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  )2013 د)سمرب 3( 1435 حمرم 29 الثال3ء: التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
  . لساDرئCس ل اخلامس اخلليفة ،عبد الرحامن ٔ�شن الس9يد املس
شار: الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
ثالث ساJات ومثانية ؤ�ربعني دقGقة، ابتداءا من الساJة الثانية  :التوقGتالتوقGتالتوقGتالتوقGت

  .واUقGقة الTنية والثالثني بعد الزوال
   .يةه مZاقشة اVٔس9ئX الشف  ::::Wدول اVٔعاملWدول اVٔعاملWدول اVٔعاملWدول اVٔعامل

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

  :املس
شار الس9يد عبد الرحامن ٔ�شن، رئCس اDلساملس
شار الس9يد عبد الرحامن ٔ�شن، رئCس اDلساملس
شار الس9يد عبد الرحامن ٔ�شن، رئCس اDلساملس
شار الس9يد عبد الرحامن ٔ�شن، رئCس اDلس
  .eسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Jىل ٔ�رشف املرسلني

  .J�ٔلن عن افgتاح اجللسة
  الس9يدة والس9يد الوز�ر احملرتمني،

  الس9يدة املس
شارة، 
  السادة املس
شار�ن احملرتمني،
من اUس9تور، ووفقا ملقgضيات النظام  100معال بnٔحاكم الفصل 

اUا{يل خيصص اDلس هذه اجللسة لvٔس9ئX الشفهية ؤ�جوبة احلكومة 
  . Jلهيا

وق�ل ذ�، ٔ�عطي اللكمة �لس9يد اVٔمني ٕالطالع اDلس Jىل ما Wد 
من مراسالت وٕاJال�ت {الل هذه املدة الفاصX بني اVٔس9بوJني، اللكمة 

Dمني ٕالطالع اVٔلسلمك الس9يد ا.  

  ::::املس
شار الس9يد محيد �وسكوس، �ٔمني اDلساملس
شار الس9يد محيد �وسكوس، �ٔمني اDلساملس
شار الس9يد محيد �وسكوس، �ٔمني اDلساملس
شار الس9يد محيد �وسكوس، �ٔمني اDلس
  .شكرا الس9يد الرئCس

توصلت رئاسة اDلس مبراسX من الس9يد املس
شار عبد الرمحن عامين 
مشفوJة eشهادة طبية، يعتذر فهيا عن Jدم متكZه حضور ٔ�شغال اDلس 

  . {الل هذه اUورة ن
�Gة خضوJه لعملية جراحGة
ٔ�يضا �رسا� من الس9يد رئCس فريق التجمع كام توصلت رئاسة اDلس 

الوطين لvٔحرار، يؤكد من {اللها مواظبة املس
شار الس9يد عبد القادر 
  . سالمة Jىل حضور ¢ج¡Jات اVٔس9بوعية �لفريق  س9مترار، هذه من �ة

من �ة ٔ�خرى، خبصوص اVٔس9ئX الشفهية والكgابية اليت توصل هبا 
  : دجZرب 3الثال3ء جملس املسش9تار�ن ٕاىل ¨اية يوم 

 سؤ¢؛  J :37دد اVٔس9ئX الشفهية -

 .سؤال وا¬د: Jدد اVٔس9ئX الكgابية -
 .شكرا الس9يد الرئCس

  

  :الس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسة
  . شكرا الس9يد اVٔمني

من النظام اUا{يل، توصلت الرئاسة  128وطبقا ملقgضيات املادة 
تقدم هبا  مبجموJة من ٕا¬اطات اDلس Jلام، ويف مقدمهتا إال¬اطة اليت

الفريق احلريك، واللكمة �لس9يد رئCس الفريق ل±سط هذه إال¬اطة، تفضلوا 
  .اليس السعداوي

  :املس
شار الس9يد عبد امحليد السعداوياملس
شار الس9يد عبد امحليد السعداوياملس
شار الس9يد عبد امحليد السعداوياملس
شار الس9يد عبد امحليد السعداوي
  .شكرا الس9يد الرئCس

  الس9يدة الوز�رة، 
  الس9يد الوز�ر،

  ٕاخواين املس
شار�ن،
 ، نود يف2014وحنن نعCش ٔ�جواء مZاقشة مرشوع قانون املالية لس9نة 

الفريق الفريق احلريك ٔ�ن ٔ�حGط اDلس املوقر Jلام وJربه الرٔ�ي العام بقضية 
بتداعيات احلجز من املنبع ٔ�و ما يعرف يف اVٔدبيات املالية طارئة، وتتعلق 

 ٔ�و ٕاشعار ¨ري احلا¿ز، حGث تواصل الق�اضات ¢قgطاع ،)1ATD(بـــ 
تحصيل من حسا ت اVٔشÂاص، اكنوا ذاتيني ٔ�و معنويني، ٕاكجراء ل 

  .اUيون
وٕان كنا بطبيعة احلال مع حق اUو� يف اسرتداد ما لها عند امللزمني، 
قZاJة مZا ٔ�ن ٔ�داء ا�Uن والرضيبة عنوان ٔ�سايس من عناو�ن املواطنة، فٕاننا 
يف نفس الوقت Çس�ل حتفظنا Jىل هذا إالجراء Jىل اعتباره ٔ�نه يمت دون 

الزتاماهتم املالية مع املمولني  ٕاشعار املعنيني  Vٔمر، بل يمت دون مراJاة
واملتعاملني، بل ال يمت انتظار حىت صدور اVٔحاكم يف القضاÊ وامللفات 
املتنازع Jلهيا بني إالدارة وامللزم، كام ال Ìراعي الظروف إالج¡عية واملالية 

ىن XÐ ل
سوية وضعيهتم، مما يفرض Jلهيم ٔ�داء د�لملزمني، وال تعطامه �ٔ 
، وتعويضات ٔ�خرى )J)la majorationىل ا�Uن اVٔصيل ٕاÒوات ٕاضافGة 

  . ال د{ل وال Jمل هلم هبا
وتت�ىل خطورة هذه إالجراء، الس9يد الرئCس، يف �ونه دفع ويدفع 
العديد من املقاوالت والرشاكت ٕاىل ¬افة إالفالس، مبا �Þ من ٕانعاكسات 

ائعهم سلبية اج¡عية واقgصادية، بل ودفع  لعديد مهنم ٕاىل حسب ود
وٕاىل امشZCا Uرب ¨لف (ؤ�مواهلم من اVٔبناك خمافة هذا إالجراء اDحف 
ا�يل ) les coffres forts(يف اUارالبيضاء ¨ادي Çشوفو وا¬د العدد دÊل 

، وهو ما يؤêر سلبا Jىل اUورة ¢قgصادية الوطنية، )تباعوا يف هاذ الوقت
املنبع دون سابق ٕاشعار  �هيك Jىل املشالك اليت خيلقها هذا ¢قgطاع من

  .لvٔشÂاص املعنيني، Jلام ٔ�ن Çس9بة خطnٔ إالدارة لCس قليJ Xىل لك ¬ال 
  الس9يد الرئCس احملرتم،

لقد طرحZا يف الفريق احلريك هذه إالشاكلية يف العديد من املناس9بات، 

                                                 
1 Avis à Tiers Détenteur 
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بل ويف لك مZاس9بة يعرض فهيا Jلينا القانون املايل دا{ل جلنة املالية 
ة، وتوجت جمهوداتنا بتnٔ�يد وٕاJالن الس9يد رئCس احلكومة واجللسات العام

احملرتم مشكورا Jىل ٕايقاف العمل هبذا إالجراء، ¨ري ٔ�ن الواقع ال �رتفع، 
والق�اضات الزالت حتجز Jىل حسا ت املواطنني واملقاوالت بدعوى ٔ�ن 
إالجراء مZصوص Jليه يف مدونة حتصيل اUيون، ومبربر ٔ�ن القرار التنظميي 

  .كن ٔ�ن يوقف العمل بقانونال مي
وJىل هذا اVٔساس، ومن هذا املنرب، ندعو احلكومة ٕاىل رفع هذا 
احليف املربر بقانون حتصيل اUيون من {الل تعديل يف مرشوع قانون 

  . املالية ٔ�و Jرب ق�ول مقرتح قانون تعدييل ملدونة حتصيل اUيون
  .شكرا الس9يد الرئCس

        ::::الس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسة
  . س9يد املس
شار، شكرا لمكشكرا لمك ال 

اللكمة �لمتد{ل املوايل من الفريق اUس9توري يف ٕاطار ٕا¬اطة اDلس، 
  .تفضلوا الس9يد الرئCس

        ::::املس
شار الس9يد ٕادر)س الرايضاملس
شار الس9يد ٕادر)س الرايضاملس
شار الس9يد ٕادر)س الرايضاملس
شار الس9يد ٕادر)س الرايض
  .شكرا الس9يد الرئCس

  الس9يدة الوز�رة،
  السادة الوزراء،

  ٕاخواين املس
شار�ن،
�لحسا ت  من اUس9تور Jىل ٔ�ن اDالس اجلهوية 149ينص الفصل 

تتوىل مراق�ة حسا ت اجلهات وامجلاJات الرتابية اVٔخرى وهيئاهتا، وتعاقب 
عند ¢قgضاء عن لك ٕا{الل  لقواJد السارية Jىل العمليات املذ�ورة، وال 
ميكZنا ٕاال ٔ�ن ننضبط لهذه القاJدة اUس9تورية ملا لها من ٔ�مهية قصوى يف 

العام من ٔ�ي شطط ٔ�و اس9تعامل  تطو�ر م�ادئ احلاكمة اجليدة وحامية املال
  .ال خيدم مصلõة الشعب املغريب

حنن مع املراق�ة ومع احملاس9بة، ولس9نا مع إالفالت من العقاب، لكن 
{الل زلزال احلس9مية سامهت : هناك ¬االت ملت±سة ال يمت تدقGقها، مöال

امجلاJات الرتابية بتحمل نفقات توفر اUمع لضõاÊ الزلزال، طابع ¢س9تع�ال 
اك�ن، والرضورة إالÇسانية اكينة، فرضت Jىل الرؤساء اVٔمر  لنفقات دون 

  التقGد  ملساطر، هل يف هذه الاكرثة و¨ريها حناسب رؤساء امجلاJات؟
كذ� مجيع امجلاJات يف املغرب، مبا فهيا اجلهات والعامالت، حتملت 
 وتتحمل نفقات �راء دور املوظفني ورWال السلطة، وهذا عرف اكن دامئ
معمول به، ال ٔ�¬د جيادل يف حق اDلس اJVٔىل �لحسا ت اÞي يرتٔ�سه 
الس9يد جطو املعروف بزناهته يف ممارسة اخgصاصاته ؤ�دواره اUس9تورية 

Xاكم.  
  الس9يد الرئCس، 

ملفات كثرية ٔ�¬الها اDلس اJVٔىل Jىل وزارة العدل، والبعض مهنا تقرر 

�ش عند اVٔخ اجلزويل اÞي حفظها بعد اUراسة، ¬االت ٔ�خرى مöل مرا
)شهد �  ٕالجنازات الهامة واملرشفة حمليا ووطنيا وحىت دوليا جبلب مشاريع 
كثرية ملدينة مرا�ش،  � Jليمك اDلس اجلهوي �لحسا ت مل يفعل املتابعة، 
ومل حيل املالحظات اليت قام هبا Jىل وزارة العدل Vٔنه اقgنع  لعنارص 

دس9توري وقانوين؟ ؤ��ن يه و¬دة واÇس�ام القرار اجلوابية، ف�nٔي مZطق 
القضايئ حىت ال ن
Gح اليوم الفرصة Vٔي طرف ¨ري القضاء ولو حبسن نية 

  لتحريك املتابعة؟
ٕاننا يف فريق إالحتاد اUس9توري نؤمن  س9تقاللية القضاء و�زاهته، لكن 

Dح اgال حنذر من القرارات القضائية اليت تتضارب، مما خيلق ا�ل±س ويف
  .ٔ�مام التnٔويل  لقGل والقال

تصوروا معي، الس9يد الرئCس، وهذا معرب، اليس  :مöل eس9يط
اجلزويل، اس9تضاف اDلس دÊل مرا�ش وفد عن دو� شقGقة بطلب من 

  . �ة رمسية {دمة ملصلõة الوطن، �هتم Jىل ٔ�ن ذ� تبديد �لامل العام
  .شكرا الس9يد الرئCس

        ::::الس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسة
الرئCس، شكرا الس9يد املس
شار، الرسا� مفهومة، شكرا  شكرا الس9يد

اللكمة �لمتد{ل املوايل لفريق التõالف ¢شرتايك، شكرا جزيال Jىل . لمك
  .حسبمك لهذه إال¬اطة، واللكمة �لمتد{ل املوايل �لفريق الفGدرايل

        ::::املس
شار الس9يد عبد املا� ٔ�فرÊاملس
شار الس9يد عبد املا� ٔ�فرÊاملس
شار الس9يد عبد املا� ٔ�فرÊاملس
شار الس9يد عبد املا� ٔ�فرÊطططط
  .شكرا الس9يد الرئCس

لف العديد من رWال التعلمي ¬اميل املاسرت ٕا¬اطتنا اليوم تتعلق مب
يوما، وذ� مطالبني  15وإالWازة ا�Þن خيوضون اعتصاما مفgو¬ا Vٔزيد من 

يف السابق، لكن لvٔسف بدل ٕاعامل ب
سوية وضعيهتم Jىل غرار زمالهئم 
مZطق احلوار مع هاته الف�ة من رWال التعلمي، مت ٕاعامل مZطق العصا، حGث 

من رWال التعلمي، بل ومل )سمل من مقع رWال اVٔمن هشمت ٔ�ضلع العديد 
حىت املارة، وهذا يطرح ٔ�كرث من �ساؤل حول خطاب ا¬رتام احلرÊت 

  .وحقوق إالÇسان كام هو مZصوص Jليه يف دس9تور البالد
رWل تعلمي، ؤ�ن  5000ونؤكد  ملناس9بة ٔ�ن هاته الف�ة ال يت�اوز Jددها 

لمي، واكن من اWVٔدر  ل�س9بة التوظيفات تمت  ٕالWازة يف س� التع
�لحكومة و�لوزارة املعنية ٔ�ن تفgح حوارا يفيض ٕاىل ¬ل هذا إالشاكل بذل 

  . القمع اÞي يتعرض � هؤالء
ومن Jىل هذا املنرب، مرة ٔ�خرى نطالب احلكومة بnٔن Ìكف عن مقع 
¢ح�gاWات السلمية، سواء تعلق اVٔمر �رWال التعلمي ٔ�و ¨ريمه، Vٔن ذ� 

  .رة بالد�خيدش صو 
مرة ٔ�خرى نؤكد تضامZنا املطلق مع هاته الف�ة من رWال التعلمي، 

  .ونطالب بفgح حوار Wدي يفيض ٕاىل ٕانصافهم
  .شكرا الس9يد الرئCس
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        ::::الس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسة
  . شكرا لمك الس9يد املس
شار وJىل الزتاممك  لوقت احملدد

يد رئCس اللكمة �لمتد{ل املوايل من الفريق ¢شرتايك، اللكمة �لس9 
  .تفضل ،اVٔس9تاذ Jلمي .الفريق

        ::::املس
شار الس9يد املس
شار الس9يد املس
شار الس9يد املس
شار الس9يد محممحممحممحمد Jلميد Jلميد Jلميد Jلمي
  .شكرا الس9يد الرئCس

  الس9يدة والسادة الوزراء، 
  الس9يدات والسادة املس
شار�ن،

يؤسفين، الس9يد الرئCس، ٔ�ن ٔ�تد{ل من Wديد يف ٕاطار إال¬اطة Jلام 
مبا تعرض � رWال التعلمي يوم ٔ�مس من عنف رشس وتنكGل ورضب، 

ىل وقوع العديد من اجلر! والضõاÊ من اVٔرسة التعلميية، ال ليشء ٔ�دى إ 
سوى Vٔهنم خرجوا حيتجون eشلك سلمي عن ٔ�وضاعهم ¢ج¡عية 

  .املرشوJة
مع لك ٔ�سف فٕان عودة القمع وتعنيف املظاهرات و¢ح�gاWات 
السلمية ٔ�صبح هو الطاغي يف تعامل احلكومة مع الشعب، وهذا اVٔمر ٕاذا 

 الفريق ¢شرتايك ٔ�نه قد ا�هت%ى مع احلراك املغريب اVٔ{ري اÞي كنا نظن يف
تعاطى معه Wال� امل� �لك تفهم وٕانصات، من {الل خطابه التارخيي ليوم 

، وٕاذا كنا نفgخر، الس9يد الرئCس، �متزي التجربة املغربية يف 2011مارس  09
ومما ٔ�دى يف تعاطهيا مع هذا احلراك eشلك مزيها عن الت�ارب القريبة مZا، 

ت� البالد من نتاجئ مnٔساوية، فٕاننا نتnٔسف اليوم Jىل عودة القمع واملقاربة 
  .اVٔمZية يف التعاطي مع هاته ¢ح�gاWات السلمية

ويف هذا إالطار، فٕاننا يف الفريق ¢شرتايك ند�ن �لك شدة ¢س9تعامل 
املفرط �لعنف و�لقمع ضد هاته ¢ح�gاWات السلمية واملطالب 

¡عية، رمغ ٔ�ن اUس9تور اجلديد فgح اDال ٔ�كرث حلرية التعبري ¢ج
  .و¢ح�gاج و¢نفgاح و¢شرتاك واUمقرطة

لكن احلكومة احلالية مل �كفهيا تعنيف اDمتع املغريب Jرب الزÊدة يف 
اVٔسعار والزÊدة يف ٔ�مثنة احملروقات، ومل �كفهيا الرتاجع عن املك
س9بات 

لشعب املغريب، ومل �كفهيا جتميد احلوار ¢ج¡عي اÞي املادية واملعنوية � 
ٔ�صبح مغيبا، واÞي يعترب �ٓلية دميقراطية �لحوار والوصول ٕاىل النتاجئ 
والتوافقات، فٕاهنا جلnٔت سوى ٕاىل القمع واملامرسات اVٔمZية اهلمجية ملوا�ة 

  .¢ح�gاWات السلمية
��ه احلكومة ٕاىل ٔ�ن وJليه، فٕاننا كفريق اشرتايك مب�لس املس
شار�ن ن 

هاته املقاربة اVٔمZية يف تعاطهيا مع املطالب ¢ج¡عية �لمغاربة لن تؤدي ٕاال 
¢حgقان والسخط Jىل الس9ياسات الال شعبية اليت Ìهنجها، ٕاىل املزيد من 

 2014ولعل {ري دليل Jىل ما ٔ�قول هو مرشوع املزيانية احلالية لس9نة 
  .اÞي �رس الرتاجعات

  .الرئCس وشكرا الس9يد

        ::::الس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسة
  . شكرا لمك الس9يد الرئCس

. اللكمة املوالية يف ٕاطار ٕا¬اطة اDلس Jلام لفريق اVٔصا� واملعارصة
  .اللكمة لمك الس9يد رئCس الفريق

        ::::املس
شار الس9يد عبد احلكمي باملس
شار الس9يد عبد احلكمي باملس
شار الس9يد عبد احلكمي باملس
شار الس9يد عبد احلكمي ب����شامشامشامشامشششش
  .شكرا الس9يد الرئCس

  الس9يدة والسادة الوزراء،
  ٕاخواين، ٔ�خوايت، 
Vٔصا� واملعارصة، الس9يد الرئCس، �ريد ٔ�ن نثري يف ٕاطار كنا يف فريق ا

إال¬اطة موضوع هاذ القمع الرشس وهذه القساوة اليت اس9هتدفت رWاالت 
التعلمي ومعهم محX الشهادات املعطلني ا�Þن جي.ون تقريبا يومGا ٔ�مام 

را الربملان، ولكن ما دام زمالؤ� يف الفريق الفGدرايل و¢حتاد ¢شرتايك 3�ٔ
  . هذا املوضوع، فال داعي �لتكرار، ونؤكد ما ورد يف إال¬اطتني

و�ريد ٔ�ن نثري بدال من ذ� موضوJا �ٓخر، يف واقع اVٔمر س9تفهمون بعد 
قليل بnٔنه مايش قضية طارئة ٔ�خرى، ولكن مصيبة ٔ�خرى تنضاف ٕاىل 

  . سلسX املصائب اليت اعتد� Jلهيا يف اVٓونة اVٔ{رية
لرئCس، مبا �روج من ٔ�خ�ار مؤكدة حول ٕاقدام يتعلق اVٔمر، الس9يد ا

احلكومة Jىل مغامرة ¨ري مس9بوقة، س9تكون لها  لتnٔ�يد انعاكسات Jىل 
املقاوالت وJىل املقاوالت الصغرية واملتوسطة بصفة {اصة، وJىل اVٔوضاع 

  . ¢قgصادية و¢ج¡عية بصفة Jامة
ملنرصمني، حر�ية ¨ري يتعلق اVٔمر هبذه احلر�ية اليت Jايناها يف اليومني ا

مفهومة ومفاج�ة تعرفها مجموع عامالت ووالÊت اململكة Jىل ٕاêر مذ�رة 
وصلهتم تطلب من السادة العامل والوالة  لتد{ل من W�ٔل تnٔ{ري رصف 

  . مس9تحقات املقاوالت نظرا لوجود صعو ت ٔ�و ٔ�زمة يف الس9يو�
جلnٔت ٕا3هيا هذي مجرة من النار، تندرج مضن إالجراءات السابقة اليت 

احلكومة عندما قررت، ودون سابق ٕانذار وٕاشعار، ومن دون دراسة اêVٔر 
مليار درمه من مزيانية ¢س
Tر  15دÊل القرار اخلطري، قرار جتميد تنفGذ 

ماليري درمه يف شهر  10، تالها بعد ذ� قرار ¬ذف 2013لس9نة 
كرثها اس9تفزازا ٔ�كتو�ر املنرصم، وهذا يؤكد مرة ٔ�خرى كثري من اVٔش9ياء، �ٔ 

تقمي اUليل Jىل ٔ�هنا تفgقر  -مع اVٔسف-هو ٔ�ن هذه احلكومة هبذه القرارات 
  ...�5اكء ف4 يتعلق  لقرارات اليت جيب إالقدام

ما معىن توجGه مذ�رة ٕاىل السادة العامل والوالة كتطلب مهنم يتد{لوا 
؟  ش ما ترصفش املس9تحقات دÊل املقاوالت الوطنية، �شغل اVٓالف

كنتلكمو Jىل املقاوالت الصغرية واملتوسطة اليت �شلك اجلزء الساحق 
والغالب يف ال�س9يج ¢قgصادي الوطين ا�يل كCش9تغلوا مع اUو� وال مع 
إالدارات يف ٕاطار صفقات معومGة يفرتض ٔ�هنم ٔ�دوا الواج�ات دÊهلم 

  .وخصهم يتÂلصوا  ش خيلصوا التحمالت دÊهلم
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واش احلكومة ما : ن نطرح بعض اVٔس9ئXو�ريد هبذه املناس9بة �ٔ 
درس
ش ا3ٓVر الوخمية ا�يل ميكن Ìرتب؟ ٔ�كتفي بطرح هذا السؤال  ش 

  ... نقول بnٔنه وÊ لvٔسف ٕاننا هبذه القرارات ¨ري املدروسة و¨ري املسؤو�
  .شكرا

        ::::الس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسة
. اVٔمر واحض الس9يد الرئCس، شكرا جزيال، اVٔمر واحض والوقت ا�هت%ى

اللكمة Vٓخر مgد{ل يف ٕاطار ٕا¬اطة اDلس Jلام �لفريق ¢س9تقاليل و 
  .�لو¬دة والتعادلية، واللكمة �لس9يد اVٔنصاري

        ::::املس
شار الس9يد املس
شار الس9يد املس
شار الس9يد املس
شار الس9يد محممحممحممحمد اVٔنصاريد اVٔنصاريد اVٔنصاريد اVٔنصاري
  .شكرا الس9يد الرئCس

إال¬اطة Jلام اليوم �لفريق ¢س9تقاليل �لو¬دة والتعادلية تتعلق 
ليت يعCشها ساكن عامرة �سمى  لوضعية املزرية والصعبة و¨ري إالÇسانية ا

، واململوكة لوزارة اVٔوقاف والشؤون إالسالمGة مبكZاس، "عامرة �ر�ر"
واليت اهنار هبوها ما ق�ل اVٔس9بوع املايض مبنطقة محرية، وذ� ن
�Gة 
Vٔشغال البناء والرتممي وإالصالح املهتور والالمسؤول املنجز هبدف ٕاقامة 

، وذ� من دون ٔ�دىن ٕاجراءات مرشوع جتاري خضم  لطابق اVٔريض
  .احgياطية والوقائية الالزمة

  الس9يد الرئCس، 
لقد وقف وفد من قGادة احلزب �رئاسة اVٔخ اVٔمني العام ٔ�مس االثنني 
Jىل هول وجحم هذه الاكرثة اليت {لفت حسب املعطيات امليدانية وفاة 

يف ٔ�رسة، اليت وWدت نفسها وeشلك مفاجئ  43مواطن و�رشيد ٔ�زيد من 
العراء عرضة لقساوة الظروف الطبيعية، ٕاضافة ٕاىل اVٔرضار وا3ٓVر 
النفس9ية Jىل العديد من اVٔفراد ا�Þن ٔ�صبحوا يعانون من موWات هس9تريية 
مرضية، eس±ب ٔ�جواء الرعب والهلع اÞي ٔ�¬دثه ذوي ¢هنيار والريم هبم 

ٕاىل ¨اية  مجيعا ٕاىل الشارع بدون مnٔلك وال مل±س وال حىت متدرس Vٔبناهئم
  .Òرخيه، دون ٔ�ن حترك السلطات املعنية ساكنا

وJليه، فٕان الفريق ¢س9تقاليل، وٕاذ جيدد تضامZه مع املترضر�ن، 
يطالب اليوم ق�ل الغد احلكومة  ٕالنصات ٔ�وال ٕاىل مشالك املواطنني 
املترضر�ن، وإالرساع بفgح حتقGق JاWل وتقدمي نتاجئه �لرٔ�ي العام الوطين، 

من ث±ت تورطه يف هذه الاكرثة وسولت � نفسه التالعب  وحماس9بة لك
  .واملتاجرة يف مnٓيس الساكنة

كام ندعو احلكومة ٕاىل ٔ�ن تتحمل مسؤوليهتا يف توفري احلق يف الكرامة 
�لمترضر�ن، من {الل توفري بديل �لسكن اÞي ترضر من جراء ¢هنيار 

تدبري مشالك بدل س9ياسة الالم�االة واVٔذن الصامء اليت Ìهنجها يف 
  .و¬اجGات املواطنني

  الس9يد الرئCس، 
ٕاننا، يف الفريق ¢س9تقاليل، ومن {الل هذه املnٔساة اليت مل تعد وحGدة 

ٔ�و حمصورة، �رى من واج�ه ٔ�ن يدق مرة ٔ�خرى �قوس اخلطر خبصوص 
املسا�ن اVٓيX ٔ�و املهددة  لسقوط من W�ٔل حامية ٔ�رواح املواطنني 

حلكومة إالرساع مببارشة التدابري ¢¬رتازية الرضورية وممتلاكهتم، �ٓملني من ا
يف مجيع املدن واملناطق املعنية، ؤ�ن تعمل Jىل املعاجلة ¢ج¡عية 
و¢قgصادية احلقGقGة ملشالك املواطنني واملواطنات، عوض ¢Çشغال 

  . لنقاشات البزينطية وا�لغو ¨ري املفGد
  .وشكرا

        ::::الس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسة
  . س9يد رئCس الفريقشكرا لمك ال 

وبدوري ٔ�حGط اDلس Jلام بnٔن مجموJة من التالمGذ وتلميذات 3نوية 
اVٔجGال العلمية اخلصوصية  لر ط، وكذ� مجموJة من تلميذات وتالمGذ 
مجموJة مدارس رميان اخلصوصية، يتابعون معنا هذه اجللسة، ف�امسمك مجيعا 

  .امهلمٔ�ريد ٔ�ن ٔ�رحب هبم و�متىن هلم التوفGق يف ٔ�ع
  . شكرا

هبذا �كون موضوع إال¬اطات Jلام قد ا�هت%ى، وÇرشع م�ارشة يف معاجلة 
اVٔس9ئX الشفهية املدرWة يف Wدول ٔ�عامل هذه اجللسة، وÇس9هتلها  لسؤالني 
املو�ني ٕاىل الس9يد وز�ر الرتبية الوطنية، وقد ورد خبصوصهام طلب الضم 

لس�ال اÞي تعرفه ا�لغة يف ٕاطار و¬دة املوضوع، يتعلق السؤال اVٔول  
العربية يف اVٓونة اVٔ{رية، والسؤال �لفريق ¢س9تقاليل �لو¬دة والتعادلية، 

  .فليتفضل اVٔس9تاذ ٔ�بدوح ل±سط السؤال

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

  السادة الوزراء،
  الزمالء املس
شار�ن احملرتمني،

 فكرÊ، يت�اذب فGه تياران حول لقد عرفت السا¬ة الوطنية جساال
اUفاع عن وسائل مهنجية لتطو�ر ا�لغة العربية، وذ� بني اع¡د ا�له�ة 
اUارWة املعمتدة �لتواصل اليويم اخلارج عن نطاق لك ما هو رمسي، 
و¢نتقال هبا ٕاىل مس9توى التلقني يف املدارس واملعاهد، وذ� بدعوى 

ملواطنني، وبني اUفاع عن ٔ�صول ا�لغة سالسة التواصل هبا Uى ف�ات من ا
العربية وتطو�رها دون املساس بثوا�هتا،  عتبارها لغة رمسية �لبالد تداوال 

 .وقراءة 
وتنو�را �لرٔ�ي العام، Çسائلمك، الس9يد الوز�ر، عن مدى حصة ما  ،Þا

يتداول من جسال حول ا�لغة، لغتنا العربية، مث كذ� ما يه التدابري اليت 
  كومة اختاذها لصون ا�لغة العربية يف املنظومة التعلميية ببالد�؟ تنوي احل

  .شكرا الس9يد الرئCس

        ::::الس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسة
  . شكرا �لس9يد املس
شار
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والسؤال الثاين يف نفس املوضوع، وحتت عنوان التقر�ر املتعلق 
 لتدر)س  UارWة، واللكمة Vٔ¬د ٔ�عضاء الفريق ¢شرتايك ل±سط السؤال، 

  .الس9يدة زبيدة تفضيل

        ::::املس
شارة الس9يدة زبيدة بوعياداملس
شارة الس9يدة زبيدة بوعياداملس
شارة الس9يدة زبيدة بوعياداملس
شارة الس9يدة زبيدة بوعياد
  .شكرا الس9يد الرئCس

  .eسم هللا الرمحن الرحمي
  الس9يدة الوز�رة،
  السادة الوزراء،

  ٔ�خيت، ٕاخواين املس
شار�ن،
اللك اVٓن يف املغرب يقر بnٔنه مZظومة التعلمي طار¬ة Jدة ٕاشاكالت 

ل بnٔنه مZظومة التعلمي واخgالالت، وترصحي الس9يد وز�ر التعلمي البار¬ة يقو 
   .يه يف الباب املسدود

و لتايل هاذ إالشاكلية اVٓن ا�يل واقعة ف4 خيص تغيري اخلطاب 
احلقGقي، ف4 خيص ٕاصالح مZظومة التعلمي، يف الوقت ا�يل ك�شوفو يف 
العامل القروي اVٓن، ك�شوفو ٔ�طفال ينظفون املدرسة، وال يفوق السن 

ة اخgالالت ف4 خيص اVٔصل يف هذه س9نوات، ك�شوفو Jد 9دÊهلم 
  .¢خgالالت، وحنمل املسؤولية لvٔس9تاذ فقط

مسؤولية ما يقع يف مZظومة التعلمي، يه مسؤولية امجليع، لCس فقط 
  .اVٔساتذة، هذي اVٔوىل

الثانية هو ٔ�نه اVٓن اللك يقر، واUس9تور يقر  �لغات الرمسية وتعدد 
املؤسسات، اUس9تور يقر يف املادة ا�له�ات، اUس9تور كذ� يقر  ¬رتام 

بnٔنه Jىل املواطنني ٔ�ن يتقدموا بعرائض ٕاىل اكنت عندمه  37ويف املادة  15
... ٔ�فاكر واكن عندمه مشالك، Jىل املواطنني ٔ�ن ينظموا يف اDمتع املدين

  . ٕاذن، اUس9تور ¬دد املسؤوليات و¬دد كذ� ٔ�دوار ورمس ا�لغات. ٕاخل
اVٔصوات، بعض اVٔصوات اليت �شوش اVٓن، نالحظ ارتفاع بعض 

  .Jىل املوضوع اVٔسايس هو تقGمي امليثاق، مGثاق التعلمي جيب تقGميه
3نيا، التفكري مؤسساتيا يف ٕاصالح التعلمي، ويف ¢حتاد ¢شرتايك كنا 
. دامئا ¬ارض�ن بnٔفاكر� وبتفاJلنا ومبقرت¬اتنا ف4 خيص ٕاصالح مZظومة التعلمي

رج املناقشة والتقار�ر والقرارات {ارج املؤسسات اVٓن، ال نق�ل ٔ�ن خت
  .املنصوص Jلهيا يف اUس9تور

ماذا تنوي الوزارة القGام به من W�ٔل هاذ إالصالح ملنظومة : السؤال
  التعلمي؟ 

  .وشكرا

        ::::الس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسة
  . شكرا هو اVٔول، السؤال هو اVٔول

  .واللكمة �لس9يد الوز�ر يف ¬دود ست دقائق
  

ظمي �روظمي �روظمي �روظمي �روجججج، الوز�ر املنتدب Uى وز�ر الرتبية الوطنية ، الوز�ر املنتدب Uى وز�ر الرتبية الوطنية ، الوز�ر املنتدب Uى وز�ر الرتبية الوطنية ، الوز�ر املنتدب Uى وز�ر الرتبية الوطنية الس9يد عبد العالس9يد عبد العالس9يد عبد العالس9يد عبد الع
  ::::املهيناملهيناملهيناملهين والتكو�نوالتكو�نوالتكو�نوالتكو�ن

  .شكرا الس9يد الرئCس
  الس9يدات والسادة املس
شارون احملرتمون،

ٔ�وال، ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�شكرمك Jىل طرحمك لهذا السؤال اÞي هو Ðم Wدا، 
  :يعين اس9تعامل ا�لغة العربية كام تعرفون هو مر Jرب Jدة مرا¬ل

، {الل الس9تZCات اكن هدفه اVٔسايس هو م�دٔ� يعين املر¬X اVٔوىل
اس9تعامل ا�لغة العربية اكن مطلبا ملõا وجممتعيا، بطبيعة احلال يف الس9بعينات 
مشل اس9تعامل ا�لغة العربية يف املواد اUراس9ية {اصة ¢ج¡عية وإالÇسانية، 

  . مث يف الTنZCات خص كذ� املواد العلمية
ا�لغة العربية يف املواد العلمية يعين مت مبهنجية بطبيعة احلال اس9تعامل 

مZفõgة Vٔنه احgفظ Jىل الرموز الالتي�Gة من W�ٔل جعل يعين تدرج يف 
  .التعلمي العايل eسالسة وeسهو�

ٕاذن، ا�لغة العربية اVٓن امحلد � حتظى مباكنة {اصة، Vٔن ا�لغة العربية 
Vٔسالك، يعين التعلمي يه اVٓن لغة التعمل والتدر)س والتكو�ن جبميع ا

إالج�اري، وهذا من طبيعة احلال ي¡ىش مع مرÌكزات اململكة، ا�يل املرÌكز 
ا�يل بطبيعة احلال نص Jىل ٔ�ن العربية  2011اVٔول هو دس9تور فاحت يوليوز

يه ا�لغة الرمسية، وتظل ا�لغة الرمسية، كام جيب Jىل اUو� ٔ�ن تعمل Jىل 
  .لهاحام�هتا وتطو�رها وÌمنية اس9تعام

ٔ�ما  ل�س9بة �لمرÌكز الثاين، املرÌكز الثاين اÞي هو Ðم Wدا، هو 
امليثاق الوطين �لرتبية والتكو�ن، وهاذ امليثاق من طبيعة احلال كام تعرفون 
اكن حمط ٕاجامع بني لك املكو�ت والفرقاء من طبيعة احلال، واÞي يف 

ت، وذ� مضن تصور دJامgه التاسعة تويل ٔ�مهية  لغة �لتعمل وتعلمي ا�لغا
Ìربوي جيعل من التحمك يف ا�لغات الرمسية وا�لغات اVٔجZبية مرÌكزا 3بتا يف 
املنظومة الرتبوية الوطنية، كام ٔ�كد Jىل تعز�ز تعلمي ا�لغة العربية، حGث يف 
 Nىل ٔ�ن يمت جتديد تعلمي ا�لغة العربية وتقويته مع جعJ هذا امليثاق نص

من هاذ امليثاق Jىل  61بة، كام نصت كذ� املادة ٕالزامGا للك اVٔطفال املغار 
اك
ساب املعارف واملهارات اليت متكن من ٕادراك ا�لغة العربية والتعبري مع 
. ¢س9تZQاس يف البداية ٕان اقgىض اVٔمر ذ�  �لغات وا�له�ات احمللية

ٕاذن، اVٔمور واحضة، ووزارة الرتبية الوطنية والتكو�ن املهين يعين ت¡ىش مع 
  . ذه املرÌكزات، اليت يه مرÌكزات اUو� املغربيةه

لكن كام Wاء يف لكمة الس9يدة املس
شارة، املشلك ٔ��ن �مكن؟ املشلك 
هو مشلك ٔ�معق من ذ�، هو وضعية مZظومة التعلمي يف جممتعنا، ويعين 
الوضعية اVٓن يه وضعية من �ة Uينا مZظومة ذات نتاجئ Wد Çس±Gة، ٕان 

gٔزم من �ة، ومن �ة ٔ�خرى ا�يل خصنا نعرفو كذ� مل ٔ�قل يف مس9توى مn
ٔ�ن ا3متكن من ا�لغات حىت هو طارح مشلك ال  ل�س9بة �لغة ٔ�ن يعين 

العربية وال حىت  ل�س9بة �لغات اVٔخرى، ال  ل�س9بة �لغات الوطنية وال 
  .ا�لغات اVٔجZبية، هذا مشلك حقGقي ومشلك معيق
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تقGمي ماكمن ضعف وا3هنوض مفا نقوم به وما جيب القGام به هو ٔ�وال 
بلغتنا الرمسية وتطو�رها، ويف نفس الوقت العمل Jىل اخgيارات لغوية يف 
ٕاطار مقاربة �شار�ية من W�ٔل توفري لك الرشوط لتمثني مؤهالت ش9بابنا، 
Vٔن الهدف اVٔسايس هو Ìمثني املؤهالت �لش9باب ليك �كون هلم مس9تق�ل 

  .مرشف ٕان شاء هللا
الصدد ٔ�ن اDلس اJVٔىل كذ� �لتعلمي )ش9تغل وابغيت Çشري يف هذا 

Jىل ٕاJداد تو�ات ٕاسرتاتيجية �لمنظومة بناء Jىل التقGمي اÞي هو يقوم به 
اVٓن، وكذ� ويف ٕاطار هاذ التو�ات إالسرتاتيجية اك�ن وا¬د اجلانب 

  . اÞي هو Ðم Wدا هو اخلريطة، خريطة ا�لغات  ملنظومة التعلميية
التوWه، يعين املهنجية اليت تعمل يف ٕاطارها  ٕاذن، {الصة هذا هو

  . احلكومة اVٓن
  .وشكرا

        ::::الس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسة
  . شكرا �لس9يد الوز�ر

اللكمة �لفريق ¢س9تقاليل �لو¬دة والتعادلية يف ٕاطار التعقGب، تفضل 
  .اVٔس9تاذ ٔ�بدوح

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

  الس9يد الوز�ر،
ص ما تفضلمت به، احZا كربملان من Ðمتنا ٔ�ننا �راقب احلكومة ف4 خي

الترصحي احلكويم . وكن
�عو اVٔشغال دÊلها عن طريق ما يؤتيه لنا القانون
واحض يف هاذ املوضوع، والXم ا�يل Wا عندمك م�سجم مع الترصحي احلكويم 

  .ومع التو�ات وإالسرتاتيجية ا�يل موضوJة يف هاذ إالطار
رجعية اUس9تورية واحضة، بل ٔ�كرث من هذا ٔ�نه اUس9تور ٔ�و مث امل

ٕاىل اVٓن، مجيع اUساتري تقر  1908مرشوع اUس9تور ا�يل اكن �ٓنذاك يف 
  . بnٔن ا�لغة العربية يه ا�لغة الرمسية

املس9تفز يف اVٔمر وا�يل 3�ٔر�  ش نطرحو هاذ السؤال هو ٔ�ننا كنا 
التعلمي و�رقاو هبا ملس9توى  مZخرطني Jىل ٔ�ساس ا3هنوض  ملنظومة دÊل

