيت يف البداية ªشكر إالخوة املس�شار�ن من الفريق الفEدرايل Lىل 
  . تسؤاهلم Tٔن هو يف حمÅ، يتعلق اTٔمر �ل�شغيل املؤق

�هل امليدان واحXا كذ¾ٔ Èشاطرمك ٕا®ها، يعين ان�مبجرد . �لطبع ظاهرة ٔ
�ن توصلنا gسؤالمك، �لطبع مقنا �لتحر®ت، احXا كنقومو ٕ�جراءات، من ٔ

هناك الس8يد رئAس احلكومة وUه : بني إالجراءات ٔ�ذ�ر Lىل س-Eل املثال

والش8به معومEة  دورية ٕاىل خمتلف القطاLات احلكومEة واملؤسسات العمومEة
�ش Lىل اTٔقل تريمغوا ا{يل �يد�روا تعاقدات مع هاذ الرشاكت د®ل 

  . ال�شغيل املؤقت �ش يلزتموا �©رتام وتنفEذ مقmضيات ال�رشيع §جÈعي
هناك كذ¾ وا©د اJورية و»هتا وزارة ال�شغيل للك املندوبيات د®ل 

  .  رشتو لهامن مدونة الشغل ا{يل 590الشغل �ش تطبق املادة 
هناك كذ¾ ت�س8يق ما بني مXدوبيات الشغل ومXدوبيات الضامن 

ïٔrخيص هاذ املس Ïعي �ش نعملو سو® فÈج§ .  
ويف اtTٔري، �لطبع، وا©د امحلV د®ل مراق�ة tاصة �ملقاوالت د®ل 
ال�شغيل املؤقت، عندي ٔ�رقام د®ل املقاوالت اليت مت ز®رهتا، مبا فهيا يف 

  . حلاالت كتابة احملارض وتن-Eه املقاوالت املعنيةبعض ا
ا{يل ابغيت نقول لمك، ونتلكمو �لك رصا©ة، املوضوع يعين مقلق، 
الوضعية مقلقة {لغاية، مقلقة لعدة اعتبارات، العتبارات اقmصادية، 

  . العتبارات اجÈعية، العتبارات ثقافEة، العتبارات ٔ�tالقEة
، حىت يف القطاLات املهيلكة مازال احXا اقmصاد« مازال اقmصاد هش

هناك جتاوزات يف كثري من اTٔحEان د®ل قانون الشغل، مفا �لمك خبصوص 
  . هاذ القطاLات ا{يل ك�ش8تغل يف العمل املؤقت

بل ٔ�كرث من ذ¾ مقنا بدراسة، قريبا £ادي ªسلمومك النتاجئ د®لها، وا©د 
مل املؤقت Ýش8تغل العدد �بري د®ل هاذ الرشاكت ا{يل ك�ش8تغل يف الع

بدون ¼رخEص، مبعىن �ٓخر ٔ�ن هناك القطاع الالشلكي يف القطاع الالشلكي 
)l’informel dans l’informel .(  

ؤ�tريا، ٔ�عترب ٔ�ن هاذ إالشاكلية كتطلب �لطبع تضافر اجلهود د®ل 
�دعو النقا�ت �ش نعملو بصفة . النقا�ت، د®ل احلكومة طبعأ »�ٔ ،¾¶

لعل وعىس خنفضو من ©دة هاذ حقEقة املrٔساة  مشرتكة وجامعية
  . §جÈعية

�شاطرمك الرٔ�ي، ؤ�شكرمك مرة ٔ�خرى Lىل السؤال د®لمكٔ »� .ؤ

        ::::الس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسة
  .اللكمة {لفريق الفEدرايل يف ٕاطار التعقEب، تفضلوا الس8يد املس�شار

        ::::املس�شار الس8يد عبد الرحمي الرماحاملس�شار الس8يد عبد الرحمي الرماحاملس�شار الس8يد عبد الرحمي الرماحاملس�شار الس8يد عبد الرحمي الرماح
  الس8يد الرئAس، 
  الس8يد الوز�ر،

ٕاضافة ملا ٔ�شار ٕاليه اTٔخ عبد املا¾ ٔ�فر®ط، املشلك �يف رشتيو، 
، املشلك هو واحض، ال�شغيل املؤقت 496املادة ا{يل رشتيو لها يه املادة 

  . اTٓن معطى رضوري
إالشاكل فني واقع؟ هو فني ند�رو ال�شغيل املؤقت وفني ما 

©اï ند�روهش، اخللط ا{يل �يوقع هو كند�رو ال�شغيل املؤقت يف 
  . ال�شغيل اJامئ، tاص هاذ القضية ما تبقاش