الطمو¬ات دÊلنا مجموJني، وهنY اVٔجGال دÊلنا ملا ي�gظر� يف املس9تق�ل، 
ونطلعو Jىل لغات ٔ�خرى، بل ٔ�ننا نبحث �يفاش �ربطو التعلمي  لشغل 

  .وكذ� �لك ما هو اقgصادي واج¡عي
اVٓن تيويل نقاش �ٓخر، اUارWة خصنا نقريو اUارWة، خصنا �كgبو 

Uا يف املغرب احشال من اZة، واحWارU  ة، خصنا نقلبو �يفاش هنرضوWار
دارWة عند�؟ واش اUارWة ا�يل يف مرا�ش يه اUارWة ا�يل يف طن�ة يه 

  اUارWة ا�يل يف خريبكة وال يف خZفرية؟ 
دارWات، يف دا{ل مدينة وا¬دة، تتلقى ¨ري حىت يه ا�يل ك�سميوها 

حومة حلومة، احZا اكع يف مرا�ش عند� احZا لغة اVٔم ختتلف ¨ري من 

اك�ن يعين وا¬د  ؟، واش الغوص حىت هو دارWةصكنقولو حىت الغو 
  .اDموJة دÊل املسائل ا�يل كثري

هاذ النقاش هذا، السؤال دÊلنا وإالطار دÊلنا، هو اJالش  لضبط 
  يف هاذ الوقGتة هذي؟ 

ا�يل تتÂلق  احZا Ðمتني مبوضوع ٔ�مه، حىت كنطيحو يف مسائل اخرى
  .وا¬د النقاش ووا¬د اجلدل ا�يل احZا يف غىن عنه، ما حمتاج�Gش �

فلهذا، كنعتربوها مZاس9بة ٔ�نه �يخصنا هنمتو  Vٔساس  ملسائل املهمة 
  .واVٔساس9ية، مايش نبقاو خنلقو مgاهات وٕا3رات ا�يل يه حمسومة ٔ�صال

  .وشكرا الس9يد الرئCس

        ::::الس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسة
  . بدوحشكرا اVٔس9تاذ �ٔ 

اللكمة �لفريق ¢شرتايك يف ٕاطار التعقGب دامئا، اVٔس9تاذة زبيدة 
  .تفضيل

        ::::املس
شارة الس9يدة زبيدة بوعياداملس
شارة الس9يدة زبيدة بوعياداملس
شارة الس9يدة زبيدة بوعياداملس
شارة الس9يدة زبيدة بوعياد
  .شكرا الس9يد الرئCس

ٔ�وال، الس9يد الوز�ر مشكور Jىل التذكري  لتارخي ا�يل لك املغاربة 
  .�يعرفوا Jدد املناظرات ف4 خيص التعلمي ا�يل دازت يف بالد�

شكور Jىل التذكري كذ�  لثوابت، وهذي راه قلناها، ثوابت م  ،3نيا
املؤسسات واUس9تور، كذ� Çس�ل بnٔنه الوزارة ت¡ىش مع املرÌكزات، 

  . كذ� Çس�ل هذا
لكن اVٓن ٔ�صبح من املس9تع�ل القGام ٕ صالح ف4 خيص هذا القطاع، 
 ولكن عوض ٕاطالق  لو�ت ¢خgبار، حنن يف ¬اWة ٕاىل ٕاصالح حقGقي،

  .وٕاىل التفكري يف املنظومة التعلميية
طبعا حنن يف ¢حتاد ¢شرتايك مع ¢نفgاح للك ا�لغات، حنن نعا�ن 
وJاينا يف التعلمي العايل من طلبة Jلميني �يخرجوا الباكلورÊ معربني ويلجون 
ٕاىل لكية الطب مöال، واكن ٕاشاكلية ف4 خيص ا�لغة الفرÇس9ية يف التعلمي، 

  .مس9تعد ٕاليه هذا نقاش اللك
لكن الرجوع ٕاىل الوراء وJدم ا¬رتام املؤسسات، وهاذ  لون ¢خgبار 
ا�يل  غي Jاو3ين �رجعو Þاك إالصالح دا ، هاذ اليش ما ميك�ش مير هباذ 
الكGفGة، املغرب عندو مؤسسات، وجيب ا¬رتام املؤسسات يف لك 

لبالد�  النقاشات العمومGة من W�ٔل مZظومة تعلميية وÌربوية كتصلح
  . ووليداتنا

  .شكرا

        ::::الس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسة
  .شكرا �لس9يدة املس
شارة

  .واللكمة لمك، الس9يد الوز�ر، يف ٕاطار التعقGب
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        ::::الس9يد الوز�ر املنتدب Uى وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينالس9يد الوز�ر املنتدب Uى وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينالس9يد الوز�ر املنتدب Uى وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينالس9يد الوز�ر املنتدب Uى وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهين
  .شكرا لمك

Vٔن هذا �يبني Jىل مدى ¢ه¡م ٕ صالح املنظومة التعلميية ببالد�، 
طبيعة احلال ٕاصالح املنظومة التعلميية ٔ�وال مير Jرب تقGمي امليثاق وتقGمي ومن 

كذ� املنجزات ٕاىل ¬د اVٓن، وهذا ما )سهل يعين ٔ�{ذ قرارات وتو�ات 
  .كذ� ٕاسرتاتيجية  ل�س9بة لهاذ إالصالح اÞي نق�ل Jليه، هذا من �ة

ومن �ة ٔ�خرى، يعين ا�لغة Wانب من اجلوانب اÞي جيب يعين 
لتطرق ٕا3هيم  ش نقومو بوا¬د إالصالح اÞي هو Wذري، وا�يل ميكZنا ا

  .الوصول ٕاىل نتاجئ يعين Wد ٕاجيابية
اVٓن وصلنا لوا¬د املس9توى اÞي هو مngٔزم يف املنظومة التعلميية Jىل 
يعين يف Jدة جوانب وJىل مس9توى Jدة، وهناك Jدة عوامل ولكن جيب 

صالح ٔ�ن يمت يف ظروف يعين ٕاجيابية الرتكزي Jىل الرافعات 3متكني هذا االٕ 
  .وميكن ٕاىل الوصول ٕاىل نتاجئ يعين ٕاجيابية، هذا من �ة

ومن �ة ٔ�خرى، ٔ�ظن ٔ�ن يعين ف4 خيص يعين النقاش اÞي هو دا¿ر، 
ٔ�ظن ٔ�ن النقاش بصفة Jامة م�دئيا ال ميكن ٔ�ن �كون ٕاال حصي، ويرتمج 

ال، وهذا يد{ل مدى حGوية يعين النقاش دا{ل اDمتع من طبيعة احل
كذ� يف ٕاطار حرية التعبري وحرية اVٓراء، ومن طبيعة احلال اللك مسؤول 
عن يعين �ٓرائه ويعين لك خشص هو مسؤول عن �ٓرائه، وهذا ال يلزم لك 
اVٔطراف من طبيعة احلال، ومن �ة ٔ�خرى يعين هذا موضوع كذ� Ðم 

هيئة اليت يه  Wدا واسرتاتيجي  UرWة اVٔوىل، ومن طبيعة احلال هناك
اDلس اJVٔىل �لتعلمي، واÞي سZCكب Jىل خريطة ا�لغات، يعين مايش 
يش قرار ا�يل ¨ادي يتÂذ انفرادÊ يف هذا اDال، وإالصالح من طبيعة 

  . احلال ال ميكن ٔ�ن ينجح ٕاال ٕاذا اكن يف مهنجية �شار�ية، هذا Ðم Wدا
  .وشكرا لمك

        ::::الس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسة
  . شكرا �لس9يد الوز�ر

ن�gقل ٕاىل السؤال املوايل وموضوJه هو اVٔساتذة اDازون واملقصيون 
واللكمة Vٔ¬د ٔ�عضاء الفريق ¢س9تقاليل �لو¬دة . من الرتيق  لشهادة

  .والتعادلية، اVٔس9تاذ ا�لبار تفضلوا

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

  الس9يدة الوز�رة،
  السادة الوزراء،

gخVٔشارتني،ا
  ني املس
  ٕاخواين املس
شار�ن،

سؤالنا حول التعلمي واحZا ت�سمعو �ٓخر لكمة Wات Jىل الس9يد وز�ر 
التعلمي احملرتم، يه يف ٕاطار ٕاىل ما اكن
شاي املسامهة واملشاركة يف إالصالح 

راه ما ميكZاش نصلحو، واحZا ك�س9متعو ٕ معان لٕالخوة اVٔفاضل ا�يل 
Xس9ئVٔحول التعلمي، مهنم من ¬اول ٕاد{ال س9بقو� يف ٕاعطاء هاذ ا 

اUارWة، مهنم من )س9تغل التعلمي لكسب الرزق، ومهنم من يعبث  لتعلمي 
ٕاذن احZا اليوم مع وزراء ا�يل ابغى Êلك يش ¬اWة Êلكها، . �يفام حيلو �

  .وا�يل ابغى يقرر يش ¬اWة يقررها
Dساتذة اVٔيل، الس9يد الوز�ر، اليوم ك�سمعو اÊازون السؤال د
 108احملرومون من الرتقGة، بعدما Ìراجعت الوزارة  لقرار دÊلها يف املادة 

من القانون اVٔسايس دÊلها، وا�يل يه هاذ القرار اكن تيعمتد Jىل إالWازات 
بعدما اس9ت_Zت، وخرج مرسوم وزاري تيلغي هاذ إالWازات، حبيث ٔ�ن 

الصادر يف  211/623املذ�رة ٔ�و املرسوم الوزاري ا�يل الرمق دÊلو 
، وا�يل اكن تيعطي ٔ�و Ìمينع احلق  لرتيق من الشهادة، بعد 25/11/2011

 2008اVٔفواج يف  4ما اكنوا تيرتقاو  لشهادة والو ابالش، ¨ري احZاÊ در� 
، لكهم Ìرقوا  ٕالWازة �لسمل العارش وبêٔnر رجعي، وهذا يشء 2011حىت ٕاىل 

ردودية وحتسني هاذ التعلمي ا�يل )شجع وحيفز رWل التعلمي Jىل العطاء وامل
  .احZا لكنا ت�سامهو ٔ�و تنõاولوا نربزوه �لمس9توى الالئق به

¨ري ٔ�ن هاذ املذ�رة ا�يل Wات عصفت بوا¬د اDموJة، {اصة هذاك 
، وكتعيهنم يف السمل التاسع رمغ الشهادة، الطامة 2013و 2012الفوWني 

وج التعلمي اVٔويل الكربة يه ٔ�ن اليوم الوزارة فgحت امõgا�ت لول
و¢بتدايئ وإالJدادي، والرشط هو إالWازة، و¨ادي يمت تعيهنم يف السمل 

، اJالش هذوك احرمZامه من السمل العارش وهاذو اعطينامه السمل 10
  .؟ احلكومة مgناقضة، ٔ�ش9نو هو احلل؟ جيب إالنصاف10

        ::::الس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسة
ض عنارص اجلواب يف شكرا لمك اVٔس9تاذ ا�لبار، لمك ٔ�ن حتتفظوا ببع

واللكمة �لس9يد الوز�ر يف ٕاطار . التعقGب هللا جيازيك خبري ٕاىل اكن ممكن
  .اجلواب، تفضل

        ::::الس9يد الوز�ر املنتدب Uى وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينالس9يد الوز�ر املنتدب Uى وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينالس9يد الوز�ر املنتدب Uى وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينالس9يد الوز�ر املنتدب Uى وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهين
  .شكرا الس9يد الرئCس

  الس9يدات والسادة املس
شارون احملرتمون،
Gقة هو يعين اك�ن موجود هو فعال مشلك، Vٔن هذا املشلك يف احلق 

اكن مسموح  لرتقGة  85، ما يش ¨ري اVٓن، ٕاذن مZذ س9نة 1985مZذ س9نة 
يعين مت الوقف  2003 لشهادة، ما اكن حىت يش مشلك، هاذ النظام يف 

دÊلو واس
�دا� بطبيعة احلال �لرتيق عن طريق امõgان الكفاءة املهنية من 
ٔ�و ¢خgيار، ٕاما  ..الرتقGة عن طريق�ة ٔ�و عن طريق الرتقGة  الخgيار ٔ�و 

  .عند� امõgان الكفاءة املهنية ٔ�و ¢خgيار
 ش  2008تعطات وا¬د الفرتة زمZية انتقالية حىت  2003يف س9نة 

Jاود تعطى وا¬د ا3متديد حىت  2008منرو لهاذ املنظومة اجلديدة، يف 
دة، ولكن تفويت لك اVٔفواج يف ٕاطار الرتقGة  لشها 2011ومت يف ، 2011
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Wا  2011نونرب  25اكن البعض ما اكنوش �يتوفروا Jىل الرشوط، يف 
املرسوم ا�يل نص Jىل وضع املباراة مكبدٔ� سواء �لولوج �لوظيفة العمومGة ٔ�و 

  . �لرتقGة
ٕاذن، حنن اVٓن يف تدبري ملفات الرتقGة يف ٕاطار القوانني اجلاري هبا 

Êوكذ�  2011نونرب  25ل العمل، ومن طبيعة احلال  خلصوص املرسوم د
  .ا�يل Ìلكمت Jليه 2003املرسوم دÊل 

اVٓن ميل كنتلكمو Jىل املباراة ٔ�و امõgان الكفاءة املهنية، اJالش 
كنتلكمو؟ كنتلكمو Jىل امõgان شفوي، هاذ اليش ا�يل اك�ن، امõgان 
شفوي، ؤ�ظن ٔ�ن من بني املبادئ اVٔساس9ية �لتدبري Jرب النتاجئ، خصنا 

ال نعطيو الفرص �لجميع ا�يل عندمه كفاءة وا�يل عندمه بطبيعة احل
اس9تحقاق Jرب هاذ ¢مõgان دÊل الكفاءة املهنية  ش يدوزوا ¢مõgان 
وبطبيعة احلال ميكن هلم يرتقاو عن طريق هذه املهنجية اليت رمست مZذ 

  .زمان، هذا من �ة
ص ، خت9من �ة ٔ�خرى، هاذ الرتقGة  لشهادات ال ختص ¨ري السمل 

ٕاىل �ٓخره، ... 11وا�يل عندمه املاسرت وابغاو يدوزوا �لسمل  10كذ� السمل 
يه كهتم وا¬د اDموJة انتاع اVٔساتذة، من طبيعة احلال اك�ن املبدٔ� دÊل 
¢مõgان دÊل الكفاءة املهنية، وفعلناه Vٔول مرة هاذ الس9نة ومن املرتقب 

  . ش �كون ٕان شاء هللا يف ينا�ر املق�ل
  .وشكرا

        ::::الس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسة
  . شكرا لمك الس9يد الوز�ر

  .هناك تعقGب؟ تفضل اVٔس9تاذ ا�لبار يف ٕاطار التعقGب

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

  الس9يد الوز�ر،
احZا اليوم كند�رو بالصتنا يف بالصة هاذ اVٔساتذة اDاز�ن ا�يل 

اتذة، نفس املغاربة، نفس التكو�ن، كCشعروا بوا¬د احليف، ف�ة نفس اVٔس
 توا¬د امسحنا لو  ش يدوز ويرتىق  لشهادة، ووا¬د حرمZاه، Ê ري

Ìكون الوزارة عندها وا¬د الصدر رحب وتفgح نقاش مع هاذ الناس ا�يل 
  . هام قX، ونقلبو Jىل خمرج {دمة �لتعلمي، {دمة �لمغرب، {دمة لالس9تقرار

الوز�ر، ٔ�� راه مgفق معك وكنظن راه اÞي حيز يف النفس، الس9يد 
دا{ل الضمري الوطين والغرية الوطنية دÊل لك وا¬د مغريب، س49 وال اكن 
مسؤول، ¨ادي )شعر بوا¬د إالح�اط عندما �رى زمNG ٔ�نه راه Ìرىق 

  .  لشهادة، وهو �يحمل نفس الشهادة وما Ìرقاش
ش تعمتد Jىل الوزارة مZعت الرتيق  لشهادة، وJاو3ين فgحت اDال  

الشهادة، واش هاذ احلكومة Wات  ش ختيل دار بو الناس؟ واش  ش 
ختلق املزي؟ هذا راه ¨ري مق�ول مZطقGا، ٕاىل كنا كنبغيو بالد�، يه نعملو 

Jىل مشل وا¬د ¢س9تقرار النفيس وحتفزي دÊل رWال التعلمي  ش �هنضوا 
  .ته، Çساء ورWال التعلمي لتعلمي، راه ال ٕاصالح �لتعلمي دون العناية �رWاال

اليوم كنحس ٕ ح�اط، زمGل امعاÊ يف القسم تيرتىق  ٕالWازة ومشلتو 
املذ�رة، ووا¬د ما Ìرقاش، تيخص تفgحوا وا¬د قZوات احلوار والرشح، 
كنظن ٔ�ن ابدييت كتقZعي، ولكن اVٓخر املتظمل �يحس بوا¬د احلكرة، بوا¬د 

ما ميك�ش �كون من الوزارة  احلاWة ا�يل يه ك
سمى الظمل، وهاذ الظمل
Vٔن يه شعارها يه البيداغوجGة، يه النفس9ية، يه ¢رتياح  ش حتفزين 

  ...ٔ��  ش نعطي
  .شكرا الس9يد الوز�ر، شكرا الس9يد الرئCس

        ::::الس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسة
  . تبارك هللا Jليك

  .الس9يد الوز�ر، عندمك تعقGب؟ تفضلوا يف ¬دود دقGقgني

U الس9يد الوز�ر املنتدبU الس9يد الوز�ر املنتدبU الس9يد الوز�ر املنتدبU ى وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينى وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينى وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينى وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينالس9يد الوز�ر املنتدب::::        
  .شكرا الس9يد الرئCس

¨ري ا�يل ابغيت �ركز Jليه، الس9يد املس
شار احملرتم، وهو ٔ�ن هاذ 
ا�يل ابغاو يدوزوا �لسمل  10وكذ� السمل  9اVٔطر ا�يل �يخصو السمل 

، يعين خصنا �كونو مZطقGني، دا  ٕاىل ¬لينا املشلك مع هاذ الف�ة 11
لعام اجلاي ٔ�و العام ا�يل من بعد، ¨ادي �كونوا ٔ�طر ا�يل عندمه اليوم، ا
وامشاو داروا املاسرت، ¨ادي نلقاو Jاود نفس املشلك، احZاÊ  10السمل 

اVٓن يف توWه مع بطبيعة احلال التو�ات العامة يف ٕاطار تدبري موارد 
 .ال±رشية وهو تدبري اÞي س9يقوم Jىل النتاجئ

يعين راه البعض من ... شفوي راه مايش يشاحلال امõgان  ن بطبيعةمف
هاذ اVٔطر راه امشاو دوزوا ¢مõgان الكgايب والشفوي ¢مõgان دÊل 
املراكز �لولوج ٕاىل يعين مZصب ٔ�س9تاذ، مهنم ودوزوا الكgايب والشفوي 
واهناÊ ¨ري امõgان شفوي ما ابغاوش يدوزوه، يعين راه اك�ن وا¬د 

  .التناقض، هذا من �ة
ٔ�خرى، خصنا نعرفو ٔ�ن هيئة التدر)س يه الوحGدة يف من �ة 

الوظيفة العمومGة اليت ميكن ٔ�ن Ìرىق  لشهادة Jرب طريق يعين امõgان 
الكفاءة املهنية، وهاذ اVٓلية ال توWد يف الهيئات والف�ات اVٔخرى دا{ل 

  .الوظيفة العمومGة
ا{ذيناها  يعين اك�ن وا¬د ا3متزي واحZاÊ من بني إالجراءات اVٔوىل ا�يل

هو فgح  ب ¢مõgان لهذه الف�ة، هذي ٔ�ول مرة تفgح هاذ ¢مõgان Jىل 
  . مس9توى وزارة الرتبية الوطنية، هذي Vٔول مرة، وكنكرر هذي

ٕاذن، جيب يعين تفهم الوضعية، وجيب من طبيعة احلال Jىل لك هذه 
  . الف�ة  ش تنخرط يف هاذ املسار

  .وشكرا
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        ::::الس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسة
  . س9يد الوز�رشكرا �ل 

ن�gقل م�ارشة ٕاىل السؤال املوايل وهو حول مزيانيات اUا{ليات 
اللكمة Vٔ¬د ٔ�عضاء الفريق ¢شرتايك لتقدمي السؤال، تفضل . املدرس9ية

  .اVٔس9تاذ موالي احلسن

        ::::طالبطالبطالبطالب    ملس
شار الس9يد موالي احلسنملس
شار الس9يد موالي احلسنملس
شار الس9يد موالي احلسنملس
شار الس9يد موالي احلسنا
  .شكرا الس9يد الرئCس

  الس9يدة الوز�رة،
  السادة الوزراء،
  املس
شار�ن، ٔ�خوايت، ٕاخواين

انطالقا من إالق�ال املزتايد Jىل مؤسسات التعلمي ملا توفر هذه اVٔ{رية 
من ٕاماكنيات التعلمي والتحصيل من �ة، واÇس�اما مع مgطلبات اDمتعات 
وتطلعاهتا لكسب رها�ت التمنية، فٕان التالمGذ املنõدر�ن من الف�ات 

ت واملطامع املدرس9ية حبثا عن املعوزة واملناطق النائية يلجؤون ٕاىل اUا{ليا
  .إاليواء والتغذية  ملؤسسات اليت يدرسون هبا

ٕان الوضعية املالية ملزيانية اUا{ليات، سواء  لتعلمي إالJدادي ٔ�و 
الثانوي، ٔ�مام ارتفاع اVٔسعار، مل تعد �سمح مبا اكنت توفره Çس±Gا {الل 

  . الس9نوات اليت {لت
بظروف إالقامة والسعرات ٕان التحصيل اUرايس مرتبط وال شك 

  . احلرارية الواجب توفرها يف التغذية املقدمة �لتالمGذ
ٕان Ìراجع الوج�ات الغذائية ن
�Gة لالرتفاع املزتايد Vٔسعار املواد 
الغذائية ومجود املزيانيات املرصودة، عوامل ٔ�صبحت حتول دون قGام املطامع 

وية املنوطة هبا، واليت املدرس9ية واUا{ليات  Vٔدوار ¢ج¡عية والرتب
NW�ٔ ت منQشÇ�ٔ.  

لهذا، نتوWه ٕاىل س9يادÌمك ملساءلتمك، عن إالجراءات اليت تنوون القGام 
هبا لتصحيح هذه اVٔوضاع اليت يعاين مهنا التالمGذ املنõدر�ن من اVٔرس 

  . الفقرية
  .شكرا الس9يد الرئCس

        ::::الس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسة
  . شكرا لمك الس9يد املس
شار

  .الس9يد الوز�ر، تفضلوااللكمة لمك 

        ::::الس9يد الوز�ر املنتدب Uى وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينالس9يد الوز�ر املنتدب Uى وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينالس9يد الوز�ر املنتدب Uى وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينالس9يد الوز�ر املنتدب Uى وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهين
  .شكرا الس9يد الرئCس

  الس9يدات والسادة املس
شارون احملرتمون،
اكٕاليواء والتغذية  ،�لتذكري، اUا{ليات توفر {دمات اج¡عية ٔ�ساس9ية

المGذ الوافد�ن من والرJاية الصحية  ل�س9بة �لتلميذات والت ،)إالطعام(
الوسط القروي، وكذ� من املناطق النائية، يعين هاذ اخلدمات تعززت 

  . eشلك �بري يف هاذ الس9نوات اVٔ{رية يف ٕاطار الرب�مج ¢س9تع�ايل
خفالل هاذ امخلس س9نوات اVٔ{رية و�لك موضوعية، اكنت جمهودات 

  :�برية، وهذا يرتمج Jرب Jدة مؤرشات

و مزيانية اUا{ليات، اVٓن املزيانية دÊل ٔ�وال، املؤرش اVٔول وه -
  ؛%47مليون درمه، ٔ�ي زÊدة دÊل  825اUا{ليات وصلت ٕاىل 

دا{لية، النصف دÊلها  J652دد اUا{ليات كذ� اVٓن يصل ٕاىل  -
  يف العامل القروي؛ 

Jدد املس9تفGدات واملس9تفGد�ن مليون ونصف تلميذة وتلميذ، زÊدة  -
  ؛ %48دÊل 

املدرس9ية  البتدايئ وإالJدادي يف الوسط القروي،   ل�س9بة �لمطامع
ٔ�لف مس9تفGد ومس9تفGدة، ٔ�ي �زÊدة  400هو اVٓن وصلت ٕاىل مليون و

  .%49تقريبا دÊل 
ٕاذن، لك هذه املؤرشات ترتمج اDهودات اليت قامت هبا الوزارة يف 

بطبيعة احلال نعرف ٔ�ن هذه اDهودات جيب ٔ�ن تعزز، ويف هاذ . هذا الباب
 2016، و2015، و2014مؤسسة مربجمة {الل س9نة  235طار هناك االٕ 

  .ا�يل ¨ادي يتعزز هاذ العدد دÊل اUا{ليات يف الوسط القروي
من الناحGة التدبريية، هناك Jدد من اVٓليات اليت Çش9تغل Jلهيا من 
W�ٔل، ٔ�وال، حتسني الوج�ة الغذائية، حتسني القمية الغذائية لهذه الوج�ة، 

فاVٓن يف ٕاطار التعاون اUويل Çش9تغل . فة هذه الوج�ةوحتسني كذ� لك
Jىل هذا املوضوع، والهدف بطبيعة احلال اVٔسايس وهو الرفع من جودة 

  .الوج�ات الغذائية
  .شكرا

        ::::الس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسة
  .شكرا لمك الس9يد الوز�ر

  .�لتعقGب طالبتفضل موالي احلسن ... اللكمة Vٔ¬د

        ::::ببببطالطالطالطالاملس
شار الس9يد موالي احلسن املس
شار الس9يد موالي احلسن املس
شار الس9يد موالي احلسن املس
شار الس9يد موالي احلسن 
  .شكرا الس9يد الوز�ر

من هاذ  %50احلقGقة، الس9يد الوز�ر، كام Wاء يف اجلواب دÊلمك ٔ�ن 
. اكينة يف العامل القروي %50اUا{ليات ومن هاذ املطامع اكينة يف املدن و

اخلصاص ا�يل اك�ن، الس9يد الوز�ر، هو العامل القروي، وإالشاكلية فني 
  .اكينة، يه العامل القروي

الس9يد الوز�ر، ٔ�ن املدارس يف املدينة ال حتتاج لهاذ  ٔ�نمت تعلمون،
املطامع �كرثة ما كتحتاج لها يف العامل القروي، جنيب لمك Jىل س±Gل املثال 

 10شCشاوة عند� الناس ا�يل كتبعد الثانوية وال املدرسة من �يلومرت ٕاىل 
�يلومرتات، ٕاذن هاذ العدد لك هو خصو إاليواء، وٕاىل ما اكÇش إاليواء 
Jىل اVٔقل �كون إالطعام، هاذ اليش  ل�س9بة �لتالمGذ والطلبة ا�Þور، ٔ�ما 
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إال�ث كذ� خصهم إاليواء وخصهم ماكن مZاسب �ٓمن  ل�س9بة هلم، و�ٓمن 
  . كذ�  ل�س9بة لعائالهتم

ولهذا، ا�يل كنطلبو مZمك هو ٕاعطاء اVٔمهية �لعامل القروي ٔ�كرث حىت 
Êهلم، وخنرجو من إالشاكلية الك�رية ي
س9ىن لهاذ الناس �مكلوا اUراسة د

  .دÊل الهدر املدريس ا�يل خصنا حناربوه مجيعا
  .شكرا الس9يد الوز�ر

        ::::الس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسة
  . شكرا �لس9يد املس
شار

  .الس9يد الوز�ر، لمك اللكمة يف التعقGب؟ تفضلوا

        ::::الس9يد الوز�ر املنتدب Uى وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينالس9يد الوز�ر املنتدب Uى وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينالس9يد الوز�ر املنتدب Uى وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينالس9يد الوز�ر املنتدب Uى وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهين
  .د الرئCسشكرا الس9ي

ٔ�� مgفق معك، الس9يد املس
شار احملرتم، Jىل ما ج�مت به يف لكمتمك، 
فعال العامل القروي جيب ٔ�ن نعزز لك القدرات ال من �حGة دÊل الب�Gات 
التحتية وال من �حGة الطاقة ¢س
Gعابية، وال كذ�  ل�س9بة لٕالطعام 

يقلص ٔ�و  ش يعزز وإاليواء، هذا هو ا�يل ¨ادي ميكن بطبيعة احلال  ش 
Ìاكفؤ الفرص Jىل املس9توى الوطين بني اجلهات وبني بطبيعة احلال العامل 

ٕاذن مgفق معمك، وهذا هو ¢جتاه ا�يل كمنش9يو . القروي واملياد�ن احلرضية
  . فGه

  .وشكرا

        ::::الس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسة
شكرا لمك الس9يد الوز�ر، وÇشكرمك Jىل مسامهتمك القمية معنا يف هذه 

  . اجللسة
وق�ل ٔ�ن ن�gقل ٕاىل اVٔس9ئX املو�ة ٕاىل قطاع الطاقة واملعادن واملاء 
والب�Cة، ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�س
سمح السادة إالخوان املس
شار�ن بدعوهتم من Wديد 
�لرتحGب بتلميذات وتالمGذ مجموJة مدارس رميان ب¡رة Vٔننا س9بق ٔ�ن رح�نا 

  .يسشكرا، �متىن لربامعنا التوفGق يف معلهم اUرا... هبم يف
ون�gقل م�ارشة ٕاىل اVٔس9ئX املو�ة ٕاىل الس9يد وز�ر الطاقة واملعادن 
 لسؤال اVٔول، وهو حول الطاقة النووية، واللكمة Vٔ¬د ٔ�عضاء فريق 

  .اVٔس9تاذ املهايش، تفضلوا لطرح السؤال. التجمع الوطين لvٔحرار

        ::::املس
شار الس9يد عبد اDيد املهااملس
شار الس9يد عبد اDيد املهااملس
شار الس9يد عبد اDيد املهااملس
شار الس9يد عبد اDيد املهايشيشيشيش
  .شكرا الس9يد الرئCس

  سادة الوزراء،الس9يدة وال 
  الس9يدات والسادة املس
شار�ن،

  الس9يد الوز�ر احملرتم، 
يف الس9ياق اÞي طرح به يف Wلسة سابقة سؤال حول النفط  ملغرب، 
يطرح Jليمك اليوم فريق التجمع الوطين لvٔحرار سؤ¢ يتعلق  لطاقة 

  .النووية لvٔغراض السلمية
يف الطاقة النووية مفنذ حوايل عرش�ن س9نة، اكنت �لمغرب فكرة توظ 

من W�ٔل حتلية ماء البحر، ونعمل وتعلمون، الس9يد الوز�ر احملرتم، اêVٔر 
¢جيايب لهذا التوظيف، وقد Ç�ٔشnٔ املغرب مركزا �.راسات النووية 
مبعمورة، بتعاون مع الوالÊت املتõدة اVٔمر�كGة، وهو هيم ٔ�ساسا التجهزيات 

  .الطبية والصناJات الصيدلية
املغرب ملزم  س9تعامل الطاقة النووية لتخفGض فاتورة  اليوم، ٔ�صبح

Xدة . الطاقة البرتولية يف ٕاطار املرشوع الوطين �لطاقات البديJ ؤ�مام ٓ راء �
وJدة ترصحيات من هنا ومن هناك، نود ٔ�ن Çسائلمك Jىل ورش الطاقة 
النووية ببالد� بصفة Jامة، ومعرفة املسار اÞي انطلق فGه املغرب مZذ 

ٕال¬داث مراكز ٕانتاج الطاقة النووية طبعا لالس9تعامل السلمي، س9نوات 
  . وكذا ٔ�مهية اس9تخراج اليورانيوم من الفوسفاط

  .شكرا الس9يد الرئCس

        ::::الس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسة
  . شكرا �لس9يد املس
شار

  .اللكمة لمك الس9يد الوز�ر

        ::::عامرة، وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبCعامرة، وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبCعامرة، وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبCعامرة، وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والب����Cةةةةااااالس9يد عبد القادر الس9يد عبد القادر الس9يد عبد القادر الس9يد عبد القادر 
يد املس
شار احملرتم، شكرا �لفريق ا�يل تفضلوا بطرح هاذ شكرا الس9 

  .السؤال، واحلقGقة سؤال Ðم وسؤال اسرتاتيجي
بداية، ٔ�ود ٔ�ن ٔ�قول لمك ٔ�ن هاذ اخليار دÊل اس9تعامل الطاقة النوية 
�لم�االت اhتلفة، مبا فهيا بطبيعة احلال ٕانتاج الكهر ء، هذا ¬ارض يف 

  .إالسرتاتيجية الوطنية
Jىل هاذ اVٔساس، ال معىن Vٔي iم �كون وراؤه فكرة Jىل ٔ�ن ٕاذن 

املغرب ال هيمت هبذا اDال، جمال اململكة املغربية هتمت به، ولعلممك، الس9يد 
املس
شار، ؤ��يد ٔ��مك تعلمون هذا، هو ٔ�ن املغرب من بني اUول اVٔوائل 

، يعين 1957 ا�يل اخنرطت يف الواك� اUولية �لطاقات اÞرية مZذ Çشnٔهتا يف
اكن وا¬د وا¬د التصور عند اململكة املغربية، وال زال ¬ارضا، واملغرب من 
اUول اليت  درت �لتوقGع Jىل وا¬د العدد دÊل املعاهدات يف هاذ اDال، 

  .{اصة املعاهدة املتعلقة بعدم ان
شار اVٔسلõة النووية
Þي جيب بطبيعة احلال املغرب تريكز Jىل ¢س9تعامل السلمي، لكن ا

¢ن
�اه ٕاليه هو ٔ�ننا عندما نتلكم Jىل اس9تعامل الطاقة النووية، راه ما 
ت�gلكموش Jلهيا فقط يف هاذ اجلانب دÊل ٕانتاج الكهر ء، وٕان اكن هو 
اجلانب املهم، لكن كذ� اك�ن اس9تعامالت ٔ�خرى ا�يل اس9تعامالت Ðمة يف 

لبCيئ، يف اDال يف اDال الصحي، ؤ�نمت تعلمون ذ�، يف اDال كذ� ا
  .املاء، وا¬د العدد دÊل اDاالت

ارعت يعين ٕاىل ٕاÇشاء مفاJل نووي صغري، سولهذا، اململكة املغربية 
ٕاىل ابغينا نقولو النواة مGاكواط، ا�يل غيكون هو  2حصيح، من القدرة دÊل 
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دÊل Ìكو�ن جمال eرشي وجمال Jلمي يف هاذ اDال دÊل الطاقة النووية، 
مس9توى Jايل Wدا، �يل اك�ن يف معمورة ؤ�� زرته مZذ Ê�ٔم، وهو فعال هو ا

هاذ ا�يل �ي
سمى  ،)2CNESTEN(هاذ  واململكة املغربية من {الل
حتصل Jىل ٔ�هنا Ìكون الرشيك  اس9تطاعت )CNESTEN( لفرÇس9ية 

فريقGا ويف وا¬د إ يف  دÊل الواك� اUولية �لطاقة اÞرية Jىل املس9توى اجلهوي
Êل اDاالت، يف اDال الغذايئ، اDال دÊل املياه، يف اDال دÊل العدد د

  .املعادن، وهذا بطبيعة احلال Ðم
اململكة املغربية اVٓن مضن التصور دÊلها هو ٕاماكنية اس9تعامل الطاقة 

نووي، ولكن ٔ�� -نووي ٔ�و ما )سمى  لكهرو-النووية يف اDال الكهرو
ٔ�ن هذه ¢س
Tرات خضمة Wدا، ا�يل اVٓن ابغيت ¨ري Çشري ٔ�ن  عتبار 

Jليه الرتكزي، ؤ�� قلتو يف اجلواب دÊيل Jىل اVٔس9ئX السابقة، ٔ�ن الباقة 
دÊلنا الكهر ئية، الس9يد املس
شار، مازال عند� فهيا Çس±Gا ا�ساع، {اصة 
يف بعض ¢س9تعامالت دÊل الطاقة اVٔحفورية، ف�التايل مادام عند� 

اذ الفكرة هذي اVٓن لCست ¬ارضة، لكهنا لCست مغيبة يف ا�ساع، يعين ه
  .التصور دÊلنا العام

  .شكرا الس9يد الرئCس

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

  .هل هناك تعقGب؟ تفضل اVٔس9تاذ املهايش �لتعقGب

        ::::املس
شار الس9يد عبد اDيد املهااملس
شار الس9يد عبد اDيد املهااملس
شار الس9يد عبد اDيد املهااملس
شار الس9يد عبد اDيد املهايشيشيشيش
  .شكرا الس9يد الرئCس

J كذ� نؤكد لمك ٔ�نه طبعا . ىل جوابه لنأ�شكر الس9يد الوز�ر احملرتم
نعرف مجيعا ٔ�ن املغرب هيمت هبذا اDال، لكن ا�يل ابغينا Çسمعو مZمك، 
الس9يد الوز�ر، وهو اhطط املس9تق�يل، هاذ اليش ما ¨اي±شاي، واك�ن يف 
اÞا�رة دÊل املغاربة، ولكن ابغينا اhطط املس9تق�يل، مس9تق�ال ٔ�ش9نو ¨ادي 

  طار هذا؟يوقع يف هاذ االٕ 
كذ� ابغينا ن
ساءلو معمك يف Wلسة Dلس حكويم يف الصيف 
املايض، اكن هناك اتفاق Jىل ٕا¬داث مركز نووي eرشاكة مع فرÇسا 

  .ومجموJة من املؤسسات العمومGة، ابغينامك تعطيو� نظرة حول هذا املوضوع
  .شكرا الس9يد الرئCس

        ::::الس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسة
  . شكرا �لس9يد املس
شار

  .الوز�ر، لمك التعقGب ٔ�و الرد Jىل التعقGب الس9يد

        ::::الس9يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبCالس9يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبCالس9يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبCالس9يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والب����Cةةةة
  الس9يد املس
شار، 

                                                 
2Centre National de l'Energie des Sciences et des Techniques Nucléaires  

ٔ�� قلت بnٔنه احZا هاذ اخليار ¨ري مغيب، ولكن عندما نتلكم Vٔنه 
حسب السؤال د�Ê يت�ه يف اDال دÊل ٕانتاج الكهر ء، ٔ�� تنقول بnٔنه يف 

نا مازال عند� ا�ساع ف4 )سمى  لطاقة اVٔحفورية، الباقة الكهر ئية دÊل 
و ش ا�كونو موضوعيني، لCست هناك دو� يف العامل ميكن �كون عندها 
ا�ساع يف الطاقة اVٔحفورية ومتيش الس
Tرات خضمة يف اDال النووي، 
�هيك Jىل ما يقع Jىل املس9توى العاملي مما تتابعون، سواء اكن يف 

)Tchernobyl (وال )Fukuchima ( ىل ٔ�نه اك�نJ يف اليا ن، �هيك
  .نقاش Jىل املس9توى اUويل

لكن ٔ�قول من  ب املسؤولية ٔ�ن اململكة املغربية ال تغيب هذا اخليار، 
Vٔنه بطبيعة احلال احZا عند� مفاJل نووي دÊل جوج مGاكوات هذا 

اDال ويه  لالس9تعامالت العلمية والتقZية والك
ساب اUربة واحلنكة يف هاذ
 200فGه تقريبا ٔ�كرث من ) CNESTEN(رضورية، دا  اVٓن عند� هذاك 

  .موظف من مس9توى Jايل، ٕاىل ¨ري ذ�
لكن بطبيعة احلال اخليارات ا�يل مطرو¬ة اVٓن، عندما نتلكم Jىل 

 .الباقة الكهر ئية بعالقة مع املكgب الوطين �لامء والكهر ء، ٕاىل ¨ري ذ�
ند� ¬ا� ومس9تع�X مöال هو ٕاد{ال الغاز الطبيعي ٔ�¬د اVٔمور ا�يل ع 

يف الباقة دÊلنا، يعين لCس معقوال ٔ�نه Ìكون عندي إالماكنية ند{ل الغاز 
الطبيعي وهو اVٔقل لكفة وغيõل يل وا¬د العدد دÊل إالشاكليات يف الباقة 

  .دÊيل ومنيش نقلب Jىل وا¬د ¢س
Tرات خضمة
با، مبعىن ما من مفاJل Jلمي ومفاJل لكن ٔ�قول هذا اخليار لCس مغي 

يقع يف  معقول ٕالنتاج الكهر ء هذا وارد، {اصة ٔ�ننا نتابع، كام تتابعون، ما
ا�يل ٔ��يد غيكون عندو بطبيعة وا¬د ٕاىل بغينا نقولو  بعض دول اجلوار