�ش8نو يه احلاالت ا{يل كند�رو فهيا ال�شغيل املؤقت؟ هل العمل ٔ
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بطبيعته مؤقmا ٔ�م دامئا؟ ٕاذا اكن العمل بطبيعته دامئا جيب ٔ�ن يربم عقد 
من مدونة  17و 16الشغل اJامئ املس8متر، بطبيعة احلال وفق املواد 

مؤقت ميكن لنا منش8يو {ل�شغيل املؤقت، احلاالت ٕاىل اكن العمل . الشغل
  . واحضة كذ¾ 91و 86ا{يل كمنش8يو لعقد املقاوï من الباطن املواد 

�ش8نو خص معليا؟ مدونة الشغل دارت مقmىض، ما فعلتوهش،  ٕاذأ
  . الوزارة ما فعالتوش، خصو يتفعل

�ٓش كتقول لنا هاذ املادة؟ Tٔنه كتعرفوا يف بداية 511املادة  ،
عينات يف عهد اليس ٔ�رسالن رمحه هللا، اكن العمل ميل كنبغيو الس8ب 

ªشغلو البد ند�روه عند ماكتب ال�شغيل، در« ال�شغيل gشلك م�ارش، ما 
اك�ن حىت مشلك، مmفقني، لكن تدار مقmىض هو لك من قام �ل�شغيل 
جيب Lليه ٔ�ن يطلع مصاحل وزارة ال�شغيل �حلاالت ا{يل متت، هل يه 

بقت واقفة، خص التفعيل د®لها، ٕاىل در«  511ة؟ هاذ املادة مؤقmة ٔ�م دامئ
قانون �ش ميل �يجي يش وا©د £ادي �شغل خيرب مصاحل الوزارة، ٕاىل 

  . ويف هاذ احلاï... اكن هذاك العمل مؤقت كنعرفوه، ٕاىل اكن
¶¾، كنقرتحو �ش ما نبقاوش يف العمومEات، gشلك معيل جيب 

، 496، جيب ا©رتام ما تنص Lليه املادة 511 تفعيل ما تنص Lليه املادة
حول عقد املقاوï من  91ٕاىل  86جيب ا©رتام ما تنص Lليه املواد من 

  . الباطن، ما نبقاوش يف العمومEات
، القانون خصو يرتمج، ويف هاذ احلاU ïل الزناLات د®ل الشغل ٕاذا

اح معيل ¶¾، كنعطيو اقرت . ا{يل كتوقع اTٓن تعود gس-ب ال�شغيل املؤقت
  .511تفعيل املادة 

  .شكرا

        ::::الس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسة
  . شكرا {لس8يد املس�شار

  .الس8يد الوز�ر، لمك اللكمة يف ٕاطار الرد Lىل التعقEب، تفضلوا

        ::::الس8يد وز�ر ال�شغيل والشؤون §جÈعيةالس8يد وز�ر ال�شغيل والشؤون §جÈعيةالس8يد وز�ر ال�شغيل والشؤون §جÈعيةالس8يد وز�ر ال�شغيل والشؤون §جÈعية
�«، الس8يد املس�شار احملرتم، �لطبع تفعيل القانون هذا ٔ�مر ال جياد] ٔ

  . ٕاثنان
فعيل القانون، ٔ�« قلت يف البداية عندك ªس8يج صناعي و�لطبع ت 

واقmصادي هش {لغاية، حىت املقاوالت الكربى ا{يل Úيلكة، وانت هاذ 
اليش كتعرفو، ال حترتم القانون، يف ٔ�ي يشء، راه املشلك ¼هيم كذ¾ 
خصنا «tذو بعني §عتبار اجلانب §جÈعي، راه م±ات اTٓالف من 

{يل كAش8تغلوا يف هاذ الظاهرة، يعين معليا ٕاىل جEيت العامل و العامالت ا
تفعل القانون، خصك تغلق لك هاذ املعامل ا{يل ك�شغل، يعين �ش �كون 
إالªسان واقعي، تغلق هاذ املعامل ا{يل ك�شغل هاذ الناس، و£ادي ¼زيد 
يف البطاï، احXا خصنا نتعاملو، ٔ�«، معامV يعين مرنة، �tTٔذ بعني 

  . روف §قmصادية و§جÈعية د®ل بالد«§عتبار الظ

د®ل العاملني يف وضعية  %66كتعرف مايش Lىل العموم، عند« 
هشة، هاذ العاملني يف وضعية هشة مايش لكهم يف ال�شغيل املؤقت، 
كAش8تغلوا حىت بصفة دامئة، ولكن يف كثري من اTٔحEان ما كتعدلش هلم 

م يف الضامن §جÈعي، اTٔجور، يف بعض اTٔحEان ما �يترصحش هب
ماليني من العامل ال  2كتعرف بrٔن عندك ما بني مليون ونصف ٕاىل 

، )2CNSS(�س8تفEدون من الضامن §جÈعي حسب إالحصائيات د®ل 
د®ل الصندوق الوطين {لضامن §جÈعي، يعين هذي ٕاشاكليات ما 

  . كتعاجلش بني عش8ية وحضاها
�وافقك الرٔ�ي، واحXا مؤم ٔ »�ولكن tاص العمل ... Xني بrٔناحXا، ٔ

 .التدرجيي ملعاجلة هذه إالشاكليات العميقة الهيلكية د®ل اBمتع
�ما فÏ خيص تفعيل القانون، ما اكي�ش، ما اكي�ش tالف بXAاتنأ...  

        ::::الس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسة
شكرا {لس8يد الوز�ر، ؤ�شكرمك Lىل مسامهتمك يف هذه اجللسة، ٔ�شكرمك 

  . Lىل مسامهتمك
ىل السؤال املوUه ٕاىل الس8يدة الوز�رة املنتدبة Jى وز�ر الطاقة ون�mقل إ 

امللكفة �لبA±ة حول تدبري النفا®ت واملطارح،  ،واملعادن واملاء والبA±ة
فليتفضل ٔ�©د السادة املس�شار�ن من فريق التجمع الوطين لٔ�حرار لتقدمي 

  .السؤال مشكورا

        ::::املس�شار الس8يد محمد البكورياملس�شار الس8يد محمد البكورياملس�شار الس8يد محمد البكورياملس�شار الس8يد محمد البكوري
  .Aسشكرا الس8يد الرئ 
  السادة الوزراء،

  السادة املس�شار�ن،
  .gسم هللا الرمحن الرحمي

�ود ٔ�ن ٔ�طرح هذا السؤال، وا¶ي مضامEنه اكلتايلٔ:  
تعاين الك,ري من اBاالت احلرضية والقروية Lىل اخلصوص من 
ٕاشاكليات معاجلة النفا®ت الصلبة، ؤ�نمت، الس8يدة الوز�رة، تعلمون ٔ�ن 

يف تدبري هذا املشلك البAيئ، حEث متكXت من  جتارب Lاملية ٔ�كدت جنا�ا
  .توظيف هذه النفا®ت ومعاجلهتا لتصبح مXت"ة اقmصاد®

  الس8يدة الوز�رة،
ما هو حظ املغرب من هذه التقXيات العاملية؟ وهل تتوفرون Lىل 

  ٕاسرتاتيجية حمددة لتعممي هذه التقXيات Lىل امجلاLات؟ 
  .وشكرا

        ::::الس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسة
  . املس�شارشكرا {لس8يد 

  .¾ اللكمة، الس8يدة الوز�رة، لٕالUابة Lىل السؤال، تفضيل

                                                 
2 Caisse Nationale de Sécurité Sociale 
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الس8يدة حكمية احليطي، الوز�رة املنتدبة Jى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء الس8يدة حكمية احليطي، الوز�رة املنتدبة Jى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء الس8يدة حكمية احليطي، الوز�رة املنتدبة Jى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء الس8يدة حكمية احليطي، الوز�رة املنتدبة Jى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء 
        ::::والبA±ة، امللكفة �ملاءوالبA±ة، امللكفة �ملاءوالبA±ة، امللكفة �ملاءوالبA±ة، امللكفة �ملاء
  .شكرا الس8يد الرئAس

  السادة الوزراء، 
  السادة املس�شارون،

L قة د®ل السؤال يف البداية، ك�شكر الس8يد املس�شار احملرتمJىل ا
  .د®لو خبصوص  تدبري النفا®ت الصلبة

يه احلكومة قامت بوا©د الرب«مج �بري، ... �يف كتعرفوا القطاع د®ل
�هيم تدبري النفا®ت الصلبة، وهذا الرب«مج كري¼كز Lىل جوج د®ل احملاور 

�ساس8يةٔ.  
، ؤ�خص �¶�ر احملور اTٔول، هو الرتسانة القانونية مجليع اجلوانب البيEqة

  .وهو قانون تدبري النفا®ت الصلبة املزنلية 28.00مهنا قانون 
املد�ري {لنفا®ت الصلبة، وا{يل كتعرفوا كام مت ٕاLداد واجناز اØطط 
  :مليار د®ل اJرمه، ومتت فEه 40§جنازات د®لو بغالف مايل د®ل 

ارح مراق�ة د®ل املط 6د®ل املطارح معقلنة، وتوUد  14ٕاجناز د®ل  -
 اTٓن يف طور إالجناز؛ 