وا¬د الفهم، Uينا ف4 يتعلق هبذه اخليارات و لتطورات دÊلها، {اصة ٔ�ن 
ت من جGل �ٓخر ا�يل يف وا¬د املس9توى دÊل الضامن، هناك اVٓن مفاJال

  ...يف مس9توى دÊل السالمة ا�يل ميكن خييل اململكة املغربية
وبطبيعة احلال اك�ن هاذ ¢س9تعامل، اك�ن كذ� ¢س9تعامل اVٓخر ا�يل 
Ìلكمت Jليه ا�يل هو كذ� وارد عند�  رتباط مع مثن التلكفة، Vٔن ا�لرت 

مرتفعا مبا يبقى Çس±Gا  ا�يل رشت ليه،) dessalement(ا�يل �يخرج من 
  ...هو يعين

  .شكرا الس9يد الرئCس

        ::::الس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسة
  . شكرا لمك الس9يد الوز�ر Jىل مسامهتمك معنا يف هذه اجللسة

ون�gقل ٕاىل اVٔس9ئX املو�ة ٕاىل الس9يد وز�ر ال
شغيل والشؤون 
ار يف فgح  ب احلوار ¢ج¡عية بدءا  لسؤال اVٔول حول رضورة ¢س9متر 

  . ¢ج¡عي
واللكمة Vٔ¬د السادة ٔ�عضاء الفريق ¢س9تقاليل �لو¬دة والتعادلية، 

  .اVٔس9تاذ عزايب تفضل
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        ::::املس
شار الس9يد عبد العز�ز عزايباملس
شار الس9يد عبد العز�ز عزايباملس
شار الس9يد عبد العز�ز عزايباملس
شار الس9يد عبد العز�ز عزايب
  .eسم هللا الرمحن الرحمي

  الس9يد الرئCس،
  الس9يدة الوز�رة،
  السادة الوزراء،

  ٔ�خوايت املس
شارات،
  ٕاخواين املس
شار�ن،

)رشفين ٔ�ن ٔ�لقي هذا السؤال حول رضورة اس9مترار فgح  ب احلوار 
  . ¢ج¡عي

  الس9يد الوز�ر احملرتم، 
ضام� �لتزنيل السلمي ملقgضيات اUس9تور، وذ� يف ٕاطار ا¬رتام املهام 
اUس9تورية Vٔطراف احلوار حكومة ونقا ت Ðنية ومؤسسات ٔ�عامل، مع 

و¢ج¡عي اUا{يل، ولتصحيح  قراءة موضوعية �لوضع الس9يايس احلايل
¢خgالالت احلقGقGة املرتبطة بوسائل ؤ�طراف إالنتاج، اليشء اÞي 
)س9تدعي توفري Ìرسانة قانونية ختص قانون اVٔعامل ل
شجيع املبادرة وصون 
املك
س9بات �لرفع من شnٔن ¢قgصادÊت البديX الواJدة من حGث توفري 

ٕال{الالت الب�Gوية �لتمنية جماليا واج¡عيا فرص الشغل وٕامناء الرثوة وحماربة ا
وحماربة لك ٔ�شاكل العطا� والهشاشة ¢ج¡عية، واخنراط امجليع يف العمل، 
وذ� لتحقGق اجليل الثاين من ا3منوذج ¢قgصادي و¢ج¡عي الصحيح 
واملنفgح لتnٔهيل ¢قgصاد الوطين وٕاقداره Jىل املنافسة والعدا� ¢ج¡عية 

  .ي±Gةوالرض 
ما يه التدابري وإالجراءات ¢س9تع�الية : Þا، Çسائلمك، الس9يد الوز�ر

اليت تنوي احلكومة اختاذها يف ٕاطار  ب احلوار ¢ج¡عي لبحث احللول 
Jلام ٔ�ن هناك اتفاقGات وتعهدات مع احلكومة يف ٕاطار  ؟�لمشالك العالقة

لرتىق ٕاىل  احلوارات القطاعية حلل مشالكها وتصحيح Jالقات إالنتاج
Jالقات م�نية Jىل التعاون والتاكمل واملردودية عوض ¢س9تغالل 

  .و¢حgاكر
  .شكرا الس9يد الرئCس

        ::::الس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسة
  . شكرا �لس9يد املس
شار

  .اللكمة لمك الس9يد الوز�ر، تفضل

        ::::وز�ر ال
شغيل والشؤون ¢ج¡عيةوز�ر ال
شغيل والشؤون ¢ج¡عيةوز�ر ال
شغيل والشؤون ¢ج¡عيةوز�ر ال
شغيل والشؤون ¢ج¡عية    الس9يد عبد السالم الصديقي،الس9يد عبد السالم الصديقي،الس9يد عبد السالم الصديقي،الس9يد عبد السالم الصديقي،
  .شكرا الس9يد الرئCس احملرتم

  الس9يدة املس
شارة والسادة املس
شار�ن احملرتمني،
ابغيت Çشكر الفريق ¢س9تقاليل احملرتم Jىل طر¬ه هذا السؤال اÞي 
هيم �ٓليات احلوار ¢ج¡عي، ؤ�شكرمه كذ� Jىل طريقة الطرح هو 
اس9مترار يف احلوار، معىن ٔ�ن احلوار قد ٔ�فهم من ذ� ٔ�ن احلوار مل ينقطع 

حلوار امحلد � بالد� رامكت جتربة ال )س9هتان هبا يف جمال ولن ينقطع ٔ�بدا، ا
  .احلوار ¢ج¡عي

، كام تعلمون، 96احلوار ¢ج¡عي لCس وليد اليوم، يعود ٕاىل س9نة 
الس9يدة املس
شارة والسادة املس
شار�ن احملرتمني، ٔ�ن اكنت هناك ٔ�ربعة 

بالد� من  جوالت �لحوار، ٔ�فضت وامحلد � ٕاىل نتاجئ ٕاجيابية، مكZت
اليت  2011معاجلة وا¬د العدد دÊل القضاÊ، اكن �ٓخرها دورة ٔ��ريل 

متخضت عهنا نتاجئ، البعض مهنا عوجل والبعض مهنا يف طريق العالج، 
وس9تكون لنا  لطبع مZاس9بة بعد مZاقشة املزيانية الفرعية يف ا�لجنة اhتصة 

  .لنوسع ٔ�كرث النقاش
، هناك �ٓلية ٔ�ساس9ية احلوار ¢ج¡عي �ٓليات احلوار ¢ج¡عي موجودة

مöال يف مؤسسة دس9تورية ٔ�ال ويه اDلس ¢قgصادي و¢ج¡عي، يف 
جممتع مدين، هذا دا{لها لك الفرقاء ¢ج¡عيني، نقا ت، ٔ�ر ب العمل، 

�ٓلية ٔ�ساس9ية، هناك كذ� �ٓليات احلوار ¢ج¡عي يف بعض اDالس 
نمت تعرفوهنا، ؤ�نمت �ش9تغلون يف ٕاطارها، جملس اhتصة، اDالس الثالثية، و�ٔ 

املفاوضة امجلاعية، جملس الت±رش والوقاية من اVٔخطار املهنية، اDلس 
اJVٔىل ٕالنعاش الشغل، و ملناس9بة ٔ�دعومك، ورمبا تلقGمت اUعوة، س9نجمتع يوم 

من هذا الشهر، وس9نطرح وا¬د العدد دÊل القضاÊ، القضاÊ مبا فهيا  23
ضية دÊل احلوار ¢ج¡عي س9ن
Zاولها، وطلبت من الفرقاء هاذ الق 

¢ج¡عيني ٔ�هنم حىت ٕاىل اكنت عندمه نقطة ٕاضافGة جلدول اVٔعامل نضيفها، 
حنن صدر� رحب، ال �هترب من احلوار ¢ج¡عي،  لعكس �ٓراو لنا 

  .اقرتا¬ات، وحنن مقgنعني وصدر� رحب ؤ�بوابنا مفgو¬ة �لحوار ¢ج¡عي
كومة سطرت يف �ر�جمها احلكويم، واحلوار ¢ج¡عي wٓلية واحل

ال يرتك جماال �لمناقشة ليشء �ٓخر  2011ٔ�ساس9ية، واUس9تور اVٔ{ري دÊل 
ٕاال �لحوار، وامحلد � Ìميكن لنا جنزو  حلوار الكöري ما ميكن لنا ننجزه 

  .بغياب احلوار
املقاو�، �ميكZا من  احلوار ٔ�وال ٔ�سايس، تريفع من القدرة التنافس9ية دÊل

معاجلة وا¬د القضاÊ دÊل إالشاكليات ¢ج¡عية، �ميكن كذ� من حتسني 
مس9توى العCش دÊل الشغيX، ٕاىل ¨ري ذ�،  ٕالضافة ٕاىل احلوار الثاليث 

  ...اك�ن كذ� احلوار الثنايئ ما بني املقاوالت و

        ::::الس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسة
  . شكرا لمك الس9يد الوز�ر

  .�ن تعقGب اVٔس9تاذة {دجية؟ تفضيلتفضلوا، اك

        ::::املس
شارة الس9يدة {دجية الزواملس
شارة الس9يدة {دجية الزواملس
شارة الس9يدة {دجية الزواملس
شارة الس9يدة {دجية الزويميميميم
  .شكرا الس9يد الرئCس

كنت ٔ�متىن ٔ�ن J�ٔلق Jىل وز�ر حتديث القطاJات، ملاذا؟ Vٔن احلوار 
¢ج¡عي ال هيم فقط وز�ر ال
شغيل، رمبا هيم مجيع ٔ�عضاء احلكومة، 

ج¡عي، بل ٔ�قول ٔ�نه لvٔسف ٔ�� ال ٔ�قول اس9مترار فgح ٔ�و اس9مترار احلوار ¢
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لCس هناك ٔ�ي حوار اج¡عي، ال Jىل املس9توى احلكويم، رئCس احلكومة 
مل )س9تق�ل النقا ت ذات ا3متثيلية، ولCست هناك �رامج حمددة وال دفرت 
مطليب حمدد، وال اس9¡ع حىت ٕاىل النقا ت، تnٔيت دعوة يف �ٓخر املطاف، 

 J ىل ما هوJ ليهمث ال )س9ت�اب لها وبقي العهد.  
احلوار القطاعي كذ� ¨ري مgواWد، حتديث القطاJات ميكن هذي 
Jامني  ش وقف هاذ اليش، اكن هناك توقGف ٔ�و خروج �ٓخر املشاركني 

اح�gاWا Jىل السلوك املامرس دا{ل ) 4UGTM(و )3UTM(ا�يل هام 
هذه ا�لجنة، ٕاذن ما اكي�ش حوار اج¡عي، اك�ن فوىض Jارمة يف الشارع، 

، هناك  Ìمنية وتnٔجGج كذ� ثقافة ¢ح�gاج عوض هناك اح�gاWات
  . احلوار

ؤ��ساءل، الس9يد الوز�ر، احلوار اكن  ٕالماكن ٔ�ن نقوم  ملفاوضة 
امجلاعية، ولكن احلوار هو املد{ل اVٔسايس �.ميقراطيات احلقGقGة، ال ميكن 
ٔ�ن نغيب احلوار وحنن نقول بnٔننا حكومة دميقراطية ٔ�و مZبثقة من الشعب، 

ذا؟ Vٔن النقا ت لها كذ� ملفات ودفاÌر حتمالت مع مZخرطهيا ومع ملا
  .قواJدها، ٕاىل ¨ري ذ�

ٕاذن، حنن Çس�ل وبnٔسف �بري ٔ�ن احلكومة ال �س9تجيب �لحوار 
¢ج¡عي، ولCس هناك حوارا اج¡عيا، وحىت ا�ل�ان اليت حتدمث عهنا، 

جلنة ٕاقلميية،  الس9يد الوز�ر، اك�ن مجموJة دÊل إالجراءات، ولكZنا مöال
وريين يش Jامل معرو Ìرٔ�س يش جلنة ٕاقلميية؟ ال هنرضو يف هاذ اليش، 

  . اك�ن مجموJة من الرتسانة القانونية ولكن ال تفعل
لهذا، ٔ�قول، الس9يد الوز�ر، ٔ�� ال ٔ�قصد فقط ال
شغيل ولكن ال
شغيل 
وحتديث القطاJات ورئCس احلكومة ٔ�ن يفgحوا  ب النقاش يف احلوار 

  .عي¢ج¡

        ::::الس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسة
  . الس9يدة املس
شارة

اللكمة لمك، الس9يد الوز�ر، يف ٕاطار الرد Jىل التعقGب يف ¬دود 
  .اUقGقgني

        ::::الس9يد وز�ر ال
شغيل والشؤون ¢ج¡عيةالس9يد وز�ر ال
شغيل والشؤون ¢ج¡عيةالس9يد وز�ر ال
شغيل والشؤون ¢ج¡عيةالس9يد وز�ر ال
شغيل والشؤون ¢ج¡عية
 لطبع هذه و�ة نظر الس9يدة املس
شارة، ... ٔ�قل من دقGقgني فقط

قد حتدث تعرثات ٔ�و  �يظهر يل  لطبع ال ٔ�¬د ينكر Vٔن يف وقت معني
توÌرات، هذه س9نة احلياة، ولكن املد دÊل املسار، املسار ما ميكZاش ٔ�ن 
هذا احلوار ¢ج¡عي توقف، رمبا قد �كون ٔ�ن تعرث يف قوت معني Vٔنه 

  .خيضع Vٔوضاع وس9ياقات س9ياس9ية يعين ٔ�نمت Jىل بZCة مهنا
 ،مس احلكومةما كنتلكمش فقط  مس الوزارة،  مس الوزارة و تتقويل، 

¨دا ٕان شاء هللا مجيع النقا ت مدعوة حلوار حول موضوع ٔ�سايس وهو 

                                                 
3 Union Marocaine du Travail 
4 Union Générale des Travailleurs du Maroc  

موضوع دÊل التقاJد، مجيع النقا ت امخلسة اVٔكرث متثيلية، مايش هذا 
حوار؟ هذا حوار كذ�، ¨ادي Ìكونوا مطالبني  ٕالدالء �رٔ��مك وال
شاور 

  .وتبادل و�ات النظر خبصوص وا¬د الوضع شائك
� مZاس9بة  ش نفgحو حوار حول خمتلف القضاÊ، س9يكون كذ

Ê احلكومة اجلديدة� Êحو حوار حول خمتلف القضاgٔسست، ¨ادي نفnت 
، ها يه الوثيقة نعطهيا لمك، الوثيقة 2011الشا¿كة وند�رو تقGمي جلو� ٔ��ريل 

اكينة موجودة، مايش ¨ري فقط دÊل الوزارة، ما مت ٕاجنازه، وا¬د العدد 
اJالش؟ فاش تنقميو اVٔوضاع ما ك�شوفوش ما ٔ�جنز، يف ¨الب كثري، Vٔن 

وهذا طبيعي، خصنا Çشوفو ما ٔ�جنز وما مل  ،اVٔحGان ك�شوفو ما مل ينجز
ينجز، وك�شهد بZCمك ٔ�ن ما ٔ�جنز يفوق �كöري ما مل ينجز، ولكن ٔ�� كنقدر 

  .ٔ�ن ا�يل �هيم النقا ت ما مل ينجز، وهذا ٔ�مر طبيعي
، وكنقولها دامئا لCس ح�ا مين وال ٔ�عطي �Þ، ما �شوفوش فقط

ة، بل ي��غي  اUروس Vٔ¬د، ال ي��غي فقط ٔ�ن ننظر ٕاىل نصف ال~ٔس الفا̈ر
  .ٔ�ن ننظر ٔ�يضا ٕاىل نصف ال~ٔس اململوءة

  .وشكرا

        ::::الس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسة
  . شكرا لمك الس9يد الوز�ر

السؤال الثاين يف نفس القطاع حول التعاضدية العامة ملوظفي إالدارات 
العمومGة، واللكمة Vٔ¬د ٔ�عضاء مجموJة ¢حتاد الوطين �لشغل، تفضل 

  .اVٔس9تاذ

        ::::املس
شار الس9يد عبد إالاله احللوطياملس
شار الس9يد عبد إالاله احللوطياملس
شار الس9يد عبد إالاله احللوطياملس
شار الس9يد عبد إالاله احللوطي
  .شكرا الس9يد الرئCس

  السادة الوزراء احملرتمني،
  اVٔخوات وإالخوة املس
شار�ن،

بداية ٔ�بدٔ� ببعض املقدمات، املقدمة اVٔوىل ٔ�ننا ملا كنطرحو السؤال 
مللف دÊل التعاضد، فاحZا كنتلكمو Jىل وا¬د املئات دÊل دÊلنا Jىل ا

ٔ�لف  450اVٓالف دÊل املنخرطني يف هاذ الصندوق، كنتلكمو Jىل حوايل 
مZخرط، وال زد� Jىل هاذ املنخرطني ذوي احلقوق من اVٔبناء دÊهلم ٔ�و من 

  .ٔ�لف 800العائالت دÊهلم راه احZا كنتلكمو Jىل ٔ�كرث من 
الس9يد الوز�ر، ملا كنتلكمو Jىل امللف دÊل التعاضدية  القضية الثانية،

�ساوش  يق التعاضدÊت اVٔخرى Vٔهنا ال ن العامة �لوظيفة العمومGة، ما ك 
  .تقل وضعية عن الوضعية دÊل التعاضدية العامة ملوظفي إالدارات العمومGة

و�Þ، الس9يد الوز�ر، اليوم ملا كنتلكمو Jىل إالشاكالت ا�يل 
التعاضدية العامة ملوظفي إالدارات العمومGة، حنن ت
�عنا  ه¡م  مطرو¬ة يف

 عتبار� منثل املنخرطني دÊل هاذ التعاضدية كنقا ت، ومن واج�نا اUفاع 
  .عن حقوقهم يف ¢س9تفادة املثىل من هذا الصندوق

الحظمت، الس9يد الوز�ر، يف ٕاطار ت
�عمك وت
�ع خمتلف املت
�عني 
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مZذ مدة ¨ري )سرية املشالك اليت وقعت يف الوالية  والصõافة وإالJالم
السابقة �لتعاضدية وإالشاكالت اليت رافقهتا دون ٔ�ن ٔ�د{ل يف التفاصيل، 
بعد ذ� كنا نطمح مجيعا ٕاىل مر¬W Xديدة من ٔ�داء هذه التعاضدية، لكن 

  ".رجعت دار لقامن ٕاىل ¬الها"مع اكمل اVٔسف مZذ مدة نالحظ بnٔن 
يوم ٕاىل مجموJة من املالحظات، البعض مهنا �يتعلق و�Þ، رجعنا ال 

 لتدبري التنظميي، ؤ�نمت تالحظون املشالك اليت وقعت يف املؤمتر دÊل يونيو 
، الس9يد الوز�ر، وا�يل مت فGه رضب القوانني والقانون اVٔسايس دÊل 2011

التعاضدية عرض احلائط، واليت اكنت فGه مالحظات لوزارة ال
شغيل 
زارة املالية، ومل تؤ{ذ هذه املالحظات بعني ¢عتبار، بعد ذ� وكذ� لو 

وWد�، الس9يد الوز�ر، ٔ�ن هناك تدبري مايل، ونقدرو نقولو اليوم بnٔنه تدبري 
اكريث، �كفي ٔ�ن نقولو ٔ�ن التقر�ر ا�يل تقدم يف اDلس ¢قgصادي 
و¢ج¡عي، واÞي يتõدث عن مصاريف دÊل ال
س9يري اليت تت�اوز 

من املزيانية دÊل التعاضدية، فnٔ�ن يبقى حق املنخرطني ملا كتكون  70%
، �هيك Jىل ٔ�نه التقر�ر ا�يل %70عندي مزيانية دÊل ال
س9يري تصل حىت 

ٕاىل ما امشZCاش  %50اك�ن كذ� دا{ل التعاضدية ا�يل يتلكم Jىل 
  . �لتقر�ر ا�يل تقدم دا{ل اDلس ¢قgصادي و¢ج¡عي

 تنقولو، زائد ٔ�كرث من ذ� ¢قgطاJات، الس9يد ٕاذن، الوضعية ا�يل
الوز�ر، ومع اكمل اVٔسف ٔ�ن ¢قgطاJات، اVٓن ا�يل كمت Jىل مجموJة دÊل 

  ...املنخرطني مل Ìكن اقgطاJات قانونية

        ::::الس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسة
شكرا الس9يد املس
شار، احgفظوا ببعض عنارص اجلواب يف التعقGب 

  .لكمة �لس9يد الوز�رال. اليس احللوطي، هللا جيازيك

        ::::الس9يد وز�ر ال
شغيل والشؤون ¢ج¡عيةالس9يد وز�ر ال
شغيل والشؤون ¢ج¡عيةالس9يد وز�ر ال
شغيل والشؤون ¢ج¡عيةالس9يد وز�ر ال
شغيل والشؤون ¢ج¡عية
  الس9يد الرئCس،

  الس9يد املس
شار احملرتم،
اكن السؤال دÊلمك اكن فGه جوج دÊل الشطر�ن، Wانب اكن يتعلق 
 لتعاضدية العامة وWانب اكن يتعلق مبدونة التعاضد، ¨ادي جناوب فقط 

  .يتعلق  لتعاضدية العامةJىل السؤال الشفوي كام طرحمتوه واÞي 
كام تعلمون، الس9يد املس
شار احملرتم،  ش نتلكمو �لك رصا¬ة، 
املوضوع يف ¨اية التعقGد، ٔ�� ملا جGت �لوزارة اطلعت Jىل مجيع الو3ئق 
ؤ�ت
�ع يومGا لك ما �كgب يف الصõافة، وكتعرفوا ٔ�ن هاذ املوضوع فGه جوج 

Êل الوصاÊل الوصايتني، يعين جوج دÊت، وصاية الوزارة ا�يل ك�سهر د
Jلهيا ووصاية دÊل وزارة املالية، بال ما �رجع �لتارخي ا�يل رسدتو وا¬د 

 ش ميكن ا�لجوء ٕاىل ¬ل  2011اجلزء مZو، احZا اكن ¢قرتاح يف 
التعاضدية وÌكو�ن جلنة مؤقgة كام ¬دث يف املايض، ولكن اس9تقر الرٔ�ي 

  .Jىل ٔ�ن نقوم بتقر�ر دÊل التفCgش
 ٓVل التقر�ر، يه اÊش9ية العامة �لوزارة دارت وا¬د املسودة د
ن املف

بصدد ٕاJداد التقر�ر ا3هنايئ حول التعاضدية، ومن  ب الرزانة، من  ب 
املسؤولية ٔ�ننا نتحفظ، و�متسك من اختاذ ٔ�ي موقف مس9بق ق�ل ما نطلعو 
ا Jىل حمتوى دÊل التقر�ر دÊل املف
ش9ية دÊل الوزارة حىت ال نقوم رمب

بnٔخطاء، Vٔن ما هيمنا هو ٔ�ن نعاجل اVٔوضاع  ش نوضعو اJUامات 
اVٔساس9ية، احZا م
ش9بعني وم
ش9ب_ني  لتعاضدية، التعاضدية ٔ�مر ٔ�سايس 

  .خصنا ندمعوه ونقويوه
 لطبع هناك و�ات نظر خمتلفة، واحZا مطالبني ٔ�ننا �{ذو بعني 

واهتامات وكذا،  ¢عتبار ما يدور يف السا¬ة، هناك كتا ت وتنديدات
  .ولكن هناك يف املقابل ٔ�طراف ٔ�خرى تقول عكس ذ�

فاحZا احلمك دÊلنا هو التقر�ر، خصنا التقر�ر  ش نوقفو Jىل احلقائق كام 
يه، وال �رخض وال خنضع ٕاال �لقانون والرشعية، ٔ�ما دون ذ� ما ميكZلCش 

�لك ة، ؤ�� J�ٔاهدمك هنا ٔ�ن القانون س9يõرتم ئ�� نتحمل يش مسؤول 
¬ذافره، وهذا  ش ما نطولوش يف الXم، ٔ�ما دون ذ� ما ميكZلCش 

  .�{ذ يش موقف سابق Vٔوانه

        ::::الس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسة
  . شكرا �لس9يد الوز�ر

  .اللكمة Vٔ¬د السادة، اVٔس9تاذ عطاش لمك تعقGب؟ تفضل

        ::::املس
شار الس9يد عبد هللا عطااملس
شار الس9يد عبد هللا عطااملس
شار الس9يد عبد هللا عطااملس
شار الس9يد عبد هللا عطاشششش
  .eسم هللا الرمحن الرحمي

  الس9يد الرئCس،
  وز�ر،الس9يد ال

  السادة الوزراء،
  اVٔخوات، 

املوضوع، الس9يد الوز�ر، eس9يط، ما معقد ما والو، eس9يط وJادي، 
ٔ�لف، ¨ري و¬دة،  400عند� تعاضدÊت تتجمع ٔ�موال املنخرطني، ٔ�كرث من 

ٔ�لف،  300تعاضدية ٔ�خرى يه التعاضدية العامة �لرتبية الوطنية حىت يه 
وفساد، وفهيا اك�ن تقار�ر دÊل  تتجمع ٔ�موال املنخرطني وفهيا اخgالالت

، 2010و 2009و 2008اDلس اJVٔىل �لحسا ت، �لمف
ش9ية العامة مZذ 
، يعين ٔ�ن هذا التقر�ر الثاين ٔ�نه شامل لهاذ التعاضدية دÊل دا  2011و

  . والتعاضدية السابقة
ٕاذن، تنطالبو احZاÊ مسؤولية احلكومة يف هاذ اليش، ومسؤولية 

. وزارة ال
شغيل ووزارة املالية، بتفعيل هذه التقار�ر الوزارات الوصية،
اكينني تقار�ر، مايش ¨ادي ن
س9ناو تقار�ر ٔ�خرى، التقار�ر اVٔخرى ا�يل 

-2009- 2008، ٔ�س9يدي ¬اس9بومه Jىل 2013-2012¨ادي جتي دÊل 
ا�يل خرج ¨ري يف مارس  2013، واك�ن تقر�ر Wديد دÊل 2010-2011

  .فعيلهااVٔ{ري، واك�ن تقار�ر جيب ت 
املسnٔ� الثانية هو فعال مدونة التعاضد، ملاذا هذا التnٔ{ري؟ وملاذا 
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ا�لوبيات الك�رية دÊل الفساد متنع من اخلروج دÊلها، وملاذا هذا التnٔجGل رمغ 
راه ٔ�صبح �هال، جيب �ش9ب�Cه مبدونة Wديدة دÊل  1963ٔ�ن الظهري دÊل 

  . التعاضد
وا اUور دÊل الصندوق الوطين عف... كذ� هنا نتلكمو Jىل دور دÊل

ملنظامت ¢حgياط ¢ج¡عي، ما عندو حىت دور يف هاذ اDال، رمغ 
  ت�شوفو الفساد بعينه، قداش9نا هو الفساد، اJالش السكوت؟

ا�يل هو دور Ðم ؤ�سايس هو مجعيات اDمتع ... كذ� اUور دÊل
طني ا�يل دا�ر�ن تقار�ر املدين ومجعيات حامية املال العام ومجعية دÊل املنخر 

فضفاضة �برية فهيا ما )شفي صدر إالÇسان  ش يعين حيسم يف هاذ الفساد 
  ...ودفعه ٕاىل القضاء، عند� امحلد � القضاء، ندفعو القضاء هو اÞي

مسnٔ� ٔ�خرى ما Çساوش وا¬د القضية هباذ املناس9بة، الس9يد الوز�ر، 
ن تعاضدية ٔ�خرى فهيا نفس التعاضدية العامة لٕالدارات العمومGة، واك�

إالشاكل التعاضدية العامة �لرتبية الوطنية، وا�يل فهيا ٕاشاكل خطري �ٓخر هو 
التعسف Jىل النقابيني، جمرد تدار مكgب نقايب دÊل ¢حتاد الوطين 
�لشغل  ملغرب، هؤالء ا�Þن )رشفون Jىل التعاضدية بدؤوا يف تعسفات 

  ...هللاخطرية، مهنا قطع اVٔرزاق دÊل عباد 

        ::::الس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسة
اللكمة لمك ... ٔ�س9تاذ عطاش، ٔ�هنيت حقك يف الXم  �را، ومع ذ�

  .الس9يد الوز�ر �لتعقGب

        ::::الس9يد وز�ر ال
شغيل والشؤون ¢ج¡عيةالس9يد وز�ر ال
شغيل والشؤون ¢ج¡عيةالس9يد وز�ر ال
شغيل والشؤون ¢ج¡عيةالس9يد وز�ر ال
شغيل والشؤون ¢ج¡عية
املشالك ال تعاجل  النفعال، تعاجل  لرزانة والتõليل، ٔ�� تنقول لمك ما 

حماربة الفساد ال تمت فقط  ¨اد)ش نرتاجعو Jىل حماربة الفساد، ولكن
ٕ طالق الXم Jىل عواهنه، خص حماربة الفساد ٔ�وال Ìكون عندك احلجج 

  .واحضة
ٕاىل بغيت ن
�ع ٔ�ي وا¬د يقول يل راه اك�ن الفساد يف امسيتو، مايش 
هكذا كمت اVٔمور، حماربة الفساد خصها وا¬د املهنجية، مسائل كنnٓمZو 

¬د الشخص يقول � اك�ن  ملؤسسات، هناك مؤسسات �كفي ٔ�ن وا
فساد، عند� مؤسسات يف هاذ البالد، احZا دو� قامئة اÞات، ¨ري باليت 

  .ٔ�س9تاذ

        ::::الس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسة
ٓ اليس عطاش، إالخوان هللا  اليس عطاش، اليس عطاش، ٔ�رجومك �

ٓ اليس ¬لوطي، واش ٓ إالخوان، راه ما عند�ش iم  ..خيليمك، � ٔ�رجومك �
ٓ الس9يد الوز�ر هللا ثنايئ، هللا خيليمك ٔ�ر  جومك، الس9يد الوز�ر هللا خيليك، �

�Êخيليك ٔ�عطيين لكمة  ش حنتفظ �  لوقت د.  
إالخوان هللا جياز�مك خبري، ٕاىل اكنت عند� هاذ الثنائية يف الXم وا¬د 
تي�اوب الخر راه ما ¨اد)ش �زيدو �لقدام، {اصة ؤ�ننا ٔ�مام مZاقشة 

س9يد الوز�ر يف ا�ل�ان ا�يل ابغينا ويف م
سع من املزيانيات القطاعية نقولو �ل 

  . الوقت
  .تفضل الس9يد الوز�ر ف4 تبقى � من الوقت

        ::::الس9يد وز�ر ال
شغيل والشؤون ¢ج¡عيةالس9يد وز�ر ال
شغيل والشؤون ¢ج¡عيةالس9يد وز�ر ال
شغيل والشؤون ¢ج¡عيةالس9يد وز�ر ال
شغيل والشؤون ¢ج¡عية
احZا يف حوار �ٓ السادة املس
شار�ن احملرتمني هللا خيليمك، ٔ�� كنعرب Jىل 

  . رٔ�ي احلكومة يف هاذ املسائل وكن
Zاقشوها جبدية
رجعو �لموضوع، ف4 خيص مدونة التعاضد، احلكومة قامت ¨ادي �

بدورها، ٔ�دت املرشوع دÊل املدونة، وضعته Jىل ٔ�نظار جملس 
املس
شار�ن، جملس املس
شار�ن ارتnٔى ٔ�نه حييلو Jىل اDلس ¢قgصادي 

بدراس9ته  %ىو¢ج¡عي، حسب Jلمي اDلس ¢قgصادي و¢ج¡عي ٔ�هن 
، الشك ٔ�نه رجع Dلس املس
شار�ن، وس�رشع يف يف هناية اVٔس9بوع املايض

دراس9ته Jىل ضوء ما قGل eشnٔنه واVٔمور ٕان شاء هللا غمتيش  ليت يه 
ٔ�حسن، ¨ادي نعاجلو القضاÊ و¨ادي حناربو الفساد وبالد� ¨ادي تقدم، 

  . خصنا ¨ري نعرفو �يفاش يعين نقاربو املواضيع بدون انفعال وبدون ذاتيات
  .وشكرا

Cالس9يد رئCالس9يد رئCالس9يد رئCس اجللسةس اجللسةس اجللسةس اجللسةالس9يد رئ::::        
  .شكرا لمك الس9يد الوز�ر وJىل مسامهتمك معنا يف هذه اجللسة

وبعد اس
�ذان السادة السادة املس
شار�ن، ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�قدم اVٔس9ئX ٔ�و 
السؤال املوWه ٕاىل الس9يد الوز�ر املنتدب Uى رئCس احلكومة امللكف 

ذ� بعد  لوظيفة العمومGة وحتديث إالدارة اللزتام قاهر حيمت Jليه اÞهاب، 
  .اس
�ذا�مك، الس9يد الوز�ر ¬ارض معنا

رحبا �لوقت هللا جياز�مك خبري عندو سؤال فريد و¨ادي منش9يو، نعم؟ 
تفضلوا الس9يد املس
شار، عنوان ٔ�و موضوع السؤال هو حول Jدم وجود 
صيغة إاللزام يف القوانني املؤطرة �لب�Cة، اللكمة Vٔ¬د السادة ٔ�عضاء الفريق 

  .اVٔس9تاذ ادبدا، تفضلوا ل±سط السؤال. رصةمن اVٔصا� واملعا

        ::::املس
شار الس9يد الش9ياملس
شار الس9يد الش9ياملس
شار الس9يد الش9ياملس
شار الس9يد الش9يخخخخ ٔ�محدو ادبدا ٔ�محدو ادبدا ٔ�محدو ادبدا ٔ�محدو ادبدا
  .شكرا الس9يد الرئCس احملرتم

  .eسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Jىل ٔ�رشف املرسلني
  السادة الوزراء،

  الس9يدات والسادة املس
شارون احملرتمون،
  الس9يدة الوز�رة،

زمن وافق الربملان بغرفgيه Jىل قوانني يعين عقد من ال 2003يف س9نة 
تتعلق  حملافظة Jىل الب�Cة واس9تصال�ا وحماربة تلوث الهواء، ¨ري ٔ�ن قراءة 
مngٔنية ملقgضيات هاته النصوص جتعلنا ٔ�مام ٔ�حاكم قانونية {الية من عنرص 
إاللزام اÞي يلعب دورا هاما يف تنفGذ وتطبيق القانون، مما يطرح ٕاشاكال 

من هاته النصوص ودورها يف حامية الب�Cة وحماربة تلوث  حول اجلدوى
الهواء، Jلام بnٔن هذه امحلاية ٔ�صبحت مطلبا Jامليا، وتنص Jليه مجيع 

  .االتفاقGات والربوتو�والت اUولية
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كام، الس9يدة الوز�ر، ٔ�رش� يف ٕا¬اطة اDلس Jلام اVٔس9بوع املايض 
س9تؤêر ال حما� Jىل اVٔجGال  وê�ٔر� ان
�اه احلكومة ٕاىل اكرثة حبرية وبيGQة

احلالية واملس9تق�لية، فقد محلت مجموJة من امجلعيات والتعاونيات اليت حتمل 
مجموJة من التوقGعات والعامX يف قطاع الصيد البحري  Vٔقالمي اVٔطلس9ية 
املسؤولية �لحكومة ٕاêر ÌرخGصها DموJة من الرشاكت اخلاصة بغرض جرف 

طية بواسطة سفن يف ٔ�ربع مواقع حبرية Jىل احمليط رمال حبر الوا�ة املتوس 
  .اVٔطليس، مهنا طن�ة والصو�رة وموقعان يف اUار البيضاء

هذا القرار من شnٔنه ٔ�ن ي
س±ب يف اكرثة حبرية بيGQة قد حتول املناطق 
املس9هتدفة ٕاىل ما )ش9به املقا�ر البيGQة، وهذا ما هيدد بفZاء احلياة النباتية 

ت هذه إال¬اطة كذ� ٕاىل ٔ�ن هذا الرتخGص يتعارض مع واحليوانية، ؤ�شار 
  ).Halieutis(العناية اليت يو3هيا Wال� امل� �لرثوارت البحرية وhطط 

الس9يدة الوز�رة، عن دور احلكومة يف  ،تnٔسCسا Jىل ما س9بق، Çسائلمك
التطبيق الصارم �لقوانني املؤطرة �لب�Cة، وما يه إالجراءات والتدابري العملية 

يت تعزتم الوزارة اختاذها من W�ٔل جتاوز هذا الفراغ املس�ل Jىل مس9توى ال
القوانني املؤطرة �لب�Cة؟ وما هو مصري النصوص التنظميية لهذه القوانني، 
Jلام، الس9يدة الوز�رة، ٔ�ن ٕاخراج النصوص القانوينة ٕاذا مل يمت، فهذه القوانني 

  لن تطبق؟
  .شكرا

        ::::الس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسة
 . س
شارشكرا �لس9يد امل 

  .اللكمة لمك الس9يدة الوز�رة، تفضلوا

الس9يدة حكمية احليطي، الوز�رة املنتدبة Uى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء الس9يدة حكمية احليطي، الوز�رة املنتدبة Uى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء الس9يدة حكمية احليطي، الوز�رة املنتدبة Uى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء الس9يدة حكمية احليطي، الوز�رة املنتدبة Uى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء 
        ::::والبCوالبCوالبCوالب����Cة، امللكفة  لبCة، امللكفة  لبCة، امللكفة  لبCة، امللكفة  لب����Cةةةة
  .شكرا الس9يد الرئCس
  السادة املس
شارون،

ك�شكر الس9يد املس
شار احملرتم Jىل هذا السؤال ا�يل هو يف احلقGقة 
�يف كتعرفوا ٕاىل ما اكنوش . محلاية دÊل الب�Cة يف املغربيف الصلب دÊل ا

القوانني وما اكن
ش املتابعة وما اكÇش املراق�ة راه ما اكي�ش احلفاظ Jىل 
  .الب�Cة يف املغرب

  :فغري  ش جناوبك Jىل اجلواب دJ �Êىل شطر�ن
الشطر اVٔول ف4 خيص إاللزام، اك�ن قانون وا¬د، واحZا ك�ش9تغلو Jىل 

مايش ملزم، ولكن هذي  هو ا�يل 11.03ا�يل قانون نون إالطار الثاين القا
قوانني Ðمة Wدا Vٔن كتعطينا اVٔسس ال
رشيعية �لمõافظة Jىل الب�Cة 
 ل�س9بة �لمغرب، وتتعطينا الس9ياسات العمومGة من �حGة احملافظة Jىل 

Xالشام Êدا كتعطينا الرؤW مةÐ ة، وهذي قوانني�Cالب.  
ص القوانني اVٔخرى اكمX فه%ي ملزمة، ٕاىل ا{ذييت قانون ٔ�ما ف4 خي

، يعين  لبحث )l’enquête publique(التnٔثري Jىل الب�Cة فهو ملزم بــ 

الورقة دÊل ... العلين دÊلو ا�يل كCرشك املواطنني وكCرشك  ملصادقة Jىل
قانون املصادقة Jىل دراسة التnٔثري Jىل الب�Cة، ٕاىل �ٓخره،  لت
�ع دÊلو، فهو 

  .ملزم
هو ملزم كذ�، ا{ذييت القانون  28.00ا{ذييت القانون دÊل النفاÊت 

فٕاذن، القوانني ا�يل اكينة يه ملزمة، ولكن، . دÊل الهواء فهو ملزم كذ�
الس9يد املس
شار، فني كنعطيمك احلق، هو املشلك راه مايش مشلك 

بعة، مشلك دÊل قوانني، راه املشلك ا�يل عند� هو ٔ�وال مشلك دÊل املتا
Ê اZ100 عند� ّ� املراق�ة، و�يف تتعرفو دا  الوزارة يه وزارة ¬ديثة، اح 

دÊل املراق�ني ا�يل اكينني يف املغرب اكمل، وهاذ العدد راه ما اكفCش  ش 
  .�راقب ويتابع مجيع املشاريع

3نيا، احملطات  ل�س9بة �لهواء، احملطات دÊل مراق�ة الهواء يف املغرب 
، فٕاذن اك�ن ٕاشاكل حقGقي �لمتابعة البيGQة �لمõافظة Jىل 30مل اك�ن ¨ري اك

كرب من هذا، ٔ�ش9نو هو؟ هو ٔ�ن الب�Cة �ٔ الب�Cة، ولكن اك�ن ٕاشاكل 3ين 
كتعرف ٔ�نه هذا مGدان ٔ�فقي، هذي مسؤولية مشرتكة �لجميع، حكومة 

  .ٕاخل... ومؤسسة �رشيعية ومZتخبون وجامJات حملية وجممتع مدين
رضوري ما خندمو اليد يف اليد، والوزارة راها ك
ش9تغل Jىل فٕاذن، 

  .ٔ�هنا Ìكون عندها وا¬د يعين متثيلية �وية  ش تقوم  ملتابعة و ملراق�ة
الشطر الثاين دÊلمك، الس9يد املس
شار، ف4 خيص الرمال، احZا 
ك�ش9تغلو اVٓن Jىل القانون دÊل السا¬ل، وهذا قانون Ðم Wدا ا�يل ¨ادي 

جلواب Jىل املسائل ا�يل êرتوها، Vٔنه ¨ادي �كون هنا مكخطط جيي  
  ...تدبريي  للك مZطقة من املناطق املغربية ا�يل Wات Jىل السا¬ل

        ::::الس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسة
  . شكرا � الس9يدة الوز�رة

اللكمة Vٔ¬د السادة املس
شار�ن يف ٕاطار التعقGب ٕان اكن هنا� 
  .لتعقGب، اVٔس9تاذ عبد الكرمي بومنر تفض

        ::::املس
شار الس9يد عبد الكراملس
شار الس9يد عبد الكراملس
شار الس9يد عبد الكراملس
شار الس9يد عبد الكرميميميمي بو بو بو بومنمنمنمنرررر
  .شكرا الس9يد الرئCس

الس9يدة الوز�رة قالت اكينة ما اكي�ش املتابعة، احZا قلنا بnٔن هناك Jدم 
  . ٕالزامGة القانون، ٕاذن ٕاىل ما اكي�ش املتابعة ما اكي�ش ٕالزامGة

احZا ¨ادي نتõدثو Jىل وا¬د اDموJة دÊل اVٔمور، نعطيو اVٔرقام ولغة 
 13قام ال يناقشها ٕاال اجلا¬د، التلكفة الس9نوية لتدهور الب�Cة تتوصل اVٔر 

من الناجت اUا{يل اخلام، التلكفة دÊل  %3,7مليار درمه، ما يعادل 
من الناجت اUا{يل اخلام، والنفقات يف املزيانية ما  1,8¢س9تصالح البCيئ 

ملدا{X هو هذي لغة اVٔرقام، لغة الواقع قالها اVٔخ يف ا 0,7كت�اوزش 
  ... املسnٔ� ا�يل كتعلق  لرمال ووا¬د اDموJة دÊل

إالشاكل فني اك�ن؟ هو الطابع دÊل إاللزامGة يعين العقوبة، ٔ�ش9نو �ي
�ع 
هاذ النصوص القانونية  ش ما �كوÇش هذاك املشلك عند� يف البالد هو 
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 املسnٔ� دÊل الب�Cة كنعتربوها Ìرف فكري وال Ìرف س9يايس، كتدار يف
املنتدÊت ولكن الواقع يشء �ٓخر، ٔ�� تنقول � القوانني التنظميية مل يمت 

  .تزنيلها، وما فهياش العنرص إاللزايم
القانون املايل ما فهيش ٔ�ي ٕاشارة، احZا كنقولو، الس9يدة الوز�رة، الواقع 

  . يشء واملمتنيات يشء �ٓخر
 �يد�ر ٔ�نت حتدثت قلت بnٔن املسnٔ� كتعلق  مجليع، ولكن اشكون ا�يل

اهرضت Jىل جملس املس
شار�ن، حنن . ال
س9يري اليويم، كتحملو احلكومة
  . مس9تعدون، املؤسسة ال
رشيعية مس9تعدة يف اUور دÊلها ال
رشيعي

  .شكرا الس9يد الرئCس

        ::::الس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسة
  . شكرا �لس9يد املس
شار

تفضيل الس9يدة ... الس9يدة الوز�رة، ٕان اكن لمك تعقGب ٔ�و ¨ادي
  .الوز�رة

الس9يدة الوز�رة املنتدبة Uى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبCالس9يدة الوز�رة املنتدبة Uى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبCالس9يدة الوز�رة املنتدبة Uى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبCالس9يدة الوز�رة املنتدبة Uى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والب����Cة، امللكفة ة، امللكفة ة، امللكفة ة، امللكفة 
        :::: لبC لبC لبC لب����Cةةةة

  .شكرا الس9يد املس
شار
ن اVٔرقام ا�يل اعطي
ين من الناحGة دÊل nٔ ¨ري ميكن يل نقول � ب

التلكفة البيGQة دÊل تدهور الب�Cة يه اVٓن جتاوزت، وميكن �كون Ìلكفة 
 . لت، الس9يد املس
شارٔ�كرث من ذاك اليش ا�يل ق

فاVٓن احZا اJالش كنعملو؟ ٔ�وال كنعملو Jىل ٔ�ن مجيع املسؤولني، 
امجلاJات احمللية Ò{ذ املسؤولية دÊلها يف إالجناز والت
�ع، احZا ميكن لنا احZا 

واكينني ... الوزارة دÊل الب�Cة ¨ادي تقوم  ملراق�ة، وهذي مسائل احZا
ا فهياش العقو ت، اكينني العقو ت، العقو ت، تتقول بnٔن القوانني م

القانون دÊل الهواء راه فGه من Çشدو املصنع حىت عقوبة مالية، حىت العقوبة 
  .دÊل السجن، فٕاذن العقو ت اكينة

ولكن مازال كنقول � بnٔن راه املشلك راه مايش ¨ري مشلك قوانني 
بقو القوانني Jىل فقط، راه القوانني اكينة، وٕاىل ابغينا اكملني نعملو  ش نط 

ٔ�رض الواقع راه ميكن لنا، راه فاش تيدوز عندك مرشوع يف التnٔثري Jىل 
الب�Cة �جامJات حملية، راه خص  ش تعطي الق�ول دÊل املرشوع، خصك 
متيش �جامJات حملية وÌراقب بnٔن املرشوع تنجز طبقا �لموافقة البيGQة ا�يل 

  . نا ٔ�ننا �راق�وتعطات لو، واحZا �وزارة كذ� من الالزم Jلي 
فٕاذن، ٔ�� تنقول هذي وزارة شابة، اVٓن كنعملو Jىل تقوية املصاحل 

   .اخلارجGة، ويدا يف يد ¨ادي ميكن لنا نتغلبو Jىل هاذ املشالك
ولكن ٔ�� ما كنطع�ش يف اVٔرقام ا�يل اعطيتو، يه ٔ�رقام حصيõة وميكن 

 .Ìكون ٔ�كرث من ذيك اليش ا�يل قلتو الس9يد املس
شار
  .وشكرا

  

        ::::الس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسة
  . شكرا �لس9يدة الوز�رة

وبعد اس
�ذان السادة املس
شار�ن والس9يد وز�ر العدل، ٕان ٔ�مكن ٔ�ن 
نعطي اللكمة  Vٔس9بقGة �لس9يد الوز�ر املنتدب Uى رئCس احلكومة امللكف 
 لوظيفة العمومGة وحتديث إالدارة، والسؤال اVٔول املوWه ٕاليه هو حول 

ٔ�سامل ال±رشي  ٕالدارة املغربية، واللكمة �لسادة ٔ�¬د التكو�ن املس9متر �لر 
  .ٔ�عضاء فريق اVٔصا� واملعارصة ل±سط السؤال، تفضلوا

        ::::املس
شار الس9يد املس
شار الس9يد املس
شار الس9يد املس
شار الس9يد محممحممحممحمد العقاويد العقاويد العقاويد العقاوي
  .شكرا الس9يد الرئCس

  السادة الوزراء،
  السادة املس
شار�ن احملرتمني،

  الس9يد الوز�ر احملرتم،
والرايم ٕاىل مواصX  تبعا اللزتامات احلكومة الواردة برب�جمها

إالصال¬ات الهيلكية الشامX والعميقة ملنظومة تدبري املوارد ال±رشية  ع¡د 
مZاجه ¬ديثة، تnٔ{ذ بعني ¢عتبار الوظائف والكفاءات وتقGمي اVٔداء، ومتتني 

  .التكو�ن املس9متر �لموارد ال±رشية  ٕالدارة املغربية
عية لوزارة الوظيفة العمومGة وحGث ٔ�نه ومبناس9بة مZاقشة املزيانية الفر 

وحتديث إالدارة ٔ�مام جلنة العدل وال
رشيع وحقوق إالÇسان مب�لس 
، الزتم �2013رمس الس9نة املالية  2012دجZرب  13املس
شار�ن بتارخي 

يف ٕاطار  2013الوز�ر السابق يف ٕاطار �ر�مج معل الوزارة �رمس س9نة 
علق  لتكو�ن املس9متر ٕ صدار التدبري احلديث �لرٔ�سامل ال±رشي يف شقه املت

 2005دجZرب  2الصادر يف  2.05.1366مرسوم بتعديل املرسوم رمق 
املتعلق  لتكو�ن املس9متر هبدف مالءمة املوارد ال±رشية مع التطور 
التكZولو� واملهام اجلديدة �.و� وتطلعات وانتظارات املواطنني، وموا�بة 

ون حتديد W�ٔل ٔ�و Òرخي ٕاصدار مgطلبات اجلهوية والالمتركز إالداري د
  .املرسوم املذ�ور

Þا، Çسائلمك، الس9يد الوز�ر، عن مnٓل ٕاصدار املرسوم املتعلق  لتكو�ن 
حGث جنعل من املوارد ال±رشية  ٕالدارة املغربية  ؟املس9متر يف صيغته املعد�

قطب الر! يف ٕاJداد وتنفGذ الس9ياسات العمومGة يف خمتلف اDاالت، مع 
ط ومعايري ¢س9تفادة من �ر�مج التكو�ن املس9متر، الس49 ضبط رشو

  .لفائدة ٔ�طر الوزارات وإالدارات العمومGة
  .شكرا

        ::::الس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسة
  . شكرا �لس9يد املس
شار

  .اللكمة �لس9يد الوز�ر يف ٕاطار اجلواب، تفضلوا الس9يد الوز�ر
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 لوظيفة  لوظيفة  لوظيفة  لوظيفة الس9يد الس9يد الس9يد الس9يد محممحممحممحمد م�ديع، الوز�ر املنتدب Uى رئCس احلكومة، امللكف د م�ديع، الوز�ر املنتدب Uى رئCس احلكومة، امللكف د م�ديع، الوز�ر املنتدب Uى رئCس احلكومة، امللكف د م�ديع، الوز�ر املنتدب Uى رئCس احلكومة، امللكف 
        ::::العمومGة وحتديث إالدارةالعمومGة وحتديث إالدارةالعمومGة وحتديث إالدارةالعمومGة وحتديث إالدارة

  .شكرا الس9يد املس
شار احملرتم
  الس9يد الرئCس، 

فعال الوضع احلايل دÊل التكو�ن املس9متر وضع )س9توجب التد{ل 
ٕالJداد مZظومة Wديدة، وحقGقة الوضع احلايل ي
سم  لضعف Jىل مس9توى 

لوزارات، مو¬دة يف جمال التكو�ن املس9متر بني مجيع ا ة، غياب رؤيةالرؤي
  . هناك Jىل املس9توى التنظميي كذ� غياب مقgضيات �رشيعية

حقGقة ٔ�� اطلعت Jىل مضامني هذا السؤال، والقGت ٔ�ن الس9يد الوز�ر 
لزتم بتعديل القانون املنظم �لتكو�ن املس9متر، واحZا اVٓن ك�ش9تغلو، الس9يد إ 

Jداد املس
شار احملرتم، مايش ¨ري Jىل تغيري هاذ املرسوم هذا، ولكن إ 
مZظومة Wديدة تعطي �لتكو�ن املس9متر ٔ�حقGته يف صقل املهارات وصقل 
الكفاءات، ليك يصبح املوظف والعامل وإالطار )س9تمكل Ìكوينه ويالمئ 
Ìكوينه مع التطور دÊل احلاجGات دÊل إالدارة، وكذ� مع التطور 

  . التكZولو� احلديث
م، وحنن ننكب Jىل هاذ اليش ¨ادي يتnٔىت لنا، الس9يد املس
شار احملرت 

ذ� يف ٕاطار املراجعة الشامX ا�يل النظام العام �لوظيفة العمومGة، ا�يل ما 
¨اد)ش )شمل ¨ري التكو�ن املس9متر، ¨ادي )شمل كذ� �ٓليات ٔ�خرى 
حتفزيية مصاح�ة اكVٔجور، اكلتكو�ن، اكلرتقGة، اكالنتقال ٔ�و التنقل بني 

اق وامللحقني والوضع رهن الوزارات وبني املؤسسات وكذ� قضية إالحل
إالشارة فه%ي مZظومة مgاكمX، س9نõاول ٔ�ن �رمسها ليك تعطي اجلدوى 
وجتعل من إالدارة ٕادارة فعا�، �حجة، شفافة، �س9تجيب ملتطلبات املواطن 
وÌكون يف مس9توى الطمو¬ات دÊل ¢نتقال اUميقراطي والتحول 

  .الس9يايس ا�يل ابغاتو البالد دÊلنا
  .املس
شارشكرا الس9يد 

        ::::الس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسة
  . شكرا �لس9يد الوز�ر

  .اللكمة Vٔ¬د السادة ٔ�عضاء الفريق �لتعقGب، تفضل اVٔس9تاذ شكGل

  :املس
شار الس9يد Jابد شكGلاملس
شار الس9يد Jابد شكGلاملس
شار الس9يد Jابد شكGلاملس
شار الس9يد Jابد شكGل
  .شكرا الس9يد الرئCس

  الس9يد الوز�ر، 
يف الرد دÊلمك تتلكمون ٔ��مك �ش9تغلون Jىل هتييء ٔ�و مراجعات بعض 

�ر، هذا تتعرفوه بnٔنه قطاع Ðم، يشء �لبالد، التدابري، ولكن، الس9يد الوز
وكتعرف بnٔن املشالك لكها ا�يل �يعCشها املغرب يه من العنرص ال±رشي 
اVٓن ا�يل ما صاب ما خيدم ما صاب ما يد�ر، ولكن ما يش حىت جGتو 
�لحكومة Jاد تتصاوبوا، زعام احZا كنعرفو Jادة ٔ�ن الوز�ر ٔ�و احلكومة ق�ل 

دÊلها، ٕاىل Jاد جتي وختدم ¨ادي خيصك وا¬د  ما جتي كتجيب �ر�مج

الوقت ¨ادي يدوز، ق�ل ما جتي Ò{ذ املنصب د�Ê �كون عندك �ر�مج 
وتتعرفوا بnٔن التكو�ن املس9متر هو عنرص ٔ�سايس يف التدبري دÊل ... دÊل

املوارد ال±رشية، وٕاىل كنا ن�gظرو حىت جنيو �لحكومة Jاد نبقاو اند�رو 
  .تغيريات

فس اليشء امسعناه، الس9يد الوز�ر، من عند الوز�ر ا�يل 3نيا، ن
، قال لنا بnٔنه 2012اس9بقمك، واكن واJد يف املناقشة دÊل املزيانية دÊل 

¨ادي جييب تعديالت دÊل الربامج ودÊل القوانني ا�يل يه بني يدو، 
و¨ادي نبقاو دامئا الوز�ر ا�يل Wا يقول لنا ٔ�� ¨ادي اند�ر، ٔ�� ¨ادي نعمل، 

  وهناراش ¨ادي ند�رو الس9يد الوز�ر؟
Þا، احZا ك�شوفو يف الشوارع، وك�شوفو ٔ�وال يف املقايه الناس ت
�اىك، 
ك�شوفو بnٔنه الشوارع ٔ�هنم �يتظاهروا ما يش عيب Jلينا، فعال احZا 
كنوWدو العصا  ش Çسوطوهوم، ولكن هاذو راه اوالد� مايش عيب 

ا هيnٔ�هلمش، ما معلنا هلم حىت يش Jلينا، Vٔنه ما ظامليناش، احZا ا�يل م
  . ¬اWة

  الس9يد الوز�ر، 
ٔ�� تنعرفك بnٔنك ت�متي لوا¬د احلزب، �يفاش هاذ احلزب الوقت ا�يل Wا 

  �لحكومة مااكÇش عندو �ر�مج يف هاذ الشnٔن؟
  .وشكرا الس9يد الوز�ر

  :الس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة �لس9يد الوز�ر يف ٕاطار التعقGب، تفضلوا

 د الوز�ر املنتدب Uى رئCس احلكومة، امللكف  لوظيفة العمومGةد الوز�ر املنتدب Uى رئCس احلكومة، امللكف  لوظيفة العمومGةد الوز�ر املنتدب Uى رئCس احلكومة، امللكف  لوظيفة العمومGةد الوز�ر املنتدب Uى رئCس احلكومة، امللكف  لوظيفة العمومGةالس9يالس9يالس9يالس9ي
  :وحتديث إالدارةوحتديث إالدارةوحتديث إالدارةوحتديث إالدارة

  .شكرا �لس9يد املس
شار احملرتم
، عند� تصور، احZا اVٓن كهنيؤو  ش خنرجوه �لوجود ةٔ�وال، عند� رؤي

Jرب �ٓليات �رشيعية وتنظميية، ما ميك�ش اجنيو ونلقاوه، ٔ�� ما افهم
شاي 
نلقاوه، احZا Wايني بتصور، خصنا اخنلقو لو اVٓليات �يفاش ¨ادي اجنيو و 

  .ال
رشيعية والتنظميية  ش نفذوه واخنرجوه �لوجود، هذي النقطة اVٔوىل
النقطة الثانية، الس9يد املس
شار احملرتم، اVٔمر �يتعلق  لتكو�ن 
املس9متر، ولCس بتكو�ن الناس ا�يل Wالسني، الناس ا�يل {دامني وخصهم 

ت دÊهلم وÌمتىش هاذ اVٔمورات هذي مع التطورات دÊل يصقلوا املهارا
العرص ومع مgطلبات إالدارة، وكذ� التnٔهيل دÊهلم خص يتالءم كذ� مع 
مZظومة اVٔجور، خص ا�يل تnٔهل اليوم خص يق�ط اVٔجر ا�يل كCس9تحق، 
فهذي مZظومة مgاكمX، حقGقة معقدة، ولكن س9نعمل Jىل يعين تنفGذها 

ن هذا معل �يتطلب وا¬د اجلرٔ�ة س9ياس9ية، وا¬د  لطبع Vٔ تدرجييا، 
إالرادة، احZا يعين احلكومة اVٓن م�شغX هباذ اVٔمر هذا، وهاذ الس9نة دÊل 

¨ادي Ìكون س9نة، رمغ الظرف الصعبة Wدا غتكون س9نة  2014
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  . ٕاصال¬ات اج¡عية قوية ٕان شاء هللا
  .وشكرا

        ::::الس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسة
  . شكرا �لس9يد الوز�ر

 السؤال الثاين يف نفس القطاع، وهو حول التعيZCات يف ون�gقل ٕاىل
. املناصب العليا، واللكمة Vٔ¬د السادة ٔ�عضاء الفريق احلريك ل±سط السؤال

  .اللكمة لمك اVٔس9تاذ السعدواي، تفضلوا

        ::::املس
شار الس9يد عبد امحليد السعداوياملس
شار الس9يد عبد امحليد السعداوياملس
شار الس9يد عبد امحليد السعداوياملس
شار الس9يد عبد امحليد السعداوي
  .شكرا الس9يد الرئCس

  السادة الوزراء،
  ٕاخواين املس
شار�ن،

  وز�ر احملرتم، الس9يد ال
لقد د{ل القانون التنظميي �لتعيني يف املناصب العليا ومرسومه 

تعيني،  250التطبيقي الس9نة الثانية، وجتاوزت التعيZCات املفعX ٔ�زيد من 
هاذ التعيZCات مشلت Jدة قطاJات وزارية ومؤسسات ومقاوالت معومGة، 

لزتام ويه تعيZCات رافقت معظمها Wد¢ت وانتقادات حول مدى ا
احلكومة مبقgضيات القانون التنظميي السالف ا�Þر، {اصة بعد حتو�ر قواJده 
من {الل املرسوم التطبيقي لهذا القانون ا�يل، الس9يد الوز�ر احملرتم، قد 
وU بعملية قGرصية يف Çسخته اVٔ{رية، واليت قوت السلطة التقد�رية 

ش9يõات، مما يعتربه �لوزراء يف التعيني ويف �شكGل جلان ¢نتقاء والرت 
  .البعض مسا مببادئ الزناهة وÌاكفؤ الفرص يف ٕاس9ناد املسؤوليات العمومGة

ابغينامك، الس9يد الوز�ر احملرتم، تنوروا الرٔ�ي العام الوطين، وتعطيو� 
التقGمي دÊلمك حلصيX التعيZCات املعلن عهنا مZذ دخول القانون التنظميي ¬زي 

¢لزتام  لقواJد املنصوص Jلهيا يف هذا التنفGذ، وكذ� ٕاىل ٔ�ي ¬د مت 
القانون املتعلق مبسطرة التعيZCات، ومدى اقرتا¬اÌمك لتجويد مسطرة 

  التعيZCات وضبط ا¬رتام القانون؟
  .شكرا الس9يد الرئCس

        ::::الس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسة
  . شكرا �لس9يد املس
شار

  .اللكمة لمك، الس9يد الوز�ر، يف ٕاطار اجلواب

 Uى رئCس احلكومة، امللكف  لوظيفة العمومGةUى رئCس احلكومة، امللكف  لوظيفة العمومGةUى رئCس احلكومة، امللكف  لوظيفة العمومGةUى رئCس احلكومة، امللكف  لوظيفة العمومGةالس9يد الوز�ر املنتدب الس9يد الوز�ر املنتدب الس9يد الوز�ر املنتدب الس9يد الوز�ر املنتدب 
  :وحتديث إالدارةوحتديث إالدارةوحتديث إالدارةوحتديث إالدارة

  .شكرا الس9يد املس
شار احملرتم
ٔ�وال القانون واملرسوم املطبق � دÊل التعيني يف املناص العليا، هذا 
مكسب دس9توري Ðم Wدا �لمغاربة، تيجي تزنيال ملقgضيات اUس9تور، 

ننا نعطيو الفرصة لتاكفؤ وتيعطي يف املضامني دÊلو واVٔهداف دÊلو �ٔ 

الفرص واملهارات وكذ� يعين الشفافGة يف التعيني وفgح الباب �لرتش9يح 
و�لتباري Jىل املناصب �لك شفافGة، وهاذ العملية هذي ٔ�عطت اVٔلك 
دÊلها يعين ٔ�حسن من ا�يل كنا ق�ل، كنا ق�ل اكنت تتد�ر معلية دÊل 

ة فهيا رمبا يعين نقاش، فهيا يعين التعيني بطريقة ٔ�خرى، رمبا اVٓن هاذ العملي
  .Jلهيا iم كثري، Wاءت من Jدة �ات من الربملان

حنن اVٓن قضينا س9نة ٔ�وىل من تفعيل هذا القانون، حقGقة فGه بعض 
اVٔمور ا�يل خصها Ìراجع، خصها تصوب، خصها �سقم، احZا ¨ادي ند�رو 

¢عتبار لك ما التقGمي دÊل هاذ العملية هذي، و لطبع ¨ادي �{ذو بعني 
Wاء واكن معقوال سرناجع هذا املرسوم، وٕاذا اضطرينا اكع �راجعو القانون 
فليكن ذ�، Vٔن القانون مديور  ش ينجح و ش يعاجل وا¬د إالشاكلية، 

  .حZا ساهر�ن وضامZني  ش Ìكون هاذ العملية �حجة ٕان شاء هللاو 
ز�ر، البد من و لطبع هناك iم كثري Jىل السلطة التقد�رية �لو 

سلطات تقد�رية �لوز�ر، هذي حكومة س9ياس9ية، رمبا ¨ادي نضيقو مهنا، 
¨ادي نnٔطروها ٔ�كرث  ش ما ÌكوÇشاي وا¬د ¢�زالقات، ما ÌكوÇشاي 
وا¬د املسؤوليات ¨ري حمددة، ولكن ٔ��يد س9نعمل Jىل هذا اVٔمر مبعيتمك، 

ية وشفافة ٔ�كرث مبسامهتمك لتجويدها وحتسCهنا وÌكون دميقراط  قرتا¬اÌمك، 
خلدمة املصلõة العامة، وÌاكفؤ الفرص مبا يف ذ� لك املناصب، لك 

  .املناصب
، ففهيا تقريبا 1180تعيني دÊل املناصب من ٔ�صل  320اVٓن وصلنا 

دÊل ال�ساء، Çسعى ٕاىل املناصفة، هذا معل تدرجيي س�gعاون Jليه  13%
Uميقراطي والتحول مجيعا، ولكن ٔ�ظن ٔ�ننا مكغاربة يف ٕاطار ¢نتقال ا

الس9يايس نعزت هبذا املرسوم وس9نجوده وحنس9نه ليكون يف مس9توى 
  .الطمو¬ات والتطلعات دÊلنا اكملني

  .شكرا

        ::::الس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسة
  . شكرا �لس9يد الوز�ر

  .اللكمة لvٔس9تاذ السعداوي يف ٕاطار التعقGب، تفضل

        ::::املس
شار الس9يد عبد امحليد السعداوياملس
شار الس9يد عبد امحليد السعداوياملس
شار الس9يد عبد امحليد السعداوياملس
شار الس9يد عبد امحليد السعداوي
�شكرومك Jىل هاذ اجلواب، ٕاال ٔ�نه، الس9يد شكرا الس9يد الوز�ر، ك 

الوز�ر، Ìلكممت Jىل القانون، املشلكة لCست يف القانون، Vٔن  عتبار مواده 
الس9تة، ويه مواد تضع املبادئ العامة لهذه التعيZCات، ما ميك�ش خنتلفو 

  .Jىل هاذ املبادئ
وهاذ  املشلكة، الس9يد الوز�ر احملرتم، يه يف املرسوم التطبيقي �لقانون،

املرسوم التطبيقي تيحتاج �لتعديل واملزيد من الضبط ٕاىل ابغينا نضفGو وا¬د 
املزيد من الشفافGة ملسطرة التعيني، وا�يل كنالحظو، الس9يد الوز�ر، 
ويالحظ امجليع هو ٔ�ن هناك تبا�ن �بري يف رشوط الرتش9يح بني الوزارات 

ل، و�يثري الش9هبة واملؤسسات لنفس املناصب املعنية  لتعيني، وهذا ٕاشاك
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  .و�يفgح  ب �لتnٔويالت من طرف مجيع املت
�عني
ا�يل كنقرتحو، الس9يد الوز�ر احملرتم، وهو اJالش ما ت�رشوش الالحئة 
دÊل املرحشني واملؤهالت دÊهلم، وت�رشوا كذ� الالحئة دÊل املرحشني 

ة يف ا�يل مت ¢نتقاء دÊهلم والالحئة دÊل املرحشني املعروضني �لمصادق
اDلس احلكويم، وهبذا ¨ادي �كونو اعطينا املزيد من الشفافGة وعزز� 
Ìاكفؤ الفرص بني املرحشني، وكذ� ت�رشوا الالحئة وتعطيو احلق كذ� 
ملن يود الطعن، Vٔن ميل ¨ادي ت�رش الالحئة ا�يل كCشوف نفسو ٔ�ن عندو 

اJة �كون نفس املؤهالت ٔ�و ٔ�كرث ومل يمت انتقاؤه يف الرتش9يح، ذيك الس
  .عندو حق الطعن

  .شكرا الس9يد الوز�ر

        ::::الس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسة
  . شكرا �لس9يد املس
شار

  .لمك تعقGب الس9يد الوز�ر؟ تفضل

 الس9يد الوز�ر املنتدب Uى رئCس احلكومة، امللكف  لوظيفة العمومGةالس9يد الوز�ر املنتدب Uى رئCس احلكومة، امللكف  لوظيفة العمومGةالس9يد الوز�ر املنتدب Uى رئCس احلكومة، امللكف  لوظيفة العمومGةالس9يد الوز�ر املنتدب Uى رئCس احلكومة، امللكف  لوظيفة العمومGة
  :وحتديث إالدارةوحتديث إالدارةوحتديث إالدارةوحتديث إالدارة

  الس9يد املس
شار، 
تقGمي لهاذ القانون  ٔ�� مgفق معك، احZا اVٓن كام وJدÌمك ¨ادي ند�رو

هذا واملرسوم والتطبيقات دÊلو، غنا{ذو بعني ¢عتبار ¢قرتا¬ات 
واملالحظات دÊل امجليع Vٔن هناك جممتع مدين، هناك �رملان، هناك �س 
ظلموا من هذه املامرسات، ولكن راه القانون مديور  ش ينجح، احZا ما 

 ن لنا فGه اعوWاج، ما ميك�شاي يعين منش9يو يف وا¬د الطريق ا�يل هو 
ميك�شاي ما Çسقموش، احZا مس9تعد�ن، تصن
Zا �لمالحظات دÊلمك، 
و¨ادي نتصنتو �لمالحظات دÊل إالخوان دÊلنا يف جملس النواب وكذ� 
اك�ن مالحظات من اDمتع املدين، س9نعمل Jىل تصحيح هذه اVٔمور مبا فGه 

  . {ري �لناس اكملني
دي Çرشو، احZا لك ما ميكن ٔ�ن يضمن ما ميك�شاي نقول � راه ¨ا

الشفافGة وÌاكفؤ الفرص وإالنصاف و�شجيع الكفاءات واملهارات، س9نعمل 
Jليه مجيعا، مبا فهيا احلكومة �لك مكو�هتا، ال ٔ�ظن ٔ�ن فردا من ٔ�فراد 
احلكومة �ريد ٔ�ن يعين يؤسس ٔ�و يلتوي ٔ�و يتõاىش تفعيل هذه املضامني 

  .اليت نلزتم هبا مجيعا
 ٔ� �ٔnشار، ٔ�ننا س9نكون ٕان شاء هللا عند حسن ف
Jدك، الس9يد املس

املقرت¬ات الظن، وس�õgاور وس9نõاول مجيعا ٔ�ن نnٔ{ذ بعني ¢عتبار لك 
دÊلمك، مبا فهيا إالJال�ت والرتش9يõات، ولك ما ميكن ٔ�ن نعمN س9نعمل 

  .Jليه
  .شكرا 

        ::::الس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسة
  . هذه اجللسة شكرا لمك الس9يد الوز�ر Jىل مسامهتمك معنا يف

ون�gقل م�ارشة ٕاىل السؤال الفريد املوWه ٕاىل الس9يد وز�ر العدل 
واحلرÊت وهو حول تطور وان
شار اجلرمية  ملغرب، واللكمة Vٔ¬د السادة 

قوضاض، �ٔ تفضل اVٔس9تاذ عبد القادر . ٔ�عضاء الفريق احلريك ل±سط السؤال
  .تفضل

        ::::قوضاضقوضاضقوضاضقوضاض�ٔ �ٔ �ٔ �ٔ املس
شار الس9يد عبد القادر املس
شار الس9يد عبد القادر املس
شار الس9يد عبد القادر املس
شار الس9يد عبد القادر 
  .الرئCس شكرا الس9يد

  السادة الوزراء،
  ٕاخواين املس
شار�ن،

  الس9يد الوز�ر احملرتم، 
ٕان Ìزايد ان
شار اجلرمية �لك ٔ�صنافها، {اصة ¢عتداءات Jىل 
اVٔطفال، ٔ�صبح يؤرق اVٔرس املغربية، حبيث ٔ�نه )س9تحيل Ìرك اVٔطفال 
يذهبون لو¬دمه ٕاىل املدرسة، ٕاذ تعترب هذه الظاهرة اليت تفامقت يف 


رشة يف الس9نواZنا وحضارتنا، ؤ�صبحت مgرية غريبة عن قمينا وثقاف}Vٔت ا
احلوارض والقرى Jىل ¬د سواء، وهذا يدل Jىل تواWد {لل ما سواء يف 
املنظومة القانونية، مما )شجع Jىل ¢حنالل اخللقي وان
شار لك ٔ�شاكل 
اhدرات اليت تدمر عقول الش9باب والناش9ئة، وهو ما يفرز كرثة اجلرامئ 

تنوعها، حبيث ال مير يوم وا¬د حىت تطلعنا اجلرائد Jىل جرامئ ز� احملارم و 
  . واغتصاب واخgطاف اVٔطفال القارص�ن وقgلهم

مما )شجع مرÌكيب هذه اجلرامئ هو ضعف الوسائل الزجرية والعقابية يف 
القانون اجلنايئ املغريب، اVٔمر اÞي يتعني Jلينا، �رملا� وحكومة، من 

ه و�شديد العقوبة يف حق لك من سولت � نفسه املس رضورة مراجعت
  . و¢عتداء Jىل الطفو� الربيئة اليت تعترب مس9تق�ل بالد�

ما يه التدابري ¢س9تع�الية اليت : وJليه، Çسائلمك، الس9يد الوز�ر احملرتم
س
Âgذها احلكومة �لõد من ان
شار اجلرمية؟ وهل هناك تصور �لحكومة 

  انون اجلنايئ املرتبطة  العتداءات Jىل اVٔطفال؟ ملراجعة بعض فصول الق
  .شكرا

        ::::الس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسة
  . شكرا �لس9يد املس
شار

  .الس9يد الوز�ر، Ìلكموا لمك اللكمة يف ٕاطار اجلواب

        ::::الس9يد املصطفالس9يد املصطفالس9يد املصطفالس9يد املصطفىىىى الرمGد، وز�ر العدل واحلرÊت الرمGد، وز�ر العدل واحلرÊت الرمGد، وز�ر العدل واحلرÊت الرمGد، وز�ر العدل واحلرÊت
  . شكرا الس9يد الرئCس
  الس9يد املس
شار، 

رمية ٕا¬دى السامت اليت تطبع هبا ٔ�ريد فقط يف البداية ٔ�ن ٔ�ؤكد ٔ�ن اجل
اكفة اDمتعات، لكن احلديث عن اجلرمية يف املغرب هو ¬ديث ي��غي ٔ�ن 
نعتدل فGه، ال جيوز ٔ�ن نقلل من خطورة اجلرامئ املن
رشة يف بالد�، لكن 
ٔ�يضا ال جيوز ٔ�ن نبالغ كثريا مما ميكن ٔ�ن يؤدي ٕاىل ¬ا� من القلق واخلوف 

ٔ�نه لCس هناك ما يدعو ٕاىل ذ�، ٕاذا ما حنن  واجلزع والفزع، واحلال
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  .اس
ZطقZا إالحصائيات واملعطيات
اجلرامئ املتعلقة  Vٔطفال ومعاجلهتا من الناحGة ال
رشيعية، هذا ¨ادي 
�كون عند� فGه مZاس9بة، واملناس9بة يه مراجعة القانون اجلنايئ اÞي 

ن بصامÌمك، كام س9يعرض Jليمك يف حبر الس9نة املق�X، وال شك ٔ��مك س9ترت�و
س9يرتك جملس النواب بصامته Jىل هذا املس9توى، مس9توى النظر يف مدى 
ٕاماكن ٔ�ن �س9توعب املدونة ال
رشيعية اجلنائية اكفة اVٔجوبة الالزمة Jىل 
اVٔس9ئX اليت يطر�ا تطويق الظاهرة إالجرامGة سواء يف بعدها الطفويل ٔ�و 

  .¨ريها
Êع املعطيات  ل�س9بة ٕالينا يف وزارة العدل واحلر�
ت، ومن {الل ت

املتوفرة Uينا، نعترب ٔ�ن اخللل لCس  Vٔساس {لال �رشيعيا، ولكن اخللل 
يعود ٕاىل مجموJة من العوامل، وهاذ العوامل Ìرتبط نعم بدور اUو� 
ومؤسساهتا، ولكن ٔ�يضا Ìرتبط بوسائل الت�ش9ئة العمومGة، واليت ي��غي ٔ�ن 

ضن Ìربوي ٔ�سايس ي��غي ٔ�ن �كون � Çشري فهيا هنا ٕاىل دور اVٔرسة مكح
دور ¬امس يف الت�ش9ئة الرتبوية Jىل القمي وJىل ¢س9تقامة وJىل نبذ العنف 

  .يف التعاطي مع الغري
ٔ�يضا الرتبية والتعلمي، وسائل التعلمي العمومGة، النوادي، واكفة يعين 

تعمل الفضاءات اليت ي��غي ٔ�ن يلجها الطفل والرWل واملرٔ�ة، واليت ي��غي ٔ�ن ي 
فهيا وي�شnٔ فهيا Jىل السلو�يات اليت تؤهN ليك �كون ¬امل اخلري، م�تعدا 

  .Jىل ٔ�ن �كون ¬امال �لرش
ويف هذا الصدد، ٔ�ؤكد بnٔن بالد� مدعوة يف ٕاطار حماربة اجلرمية ٕاىل ٔ�ن 

ٔ�ي س±ب من  درهتتعمتد بناء Jليه مقاربة مشولية، مZدجمة، ال هتمل وال 
Vٔس9باب اليت من W�ٔلها اليت ميكن ٔ�ن حتقق السمل اVٔس9باب، بل تعمتد اكفة ا

  . ¢ج¡عي
  .وشكرا

        ::::الس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسة
  . شكرا �لس9يد الوز�ر

  .هنا� تعقGب؟ الس9يد املس
شار، تفضل

        ::::قوضاضقوضاضقوضاضقوضاض�ٔ �ٔ �ٔ �ٔ املس
شار الس9يد عبد القادر املس
شار الس9يد عبد القادر املس
شار الس9يد عبد القادر املس
شار الس9يد عبد القادر 
  .شكرا الس9يد الرئCس
  الس9يد الوز�ر احملرتم،

لس9نوات اVٔ{رية هو يف احلقGقة ٔ�صبحت اجلرمية ضد اVٔطفال يف ا
ان
رشت بوا¬د الشلك �بري، اVٔمر ا�يل �يجعلنا كن
ساءلو حول اVٔس9باب 

  .احلقGقGة لهاذ ¢ن
شار
حصيح ٔ�� ٔ�تفق معك، الس9يد الوز�ر احملرتم، هو اVٔرسة واملدرسة هاذو 
لكهم �يخص �كون عندمه دور، حصيح يف الت�ش9ئة دÊلنا ولكن احZا 

� غنجيب � وا¬د امسيتو دا  ميل يف كهنرضو Jىل اجلرمية انطالقا �ٔ 
اVٔبواب دÊل املدارس ودÊل الثانوÊت وإالJدادÊت واجلامعات، كتلقى 

موالني ا�يل تي±Gعوا القرقويب وتي±Gعوا الكواكيني وتي±Gعوا الهريو�ن، هذا خطري 
Wدا، راه وا{ا حتاول Vٔنه الطفل د�Ê ميل كتطلقو �مييش �لمدرسة تيخرج 

  ... املظاهر، هذي سلواكت ¨ريتيلقى هاذ 
وهذا �ي�رب� كذ�  ش نفكرو حىت يف اJالش واش ما عند�ش 

 ش خنلقو رشطة القرب ا�يل كتكون يف اVٔحGاء،  لناس دÊل  ةرؤي
اVٔحGاء هام ا�يل �يكونوا كريبطوا هاذ اليش Vٔن تيعرفوا الناس ا�يل اقراب 

النوع دÊل احملرمات، وهذا راه كCش9تغلوا يف هاذ النوع دÊل اhدرات وهاذ 
ا{ذاو به حىت اUول املتقدمة، ٕاىل امشCيت ٕالس9بانيا، امشCيت ٕاليطاليا، هاذ 
اليش راه موجود، اليشء ا�يل ¨ادي )ساJد من التقليل من هاذ النوع دÊل 

  .اجلرمية
وكذ� ابغينا Çسولوك، الس9يد الوز�ر، واش وزارة العدل كتوفر Jىل 

غرب ملعرفة نوع اجلرمية واVٔس9باب دÊلها، ٕاىل �ٓخره؟ خريطة �لجرمية  مل
  . وهذا حصيح �يف قلت يف ا�لجنة رمبا ¨ادي نوسعو النقاش دÊلنا معمك

  .وشكرا الس9يد الوز�ر، وشكرا الس9يد الرئCس

        ::::الس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسة
  . شكرا �لس9يد املس
شار

  .الس9يد الوز�ر، ٕان اكن لمك تعقGب تفضلوا

        ::::رÊترÊترÊترÊتلس9يد وز�ر العدل واحللس9يد وز�ر العدل واحللس9يد وز�ر العدل واحللس9يد وز�ر العدل واحلا
مرة ٔ�خرى فٕان سؤالمك املرتبط  جلرامئ اليت يذهب حضيهتا اVٔطفال 
ٔ�عود Vٔؤكد بnٔنه Wاء هنا Jىل ٔ�ساس اجلرامئ املرتبطة يف سؤالمك املكgوب 
�ز� احملارم و¢غتصاب واخgطاف اVٔطفال القارص�ن وقgلهم وما ٕاىل ذ�، 

مرة ٔ�خرى بnٔن هاذ اجلرامئ Jىل خطورهتا وفظاعهتا وeشاعهتا ال وهنا ٔ�قول 
جيوز ٔ�ن نذهب بعيدا يف ختويف الناس وال يف Çرش الهلع يف نفوسهم، اVٔمر 

تقع وما اكن ي��غي لها  -لvٔسف الشديد، و�لك غضب ٔ�قولها-هو ¬االت 
 ٔ�ن تقع، وي��غي ٔ�ن نغضب لوقوعها، وي��غي ٔ�ن نوا�ها بقدر ما Çس9تطيع ٔ�ن