 ؛ 2020مطرح مراقب يف ٔ�فق  �55رجمة  -

مطرح عشوايئ يف  84مطرح، كام يوUد  24ٕاLادة تrٔهيل وٕا£الق  -
 طور التrٔهيل؛ 

د®ل املطارح العشوائية ما بني  �110رجمة ٕاLادة تrٔهيل وٕا£الق  -
  .2020و 2013

ب ا{يل قامت هبا Lرب الت"ار ا{يل Úم يف هاذ الرب«مج، هو ٔ�نه مكXنا 
مس8تق�لية واحضة  ةرؤيالاحلكومة والوزارة، مكXنا �ش ¼كون عند« وا©د 

{لتدبري املس8تدام واملندمج {لنفا®ت، مبعىن ٔ�ننا اTٓن £ادي ندوزو من الطور 
د®ل املطارح العمومEة ٕاىل مراكز ¼مثني وطرح النفا®ت، مبعىن ٕادtال الفرز، 

قة، ٕاكنتاج اTٔمسدة وتقXيات ٔ�خرى، حبال ٕادtال تقXيات Uديدة ٕاكنتاج الطا
 .ٕاخل... (la gazéification)دا� يف ¼زني�ت �يد�روا 

فا{يل Úم هو عند« جتارب «حجة، م,ال فاس ووUدة �ي�mجوا الغاز 
Xجوا مmمسدة، وكذ¾ عند« جتارب  هو�ي�Tٔالطاقة، عند« جتارب د®ل ا

فرز النفا®ت يف املغرب هو  د®ل الفرز د®ل النفا®ت، املؤرش اTٓن د®ل
، وهاذ 2020يف ٔ�فق  %20، يف الرب«مج اكن دار �ش يوصل لــ 8%

Tٔنه مت املصادقة ٔ�و اعÈد الرمس  2020املؤرش احXا £ادي نوصلو لو ق�ل 
  . 2013إال�كولوV يف قانون املالية د®ل 

�ٓش �يقول هاذ الرمس؟ هذا الرمس تيقول بrٔنه مجيع املدخوالت ا{يل 
ادي جتي من هاذ الرمس £ادي تعاود متول هبا §س�Jرات ٕالLادة الفرز £

  . وتدو�ر النفا®ت الصلبة
وتقوم اTٓن الوزارة �لعمل Lىل وضع مXظومة tاصة مجلع وفرز 

النفا®ت، هتدف ٕاىل وضع ٔ�سس قانونية، مؤسساتية وتقXية ومالية من ٔ�Uل 
ا املصنعة يف املغرب ٔ�و ¼مثني وٕاLداد اس8تعامل مواد التلفEف، سواء مهن

املس8توردة، وهاذ الرمس اجلبايئ £ادي �س8تعمل كذ¾ ٕالدماج العاملني يف 
  .إالطار £ري املعقلن وكذ¾ tلق مقاوالت خرضاء

        ::::الس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسة
  . شكرا الس8يدة الوز�رة

اللكمة Tٔ©د السادة املس�شار�ن من فريق التجمع الوطين لٔ�حرار يف 
  .ٕاطار التعقEب

        ::::ار الس8يد محمد البكوريار الس8يد محمد البكوريار الس8يد محمد البكوريار الس8يد محمد البكورياملس�شاملس�شاملس�شاملس�ش
  .شكرا الس8يدة الوز�رة Lىل اجلواب د®لمك

�متىن ٔ�ن �كون هاذ الرب«مج ي�Xفذ يف ٔ�قرب وقت، tاصة ؤ�نه ٔ�ظهرت ٔ
اJراسات اليت ٔ�جرهتا وزار¼مك ٔ�ن تدهور البA±ة الناجت عن النفا®ت املزنلية 

 1,7ا من الناجت اJاtيل اخلام {لبالد، ٔ�ي ما يناهز تقريب %�0,5لكف 
من النفا®ت ال تعاجل داtل املطارح، اليت  %90مليار درمه، كام تبني ٔ�ن 

  .ماليني طن س8نو® 6,9ي�mج املغرب مهنا كام تعلمون تقريبا 
ولهذا، الس8يدة الوز�رة، عندما تقطن جبوار ٔ�©د مطارح النفا®ت 
املزنلية العمومEة يصعب Lليك تفادي ما ي��عث حميطها من ٔ�وساخ ورواحئ 

رهية، ت�Xا�ر بفعل الر®ح لتنقل معها خمتلف اTٔوبئة، ٕاهنا احلياة اليومEة �
  .{لمواطنني

ؤ�عطيمك م,ال مبطرح جماور ملدينة تطوان، خمرج طريق شفشاون، هذا 
املطرح ٔ�صبح اTٓن جماور BموLة من الكوانني، مجموLة من الساكن ا¶�ن 