  حند مهنا، لكن ما يه الوس9يX؟
ٕان هذا النوع من اجلرامئ ال يمت Jىل قارJة الطريق، ال يمت يف الشارع 
العمويم، حىت Ìكون هناك ٔ�دوار لرشطة القرب ٔ�و ٔ�ي نوع من ٔ�نواع 
الرشطة، هاذ النوع من اجلرامئ حيصل لvٔسف الشديد يف الغرف املغلقة، 

ميكن ٔ�ن تصل ٕاليه الوسائل العادية  يف اUهالزي املظلمة، هاذ املس9توى ال
يف تطويق اجلرمية وماكحفهتا، وٕامنا تصل ٕاليه الوسائل العميقة يف ماكحفة 
اجلرمية اليت لها ٔ�صول ولها Wذور يف النفس ال±رشية، ويه ٔ�ننا ح�G �ريب 
الناس Jىل ¢س9تقامة وJىل القمي اUي�Gة واخللقGة الرفGعة اليت جتعل من 

  . ٕ Çسان �ٓخر يتذ�ر هللا تعاىل فال يقدم Jىل ٔ�مر حمرمإالÇسان ٕاذا {ال
ٔ�ما ٕاذا حنن اعمتد� فقط Jىل الوسائل ا�يل يه تقمع اجلرمية يف 
الفضاءات العامة، فngٔكدوا ٔ�ننا ٕاذن س9نكون قد مقنا بواج�نا، ولكن هذا 

  .الواجب ال )س9تطيع ٔ�ن جيثث ٔ�صول اجلرمية وWذورها
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العدل واحلرÊت Jىل خريطة ان
شار وقد �ساءلمت عن مدى توفر وزارة 
اجلرمية، ٔ�ؤكد لمك Jىل ٔ�ننا نتوفر Jىل املعطيات اليت ميكن ٔ�ن Ìرمس {ارطة 
 Xاقش يف ذ� يف فضاء ا�لجنة اليت يه املؤهZ
ان
شار اجلرمية، وميكن ٔ�ن ن

  . الحgضان مöل هذا النقاش
  .وشكرا، وشكرا الس9يد الرئCس

        ::::الس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسة
  . د الوز�ر Jىل مسامهتمك يف هذه اجللسةشكرا لمك الس9ي

ون�gقل م�ارشة ٕاىل قطاع الصõة eسؤال فريد حول وضعية املؤسسات 
الصحية، والسؤال موWه من طرف ٔ�عضاء فريق اVٔصا� واملعارصة، تفضلوا 

  .الس9يد املس
شار ل±سط السؤال دÊلمك

        ::::املس
شار الس9يد ٕا�راهمي بنديدياملس
شار الس9يد ٕا�راهمي بنديدياملس
شار الس9يد ٕا�راهمي بنديدياملس
شار الس9يد ٕا�راهمي بنديدي
  .شكرا الس9يد الرئCس

  .الرمحن الرحميeسم هللا 
  السادة الوزراء، 

  ٕاخواين املس
شار�ن،
  الس9يد الوز�ر، 

يعترب القطاع الصحي من بني القطاJات اليت لها ارتباط وثيق مبشالك 
ومهوم رشحية �برية من املواطنني، {اصة ذوي اU{ل احملدود، �Þ فقد 

رور خصصت � احلكومة ¬زيا Ðام مضن �راجمها احلكومGة، ٕاال ٔ�نه وبعد م
س9ن
ني من معر هذه احلكومة، نؤكد لمك، الس9يد الوز�ر، Jىل ٔ�ن الوضع ال 

ٔ�ن اخلدمات  - مع اكمل اVٔسف-يدعو لالطمئنان Jىل ٔ�رض الواقع، Çس�ل 
اليت توفرها املس
شفGات العمومGة الزالت Jىل ¬الها ومل تصل ٕاىل املس9توى 

، مصاريف املطلوب، فالزال املواطنون يعانون من ¨الء Ìاكليف العالج
  .الكشف، واVٔدوية وإالقامة

كام الزالت وضعية املس
شفGات واملس9توصفات واملراكز الصحية Jىل 
¬الها، والزالت ٔ�قسام املس9تع�الت والوالدة يف ٔ�¨لب املؤسسات الصحية 
ال تبعث Jىل ¢رتياح، بل ميكن اعتبارها Jارا يف ج�ني هذا القطاع ال 

  .ندري مىت س�ZCيل
ما يه التدابري اليت اختذهتا احلكومة : ، الس9يد الوز�رÇ ،�Þسائلمك

  . لتحسني وضعية املؤسسات الصحية
  .وشكرا

        ::::الس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسة
  . شكرا �لس9يد املس
شار

  .اللكمة لمك الس9يد الوز�ر

        ::::الس9يد احلسن الوردي، وز�ر الصõةالس9يد احلسن الوردي، وز�ر الصõةالس9يد احلسن الوردي، وز�ر الصõةالس9يد احلسن الوردي، وز�ر الصõة
  .شكرا الس9يد الرئCس احملرتم

  الس9يدة والسادة املس
شارون احملرتمون، 
 الشكر اجلزيل لفريق اVٔصا� واملعارصة Jىل طر¬ه لهذا السؤال ٔ�وال

فnٔ� . ا�يل دامئا هاذ النوع دÊل اVٔس9ئX ا�يل هتم املنظومة الصحية يف البالد
رمبا ¨ادي نتفق معك يف الشطر اVٔول دÊل السؤال، الشق اVٔول ا�يل 

حتاج ٕاىل تتدويو Jىل ¢خgالالت، Jىل النقائص ا�يل رشتو لها، وا�يل تت 
ابغينا �قشوها ٕاىل فgح نقاش ا�يل Ìهيم الس9ياسة دÊل تدبري املنظومة 

  .الصحية �لك وا�يل خصها الوقت
رمبا ٕاىل امسحت يل، الس9يد املس
شار احملرتم، ما امgفقش معك يف 
الشق الثاين ح�G تقولون معوما ٔ�نه ال يشء ٔ�جنز، ٔ�نه يعين هاذ اليش ما 

ل �  ش حىت ٔ�ن ٔ��ون خشصيا مZصف و�لك اك�ن حىت ¬اWة، فnٔ� نقو 
مسؤولية  ل�س9بة �لوزارات املتعاق�ة Jىل القطاع ا�يل اكينة Ìراكامت ٕاجيابية 

  .وا�يل ت�شكرو Jلهيا الناس ا�يل اكنوا تCسريوا هاذ امليدان وٕاجيابية Wدا،
ولكن كذ� رشت لها نقائص، اخgالالت، مشالك، هفوات كذ�، 

  ... هاذ اليش تيحتاج
سؤول Jىل القطاع عندو جوج احللول، ٔ�� تنظن عندو جوج امل 

احللول، احلل اVٔول هو وز�ر ٕاطفايئ، يعين هذا خص فرميل زيدو، هذا 
عندو املركز الصحي مسدود حنلوه، هاذ اليش مزÊن خصنا ند�روه يومGا، 

مشولية، مZدجمة،  ةوليين ٔ�� تنظن املسؤول خصو �كون عندو وا¬د الرؤي
ملية مع مجيع القطاJات وجريئة، وخصو Ê{ذ قرارات جريئة مgاكمX وÌاك

  .ا�يل تيكون تيحسم وÊ{ذ قرارات جريئة
وهاذ الصنف الثاين تيحتاج اشوية دÊل الوقت، تيحتاج التدرج  ش 
منش9يو القدام، مöال مفزÊن نب�Gو مركز حصي، مزÊن نصايبو السقف، 

وليين ٔ�حسن من ... يشمزÊن نصبغوه، مزÊن �زيدو ممرض، هاذ اليش لك
مشولية ا�يل ¨ادي متيش فهيا البالد  ةهذا �كöري Ìكون عندو وا¬د الرؤي

س9نة مöال، مöال Jدم  ش ما �رخصوش �لناس دÊل Ðنيي  20- 15مدة 
القطاع العمويم  ش ميش9يو �لقطاع اخلاص، هذا ٕاجراء هام جريء، 

  .وتنnٔكدو
ما معرها اكنت عندها  1969النقطة الثانية مöال س9ياسة دوائية، من 

يش س9ياسة، و{اصة ف4 خيص مثن اVٔدوية، واVٓن كتعرفوا وٕاىل شفgوها يف 
البوابة دÊل اVٔمانة العامة �لحكومة ٔ�ول مرة اك�ن Òرخي املغرب اك�ن مرسوم 
ا�يل ٕان شاء هللا غنقدمو ٔ�مام احلكومة يف ظرف ٔ�س9بوJني Jىل اVٔكرث  ش 

رة املغاربة ¨ادي حيسوا ٔ�ن مثن اUوا ¨ادي �كون التخفGض و ش ٔ�ول م
  .ا�يل تي
�اع يف املغرب حبال مجيع اUول، ما تيدزادش Jلهيم

3لثا، الب�Gات التحتية، مöال تتا{ذ املركز الصحي اجلامعي دÊل وWدة 
18 �
Jام وهو  16، واملركز الصحي اجلامعي دÊل مرا�ش ىنJام وهو تي
�
ش وال دÊل وWدة وال املركز الخر ، ٕاىل يومZا هذا ال دÊل مرا�ىنتي

دÊل اجلديدة ما حتلوش، و¨ادي حنلومه يوم فاحت ينا�ر ٕان شاء هللا ¨ادي 
  . رس�ر 608يبداو ¢ش9تغالل دÊهلم، لك وا¬د فGه 
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وكذ� مايش ¨ري املس
شفGات الكربى، ال اجلديدة وال مرا�ش وال، 
Ê ��ٔ مييتÌ ديدة، اك�نW شفائية
جGت هاذ اVٔس9بوع  �اك�ن مراكز اس

  . هذا
  .شكرا

        ::::الس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسة
. الس9يد الوز�ر، لمك ٔ�ن حتتفظوا ببعض عنارص اجلواب يف التعقGب

  .تفضل الس9يد املس
شار

        ::::املس
شار الس9يد ٕا�راهمي بنديدياملس
شار الس9يد ٕا�راهمي بنديدياملس
شار الس9يد ٕا�راهمي بنديدياملس
شار الس9يد ٕا�راهمي بنديدي
شكرا الس9يد الوز�ر Jىل جوا�مك، ولكن، الس9يد الوز�ر،  لرمغ من لك 

Þه املربرات، املغاربة يعرفون واقعهم اGشون فCن يع�  

        ::::الس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسة
  ... الس9يد املس
شار، هاتفمك رمبا ٕاىل اكن هو ا�يل

        ::::املس
شار الس9يد ٕا�راهمي بنديدياملس
شار الس9يد ٕا�راهمي بنديدياملس
شار الس9يد ٕا�راهمي بنديدياملس
شار الس9يد ٕا�راهمي بنديدي
  .ٔ�س
سمح، الس9يد الرئCس

الواقع اÞي نتõدث عنه، تتقامسه لك مZاطق املغرب، ؤ�� ٔ�حتدث 
اÞي يعCش  مس ٕاقلمي تنغري، ٔ�� ا�ن تنغري ورئCس اDلس إالقلميي لتنغري 

  . ٔ�سؤ� صور املعا�ة يف Jالقة احلق يف التطبCب
ٔ�لف  300مöال، الس9يد الوز�ر، �يف تفرس ٔ�ن ٕاقل4 يعرف ٔ�زيد من 

Çسمة، زÊدة Jىل ذ� ٔ�ن إالقلمي يعترب من اVٔقالمي املغربية اليت �س9تق�ل 
  ؟ٔ�لف Ðاجر من ٔ�بناهئا، وال يتوفر Jىل مس
شفى 100س9نوÊ ٔ�زيد من 

عرف ما يه املعايري املعمتدة يف توزيع اVٔطباء، وال نتõدث هنا �ريد ٔ�ن ن
عن املشالك اVٔخرى الكöرية واملتعددة اليت يعا�هيا ساكن إالقلمي، ال Jىل 
مس9توى الوالدات، ال Jىل مس9توى التجهزيات املنعدمة، ٔ�خص  �Þر هنا 

 340الساكنري، حGث يضطر املرىض ٕاىل السفر ٕاىل مرا�ش وقطع مسافة 
  .يلومرت ل
شخيص مرضهم ٔ�و اك
شافه� 

�يلومرت لالس9تفادة من {دمات  170وكذ� التنقل Jىل ما �زيد من 
املس
شفى إالقلميي لورزازات، وما يعنيه ذ� من مشقة ومعا�ة {اصة 

  .  ل�س9بة �لمق�الت Jىل الوالدة
كام ٔ�ن إالقلمي  عتباره مZطقة س9ياحGة يعرف توافد العديد من الس9ياح 

س9هتوهيم الس9يا¬ة اجلبلية ومماريس رÊضة �سلق اجلبال، يضطرون اÞي � 
ٔ�يضا لقطع مسافة طويX لالس9تفادة من اخلدمات الطبية، و{اصة 

  . ¢س9تع�االت مهنا، وهو ما يقgيض التعجيل ب±Zاء مس
شفى ٕاقلميي ب
Zغري
  .شكرا الس9يد الوز�ر

        ::::الس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسة
  . شكرا الس9يد املس
شار

  .لس9يد الوز�ر، يف ٕاطار الرد Jىل التعقGباللكمة لمك، ا

        ::::الس9يد وز�ر الصõةالس9يد وز�ر الصõةالس9يد وز�ر الصõةالس9يد وز�ر الصõة
  .شكرا لمك الس9يد الرئCس
  الس9يد املس
شار احملرتم،

فW �ٔnاوبتك، دا  انت تتدوي Jىل ٕاقلمي تنغري، ٔ�� مgفق معك، راه 
مايش ¨ري تنغري، وتنغري لك حمبة هلم والتقد�ر هلم، فاك�ن Jىل الصعيد 

ق�ل ما ندوز Vٔقالمي ... Gات، اك�ن ٔ�قالمي  شالوطين خصنا بعض املس
شف 
ٔ�خرى بعد تنغري  ش نفكرك، الس9يد املس
شار، ٔ�نه ا{ذينا قرار ابتداء يف 

غيت±ىن مس
شفى يف ٕاقلمي تنغري، اك�ن تنغري،  2014الشهور اVٔوىل دÊل 
اك�ن ٕامZتانوت، اك�ن اUريوش، اك�ن زايو، هاذو ٔ�قالمي ا�يل ما فهياش، 

  . �ٓخرهٕاىل... واك�ن
فnٔ� هاذ الس±ت واVٔ¬د Wاي من مZطقة شCشاوة ا�يل امشCت وشفت 
شCشاوة، واك�ن مس
شفGات Jديدة، امشCت زرت ٔ�جماط، زرت مزودة، 
زرت متالالت، زرت املركز الصحي اجلامعي محمد اخلامس، هاذ اليش ¨ري 

  . هاذ اليومني، تنقول � مشالك Jديدة ومgعددة
 Xات ولهذا، ادويت � اق�ايGشف
Jىل التدرج، واش ابغيتو هاذ املس

، ٔ�� تنقول لمك مس
شفى  ش J120ىل الصعيد الوطين مöال خصنا دا  
يت±ىن واعطيتك املثل دÊل مرا�ش واعطيتك دÊل وWدة، واعطيتك دÊل 

س9نة، وانت ابغييت نب�Gومه يف  18و 16اجلديدة ¨ري هاذو ا�يل تنعرف بني 
اشهر،  18ك�ش، مايش تنقول � غنجرجرو شهر، راه هاذ اليش ما مي �ٔ  3

ا{ذينا ٕاجراءات هاذو بعدا ها هام غيتõلوا يف فاحت ينا�ر، هاذو ا�يل ادوييت 
Jليه كنقول � غيبدا اUراسات التقZية دÊهلم يف الشهور اVٔوىل دÊل 

  . ، وهاذ اليش غمنش9يو تدرجييا2014
رٔ�سامل املنظومة  واك�ن من إالجراءات اجلريئة، وتنnٔكد Jلهيا، هو فgح

غيجيمك عام قريب يف  10.94الصحية �لمس
مثر�ن ¨ري اVٔطباء، قانون 
 Ê�ٔم ٕان شاء هللا غندفعو يف الغرفة اVٔوىل هو ا�يل غيõل 10ٔ�و  7ظروف 

تعز�ز وتطو�ر يعين العرض الصحي Jىل الصعيد الوطين وما يتقالش ٔ�نه 
نا  لعكس نقربو هاذ تن±Gعو الصõة، راه مايش هو هذا الهرضة، احZا ابغي 

اخلدمات من املواطنني، الناس ا�يل عندمه اشوية ميش9يو، والناس ا�يل ما 
عندمهش وزارة الصõة عندها اشوية ما �رشي اخلدمات، ٔ�� امشCت 

، dialyseلبعض املدن ا�يل ما فهياش مصõات، وتنلقى الناس تي
س9ناو 
، هام )la clinique(، ما اكيناش )la clinique(وت��غيو خنلصو Jلهيم يف 

  .وال احZا عند� الفلوس Çرشيو هلم ،ما ميك�ش هلم ميش9يو
  .شكرا الس9يد املس
شار احملرتم

        ::::الس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسة
... ون�gقل. شكرا �لس9يد الوز�ر Jىل مسامهته القمية يف هذه اجللسة

ابغيتوه مازال خنليوه هيرض، ولكن لCس Jىل حساب ٔ�س9ئX ٔ�خرى واردة يف 
  .، شكرااجللسة، ال
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ن�gقل ٕاىل قطاع الثقافة، والسؤال اVٔول حول امل�شnٓت الثقافGة، 
واللكمة Vٔ¬د ٔ�عضاء فريق التجمع الوطين لvٔحرار، اللكمة لمك اVٔس9تاذ 

  .مفGد

        ::::املس
شار الس9يد املس
شار الس9يد املس
شار الس9يد املس
شار الس9يد محممحممحممحمد مفGدد مفGدد مفGدد مفGد
  .شكرا الس9يد الرئCس

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

  الس9يد الوز�ر، 
اص يف جمال الب�Gات وامل�شnٓت الثقافGة ببالد� واحض Wدا، هناك اخلص

ٔ�لف Çسمة، ال تتوفر Jىل ٔ�ي مر�ب ٔ�و  30مدن يت�اوز Jدد ساكهنا 
م�شnٔة متكن من ممارسة الساكن ÇVٔشطهتم الثقافGة اhتلفة، ال تتوفر Jىل 
خزا�ت، وهناك من املدن الكربى من ال يتوفر Jىل مرسح، �هيك عن 

  .وقاJات العروض املتاحف
  ٔ�وال، هل تتوفر الوزارة Jىل دراسة حتدد ¢حgياWات؟ 

  3نيا، وما يه �راجمها لتدارك اخلصاص؟
  .شكرا الس9يد الوز�ر

        ::::الس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسة
  . شكرا �لس9يد املس
شار

  .اللكمة لمك الس9يد الوز�ر

        ::::الس9يد الس9يد الس9يد الس9يد محممحممحممحمد اVٔمني الصبيحي، وز�ر الثقافةد اVٔمني الصبيحي، وز�ر الثقافةد اVٔمني الصبيحي، وز�ر الثقافةد اVٔمني الصبيحي، وز�ر الثقافة
  الس9يد الرئCس،
  دة املس
شار�ن،الس9يدة والسا

 لفعل هذا سؤال ٔ�سايس، Vٔن التجربة تتوحض بnٔن وجود مراكز ثقافGة 
يف املناطق تيكون عندها صدى �بري Jىل املامرسة الثقافGة، ولCس فقط 
Jىل املامرسة الثقافGة ولكن كذ� Jىل الرتبية Jىل املواطنة وJىل القمي 

  .الوطنية
ثقافة انطالقا من وا¬د اhطط مZذ الس9نة املاضية ت�ش9تغلو يف وزارة ال 

قطاعي، تريÌكز Jىل مخس حماور ٔ�ساس9ية، وتnٔيت س9ياسة القرب يف اDال 
كام -الثقايف من ٔ�مه املرÌكزات دÊل هاذ الس9ياسة، انطالقا من اخلصاص 

اخلصاص الك�ري ا�يل تتعرفوا بالد� وال زالت تتعرفوا بالد� يف جمال  - قلمت
  .هاذ امل�شnٓت الثقافGة

بداية الس9نة املاضية، وضعنا وا¬د اخلريطة دÊل �لمؤسسات  ففي
الثقافGة لضبط احلاجGات واVٔولوÊت، وتبني Jرب هاذ اخلريطة دÊل 

  :يف بداية الس9نة املاضية ٔ�ناملؤسسات الثقافGة ا�يل وضعناها Vٔول مرة 

دÊل العوامص دÊل  60ٔ�وال، Jىل صعيد عوامص اVٔقالمي والعامالت،   -
تتوفر Jىل مؤسسة ثقافGة، مبعىن ٔ�ن بتغطية  82واVٔقالمي من ٔ�صل العامالت 

Jامصة ٕاقلمي ٔ�و عام� ال  22ٕاىل  20، مبعىن ٕاىل يومZا مازال %75دÊل 
  .تتوفر Jىل مؤسسة ثقافGة

دÊل امجلاJات احلرضية ال تتوفر Jىل مؤسسة  %350نيا، ٔ�كرث من  -
وفر Jىل نقطة القراءة ٔ�و دÊل امجلاJات القروية تت %10ثقافGة، ٔ�ن ٔ�قل من 
 .خزانة، وما ٕاىل ذ�

بطبيعة احلال انطالقا من هذه املعطيات، مZذ الس9نة املاضية قرر� 
من مزيانية وزارة الثقافة بدون ا¬
ساب كتX  %45خنصصو ما يفوق 

اVٔجور ا�يل هاذ احملور اVٔسايس دÊل س9ياسة القرب يف اDال الثقايف 
دÊل املراكز الثقافGة س9نوÊ،  10و 8يناهز ما بني تتجعلنا نب�Gو، حندثو ما 

  .مراكز ثقافGة ٔ�خرى 10وeرشاكة مع امجلاJات الرتابية جتهزي وهتيئة 
مليون درمه من  186، خصصنا J2014ىل س±Gل املثال ف4 خيص 

مركز  13املزيانية دÊل الوزارة يف هاذ اDال، ¨ادي حندثو هبا Vٔول مرة 
طيمك الالحئة مöال من W�ٔل هاذ Ìاكفؤ الفرص ما بني ثقايف هاذ الس9نة، نع 

؟ �راكن، ورزازات، تنغري، 2014املناطق، ٔ�ش9نو هام هاذ ا�يل مربجمني يف 
صفرو، طانطان، الراش9يدية، الر)ساين، شCشاوة، Òمس9نا، سال، اجلديدة، 
بين ماكدة، الربانص يف طن�ة، عند� ثالثة دÊل املقرت¬ات ٔ�خرى ف4 

دÊل مراكز ثقافGة  13مس، ف4 خيص ٔ�رفود ومدن ٔ�خرى، خيص س9يدي قا
  .مراكز ثقافGة W10ديدة يف الس9نة املق�X وهتيئة وجتهزي 

ولكن، ٕاىل ابغينا يف ٕاطار خمطط خاميس  ش Çس9تجبو �لõاجGات 
  ...فقط دÊل امجلاJات احلرضية، م�تني وكذا وعرش�ن جامJة حرضية

  .شكرا

        ::::الس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسة
�ر، احgفظوا ببعض عنارص اجلواب يف التعقGب هللا جياز�مك الس9يد الوز

  .وٕاذا اكن هنا� تعقGب، اVٔس9تاذ مفGد تفضلوا. خبري

        ::::املس
شار الس9يد املس
شار الس9يد املس
شار الس9يد املس
شار الس9يد محممحممحممحمد مفGدد مفGدد مفGدد مفGد
  .شكرا الس9يد الرئCس

شكرا الس9يد الوز�ر Jىل جوا�مك اÞي يف احلقGقة يف مجيع اVٔحوال هاذ 
Jىل بعض املدن العتيقة  اhطط امخلايس ي±رش  خلري، ولكن ٔ�� سÌٔnلكم

كفاس مöال، مدينة الرتاث العاملي  مgياز، فه%ي املدينة اليت Ç�ٔشnٔت وا¬د 
العدد �بري من املثقفني والفZانني واملبدJني، فاس ا�يل مطلوب مZمك، الس9يد 
الوز�ر، هو دمع وزارÌمك لهاذ املدينة، Vٔنه وجو  هو �كون حتويلها ٕاىل 

طب وا¬د العدد �بري دÊل الس9ياح، مع العمل م�شnٔة ثقافGة وس9يا¬ة، �س9تق
Jىل ٔ�نه ابغيناها Ìكون حىت يه فهيا وا¬د اDموJة دÊل املهرWا�ت Jىل 

  .غرار بعض املدن املغربية
اVٓن ك�شوفو، الس9يد الوز�ر، السلطات احمللية، وJىل رٔ�سها الس9يد 

، مشكور الوايل دÊل فاس، �يعطي اه¡م �بري �لمدينة العتيقة ملدينة فاس
Jىل هاذ العمل، ولكن خص اUمع دÊل الوزارة خصو �كون حىت هو 
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  .¬ارض Vٔنه فاس �س9تحق لك العناية مZمك، الس9يد الوز�ر
اVٓن ¨ادي نعطيك بعض اVٔمXö، بعض امل�شnٓت توWد يف مدينة فاس 
wٔرض¬ة �س9تقطب وا¬د العدد �بري دÊل اVٔفارقة، اJالش ذيك اVٔرض¬ة 

م�شnٓت ثقافGة ٔ�و حمالت ثقافGة ا�يل �س9تقطب وا¬د ما �كوÇش جبوارها 
العدد �بري دÊل اWVٔانب، Vٔنه ميل �يكون وا¬د املعلمة وما �يكوÇش 
ا¬داها مر�ب ثقايف ٔ�و خزانة ٔ�و وا¬د امل�شnٔة ا�يل �س9تقطب الناس 

  ...و�س9تقطب املغاربة  ش حياولوا امسيتو
مCش �بري نعطيك مöال القرويني Ìراث حضاري، تعCش وا¬د ا3هت 

�لخزانة دÊل القرويني، فابغينا وا¬د العناية مZمك، الس9يد الوز�ر،  ٕالضافة 
  ...ٕاىل مدينة فاس اكينة Jدة مدن ا�يل ¨ادي نذ�ر Jلهيا اكUار البيضاء مöال

        ::::الس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسة
 .الس9يد املس
شار، ا�هت%ى الوقت، الوقت ما ابقاش

        ::::املس
شار الس9يد املس
شار الس9يد املس
شار الس9يد املس
شار الس9يد محممحممحممحمد املفGدد املفGدد املفGدد املفGد
�ا�، مدينة اUار البيضاء، مس�د احلسن الثاين ال توWد بع�ا�، بع

جبواره معلمة ثقافGة، اJالش ما ÌكوÇش معلمة ثقافGة؟ واJالش املرسح 
الب.ي ا�يل اVٓن ما ابقاش Jالش ما يتعاودش يتربمج يف هاذ اhطط 

  امخلايس؟
  .وشكرا

        ::::الس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسة
  . شكرا �لس9يد املس
شار

  .لٕالWابة اللكمة �لس9يد الوز�ر

        ::::الس9يد وز�ر الثقافةالس9يد وز�ر الثقافةالس9يد وز�ر الثقافةالس9يد وز�ر الثقافة
   .3نية، ف4 خيص اhطط امخلايس 30

قلت يف ٕاطار خمطط خاميس ٕاىل ابغينا Çس9تجبو �لõاجGات دÊل 
مركز ثقايف، إالماكنيات  120امجلاJات احلرضية، هذا �يتطلب ما يفوق من 

  . دÊل وزارة الثقافة ميكن لنا نتجو النصف دÊل هاذ املراكز الثقافGة
طبيعة احلال، احZا ت�ش9تغلو يف رشاكة مع امجلاJات الرتابية ا�يل كتعمل ب 

الكöري يف هاذ اDال مشكورة، مع وزارة إالساكن وس9ياسة املدينة ا�يل 
كتدمعنا يف املراكز الثقافGة، ومع وزارة الفال¬ة ا�يل عند� مرشوع معها يف 

  .ٕالÇشاء هاذ املراكز الثقافGة القروية 2014س9نة 
مت التوقGع  2013خيص مدينة فاس، تعلمون ٔ�ن يف شهر ٔ�ظن يونيو ف4 

مليون درمه ٔ�مام Wال� امل� نرصه  J270ىل اتفاقGة ٔ�ساس9ية مببلغ دÊل 
موقع Òرخيي وê�ٔري مبدينة فاس، ووزارة الثقافة يه  27هللا، ف4 خيص هتيئة 

طرف يف هاذ املرشوع ٕاىل Wانب Jدة قطاJات ٔ�خرى، واVٔشغال راه 
  . نطلقتا

كذ� ف4 خيص اUار البيضاء، هناك مرشوع �بري دÊل املرسح الك�ري 

مبزيانية تفوق مليار دÊل اUرمه ا�يل ت�سامهو فGه كذ�، بطبيعة احلال اUار 
البيضاء خصها كذ� تبني الرغبة دÊلها  ش �ش9تغل معنا، اقرتحZا Jلهيا 

محمد اخلامس ف4 بnٔن مرسح محمد السادس يصبح يف رشاكة مع مرسح 
خيص الربجمة، ن�gظر ٕاىل يومZا هذا من بعد س9نة من املراسX اس9ت�ابة لهاذ 

  .الطلب دÊلنا
ف4 خيص فاس، كام تعلمون ٔ�¬دثنا ٔ�ول ÐرWان دÊل فZون الشارع ا�يل 
اكن عندو صدى طيب يف الصيف املايض، وهناك مرشوع دÊل قاJة 

  . 2014لس9نة، س9نة املرسح يف فاس ا�يل ¨ادي تنطلق هاذ ا
هناك Jدة مشاريع، ولكن ٔ�� تزنيد نnٔكد ٕاىل ابغينا بالد� �س9تجب 
�لم�ال الثقايف، ومع العمل ٔ�ن اDال الثقايف عندو صدى �بري Jىل Ìربية 
الناش9ئة واملواطن، البد ما القطاJات اVٔخرى تقوم كذ�  Uور دÊلها، 

  .بدءا  مجلاJات الرتابية
  .شكرا

        ::::جللسةجللسةجللسةجللسةالس9يد رئCس االس9يد رئCس االس9يد رئCس االس9يد رئCس ا
  . شكرا �لس9يد الوز�ر Jىل مسامهته يف هذه اجللسة

ون�gقل ٕاىل السؤال الفريد املوWه كذ� ٕاىل الس9يد الوز�ر امللكف 
 لعالقات مع الربملان حول حتسني مس9توى ورشوط CJش الساكنة اDاورة 

اليس . �لم�ال الغابوي، واللكمة Vٔ¬د ٔ�عضاء فريق اVٔصا� واملعارصة
  .     الس9نCيت، تفضل

        ::::املس
شار الس9يد ٔ�محد الس9نCيتاملس
شار الس9يد ٔ�محد الس9نCيتاملس
شار الس9يد ٔ�محد الس9نCيتاملس
شار الس9يد ٔ�محد الس9نCيت
  .شكرا الس9يد الرئCس

  .eسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Jىل ٔ�رشف املرسلني 
  الس9يد الرئCس،
  السادة الوزراء،

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

لقد الزتمت احلكومة بتحسني ٔ�وضاع وظروف CJش املواطنني مبختلف 
Zاطق اململكة، و{اصة يف العامل القروي، اÞي الزالت ساكنته تعاين من م 

  .العز� وا3هتمCش
وJىل الرمغ من لك هذه التعاهدات، فٕان احلكومة الزالت Jاجزة عن 
تزنيل ما الزتمت به Jىل ٔ�رض الواقع وÌرمجة الوعود اليت تعهدت هبا ٔ�مام 

قر والهشاشة مبختلف املواطنني يف ظل اس9مترار لك ٔ�شاكل ا3هتمCش والف
  .قرى ومدارش بالد�

ويف هذا إالطار، الزالت الساكنة اDاورة �لغا ت تعاين من غياب 
e�ٔسط رشوط العCش الكرمي eس±ب العز� وا3هتمCش اليت تعاين مهنا، 
{اصة يف ظل قساوة الظروف املناخGة، وJدم متكن الساكنة من التوفر 

سا� الطرقGة وصعوبة الولوج ٕاىل Jىل حطب التدف�ة، ٕاضافة ٕاىل ضعف امل 
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اخلدمات الصحية والهدر املدريس، ومشالك الرعي والزتود  ملاء 
  .والكهر ء، ٕاىل �ٓخره

كام ٔ�ن املشاريع املربجمة يف ٕاطار الفال¬ة التضامZية ومشاريع التمنية 
املندجمة تبقى حمدودة اêVٔر، وال �سامه  لشلك املطلوب يف حتسني 

ه املناطق، وحتقGق ٔ�هداف ¢س9تقرار ¢ج¡عي مداخGل فال� هذ
  . �لساكنة

ما يه اVٔس9باب اليت جتعل : Þا، Çسائلمك، الس9يد الوز�ر احملرتم
احلكومة Jاجزة عن حتقGق Ìمنية حقGقGة لساكنة العامل القروي، و{اصة 

  اDاورة �لغا ت؟
نة و3نيا، ما يه التدابري اليت س
Âgذوهنا لتحسني مس9توى CJش الساك 

اDاورة �لم�ال الغابوي مبا يضمن حتقGق التوازن بني احملافظة Jىل امل� 
  الغابوي وضامن س9بل ¢س9تقرار ¢ج¡عي �لساكنة؟ 

  .وشكرا

        ::::الس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسة
  . شكرا �لس9يد املس
شار

  .اللكمة لمك الس9يد الوز�ر

 Dب شو ين، الوز�ر امللكف  لعالقات مع الربملان واCالس9يد احلب Dب شو ين، الوز�ر امللكف  لعالقات مع الربملان واCالس9يد احلب Dب شو ين، الوز�ر امللكف  لعالقات مع الربملان واCالس9يد احلب Dب شو ين، الوز�ر امللكف  لعالقات مع الربملان واCمتع املدينمتع املدينمتع املدينمتع املدينالس9يد احلب::::        
  .eسم هللا الرمحن الرحمي

  .شكرا الس9يد الرئCس
  الس9يد املس
شار احملرتم،

يف احلقGقة، ٕاذا حص لك ما تقولونه عن العامل القروي وعن جعز احلكومة 
وعن لك الس9ياسات، فاملفروض �كون العامل القروي يف ¬ا� انتفاضة دامئة 

الس9ياس9ية ٔ�ن نقمي اVٔوضاع وشامX و¨ري مgوقفة، وهذا ما يعين من الناحGة 
والس9ياسات العمومGة يشء، ؤ�ن �رمس صورة لب.� ¨ري حصيõة يشء 

  . �ٓخر
الس9ياسة احلكومGة مZذ دامئا، مايش اليوم، يف العامل القروي ٔ�و ال يف 
اجلانب دÊل الغابة، فهيا دامئا توازن، {اصة يف جمال الغابة، فGه توازن، 

و�يفاش Ìمني رشوط العCش احمليط بطريقة  �يفاش Ìمني الغابة وحتافظ Jلهيا
حتفظ �رامة الناس، هاذ التوازن لCس ٔ�مرا سهال، ولكن فGه جمهودات ا�يل 
يه يف تقد�ري، واVٔرقام تؤكد بnٔنه دامئا الس9ياسات احلكومGة كرتكز يف 
موضوع الغابة Jىل ال
ش�ري و¢س9تÂالف وهتيئة اVٔحواض املائية وحامية 

قgصاد الطاقة، ويف موضوع الساكنة كرتكز Jىل Ìمنية التنوع البيولو� وا
الرشوط دÊل العCش مب�اورة الغابة دون ¢عتداء Jلهيا وإالرضار هبا، 

  . ودون كذ� فقدان رشوط العCش الكرمي
فاك�ن جمال غرس اVٔجشار املمثرة، اك�ن حتسني اVٔصناف احليوانية، 

لبيGQة، اك�ن Ìمثني اك�ن توزيع {الÊ النõل، اك�ن �شجيع الس9يا¬ة ا
  . ٕاخل... املنتوWات احمللية

فك العز�، يعين يف موضوع ... وهذي فهيا تد{الت مgنوJة hتلف
الطرق، يف اDال دÊل التعلمي، �ر�مج تCسري، يف جمال الصõة، اك�ن جمهود 

  . حكويم
واليوم ال خيفى Jليمك بnٔنه الس9يد رئCس احلكومة يرتٔ�س جلنة وزارية لهذا 

ض، Vٔنه اليوم الس9ياسة يف اDال القروي بصفة Jامة، والغابوي بصفة الغر 
  .{اصة، فهيا خصوصيات

ولهذا Jىل مس9توى اVٔرقام، ميكن �س�لوا معي، الس9يد املس
شار ما 
ييل، وهذي يف احلقGقة ٕاذا اكن هاذ اليش ما حصيحش راه {اص تقيص 

  : حقائق

ر ملصلõة هذا ٔ�لف هكgا 655اليوم مت �ش�ري ما مجموJه تقريبا  -
 الفضاء الغابوي؛ 

هكgار من بعض اVٔحواض املائية ملعاجلة  650اس9تصالح ما يفوق  -
 ظاهرة اجنراف الرتبة؛ 

 2002ٔ�لف هكgار، طبعا مZذ  121حتسني املراعي Jىل ما يناهز  -
اكينة وا¬د املنõة كتعطى �لناس دÊل امجلعيات، يعين  ل�س9بة �لهكgار 

 حمليط الغابوي حلهثم طبعا Jىل ا¬رتام القانون درمه �لهكgار  350ٕاىل  250
  . ٕاخل... دÊل مZع الرعي

، 2013مجعية، فهيا  150يف هاذ إالطار ٔ�يضا، مت اس9تõداث تقريبا 
ٔ�لف هكgار يف خمتلف  80ٔ�لف مZخرط،  J15دد املنخرطني حوايل 

  . املناطق الغابوية املعنية هبذا اDال
مليار  10رمه، تقريبا كنتلكمو Jىل مليون د 105اجلانب املايل حوايل 

دÊل الس9ن
مي ا�يل كترصف يف هاذ اDهود دÊل دمع الساكنة دÊل اDال 
  . الغابوي

هذي لكها جمهودات، ما ميك�ش ٕاال ٔ�نه �كون عندها ê�ٔر، وٕاال ما اكÇش 
عندها ê�ٔر يعين راه القضية مل تعد موضوع سؤال، راه {اصنا منش9يو لتقيص 

  .احلقائق
   .شكرا

        ::::الس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسة
  . شكرا �لس9يد الوز�ر

  .الس9يد املس
شار، لمك تعقGب، تفضل

        ::::املس
شار الس9يد ٔ�محد الس9نCيتاملس
شار الس9يد ٔ�محد الس9نCيتاملس
شار الس9يد ٔ�محد الس9نCيتاملس
شار الس9يد ٔ�محد الس9نCيت
  .شكرا الس9يد الرئCس

  الس9يد الوز�ر، 
  . اس9متعنا ٕاىل جوا�مك wٔنه اVٔمر �يجي واحZا كنبقاو ¨ري كنتلكمو

جماورة  العامل القروي، الس9يد الوز�ر احملرتم، هو الساكنة اليت تعCش
  . �لغا ت تعCش يف وضع ال حتسد Jليه
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و لتايل، الس9يد الوز�ر احملرتم، احملارض ا�يل كتقول ٔ�نت يف املثل 
¬افظنا Jىل �رامة الناس، احملارض اليت Ìرفع  ملواطنني دامئا ؤ�بدا من W�ٔل 
ٕادارة املياه والغا ت زجت بعضهم بعضا ٕاىل السجون، و لتايل من هناك 

  . عن قراه هارب هنائيا
و لتايل، الس9يد الوز�ر، هاذ احملارض اليت Ìرفع �Vٔس، كنا نعتقد Jىل 
ٔ�ن احلكومة س9ت�د ¬ال لهذه املعضU ،Xينا وUينا اليشء الكöري Jىل هذه 

  . املسnٔ�، ولكZنا مل جند ٔ�ذا� صاغية �س9توجب معنا
J ة منGدة هناك، الس9يد الوز�ر احملرتم، املياه والغا ت �زعت امللك

الساكنة اDاورة �لغابة، هناك جحج ؤ�د� تث±ت هلم ٔ�رضهم، ورثوها عن 
  . ٔ� هئم وW�ٔدادمه، ومعلت املياه والغا ت ٕاىل مضها ٕاىل اDال الغابوي

و لتايل، الس9يد الوز�ر احملرتم، الواقع يشء والXم ا�يل كنقولو هنا 
احZا Jا)شني هاذ يشء �ٓخر، و لتايل حنن، الس9يد الوز�ر، كنتلكمو معمك، 

  . الظروف يف العامل القروي
و لتايل، الس9يد الوز�ر، �لك رصا¬ة و�لك تقد�ر هاذ السؤال هو 
طرح مرات Jديدة ويطرح، واكن املغاربة يعلقوا Jليمك ٔ�ماال �برية �لك 
رصا¬ة و�لك وضوح من W�ٔل ¬ل هذه إالشاكليات، ٔ�ما ٕاذا اكن جتي 

  . يف �رامة، الناس لكهم هاربني هنائيا وتقول لنا يف املثل الناس �يعCشوا
واملناخ، الس9يد الوز�ر، الربد القارس واملشالك والطرق ما شفZاهاش، 
الس9يد الوز�ر، ماJدا ٕاىل اكن اVٔمور هكذا نعترب Jىل ٔ�نه مغرب �فع 
ومغرب ¨ري �فع، ميكن يش مZاطق ٔ�خرى هللا J�ٔمل هبا، ٔ�ما املغرب اÞي 

Gه هو ال )شمل هذه املعطيات وهذه نتõدث عنه واÞي نتواWد ف 
  ...¢رقام

        ::::الس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسة
ٓ اليس الس9نCيت، الس9يد الس9نCيت راه ما  شكرا الس9يد املس
شار، �
ميك�ش تبقى هترض حىت بال ¬دود، �ٓ اليس الس9نCيت، اليس الس9نCيت، راه 

ميل كنقولو لمك . خصنا حنرتمو اشوية الوقت اhصص هللا جيازيك خبري
وقت، راه ا�هت%ى الوقت، كزنيدو رمبا وا¬د جوج ثواين، ولكن مايش ا�هت%ى ال

  .  ش �{ذو ٔ�كرث
  .شكرا، تفضل الس9يد الوز�ر يف ٕاطار التعقGب

        ::::الس9يد الوز�ر امللكف  لعالقات مع الربملان واDمتع املدينالس9يد الوز�ر امللكف  لعالقات مع الربملان واDمتع املدينالس9يد الوز�ر امللكف  لعالقات مع الربملان واDمتع املدينالس9يد الوز�ر امللكف  لعالقات مع الربملان واDمتع املدين
  . شكرا الس9يد الرئCس

ا هاذ اليش ا�يل قلتو يف اVٓخر، الس9يد املس
شار، بnٔن هاذ اليش م
حصيحش، راه �رتب Jليه مسؤولية رقابية Jىل املؤسسة �رمهتا وJليمك 
eشلك {اص، يعين خصمك تد{لوا اVٓن يف مس9توى 3ين من التدقGق، هاذ 

  . اليش ا�يل تنقولو لمك
Vٔن ٕاذا اكن هاذ اليش لكو ا�يل كترصفو اUو�  ش Ìرعى الظروف 

i ل ساكنة الغابة لكوÊل الساكنة القروية ودÊم فارغ، مبعىن راه القضية د

  . فهيا مسؤولية جيب حتديدها
ٔ�ما �ون الناس يثقون فGنا، فاطمنئ، الس9يد املس
شار، الناس يثقون 
فGنا حبمد هللا، واحلكومة اليوم يه حكومة ٕاصالح يف ٕاطار ¢س9تقرار 
ويف ٕاطار التعاطي مع Ìراكامت س�Cة، فهيا مسؤوليات مgعددة، )شرتك فهيا 

إالدارة ولس9نوات، وهذي تقار�ر وطنية ودولية يف املوضوع املنتخبون و 
  . كتعرفوها

احلكومة اليوم يه حكومة ثقة وحكومة اس9تقرار وحكومة التمنية 
وحكومة معل اج¡عي مgواصل ورشاكة مع اDمتع املدين ومع اكفة 

  . املسؤولني
ولهذا، املسار دÊل املس9تق�ل ال ميكن ٔ�ن ي±ىن املغرب خبطاب 

C�Cر يف العمل، يف النقد التT
س، ¢س
Tر يف اليnٔس اس
Tر فاشل، اس
البناء، يف Ìاكمل اVٔدوار، يف الرشاكة  لسلطات، يف تصحيح 
¢خgالالت، هاذ اليش لكو مرحب به وحمبذ، لكن خطاب اليnٔس يف 

اليوم املغاربة ما ميكن هلمش )س
مثروا فGه، وما ميكن  ،تقد�ري املتواضع
  .ا Jليه، Vٔن هذا Jاشوا فGه لس9نواتهلمش �راهنو 

اليوم جيب ٔ�ن نقف عند ¢خgالالت، ما اك�ن حىت يش عيب، 
احلكومة اليوم لCست مسؤو� عن اخgالالت س9نني وعقود، لكن مبسؤولية 

  .عندما تثار القضية بطريقة موضوعية، نتعاطى معها بطريقة مسؤو�
ع الس9يد املندوب و�Þ، قداممك ٕان شاء هللا وا¬د احملطة قريبة م

السايم �لمياه والغا ت، ميكن Ìكون فرصة ٔ�كرث  ش تدققوا يف هاذ اليش، 
ولكن ٔ�جسل بnٔ�مك شككgو يف هاذ اVٔرقام، وÞا جيب ٔ�ن تواصلوا ال
شكGك 

  . �رفع مس9توى الرقابة ٕاىل ما )سمح به القانون
  .شكرا

        ::::الس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسة
  . اجللسة شكرا �لس9يد الوز�ر وJىل مسامهته يف هذه

ون�gقل م�ارشة ٕاىل اVٔس9ئX املو�ة ٕاىل الس9يد وز�ر التجهزي والنقل 
وا�لوCWس
Gك، ونبدٔ�  لسؤال اVٔول وهو حول التصدJات اليت تعرفها 

واللكمة Vٔ¬د ٔ�عضاء فريق اVٔصا� واملعارصة ل±سط . الطرق الس9يارة
  .السؤال، تفضلوا اVٔس9تاذ

        ::::املس
شار الس9يد عبد الكراملس
شار الس9يد عبد الكراملس
شار الس9يد عبد الكراملس
شار الس9يد عبد الكرميميميمي اهلمس اهلمس اهلمس اهلمس
  .كرا الس9يد الرئCسش

eسم هللا الرمحن والرحمي، وامحلد � و¬ده والصالة والسالم Jىل س9يد 
  .املرسلني

  السادة الوزراء، 
  ٕاخواين املس
شار�ن،

ٔ�مام اVٔمهية البالغة اليت تلعهبا الطرق الس9يارة يف التمنية ¢قgصادية، 
ذو� يف هذا  عتبارها عصب اUورة إالنتاجGة، و لرمغ من اDهودات املب
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اDال، فاملالحظ ٔ�ن بعض حماور الطرق الس9يارة تعرف مجموJة من 
¢خgالالت التقZية وتصدع واحنراف العديد من م�شnٓهتا، كام هو الشnٔن 
 ل�س9بة �لطريق الس9يار الرابط بني فاس وÒزة والطريق الس9يار الرابط بني 

  .مرا�ش ؤ�اكد�ر
ما يه ¬دود ونوعية املراق�ة اليت  :وJليه Çسائلمك، الس9يد الوز�ر احملرتم

  تقوم هبا وزارÌمك {الل بناء الطرق ببالد�؟ 
  .شكرا الس9يد الرئCس

        ::::الس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسة
  . شكرا �لس9يد املس
شار

  .اللكمة �لس9يد الوز�ر

        ::::الس9يد عبد العز�ز ر ح، وز�ر التجهالس9يد عبد العز�ز ر ح، وز�ر التجهالس9يد عبد العز�ز ر ح، وز�ر التجهالس9يد عبد العز�ز ر ح، وز�ر التجهزيزيزيزي والنقل وا�لوCWس
Gك والنقل وا�لوCWس
Gك والنقل وا�لوCWس
Gك والنقل وا�لوCWس
Gك
  .eسم هللا الرمحن الرحمي

  الس9يد الرئCس،
  ة الوزراء،الساد

ٔ�شكر الفريق احملرتم واملس
شار احملرتم Jىل طرح هذا السؤال، واVٔمهية 
  .دÊل هاذ السؤال

ٔ�� كنعتقد البد Çشريو لها بغض النظر Jىل ما يقو� املنتخبون وما Ìرد 
هاذ اليش، ٔ�نه لك وا¬د  به احلكومة، ولكن معوما حGاة املؤسسات هو يف

يف الب. دÊلنا اVٓن، ميكن يل نnٔكد ٔ�نه اك�ن  �يقوم  Uور دÊلو، امحلد �
تفعيل حقGقي دÊل ما )سمى مبؤسسات الرقابة، تفعيل حقGقي، وJىل رٔ�س 

  . هذه املؤسسات يه املؤسسة ال
رشيعية
وٕاال فٕان الس9يد رئCس احلكومة يعين واحلكومة مشات يف ¢جتاه دÊل 

سمى  حلاكمة اجليدة ٔ�نه املف
ش9يات العامة، ا�ل�ان دÊل ¢فõgاص، ما ) 
يف ٕاجناز املشاريع واحلاكمة اجليدة يف املؤسسات العمومGة ٕاىل ¨ري ذ� من 
اVٔمور، امحلد � Wارية، وكنعتقد راه كتوصلوا  ملعطيات ف4 يتعلق  Dلس 
اJVٔىل �لحسا ت واDالس اجلهوية واملف
ش9ية العامة �لاملية، مث ا�ل�ان دÊل 

  .¢فõgاص
و ملثل هاذ امللف، الزم �كون فGه وا¬د الوضوح، ملا كتدار ملا كنجي

وا¬د الب�Gة حتتية �برية، اليوم السؤال حول الطريق الس9يار،  ش ا�كونو 
واحضني، ال ميكن Vٔي ٔ�¬د ٔ�ن يغامر،  ش ا�كونو واحضني، Vٔنه هذي 
Ìلكف املاليري  ل�س9بة �لب.، يعين مث ٔ�يضا كتد�رها  ش ميكن لها �ش9تغل 

  .ين ٕان حص التعبري Jىل اUواميع
، {ليين نعطيك ٔ�نه كتدار ٔ�وال كنõددو ف�التايل، ميكن يل نقول لمك بnٔنه

املسار دÊل الطريق الس9يار، بعد ذ� كتدار اUراسات اVٔولية، مث كتدار 
تقZية  ش تعرف التضار)س -اUراسة اVٔوىل ا�يل يه ما )سمى  جليو

رة اVٔرضية، يعين وان¡ كتعرفوا البالد دÊلنا و�يفاش دا�رة الرتبة و�يفاش دا�
ما عندهاش ٔ�رضية م�سجمة، لك مZطقة وعندها اVٔرضية دÊلها، ٕاىل 

Ìلكمنا Jىل اVٔطلس الك�ري ٔ�و فاس فهيا ٔ�رضية دامئا مgحركة، ٕاىل زادت 
Jلهيا دامئا، دامئا ٔ�قول مgحركة، ٕاىل Ìلكمنا Jىل مرا�ش و{اصة ميل تدارت 

فه%ي مZاطق كتعرف ما )سمى  Vٔرضية الصخرية، و لتايل الطريق الس9يار، 
  . يعين عندها، ما �ي
شاهبوش، ما �ي
شاهبوش

وك�ش9تغلو مع اhتربات، ٔ�ش9نو كتد�ر اVٓن يعين ... و�Þ، فعال
املؤسسة ا�يل يه الرشكة الوطنية �لطريق الس9يار؟ هاذ املالحظات ا�يل 

عتبار مZذ البداية، ٔ�ننا كند�رو قلتوها اكنت بعني ¢عتبار، اكنت بعني ¢
الطريق الس9يار يف مZطقة مgحركة، وÌربة مgحركة ا�يل يه ما بني فاس 
ووWدة، فاس ووWدة Vٔهنا معروفة بnٔهنا مZطقة مgحركة، والرتبة دÊلها 
مgحركة، ولكنا Jارفني بnٔننا ماش9يني ما بني مرا�ش ؤ�اكد�ر يف مZطقة 

T
  .رات �بريةخصرية، و لتايل كتطلب وا¬د ¢س
امشZCا، تدارت دراسات ٔ�ولية، اخلرباء ٔ�كدوا بnٔن ذيك اUراسات 
اVٔولية والتد{الت اVٔولية والطريقة  ش تدارت الطريق الس9يار اكنت 
ٕاجيابية، لكن غنبقاو داميا كرناق�و، هاذ اليش اJالش ٔ�ش9نو دارت الرشكة، 

اVٓن ٕاىل ا{ذييت  ٔ�نه دارت يف بعض املقاطع ما )سمى  �Vٔزة دÊل الرصد،
املقطع ما بني مرا�ش ؤ�اكد�ر واملقطع ما بني فاس ووWدة، فهيا مس�لني 
فهيا، دا�ر�ن ما )سمى  لتقZيات ٔ�و ÌكZولوجGا دÊل الرصد دÊل التحرك، 

  . ش ميكن لنا نتد{لو يف الوقت املناسب
بغيت تقول ٔ�هنا فمبعىن ٔ�ن املرشوع مد{ل بعني ¢عتبار ٔ�هنا يعين ٕاىل 

ا�يل هو اhترب ) LPEE5( رضية مgحركة، ؤ�ن فهيا هاذ املشالك، ومع�ٔ 
Êل هاذ اVٔرضية العمويم ٔ�نه ميل كتدار اUراسات دÊل املعطيات د

املتحركة، �يتربمج مزيانية دÊل التد{ل، ميكن يل نقول لمك املزيانية خضمة 
ني ٔ�نه اVٓن �برية دÊل الطريق الس9يار ف4 يتعلق  لتد{ل، ؤ��يد رامك مgابع

اك�ن مشاريع ما بني فاس ووWدة، اك�ن مشاريع يف اجتاه طن�ة، مث اك�ن 
  . ٕاصال¬ات ما بني مرا�ش ؤ�اكد�ر

  .شكرا

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

  .هناك تعقGب؟ تفضل الس9يد املس
شار

        ::::املس
شار الس9يد عبد الكراملس
شار الس9يد عبد الكراملس
شار الس9يد عبد الكراملس
شار الس9يد عبد الكرميميميمي اهلمس اهلمس اهلمس اهلمس
  .شكرا الس9يد الرئCس

الوز�ر، ٔ�� ابغيت نعرف واش اك�ن يش مراق�ة يف احلقGقة، الس9يد 
  . �لامل العام، Vٔن هذي مشاريع كربى واملزيانية ا�يل كرتصد لها  ملاليري

¨ادي Ìكون مgفق ٕاىل شدييت الطريق لطن�ة وال امشCيت Vٔاكد�ر وال 
) surtout(لفاس Jرب Òزة ووWدة، راه الطريق الس9يار دÊل فاس وWدة، 

Uا  راه لكو نقط سوداء، يعين �هيدد  �2008يل من املقطع دÊل Òزة ا

                                                 
5 Laboratoire Public d'Essais et d'Etudes  
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  . السالمة دÊل مس9تعميل الطريق الس9يار
ٕاذن خص وا¬د احلاكمة ا�يل كنقومو بوا¬د املرشوع، ق�ل ما يتحط 
ذاك ا�يل ملكف  Uراسة اجليوتقZية يتحمل املسؤولية دÊلو، ما يدوزش 

Ðددة مس9تق�ال، Vٔننا Òزة من ذيك الرتبة ا�يل يه -ذاك الطرف دÊل فاس
  . املاليري دÊل اUرامه

احZا هاذ املنõدرات الصعبة و¢�زالقات، واك�ن مقاوالت اVٓن Jىل 
  . طول الطرق الس9يارة ا�يل ك
ش9تغل  ش تقدر حتمي هاذ الخر

وÒزة محلاية ذاك اجلوانب -الطريقة الصي�Gة ا�يل تدارت ما بني فاس
الس9يد الوز�ر ٕاىل اكن يش ٔ�مطار دÊل الطريق الس9يار ما جنõا�ش، و 

ي، ذاك ــــطوفانية، وهللا �رمحنا  لش9تا، راه ¨ادي يزنلوا لكيش ذاك الش
)le béton armé ( لÊغيزنلو �لطريق الس9يار، ¨ادي هيددوا السالمة د

  . مس9تعميل الطرق
ٕاذن خص وا¬د ٕاما ¢س9تفادة من جتارب اUول اVٔوربية، �يفاش 

وما ك�شوفوش مZعرWات، ما  ءلس9يار Jىل املاهولندا كت±ين الطريق ا
  .ءت±Zات Jىل املا) Venizia(ك�شوفوش ا�زالقات، 

ٕاذن خص اس9تفادة، عندمك كفاءات يف الوزارة، الس9يد الوز�ر، 
اس9تغلومه، عندمك ٔ�طر، اVٓن امحلد � اك�ن البعض ا�يل شد املسؤولية، 

، ما �متش هدر ولكن {اص اVٓن تطلقوا هلم  ش )ش9تغلوا، الس9يد الوز�ر
  . املال العام ونقولو راه ذيك الطبيعة اجليوغرافGة Þيك املنطقة يه الس±ب

مث، الس9يد الوز�ر، هناك الطريق الس9يار بني ٔ�اكد�ر ومرا�ش، Jىل 
اVٔقل تفكروا �يفاش تد�روا حمطة اسرتا¬ة �لمس9تعملني ذيك الطريق 

ات دÊل الناس ا¬دورة، ذيك الس9يار  �15يلومرت عق�ة،  15الس9يار، Vٔن 
درWة، �يبقاو متا وعندمه ٔ�بناءمه  45ال±سطاء راه يف الصيف، احلرارة 

ٕاذن، ... مكرفسني و�يبقاو )سخنوا هلم الس9يارات دÊهلم، {اص التفكري بــ
  .خص اشوية دÊل احملاس9بة، الس9يد الوز�ر

  .وشكرا

        ::::الس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسة
  . شكرا الس9يد املس
شار

  .ٕاطار التعقGباللكمة �لس9يد الوز�ر يف 

        ::::الس9يد وز�ر التجهالس9يد وز�ر التجهالس9يد وز�ر التجهالس9يد وز�ر التجهزيزيزيزي والنقل وا�لوCWس
Gك والنقل وا�لوCWس
Gك والنقل وا�لوCWس
Gك والنقل وا�لوCWس
Gك
بطبيعة احلال، احملاس9بة ¨ري اطمnٔن، امجليع حياسب بطبيعة احلال سابقا 
واليوم، ¨ري  ش ا�كونو واحضني، هذا ما ميك�ش حنطو املاليري يعين يف 

  . هذي وبعد ذ� متيش هكذا
صيا �وز�ر ما غميك�ش، حصيح، نالحظ ٔ�� خش ... ولكن {لينا من

وق�لها كنالحظ ما يقع يف اجتاه طن�ة وما يقع يف اجتاه وWدة وما يقع يف 
اجتاه ٔ�اكد�ر، اليوم الرشكة ت
ش9تغل Uراسة ٔ�ش9نو يه اVٔس9باب، مع العمل 
ٔ�هنا اكينة يف اUراسات اVٔولية، ولكن البد كنتابعوها، ٔ�� قلت لمك در� يف 

ك دÊل الرتبة  ش ميكن لنا مقاطع ٔ��زة دÊل الرصد  ش نعرفو التحر 
  .نتد{لو يف الوقت املناصب

3نيا، ٔ�نه اك�ن ا�لجن دÊل ¢فõgاص، مöال الطريق ما بني وWدة 
وÒزة، اكينة جلنة مشرتكة ما بني الوزارة وما بني الرشكة  ش Çشوفو واش 
فقط Vٔن اVٔرض كتحرك ٔ�و لرمبا اكنت هناك ٔ�خطاء يف التقد�ر دÊل 

  . ه بطبيعة احلال يه دراسات eرشية ميكن Ìكون ٔ�خطاءاUراسات، Vٔن
املسnٔ� الثالثة، ٔ�حGا� ٔ�نت مضطر ما �س9تعملش التكZولوجGا العالية، 
وما �س9تعملش الوسائل العالية Vٔهنا كتلكف، Ìميكن � تد�ر وسائل 
مgوسطة وا{ذ بعني ¢عتبار ٔ�نك تبقى تتد{ل  س9مترار، Vٔن ميل تتقول 

روا ٔ�نفاق، بطبيعة احلال هاذوك راه �يقرروا ٔ�هنم حيطوا يل ٔ�ن الناس �يد�
  . املاليري  ش ميكن هلم يد�روا، ولكن عندمه إالماكنيات

فnٔحGا� ميل ما كتكوÇش عندك إالماكنيات تد�ر التكZولوجGا العالية ٔ�و 
الوسائل العالية، كتد�ر التكZولوجGا ا�يل انت قاد Jلهيا مر¬ليا  ش تد�ر 

تد{ل يف العملية دÊل الصيانة، دامئا التد{ل  ش تبقى مرشوع، ولكن ك 
  . جودة السالسة دÊل احلر�ية Jىل مس9توى الطريق الس9يار

املسnٔ� الثانية، هاذ القضية ٕاىل الحظتو اليوم اك�ن ٕاجنازات �برية Jىل 
مس9توى املمرات، Vٔن احZا ابديناها، اVٓن اك�ن طلبات عروض Jىل 

  .ا¬ةمس9توى احملطات دÊل ¢سرت 
، ومع اVٔسف )poids lourd(3نيا، امشZCا در� حمطة اسرتا¬ة حىت 

ما اش9تغل
ش رمغ الطلب املزتايد، اVٓن كنفكرو ٔ�ننا ند�رو لها يش صيغة 
  . ٔ�خرى

در� طلب عروض حىت ند�رو فZادق حميطة  حملطات يعين دÊل 
 
مثر�ن يف الطرق الس9يار يعين يف املسار دÊلها، ما اكÇش اس9ت�ابة Vٔنه املس

الفZادق تيقول � ٔ�ودي اب�Gه انت واحZا Çسريوه، فاحZا كندرسو هاذ 
  . إالماكنية

¨ري �ونوا مngٔكد�ن بnٔن املراق�ة اكينة، ¢فõgاص اك�ن، التد{ل يف 
الوقت املناسب اك�ن  ش ما ميك�ش يؤدي هذاك اليش ٕاىل اكرثة ال قدر 

بة املغربية فهيا خصوصيات هللا، ولكن البد ما �{ذو بعني ¢عتبار ٔ�ن الرت 
  .ا�يل ٔ��يد ٔ�هنا ملكفة من حGث ¢س
Tر

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

ون�gقل ٕاىل السؤال الثاين وهو حول الفGضا�ت وهشاشة الب�Gة 
اللكمة Vٔ¬د ٔ�عضاء الفريق، تفضل اVٔس9تاذ . التحتية، �لفريق احلريك

  .بورقGة

        ::::قGةقGةقGةقGةر ر ر ر  � � � �املس
شار الس9يد عبد الك�رياملس
شار الس9يد عبد الك�رياملس
شار الس9يد عبد الك�رياملس
شار الس9يد عبد الك�ري
  .شكرا الس9يد الرئCس
  معايل الس9يد الوز�ر،
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لCس Vٔول مرة يطرح هذا السؤال Jىل هذه احلكومة، بل طرح Jىل 
هناك جمهود ال خيفى Jىل امجليع، لكن ¨ري اكف، . مجيع احلكومات املتتالية

ر   . ؤ��رر القول Vٔن التكرار يذكّ
ملكة عرفت امجليع يعمل، معايل الوز�ر، ٔ�ن Jدة مدن ومZاطق من امل

ٕاêر ال
ساقطات املطرية اVٔولية لهذه الس9نة فGضا�ت {لفت ٔ�رضارا ٔ�و 
 املدن يف بعضخسا¿ر مادية، حGث ٔ�دت ٕاىل توقف يف حر�ية السري 

  . احلرضية، مما انعكس سلبا Jىل مصاحل املواطنني
وٕاذا اكن هذا احلال يف املدن، فالوضع يف العامل القروي يعترب اكرثيا، 

املدارش والقرى من الوضعية املزرية لبعض الطرق لكام حGث يعاين ٔ�حصاب 
  .¬ل فصل الش9تاء، وهذا ٔ�مر يتكرر لك س9نة

  معايل الوز�ر، 
ما هو �ر�جممك �لõد من خماطر الفGضا�ت، وامحلد � ٔ�ن احلا� يف 

  املغرب لCست يه نفس احلا� يف بعض اUول اVٔجZبية؟
  تقوية وصيانة طرقها؟ وما يه اجلهات اليت س9تعطى لها اVٔولوية يف

  .شكرا معايل الوز�ر

        ::::الس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسة
  . شكرا �لس9يد املس
شار

  .الس9يد الوز�ر، لمك اللكمة

        ::::الس9يد وز�ر التجهالس9يد وز�ر التجهالس9يد وز�ر التجهالس9يد وز�ر التجهزيزيزيزي والنقل وا�لوجس
Gك والنقل وا�لوجس
Gك والنقل وا�لوجس
Gك والنقل وا�لوجس
Gك
  الس9يد الرئCس، 

  الس9يد املس
شار احملرتم، 
ٔ�� كنت وWدت جواب واكن عندي حسب التد{ل دÊلمك، Vٔنه ¨البا 

يوصلنا، ما �يكوÇش هو ا�يل �يتد{لوا به السادة املنتخبني السؤال ا�يل � 
  ... الربملانيني، ولكن ما اك�ن  س، ال  لعكس ٔ�� {لينا ا�كونو ٔ�وال

ملا كنتلكمو Jىل الفGضا�ت، يه ¬ا� اس9ت_Zائية، خصنا بعدا ٔ�وال 
ننطلق من هذا املنطلق، �Þ املغاربة �يقولوا يف اJUاء ميل تتصب الش9تا 

، يعين الش9تا قد النفع ا�يل ميكن لها تêٔnر " يعطينا الش9تا Jىل قد النفعهللا"
يش اشوية، لكن ما �يوقعش انقطاع يعين يف التواصل ويف احلر�ية ويف 

  . ال�شاط ¢قgصادي، فكGقولوا هللا يعطينا Jىل قد النفع
لكن ملا �يوقع ال قدر هللا فGضا�ت ٔ�و يعين هذي �سمى اكرثة طبيعية، 

ة احلال احلجم دÊلها تقدر حبسب اخلسا¿ر دÊلها، فاكرثة  لطبع ¨ادي بطبيع
هترس الطرقان، ميكن ال قدر هللا ٔ�حGا� كتقCس حىت بعض الرباWات ا�يل 
Ìميكن توقع فهيم بعض التصدJات، Ìميكن لها توصل ٕاىل دا{ل املدن ا�يل 

ت، لكن يف يه كنعتربوها محمية، اكينة مدن اVٓن ا�يل Ðددة حىت  لفGضا�
احلاالت كام قلنا ¢س9ت_Zائية، و لتايل ما اكي�ش يش دو� كتد�ر اس
Tرات 
فقط، يعين ت
Zفق اس
Tرات �لõاالت ¢س9ت_Zائية، كتد�ر اس9تعدادات 
�لõاالت ¢س9ت_Zائية، ما ميك�ش تد�ر اس
Tر �لõاالت ¢س9ت_Zائية، Vٔنه 

  .كتد�ر اس9تعدادات �لõاالت ¢س9ت_Zائية
ل ٔ�ن هو العمل ا�يل قامي به Vٔنه اك�ن صندوق دÊل موا�ة واحلا

رضار الفGضا�ت Jىل مس9توى  ٔnالكوارث الطبيعية، كام تعلمون، ف4 يتعلق ب
ملوا�ة  800مليار و 2اكنت مزيانية مقدرة بــ  2013-2009الطرق من 

مليار  2ا3ٓVر دÊلها Jىل املس9توى دÊل الطرق ا�يل وزارة التجهزي دارت 
  . البقGة من {الل هاذ الصندوقو 

مليون  ش منش9يو لثالثة اVٔقالمي ا�يل  900اليوم عند� خصاص دÊل 
موالي يعقوب وÒو�ت وس9يدي قامس، ٔ�� اخلريطة :  قا مgرضرة ٔ�كرث

  .عند�، اليش الخر دا{ل يف ٕاطار ما )سمى  لصيانة ¢عتيادية
 يعرفوه السادة يعين اVٔمر الثاين ا�يل ك�ش9تغلو Jليه، هو من {اللمك

املقاولني، اليوم اختذ القرار، اكن ابدات هاذ التجربة هذي مدة، وراه يف 
Jلممك، الس9يد املس
شار، ند�رو ما )سمى  لتقZيات البديX، حلد الساJة 
كند�رو التقZيات اليت تصلح يف لك اVٔجواء، تصلح يف اVٔرض ا�يل كتحرك 

كتصلح يف الرتبة الطي�Gة، مبعىن يه وكتصلح يف اجلبل وكتصلح يف السهل و 
  .  ٔ�حGا� نفسها

 ،Xيات البديZاليوم، وا¬د الوقت اكنت ابدات يف بالد� ما )سمى  لتق
، خنلطو اجلبص مع يش ¬اWة، �كرثو من )le bitume(خنلطو الس9مية مع 

الس9مية يف بالصة ما ند�رو النيلو، ٕاىل ¨ري ذ�، تقZيات بديX، ما مكلناش 
 ¨Cش ند{ل يف التفاصيل اJالش ما مكلناش فهيا، واش اDمتع ما  فهيا، ما

اكÇش Ðيnٔ؟ الرشاكت ¨ري Ðيnٔة؟ رمبا اللكفة دÊلها اكنت ¨الية يف هذاك 
  الوقت رمغ ٔ�ن اUميومة دÊلها ٔ�حسن من هاذ التقZيات؟ 

ا{ذينا قرار الس9نة املاضية مع مجعية دÊل الطرق Jىل ٔ�نه غنبداو، 
ما نغفلومهش Vٔن هذا يتطلب اس
Tر يف اVٓليات، اس
Tر ٔ�{رب�مه  ش 

 2014و 2013، فnٔ{رب�مه بnٔنه ابتداء من هناية )le laboratoire(يف 
غنبداو Çس9تعملو حسب التضار)س وحسب املناطق وحسب فني كتزنل 
الش9تا �زاف التقZيات البديX  ش نضمنو اUميومة دÊل هاذ الطرق يف 

�اش كنÂربمك، وراه اVٓن صفقات مgعددة غنعلنو Jلهيا، موا�ة هاذ اليش، ف 
�ات ابدينا كنÂدمو فهيا التقZيات البديX دÊل الطرق ا�يل غتصمد ٔ�مام 
الفGضا�ت ؤ�مام احلاالت الطبيعية ا�يل �ميكن لها Ìكون ٔ�و حترك الرتبة، 
فكÂZرب هاذ اليش  ش يعرفوه السادة املس
مثر�ن  ش يوWدوا اVٓليات 

  ...مدÊهل

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

  .اللكمة لمك الس9يد املس
شار

        ::::املس
شار الس9يد عبد الك�ري �رقGةاملس
شار الس9يد عبد الك�ري �رقGةاملس
شار الس9يد عبد الك�ري �رقGةاملس
شار الس9يد عبد الك�ري �رقGة
  . شكرا معايل الوز�ر Jىل هذه إاليضا¬ات وJىل هذا التوWه

تعاملت معمك يف بعض امللفات، والبد ٔ�ن ٔ�هنئمك Jىل طريقة معاجلة 
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ٕاال ٔ�ن يف بعض اVٔما�ن ترصفات . احلاالت، الواقع هو هذا والشهادة �
بعض املسؤولني لCس بنفس اVٔسلوب، فلهذا جيب مراق�ة احلاالت، ولك 
¬ا� ولك مZطقة Jىل ¬دة، جيب ٔ�ن Ìكون مراق�ة  ل�س9بة �ل
س9يري 
ومعامX بعض املوظفني، Jلام بnٔنه  ل�س9بة �لكوارث، ؤ�نمت لس9مت مسؤولون، 

يف بعض احلاالت �رى ٔ�ن ولكن البد ٔ�ن Ìكون س9ياسة حكومGة، Vٔنه 
وسائل إالسعاف ¨ري اكفGة ٔ�و يف بعض اVٔحGان مZعدمة، ٔ�عتقد بnٔنه Jىل 

  .الوزارة وJىل احلكومة ٔ�ن Ìراعي هذه احلا�
  .وشكرا معايل الوز�ر

        ::::الس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسة
  . شكرا �لس9يد املس
شار

  .ٕان اكن لمك تعقGب الس9يد الوز�ر، تفضلوا يف ¬دود دقGقgني

        ::::التجهالتجهالتجهالتجهزيزيزيزي والنقل وا�لوجس
Gك والنقل وا�لوجس
Gك والنقل وا�لوجس
Gك والنقل وا�لوجس
Gكالس9يد وز�ر الس9يد وز�ر الس9يد وز�ر الس9يد وز�ر 
 -حىت ال ٔ�لوم- Jىل ٔ�ية ¬ال احZا كند�رو �د�، وان¡ كتعرفوا معلية 

معلية التقدم والتمنية البد ٔ�ن Ìكون معلية جامعية، ما ميك�ش Ìكون معلية 
إالصالح والتقدم والتمنية Ìكون معلية جامعية، مجيعنا  خصنا ا�كونو 

  . ٔ�كرب مسؤول يف الب.، امجليع مgع مgعبئني، من املواطن العادي ٕاىل
ميل كتكون وا¬د الف�ة ما مZخرطاش يف العملية ٔ�و تواWه هاذ العملية 
دÊل إالصالح، هذاك اليش �يكون فGه {لل، فاحZا ٔ�ملنا ٔ�ننا جنحو يف 
هاذ املهمة التارخيية، ٔ�ن تويل العملية دÊل اUمقرطة والتمنية ودÊل 

امه فهيا امجليع ولك وا¬د يلقى نصيبو من هاذ إالصالح Ìكون جامعية، و)س
  . العملية إالصالحGة

 ؤ�� كنمتىن ٕاىل اكنوا موظفني ٔ�طر عند وزارة التجهزي والنقل ا�يل ما
�يوا�بوش هاذ الروح دÊل التفاJل مع املنتخبني دÊل التوزيع العادل 

سب، دÊل �لمشاريع التمنوية واملشاريع الطرقGة دÊل التد{ل يف الوقت املنا
مراق�ة إالجنازات Jىل مس9توى الب�Gات، كنمتىن �راجعوا راسهم Vٔن هاذ 
الزمن ما ابقاش دÊل ذاك الزمن، فضال Jىل ٔ�ن املغرب ما ميك�ش يتق�ل 

  .هاذ اليش، الظروف ما ميك�ش تق�ل، العامل ما ميك�ش ي�gظر�
بقا مث ٔ�يضا ٔ�ن الرقابة اليوم شديدة Jىل الوزراء، غنعطيمك مöال، سا

اكنوا �ميش9يو �لم�لس اJVٔىل �لحسا ت  ش مييش �راقب املؤسسات 
العمومGة، مازال �يد�رها، اليوم �يجي كرياقب الوزارة �يفاش كتد�ر مع 
املؤسسات العمومGة دÊلها، ٔ�� Wاو عندي  ش )شوفوا �يفاش كنتابعو 
 املؤسسات العمومGة، واش عند� جلنة؟ واش الوز�ر �يتابع التوصيات؟

واش �يتابع املؤسسات العمومGة؟ مبعىن ٔ�ن هناك حتول Wديد Jىل مس9توى 
  .العمل املؤسسايت والعمل دÊل الرقابة

اVٔمر الثاين، هو هاذ دÊل القضية دÊل الكوارث، اليوم التوWه ا�يل 
¨اد�ن، وراه اليس جنيب ملا اكن يف الوزارة واليوم اليس الوفا حىت هو 

ائية الربامج واملشاريع،  ش Ìكون وا¬د احلاكمة وصلها، يه ما )سمى  لتق

دÊل التد{الت، مبعىن ملا كنتلكمو عن العامل القروي مايش فقط دÊل 
وا¬د الوزارة مسيهتا الفال¬ة وال كذا، و�Þ تدارت مد�رية �لت�س9يق، 

  . تدارت جلنة وزارية، ك�شدو الربامج  ش ميكن مجيع التد{الت
�ت، ٔ�� مgفق معك ٔ�نه اك�ن ملفات ا�يل وهاذ القضية دÊل الفGضا

تتحتاج ٕاىل تد{ل جامعي وٕارشاف من اJVٔىل و{اصة من رئاسة احلكومة، 
  .والس49 ٔ�نه  ل�س9بة �لعامل القروي

  .وشكرا الس9يد املس
شار

        ::::الس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسة
  . شكرا �لس9يد الوز�ر

 Wوموضوع السؤال املوايل حول نتاجئ ٕاسرتاتيجية ا�لو Cك، واللكG
مة س
  .Vٔ¬د ٔ�عضاء الفريق الفGدرايل، اVٔس9تاذ لشكر تفضل

  ::::املس
شار الس9يد املس
شار الس9يد املس
شار الس9يد املس
شار الس9يد محممحممحممحمد لشكرد لشكرد لشكرد لشكر
  الس9يد الرئCس،

  السادة الوزراء واملس
شار�ن،
يعد قطاع اخلدمات ا�لوCWس
GكGة ٔ�ولوية ٕاسرتاتيجية لتعز�ز القدرة 
التنافس9ية لالقgصاد الوطين وحتسني Wاذبية البالد لالس
Tرات اVٔجZبية 

جي الت�اري، وميكن توفري الب�Gات التحتية لتحقGق توزيع مgوازن لTر والرتو
ا3منو Jىل خمتلف اجلهات، كام ميثل حمورا ٔ�ساس9يا لتحقGق التاكمل 

  . و¢ندماج اUوري
ومن هذا املنطلق، فٕان اخنفاض الت�ارة بني اUول إالفريقGة �رجع ٕاىل 

ا¯، مما �زيد من ارتفاع ¬د �بري لسوء ¬ا� الطرق والسكك احلديدية واملو 
   .%40ٕاىل  Ì30%اكليف الت�ارة من 

ما يه نتاجئ ٕاسرتاتيجية : وسؤالنا، الس9يد الوز�ر، هو اكلتايل
؟ مث ما يه القمية 2010ا�لوCWس
Gك اليت مت الرشوع يف تنفGذها س9نة 

  املضافة لهاذ إالسرتاتيجية خبصوص ¢قgصاد الوطين؟ 
  .وشكرا

        ::::الس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسة
  . ا �لس9يد املس
شارشكر 

  .اللكمة لمك، الس9يد الوز�ر، يف ٕاطار اجلواب

        ::::الس9يد وز�ر التجهالس9يد وز�ر التجهالس9يد وز�ر التجهالس9يد وز�ر التجهزيزيزيزي والنقل وا�لوCWس
Gك والنقل وا�لوCWس
Gك والنقل وا�لوCWس
Gك والنقل وا�لوCWس
Gك
  الس9يد الرئCس، 

  الس9يد املس
شار، 
واVٔمهية دÊل هاذ . ك�شكرك Jىل طرح هذا السؤال وفريقك احملرتم

 Gناملوضوع، وٕان اكن ما غتكفJ ه  ش نتلكموGىل اش الوقت ا�يل غن�اوبو ف
ٕاسرتاتيجية ا�يل يه مgاكمX وفهيا وا¬د العدد دÊل احملاور، Wال� امل� 

، وقع وا¬د اشوية دÊل التnٔخر، ما 2010ٔ�طلق هذه إالسرتاتيجية يف 
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تدارت الواك� ا�يل يه �رشف، ا�يل يه ٕاىل ابغيت تقول، ا�يل ميكن لها 
ا�يل ك
ش9تغل  ملا ج�نا املرسوم، وامحلد � اVٓن الواك� 2012تزنل حىت 

  . Wاهزة، املد�ر واملدراء دÊلها واVٔقسام ورؤساء املصاحل لكهم كCش9تغلوا
لكن مع ذ� ما انتظر�ش حىت �مكلو العملية دÊل الواك�، يعين ٔ�هنا 
Ìكون قامئة  ش ميكن تقوم  Uور دÊلها، ك�ش9تغلو اVٓن Jىل �رامج، يعين 

 لقاء مع ممثيل اجلهات، Wاو املدراء ق�ل ما جنيو لهاذ ا�لقاء، اليوم اكن عند�
دÊل مراكز ¢س
Tر ا�يل �ميثلوا اجلهات  ش Çش9تغلو Jىل مس9توى 
املناطق ا�لوCWس
GكGة يف اكفة اجلهات دÊل اململكة، اك�ن تبا�ن بني 

مجيع �ات اململكة �كون  2014اجلهات، ولكن التوWه دÊلنا ق�ل مارس 
ا كند�رو اUراسات وحتدد �يفGة التعاون مع فهيا تعني فهيا العقار، وابدين

املناطق ا�لوCWس
GكGة، Vٔنه كام يف اhطط ٔ�نه البد Ìكون مZاطق 
لوCWس
GكGة، ابدينا  Uار البيضاء Vٔنه يف اhطط خصنا �كون عند� 

هكgار بدءا من  970هكgار، اUار البيضاء اVٓن اس9تطعنا نع فهيا  3000
، وا�يل سلينا اVٔشغال فهيا W2012ال� امل� يف  مGطا وز�تة ا�يل دش9هنم

امحلد �، ما الزتمZا به ٔ�نه اUار البيضاء اVٓن ال Jىل مس9توى مZطقة مGطا 
وال ز�تة Wاهز�ن، ومازال ٕان شاء هللا اك�ن �ر�مج �ٓخر Jىل مس9توى 
اUار البيضاء، Vٔن اUار البيضاء  عتبار ٔ�هنا معق ¢قgصاد الوطين، 

  .  ا�لوCWس
Gك كنحتاجو Jىل ٔ�هنا �كون مgطور ٔ�كرثو لتايل
اليوم ٔ�يضا ¨ادي �كون عند� اVٔس9بوع املق�ل ا�لقاء ¢ج¡ع مع ما 
)سمى  لقطاJات، كتعرفوا بnٔن يف الس9ياسة دÊل ا�لوCWس
Gك خصنا 
اتفاقGات مع Jدد دÊل القطاJات، مهنا القطاع دÊل التوزيع، الت�ارة 