ا�ر هاذ الغازات تدهورت حصهتم، وا¶�ن يعانون اTٔمر�ن من جراء تن
  .السامة، وكذ¾ اtJان ا¶ي ي�mج عن حرق هذه اTٔز�ل

فrٔمتىن ٔ�ن �كون تدtل وزار¼مك gشلك رسيع، tاصة ؤ�ن هذه املنطقة 
تعاين من جراء هذه املزبV واملياه اجلوفEة املوجودة يف حميط هذه املنطقة، 

الوطين لرب«مج واليت من احملمتل Uدا ٔ�ن تقوم بزتويد امجلاLات القروية يف ا
. {لامء الصاحل {لرشب من هذه الثقوب املوجودة يف حميط هذا املطرح

  .¶¾، فrٔمتىن ٔ�ن �كون تدtلمك رسيعا ٕالجياد ©لول لهذا املطرح
 . وشكرا

        ::::الس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسة
  . شكرا {لس8يد املس�شار

مرة ٔ�خرى ٔ�ذ�ر بrٔن Lىل السادة والس8يدات الوزراء وLىل السادة 
�شار�ن ¼كEيف تدtالهتم وفق الوقت اØصص للك والس8يدات املس 

تدtل، وسmAغري ذ¾ مس8تق�ال Lىل مس8توى جملس املس�شار�ن رمبا ابتداء 
  . من اTٔس8بوع املق�ل

  .، اللكمة {لس8يدة الوز�رة {لرد Lىل تعقEب الس8يد املس�شار احملرتمٕاذا
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امللكفة امللكفة امللكفة امللكفة     الس8يدة الوز�رة املنتدبة Jى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبA±ة،الس8يدة الوز�رة املنتدبة Jى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبA±ة،الس8يدة الوز�رة املنتدبة Jى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبA±ة،الس8يدة الوز�رة املنتدبة Jى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبA±ة،
        ::::�لبA±ة�لبA±ة�لبA±ة�لبA±ة

  .شكرا الس8يد الرئAس
  الس8يد املس�شار احملرتم،

�« نبغي £ري نوحض بrٔن كتعرفوا املشالك ا{يل كنلقاوها �ش نوUدو ٔ
اTٔرض ملطرح النفا®ت ٔ�و ملراكز ¼مثني النفا®ت، هذا مشلك مطروح Lىل 

  . الصعيد الوطين وكنلقاو دامئا فEه مشالك
فEه،  خنيذومج اTٓن ا{يل احXا £ادي ا{يل اTٓن كنقومو فEه، الرب«

وكنذ�ر بrٔن هاذ املطرح اLالش كتلكموا، الس8يد املس�شار، هو اtذا اJمع 
د®ل الوزارة د®ل البA±ة، ولكن املشلك ا{يل اك�ن هو كنا كند�رو ٕاLادة 
الهيلكة بال ما ند�رو حوض معقلن �ش �س8تقطب النفا®ت الصلبة يف 

  . ملطرحوا©د املدة Lىل ما نلقاو ا
دا� اTٓن املرشوع اجلديد ٔ�و §سرتاتيجية اجلديدة ٔ�ننا ما غتكوªش 
ٕاLادة الهيلكة ٕاىل ما اكªش املطرح، وٕاىل در« ٕاLادة الهيلكة ند�رو حوض 

س8نوات Lىل ما يوUد مركز التمثني وطرح النفا®ت  4ٔ�و  3مؤقت ملدة 
  .�ش ميكن لنا نتفاداو املشالك د®ل التلوث

�ن الغالف املايل {لوزارة ما تAسمحش بrٔننا نلبيو وكنفكرمك كذ¾ٔ 
الرغبات د®ل مجيع اجلهات ومجيع اTٔقالمي، ولكن £ادي نعملو جمهود«، 

لكم هو اtذيناه بعني §عتبار Tٔنه اك�ن يف اJمع ا{يل تواملطرح اLالش كت 
  . قدمت الوزارة

  .وشكرا

        ::::الس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسة
  . ا الفعاï يف هذه اجللسةشكرا {لس8يدة الوز�رة Lىل مسامههت

ون�mقل ٕاىل �ٓخر سؤال يف هذه اجللسة، يتعلق بضبط الصفقات 
  . العقارية، موUه {لس8يد وز�ر السكىن وس8ياسة املدينة

اللكمة Tٔ©د السادة املس�شار�ن من فريق اTٔصاï واملعارصة لتقدمي 
  .السؤال، فليتفضل مشكورا

        ::::املس�شار الس8يد ٔ�محد الس8نAيتاملس�شار الس8يد ٔ�محد الس8نAيتاملس�شار الس8يد ٔ�محد الس8نAيتاملس�شار الس8يد ٔ�محد الس8نAيت
  .الرئAسشكرا الس8يد 

  .gسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Lىل ٔ�رشف املرسلني
  الس8يد�ن الوز�ر�ن احملرتمني،

  الس8يدة الوز�رة احملرتمة،
  ٕاخواين املس�شار�ن احملرتمني،

  الس8يد الوز�ر احملرتم، 
�لرجوع ٕاىل §لزتامات احلكومEة الواردة يف �ر«جمها، والرامEة ٕاىل اختاذ 

فVE ب�سهيل حصول املواطنني، السÏ8 الطبقة الوسطى مهنا، التدابري الك 
  . Lىل سكن الئق �س8تجيب لرشوط العAش الكرمي

وبني الوLد والواقع، الس8يد الوز�ر احملرتم، ت�سع املسافات، وجتعل 
حتقEق هذه اTٔهداف تعرتضها صعو�ت مادية وواقعية، تقف Lائقا ٔ�مام 

يف ظل ممارسات مل ¼كن موجودة  املواطنني يف الوصول ٕاىل هذا الهدف،
ٕاىل وقت قريب، واليت ٔ�صبحت رشطا ال حميد عنه يف ٕا�رام ٔ�ية صفقة 

اليت ٔ�صبحت مmفش8ية gشلك �بري ) le noir(عقارية، ونقصد هنا ظاهرة 
زها يف ظل مصت مطبق من ق�ل احلكومة وجع ،يف هذا النوع من الصفقات

وهنا عق�ة �برية �ل�س8بة الفاحض عن وقف هذه الظاهرة، اليت ٕاىل Uانب �
 ïوJىل خزينة اL قةEناء السكن، فٕاهنا تفوت يف احلقmلمواطنني يف اق}

�مو§ �هظةٔ.  
  : وللك هذه §عتبارات، الس8يد الوز�ر

�وال، ما يه اTٔس8باب اليت جتعل احلكومة Lاجزة عن التصدي لهذه ٔ
  الظاهرة؟

، tاصة يف جمال 2نيا، ما ا¶ي س8تقومون به لوضع ©د لهذه املامرسات
  جتديد املراق�ة؟

ونؤكد، الس8يد الوز�ر، Lىل املراق�ة، البد من املراق�ة حىت نصطف 
  .و�هتيrٔ ونلتحق �سا|ر اJول املتقدمة يف هذا اBال

  .وشكرا

        ::::الس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسة
  . شكرا {لس8يد املس�شار

  .لمك اللكمة، الس8يد الوز�ر، لٕالUابة Lىل السؤال، تفضلوا

        ::::عبد هللا، وز�ر السكىن وس8ياسة املدينةعبد هللا، وز�ر السكىن وس8ياسة املدينةعبد هللا، وز�ر السكىن وس8ياسة املدينةعبد هللا، وز�ر السكىن وس8ياسة املدينةالس8يد نالس8يد نالس8يد نالس8يد ن----Eل بن Eل بن Eل بن Eل بن 
  .شكرا لمك الس8يد الرئAس

  .شكرا الس8يد املس�شار احملرتم Lىل هاذ السؤال
يه ظاهرة ا{يل مرفوضة �لطبع، وا{يل كتrٔ�ر  )le noir(فعال، ظاهرة 

سلبا Lىل جمال العقار يف بالد«، وٕان اكنت هناك Lدد من إالجراءات اليت 
L عددةهتدف ٕاىل احلد مهناmىل مس8تو®ت م.  

�لطبع عندما متس هذه الظاهرة �لسكن §جÈعي، اTٔمر يصبح 
�ن Ýس8هتدفها ٔ ïوJعية قررت اÈتتعلق بف±ات اج ïٔrنه املسTٔ ،كرث�مرفوضا ٔ

  .مبنتوج اجÈعي ٔ�سايس �ل�س8بة حلياة املواطنات واملواطنني
L دة ٕاجراءات ا{يل من دون شك يفL »ل ذ¾، اختذU�لممك، ومن ٔ

حبيث ٔ�نه يمت ٕالزام املنعش العقاري ٕ�شهار مثن البيع ٔ�ي� يوUد املرشوع 
و�ملاكتب اØصصة {لبيع، وكذ¾ رضورة إالشارة ٕاىل ٔ�ن املرشوع 
كAس8تافد من دمع اJوï، وكتعرفوا بrٔن اJوï كرتد {لمنعشني العقاريني 

  . الرضيبة Lىل القمية املضافة
مفروض ٔ�ن هاذ إالجراءات . كون Lرب موثقؤ�tريا، رضورة ٔ�ن البيع �

  . Ýسامه يف املراق�ة
كذ¾ هناك مEثاق ٔ�tالق ا{يل مت االتفاق Lليه مع املنعشني العقاريني، 
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بني الوزارة واملنعشني العقاريني �ش حيرتموا لكهم مثن البيع، لكن نعتقد ٔ�نه 
راق�ة، إالماكنية الوحEدة {لقضاء gشلك هنايئ، �ٕالضافة ٕاىل الزجر وامل

{لقضاء gشلك هنايئ Lىل هذه الظاهرة مير Lرب ¼ك,يف العرض Lىل مس8توى 
هاذ السكن §جÈعي، فني اك�ن عرض مك,ف هاذ الظاهرة كتقل، فني 
اك�ن عرض قليل د®ل السكن §جÈعي كنالحظو بrٔنه اك�ن تالعب من 

  .ق�ل بعض املنعشني العقاريني، فعال اك�ن هاذ اTٔمر
 ٔTىل هذا اLساس، نذ�رمك ببعض إالجراءات ا{يل اختذ«هاو:  

و©دة لٕالجناز  1500ٔ�وال حتفزي هاذ السكن §جÈعي، هبطناه من 
�ل�س8بة  200و©دة ٕاىل  500ٔ�لف درمه، ومن  �250ل�س8بة لـــ  500ٕاىل 
�لف درمه �ش �كرثو من هاذ العرض و�ش تدtل لو Lدة  140لـــ ٔ

  . عقاريمقاوالت ا{يل كتعمل يف إالنعاش ال
اتفاقEة  600كذ¾ معلنا Lىل Ýشجيع §س�Jر يف هاذ املنتوج، اليوم 

�لف مهنا  350ا{يل مت التوقEع Lلهيا، ٔ�زيد من مليون و©دة ا{يل مربجمة، ٔ
  . اليوم يف طور البناء

ونعمل كذ¾ Lىل ٔ�ن ¼كون هناك تنافس8ية حقEقEة، والتنافس8ية يه 
الحظوا يف بعض املشاريع ما بقاش كت. ا{يل ميكن تؤدي ٕاىل اخنفاض اÊمثن

مليون،  22مليون،  21ٔ�لف درمه، Lدد ا{يل وىل بـــ  250ذاك اليش بـــ 
مليون، وهاذ اTٔمر هذا من شrٔنو ٔ�نه يقلص الفضاء  20يف بعض اTٔحEان 

  ....ا¶ي يؤرق )le noir(د®ل 

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

Lابد     س�شار احملرتم، اTٔس8تاذاللكمة يف ٕاطار التعقEب {لس8يد امل 
        .شكEل

        ::::املس�شار الس8يد Lابد شكEلاملس�شار الس8يد Lابد شكEلاملس�شار الس8يد Lابد شكEلاملس�شار الس8يد Lابد شكEل
  .شكرا الس8يد الرئAس

  الس8يدة الوز�رة،
  الس8يد الوز�ر،

  السادة املس�شار�ن،
ظن بrٔن يف اجلواب د®لمك، ومسحوا يل، مايش �ٔ الس8يد الوز�ر، £ري 

م، £ري من ٔ�Uل الرد، قلتو بrٔن احلكومة ترتد {لمنعشني العقاريني، مايش لكه
  .ما ترتدش للكيش

  الس8يد الوز�ر،
احXا نبغيو نتعاونو معمك يف هاذ املشلك ٔ�كرث من ٔ�ي وا©د، مكعارضة، 

  . ̂ٔصاï ومعارصة
هاذ الظاهرة اليوم ٔ�صبحت فاحشة، ؤ�ش8نو هو اJافع د®لها؟ ما 
خصناش دامئا ªشوفو إالªسان، ونعملو وحناولو �ش ªسوطوه، ال tاصنا 

  . نصيبو ©لول

Lلهيا، اكينني ©لول، نقصو، اL الش الوقت ا{يل ما اس8تطعناش نتغلبو
  . %38نقلصوا من الرضيبة املفروضة Lىل املنعشني ا{يل تتلحق حىت 

  الس8يد الوز�ر، 
، وا{يل 30، ا{يل عندو رشكة تي0لص %38تتعرف املنعش تي0لص 
مليون  60، فإالªسان ميل تي-Eع دار بـــ %38ما عندوش رشكة تي0لص 

مليون من هاذو ا{يل هام تmAصاوبوا {لناس املوظفني و£ريمه،  50ب ٔ�و 
 %40، تقريبا تي0لص النصف، تقريبا %38تي0لص تقريبا ميل تيلحق لــ 

  . تيخصلها
ملاذا ما نقلصوش، الس8يد الوز�ر، ونعمتد Lليمك انTٔ Èنه ميكن لمك 

�يف  تدافعوا Lىل هاذ اليش داtل احلكومة، ونقلصوا من هذيك الرضيبة
معلت دول ٔ�خرى، اجنلرتا، ٕا�رلندا، ٔ�ملانيا، Tٔنه تنقولو احXا ت�شجعو 

تنقولو بrٔننا ت�شجعوا البناء من ٔ�Uل القضاء . املنعشني، ما ت�شجعومهش
Lىل البناء العشوايئ، ما ت�شجعوهش، Tٔننا لك ٕاªسان ابىن ٕاال وتنفرضو 

، وهذاك %25وال  L20ليه الرضيبة، نقلصو من هذيك الرضيبة وند�روها 
والناس £ادا ختلص،  ،)le noir(الوقت £ادي نعرفوا بrٔنه ما بقاش 

  ...واملزيان

        ::::الس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسةالس8يد رئAس اجللسة
  . شكرا {لس8يد املس�شار

  .اللكمة لمك، الس8يد الوز�ر، {لرد Lىل التعقEب

        ::::الس8يد وز�ر السكىن وس8ياسة املدينةالس8يد وز�ر السكىن وس8ياسة املدينةالس8يد وز�ر السكىن وس8ياسة املدينةالس8يد وز�ر السكىن وس8ياسة املدينة
  . شكرا ¾ الس8يد املس�شار

 ٔrحسن مين ب�نه يف هذا اBال ما اكي�ش فقط من دون شك ٔ�نت تعمل ٔ
املنعشني العقاريني، اك�ن املنعشني العقاريني بدرUات مmفاوتة، واك�ن 

  . املواطنني كذ¾
�« Uاوبتك يف الواقع Lىل السكن §جÈعي، ولكن ٔ�نت كتطرح ٔ
إالشاكلية يف مشوليهتا، إالشاكلية يف مشوليهتا مرتبطة �ملنعشني العقاريني، 

املفروضة والرضائب املفروضة، ولكن املرتبطة كذ¾ �كون ٔ�نه رمبا �لرسوم 
مع اTٔسف يف بعض اTٔحEان �كون هناك تواطؤ بني البائع وبني املشرتي، 
حبيث ٔ�ن امجليع �يكون عندو مصل�ة ٔ�هنم ما يرصحوش �Êمثن احلقEقي د®ل 

  . البيع، ومع اTٔسف هاذ اليش �يrٔدي ٕاىل اÊهترب من اTٔداء د®ل الرضائب
اTٓن، حنن نبحث عن إالماكنيات املثىل من ٔ�Uل ٔ�نه ¼كون املراق�ة 
شديدة، و{لرجوع ٕاىل السكن §جÈعي عندما يتضح بrٔن املنعش ما اكªش 
ويف لاللزتامات ا{يل اtذاها Lىل Lاتقه، فmحسب مXه إالماكنية د®ل 

عين اسرتداد الرضيبة Lىل القمية املضافة ا{يل مفروض ٔ�ن اJوï ¼ردها لو، ي
ملا كنك�شفو هاذ اTٔمر مرتبط بنا، ولكن مرتبط كذ¾ �ملصاحل د®ل 

  . الرضائب ا{يل تقوم �لعملية د®ل املراق�ة
حنن Lىل ٔ�مت §س8تعداد، كتعرف بrٔن يف ذ¾ ما ميكن لنا ٕاال �كونو 
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مmفقني، لكن ال ٔ�عتقد، �لك صدق، �ش �كون واحض معك، بrٔنه ختفEض 
العقاري هو ا{يل غيrٔدي ٕاىل ٔ�نه ما �كوªش حتايل ªس8بة الرضائب يف اBال 

Lىل القانون Lىل هذا املس8توى، ؤ�عتقد ٔ�نه يتعني ٔ�ن نعي بrٔن يف املسلسل 
التمنوي املغريب هناك رضورة {لتضامن و{لمقاربة التضامXية، ما ميك�ش يف 
 فضاءات ا{يل فهيا ªس8بة د®ل الرحب �برية وواسعة Uدا ٔ�ننا �زيدو نقدمو

  رى تؤدي ـــــــت ٔ�خرى يف وقت ٔ�ن قطاLات صناعية واقmصادية ٔ�خامmيازا

الرضائب �اكملها، وما ت�ساوش إالعفاءات املوجودة اليوم يف جمال العقار 
 .ا{يل يه ٕاعفاءات ٔ�ساس8ية

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

  .ؤ�Lلن عن هناية هذه اجللسة املتعلقة �Tٔس8ئV الشفهية