اع دÊل الفال� واملواد الغذائية، مهنا القطاع دÊل مواد والتوزيع، مهنا القط
البناء، مهنا القطاع دÊل املواد النفطية والطاقGة، ومهنا ما يتعلق  الس9ترياد 

  . والتصد�ر
عند� اج¡ع  ش نوWدو االتفاقGات، Vٔنه اك�ن �رامج، اك�ن ٔ�عامل 

  . Vٔطراف ش نوWدو االتفاقGات،Vٔن فهيا الزتامات دÊل مجيع ا
هاذ إالسرتاتيجية بطبيعة احلال ننظر ٕا3هيا ٕاىل ٔ�هنا وس9يX لتمنية 
¢قgصاد الوطين، Vٔن اللكفة دÊلها اVٓن، ا�لوCWس
Gك  ش تنقل،  ش 

ٕاىل ابغييت تقول يف ¢قgصاد الوطين، ابغينا  %20ختزن، اللكفة دÊلها 
Uويل ٕاىل نقط، ميكن منش9يو �لمعدل ا 5، �رحبو هاذ %15هنبطو ٕاىل 

جنحنا يف هاذ املناطق ا�لوCWس
GكGة، وٕاىل جنحنا يف تنظمي هاذ القطاJات 
  .ا�يل Ìلكمت Jلهيا، وٕاذا جنحنا ٔ�يضا Jىل مس9توى املوارد ال±رشية

فهاذ القطاع هذا ننظر ٕاليه Jىل ٔ�نه اقgصاد ¨ادي )شغل الوليدات 
ميكن هلم  2015ٔ�لف يف ٔ�فق  36دÊلنا والب�Gات دÊلنا، كنتلكمو Jىل وا¬د 

)ش9تغلوا يف القطاع دÊل ا�لوCWس
Gك، �ميكن Ìكون فGه صناJة دÊل 
ا�لوCWس
Gك، مايش رضوري Çس9توردو مجيع اVٓليات، ميكن Ìكون عند� 

  . ٕان شاء هللا صناJة دÊل ا�لوCWس
Gك
3لثا، كام قلنا Jىل ٔ�نه �يÂلق وا¬د النوع من التفوجي Jىل مس9توى 

نا كنتلكمو Jىل ما )سمى  �لوCWس
Gك احلرضي، املدن دÊلنا، والس49 ٔ�ن 
مبعىن املدن دÊلنا Ìكون عندها حمطات فني كنخزنو، فني كنحطو مواد 

دÊل ) le parking(البناء، فني كنحطو املواد دÊل امجلX، فني كند�رو 
الاكمGو�ت،  ش ميكن �لمدن دÊلنا ٔ�ن Ìكون فهيا حر�ية دÊل السالسة 

  . ش ميكن نوزعو املنتوWات Jىل مس9توى املدن دÊلناقوية ٔ�يضا وحر�ية 

        ::::الس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسة
  . شكرا �لس9يد الوز�ر

  .هنا� تعقGب؟ تفضل اVٔس9تاذ دعيدJة يف ٕاطار التعقGب، تفضل

        ::::املس
شار الس9يد املس
شار الس9يد املس
شار الس9يد املس
شار الس9يد محممحممحممحمد دعيدJةد دعيدJةد دعيدJةد دعيدJة
  .شكرا الس9يد الرئCس

  الس9يد الوز�ر، 
طاب ا�يل هو كنا ابغينا مZمك تعطيو� معطيات مدققة، مايش اVٓن اخل

طاغية Jليه العمومGات، فالهدف من هاذ إالسرتاتيجية اجلديدة اكن هو 
، احZا اليوم يف 2015يف ٔ�فق  %15ختفGض التاكليف ا�لوCWس
GكGة ٕاىل 

  احشال ال�س9بة ا�يل وصلتو لها؟  2013هناية 
ٔ�يضا الهدف من هاذ اليش اكن ٔ�يضا هو ٔ�ن ينعكس eشلك ٕاجيايب Jىل 

فضال عن سعر البيع، وبذ� )س9هتدف خمتلف الفاJلني  Ìاكليف إالنتاج،
  .¢قgصاديني، املنت�ني واملوزJني واملس9هتلكني

من  5ٕاىل  3ٔ�يضا اكن الهدف هو تعز�ز وترية ا3منو ¢قgصادي بنحو 
، احشال من نقطة رحبتو؟  ٕالضافة 2015الناجت اUا{يل اخلام حبلول س9نة 

من انبعاث 3ين  %35ب�س9بة  ٕاىل هذا، اكن الهدف ٔ�يضا هو التقليص
، 2010ٔ��س9يد الكربون {الل امخلس س9نوات، إالسرتاتيجية انطلقت يف 

  اس9نني، احشال ال�س9بة ا�يل وصلتو لها؟  3احZا اVٓن مر من معرها 
  : كذ� ٔ�ش9نو تدار ف4 خيص

  تطو�ر الش9بكة الوطنية املندجمة �لمناطق ا�لوCWس
GكGة؛  -

  Ìرش9يد وجتميع تدفقات السلع؛  -

  شجيع �روز فاJلني لوCWس
GكGني مZدجمني وفاJلني؛ �  -

 Ìمنية الكفاءات Jرب خمطط وطين �لتكو�ن يف Ðن ا�لوCWس
Gك؛ -

  .وضع ٕاطار حلاكمة القطاع واختاذ التدابري التنظميية املالمئة -
 ٕالضافة ٕاىل هذا، ينص عقد �ر�مج ا�لوCWس
Gك اÞي مت التوقGع Jليه 

لعامة ملقاوالت املغرب Jىل ٕا�رام عرش من طرف احلكومة والكZفدرالية ا
  . 2011عقود تنفGذية ٔ�فقGة وقطاعية و�وية ٕاىل ¬دود ٔ��ريل 

وجتدر إالشارة ٕاىل ٔ�ن ٔ�وىل هذه العقود مت إالJالن عهنا شهر ماي 
وختص قطاع النقل، ويتعلق اVٔمر بقطاع اسرتاتيجي يف ¢قgصاد  2010
 .املغريب
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        ::::الس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسة
  . ملس
شارشكرا الس9يد ا

        ::::املس
شار الس9يد املس
شار الس9يد املس
شار الس9يد املس
شار الس9يد محممحممحممحمد دعيدJةد دعيدJةد دعيدJةد دعيدJة
  ...3نية 59الس9يد الرئCس، ٕاىل مسحيت احZا در� سؤال يف 

        ::::الس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسة
  ...الس9يد الرئCس، قلت لمك مرارا Jىل ٔ�ن

        : : : : املس
شار الس9يد املس
شار الس9يد املس
شار الس9يد املس
شار الس9يد محممحممحممحمد دعيدJةد دعيدJةد دعيدJةد دعيدJة
  ...ٕاىل امسحيت، يف جوج

        ::::الس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسة
Ê �ّتفضل، تفضل، زيد .  

        : : : : د د د د محممحممحممحمد دعيدJةد دعيدJةد دعيدJةد دعيدJةاملس
شار الس9ياملس
شار الس9ياملس
شار الس9ياملس
شار الس9ي
ٔ�يضا ٔ�مهية قطاع النقل تنلقاو بnٔنه قطاع ¨ري Ðيلك ب�س9بة تت�اوز 

  ، احشال وصلتو اVٓن يف Çس9بة نتاع ٔ�نه يصبح قطاع Ðيلك؟ 70%
من املقاوالت مت� Jىل اVٔكرث  %92كذ� هاذ القطاع تيعرف بnٔنه 

  . من املقاوالت يه فردية %98شاحZتني، و
س9نة،  13يبلغ معدل مgوسط العمر  قدم اVٔسطول الوطين، حGث

 لتايل ٔ�ش9نو النتاجئ  مللموس نتاع هاذ ثالث س9نني من معر هذه 
  إالسرتاتيجية؟

  .شكرا الس9يد الرئCس

        ::::الس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسة
  . شكرا الس9يد املس
شار

اللكمة �لس9يد الوز�ر يف ٕاطار الرد عن التعقGب، ؤ��يد ٔ�نه سوف لن 
لتايل س9تكون لنا لقاءات معمك Jىل �كفGمك الوقت كذ� �لجواب، و 

  .مس9توى املناقشة القطاعية  ش نفصلو الXم يف هذه املواضيع

        ::::الس9يد وز�ر التجهالس9يد وز�ر التجهالس9يد وز�ر التجهالس9يد وز�ر التجهزيزيزيزي والنقل وا�لوCWس
Gك والنقل وا�لوCWس
Gك والنقل وا�لوCWس
Gك والنقل وا�لوCWس
Gك
ٔ�� ٔ�قرتح  ش ندعيو ٕاىل ا�لجنة ونعيطو ونتذا�رو Jىل التفاصيل Vٔنه ما 

 بعض ميك�ش، راه قلهتا لمك يف البداية ما ¨اد)ش ميكن، ولكن غنقول �
 2012اVٔرقام، ؤ�� درت وا¬د إالشارة، تنفGذ إالسرتاتيجية بدا تقريبا يف 

  .  ش ما ند{لوش يف التفاصيل، رامك ان¡، درت هذيك إالشارة
واVٓن املرصد �شلك ق�ل بضعة ٔ�سابيع، املرصد الوطين �لوCWس
Gك 

لنا  ا�يل هو ٔ�وال �يجمع الفاJلني ما بني القطاع اخلاص والعام  ش ميكن
نتابعو هاذ إالسرتاتيجية وكرئ�سو القطاع اخلاص، و ش Ìكون عند� 

  . مؤرشات  ش ند�رو معلية تقGمي دÊل مدى ٕاجناز هاذ إالسرتاتيجية
ولكن مع ذ� غنعطي اVٔرقام من �حGة، هاذ القضية دÊل العام راين 

 900قلت � مGطا وقلت � ز�تة وقلت � تالقGنا مع اجلهات ووWد� 

  . عقار يف اUار البيضاء، ٕاىل ¨ري ذ�، ولكن ما اك�ن  س
Jامليا يف  50، امحلد �، رحبت احgلت الرتبة 2012البالد دÊلنا يف 

رتبة ا�يل رحبنا، راه  44، مبعىن 94جمال ا�لوCWس
Gك بعدما اكنت الرتبة 
  .ا�يل كتابع لك دو� ٔ�ش9نو ك
س
مثرهاذ اليش �يد�روها تقار�ر دولية 

 19مس9توى ما )سمى  Vٔسواق الواJدة، يعين البالد دÊلنا فالرتبة Jىل 
دÊل النقط Jىل مس9توى  4ا�يل اكنت فهيا، مبعىن رحبنا  21بدل الرتبة 

  .اVٔسواق الواJدة يعين و{اصة يف اDال دÊل ا�لوCWس
Gك
وا¬د  3160املسnٔ� اVٔخرى كام قلت لمك هو ٔ�نه اليوم اس9تطعنا ندربو 

Êل املهن دÊل ا�لوCWس
Gك، بل ثالثة دÊل املعاهد يف جمال يف اDال د
ا�لوCWس
Gك، �ٓخر معهد اكن هو يف Òور�رت، ٔ�كرث من ذ� معلية 
¢س
Tر يف الطريق ا�يل ¨ادي جتي من امليناء حىت لز�تة Vٔن اك�ن 

�يلومرت ا�يل  4مليون دÊل اUرمه،  le flux( ،700(رضوري  ش يتدار 
  .ل Wارية فهيااVٓن اVٔشغا

قلنا كذ� املنطقة دÊل ز�تة ودÊل مGطا ا�يل تعطات لها ¢نطالقة 
دÊلها، ٔ�متمنا املرشوع اVٓن اÞي متت ¢نطالقة دÊلو من طرف صاحب 
اجلال�، وٕان شاء هللا قريبا نعطيو النتاجئ، مبا فهيا ز�تة ا�يل كتد�ر الرشكة 

  ...ا املكgب الوطين دÊلالوطنية دÊل ا�لوCWس
Gك وا�يل �يد�ره
  .مفعىن ميكن يل نقول � هاذ اليش

القضية دÊل نقل البضائع ا�يل هو Ðم، هاذ النقل دÊل البضائع اVٓن 
مت حتر�ر هذا القطاع،  2003س9نني دÊل حتر�ر القطاع، كام تعلمون يف  10

هذا القطاع ¨ادي يبقاو فGه الرشاكت الك�رية والرشاكت الصغرى، احZا 
موJد يف فربا�ر ٕان شاء هللا  لتقGمي دÊل العرشية ا�يل مرت Jىل تنظمي Jىل 

وتnٔهيل وحتر�ر هذا القطاع، و¨ادي نبداو عرشية Wديدة ا�يل يف قانون 
املالية ج�نا اVٓن بعض املقgضيات ا�يل غميكن لنا �زيدو يف تطو�ر هاذ 

  .الوسائل دÊل النقل، و�متناو ٔ��مك توافقوا Jلهيا ٕان شاء هللا

  :الس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسة
  . شكرا �لس9يد الوز�ر

ون�gقل ٕاىل السؤال املوايل واVٔ{ري يف نفس القطاع، وهو حول وضعية 
الطرق  لعامل القروي، واللكمة Vٔ¬د السادة املس
شار�ن من فريق التجمع 

  .اVٔس9تاذ عواكشا، تفضل. الوطين لvٔحرار

        ::::املس
شار الس9يد حسن عواكشااملس
شار الس9يد حسن عواكشااملس
شار الس9يد حسن عواكشااملس
شار الس9يد حسن عواكشا
  .الس9يد الرئCس

  ة الوزراء،الساد
  السادة املس
شار�ن،

  . السؤال دÊيل �يتعلق، الس9يد الوز�ر،  لطرق يف العامل القروي
�يف كتعلموا العامل القروي ما ميكZلوش �متىن بدون طرق، الطرق يف 
العامل القروي هام الرشايني دÊل ¢قgصاد، ال يف العامل القروي وال يف 
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  . املغرب لكو
هاذ احلكومة، الشك فGه، وداروه حىت  اك�ن جمهود �بري دارتو

احلكومات ا�يل فاتوا، ولكن اليوم كن
ساءلو Jىل ما هو التوازن ا�يل اك�ن 
ما بني ¢س
Tرات دÊل اUو� يف الطرق الس9يار والطرق يف العامل 
القروي؟ واش هاذ العامل القروي �يا{ذ ذيك احلصة دÊلو ا�يل كCس9تاهل 

  نة، رمغ اDهودات ا�يل اكنت؟نظرا �لرتاكامت ا�يل اكي 
�يف كتعلموا، الس9يد الوز�ر، ما ميكZاش منيو العامل القروي، والعامل 

 %17,5من الساكنة دÊل املغرب وما �ي�gج ٕاال  %45القروي ا�يل �ميثل 
  . من الناجت اUا{يل اخلام

ٕاذن، حنن يف ¬اWة ٕاىل اس
Tرات يف هاذ العامل القروي، و�يف 
ك�ش �كون اس
Tر بدون طرق، ٔ�كرث من هذا يف بعض كتعلموا ما مي 

اVٔحGان وبعض امجلاJات ا�يل عندمه ¢س9تعداد وعندمه يعين إالماكنيات 
ٕاخل، �يكونوا يف ¬اWة ٕاىل )... des zones industrielles( ش خيلقوا 

  .تث�Gة الطرق، مايش ¨ري طرق iس9يكGة ا�يل كنعرفو
هو ٔ�ش9نو هو الرب�مج ا�يل ¨ادي فالسؤال دÊلنا، الس9يد الوز�ر، و 

تد�روا  ش Ìمنيو هاذ الطرق وتنجزوا هاذ الطرق يف العامل القروي؟ ٔ�ش9نو 
هام املعايري ا�يل ك
س9تعملوا  ش ختتاروا واش خصنا ند�رو وال ما ند�روش 
تث�Gة الطرق، Vٔن هاذ املعايري ا�يل يه راها اكينة ولكن ميكن املقاربة ا�يل 

والزالت يه اليت �س9تعمل اليوم، ميكن اليوم خصنا تدارت هاذي س9نني 
Çساءلو نفس9نا، واش ما خصناش نغريو هاذ املقاربة، ملاذا؟ Vٔن ما 
خصناش Çشوفو ¨ري احشال من س9يارة كتدوز من الطريق، واحشال من 
شاحZة كتدوز، بل خصنا Çشوفو واش ٕاىل در� هاذ الطريق ٔ�و ٕاىل در� 

قgصاد ا�يل ¨ادي خنلقو ؤ�ش9نو هو ا3منو تث�Gة هاذ الطريق، ٔ�ش9نو هو ¢
  ا�يل ¨اد خنلقو يف هاذيك امجلاJة القروية؟

  .وشكرا

        ::::الس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسة
  . شكرا �لس9يد املس
شار

  .الس9يد الوز�ر، لمك اللكمة يف ٕاطار اجلواب

        ::::الس9يد وز�ر التجهالس9يد وز�ر التجهالس9يد وز�ر التجهالس9يد وز�ر التجهزيزيزيزي والنقل وا�لوCWس
Gك والنقل وا�لوCWس
Gك والنقل وا�لوCWس
Gك والنقل وا�لوCWس
Gك
  الس9يد الرئCس، 

  . ح هذا السؤالٔ�شكر الس9يد املس
شار احملرتم Jىل طر 
وٕان اكن �يد{ل يف احلقGقة يف سؤال Jام هو املوضوع دÊل العامل 

ٔ�� ميكن يف احلقGقة تيخصنا �زيدو نتواصلو، . القروي ا�يل متت إالشارة ٕاليه
نتواصلو احZا دامئا ما كنتلكمش Jىل املايض، ولكن كنتلكم Jىل ا�يل احZا 

  . كنتحملو املسؤولية دÊلنا
و اVٓن Jىل اDمتع املغريب ٔ�ش9نا يه اDهودات اجلبارة كنظن خصنا نعرض

والضخمة ا�يل كتقوم هبا اUو� لصاحل العامل القروي؟ اVٓن كنقول لمك جمال 

الطرق، يف جمال القZاطر، يف جمال السدود، يف جمال املاء، يف جمال 
Êل الكهر ء، يف جمال الفال¬ة، ٔ�� كنعتقد الفال¬ة هذه الس9نة، املزيانية د

الفال¬ة القروية والفال¬ة ¢ج¡عية مزيانية خضمة ا�يل ختصص لها هذه 
  . الس9نة

 ٕالضافة بطبيعة احلال �لمشاريع اVٔخرى ¢ج¡عية ا�يل يف التعلمي 
ٕاقلمي ا�يل  22والصõة، دون ٔ�ن ن�ىس وا¬د املرشوع ا�يل هو Ðيلك يف 

 )PMAT7(و )6INDH(دÊل دÊل امجلاJات القروية ا�يل هو  �10هيم 
  . ا�يل هو �هيم وا¬د اDموJة دÊل املتد{لني

كنظن حىت الثقافة اVٓن بدات كهتمت  لعامل القروي، الرÊضة اVٓن 
بدات كمتيش كتد�ر حىت املشاريع، فnٔ� كنظن �يخصنا نقومو بوا¬د العمل 
ج�ار مجيعا  ش ميكن لنا Çرشحو �لمغاربة ٔ�ش9نو �يتدار، ولكن ٔ�يضا نقولو 

يل  يق �قص، مöال يف جمال دÊل الطرق، احZا الزتمZا �حكومة ٔ�ش9نو ا�
ند�رو تقGمي دÊل الربامج ا�يل تدارت، ولكن جنيبو مرشوع Wديد، التقGمي 
اVٓن ابديناه،  ملناس9بة ا{ذينا مكgب دارسات ا�يل ¨ادي يد�ر جو� يف 

القروي  وا¬د العدد دÊل اجلهات، ويقول لنا هاذ اليش ا�يل در�ه يف العامل
�يفاش در�ه، 3نيا واش ٔ�دى الغرض دÊلو؟ مبعىن اêVٔر دÊلو ¢ج¡عي 
و¢قgصادي واش ٔ�دى الغرض دÊلو ٔ�و ٔ�نه يعين Wانب اVٔهداف دÊلو 

  ا�يل من W�ٔلها توضع هاذ اليش؟
املسnٔ� الثانية، ٔ�ننا قلنا املعايري ا�يل Ìلكمتو Jلهيا، الس9يد املس
شار، ٔ�ننا 

ٔ�لف هكgار، مازال العمل  45اDال الطريق ما يقارب  رصد� خصاص يف
�ي�gظر�، ٕاماكنيات البالد دÊلنا لكنا JارفGهنا،  ش ما نزتايدوش Jىل 

  . بعضياتنا مبعىن ٔ�نه نبقاو يف ¬دود وا¬د التفاJل ا�يل هو ٕاجيايب
إالماكنيات دÊل الب. احZا كنعرفوها، خصها تد�ر الب�Gات التحتية من 

وا¯ وطرق الس9يارة وقطار رسيع، وٕاىل ¨ري ذ�، Vٔن حمتاج مطارات وم
لها ¢قgصاد الوطين، وان¡ Jارفني  ش ميكن جييو مس
مثر�ن  ش نطلعو 

  . املعدل دÊل ا3منو  ش ميكن لنا نصدرو  ش ميكن لنا نصنعو
ولكن ٔ�يضا عند� ¬اجGات، ما )سمى  لب�Gات التحتية ا�يل عندها 

ل السدود الصغرية، حبال املوا¯ دÊل الصيد، حبال طابع اج¡عي حبا
املطارات الصغرية، حبال املناطق ا�لوجس
GكGة دÊل ختز�ن املواد الفالحGة 

ميكن لها تضيع، ) les frigos(ا�يل �ي�gجوها الفال¬ة، ٕاىل ما ختز��ش يف 
  .و لتايل احZا ك�ش9تغلو Jلهيا، ولكن ٔ�يضا يف اDال دÊل الطرق

eس9يطة، امشZCا كنجردو ٔ�ش9نو ا�يل {اص؟ وWلس9نا مع  املعايري
السادة الوالة والعامل، وWلس9نا مع السادة املنتخبني، وقلنا هلم ها ا�يل 
خص يف لك ٕاقلمي، هللا خيليمك Jىل حساب املعايري ا�يل احZا مgفقني Jلهيا 

  وما خنتلفوش ٔ�ش9نا يه اVٔولوÊت ا�يل ميكن لنا ند�رو؟ 
Gة الطرق، تث�Gة الطرق {اضعة جلوج دÊل جني �لقضية دÊل تث� 

                                                 
6 Initiative Nationale du Développement Humain 
7 Programme de mise à niveau territoriale 
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  : املعايري
املعيار اVٔول هو الزتام دÊل اUو�، اكن �يجي وز�ن دÊل رونو �يقول 
لو خصين نصايب � الطريق، Vٔن ¢س
Tر، كتد�ر تغازوت مZطقة 
س9ياحGة خصين ند�ر التث�Gة، كتد�ر وا¬د املنطقة صناعية �يكون الزتام 

  .�Gة، ٕاذن اك�ن ما )سمى  لزتامات اUو�دÊل اUو� التث 
املعيار الثاين وهو احلر�ية دÊل السري، ف�طبيعة احلال ا3هنار ا�يل �يكون 

، )Agropole(مöال ملا مشZCا لبين مالل يعين مZطقة قروية ودر� فهيا 
، فميكن ٕاىل )Agropole(ٔ��يد ٔ�ننا غنحتاجو �يفاش ¨ادي نوصلو لهاذ 

اUو� ¨ادي �كونو احZا ملزتمني ٔ�ننا نطبقوها ونقومو احgاج تث�Gة �ٓنذاك 
  . ٕالجراءات الالزمة

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

  .اليس حسن تفضل، عندمك تعقGب

        ::::املس
شار الس9يد حسن عواكشااملس
شار الس9يد حسن عواكشااملس
شار الس9يد حسن عواكشااملس
شار الس9يد حسن عواكشا
  .شكرا الس9يد الرئCس

الس9يد الوز�ر ك�شكرك Jىل هاذ اجلواب القمي، ودامئا كتقZعنا  Vٔجوبة 
،�Êة ¨ادي نضيفوها وهو  دWزيد مازال وا¬د احلاÌ ولكن اليوم ¨ادي

دويتو ٕاىل اكن يش مرشوع Jاد كتدار هذيك تث�Gة الطريق، ٔ�� غنعطيمك 
Jىل س±Gل املثال، احZا كندويو Jىل  J3305ىل س±Gل املثال اكينة الطريق 

املغرب لكو، ولكن Jىل س±Gل املثال، الطريق ا�يل كمتيش من تيط مليل 
والد زÊن وJىل جامJة �ٔ الاكرة وكتدوز Jىل جامJة موالني الواد حىت 

الردادنة يف ٕاقلمي ب�سل4ن، ا�يل يه طريق ا�يل كرثوا فهيا حىت حوادث 
السري مع لك ٔ�سف، نظرا لكرثة الس9يارات ا�يل اك�ن فهيا، ولكن الطريق 

ملاحل يف ا�يل فهيا مشاريع �برية يف هاذ امجلاJات، مكشاريع س9ياحGة يف الواد ا
ٕاخل، فهذه الطريق ا�يل ك
س9تحق يعين تتÂذ بعني ¢عتبار التث�Gة ... السد

دÊلها، والس49 ٔ�ن ميكن يل نقول لمك ال �ة اUار البيضاء، Vٔن طرف مهنا 
ورديغة اÞي ٔ��متي لها، وا�يل مهنا -يف �ة اUار البيضاء، وال �ة الشاوية

مع اUو�، فهذي س9نني واحZا ٕاقلمي ب�سل4ن مس9تعد�ن  ش )سامهوا 
  .تنطالبو بت_Zية هاذ الطريق، وكنمتناو ٔ�ن الس9يد الوز�ر )س9تاجب لنا

  .وشكرا

        ::::الس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسة
  . شكرا �لس9يد املس
شار

  .اللكمة لمك، الس9يد الوز�ر، يف ٕاطار التعقGب

        ::::الس9يد وز�ر النقل والتجهالس9يد وز�ر النقل والتجهالس9يد وز�ر النقل والتجهالس9يد وز�ر النقل والتجهزيزيزيزي وا�لوجس
Gك وا�لوجس
Gك وا�لوجس
Gك وا�لوجس
Gك
 ٔ�ساس ٔ�نه مöال �لتدليل Jىل بطبعة احلال هذا مöال ان¡ ج�دتوه Jىل

ٔ�نه اك�ن ٔ�حGا� حماور طرقGة، الس9يد الرئCس، ا�يل �يكون عندها وا¬د 

اUور حصيح �ميش9يو فهيا الناس كتنقل ولكن ميكن عندها دور اقgصادي، 
Vٔن مرتبطني هبا وا¬د العدد دÊل ¢س
Tرات فالحGة، صناعية، 

  .س9ياحGة
ال ٕاذا ارتnٔت فعال املتد{لني اكملني ٔ�� ¨ادي نقول � هذا بطبيعة احل

نظرا �.ور دÊل وا¬د احملور ٔ�نه خصو ٕاما يتوسع ٔ�و خصو يتدار تث�Gة، 
بطبيعة احلال كام قلت لمك حنن جزء، حنن مفوضون، دامئا ٔ�� ت�رشح دور 
الوزارات ٔ�ن الوزارة مفوضة بدور اUو� يف وا¬د القطاع معني، فٕاىل اكن 

Gة وا¬د الطريق ٔ�و التوس9يع دÊلها راه ¨ادي نقومو اتضح اVٔمهية دÊل تث� 
بذ�، لكن  غي نعطي وا¬د القضية ابغيتمك Ò{ذوها بعني ¢عتبار، ٔ�� 

  رٔ�يي خصنا نقللو من التث�Gة دÊل الطرق، ٔ�� رٔ�يي، ¨ادي نقول ملاذا؟
ٔ�وال الس±ب اVٔول ٔ�ن هذه التث�Gة ملكفة Wدا، �يلومرت  ش ت_ين 

¬د العدد دÊل الكGلومرتات يف الطريق العادية، ¨ري الطريق كCسوى وا
ابغينا نقولو، تنقولو ها إالماكنيات، �ون عند� الفلوس املغرب اكمل ند�روه 

  .، ولكن ها التقد�رات دÊلنا)autoroute(تث�Gة ٔ�و ند�رو 
املسnٔ� الثانية، ميل كتد�رها، الصيانة ف4 بعد، دا  اVٓن در� وا¬د 

الطرق، اليوم الصيانة دÊلها ملكفة، مرة ٔ�خرى صيانة �يلومرت التث�Gة دÊل 
  . وا¬د ٔ�كرث من Jدد الكGلومرتات يف العام القروي

فnٔ� كمنيل، ٔ�� رٔ�يي لو عندي ٕاماكنية ٔ�ن بدل ما ند�ر التث�Gة، ند�ر 
، خيلصوا الناس يش اشوية، يعين بدل )autoroute simplifiée(وا¬د 

، خيلصوا يش اشوية  ش ند{لو )simplifiée(ما تد�ر تث�Gة، تد�رها 
  .وا¬د اشوية دÊل الصيانة  ش حنافظو Jلهيا

فدا  هذا وا¬د التفكري راين تناقشو دÊل ٕاماكنية دÊل ٔ�ننا نتعاونو تدار 
وا¬د الطريق ا�يل يه مؤدى عهنا، يعين وا¬د اشوية ميكن يؤدي إالÇسان 

د{ل وا¬د الطريق  ش ميكن درامه، يعين ملا تي 10درامه، ميكن يؤدي  5
  .لنا ند�رو الصندوق دÊل الصيانة

يف هاذ ¢جتاه، مع العمل ٔ�نه قريبا ٕان شاء هللا س9نعلن Jىل اhطط 
الوطين الطريق ا�يل كCشمل العامل القروي وكCشمل الصيانة وكCشمل 
احملاور ٔ�ساس9ية ا�يل ¨ادي نوسعو الطرق ¨ادي نوسعوها وا�يل ¨ادي 

، ؤ�يضا الش9بكة اجلديدة دÊل الطرق الس9يارة ا�يل �متناو ٕان ند�رو التث�Gة
شاء هللا نوWدو إالماكنيات ٔ�و رشاكء من القطاع اخلاص  ش جنزو هاذ 

  .اhطط الوطين دÊل الطرق
  .وشكرا

        ::::الس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسة
Çشكرمك الس9يد الوز�ر Jىل مسامهتمك القمية معنا يف هذه اجللسة، 

 سوف لن �شفي الغليل ٕاال Jىل مس9توى Wلسات واVٔ�يد ٔ�نه طبعا ٔ�جوبتمك
  .ا�ل�ان، {اصة وحنن مق�لني Jىل مZاقشة القطاJات Jىل مس9توى ا�ل�ان

ن�gقل م�ارشة ٕاىل قطاع النقل، والسؤال اVٔول هو حول تدبري النقل 
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اVٔس9تاذ . بني امجلاJات، واللكمة Vٔ¬د ٔ�عضاء فريق ¢حتاد اUس9توري
  .، تفضلالعاليف

        ::::س9يد عبد الرحمي العاليفس9يد عبد الرحمي العاليفس9يد عبد الرحمي العاليفس9يد عبد الرحمي العاليفاملس
شار ال املس
شار ال املس
شار ال املس
شار ال 
  .شكرا الس9يد الرئCس

  السادة الوزراء،
  السادة املس
شار�ن،

  الس9يد الوز�ر، 
ٕان النقل املزدوج 3�ٔر Wد¢ت ¬ادة ومشالك خطرية، ت±gدئ من 
مسطرة الرتخGص ٕاىل غياب خمططات مد�رية حتدد احلاجGات حسب 

تعملون هذا اجلهات واVٔقالمي، هذه املشالك جعلت بعض الس9ياس9يني )س9 
  . امللف Vٔغراض انتÂابية

وحنن �ريد مZمك مقاربة موضوعية، تنطلق من احلاجGات، و�سامه يف 
فك العز�، و�سامه ٔ�يضا يف ال
شغيل، و�لمزيد فٕان دفرت التحمالت اليت 
J�ٔلنت وزارة التجهزي والنقل عن اع¡ده واخلاص  س9تغالل {دمات النقل 

، 2013{ل ¬زي التنفGذ يف فاحت غشت املزدوج  لعامل القروي اÞي د
واÞي يتضمن بعض الرشوط اDحفة، مöل القGام بنقل اVٔشÂاص انطالقا 
من امجلاJة اليت يقطن فهيا صاحب املر�بة يف اجتاه امجلاJات القروية اVٔخرى 
التابعة لٕالقلمي اÞي ي�متي ٕاليه، رشيطة العودة ٕاىل نقطة ¢نطالق، Jالوة 

الرشيفة من اخلطافة، ٕاضافة ٕاىل املضايقات اليت يتلقوهنا  Jىل املنافسة ¨ري
  .Jىل النقل الرسي

وJليه Çسائلمك، الس9يد الوز�ر، ٔ�ال تفكر الوزارة يف حتفزي ٔ�حصاب النقل 
اÞي �كرس نوJا من  2014املزدوج Jىل غرار ما Wاء به قانون املالية لـــ 

يف غىن عن هذا  الريع Vٔحصاب احلافالت من جتديد ٔ�سطوهلم، واÞي مه
اUمع، جفل ٔ�حصاب النقل املزدوج من املقاولني الش9باب ٔ�بناء القرى 
والبوادي ومه يف ٔ�مس احلاWة �.مع واملساندة وال
شجيع، ال Vٔحصاب 

  .البطون املمتلئة

        ::::الس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسة
  . شكرا الس9يد املس
شار، ٔ�هنيت eشلك جفايئ
 .تفضلوااللكمة �لس9يد الوز�ر �لجواب Jىل السؤال، 

الس9يد الس9يد الس9يد الس9يد محممحممحممحمد د د د جنجنجنجنيب بوليف، الوز�ر املنتدب Uى وز�ر التجهيب بوليف، الوز�ر املنتدب Uى وز�ر التجهيب بوليف، الوز�ر املنتدب Uى وز�ر التجهيب بوليف، الوز�ر املنتدب Uى وز�ر التجهزيزيزيزي والنقل  والنقل  والنقل  والنقل 
        ::::وا�لوCWس
Gك، امللكف  لنقلوا�لوCWس
Gك، امللكف  لنقلوا�لوCWس
Gك، امللكف  لنقلوا�لوCWس
Gك، امللكف  لنقل

  .شكرا الس9يد الرئCس
  .شكرا الس9يد املس
شار احملرتم

وبقدر ما ٔ�هن%ى eشلك جفايئ، بقدر ما السؤال ا�يل عند�، الس9يد 
Ìه حىت هو سطر ونصف، �يف تد�ر وزارGس احملرتم، فCمك إالشاكليات الرئ

اليت يطر�ا النقل بني امجلاJات؟ ما فGه ال نقل مزدوج وال ¨ريو، وما يه 
  املعايري دÊل الرتخGص ملامرسة هذا النقل؟ 

فاحZا فهمنا Jىل ٔ�نه النقل املزدوج،  لفعل كام تفضل الس9يد املس
شار 
لقروي احملرتم، ؤ��يد ٔ�يضا ٔ�ن الواقع كام تفضلتو به )شري Jىل ٔ�نه العامل ا

ٔ�ساسا وامجلاJات القروية حتتاج مZا ٕاىل مزيد من اUمع، ؤ�نه  لفعل احلكومة 
Jازمة Jىل ٔ�هنا  ٕالضافة ٕاىل ٔ�ن النقل املزدوج خصو �كون وس9يX �لنقل، 
و لتايل لربط العامل القروي  حمليط دÊلو، لكن ٔ�يضا  ش نعطيو فرصة 

 13ا يف التمنية، فك العز� Jىل Vٔبناء هاذ اDاالت القروية Jىل ٔ�هنم )سامهو 
  . مغريب مايش سهX نوملي

، 2012و لتايل تفضلتو Ìلكمتو Jىل دفرت التحمالت دÊل فاحت غشت 
وا�يل فGه اجهتادات، احZا يف احلكومة ت�شوفو Jىل ٔ�نه  لفعل ٔ�وال اكنت 
فGه نوع من الت±س9يط ٔ�نه هاذ اDال ما يبقاش حمتكر، وفGه نوع من 

ٔ�ساس ٔ�نه ا�يل ابغى يد{ل لهذا اDال وضعنا وا¬د اDموJة  الت±س9يط Jىل
دÊل الرشوط ا�يل يه eس9يطة Wدا، ان¡ Ìلكمتو Jىل رشوط جمحفة 
واعطيتو منوذج Jىل ٔ�نه خص �كون إالÇسان ا�يل ابغى )س9تعمل هذا من 
وU املنطقة، احZا ت�شوفو Jىل ٔ�نه من الطلبات الكöرية، الس9يد املس
شار 

ع ٔ�نه الناس تيجيو عند� تيقولوا لنا ٔ�ودي احZا املنطقة دÊلنا احملرتم، م
عوض ما تعطيو Vٔبناء املنطقة دÊلنا تيجي يش وا¬د ا�يل عندو الشاكرة 
من Jىل �را وتتعطيوه الرتخGص، ت�Cدا هو ي
Zقل وما تيعرفش املناطق، 
فٕاذن احZا هذا مايش رشط جمحف، هذا رشط ا�يل شفZاه رضوري  ش 

  . ملنطقة هام اVٔوائل ا�يل )س9تافدوا من هاذ الرخصٔ�بناء ا
 ٕالضافة ٕاىل ٔ�نه وضعنا ٔ�ولوية ٔ�خرى، الس9يد املس
شار احملرتم، 
وتتعرفها يف هاذ اUفرت هذا، ٔ�ش9نو هو؟ نعطيو بعض اVٔولوÊت حلاميل 
الشواهد ا�يل هام Jاطلني، مبعىن ٔ�نه إالÇسان ا�يل عندو خصاص ورضورة 

  .اعطيناه ٔ�ولوية
نا ٔ�يضا اVٔولوية �لمهنيني، ا�يل عندو البطاقة املهنية Ìكون عندو د{ل 

ٔ�ولوية، ٔ�عطينا ٔ�يضا اVٔولوية ا�يل عندمه الطا�س9يات ا�يل تيد�روا املناطق 
دÊل القرى، ما ابغاش يبقى يد�ر الطا�يس، ابغى يتحول �لنقل املزدوج، 

  . ٔ�عطيناه اVٔولوية
ال ٔ�ظن ٔ�هنا جمحفة، ولكن و لتايل هاذ الرشوط، الس9يد املس
شار، 

راعينا فهيا اخلصاص  ش منكZو اVٔبناء دÊل العامل القروي، و{اصة ٔ�نه يف 
التعديل والتصحيح دÊل هاذ اUفرت، ا{ذينا  الس
شارة دÊل املهنيني، 
وهام ا�يل قالوا لنا خصمك  ٕالضافة ٕاىل ٔ�نه هاذ اVٔمر اVٓن ٔ�صبح ممكن Jىل 

عيد اجلهوي يتحط امللف، وهو ٔ�يضا )سري، الصعيد إالقلميي وJىل الص 
واك�ن جلنة ا�يل ت
Zعقد Jىل الصعيد املركزي يه ا�يل تتحسم مع ٕاضافة ا�يل 

هاذ القطاع ¨ري املهيلك ا�يل  ¬اولنايه ميكن Ìكون ٕاضافGة، ويه ٔ�نه 
Ìلكمتو Jليه دÊل اخلطافة و¨ريو، حنن واعيني، ويف هاذ اVٔساس يف هاذ 

شارات ٕاجيابية، واملوضوع دÊل الريع ٕاىل ابغيتو يف القانون راه اك�ن إ 
  . التعقGب، الس9يد الرئCس، نعاود �رجع لو ا�يل Ìلكمتو Jليه

  .شكرا الس9يد الرئCس
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        ::::الس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسة
  . شكرا الس9يد الوز�ر

 .اللكمة لمك، الس9يد املس
شار، يف ٕاطار التعقGب

        ::::املس
شار الس9يد عبد الرحمي العاليفاملس
شار الس9يد عبد الرحمي العاليفاملس
شار الس9يد عبد الرحمي العاليفاملس
شار الس9يد عبد الرحمي العاليف
  .وز�رشكرا الس9يد ال

ٕان اVٔهداف من النقل املزدوج هو حماربة العز� عن العامل القروي، 
هذي لكيش تيعرفها،  ٕالضافة ٕاىل تنظمي وتقZني وسائل املواصالت، 

  . وحماربة النقل العشوايئ، كام Wاء Jىل لسا�مك ما )سمى  خلطافة
روي والنتاجئ اVٔولية لهذا النقل املزدوج ختفGف مشالك ساكنة العامل الق

من النقل العمويم وامجلاعي ٕاىل ٔ�دوار اج¡عية، دا  والو تيد�روا ٔ�دوار 
Xٔ�خرى كنقل املرىض وال�ساء احلوامل واحلاالت املس9تع� .  

وهنا، ٕان اكنت احلكومة رفعت شعار ٔ�سايس ورئCيس لرب�جمها 
احلكويم يت�ىل يف حماربة الفساد والريع ¢قgصادي، ابتدائية من مشلك 

يõة دÊل الكرميات، دون بدائل مZطقGة واقgصادية، هنا جيد النقل دÊل احل 
املزدوج بدوره ريعا وفسادا مع مس9توى بعض اVٔقالمي والعامالت برتاب 
اململكة، ٕاذ حتول ٕاىل معوالت ملاكفnٔة املوالني والزÊدة يف ٕاغناء اVٔغنياء، 

Jاقات دون ٔ�ن ميس هذا الرب�مج توفري مZاصب شغل �لمعطلني وذوي االٕ 
  . و¬اميل الشهادات

وكذ�، الس9يد الوز�ر، نالحظ غياب هيلكة تنظميية Vٔحصاب هذا 
الصنف من ٔ�حصاب النقل، ومعا�هتم اليومGة مع مZظمي حركة السري من 

  . ٔ�من ودرك
نالحظ غياب املصاح�ة من طرف السلطات احمللية  ،وكذ�

ى بnٔما�ن وقوف واملؤسسات املنتخبة Vٔحصاب هذا النقل امجلاعي، ما )سم
  .قارة

        ::::الس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسة
  . شكرا �لس9يد املس
شار

  .الس9يد الوز�ر، لمك تعقGب، تفضلوا

الس9يد الوز�ر املنتدب Uى وز�ر التجهالس9يد الوز�ر املنتدب Uى وز�ر التجهالس9يد الوز�ر املنتدب Uى وز�ر التجهالس9يد الوز�ر املنتدب Uى وز�ر التجهزيزيزيزي والنقل وا�لوCWس
Gك، امللكف  والنقل وا�لوCWس
Gك، امللكف  والنقل وا�لوCWس
Gك، امللكف  والنقل وا�لوCWس
Gك، امللكف 
        :::: لنقل لنقل لنقل لنقل

  .شكرا الس9يد الرئCس
هو، الس9يد املس
شار احملرتم، ٔ�� نوافقك يف الشق اVٔول من التد{ل 

مت Jليه، الس9ياق العام وJىل الرضورÊت دÊل هاذ اDال ا�يل ما ا�يل Ìلك
¨اد)ش خنتلفو فهيا، لكن اك�ن ٔ�مور ا�يل مايش من اخgصاص احلكومة مع 

  .اكمل ¢¬رتام
الهيلكة التنظميية مايش احZا ا�يل ¨ادي منش9يو هنيلكو لهاذ الناس، هام 

وبعض اجلهات، مايش  عندمه بعض امجلعيات ا�يل Ìهتيلكهم يف بعض اVٔقالمي
  ... ، ولكن هذا تنظن هذا اخgصاص دÊهلم، خصومه هامهيف املغرب لك

احZا ا�يل Ìلكمت Jليه دÊل املصاح�ة، يه اك�ن مصاح�ة، اVٓن اك�ن 
يف ٕاطار التكو�ن ا�يل تيدار، اك�ن اVٓن ٕاماكنية ٔ�نه ٔ�حصاب النقل املزدوج، 

تد�رو الوزارة اVٓن، وا�يل و{اصة السائقني، ٔ�هنم يد�روا التكو�ن ا�يل ت 
دا{ل يف ٕاطار الس9ياق ا�يل عندمه البطاقة املهنية، و لتايل هذا ممكن، 

  . واحZا ت�ش9تغلو Jليه
املسnٔ� اVٔخرى ا�يل Ìلكمتو Jلهيا دÊل إالماكنية دÊل اUمع من {الل 
املسnٔ� ا�يل يه دÊل الريع، احZا ¨ري  ش �كونو مع نفوس9نا رص¬اء، 

Êو� لس9نوات، إالصالح دUل اÊات، اكن فهيا دمع دJة من القطاJل مجمو
ميل ابغينا ند�رو ٕاقالع دمعنا القطاع الصناعي، ميل ابغينا ندمعو ال�س9يج، 
الس9يد املس
شار، ٔ�عطينا �لقطاع دÊل ال�س9يج، ميل ابغينا ندمعو السكن 
 ¢ج¡عي، ٔ�عطينا �لسكن ¢ج¡عي، ميل بغينا ند�رو ٕاصال¬ات هيلكية

حقGقGة يف Jدد من اDاالت ٕاال واUو� اكنت ¬ارضة، و�ٓنذاك ما اكنوش 
الناس تgCلكموا Jىل الريع، اUو�  تعطي  ش تد�ر ٕاصالح ما اكن ¬د 

  . تgCلكم Jىل الريع
، الس9يد الوز�ر احملرتم، Ìلكم Jىل 2003يف هاذ اDال ابدينا من 

يف ٕاطار . د�رو تقGميإالصالح دÊل النقل دÊل البضائع، واVٓن ¨ادي ن
إالصالح الشمويل دÊل نقل املسافر�ن، اVٓن احلكومة Wابت �ر�مج ا�يل 

Zىل املدى املتوسط ا�يل جزء مJ ن ٕاىل ما  ههوVٔ ،ا يف القانون املايلW
Wاش متا حىت يدوز العام Jاد جنيبو، إالجراءات ا�يل يه معلية دÊل 

عند� �ر�مج مgاكمل Jىل املدى التعويض Wات يف هاذ القانون املايل، وٕاال 
  .املتوسط دÊل ٕاصالح النظام �رمgه

وهذا يتطلب مZا Jىل ٔ�نه  لفعل خصها Ìكون عند� اجلرٔ�ة Jىل ٔ�نه يف 
بعض اVٔمور ا�يل فهيا اUو� خصها Ìكون ¬ارضة  ش ند�رو إالصالح 

  . ¨ادي ند�روه
العاملني من وهاذ املوضوع ¨ادي �رجعو ليه يف ا�لجنة ٕان شاء هللا رب 

  . بعد ثالث Ê�ٔم وال ٔ�ربع Ê�ٔم  ش �زيدو نفصلو فGه
  شكرا الس9يد الرئCس

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

ن�gقل ٕاىل السؤال املوايل وهو حول النقل اجلوي اجلهوي، والسؤال 
Vٔ¬د ٔ�عضاء الفريق ¢س9تقاليل �لو¬دة والتعادلية، تفضلوا الس9يد 

  .املس
شار

 
        ::::شار الس9يد شار الس9يد شار الس9يد شار الس9يد محممحممحممحمد اVٔنصاريد اVٔنصاريد اVٔنصاريد اVٔنصارياملس
 املس
 املس
 املس
  .شكرا الس9يد الرئCس

  السادة الوزراء،
  الزمالء اVٔعزاء،

�ريد من طرح هذا السؤال، الس9يد الوز�ر، ٔ�ن نؤكد ٔ�ن �لنقل دور 
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حGوي يف ت�ش9يط اUورة ¢قgصادية، سواء اكن اVٔمر يتعلق  لنقل 
  . الربي ٔ�و اجلوي ٔ�و البحري

ناطق ببالد� اليت الزالت ٔ�ن هناك بعض امل  - مع اVٔسف- ويالحظ 
العز� مرضوبة Jلهيا، و{اصة اVٔقالمي اجلنوبية الرشقGة، ال من حGث 
النقل البحري، وهذا ال ميكن ٔ�ن نطلب من احلكومة ٔ�ن متدد البحر ٕاىل 
هناك، وال النقل الربي  عتبار حرمان Jدد �بري من اVٔقالمي من الطريق 

ي Jىل الرمغ من توفر بعض النقل اجلو  - مع اVٔسف- الس9يار، وكذ� 
  .املطارات اDهزة، ؤ�سوق مöال Jىل ذ� ٕاقلمي الراش9يدية

مدينة الراش9يدية، كام تعلمون، تتوفر Jىل مطار من املطارات اDهزة، 
امللكGة �لطريان ٔ�ن خصصت ٔ�و  الرشكة) 8RAM(س9بق لــ واكن قد 

الت اكنت قد خصصت يف ذ� الوقت �ر�جما Jىل امgداد اVٔس9بوع �ر¬
انقطعت ت� الر¬الت بصفة هنائية، يف  مgعددة، مث تقلصت ٕاىل ر¬X، مث

¬ني ٔ�ن إالقلمي عرف ثورة �برية يف جمال ¢قgصاد، حبيث ٔ�ن الس9يا¬ة 
ٔ�صبحت مgوفرة �كرثة اVٓن، وهناك جتهزيات س9ياحGة Ðمة Wدا، مث 

ن، كذ� الرثوات الفالحGة  عتبار ٔ�ن هناك الواك� دÊل الوا¬ات ؤ�راك
واليت خصصت لها احلكومة م�الغ مالية Ðمة Wدا، وهناك Ìزايد املس
مثر�ن 

  . املق�لني Jىل املنطقة، ولكن العائق هو النقل والتواصل
وبطبيعة احلال لقد س9بق Vٔ¬د املسؤولني ٔ�ن رصح وهو عن 

)RAM Express ( ىل ٕا¬داث توازنJ ٔ�ن هذه الرشكة س9تعمل
و{لق توازن بني اVٔقالمي واجلهات، وذ� ودمقرطة النقل اجلوي ببالد�، 

�شجيعا لالس
Tر، هذا ما �ٔكده املد�ر املساJد �لخطوط امللكGة املغربية، 
  .ولكن ت� التnٔ�يدات بقGت ¬ربا Jىل ورق  ل�س9بة لهاته اجلهة

ٕاذن، احلكومة مطالبة اVٓن بفك احلصار والعز� عن ت� املناطق 
  .Vٔسايس للك منو يف بالد�دعام لالس
Tر اÞي هو احملرك ا

ما هو العائق من W�ٔل ٔ�ن �س
مثر : ولهذا Çسائلمك، الس9يد الوز�ر
كذ� وتربمج بعض الر¬الت ٕاىل ٕاقلمي ) RAM Express(رشكة 

  الراش9يدية؟
  .شكرا

        ::::الس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسة
  .تفضلوا الس9يد الوز�ر. شكرا

 
Gك، امللكف Gك، امللكف Gك، امللكف Gك، امللكف الس9يد الوز�ر املنتدب Uى وز�ر التجهالس9يد الوز�ر املنتدب Uى وز�ر التجهالس9يد الوز�ر املنتدب Uى وز�ر التجهالس9يد الوز�ر املنتدب Uى وز�ر التجهزيزيزيزي والنقل وا�لوCWس
  والنقل وا�لوCWس
  والنقل وا�لوCWس
  والنقل وا�لوCWس
        :::: لنقل لنقل لنقل لنقل

  .شكرا الس9يد الرئCس
  . شكرا الس9يد املس
شار احملرتم

 لفعل كام تفضلمت بذ� ال خيفى Jىل ٔ�¬د ٔ�مهية خمتلف ٔ�نواع النقل، 
Ìلكممت Jىل الربي، Jىل البحري، و¨ريو، ولكن السؤال دÊلمك �ي
Zاول 

                                                 
8 Royal Air Maroc 

  . ٔ�ساسا ٔ�مهية النقل اجلوي
ه يف املقدمة دÊلمك،  عتبار ٔ�نه احلكومة ٔ�يضا توافقمك ف4 ذهبمت ٕالي

النقل، ؤ�ساسا النقل اجلوي، هو ٔ�وال معطى ا�يل ميكن من {اللو حنققو 
التمنية، سواء ¢ج¡عية وال ¢قgصادية، ؤ�يضا حنققو مZو ¢ندماج 

  .ٕاخل... اجلهوي، حنقق ٔ�يضا نوع من تطو�ر الس9يا¬ة
 1962رسوم دÊل ٔ�يضا ال خيفى Jليمك Jىل ٔ�نه هذا اDال مZذ امل

املتخصص يف النقل اUا{يل، تيعطي الصالحGة لوا¬د اDموJة دÊل 
املؤسسات دÊل النقل ا�يل يه وطنية تد�ر النقل اUا{يل، هناك 

صلõة العامة Jىل ٔ�هنم تيحولوا لبعض الرشاكت املاس9ت_Zاءات ٕاىل اك�ن 
�ٔnبية ٔ�نه تد�ر هاذ املسZجVٔا .  

ا�يل ) Regional Airlines( 1997 وJىل هاذ اVٔساس، اكنت مZذ
ولكن �لظروف ا�يل تتعرفوها ما ابقا�ش، وWات يف ٕاطار عقد  ،اش9تغلت

، )RAM Express( ، هاذ اVٔمر دÊل)RAM(الرب�مج ا�يل تدار مع 
مدينة اVٓن ق�ل ما ند{لو يف هاذ اليش  13وتتعرفوا ٔ�يضا Jىل ٔ�نه حوايل 

اجلنوب، يف الوسط، يف  سواء يف ،مدينة 13دÊل ما سÌٔnلكم عنه، 
اVٔقالمي دÊل الراش9يدية وورزازات و¨ريمه، ا�يل اكنت اخلطوط امللكGة 

  .تتد�ر خطوط
لكن اك�ن جوج دÊل املشالك، املشلك اVٔول هو ٔ�نه الطلب ا�يل 
عند� من {الل اUراسات، وا�يل �ٔ�يد ¨ادي تتفقوا معي هو طلبات 

كون رواج، ولكن من ¨ري مومسية وحمدودة يف التوقGت، يف الصيف تي
  . الصيف ما تيكوÇش

واملسnٔ� الثانية هو من حGث التلكفة والسعر ا�يل  لفعل ما اكÇش يف 
  .املس9توى دÊل الطمو¬ات دÊل املغاربة و¨ري املغاربة ا�يل ابغاو ي
Zقلوا

وهذا اJالش يف ٕاطار الرب�مج اVٓن دÊل اخلطوط امللكGة املغربية 
د الرب�مج ا�يل عندها معها، دا�ر�ن اVٓن مجموJة من واحلكومة يف ٕاطار عق

  . االتفاقGات مع اجلهات، Jىل ٔ�ساس ٔ�ننا نوصلو hتلف اجلهات املغربية
ابدينا  التفاقGة اVٔوىل مع اجلهة دÊل اVٔقالمي اجلهوية الصحراوية دÊلنا 
الثالث، Jىل ٔ�ساس در� اتفاقGة بني وزارة النقل، اUا{لية، ¢قgصاد 

والواك� دÊل Ìمنية اVٔقالمي اجلنوبية،  ٕالضافة ٕاىل ) RAM(واملالية، 
مليون درمه Jىل  27اجلهات الثالث، وخصصنا م�لغ حمرتم يف ¬دود 

 X}اUار البيضاء، العيون واUٓن راتبة بني اVٔ�ساس ٔ�ننا ند�رو خطوط ا
 وطانطان وبوWدور، اVٓن تقريبا هاذ اخلطوط ميكن يل نقول لمك Ìمتيش

  . Jامرة وتتجي Jامرة
اVٓن يف نفس الس9ياق راه احZا ابدينا االتفاقGة ا�يل ¨ادي Ìكون 
مكلت مع الرشق، Jىل ٔ�ساس ٔ�ننا �ربطو اUار البيضاء بوWدة، ؤ�يضا 
االتفاقGة الثالثة ا�يل عند� بني اUار البيضاء وورزازات وزا�ورة، Jىل 

دÊل الراش9يدية زا�ورة  هاذ اVٔساس ا�يل يه املنطقة ا�يل Ìلكمتو Jلهيا
وورزازات، اVٓن االتفاقGة راه احZا تقريبا يف ٕاطار التوقGع Jلهيا، Jىل 
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  . ٔ�ساس ٔ�هنا تنطلق هباذ الهدف الرئCيس ا�يل Ìلكمتو Jليه
اUور الرئCيس دÊل اUو� هنا هو ٔ�هنا تدمع هاذ اخلطوط Vٔهنا ¨ري 

  . مرحبة
نnٔكد Jليه هو ٔ�ننا ¨ادي  واUور الثاين، الس9يد الرئCس، ا�يل ابغيت

منش9يو اVٓن ٕاىل تعممي هاذ اVٔمر Jىل صعيد املغرب لكو،  ٕالضافة ٕاىل ٔ�نه 
ما ¨اد)ش تبقى اUار البيضاء فقط، تنجهتدو  ش الوا¬د ٕاىل ابغى مييش 

  . من وWدة �لعيون بال ما مير Jرب اUار البيضاء
  .شكرا الس9يد الرئCس

        ::::الس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسة
  . شكرا

 .س9يديتفضلوا 

        ::::املس
شار الس9يد املس
شار الس9يد املس
شار الس9يد املس
شار الس9يد محممحممحممحمد اVٔنصاريد اVٔنصاريد اVٔنصاريد اVٔنصاري
  .شكرا الس9يد الوز�ر

ولكن اVٓن ٔ�صبحت مngٔكد �ٔكرث من ذي ق�ل بnٔن اجلغرافGة ظلمت 
 ،ذ� إالقلمي واحلكومة كذ�،  عتبار ٔ�ن ما ٔ�رشمت ٕاليه من ٔ�قالمي

 ،)RAM Express(، اليت سرتتبط هبذه الش9بكة دÊل 12وJددها 
  . بقGت الراش9يدية حمارصة

 ورزازات وزا�ورة، ومل يذ�ر امس الراش9يدية Jىل غرار  يق ذ�رمت
اVٔقالمي، ب�C بعض اVٔقالمي اليت اس9تفادت فه%ي ¨ري معنية ال  حلصار 
السكيك وال  لطرق وال  لبحر، فZحن حمارصون، ال سكك ¬ديدية، ال 

  . طرق س9يارة، ال طا¿رة اVٓن  ل�س9بة ملطار جمهز، وال طريق س9يار
، ال ٔ�عرف، ؤ��ساءل ٔ�مام الرٔ�ي العام، هل هناك ما ميكن هاذ إالقلمي

ٔ�ن يؤدي ٕاىل هذا إالقصاء وهاذ ا3هتمCش؟ وهنا اليس الشو ين تCشوف 
  ... يف، مزÊن، اكن  Vٔوىل ٔ�ن يتلكم من دا{ل احلكومة Jىل هاذ إالقلمي

نت حGث ت
�غي متيش راه تتديك الطا¿رة، احZا راه �ٔ Jىل لك ¬ال، 
  . ¿رة، اليس الشو ينما تنلقاو طا

ولهذا ٔ�متىن، الس9يد الوز�ر،  ش Ò{ذوا هاذ اليش بعني ¢عتبار، 
Vٔنه هناك حقGقة مشالك كربى وحصار Jىل ذ� إالقلمي، هناك Ìمنية 

  . �برية وٕاقصاء �بري يف جمال النقل، سواء اجلوي ٔ�و الطريق
  .شكرا

        ::::الس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسة
  . شكرا �لس9يد املس
شار

 .، الس9يد الوز�ر، يف ٕاطار التعقGباللكمة لمك

الس9يد الوز�ر املنتدب Uى وز�ر التجهالس9يد الوز�ر املنتدب Uى وز�ر التجهالس9يد الوز�ر املنتدب Uى وز�ر التجهالس9يد الوز�ر املنتدب Uى وز�ر التجهزيزيزيزي والنقل وا�لوCWس
Gك، امللكف  والنقل وا�لوCWس
Gك، امللكف  والنقل وا�لوCWس
Gك، امللكف  والنقل وا�لوCWس
Gك، امللكف 
        :::: لنقل لنقل لنقل لنقل

  .شكرا الس9يد الرئCس

ٔ��، ال، Jىل ٔ�ية ¬ال ما ميك�ش خنيل الس9يد املس
شار يقول ٔ�ن 
هناك ٕاقصاء، ال مgعمد وال ¨ري مgعمد، احZا املغرب، وامحلد � وانت 

ذ اليش، عند� اVٔقالمي واملدن دÊلو اكملني موضوJني، Vٔن تتعرف ها
  . ٕاخل، ٔ�ظن ال... الرتكزي Jىل الراش9يدية املهمشة

وJىل ٔ�ية ¬ال، الس9يد الرئCس، ان¡ Jارفني Jىل ٔ�ن املوضوع دÊل 
الراش9يدية راه اكن يف عهد احلكومة السابقة �ميكن هاذ اخلط، وميل جGنا 

اJدوك Jىل ٔ�ن هاذ اخلط راه احZا ¨ادي ند�رو لقGناش، واحZا تنو  احZا ما
لكيش  ش �ردوه، فٕاذن هاذ إالقصاء ا�يل تتلكم Jليه راه ما اكي�ش، اك�ن 

ورزازات،  - زا�ورة، زا�ورة  - ورزازات، اUار البيضاء  - اUار البيضاء 
اك�ن اVٓن بوعرفة والراش9يدية رامه يف ٕاطار اUراسة Jىل ٔ�ساس ٔ�هنم حىت 

  . من اUمع ا�يل اك�ن دÊل اجلهة يف هاذ اVٔساس هام )س9تافدوا
الس9يد الرئCس،  ش �كون معك واحض، هاذ املدن اليت حتدد، راه ما 

وال كتõددها احلكومة، احZا تنجيبو عرض، ومع ) RAM(تتõددهاش 
من تناقشوه؟ تناقشوه مع اجلهات، الس9يد الرئCس، واجلهات يه ا�يل 

لهنا وال متيش لهنا، ٔ�� مادا يب تد�روا  كتعطينا وكتقول لنا عوض ما منيش
  . زا�ورة- ورزازات، وال تد�روا يل اUار البيضاء- يل اUار البيضاء

الراش9يدية، احZا ما {ارس�ن  –احZا ٕاىل قالوا لنا ند�رو اUار البيضاء 
والو، Vٔن اUو� ملزتمة بوا¬د املبلغ، والطا¿رة ا�يل ¨ادي متيش من اUار 

  . الراش9يدية- راه ¨ادي متيش �.ار البيضاء البيضاء لورزازات
و لتايل، ال د{ل ال اخلطوط وال �لحكومة ٕاىل اكن يش هتمCش 

� راه س
�gاوز ٕان شاء هللا، nٔ مقصود وال ¨ري مقصود، كنظن هاذ املس
ٕاضافة ٕاىل ٔ�نه إالخوان دÊلمك دÊل اجلهة هام ا�يل معهم، ويف ٕاطار النقاش 

  .وط ا�يل رامه اVٓن {دامنيهام ا�يل اعطاو� هاذ اخلط
  .شكرا الس9يد الرئCس

        ::::الس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسة
  . شكرا �لس9يد الوز�ر

ون�gقل ٕاىل السؤال اVٔ{ري املدرج يف Wدول ٔ�عامل هذه اجللسة، وهو 
دامئا يف نفس القطاع، وهو حول وضعية مراكز �سجيل الس9يارات 

تõالف واخgبارات نيل رخص الس9ياقة، واللكمة Vٔ¬د ٔ�عضاء فريق ال 
  .اللكمة لمك اVٔس9تاذ ٔ�معو، تفضلوا. ¢شرتايك ل±سط السؤال

        ::::املس
شار الس9يد عبد ا�لطيف ٔ�معواملس
شار الس9يد عبد ا�لطيف ٔ�معواملس
شار الس9يد عبد ا�لطيف ٔ�معواملس
شار الس9يد عبد ا�لطيف ٔ�معو
  .شكرا الس9يد الرئCس
  الس9يد الوز�ر احملرتم،

  السادة الوزراء،
وحنن نتدارس يف فريقZا ¬ا� ٔ�و ظاهرة حوادث السري املؤملة اليت 

تعلق جبانب من جوانب تعرفها البالد، فارتnٔينا ٔ�ن نطرح هاذ السؤال ي 
السري واجلوالن يف بالد عرف بزتايد Jدد حوادث السري، واÞي كذ� 
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عرف بnٔن احلكومة تبذل جمهودا ج�ارا من W�ٔل إال¬اطة هبا، ٕاىل درWة 
ٔ�ن الس9يد رئCس احلكومة رصح بnٔن هذا الوضع مصدر قلق  س9مترار، 

  .فالزتم مبوا�ته
ٕاال ويمت التnٔ�يد Jىل ٔ�ن اVٔس9باب كام لكام مت احلديث يف هذا املوضوع، 

Ìرجع ٕاما ٕاىل ¬ا� الس9يارة من قدÐا ٔ�و ¬ا� الطريق ٔ�و ¬ا� السائق 
وحنن �رى هذا، Jىل ٔ�ن  ..الطا·ش، كام ٔ�ن هناك جوانب ٔ�خرى تتعلق

هناك جوانب ٔ�خرى تتعلق بوضعية الس9يارة، بوضعية شهادة ٔ�و رخصة 
وكذ� مراق�هتا ومراكز الس9ياقة نفسها، و¬ا� الس9يارة ؤ�وراقها، 

  . الفحص، و¨ري ذ� من اجلوانب اليت حتيط هبذا املوضوع
اÞي حصل ٔ�ن هناك ماكتب �سمى ماكتب �سجيل الس9يارات، مع 
اVٔسف حولت ٕاىل جمرد ماكتب �ل
سجيل، يف ¬ني ٔ�ن هذه املاكتب لها 
وظيفة وقائية، تقوم  حلرص Jىل حسن وضامن حسن �سلمي اVٔوراق 

السائق يقوم بوظيفة الس9ياقة �اكمل مgطلباهتا ومسؤوليهتا، اليت جتعل 
واحلاصل ٔ�ن كثري من السائقني مشكوك يف شواهد س9ياقهتم Jىل ٔ�هنم 
مشكوك يف ٔ�وراق حصهتم، Jىل ٔ�ن الس9يارة مشكوك يف الكGفGة اليت يمت 

  . هبا �سلمي ٔ�وراقها ٔ�و ٕاJدادها وحىت تعشريها
، ٔ�ن هناك Jدد من والشائع، س9يدي الوز�ر، وهذا تعلمونه

إال{الالت يف هذا القطاع، تتعلق بضعف احلاكمة، تتعلق  جلانب 
اVٔ{اليق، تتعلق  الحنراف يف ٔ�داء الوظيفة العمومGة الوقائية، اليت 

  .ٔ�صبحت تؤدى {ارج احلدود اUنيا ملتطلباهتا
نظن ٔ�ن اVٔمر حباWة ٕاىل ٕاصالح eشلك مس9تع�ل، بدون شك ٔ��مك 

 - كنحن–الت ٔ�و Jىل اVٔقل �سمعون هبا حبمك ٔ��مك تعلمون هذه إال{ال
  . جزء من الرٔ�ي العام

مشولية يف هذا  ةهل هناك رؤي: ف�5، ال )سعنا ٕاال ٔ�ن Çسnٔلمك
الباب؟ وما يه التدابري وإالجراءات اليت ٔ�نمت مقدمون Jلهيا ٕالصالح هذه 
املراكز حىت تعيدون لها رد ¢عتبار ليك ال Ìكون جمرد �سجيل ولكن 

 ٔV؟Xداء وظيفة وقائية اكم  
  .وشكرا

        ::::الس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسة
  . شكرا الس9يد املس
شار

  .اللكمة لمك الس9يد الوز�ر يف ٕاطار اجلواب

الس9يد الوز�ر املنتدب Uى وز�ر التجهالس9يد الوز�ر املنتدب Uى وز�ر التجهالس9يد الوز�ر املنتدب Uى وز�ر التجهالس9يد الوز�ر املنتدب Uى وز�ر التجهزيزيزيزي والنقل وا�لوCWس
Gك، امللكف  والنقل وا�لوCWس
Gك، امللكف  والنقل وا�لوCWس
Gك، امللكف  والنقل وا�لوCWس
Gك، امللكف 
        :::: لنقل لنقل لنقل لنقل

  .شكرا الس9يد الرئCس
هاذ املوضوع شكرا الس9يد املس
شار احملرتم Jىل التناول دÊلمك دÊل 

وا�يل  لفعل من املواضيع ا�يل ميكن لنا نعتربوها مركزية يف ٕاطار املنظومة 
  .دÊل إالصالح دÊل نظام النقل

ٕاشارات ٔ�ولية فقط، اVٓن احلديث عن احلوادث دÊل السري �ٔ�يد ٔ�نه 
{الل الثالث س9نوات اVٔ{رية اكن وا¬د النوع دÊل الزتايد، لكن يف 

 عند� ٕاىل ٔ�واخر شهر �ٔكتو�ر تت±ني Jىل ٔ�نه حنن إالحصائيات ا�يل 2013
اVٓن ٕان شاء هللا رب العاملني ¨ادي �مكلو الس9نة، يف شهر �ٔكتو�ر راه 

، ورمبا ¨ادي نوصلو ٕان شاء - 12%يف العدد دÊل القgىل،   - 12احZا 
، ٕاىل ابقات اVٔمور ¨ادية يف نفس املنحىن، - 11، - 10هللا ٕاىل تقريبا ٕاىل 

حتسن، وهذا التحسن �جت Jىل س9ياسات ا�يل دمعت  مبعىن ٔ�ن هناك
  .هذا القطاع، وا�يل امشات يف هذا ¢جتاه

املسnٔ� الثانية ا�يل ابغيت �ركز Jلهيا يف ٕاطار الرؤية الشامX دÊل 
إالصالح دÊل هاذ املوضوع دÊل املراكز دÊل �سجيل الس9يارات ا�يل 

قة دÊل الوزارة مع املنظامت تفضلتو هبا هو املوضوع املتعلق ٔ�ساسا  لعال
ا�يل تتابع هاذ امللف دÊل الرشوة و¨ريو، فدر� اتفاقGة، الوزارة دارت 

، Jىل ٔ�ساس ٔ�نه يه )Transparency(مع  2012اتفاقGة يف يونيو 
، مع الهيئة املركزية �لوقاية )Transparency(عفوا ما يش مع ... خرجت

يات وعندها مجموJة من من الرشوة، وا�يل عندها مجموJة من املعط 
التدقGقات والتفاصيل ومجموJة من اVٔس9باب ا�يل املواطن تيضطر  ش 

  .يعطي فهيا الرشوة
مبعىن من  %5,3فZعطيك اVٔرقام ا�يل عندي، رخص الس9يارة عند� 

فرد ا�يل تCشدوا الرخصة دÊل الس9يارة وا¬د تيعطي الرشوة،  20ٔ�صل 
ا�يل تيعطيه، ب�C  10/1ٔ�قل من  ،)la carte grise(والبطاقة الرمادية 

 ل�س9بة �لم�االت  %30وJىل  %56عند� ٔ�رقام ا�يل تتلكم Jىل 
  . اVٔخرى

هاذ االتفاقGة مكZتنا Jىل ٔ�ننا حناولو �زلو التوصيات دÊل هاذ الهيئة 
الوطنية املركزية �لوقاية من الرشوة،  ش نبني لمك Jىل ٔ�نه  لفعل الوزارة 

ت
سمع من اVٔطراف ا�يل يه موجودة واملؤسسات  {دامة يف هاذ ¢جتاه
دÊل احلاكمة Jىل ٔ�ساس ٔ�نه تنفذ، و لتايل حنن يف هاذ إالطار ٕان شاء 
هللا ¨ادي نعملو Jىل مزيد من التÂليق، املزيد من العرصنة، املزيد من 

  .الت±س9يط
عند� اVٓن خمطط ا�يل يف الس9نة املق�X ٕان شاء هللا رب العاملني 

ما هو معلومايت، ما هو ÌكZولوجGا ¬ديثة يف مجموJة من  دÊل تعممي
القطاJات، والقطاع دÊل تدبري الرخص، البطاقة الرمادية، �سجيل 

الس9يارات، {اصة هذه الس9نة الربط بني املراكز دÊل ال
سجيل مع  
)l’homologation( ،مع التصديق، مع الفحص التقين، مع امجلارك ،

ن عن املؤسسات لكها  ش ٕاىل اك�ن يش Jىل ٔ�ساس ٔ�نه املعلومة Ìكو
Ìزو�ر يف يش �ة م�ارشة تيكون يف اجلهة اVٔخرى والطرف اVٓخر خمرب 

  .به
عند� مجموJة من إالشاكالت اVٓن ا�يل ت�ش9تغلو Jلهيا، من مناذج دÊل 
الاكمريات يف القاJة دÊل ¢مõgان، ا�يل Jىل ٔ�ساس ٔ�نه يف ¢مõgان 
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ك املواعيد ا�يل اVٓن تيا{ذوها ٕالكرتونيا ت
شوف الاكمريا عندك، عند
ٕاخل، خصك ...  ش ما يبقاش ذيك العالقة  ش Ò{ذ موJد  ش تدوز

  .تعطي، ٕاخل
امللفات دÊل الرتش9يح ٔ�يضا اVٓن ٔ�صبحت Jرب احلاسوب ميكن Jىل 
ٔ�نه إالÇسان، احللبات اVٓن عند� ¬لبات منوذجGة، عند� ٕاشاكالت يف 

 امشCت ندوز ودار يل، ؤ�� جنحت وهو بعض املواقع تيقول � ٔ��
سقطين، وهاذ احللبة دÊل الر ط يه منوذج، ¨ادي حناولو نعمموها ٕان 
شاء هللا، عند� الاكمريات يف احللبة لكها ا�يل تيدوزوا فهيا، Jىل ٔ�ساس 
ٔ�نه يش وا¬د دار يش ¬اWة ا�يل مايش حقGقGة، ممكن الاكمريا تعطيك 

  .الوضعية احلالية
        .شكرا

        ::::س9يد رئCس اجللسةس9يد رئCس اجللسةس9يد رئCس اجللسةس9يد رئCس اجللسةال ال ال ال 
  . شكرا الس9يد الوز�ر

  .اللكمة لvٔس9تاذ ٔ�معو يف ٕاطار التعقGب

        ::::املس
شار الس9يد عبد ا�لطيف ٔ�معواملس
شار الس9يد عبد ا�لطيف ٔ�معواملس
شار الس9يد عبد ا�لطيف ٔ�معواملس
شار الس9يد عبد ا�لطيف ٔ�معو
هذا يشء مجيل ومرحي يف الواقع، النتاجئ J�ٔلنمت Jلهيا، مل Ìكن هذه 

  . إالحصائيات معلومة Uى الرٔ�ي العام
Þدة وٕاضافة �لمجهود الك�ري اÊظن وهذا اعتقاد� ٔ�نه زZي اكن يقوم ف

به الس9يد زمGلمك الس9يد الر ح، ميل اكن )رشف Jىل مصاحل النقل، لنا 
ٔ�مل �بري ٔ��مك س9تضاعفون هذا اDهود لنصل ٕاىل هذه املراكز  Þات 
�وزارة النقل، ٕادارة ال ميكن ٔ�ن Çسمع فهيا بوجود رشوة �يفام اكنت دونية 

-تقوم بدور وقايئ ال�سب املعلن Jلهيا، Vٔنه لCست اكٕالدارات اVٔخرى، 
  . و�شرتك يف هذه الوظيفة محلاية اDمتع - كام قلت

ملا �رى الظروف اليت �ش9تغل فهيا هذه املؤسسات ٔ�و هذه املراكز، 
ٔ�و نوعية ٔ�و جودة اخلدمات اليت تقوم هبا، وكرثة القGل ... واملنتوج اÞي

والقال يف هذا، هذا فGه مساس مبصداقGة إالدارة، فGه مساس مبرشوع 
  .اDهودات ا�يل كتقوموا هبا eشلك قوي، واللك يعمل و)شهد بذ�

ف�5، ¢لتفات ٕاىل إال¬اطة حىت ال نبقى دامئا �هتم السائق و¬ده 
ٔ�و الس9يارة و¬دها ٔ�و كذا، ٔ�ن هناك مراكز �.و� جيب ٔ�ن �ش9تغل 
eشلك اكمل وبوعي اكمل بnٔن لها دور ٔ�سايس و�بري Wدا يف احلفاظ Jىل 

  .رقGةالسالمة الط
و�Þ، نظن بnٔن هذه إالجراءات وٕارشاك املؤسسات اVٔخرى، 
و خلصوص مؤسسات احلاكمة، لٕال¬اطة  لشلك الاكيف والاكمل هبذا 
اجلانب، س9يجعل يف الواقع ٔ�ن يعين القطاع اÞي ٔ�نمت �رشفون Jليه 
س9يكون ٔ�دى {دمات ملصلõة سالمة املواطن والتخفGض من هاذ 

  . مجليعاVٓفات اليت )شكو مهنا ا
  .وشكرا

        ::::الس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسة
  . شكرا �لس9يد املس
شار

  .الس9يد الوز�ر، لمك تعقGب

الس9يد الوز�ر املنتدب Uى وز�ر التجهالس9يد الوز�ر املنتدب Uى وز�ر التجهالس9يد الوز�ر املنتدب Uى وز�ر التجهالس9يد الوز�ر املنتدب Uى وز�ر التجهزيزيزيزي والنقل وا�لوCWس
Gك، امللكف  والنقل وا�لوCWس
Gك، امللكف  والنقل وا�لوCWس
Gك، امللكف  والنقل وا�لوCWس
Gك، امللكف 
        :::: لنقل لنقل لنقل لنقل

  . شكرا الس9يد الرئCس
ال، ٔ�� ال ميكن يل ٕاال ٔ�ن اشكر الس9يد املس
شار احملرتم Jىل هاذ 

Jلهيا، وال ميكن ٕاال ٔ�ن نتقامسها  عتبار ٔ�نه  لفعل التوجهيات ا�يل Ìلكم 
السالمة الطرقGة مرتبطة بوا¬د اDموJة دÊل املعايري وبوا¬د اDموJة 

  .دÊل املؤسسات وبوا¬د اDموJة دÊل اVٔفراد
�ٔ�يد ٔ�ن اUور دÊل احلكومة ودÊل القطاJات الوزارية هو ٔ�هنا تعمل 

 القانونية وإالطار القانوين، اVٓن حنن Jىل توفري ٔ�وال اVٔنظمة ا�يل يه
  . ت�ش9تغلو Jليه

إالطار ٔ�يضا املؤسسايت، ويف هاذ الس9ياق عند� تقريبا يف الرب�مج 
دÊل مخس س9نوات ٔ�ننا نعيد النظر يف هاذ املراكز دÊل ال
سجيل ا�يل 

مفا فوق، وا�يل الهدف مهنا يه ٔ�نه  30غيت±Zاو مهنا وا¬د تقريبا وا¬د 
ات ا�يل يه عرصية، وا�يل متكن  لفعل Jىل ٔ�نه �كون فهيا Ìكون مواصف

املواطن، سواء من {الل اUخول دÊلو وال من {الل العالقة مع 
ٓ املوظفني، ٕاىل  خره، Ìكون وا¬د اVٔرحيية، و�متكZوا Jىل ٔ�نه  لفعل يبارش �

  . العمليات ا�يل ابغى  لطريقة ا�يل يه ٕاجيابية
اس ٔ�نه مجموJة من اخلدمات ا�يل وعند� ٔ�يضا اVٓن تصور Jىل ٔ�س

الوزارة، القطاع الويص ما ميك�ش �كون طرف فهيا م�ارش، ميكن  لفعل 
هاذ اخلدمات Jىل ٔ�نه نفوتوها Jىل ٔ�ساس ٔ�نه الوزارة تقوم  Uور دÊل 
املراق�ة ا�يل هو ٔ�سايس وا�يل عند� فGه نقص �بري وعند� فGه نقص يف 

الوزارة متيش ما يبقاش عندها اUور دÊل  املوارد ال±رشية، Jىل ٔ�ساس ٔ�نه
ٓ فقط �سلمي اVٔوراق، ٕاىل  خره، هذي مسnٔ� ا�يل تقZية ا�يل اVٓن ميكن �

نت�اوزوها ٕاىل ما دون ذ� Jىل ٔ�ساس ٔ�نه  لفعل �رقاو  ملس9توى دÊل 
اVٔداء دÊل اخلدمة دÊلنا يف هاذ ال
سجيل دÊل الس9يارات ؤ�يضا دÊل 

  .ٔ�ننا �رىق ٕاىل ما نطمح ٕاليهرخص الس9ياقة و¨ريها، 
�ٔ�يد ٔ�نه اVٓن عند� وا¬د اDموJة دÊل املواقع، وعند� رمق ٔ�خرض، 
وعند� ٔ�يضا املوقع ا�يل هو دÊل التواصل دا{ل الوزارة من {الل 
اVٔنرتنCت وا�يل تيوصلنا Jليه من {الل التد{الت دÊل املواطنني اجلزء 

تجينا من هاذ املوقع دÊل االتصال الك�ري من التظلامت دÊل املواطنني ت 
�لتواصل مع الوزارة، وتنفgحو حتقGقات، واVٓن ان¡ شفgو امللفات ا�يل يه 
معروضة Jىل القضاء، وما اك�ن الش نعطيو ٔ�سامء ا�يل هذي يومني، 
ثالث Ê�ٔم، صدرت يف حقهم ٔ�حاكم، لهاذ اVٔس9باب ا�يل يه ولvٔسف 

  . الزالت ¬ارضة
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ٔ�نه الطريق دÊل إالصالح ¨ادي نبقاو ماش9يني احZا تنواJدومك Jىل 
فGه Jىل ٔ�ساس ٔ�نه ٕاال تعاو� مجيع، ٕان شاء هللا، هاذ اVٓفة دÊل الرشوة 

  . و¨ريها، ميكن ٔ�هنا ما تبقاش يف هاذ القطاJات مöل هذي
  .وشكرا

        ::::الس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسةالس9يد رئCس اجللسة
Çشكرمك الس9يد الوز�ر Jىل مسامهتمك معنا يف هذه اجللسة، كام Çشكر 

  . من سامه يف ٕاêراهئا  ملعطيات واملعلومات اUقGقة مجيع
  .ورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسة


