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  )م 2014 نونرب 11( هـ 1436من حمرم  17 ثال4ءال : التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
   .رئFس اEلسل الثايناخلليفة  ،محمد فضييلالس>يد املس�شار : الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
 SنيةواRقIقة ال وس>تة دقائق، ابتداءا من الساOة الرابعة ساعتان :التوقIتالتوقIتالتوقIتالتوقIت

  .الزوالبعد  نيالثوالث
  .م^اقشة اYٔس>ئ\ الشفهية ::::Zدول اYٔعاملZدول اYٔعاملZدول اYٔعاملZدول اYٔعامل

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

    ::::يل، رئFس اجللسةيل، رئFس اجللسةيل، رئFس اجللسةيل، رئFس اجللسةاملس�شار الس>يد محمد فضياملس�شار الس>يد محمد فضياملس�شار الس>يد محمد فضياملس�شار الس>يد محمد فضي
  .iسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Oىل ٔ�رشف املرسلني

  .iسم هللا، O�ٔلن عن افkتاح اجللسة
  حرضات السادة الوزراء احملرتمني،

  الس>يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
من اRس>تور، ووفقا ملقkضيات القانون  100معال بqٔحاكم الفصل 

جملس>نا املوقر هذه اجللسة Yٔس>ئ\ السادة اRاxيل wلمuلس، خيصص 
  .املس�شار�ن واملس�شارات احملرتمات ؤ�جوبة احلكومة Oلهيا

ق�ل الرشوع يف تناول هذه اYٔس>ئ\ املدرZة يف Zدول اYٔعامل، ٔ�عطي 
.. اللكمة wلس>يد ٔ�مني اجللسة ليتلو Oلينا ما Zد من مراسالت وقرارات

Z مني لقراءة ماYٔلس>يد اw د من مراسالت وبعدها س>ن�^اول ٔ�عطي اللكمة
 . موضوع الفقIد اليس ٔ�محد الزايدي ٕان شاء هللا يف قراءة الفاحتة

  .اللكمة wلس>يد اYٔمني

        ::::املس�شار الس>يد محيد �وسكوس، �ٔمني اEلساملس�شار الس>يد محيد �وسكوس، �ٔمني اEلساملس�شار الس>يد محيد �وسكوس، �ٔمني اEلساملس�شار الس>يد محيد �وسكوس، �ٔمني اEلس
  .شكرا الس>يد الرئFس

يف البداية، توصلت الرئاسة مبراس\ من الس>يد رئFس الفريق 
Iٔجqاللها تx ة �س>تقاليل يطلب منOلس>يد وز�ر الصناw هZل السؤال املو

والتuارة حول مqٓل القانون املنظم لغرف التuارة والصناOة واخلدمات ٕاىل 
  .Zلسة الحقة

وتوصلت كذ¡ الرئاسة مبراس\ من الس>يد رئFس فريق التجمع الوطين 
لٔ¢حرار، يطلب من xاللها تqٔجIل السؤال املوZه ٕاىل الس>يد الوز�ر 

ضوع وضعية النقل البحري ٕاىل Zلسة الحقة، امللكف £لنقل حول مو 
وبطلب من الفريق �شرتايك بتqٔجIل السؤال املوZه wلس>يد وز�ر االتصال 

  .حول ظاهرة إالجرام يف الربامج التلفزية ٕاىل Zلسة الحقة
£ل»س>بة لٔ¢س>ئ\ الشفهية والكkابية اليت توصل هبا جملس املس�شار�ن 

  :ينا�ر 11ٕاىل ¬اية يوم الثال4ء 

- Oس>ئ\ الشفهيةYٔسؤ�؛ 20: دد ا  

  ٔ�س>ئ\؛ O :5دد اYٔس>ئ\ الكkابية -

 . جواب وا¯د: Oدد اYٔجوبة الكkابية -
  .شكرا الس>يد الرئFس

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  .شكرا لمك

Oىل ٕا³ر فقدان الربملان املغريب Yٔ¯د وجوهه البارزة، ؤ�¯د فعالياته 
  .Oىل رو¯ه الطاهرةاYٔس>تاذ ٔ�محد الزايدي، س»kلو قراءة الفاحتة ´رحام 

  :امجليع وقوفاامجليع وقوفاامجليع وقوفاامجليع وقوفا
الرحمنِ  الْحمد للَّه رب الْعالَمين ،بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ

الرحيمِ مالك يومِ الدينِ إِياك نَعبد وإِياك نَستَعين اهدنَا الصِّراطَ 
مأَنْع يناطَ الَّذرص يمتَقسالَ الْمو هِملَيغْضُوبِ عرِ الْمغَي هِملَيتَ ع

منيآ .الضَّالِّين.  

 الْمرسلين والْحمدعلَى  وسالَميصفُون سبحان ربك رب الْعزّة عما 
ينالَمالْع بر للّه.  

  :الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
اEلس املوقر £نت¸اب خنرب : ٔ�يضا ٔ�ريد ٔ�ن x�ٔرب اEلس املوقر مبا ييل

املس�شار احملرتم الس>يد عبد الك�ري �رقIة ¹ئبا لرئFس املنظمة العاملية 
wلجهات، xالل امجلع العام لرؤساء اجلهات املنعقد مؤخرا بقرطاج^ة 

وهبذه املناس>بة هننئه وهن¿ املغرب، مع ممتنياتنا ½ �اكمل التوفIق . �كولوم�يا
  .والنuاح يف Áمته اجلديدة

Âرشع اYٓن يف معاجلة اYٔس>ئ\ الشفهية املدرZة يف Zدول ٔ�عامل هذه و 
مهنا �ٓنية موÄة لقطاع الش>باب والرÃضة،  3سؤ�،  19اجللسة، وOددها 

قطاOات السكىن، الرتبية الوطنية، الصناOة : سؤ� OادÃ موزOة Oىل 16و
غيل، والتuارة، الصÇة، االتصال، الثقافة، العالقات مع الربملان، ال�ش 

  .الوزارة امللكفة £لنقل
اللكمة Yٔ¯د . ٕاذن، السؤال اYٔول حول تqٔجIل بطوÉٔ Êس ٕافريقIا لٔ¢مم

السادة املس�شار�ن من الفريق �س>تقاليل لتقدمي سؤا½، فليتفضل 
  .مشكورا

        ::::املس�شار الس>يد بنجيد اYٔمنياملس�شار الس>يد بنجيد اYٔمنياملس�شار الس>يد بنجيد اYٔمنياملس�شار الس>يد بنجيد اYٔمني
  .شكرا الس>يد الرئFس

  السادة الوزراء،
  ٔ�خوايت، ٕاخواين املس�شار�ن،

عا املغرب مشهود ½ ب�^ظمي التظاهرات الرÃضية Oىل اخkالف طب
اYٓن . ٔ�نواعها، �ٓخرها هو تنظمي Éٔس العامل لٔ¢ندية البط\، حIث تلقى تنوهيا

، من املنطق ٔ�ن يطلب "ٕايبوال"Éٔس ٕافريقIا لٔ¢مم ´زامن تنظميه مع �ٓفةو£ء 
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اطنني املغرب التqٔجIل اÕي هو يف حمYٔ ،Ôن التنظمي هيدد حصة املو 
  .والسالمة العامة ببالد¹

  الس>يد الوز�ر،
Oىل تنظمي هذه التظاهرة رمغ وجود �ٓفة  )1la CAF(ٕارصار ملاذا 

  إاليبوال ٕ£فريقIا؟ 
ٔ�ال áش>مت من هذا إالرصار راحئة ا�Õن تعودوا Oىل معا�سة مصاحل 
املغرب؟ ما هو الرد احلكويم يف اجتاه العقو£ت والتوقIف اليت قد يتعرض 

  غرب من طرف �حتاد إالفريقي وإالحتاد اRويل لكرة القدم؟لها امل
  .شكرا

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
اللكمة Yٔ¯د . السؤال الثاين موضوOه تqٔجIل هناية Éٔس ٕافريقIا لٔ¢مم

  .السادة املس�شار�ن من فريق اYٔصاÊ واملعارصة، فليتفضل مشكورا

        ::::املس�شار الس>يد عبد الكرمي بومنراملس�شار الس>يد عبد الكرمي بومنراملس�شار الس>يد عبد الكرمي بومنراملس�شار الس>يد عبد الكرمي بومنر
Fسشكرا الس>يد الرئ.  

  .iسم هللا الرمحن الرحمي
، السؤال واحض، الس>يد الاكفدÃل هو املعلومة راه صدر القرار 

الوز�ر، املغرب اختذ القرار دÃل تqٔجIل التظاهرة iسçب فريوس ٕايبوال، 
êشçث £لتنظمي، ٕاذن جوج دÃل القرارات، السؤال هو ٔ�نه ماذا  الاكف

ر دÃلو، وهنا دxلنا يف س>يرتتب Oىل هذا القرار؟ املغرب م�شçث £لقرا
الس>يادة دا£، �ٓش غيرتتب Oىل هاذ القرار من الناحIة �قkصادية، من 
الناحIة الس>ياس>ية، وضع املغرب، الكرة املغربية؟ واYٓن اح^ا كنعFشو نوع 

عند¹ .. ، يعين ٔ�ننا اح^ا كنب»Iو الكرة املغربية يف ٕاطار)l’émergence(من 
  . بطوÊ حمرتفة

ب واحلكومة £لتÇديد مس>تعدة £ش تتحمل التبعات ٕاذن، واش املغر 
  دÃل هاذ القرار؟

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
 . شكرا لمك

اللكمة wلس>يد الوز�ر لٕالZابة Oىل السؤالني معا، طبعا الوقت إالجاميل 
  .دقائق w6لسؤالني هو 

        ::::الس>يد محمد والز�ن، وز�ر الش>باب والرÃضةالس>يد محمد والز�ن، وز�ر الش>باب والرÃضةالس>يد محمد والز�ن، وز�ر الش>باب والرÃضةالس>يد محمد والز�ن، وز�ر الش>باب والرÃضة
  .شكرا الس>يد الرئFس
  س�شار�ن احملرتمني،الس>يدات والسادة امل 

ٔ�وال، ٔ�ود يف البداية ٔ�ن ٔ�تقدم £لشكر wلسادة املس�شار�ن Oىل اهÁõم 
بقطاع الش>باب والرÃضة، وخصوصا بتqٔجIل ٔ�س>باب ومس�çات تqٔجIل هذا 

  .احلدث القاري اÕي كنا ن»kظره مكغاربة iشغف �بري

                                                 
1 Confédération Africaine de Football 

بعا طبعا ما ¬ادáش úرجع لٔ¢س>باب واملس�çات، اليوم لكيش �يعرفها، ط 
اكن هناك Zانب حصي اwيل �يعرفو امجليع، هناك Zانب تنظميي وهناك 

  .Zانب ٕاÂساين
اجلانب الصحي عند¹ اخkالف، و¹�ٔ كنuاوب Oىل السؤال اwيل تقدم 
به الس>يد املس�شار احملرتم، اخkالف يف الرؤية، م^ظمة الصÇة العاملية 

ريية ٔ�و ٔ�ننا والسؤال �يتطرح لها، واش خص ٕالغاء هاذ التجمعات امجلاه
  úمكلو لFس هناك خوف؟

هنا فني القراءة دÃلنا كتختلف، اجلواب ما اكÂش صارم يف هاذ �جتاه 
م^ظمة الصÇة العاملية . ٔ�و ذاك من اجلانب دÃل م^ظمة الصÇة العاملية

كتقول، وهنا كنتÇدث ٔ�مام املراق�ة والعني اليقظة دÃل الس>يد وز�ر 
ة يه كرتجع للك ¯اÊ ¯اÊ معينة، و£لتايل الصÇة، ٔ�ن التقIمي دÃل الوضعي

فqٔي ب� ½ احلق، وكزتيد وكتقول احلق الس>يادي ٔ�نه xÃذ �¯رتازات 
  .والتدابري الاكفIة محلاية مواطنيه، يعين �ي¸يل هاذ احلق

اOالش اح^ا ¬اديني يف القراءة اwيل تدارت ما م^عوش التجمعات 
الت  امجلاهريية، �يف ما م^عوش ٕا¬الق احلدود، �يف ما م^عوش ال̄ر

اجلوية، ولكن ٔ�كدوا Oىل رضورة وضع �ٓليات دÃل الت��ع ودÃل التqٔمني طبعا 
  ؟لتفادي ٔ�ي ٕاصابة هباذ املرض

هنا فني اك�ن �خkالف، اليوم خرج القرار، �يقولوا بqٔن اجلامعة ٔ�هنا 
 رفضت ٔ�هنا تلزتم £لتوارخي اwيل اكينة، اح^ا ٔ�وال ما رفضناش، اح^ا شعار¹

م�شç	ون £لتنظمي، ممتسكون £لتqٔجIل، Yٔن اكينة وا¯د القوة : واحض
قاهرة، ¹�ٔ اليوم قانونيا، يعين حىت فقهاء القانون هام �يتÇدثوا Oىل القوة 

العامل ، )un cas de force majeure(القاهرة ٔ�و ما يعرف £لفرÂس>ية 
لو ال دواء، ال اليوم Oاجز ٔ�مام وا¯د الو£ء اwيل مkفيش يف العامل، ما لقى 

  .ٕا�رة، ال �ينة، ال مضاد حIوي، ال تلقIح، ال حىت يش ¯اZة من هاذ النوع
ٔ�ش>نو هو هاذ القوة القاهرة؟ الكوارث الطبيعية ¹�ٔ قلهتا، اكرثة طبيعية 
ميكن نتغلبو Oلهيا، حنطو ٕاماكنيات وهن� ٔ�رضية وب»Iة حتتية، حروب ميكن 

التواZد دÃل الناس، ولكن اح^ا  نؤم^و، هنبطو ´رسانة ٔ�م^ية ونقدرو نؤمن
كنقولو ٔ�مام و£ء خطري، العامل حلد اYٓن ال زال Oاجزا ٔ�مام يعين مالمسة 
اجلوانب دÃلو، حىت اYٔعراض دÃلو، الس>يد وز�ر الصÇة �يقول بqٔنه 

)trompeur( ادع، ميكن حىتx ادع، مايش ¬ريx يعين ،)fantôme( ،
xادOة بوا¯د الشلك اwيل فعال يعين اYٔعراض دÃلو ما اكتباÂش، يعين 

 .كزتيد من الصعوبة دÃلو
طيب، ٔ�مام هاذ احلاالت هذي، ¹�ٔ كنqٔكد، اح^ا ما رفضناش، وٕاىل 
رديتو يف الرساÊ �يقولوا الرفض، اح^ا ما رفضناش، واح^ا كنا حريصني، 

اح^ا . وكنا دقIقني يف التعابري دÃلنا، Yٔن كنقولو الرفض ماكهنرضوش Oليه
  .تqٔجIل �wفوOات اwيل اعطيناكنطلبو ال 

اليوم، طبعا ¬ادي ´كون قراءات، ¬ادي ن»kظرو، ٔ�ن ٕاىل رديتو البال 
هاذ امللف ما كناش كنبغيو يعين ند�روه بوا¯د ال�رسع، كنا دامئا كناxذو 
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  .الوقت الاكيف £ش Âشوفو يعين التطورات دÃلو حسب املرا¯ل
املغرب ما¬ادáش áشارك، اليوم اكن اجõع، خرجوا هباذ القرار، طبعا 

هذا يشء طبيعي، Yٔن املغرب اكن هو اwيل ¬ادي حيتضن التظاهرة، ٕاذن 
ٕاذن، ٕاىل تنظم يف ب� �ٓخر، فطبعا هاذ الرشط �ي»kفي، . هو مؤهل ٔ�صال

  .و£لتايل املغرب ما¬ادáش áشارك
هذي قراءة، ولكن ماذا اكن س>يرتتب .. ٔ�ما ما س>يرتتب عن هذا القرار

لطرح اYٔول دÃل التنظمي؟ وهذي يه الكفة اwيل خصنا دامئا عن القرار يف ا
ٔ�عتقد ٔ�ن ٕاىل كنحرضو يعين الكفkني جبوج، ٔ�ش>نو ¬ادي . Âس>تحرضو

، هذا هو "اح^ا كنظمو"خنرسو واح^ا ماكنظموش، ٔ�ش>نوا ¬ادي úرحبو و
  .السؤال اwيل فعال خصنا ندققو فIه وخصنا Âشوفو يف العمق دÃلو

  ... وما �يحتاجش، يعين ما قابلش لـكنظن ٔ�ن اجلواب فIه واحض
¬ادي úرجع wلعقو£ت، هذا �يف ما قلت ¡ يف البداية، العقو£ت 
مازال ما حتدثوش Oلهيا، هام قالوا يف البيان دÃهلم بqٔن ¬ادي �كون وا¯د 
اwلجنة اwيل ¬ادي تتكون، و¬ادي êشوف Oىل حسب يعين العقو£ت اwيل 

تنصل املغرب من �لزتامات دÃلو، ¬ادي ´كون، واwيل كتنص Oىل يعين 
  . حلد اYٓن، اح^ا ما تنصلناش، وهذي دا£ �خkالف اwيل اك�ن

املغرب ال ي�^صل، ومل ي�^صل، ولن ي�^صل، ¹�ٔ كنقول ¡ ال"م، 
ورمبا ما كنqٔكدش Oليه £لشلك الاكيف، املغرب اxذا قرار دÃل التqٔجIل، 

ت، وطبعا ¬ادي ما ن�رسعوش، م�ين Oىل وا¯د القوة قاهرة اwيل كام حتدث
  .¬ادي Âشوفو ٔ�ش>نو كنتوقعو يف القرارات دÃلنا

ثق يب بqٔن مجيع السF^اريوهات يعين تدرسات، ومجيع �حõالت اح^ا 
كنمتىن ٔ�ن القرار �كون يف اجتاه .. موZد�ن لها، وٕان شاء هللا ما كنظن بqٔن

 ما كناش الرحب دÃل الكرة إالفريقIة £عتبار طبعا هاذ اYٓفة اwيل
كن»kظروها، واwيل العامل لكو وZد نفسو ٔ�ماÁا طبعا Oاجزا، وهو كFشوف 

  .فهيا
  .وشكرا

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  . شكرا لمك الس>يد الوز�ر

  .اللكمة يف ٕاطار التعقIب wلفريق �س>تقاليل، الس>يد رئFس الفريق

        ::::املس�شار الس>يد محمد اYٔنصارياملس�شار الس>يد محمد اYٔنصارياملس�شار الس>يد محمد اYٔنصارياملس�شار الس>يد محمد اYٔنصاري
  .شكرا الس>يد الرئFس

  السادة الوزراء،
  الزمI\ والزمالء،
  الس>يد الوز�ر،

ٔ�مام هذا املوضوع، اÕي áس>ت³ٔqر £هõم الرٔ�ي الوطين ورمبا ٔ�كرث من 
  :¯دود الوطن، لقد التقطنا يف جوا�مك ثالث ٕاشارات ٔ�ساس>ية

  ٔ�وال، ٔ�ن املغرب ممتسك £لتنظمي؛

  ٔ�ن املغرب ممتسك كذ¡ £لتxٔqري؛ 
ف تؤكد ٔ�ن املغرب وكذ¡ القرار اÕي صدر واÕي مفاده ٔ�ن الاك

  .رفض التنظمي
هل يف قوانني الاكف : السؤال اÕي يطرح نفسهاح^ا، الس>يد الوز�ر، 

لFس هناك ما يفIد ٔ�ن هناك Äة ميكن رفع القضية ٕا'هيا wلوساطة ٔ�و التحكمي 
ٕالصدار من ½ احلق يف ما �رى؟ هل املغرب ٔ�م الاكف؟ ٔ�و ٔ�ن القوانني 

  .ٔ�سايس Yٔن معرمك ما تذا�رتو xالية من هذا املقkىض؟ هذا يشء
ملاذا احلكومة الوصية Oىل قطاع : مث كذ¡ اÕي �روج Rى الرٔ�ي العام

الرÃضة £عتبار ٔ�ن الرساÊ اكنت موÄة من طرف الاكف ٕاىل اجلامعة 
من �ون  امللكIة لكرة القدم، واRوÊ حرشت نفسها يف هذا املوضوع انطالقا

 Êلحكومة £عتبار ٔ�ن هذا قرار س>يادي؟ سالمة املواطنني وحصهتم مو�وw  
ٔ�عتقد ٔ�ن الرٔ�ي العام من حقه ٔ�ن يعرف بعض إاليضا¯ات حول هذه 

xلفIات ٔ�و ما هو انعاكس قرار النقط، مث كذ¡ ولو يف مجل ما هو 
احلكومة يف ¯اÊ اصطداÁا £لقرار؟ من هو اYٔقوى Oىل ٔ�رض الواقع؟ 

  ضية؟ وماذا úرحب؟ وماذا خنرس كدوÊ يف هذه الق 
  .وشكرا

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة اYٓن لفريق اYٔصاÊ واملعارصة يف ٕاطار التعقIب

        ::::املس�شار الس>يد عبد الكرمي بومنراملس�شار الس>يد عبد الكرمي بومنراملس�شار الس>يد عبد الكرمي بومنراملس�شار الس>يد عبد الكرمي بومنر
¹�ٔ ¬ادي úرجع £ش اخمتتو جوا�مك، الس>يد الوز�ر، اwيل طلبنا هنا هو 

Yٓن هاذ املسÊٔq اwيل ذ�رت، حتديد إالجراءات اwيل غيقوم هبا املغرب، Yٔن ا
ما úرجعوش wلقرار، القرار اختذ، واح^ا مع القرار، املغرب ق�ل امجليع، Yٔن 

  . Ê ما فهياش معارضة وفهيا ٔ�¬لبية، املغرب ق�ل امجليعqٔ يف هاذ املس
ولكن راه غندxلو يف معركة، ومعركة قانونية ومعركة دبلوماس>ية، ؤ�نمت 

هاذ امللف، راه  تعرفون، الس>يد الوز�ر، راه �زاف دÃل اYٔنوف غتحرش يف
اك�ن الناس اwيل غتد�ر لنا احلجر يف الصباط، Yٔن £ل»س>بة ليش و¯د�ن، 
هذي راه Zاهتم من اجلنة والناس ¬Fش>تغلوا Oلهيا، ٔ�ش>نو يه إالجراءات 
اwيل غتد�روا Yٔن غيت³ٔqر الكرة املغربية، Yٔن يقدو �متنعوا النوادي دÃلنا ما 

العقو£ت املالية، واش عندمك الرد áشار�وش يف البطوالت القادمة، غتكون 
  لهاذ السF^اريوهات؟

¹�ٔ كنظن ٔ�ن عنمك يف اÕهن دÃلمك هاذ السF^اريو، ٔ�ش>نا هو الرد؟ 
اح^ا مكمثلني دÃل اYٔمة خصنا نعرفو، املسÊٔq جتاوزت دا£ �رة القدم، دا£ 
\ ٔ�خرى هو املغرب، الس>يادة، ابغينا وال �رهنا هذا قرار  راه دxلنا يف م̄ر

  .س>يادي، هاذوك الناس اح^ا ما عرف^اش ٔ�ش>نو �يتطبخ
  الس>يد الرئFس، 

اهرض Oىل املسÊٔq اكينة حممكة دÃل الرÃضة يف لوزان، اكينة ٕاجراءات 
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قانونية ¬ادي تدار، وهاذ الناس ما ¬ادي áسكkوش Yٔن راه تقاست 
مصاحل، ويش ¹س ما كتقاس هلم ال مصاحل ال والو وهاذوك خصهم 

، خص املغرب يتحرج، )l'humiliation(لزاوية، خصهم حيرصو¹ يف ا
اح^ا ما غندxلوش يف ذاك اليش اwيل فات، اح^ا اYٓن نتÇدث Oىل 
املس>تق�ل، مصلÇة املغرب والكرة املغربية Yٔن غنتÇارصو، و�ن مqkٔكد، Yٔن 

يشء طبيعي، ما  يف الاكف، هذاغنتÇارصو Yٔن اح^ا لFس لنا صوت 
 xدامني، وكتعرف �يفاش �ي¸دموا، راه عند¹ش صوت، ¹س �ٓخر�ن رامه

، الناس كت¸دم، اح^ا كنعرفو ٔ�ش>نو )les pots-de-vin(كتوصل حىت 
  .�يوقع متا

ٕاذن، راه مصاحل املغرب غترضر، سواء Oىل املس>توى الوطين Oىل 
\ بناء �رة القدم املغربية، واملشاركة دÃل املنتخبات  املامرسة، واح^ا يف م̄ر

  .املنتدÃت إالفريقIة والفرق املغربية يف
  .شكرا الس>يد الرئFس

  :الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  . شكرا

الس>يد الوز�ر، لمك الرد Oىل التعقIبات يف بضع ثوان، ٔ�ي ٔ�قل من 
  .دقIقة

        ::::الس>يد وز�ر الش>باب والرÃضةالس>يد وز�ر الش>باب والرÃضةالس>يد وز�ر الش>باب والرÃضةالس>يد وز�ر الش>باب والرÃضة
¹�ٔ ٕاىل امسحتو، السادة املس�شار�ن احملرتمني، ما ابغيناش Âس��قو، هذا 

قوش ما معنFهتاش ٔ�ننا ما مس>تعدي»ش، ولكن ما �يعنFش ٔ�ننا فاش ما ك»س��
اح^ا ما ¬ادáش حنمكو Oىل النواÃ، اح^ا كند�روها حبمكة و�كIاسة، وما 
¬ادáش Âس>بقو القرار دÃهلم، ¬ادي ن�س>ناو، هام قالوا بqٔن اك�ن قانون دÃهلم 
اwيل رمبا £ش جيربوا الرضر دÃهلم، اكينة وا¯د اEموOة دÃل الرتت�Fات اwيل 

xÃذوا، ¹�ٔ ما ابغي�ش Âس��ق، ¬ادي Âشوفو ٔ�ش>نو يه هاذ اجلزاء  ¬ادي
اwيل ¬ادي �كون وهاذ العقو£ت، حلد اYٓن ما اكي»ش اwيل �يتÇدث Oىل 
العقو£ت، العقو£ت كنتÇدثو Oلهيا اح^اÃ هناÃ وك»شوفوها يف وسائل 
إالOالم، ولكن هام حلد اYٓن £يق ما هرضوش Oلهيا، مع العمل ٔ�هنا مايش 
مس>ت;^ية ٔ�هنا ´كون، ولكن ¹�ٔ ٔ�عتقد، ن�س>ناو Âشوفو £ش �كون رد 

  .الفعل، وهذا ما �يعنFش ٔ�ننا ما Áي>I»ش
طبعا املصاحل اwيل حتدث Oلهيا الس>يد املس�شار احملرتم، املصاحل مايش 
¬ري لهيه، املصاحل حىت هنا، رمبا هاذ اليش هو اwيل �يفرس يعين وا¯د 

ا ك»شوفومه يف وا¯د القرار اwيل �يكون دÃل اEموOة دÃل امحلالت Yٔنن
دوÊ، ميكن خنطئ فIه، ¹�ٔ كنقولها، ولكن ما áشفع لنا فIه هو ٔ�ن اخلوف 
معقول Oىل الصÇة دÃل املغاربة فوق لك اعتبار، ولكن مع اكمل اYٔسف 
ك»شوفو كتا£ت اwيل كمتيش يف هاذ �جتاه، واwيل كتغذي وا¯د 

  ...رباYٔج^دات اwيل معادية wلمغ
  .وشكرا

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
. السؤال الثالث، موضوOه عودة �ٓفة الشغب ٕاىل املالعب الرÃضية

اللكمة Yٔ¯د السادة املس�شار�ن من فريق اYٔصاÊ واملعارصة لتقدمي 
  .السؤال، فليتفضل مشكورا

        ::::ييييو و و و ااااققققععععللللاااا    ددددمحممحممحممحم    ددددييييس> س> س> س> ل ل ل ل اااا    ررررااااشششش� � � � س س س س مل مل مل مل اااا
  .س>يد الرئFس احملرتمل ا

  السادة الوزراء احملرتمني،
  الس>يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

  الس>يد الوز�ر،
عرفت مجموOة من املياد�ن الرÃضية الوطنية مع بداية هذا املومس عودة 
¯االت الشغب iشلك خطري، ومل مير بعد وقت طويل Oىل ما عرفkه 
البطوÊ �¯رتافIة wلمومس السابق من مشاهد الشغب والفوىض، رخست 

فD £ت يعرف £مخلFس اYٔسود، ٕاال ٔ�ن ¯االت الشغب يف ذا�رة املواطنني 
هذه املرة x�ٔذت م^حى ٔ�كرث خطورة، متثلت يف �عتداءات Oىل قوات 
اYٔمن iشلك ¬ري مس>بوق، وتوقIف املباراة يف مشهد يبعث Oىل القلق، 

 .وáيسء لصورة الوطن، ويلوث ٔ�جواء الرÃضة الوطنية
تق�ل الرÃضة، ومتس iسمعة ؤ�مام هذه اYٓفة اخلطرية اليت هتدد مس> 

وصورة بالد¹ ٔ�مام املنتدى اRويل يف زمن �¯رتاف، نود ٔ�ن Âسائلمك، 
  :الس>يد الوز�ر، عن

  ما يه املقاربة اليت تعزتمون اعõدها لتطويق هذه اYٓفة اخلطرية؟ -

ما يه التدابري اليت اختذمتوها wلحيلوÊ دون ٕاOادة ٕانتاج م	ل هذه  -
  وح الرÃضية وx�ٔالقIة املغاربة؟السلواكت املنافIة wلر 

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  .اللكمة لمك، الس>يد الوز�ر، لٕالZابة Oىل السؤال، تفضلوا

        ::::الس>يد وز�ر الش>باب والرÃضةالس>يد وز�ر الش>باب والرÃضةالس>يد وز�ر الش>باب والرÃضةالس>يد وز�ر الش>باب والرÃضة
  .شكرا الس>يد الرئFس

  الس>يد املس�شار احملرتم،
معك وانت كتÇدث Oىل هاذ الظاهرة اwيل ¹�ٔ قلهتا  شطبعا ما غنختلف
م^اس>بة فائتة، ٔ�ن كنا كنظنو بqٔهنا ¯االت معزوÊ،  يف الغرفة اYٔوىل يف

ولكن تبني مع الوقت ٔ�ننا ٔ�مام وا¯د الظاهرة اwيل ٔ�صبحت مقلقة، بل ٔ�كرث 
من هذا وذاك ٔ�هنا والت كت¸دش الصورة دÃل املغرب، وêيسء لاكع 
ذيك اEهودات اwيل كند�رو ال يف التنظمي وال يف الب»Iات التحتية الرÃضية 

  .حىت يف اس>تق�ال تظاهرات كربى دولية وOامليةوال ٔ�يضا 
راسلت اجلامعة كتطلب مهنا تفسريات  )FIFA2(نقدر نقول ¡ ٔ�ن 

جراء ما وقع يف املقاب\ املعروفة، واwيل فعال اكنت شهدت وا¯د يعين 
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مظاهر دÃل العنف، اwيل شف^ا ٔ�ن خمزين يُعنف، بل ٔ�كرث من هذا وذاك 
اليوم ¹�ٔ قلهتا، قلت بqٔن .. »ش ¬ادي úكونوترضب iسكني، و£لتايل مفا كنظ 

حلد اYٓن ٔ�ن هاذ الظاهرة ما اعطيناهاش احلجم دÃلها، وجعز¹ ٔ�ننا فعال 
  .نتعاملو معها £لرصامة الاكفIة

ولكن اليوم ¹�ٔ كنqٔكد ¡ بqٔن ابتداء من ذاك اليش اwيل وقع، فهمنا بqٔن 
و£لتايل ¬ادي �كون  اYٔمر ما ابقاش دÃل التفلية، ما ابقاش دÃل اwلعب،

الرضب بقوة Oىل ٔ�يدي لك اwيل �يبغي يلعب £لسالمة واYٔمن والطمqٔنF^ة 
  . دÃل املواطنني

ك»شوفو يف مالعب ك»شوفو Oائالت، ك»شوفو ٔ�طفال، ك»شوفو 
Âساء، وطبعا هذاك اليش ما يش حمض الصدفة، وٕامنا �يجي Yٔن اك�ن وا¯د 

�يفاش ابغينا اح^ا هاذ . ٕاخل... الفرحاجلو دÃل �حkفالية، وا¯د اجلو دÃل 
املالعب دÃلنا فعال ´كون فضاءات Oائلية واح^ا ك»شوفو فهيا وا¯د 

   ؟املظاهر دÃل الشغب
¬ري اwيل ابغيت نqٔكد ¡ Oليه بqٔن فعال اك�ن هناك قانون، اك�ن هناك 
وا¯د اEموOة دÃل العمليات التحسFس>ية، ولكن غنقول ¡ بqٔن املقاربة 

لكنا كنقولو بو¯د�هتا ما اكفIاش، ولكن Áمة، ف¹ٔq نقول ¡ من هنا  اYٔم^ية
wلقدام راه اح^ا اهرض¹ مع املعنيني، من هنا wلقدام راه سالينا من هاذ 
الضسارة، راه من هنا wلقدام راه ما اك�ن ¬ري الردع والردع احلقIقي، Yٔن كام 

مام وا¯د الظاهرة قلت ومشكور الس>يد املس�شار احملرتم، ولينا كنتواZدو �ٔ 
اwيل مايش ¬ري فقط مقلقة بل ٔ�يضا مسKFة wلصورة دÃل املغرب سواء 

  .داxل الوطن ٔ�و xارZه
  .وشكرا

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة يف ٕاطار التعقIب لفريق اYٔصاÊ واملعارصة، تفضلوا

        ::::املس�شار الس>يد محمد العقاوياملس�شار الس>يد محمد العقاوياملس�شار الس>يد محمد العقاوياملس�شار الس>يد محمد العقاوي
واملشF^ة اليت ٔ�صبحت مع اYٔسف، حنن ٔ�مام ٕا¯دى املظاهر الشاذة 

تطبع املشهد الكروي وêيسء ٕاىل الرÃضة الوطنية، ٔ�ال ويه ظاهرة 
مع اYٔسف، هذه الظاهرة الزالت ´كرر يف مجموOة من . الشغب يف املالعب

اwلقاءات، مما س>يكرس iشلك ٔ�كرب ظاهرة العزوف يف ظل ´كرار مشاهد 
وال تليق بب� يطمح العنف ومجموOة من السلواكت اليت ال متت ٕاال الرÃضة 

  .الس>تضافة مجموOة من التظاهرات الكروية Oىل درZة �برية من اYٔمهية
اYٔ�يد ٔ�نه يف غياب تدابري حقIقIة wلÇد من ظاهرة الشغب، يف غياب 
اYٔمن داxل املالعب، تعرف ظاهرة العزوف ٕاىل املزيد من �س>تفÇال، 

ت اYٔوربية، و¬ريها من و£لتايل جهرة املشاهد واملت��ع الكروي ٕاىل البطوال
البطوالت اليت تقدم عرضا �روÃ يليق £ملشاهد، ويضمن فرZة بعيدة Oىل 

  .ٔ�صبحنا Âشاهده يف البطوÊ الوطنية -مع اYٔسف-املس>توى اÕي 

امجليع، ٕاذن، يقر بqٔن ٔ�عامل العنف والتخريب تنطلق من املالعب ومتتد 
Õ ة املباراة تدعوuIالرحب ٕاىل الشارع دون ٔ�ن ´كون ن� Êسواء يف ¯ا ،¡

ٔ�و اخلسارة، لتتحول الفرZة املفرتضة ٕاىل �عتداء Oىل الالعبني، حاكم 
والطامق التقين والصÇافة، بل وحىت Oىل رZال اYٔمن، ومل áسمل من هذه 
الظاهرة ق�ل ٔ�ن تتوسع هذه السلواكت الال رÃضية ل�شمل الشارع العام، 

و�عتداء Oىل املواطنني وممتلاكهتم فق وما يطا½ من ختريب الواÄات واملرا
 .و¬ريها من مظاهر إالxالل اخلطري £Yٔمن...) س>يارات(

ٔ�ما عن اYٔس>باب املبارشة wلظاهرة، فقد تلتقي لك التفسريات يف 
  : ٕارZاعها ٕاىل

 Oدم هتي� الظرف املالمئة لعملية الولوج ٕاىل املالعب واخلروج مهنا؛  -

 ة املتطورة؛Oدم اعõد ´ك^ولوجIا املراق� -

Oدم مالءمة الطاقة �س�Iعابية wلمالعب واحلاZة املزتايدة Oىل  -
 . ارتياد املالعب من طرف امجلهور

ة ٕاطالع وسائل إالOالم بدورها   ...من بني احللول املق̄رت

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  . شكرا الس>يد املس�شار

  .الس>يد الوز�ر، لمك التعقIب يف بضع ثوان ٕان ٔ�ردمت

        ::::الش>باب والرÃضةالش>باب والرÃضةالش>باب والرÃضةالش>باب والرÃضةالس>يد وز�ر الس>يد وز�ر الس>يد وز�ر الس>يد وز�ر 
يف هاذ بضع ثواين ما ميكن يل ¬ري úمثن ال"م اwيل Zا يف التدxل دÃل 
الس>يد املس�شار احملرتم، هاذ اليش ما غنختلفوش Oليه، وفعال هاذ اليش 

  . اك�ن
¹�ٔ ٔ�عتقد ٔ�ن اليوم رمبا ما ¬ادáش منيل Oليك اكع ذاك اليش اwيل 

امحلالت التحسFس>ية كند�رو، و¬ادي نقول ¡ اس>تصدار القانون و 
وإالجراءات اwيل اxذات اجلامعة، ٔ�عتقد ٔ�ن اليوم خصنا ٕاOادة فkح وا¯د 
النقاش جامعي Zاد يف هاذ املوضوع، وتعميق البحث عن الس>بل طبعا اwيل 
¬ادي ´كون ¹جعة wلقضاء Oىل هاذ اYٓفة يف ٕاطار وا¯د املقاربة اwيل 

  .ابغيناها ´كون êشار�ية و�ينخرط فهيا امجليع
وما �رهناش ٔ�ن مادام اYٔس>ئ\ كتجي من هنا، ما �رهناش ٔ�ن �كون 
وا¯د يوم درايس اwيل ¬ادي ي�^ظم هنا Oىل مس>توى الغرفة الثانية مادام 
عند¹ ٔ�خصائيني يف الرÃضة هناÃ يف هاذ الغرفة هذي، ما �رهناش ٔ�ن 
�كون وا¯د اليوم درايس اwيل ´كون وا¯د املناس>بة جييو فهيا ٔ�خصائيني 

قشو املوضوع واملسÊٔq يف معقها، ونالمسو اجلوانب دÃلها، و£لتايل و¹
خنرجو بوا¯د التوصيات ٔ�يضا ابغيناها ´كون وا¯د القمية مضافة اwيل ¬ادي 

  . نقدرو نضيفوها مجيع ٕان شاء هللا يف هاذ الباب
  .وشكرا
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        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  . شكرا Oىل مسامهتمك يف هذه اجللسة

الس>يد الرئFس، يف ٕاطار نقطة نظام؟ .. املوZهن»kقل ٕاىل السؤال 
  .تفضلوا

        ::::املس�شار الس>يد عبد احلكمي ب»شامشاملس�شار الس>يد عبد احلكمي ب»شامشاملس�شار الس>يد عبد احلكمي ب»شامشاملس�شار الس>يد عبد احلكمي ب»شامش
  .شكرا الس>يد الرئFس

نقطة نظام ٕاىل امسحت، الس>يد الرئFس، مايش حول سري اجللسة، 
اجللسة امحلد Q حنييك Oىل êس>يريها، ولكن نقطة نظام مkعلقة بتطبيق 

  .مقkضيات النظام اRاxيل
س>تuدات اwيل Zا هبا النظام اRاxيل اجلديد هو ٔ�نه لكام تعلق ٕا¯دى امل 

اYٔمر مبوضوع اwيل كFشغل الرٔ�ي العام الوطين، ونظن بqٔن هاذ املوضوع 
اwيل ´لكمنا فIه مع الس>يد الوز�ر احملرتم شا¬ل الرٔ�ي العام، مايش الكروي 

  .ولكن الرٔ�ي العام الوطين
ش يقدم اكفة ظاهر بqٔن الس>يد الوز�ر ما عندوش الوقت £

التوضيÇات، ٔ�ظن ٔ�نه اح^ا السؤال دÃلنا ملا سqٔلنا حول السF^اريوهات 
  . وحول اRراسات اليت O�ٔدهتا احلكومة حول تبعات هذا القرار

من النظام اRاxيل، من احلكومة ٔ�ن  Õ127¡، نلمتس، مبقkىض املادة 
اء توايف رئاسة اEلس مبعطيات كتابية Oىل ٔ�ساس ٔ�ن توزع Oىل رؤس

  . الفرق الربملانية واEموOات
  .وشكرا

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  . شكرا wلس>يد الرئFس

س>تعمل الرئاسة Oىل تطبيق هذه املادة ٕان شاء هللا يف ٔ�قرب وقت 
  .ممكن، ؤ�رجو من الس>يد الوز�ر ٔ�ن يتعاون معنا يف هذا اEال

 ون»kقل ٕاىل السؤال املوايل املوZه ٕاىل الس>يد وز�ر السكىن وس>ياسة
اللكمة . املدينة حول الس>ياسة اجلديدة wلمدينة وحتديد فضاءات wلحرف

  .Yٔ¯د السادة املس�شار�ن من فريق التÇالف �شرتايك

        ::::املس�شار الس>يد عبد الرحمي الزمزيماملس�شار الس>يد عبد الرحمي الزمزيماملس�شار الس>يد عبد الرحمي الزمزيماملس�شار الس>يد عبد الرحمي الزمزيم
  .شكرا الس>يد الرئFس

  الس>يد الرئFس،
  السادة الوزراء،

  الس>يدة والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
وزارة السكىن بلورة وتنفIذ س>ياسة Zديدة مضن املهام اجلديدة ل

wلمدن، وقد رشعمت فعال يف تنفIذ �رامج كربى يف Oدد من املدن املغربية 
الكربى واملتوسطة والصغرية، ٕالOادة هيلكهتا لت»سجم وهذه الس>ياسة 
اجلديدة، ومراOاة Oدد من املعايري احلرضية يف املدن اجلديدة الناش>ئة ؤ�يضا 

وهذه الس>ياسة اجلديدة wلمدينة اليت متارسوهنا �لك . امئةيف توسع املدن الق

Zدية واقkدار اكنت رضورية اعتبارا ملا ´رامك من سلبيات يف اEال احلرضي 
  . والفوىض اليت يعرفها هذا اEال وضعف تنظميه

ومن مضن هذه السلبيات املطلوب التغلب Oلهيا يف املدن وجود 
وسط ٔ�حIاء سك^ية ٔ�و شوارع  ٔ�وراش حلرفIني من خمتلف التخصصات

ذات طابع جتاري، وحىت قرب بعض املؤسسات العامة م	ل املصÇات 
واملراكز الصحية واملدارس، مما يؤ³ر من Äة Oىل املشهد احلرضي، ومن 
Äة ٔ�خرى ال�سçب يف جضيج وجو ¬ري حصي £ل»س>بة wلحرف املس>تعم\ 

ة واحلدادة واملياكنيك، Yٓالت ي»�عث مهنا الضجيج ٔ�و مواد ملوثة م	ل النuار 
مما يفرض ٕاجياد فضاءات xاصة هبذه احلرف iشلك م^ظم وبعيد عن اYٔما�ن 
اTصصة wلسكن ٔ�و التuارة ٔ�و املؤسسات العمومIة اليت يؤ³ر Oلهيا الضجيج 

 .iشلك سليب
املناطق الصناعية، الس>يد الوز�ر، ال تفي £لغرض، ؤ�¬لب احلرفIني 

 وجتهزي حمالهتم، ويضطرون يف الوضعية ¬ري قادر�ن Oىل اقkناء ٔ�رايض
احلالية ٕاىل �راء حمالت êس>تزنف الك	ري من مدخوهلم، ؤ�نمت تعرفون، الس>يد 

  .الوز�ر، احلاÊ اليت يعFش Oلهيا احلرفIون
Â ،¡Õسائلمك، الس>يد الوز�ر، عام O�ٔددمت لهذه الفKة من حIث xلق 

مدينة، مث ٔ�ال تفكرون فضاءات ملامرسة Áهنم يف ٕاطار الس>ياسة اجلديدة wل
يف ٕاجياد صيغة اجõعية ملنح حمالت يف فضاءات xاصة حتتوي Oىل لك 
املرافق الرضورية ومرتبطة iش>بكة املواصالت Oىل غرار السكن 
�جõعي، والتفكري يف صيغة �wمع م	ل إالعفاء من الرسوم والرضائب 

احلرفIني والو¯دات والتحفزي Oىل �نتظام ملا فIه مصلÇة املدينة من Äة و 
الصناعية xاصة الفقرية من Äة ٔ�خرى، وهو ما يندرج يف الس>ياسة 

  �جõعية wلحكومة؟ 
  .وشكرا

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  . شكرا لمك الس>يد املس�شار

  .الس>يد الوز�ر، لمك اللكمة لٕالZابة عن هذا السؤال، تفضلوا

        ::::ينةينةينةينةالس>يد محمد نIçل بنعبد هللا، وز�ر السكىن وس>ياسة املدالس>يد محمد نIçل بنعبد هللا، وز�ر السكىن وس>ياسة املدالس>يد محمد نIçل بنعبد هللا، وز�ر السكىن وس>ياسة املدالس>يد محمد نIçل بنعبد هللا، وز�ر السكىن وس>ياسة املد
  .شكرا لمك الس>يد الرئFس

  . شكرا الس>يد املس�شار احملرتم Oىل هذا السؤال
فعال س>ياسة املدينة تعد من املكو¹ت اجلديدة wلس>ياسات العمومIة يف 
ب�¹، ويه س>ياسة هتدف ٕاىل الربط بني خمتلف الس>ياسات يف التدxالت 

ر كذ¡ املتعلقة £لفضاءات احلرضية ٔ�ساسا، لكن ميكن ٔ�ن يتعلق اYٔم
  .£لفضاءات القروية

وهدف^ا من xالل ذ¡ هو ٔ�ن �كون تدxل اRوÊ تدxل قوي wلرفع 
من شqٔن هذه املدن، وكام ٔ�كد¹ ذ¡ يف امللتقى الوطين لس>ياسة املدينة، 
ويف لك الو4ئق اليت ٔ�نتجناها م^ذ ذ¡ احلني واملرا¯ل اليت قطعناها، ٔ�كد¹ 
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ا، ومن مضن هذه العنارص القدرة Oىل ٔ�ن هناك Oدة عنارص جيب ٔ�ن نوفره
Oىل xلق الرثوات والقدرة Oىل ٕانتاج فرص الشغل حىت úمتكن فعال من 
ٕاعطاء جناOة ٔ�قوى wلتدxل اÕي نقوم به، ؤ�ال úكkفي فقط �لك ما �رتبط 

  .£'هتيئة والرتممي والتعويض ومعاجلة اYٔحIاء، و¬ري ذ¡
اOات، من مضهنا ويف ذ¡ حنتاج ٕاىل تدxالت £يق الوزارات والقط

الثقافة، الش>ب�Fة والرÃضة، التجهزي، التعلمي، ولكن كذ¡ الوزارات امللكفة 
  .£ل»شاط الصناعي والتuاري

ويف هذا الباب O�ٔمل جIدا بqٔن هناك ¯اجIات خبصوص فD يتعلق 
£ملدينة اليت هتمتون هبا ٔ�ي سال، ولنا اس>تعداد اكمل xاصة يف االتفاقIة 

اها، واليت هتم الس>ياسات املدينة وهناك اتفاقIة 4نية اxYٔرية اليت وقعن
س>تqٔيت من Z�ٔل ٔ�ن Âسري يف �جتاه اÕي ´لكممت عنه، ٔ�ي ٔ�ن úكون من 
اRافعني، ٔ�ن úكون الوزارة الرافعة، كام فعلنا ذ¡ يف مدن ٔ�خرى من Z�ٔل 
ٔ�ن نتوفر Oىل �ر¹مج مkاكمل، �كون فIه هذا الفضاء اTصص wلحرف ٔ�و 

رثوات واÂYٔشطة الصناعية ٔ�و التuارية اTتلفة، وس>نعمل معمك ومع ٕالنتاج ال
  . £يق املتدxلني هبذه املدينة من Z�ٔل ٔ�ن نصل ٕاىل ذ¡

اYٓن، مسÊٔq الرضائب يه مسÊٔq حمبذة، لكن تعلمون ٔ�هنا ال تدxل يف 
صلب اخkصاص هذه الوزارة، ومرتبطة £لتوÄات العامة املرتبطة 

  . غربية£لس>ياسة اجلبائية امل
  .شكرا لمك

        :  :  :  :  الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  . شكرا لمك الس>يد الوز�ر

        .الس>يد املس�شار، يف بضع دقائق لمك اللكمة

        ::::املس�شار الس>يد عبد اwلطيف ٔ�معواملس�شار الس>يد عبد اwلطيف ٔ�معواملس�شار الس>يد عبد اwلطيف ٔ�معواملس�شار الس>يد عبد اwلطيف ٔ�معو
  ... اÕي هيمنا يف هذا السؤال، الس>يد الوز�ر، هو ..يف بضع دقائق

  :الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  .يف بضع ثوان

        ::::وووواملس�شار الس>يد عبد اwلطيف ٔ�معاملس�شار الس>يد عبد اwلطيف ٔ�معاملس�شار الس>يد عبد اwلطيف ٔ�معاملس�شار الس>يد عبد اwلطيف ٔ�مع
   ..يف بضع ثوان

ٔ�ن ´كون وزا́رمك êس>تحرض ¯اZات البالد ٕاىل ٕادماج ما áسمى  ..
£ملناطق احلرفIة ٔ�و مراكز wلت»ش>يط داxل مدننا م^عدمة، ويه جزء من 

يف هاذ إالطار، نقرتح ٔ�و ال úرى ¯ال ٕاال برضورة ٕاجياد . س>ياسة املدينة
والتuارة من صيغة مالمئة مؤسساتية بني وزا́رمك من Äة ووزارة الصناOة 

Äة 4نية ووزارة الصناOة التقليدية من Äة 4لثة، وامجلاOات احمللية، مع ما 
يقkيض ذا¡ من قوة ٕالزامIة Rفا´ر التحمالت املتعلقة بتحقIق �Âسuام 

  . �جõعي يف اYٔحIاء الشعبية
  .وشكرا

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  . شكرا

شكرا وشكرا Oىل .. ٕاضافة الس>يد الوز�ر، يف بضع ثوان ٕاذا اكنت �Rمك
  . مسامهتمك

ن»kقل لٔ¢س>ئ\ املوÄة ٕاىل الس>يد وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهين، 
اللكمة Yٔ¯د السادة املس�شار�ن . والسؤال اYٔول حول اRخول املدريس

  .من الفريق احلريك لتقدمي السؤال، فليتفضل مشكورا

        ::::يييييبيبيبيب Oلوي Oلوي Oلوي Oلويط ط ط ط املس�شار الس>يد اYٔمني املس�شار الس>يد اYٔمني املس�شار الس>يد اYٔمني املس�شار الس>يد اYٔمني 
  . الرمحن الرحميiسم هللا

  .شكرا الس>يد الرئFس
  السادة الوزراء،

  السادة املس�شار�ن احملرتمني،
  السادة اYٔطر،

انطلق املومس اRرايس لهذه : سؤالنا اليوم، الس>يد الوز�ر، هو اكلتايل
الس>نة حتت موZة من �نتقادات حول جودة التعلمي ببالد¹ واخلصاص يف 

إالخفاقات ورد �عتبار wلمدرسة  Oدة ختصصات، ومن Z�ٔل جتاوز هذه
العمومIة، Âسائلمك، الس>يد الوز�ر، اليوم ما يه التدابري اليت اختذمتوهنا هذه 
الس>نة، ٔ�وال لتوفري املوارد الçرشية لتuاوز �كتظاظ £Yٔقسام وتغطية 
¯اجIات لك التخصصات، و4نيا توفري الب»Iة التحتية واملرافق الصحية 

  £ملدارس؟ 
  .شكرا

        ::::س>يد رئFس اجللسةس>يد رئFس اجللسةس>يد رئFس اجللسةس>يد رئFس اجللسةال ال ال ال 
  . شكرا

  .اللكمة لمك، الس>يد الوز�ر، لٕالZابة Oىل السؤال

الس>يد عبد العظمي �روج، الوز�ر املنتدب Rالس>يد عبد العظمي �روج، الوز�ر املنتدب Rالس>يد عبد العظمي �روج، الوز�ر املنتدب Rالس>يد عبد العظمي �روج، الوز�ر املنتدب Rىىىى وز�ر الرتبية الوطنية  وز�ر الرتبية الوطنية  وز�ر الرتبية الوطنية  وز�ر الرتبية الوطنية 
        ::::والتكو�ن املهينوالتكو�ن املهينوالتكو�ن املهينوالتكو�ن املهين

  .شكرا الس>يد الرئFس احملرتم
  الس>يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

طيمك نبذة Oىل بعض £ل»س>بة �wخول املدريس لهذه الس>نة، ¬ادي نع 
فD خيص الطلب Oىل ا'متدرس، هاذ : املؤرشات دÃل اRخول املدريس

ٔ�لف تلميذ وتلميذة، ٔ�ي �زÃدة دÃل  800ماليني و 6الس>نة مت اس>تق�ال 
  .%3ٔ�لف، ٔ�ي �زÃدة دÃل  663، التالمIذ اجلدد هاذ الس>نة 2,3%

Dخيص تطو�ر ٔ�و تعز�ز العرض املدريس، هاذ الس>نة ف Dخيص ٔ�طر ف 
ٔ�لف مدرس  230، حبيث اك�ن ما يفوق %2,1التدرáس هناك زÃدة دÃل 

  . ومدرسة
 246فD خيص ب»Iات �س>تق�ال، مت تعز�ز ب»Iات �س>تق�ال بتقريبا بـ 

 10.667مؤسسة اwيل فkحت اYٔبواب دÃلها هاذ الس>نة، ٕاذن اYٓن Rينا 
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  .اRرايس مؤسسة اwيل فkحت اYٔبواب دÃلها xالل هاذ املومس
فD خيص اRمع �جõعي اwيل هو يعين خيص وا¯د العدد �بري من 

مليار درمه، �يخص  2,1اEمتع وxاصة العامل القروي، اRمع �جõعي 
مليون تلميذ  3,9املبادرة امللكIة دÃل مليون حمفظة اwيل كFس>تافد مهنا 

ٔ�لف طفل،  89: ٔ�لف تلميذ وتلميذة، النقل 812: وتلميذة، �ر¹مج تFسري
ٕاذن، هاذو هام املؤرشات اYٔساس>ية . مليون طفل 1,3: وإالطعام املدريس

  . �wخول املدريس لهذه الس>نة
  .وشكرا

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  . شكرا لمك الس>يد الوز�ر

  .لمك اللكمة يف ٕاطار التعقIب، الس>يد املس�شار، تفضل

        ::::املس�شار الس>يد اYٔمني طياملس�شار الس>يد اYٔمني طياملس�شار الس>يد اYٔمني طياملس�شار الس>يد اYٔمني طييبيبيبيب Oلوي Oلوي Oلوي Oلوي
  .شكرا الس>يد الرئFس

  الس>يد الوز�ر،
اح^ا السؤال دÃلنا ما Zاوبتو¹ش Oليه، الس>يد الوز�ر، مع اYٔسف، 
كنا تن�س>ناو £ش جيي الس>يد وز�ر الرتبية الوطنية، هو اwيل كنا عند¹ معه 

هذي راه معض\ �برية يف .. السؤال £ش جياوبنا Oىل هاذ املشالك اwيل يه
رتو املدارس، افkحتو املغرب، حلقاش انت تتقول، الس>يد الوز�ر، د

املدارس، اس>تق�لتو التالمIذ، ولكن واش وZدتو اwيل يقرهيم؟ تتعرف راه 
اك�ن املشالك يف اجلنوب الرشيق عند¹ يف اجلهة دÃل bفIاللت، عند¹ 

تلميذ ٔ�و  100اYٔقسام وحىت يف اجلهة دÃل مراcش اك�ن القسم اwيل فIه 
يد الوز�ر؟ واش ٕاىل عندك تلميذ، واش هاذو غيقراو يف نظرك، الس>  90
اRراري ¬ادي تقد تقابلهم؟ راه ما  4اRراري يف اRار دÃ¡ وال  3

ميك»ش، راه هللا حيسن اعوان هاذ املعلمني واYٔساتذة، �يفاش ¬ادي يقريو 
وا¯د يف القسم، والسقف تيقطر،  90لمك هاذ التالمIذ، الس>يد الوز�ر، 

 ٓ ê dشوف بعينك نوري ¡ هاذ وما اكيناش املرافق الصحية م^عدمة، و�
احلاالت توقف Oلهيم ¹�ٔ وÃك، والس>يد الوز�ر تنطلبو م^و �س>تق�ال £ش 
Oدة ٕاخوان �رملانيني تيطلبوا م^و �س>تق�ال £ش حيل معهم املشالك اwيل 
اكينة يف اململكة، وهو وال جواب من عندو، ما تيuاوiش السادة 

مك تد�روه يف خمتفون، وال êشوفوا الربملانيني، هاذ الس>يد الوز�ر راه خص
  .�ٓش تد�روا معه، ¹�ٔ نقول ¡ الرصا¯ة

واح^ا تتعرفوا اجلهة دÃلنا املسا¡ الصعبة وقساوة الطبيعة، ها الربد، 
ها الش>تاء، Zا الصهد الصهد اك�ن، Zا الربد اك�ن الربد، هذا راه مشلك 

ٕاىل تنغري، ٕاىل �بري عند¹ يف اجلنوب الرشيق، من زا�ورة حىت wلراش>يدية، 
ورزازات، هذي مشالك عند¹ �برية، وما £¡ مبدينة مراcش، و£لضبط 

وا¯د، هاذو راه خص يقرهيم  90يف جامOة bسلطانت يف داكنة، القسم فIه 
¯ديدان وال يقرهيم يش ¯د �ٓخر، مايش املعمل اwيل خص يقرهيم، هاذ اليش 

ما تلقاو ¯ل لهاذ املعض\ بد  اوالد الشعب وOىل املغاربة، الراه �زاف Oىل
  . هذي

وúزيدك املشلك دÃل الباكلورÃ اRولية اwيل يه مازال ما تتقريوهاش 
ل¢ٓن، ويه يف الرب¹مج دÃلمك م^عدمة، اح^ا ابغينا، الس>يد الوز�ر، 
بلمختار جيي جياوبنا Oىل هاذ املسائل، حلقاش هو اwيل عند¹ معه املشلك، 

  .مايش انت
  .وشكرا

        ::::اجللسةاجللسةاجللسةاجللسة    الس>يد رئFسالس>يد رئFسالس>يد رئFسالس>يد رئFس
  . شكرا

  .ثوان 9لمك اللكمة، الس>يد الوز�ر، يف بضع ثوان فD تبقى من دقIقة و

        ::::الس>يد الوز�ر املنتدب Rالس>يد الوز�ر املنتدب Rالس>يد الوز�ر املنتدب Rالس>يد الوز�ر املنتدب Rىىىى وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهين وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهين وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهين وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهين
  .الس>يد املس�شار احملرتم

فعال، اك�ن مشالك يف املنظومة دÃل الرتبية الوطنية، لكنا كنعرفو ٔ�ن 
 دÃل �كتظاظ، اك�ن مشالك دÃل هناك مشالك، اك�ن مشالك

ٕاخل، ولكن راه هاذ املشالك ... �نقطاع، اك�ن مشالك دÃل الهدر املدريس
راه ما ميك»ش نتغلبو Oلهيا يف ظرف س>نة، راه ما ميك»ش نتغلبو Oلهيا ¬ري 
بو¯د¹، راه هذا مشلك جممتعي، ومن طبيعة احلال خص التعبئة دÃل امجليع 

طين وال Oىل املس>توى اجلهوي، إالقلميي، Oىل ال Oىل املس>توى الو 
  .املس>توى احمليل

¬ري ٕاىل امسحت £ش جناوبك، الس>يد املس�شار احملرتم، ٕاىل ابغييت 
£ش ما جناو�كش مايش مشلك، قل يل راه ما جناو�كش، Yٔن ¹�ٔ طرحت 

  .يل سؤال، ¹�ٔ كنuاوبك Oىل السؤال، الس>يد املس�شار احملرتم
 ما خصش يش ¯د يقاطعين ميل úكون كنعطي الس>يد الرئFس، واقIال

  .اجلواب دÃيل

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  . تفضلوا الس>يد الوز�ر، تفضلوا

الس>يد املس�شار احملرتم، س>تكون لنا عودة wلموضوع ٕان شاء هللا 
مس>تق�ال سواء يف ٕاطار جلنة ٔ�و يف ٕاطار اجللسات اYٔخرى، تفضلوا 

  .الس>يد الوز�ر اهنيو التدxل دÃلمك

        ::::يد الوز�ر املنتدب Rيد الوز�ر املنتدب Rيد الوز�ر املنتدب Rيد الوز�ر املنتدب Rىىىى وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهين وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهين وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهين وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينالس> الس> الس> الس> 
ٕاذن، �يف ما قلت اك�ن هناك مشالك، ولكن هاذ املشالك يعين ما 
نقدروش نتغلبو Oلهيا يف ظرف س>نة، من طبيعة احلال xاص جمهودات 
دÃل امجليع، وبطبيعة احلال راه هاذ القضية دÃل التعلمي يه قضية وطنية 

 ٔYة اZرR£وىل.  

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  . شكرا، شكرا
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اللكمة . 2016-2010السؤال الثاين موضوOه نتاجئ خمطط التمنية لفرتة 
  .Yٔ¯د السادة املس�شار�ن من الفريق الفIدرايل، فليتفضل مشكورا

        ::::املس�شار الس>يد عبد املا¡ ٔ�فرÃاملس�شار الس>يد عبد املا¡ ٔ�فرÃاملس�شار الس>يد عبد املا¡ ٔ�فرÃاملس�شار الس>يد عبد املا¡ ٔ�فرÃطططط
  .شكرا الس>يد الرئFس

و�ن مليون شاب يف ٕاىل ´ك 2016- 2010هيدف خمطط التمنية wلفرتة 
ل القطاOات جل، وذ¡ من Z�ٔل تغطية احلاجIات املزتايدة 2016ٔ�فق 

امليثاق الوطين "الصاOدة املتعلقة £القkصاد الوطين، xاصة تلمك املرتبطة ب
من xالل مضاعفة عروض التكو�ن يف Áن الس>يارات  "لٕالقالع الصناعي

وال»س>يج واجل�  والصناOات الغذائية وإاللكرتونيات وصناOة الطاgرات
رحIل اخلدمات، £ٕالضافة ٕاىل موا�بة املشاريع الب»Iوية الكربى لالقkصاد،  ́و
اكلس>يا¯ة وتق^يات إالOالم واالتصال والبناء واYٔشغال العمومIة والنقل 

ٔ�لف مkدرب  327واملالحظ ٔ�ن Oدد املتدربني مل يتuاوز . واwلوFZس�Iك
  .x2011 -2012الل مومس 

عن التدابري وإالجراءات املت¸ذة لتحقIق  يد الوز�رالس>  Â ،¡Õسائلمك
ٔ�هداف خمطط التمنية، ومك Oدد فرص الشغل اليت مت ٕا¯داiا مضن هذا 

  اTطط؟ 
  .شكرا الس>يد الرئFس

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  . شكرا

  .لمك اللكمة، الس>يد الوز�ر، لٕالZابة Oىل السؤال، تفضلوا

        ::::الوطنية والتكو�ن املهينالوطنية والتكو�ن املهينالوطنية والتكو�ن املهينالوطنية والتكو�ن املهينالس>يد الوز�ر املنتدب Rالس>يد الوز�ر املنتدب Rالس>يد الوز�ر املنتدب Rالس>يد الوز�ر املنتدب Rىىىى وز�ر الرتبية  وز�ر الرتبية  وز�ر الرتبية  وز�ر الرتبية 
  .شكرا الس>يد الرئFس

  الس>يدات والسادة املس�شارون احملرتمون، 
هو الهدف دÃلو اYٔسايس هو عندو  2016- 2010خمطط التمنية wلفرتة 

Oالقة مكkب التكو�ن املهين، ولكن بطبيعة احلال الهدف هو مkقامس Oىل 
  . و�ن املهيناملس>توى الوطين Oرب لك الفاOلني دÃل م^ظومة التك

  :ٕاذن، اYٔهداف ثالثة

تعز�ز العرض التكويين، يعين فkح معاهد Zديدة وتعز�ز الطاقة  -
  �س�Iعابية؛

  4نيا، ´منية ٔ�مناط التكو�ن موا�بة مع ¯اجIات �قkصاد الوطين؛  -

  4لثا، ٕارشاك املهنيني يف م^ظومة التكو�ن الوطين؛ -
وم الطاقة �س�Iعابية ٕاىل ¯دود الي 2009اwيل نقدر نقول لمك وهو من 
ٔ�لف الس>نة ملاضية،  380ٔ�لف ٕاىل  40دÃل التكو�ن املهين مرت من 
  .ٔ�لف مبا فIه التكو�ن التqٔهييل 480والهدف دÃلنا الس>نة املق�\ هو 

ٔ�لف مقعد بيداغوd،  350فD خيص التكو�ن اYٔسايس، وصلنا ٕاىل 

ك تعز�ز wلطاقة ٔ�لف، يعين ٔ�ن هنا 380الس>نة املق�\ ٕان شاء هندف ٕاىل 
�س�Iعابية يعين iشلك Áم Zدا، وهذا بطبيعة احلال موا�بة مع ¯اجIات 
�قkصاد الوطين، وكذ¡ الطلب �جõعي اwيل هو Áم Zدا لتqٔهيل 
الش>باب ولتqٔهيل قدرات الش>باب £ش يندجموا جممتعيا ويف �قkصاد 

  .الوطين
ات ٔ�و فD خيص اجلانب اwيل هو عندو Oالقة مع الس>ياس

والطاقات  "النuاOة الطاقIة"، ك"ٕاقالع"�سرتاتيجيات القطاعية، ك
ٕاخل، مت ٕا¯داث Oدد �بري من املعاهد، واwيل يه اwيل من طبيعة ... املتuددة

ٔ�ذ�ر Oىل . احلال قوت ؤ�عطت فرص لهذه الس>ياسات £ش ´كون ¹حجة
ع سIçل املثال قطاع الس>يارات اwيل امحلد Q اYٓن ٔ�صبح املغرب يف بض
  .س>نوات مصدر ويعين ٔ�قوى مصدر Oىل املس>توى إالفريقي يف هذا اEال

  .وشكرا

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  . شكرا لمك الس>يد الوز�ر

  .الفريق الفIدرايل يف ٕاطار التعقIب، تفضلوا الس>يد الرئFس

        ::::املس�شار الس>يد محمد دعيدOةاملس�شار الس>يد محمد دعيدOةاملس�شار الس>يد محمد دعيدOةاملس�شار الس>يد محمد دعيدOة
  .شكرا الس>يد الرئFس

، س>بق لنا وÄنا لمك ق�ل ما نعقب Oىل اجلواب نتاع الس>يد الوز�ر
سؤال �ٓين مس>تعuل حول اYٔوضاع اليت يعFشها اليوم العديد من املعلمني 
واملعلامت ٔ�و رZال التعلمي اwيل مت �حkفاظ مهنم �زز مهنم، زدتومه يف 
التقاOد �زز مهنم، واقkطعت Oلهيم اYٔجرة دÃهلم يف شهر ٔ�كتو�ر، Yٔنه هذا 

  .تيçني �رجتال انتاع احلكومة
عوض ٔ�هنم êس>يفطوا امللفات انتاع �حkفاظ wلمصاحل املالية، ما يف 

صيفطتوهاش، اليشء اwيل xىل اليوم وا¯د العدد املئات انتاع هاذ رZال 
التعلمي ما توصلوش £Yٔجرة دÃهلم يف شهر ٔ�كتو�ر، وÕ¡ ندعومك 

  .لالس>تعuال ٕالصالح هاذ اخللل وهذه الوضعية
وÂس>تغرب ٔ�يضا لعدم اس>تuابتمك فD خيص التعقIب Oىل اجلواب، 

cحكومة wلجواب Oىل هاذ السؤال Yٔن هذي ٔ�وضاع ٔ�نمت xلقkوها اكن 
  ... Oليمك

فD خيص السؤال دÃلنا، الس>يد الوز�ر، اwيل مkعلق هبذا، احلكومة 
£ش ´كون مليون شاب، اح^ا اليوم Oىل بعد س>نة  2016الزتمت يف ٔ�فق 

ٔ�لف، xاصة ٔ�نه اليوم  327يش  هالّ العدد اwيل ´كون Ã 2016ونصف من 
ٕا¯دى إالشاكليات اwيل تيعاين مهنا �قkصاد الوطين فD خيص ضعف 
التنافس>ية هو التqٔهيل نتاع املوارد الçرشية، هو ضعف تqٔهيل املوارد 

  .الçرشية
 وÕ¡، اليوم ٔ�نمت مطالبني cحكومة £ٕالرساع ٕ£جناز ما الزتممت به يف

  . اTطط احلكويم
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 .وشكرا

        ::::يد رئFس اجللسةيد رئFس اجللسةيد رئFس اجللسةيد رئFس اجللسةالس> الس> الس> الس> 
  . شكرا

  .لمك اللكمة الس>يد الوز�ر يف بضع ثوان

        ::::الس>يد الوز�ر املنتدب Rالس>يد الوز�ر املنتدب Rالس>يد الوز�ر املنتدب Rالس>يد الوز�ر املنتدب Rىىىى وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهين وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهين وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهين وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهين
  الس>يد املس�شار احملرتم،

فD خيص الشق اYٔول دÃل السؤال، ٕاىل اكن هناك مشالك £ل»س>بة 
 ٓYساتذة راه ¬ادي حنلومه يف ٔ�قرب اYٔال، وهذا بطبيعة لبعض املعلمني واZ

احلال ما خصوش �كون، 4نيا فD خيص التكو�ن املهين راه س>نوÃ يمت 
مkدرب ومkدربة، يعين الهدف دÃل  350.000´كو�ن، الس>نة املاضية 

مليون مkدرب راه كنوصلو لو تقريبا يف ثالث س>نوات، واYٓن كنضاعفو 
kىل يعين مليون مO هودات، راه ما كنتلكموش ¬ريEدرب، بل نتلكم هاذ ا

Oىل ماليني نتاع املتدربني يف ٔ�فق الس>نوات املق�\ يف ٕاطار إالسرتاتيجية 
اwيل ك»ش>تغلو Oلهيا، واwيل ¬ادي êشوف الضوء ٕان شاء هللا يف اYٔسابيع 

  .املق�\ ٕان شاء هللا
  .شكرا

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  .شكرا

£Eال السؤال املوايل موضوOه ٕالزامIة دمع فرتة ما ق�ل ا'متدرس 
  .اللكمة Yٔ¯د السادة املس�شار�ن من فريق اYٔصاÊ واملعارصة. القروي

        ::::املس�شار الس>يد ٔ�محد التو�زياملس�شار الس>يد ٔ�محد التو�زياملس�شار الس>يد ٔ�محد التو�زياملس�شار الس>يد ٔ�محد التو�زي
  .شكرا الس>يد الرئFس
  الس>يد الوز�ر احملرتم،

تعرتي املنظومة التعلميية ببالد¹ العديد من �خkالالت لعل ٔ��رزها ما 
حول  "لرتبية والتكو�ناEلس اOYٔىل w"ٔ�كده التقر�ر اxYٔري الصادر عن 

احلرمان من احلق يف التعلمي اYٔويل Yٔطفال وفkيات املغرب، مع تفاوت �بري 
  .بني اEال احلرضي والقروي

Âسائلمك، الس>يد الوز�ر، عن ٕاسرتاتيجية القطاع لتقومي هذه 
  .�خkالالت ودمع تعممي التعلمي اYٔويل، خصوصا يف العامل القروي

  .شكرا

        ::::ةةةةالس>يد رئFس اجللسالس>يد رئFس اجللسالس>يد رئFس اجللسالس>يد رئFس اجللس
  .اللكمة لمك الس>يد الوز�ر لٕالZابة Oىل السؤال، تفضلوا

        ::::الس>يد الوز�ر املنتدب Rالس>يد الوز�ر املنتدب Rالس>يد الوز�ر املنتدب Rالس>يد الوز�ر املنتدب Rىىىى وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهين وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهين وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهين وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهين
  .شكرا الس>يد الرئFس

  الس>يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
من اRس>تور هو  31فD خيص التعلمي اYٔويل، بطبيعة احلال الفصل 

'متدرس هو حق وجيب �س>تفادة م^ه Oىل قدم واحض، �يقول Oىل ٔ�ن ا

ٕاذن، العامل القروي بطبيعة احلال خص �كون عندو حىت هو . املساواة
  .áس>تافد بنفس املس>توى اكلعامل احلرضي

  ٕاذن اYٓن ٔ�ش>نو يه الوضعية دÃل التعلمي اYٔويل؟
الوضعية دÃل التعلمي اYٔويل، اك�ن عند¹ مؤسسات تقليدية اwيل اYٓن 

تقريبا، والتعلمي اYٔويل العمويم  %26، مؤسسات عرصية %65كمتثل 
ٕاذن، فD خيص العامل القروي هاذ تقريبا . ، هذي يه الوضعية اYٓن9,5%
�ٓالف يف العامل القروي،  210ٔ�لف تلميذ وتلميذة يف التعلمي اYٔويل،  700

املشلك اwيل اك�ن يف التعلمي اYٔويل وهو ٔ�ن يعين £ش اRوÊ تضمن هاذ 
ٔ�لف تلميذ وتلميذة، هذا يعين ٔ�ن خصنا نوفرو وا¯د العدد  700تعلمي لــ ال 

من مجموع التالمIذ اwيل اكينني اYٓن يف  %�10بري من املدارس، راه تقريبا 
ٔ�لف ٔ�س>تاذ،  30م^ظومة الرتبية الوطنية، يعين خصنا نوفرو تقريبا وا¯د 

  .مدرسة 2000خصنا نوفرو تقريبا وا¯د 
واش عند¹ اYٓن يعين لك املس>تلزمات ال Oىل  واش عند¹ املوارد؟

  ٕاخل £ش نقومو هباذ املهمة؟... املس>توى املايل وال الçرشي
ٕاذن، اYٓن ك»ش>تغلو Oىل هاذ املشلك، وك»شوفو ما يه ٔ�حسن وس>ي\ 

  .بطبيعة احلال من Z�ٔل الوصول ٕاىل تعلمي ٔ�ويل ذا جودة
  .وشكرا

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  .يف ٕاطار التعقIب، تفضلوا اليس امحد فريق اYٔصاÊ واملعارصة

        ::::املس�شار الس>يد ٔ�محد التو�زياملس�شار الس>يد ٔ�محد التو�زياملس�شار الس>يد ٔ�محد التو�زياملس�شار الس>يد ٔ�محد التو�زي
  الس>يد الوز�ر،

من اRس>تور واحض، Oىل ٔ�ن التعامل مع  31يف الواقع قلتو ٔ�ن الفصل 
ٔ�فراد العامل القروي ؤ�فراد العامل احلرضي �كون بقدم املساواة، ومن xالل 

اح^ا يف البالد عند¹ لكمتمك اYٓن ¬ادي نقولو £RارZة اwيل كنقولو 
، ٔ�ي خصنا �زاف، اYٔساتذة "احلكومة £عت حامرها فD خيص هاذ العملية"

ما عند¹ش، خصنا �زاف اYٔقسام ما عند¹ش، هام اكثار ما عند¹ش، 
و£لتايل Yٔن املنظومة دÃل الرتبية والتكو�ن ال ميكن ٔ�بدا Yٔي Oاقل ٔ�ن 

دون ٔ�ن ننجح فهيا التعلمي  يفكر يف ٔ�ن ميكن ٔ�ن ننجح يف املنظومة من
اس>نني،  4اYٔويل اwيل هو ٔ�سايس فD خيص ´كو�ن الفكر دÃل التلميذ يف 

س>نFني  4اس>نني Oاد �يدxل wلمدرسة، ال يعقل  6ما كنديوه حىت 
�يضيعها، وما ميك»ش ينجح التعلمي، ال ميكن ٔ�ن ينجح التعلمي يف الب�ان 

 .اذ التعلمي اYٔويلاYٔخرى Yٔن اعطات قمية، واعطات ٔ�مهية له
مث كذ¡ اكينة خطورة Yٔن مايش ¬ري هزيتو يد�مك Oىل هاذ اليش، 
هزيتو يد�مك واعطيتوها wلتعلمي العتيق اwيل مراقب ما فIه مشلك، التعلمي 
العتيق اwيل كرتاق�و اRوÊ فD خيص املناجه، فD خيص الربامج، فD خيص 

يل كنا اصغار كنقراو يف املس>يد، يف الكفاءة دÃل ذوك اwيل �يعلموا، اح^ا م
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ٕاخل، �يعلمنا úكkبو، �يعلمنا نقراو، اYٓن دxلت ... املس>يد عند¹ ثقافkنا
 õمك انúYٔ الش؟Oدا، ما كرتاق�وا فهيا حىت والو، اZ ات ٔ�خرى خطريةÄتو
قلتو مك ¯اZة قضيناها برتcها، اOالش؟ Yٔن ميل ما وصلتوهاش xليتوها 

اخلطورة xيل اكع ما يقراو، ولكن وا¯د العدد دÃل wلجمعيات، ¹�ٔ كنقول 
امجلعيات اwيل كتعمل يف هاذ امليدان، وال مراقب فD خيص ما يدرس 

اس>نني، ما يدرس داxل تn امجلعيات ما عرفkوهاش،  w4لتالمIذ دÃل 
اOالش؟ Yٔن انõ غسلتو يد�مك Oىل هاذ التعلمي، ما عندمك £ش تصدعوا 

 w ليتوهx ،لجمعيات بطريقة فوضويةراسمك به.  
¹�ٔ كنقول ٔ�نه خصها ´كون املراق�ة، وخص اRوÊ جيب ٔ�ن تتحمل 
املسؤولية دÃلها يف هاذ املوضوع، تتحملها مايش راه عرف^ا املشالك واح^ا 
¬ادي ند�رو و¬ادي ند�رو، املغاربة اعياو من هاذ الهرضة، املغاربة ادروك 

ذ املوضوع، و£لتايل ما قداش Oىل فهموا Oىل ٔ�ن احلكومة ما قاداش Oىل ها
هاذ املوضوع �ن Oىل يقني Oىل ٔ�ن التعلمي £ملغرب ضاربو احليط و¬ادي 
يعاود يرضبوا احليط، اOالش؟ Yٔن الساس دÃلو ما اك�ن، Yٔن الساس 
اwيل هو التعلمي اYٔويل ال وجود ½ يف املغرب، ما اكي»ش يف الوجود، xيل 

£س Oلهيم اwيل ´ميش>يو الناس اwيل البعض  %26اwيل تتقول،  %26ذاك 
 à 6(س>نني إالجنلزيية، �يدxل وR البادية وR الفقري  4اRري �يقريوه يف 

ans(  ٓن مازال ماYلتعلمي �بتدايئ، اw لxب، و�يدkمازال ما �يعرف �ك
اكي»ش، هاذ اليش �يقول ¡ اYٔخ ق�اي\ اك�ن وا¯د العدد املدارس ما فهيم 

  ...ما عندمهشوالو، اYٓن مازال 

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  . شكرا الس>يد املس�شار

  .الس>يد الوز�ر، لمك اللكمة يف ٕاطار الرد Oىل التعقIب

        ::::الس>يد الوز�ر املنتدب Rالس>يد الوز�ر املنتدب Rالس>يد الوز�ر املنتدب Rالس>يد الوز�ر املنتدب Rىىىى وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهين وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهين وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهين وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهين
  الس>يد املس�شار احملرتم،

ٔ�ظن ٔ�ننا ال خنتلف Oىل اYٔمهية دÃل التعلمي اYٔويل، وما كنختلفوش 
ذ¡ Oىل اYٔمهية دÃل التعلمي بصفة Oامة، ومن طبيعة احلال لتمثني ك

القدرات الçرشية اwيل عند¹ يف البالد، واwيل يه من ٔ�ولوية اYٔولوÃت اwيل 
اYٓن فD خيص التعلمي اYٔويل ٔ�ش>نو هام التدابري اwيل عندها طابع ٔ�ولوي اYٓن 

اج، Âش>تغل Oىل ٕاOادة اwيل ك»ش>تغلو Oلهيا؟ هو اwيل ´لكمتو Oلهيا، املهن
النظر فD خيص املناجه، فD خيص الطريقة البيداغوجIة، فD خيص املراق�ة، 
ومن طبيعة احلال اك�ن وا¯د الهاجس اwيل هو Áم Zدا اwيل هو الرشاكة 
Oىل املس>توى احمليل، الرشاكة راه Áم Zدا Yٔن نتلكم Oىل Äوية مkقدمة، 

اwيل املدرسة سواء اكن مس>توى  نتلكم Oىل اخkصاصات، خصنا رشاكء
التعلمي اYٔويل ٔ�و �بتدايئ ٔ�و إالOدادي �متلكوها، خص احمليط �متلكها، هذا 

  .هو اwيل ابغينا واwيل ك»ش>تغلو Oلهيا اYٓن
  .شكرا

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  . شكرا لمك الس>يد الوز�ر، شكرا لمك Oىل مسامهتمك

الصÇة ريS يصل الس>يد ن»kقل ٕاىل اYٔس>ئ\ املوÄة ٕاىل الس>يد وز�ر 
وز�ر الصناOة والتuارة نظرا لصعوبة املواصالت، س>ن»kقل لٔ¢س>ئ\ املوÄة 

  . wلس>يد وز�ر الصÇة ريS يصل
السؤال اYٔول حول تعممي بناء املس�شفIات العمومIة Oىل املدن 
الشاطئية، اللكمة Yٔ¯د السادة املس�شار�ن من فريق التجمع الوطين 

  .شكورالٔ¢حرار، فليتفضل م 

        ::::املس�شار الس>يد محمد البكورياملس�شار الس>يد محمد البكورياملس�شار الس>يد محمد البكورياملس�شار الس>يد محمد البكوري
  .شكرا الس>يد الرئFس
  ٕاخواين املس�شار�ن، 

  السادة الوزراء،
تعرف Zل املدن الشاطئية ٕاق�اال من طرف املواطنني واملواطنات 
xالل مومس �صطياف، Oىل سIçل املثال شاطئ السعيدية، موالي 

هبة، و¬ريها من ، س>يدي افين، قاع ارساس، اجلءس املا�ٔ Áدية، ر  بوسلهام،
املدن املغربية اYٔخرى، ٕاال ٔ�ن هذه املدن رمغ ٔ�مهيهتا ال تتوفر Oىل 
مس�شفIات معومIة يف املس>توى املطلوب، وتفkقر ٕاىل i�ٔسط اخلدمات 

  .الصحية
ما هو �ر¹مج احلكومة لتعممي بناء املس�شفIات العمومIة Oىل : سؤالنا

  اكفة املدن الشاطئية؟ 
  .شكرا

        ::::لسةلسةلسةلسةالس>يد رئFس اجل الس>يد رئFس اجل الس>يد رئFس اجل الس>يد رئFس اجل 
  . شكرا wلس>يد املس�شار

        .الس>يد الوز�ر، لمك اللكمة لٕالZابة Oىل هذا السؤال، تفضلوا

        ::::الس>يد احلسني الوردي، وز�ر الصÇةالس>يد احلسني الوردي، وز�ر الصÇةالس>يد احلسني الوردي، وز�ر الصÇةالس>يد احلسني الوردي، وز�ر الصÇة
  .شكرا الس>يد الرئFس

  الس>يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمون،
ٔ�وال، الس>يد املس�شار احملرتم، من بني املس�شفIات اwيل رسد´هيا، 

  :اك�ن جوج دÃل اYٔنواع
 70اك�ن جوج مس�شفIات، هام السعيدية، اwيل هو مس�شفى دÃل 

اك�ن . 2014رس�ر اwيل بدا ال�شغيل دÃلو، وبدا وxدام هذي م^ذ بداية 
كذ¡ يف س>يدي ٕافين اwيل كنا كن�س>ناو الوOاء العقاري اwيل اxذينا هذي 
بضعة شهور، ورشعنا يف اRراسات التق^ية لبناء وجتهزي مس�شفى ٕاقلميي 

رس�ر اwيل غيبدا ٕان شاء هللا، ابدينا يف  120يد يف س>يدي ٕافين، Zد
بوا¯د الغالف مايل  2015اRراسات التق^ية، ¬ادي يبدا البناء يف س>نة 

  .مليون 175دÃل 
اك�ن النوع الثاين هام املس�شفIات اYٔخرى، املدن اYٔخرى، Áدية، 
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، 7000ها بني ، موالي بوسلهام، مري اwلفت، هاذو الساكنة دÃل ءس املا�ٔ ر 
ٔ�لف Âسمة، يه فهيا مراكز حصية اwيل تFمت التعز�ز دÃلها يف  22ٔ�لف،  20

اYٔوقات الصيفIة، يعين xالل الفرتات الصيفIة، بتجهزيات، مبوارد iرشية 
  .لسد الطلب املزتايد xالل هذه الفرتة

اwيل ¬»شري ليه، الس>يد املس�شار احملرتم، ٔ�نه بناء املس�شفIات ما 
O ش، دا£ كتعرف ت́ريكزشêاZ ىل الشاطئ وال ماO اتZ ىل مدينة واش

احلكومة خرجت هذي ٔ�س>بوOني وال ٔ�س>بوع اخلريطة الصحية واTططات 
اجلهوية لعرض العالZات، هذي اwيل غتçىن Oلهيا اwيل خصنا نب»Iو، وفني 

  . ما خصناش نب»Iو
  .شكرا الس>يد املس�شار

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  . شكرا لمك الس>يد الوز�ر

  .فريق التجمع الوطين لٔ¢حرار يف ٕاطار التعقIب، تفضلوا

        ::::املس�شار الس>يد محمد البكورياملس�شار الس>يد محمد البكورياملس�شار الس>يد محمد البكورياملس�شار الس>يد محمد البكوري
  .شكرا الس>يد الوز�ر

  الس>يد الوز�ر، 
نلمس فIمك العزمية واجلدية، لكن القطاع الصحي هو قطاع م�شعب، 

مليون Âسمة، ال يتuاوز  30فالبالد دÃلنا فهيا ما يفوق . ومشالكه ال ت»هتsي
طبFب للك  46.. طبFب للك 47ر�ن Oىل الصÇة العمومIة فIه Oدد الساه

  .يف فرÂسا م	ال 300يف توÂس و 70ٔ�لف Âسمة، مقابل  100
�ٓالف Âسمة، وهو ما جعل  10ممرضني للك  10كام ٔ�ن يف ب�¹ هناك 

دوÊ تعاين نقصا ¯ادا يف  57م^ظمة الصÇة العاملية تصنف املغرب من بني 
  .املوارد الçرشية
ياح املغاربة واZYٔانب يف هذه املناطق �صطيافIة، الس>يد وجيد الس> 

الوز�ر، صعو£ت £لغة يف الولوج ٕاىل اخلدمات الصحية، ٕاما iسçب البعد 
اجلغرايف ٔ�و iسçب من اYٔس>باب اليت تتعلق £ٕالشاكليات املالية، وميكن 

... هناك صعوبة يف مسا�رة الس>ياسة الصحية يف املغرب wلتطور اRميغرايف
  .ٕاخل

هل هناك ¯لول لهذه إالشاكليات و جتس>يد ماكمن الضعف واخللل 
�رمس س>ياسة واحضة wلمس>تق�ل الس>ياt والصحي يف املغرب، خصوصا 
ٔ�ن املغرب �متزي مبؤهالت س>ياحIة مkنوOة، من ³راث حضاري وموقع 
جغرايف اسرتاتيجي يلعب دورا يف ´منية الس>يا¯ة ودورا يف �قkصاد 

  الوطين؟
�ر جودة �س>تق�ال وZذب الس>ياح يبقى رهينا بتعممي Õ¡، فkطو 

  .امل�شفIات العمومIة ذات جودة يف املس>توى املطلوب
  .شكرا الس>يد الوز�ر

  

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  . شكرا لمك

  . الس>يد الوز�ر، لمك اللكمة يف ٕاطار التعقIب

        ::::الس>يد وز�ر الصÇةالس>يد وز�ر الصÇةالس>يد وز�ر الصÇةالس>يد وز�ر الصÇة
وال احلرضي وال اح^ا فD خيص الفوارق والتفاوbت بني العامل القروي 

ٕاخل، هاذ اليش مkفقني Oليه، واليين، الس>يد النائب احملرتم، ... بعض املدن
اwيل ابغيت نقول ¡، ¹�ٔ تنuاوبك Oىل السؤال دÃ¡ فD خيص فا�ن خص 
�كونوا املس�شفIات، راه مايش خص ´كون شاطئية، دا£ اك�ن خريطة 

  .حصية يه ٔ�داة wلتوزيع اYٔم	ل wل¸دمات الصحية
الب»Iات التحتية من مس�شفIات D خيص املوارد الçرشية، فD خيص  ف

ومصÇات xاصة، ويف ما خيص التجهزيات البيوطبية الثقI\ حبال مرسOات 
، هاذ اليش اخرج، )3les accélérateurs, scanner, IRM(اجلزيئات 

 .اخلريطة الصحيةهاذ يعين 
قانون راه يف الغرفة  النقطة الثانية يف ما خيص الس>يا¯ة، فاك�ن مرشوع

اYٔوىل عام قريب ٕان شاء هللا ¬ادي يوقع التصويت Oليه، هو القانون 
اwيل تÇkFدث Oىل هاذ املوضوع هذا لفkح £ب رٔ�س مال  131.13

املصÇات wلمس�مثر�ن ¬ري اYٔطباء واwيل تÇkFدث وا¯د اجلزء �بري فIه Oىل 
  .الس>يا¯ة والصÇة

  .شكرا الس>يد النائب احملرتم

        ::::رئFس اجللسةرئFس اجللسةرئFس اجللسةرئFس اجللسة    الس>يدالس>يدالس>يدالس>يد
  . شكرا الس>يد الوز�ر

. السؤال املوايل موضوOه انتقاالت اYٔطباء ومغادرهتم wلصÇة العمومIة
اللكمة Yٔ¯د السادة املس�شار�ن من الفريق اRس>توري لتقدمي السؤال، 

  .فليتفضل مشكورا

        ::::تضومانتتضومانتتضومانتتضومانتاملس�شار الس>يد محمد املس�شار الس>يد محمد املس�شار الس>يد محمد املس�شار الس>يد محمد 
  الس>يد الرئFس،
  السادة الوزراء،

  احملرتمني،ٕاخواين املس�شار�ن 
  الس>يد الوز�ر،

يف ظل هذه التغيريات الك	رية اليت يعرفها اYٔطباء بوزارة الصÇة، úريد 
 nمعرفة ما يه املعايري اليت تعمتدها وزا́رمك ملنح حق املغادرة يف س

  الصÇة العمومIة؟ 
مع العمل ٔ�ن هناك ٔ�قالمي ج^وبية يف ¯اZة ماسة ٕا'هيم، Oىل سIçل املثال 

طاطا اÕي تعFش ¯اÊ حرج يف نقص يف Oدد من اYٔطباء،  ال احلرص ٕاقلمي
مما áسامه يف تدين مس>توى العالج عن املواطن، ويدفع به يف ¬البية 

                                                 
3 Imagerie par Résonance Magnétique 
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اYٔوقات ٕاىل التنقل wلعالج xارج إالقلمي، وذ¡ بعد تقلص Oدد اYٔطباء يف 
طبيا لــ  45طبFب بعدما اكن يف عهد احلكومات السابقة  14عهدمك ٕاىل 

  . مةٔ�لف Âس 150
هكذا، هناك سوء تدبري �بري Oىل مس>توى س>يارات إالسعاف اليت ال 
حتتوي Oىل سائقني، مما جيعلها ¬ري ¹فعة و¬ري جمدية، ٕاضافة ٕاىل انعدام 

  .الطب العام £ٕالقلمي
úريد، الس>يد الوز�ر، تفسريمك ملنح هؤالء اYٔطباء حق املغادرة، و�يف 

  يمت تعويضهم لسد اخلصاص احلاصل؟

        ::::ئFس اجللسةئFس اجللسةئFس اجللسةئFس اجللسةالس>يد ر الس>يد ر الس>يد ر الس>يد ر 
  .لمك اللكمة الس>يد الوز�ر

        ::::الس>يد وز�ر الصÇةالس>يد وز�ر الصÇةالس>يد وز�ر الصÇةالس>يد وز�ر الصÇة
  .شكرا الس>يد الرئFس

  الس>يد املس�شار احملرتم،
ٔ�وال، فD خيص املغادرة، املغادرة اك�ن القانون دÃل الوظيفة العمومIة 

اwيل تF^ص ٔ�نه ٔ�ي وا¯د ابغى مييش ٔ�وال من حقو،  1.58.008هو القانون 
Ê ٕاال ٕاذا ق�لهتا السلطة اليت لها حق ال�سمية، ولكن ما تkFعملش £الس>تقا

يعين هاذ الناس اwيل ابغاو ميش>يو، ¹�ٔ يف رٔ�يي، �يفاش سولتFين £ش نقول 
¡، �يفاش ت»kعاملو معها يف وزارة الصÇة، اwيل ابغى مييش من حقو، 

  .�كون يف نطاق القانون
يت êشدو 4نيا، ¹�ٔ تنقول من هاذ الباب ٔ�نه اwيل ابغى مييش وxا ابغ 

يعين ¬ادي تبقى ¬ري تتضارب معه، ولكن Oىل ٔ�رض الواقع، انت ٔ�رشت 
لهاذ املشلك اwيل تتعFشوه، Oىل ٔ�رض الواقع اك�ن ¹س اwيل فهيم هاذ 
الرشوط وما تن¸ليومهش ميش>يو، اOالش ما تن¸ليوهش ميش>يو؟ Yٔن حق 
 الساكنة كتدوز ق�ل، اwلهم ٕاىل اكن يش وا¯د م	ال حط الساروت، وامىش

  . يف وضعية ¬ري قانونية، هذاك تند�رو معه القانون
و£ش نقول ¡، هاذ القضية ٔ�نه �زاف دÃل الناس تيحساب هلم راه 
تkFقال ٔ�نه غمييش يدعيه، ها هو ¹�ٔ عندي م	ال ج�ت x�ٔريا هذا حمك 
حممكة ٔ�نه بعض اYٔطباء ادOاو وزارة الصÇة ٔ�هنم عندمه احلق، ساالو 

 -هذا القايض-وانطالقا من مراOاته : "Oليمك احلمكالس>نوات دÃهلم، ونقرا 
املصلÇة العامة واملصلÇة اخلاصة اÕي يفرض م^اهضة لك  ملبدٔ� املوازنة بني

ٕاخل، تثçت ½ Zليا ٔ�ن اYٔرضار اليت ... تعسف سواء من ق�ل املواطنني
سkFحملها املرفق من Oدم قدرته Oىل تغطية الطلب الصحي £لنظر 

ولهذا، ما اعطاوش احلق، يعين ...). wلخصاص الفادح يف العرض الطيب
  . صÇةحمكوا لصاحل وزارة ال

£ش غنقول ¡، هذي تنÇاولو ما ٔ�مكن، واليين ٕاىل Zا يش وا¯د 
وحط وامىش خمالف wلقانون، راه كنطبقو معه القانون، هاذ اليش اwيل 

  . ابغيت نقول ¡، ابغييت املسطرة Oىل ٔ�رض الواقع يه اwيل تنطبقو

 .شكرا الس>يد املس�شار

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  .التÇاد اRس>توري الس>يد املس�شار احملرتم، فريق

        ::::املس�شار الس>يد محمد تضومانتاملس�شار الس>يد محمد تضومانتاملس�شار الس>يد محمد تضومانتاملس�شار الس>يد محمد تضومانت
  الس>يد الوز�ر، 

 350ٕاúمك تعرفون بqٔن ٕاقلمي طاطا �بري Zدا، حIث يصل طو½ ٕاىل 
�يلومرت، وم^اxه ش>به حصراوي، مما جيعل ارتفاع  �250يلومرت وعرضه ٕاىل 

درZة، مما يلزم س>يارة  50درZة احلرارة �بريا Zدا، حIث  يصل ٕاىل 
Iف هوايئ ومkعددة �خkصاصات، ذ¡ ل�سهيل معلية التنقل ٕاسعاف مبك 

  . لساكنة إالقلمي
وكذ¡ نطالبمك ٕ£رسال Oدد من اYٔطباء العمومIني واملمرضني لسد 
اخلصاص احلاصل £ٕالقلمي، Yٔنه يف ٔ�مس احلاZة ٕا'هيم ومجيع Äات اYٔقالمي 

 طبFب، Â14سمة عندها  160.000اجلنوبية، لكيش خصهم اYٔطباء، و
  شوف �ٓش ¬ادي ند�رو؟

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  .الس>يد الوز�ر، لمك اللكمة يف ٕاطار الرد Oىل التعقIب

        ::::الس>يد وز�ر الصÇةالس>يد وز�ر الصÇةالس>يد وز�ر الصÇةالس>يد وز�ر الصÇة
ال، الس>يد املس�شار، ¹�ٔ طاطا زرهتا، ما اعرفت واش كنت حرضت 

Ã ،عõيل زرهتا، عرفت المعنا يف �جwه ابديت وزرهتا، من املناطق ا
نقاش واxذينا ٕاجراءات، ¹�ٔ يف بعض املوارد املشالك وجتمعت معمك، واكن 

  . الçرشية
فD خيص س>يارة إالسعاف راه Zات، ¹�ٔ ميل جIت Zات، ¬ري وقع 

ال، êس>تاهلوا لك xري، دا£ ... دارت �س>يدة هللا حيفظ ٔ�نه املسائل دازت
¬ري يدxلوا ¹�ٔ راه دا�رها يف £يل، مكIفة ¹�ٔ فهمت هاذيك اجلهة، وادوييت 

، راه لكيش ¬ادي جيي £لتدرجي، ٕان شاء هللا، ¹�ٔ تنقول راه درZة O50ىل 
إالجراءات تداروا، وحرضت ¹�ٔ خشصيا وج�نا هاذ اليش اwيل تتدوي 

  .Oليه، ¬ري اكيف حصيح، واليين ٕان شاء هللا �كون xري
  .شكرا الس>يد املس�شار

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  . شكرا لمك، الس>يد الوز�ر

اللكمة . Zه لمك ٔ�يضا، ويتعلق بداء السلالسؤال الثالث واxYٔري مو 
Yٔ¯د السادة املس�شار�ن من فريق اYٔصاÊ واملعارصة، فليتفضل ممثل 

  .الفريق مشكورا

        ::::املس�شار الس>يد احلبFب �ن الطالباملس�شار الس>يد احلبFب �ن الطالباملس�شار الس>يد احلبFب �ن الطالباملس�شار الس>يد احلبFب �ن الطالب
  .شكرا الس>يد الرئFس

  .iسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة و السالم Oىل ٔ�رشف املرسلني
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  الس>يد الوز�ر،
رة عن اجلهة اTتصة يف املراق�ة الو£ئية تؤكد ٔ�ن ¯اÊ املعطيات الصاد

إالصابة بداء السل ببالد¹ يف ارتفاع مس>متر، حIث êسuل �ٓالف احلاالت 
اجلديدة س>نوO ،Ãلام ٔ�ن بالد¹ الزتمت £ش حتارب هاذ اRاء من Äة، 

  .وكذ¡ بتخفIض Âس>بة الوفIات هباذ اRاء
حىت يف اRول املتقدمة اwيل حصيح ٔ�ن هناك عودة قوية لهاذ املرض 

ختلصت م^و هذي س>نني مادام ارتباطه بعدة ٔ�مراض كداء فقدان املناOة 
ؤ�مراض ٔ�خرى، ولكن هناك نتاجئ ٕاجيابية wلربامج التحسFس>ية وكذ¡ 
لفعالية اYٔدوية اجلديدة بفضل التقدم الطيب، حبيث حىت مدة العالج مت 

  . ختفIضها
  : ءلومك عنلهذا، الس>يد الوز�ر، اح^ا ك»سا

  ٔ�وال، الربامج التحسFس>ية wلوقاية من هاذ اRاء؛
�ٓليات الكشف، وخصوصا الكشف املبكر حبيث ´كون Âس>بة : 4نيا

  العالج Zد مرتفعة؛
ٕاىل قدر هللا يش ٕاصابة، ٔ�ش>نو يه الربامج املتعلقة £ملوا�بة : و4لثا

  واملصاح�ة وكذ¡ £Rمع النفيس wلمرىض؟ 
  .وشكرا

        ::::لسةلسةلسةلسةالس>يد رئFس اجل الس>يد رئFس اجل الس>يد رئFس اجل الس>يد رئFس اجل 
  .الس>يد وز�ر الصÇة العمومIة، تفضل

        ::::الس>يد وز�ر الصÇةالس>يد وز�ر الصÇةالس>يد وز�ر الصÇةالس>يد وز�ر الصÇة
  .شكرا الس>يد الرئFس

  الس>يد املس�شار احملرتم،
رمبا ¹�ٔ ما مkفقش معك يف اYٔول ميل كتقول بqٔنه السل ¬ادي تيطلع، 
¹�ٔ ما مkفقش معك، ¬ري شوف إالحصائيات، £لعكس هذي مايش 

املنظامت هو ¬ادي وتيزنل، وليين  ٕاحصائيات مغربية، املنظمة العاملية، مجيع
، %3ٔ�و  %2مايش بذاك اليش اwيل ابغيناه، Oىل اYٔكرث س>نوÃ تيزنل بـ 

  .ؤ�نت راك Oارف هاذ اليش، هذي النقطة اYٔوىل تيزنل
¯اZ Êديدة £لضبط  82,3¯اÊ، يه  27.566اكنت عند¹  2013يف 

انت راك .. Âسمة، يه هاذ الرمق �بري، واليين اwيل خص 100.000للك 
  .Oارف هاذ اليش

فD خيص الكشف املبكر، يف املغرب اTطط الوطين اwيل رصد¹ ليه 
50  ،Ãة،  20مليون درمه س>نوÇل وزارة الصÃمليون  30مليون درمه د

مليون  50درمه دÃل الصندوق العاملي ملاكحفة الس>يدا والسل واملالرÃ يه 
Ãس>نو.  

، %85، وجناح العالج ٔ�كرث من %95ٔ�وال، الكشف املبكر ٔ�كرث من 
  . ¬ري اكيف، مkفقني

¬ري اwيل ابغيت نذ�ر ٔ�نه هاذ السل ٔ�ش>نو هو السçب دÃلو؟ راه �زاف 

دÃل الناس ¬الطني، ونقولها ¡ دا£ �لك رصا¯ة، ٕاىل اكن يش وا¯د عوال 
Oىل وزارة الصÇة بو¯دها توقف السل، راه ما معرها توقفو، Yٔن السل 

الفقر والفقراء، مرض دÃل الهشاشة، مرض الناس  ٔ�ش>نو هو؟ هو مرض
فني تkFجمعوا يف حوارض املدن، فني الناس اwيل ما عندمه املا، الناس اwيل 

واش وزارة الصÇة ... يف 10وال  5ما عندمه الضو، الناس اwيل تFسك^وا 
يعين هاذ املسائل، مايش ت»هترب، هذي ؟ .. تداوي، êسكن، تد�ر

ا xدامني فهيا، هذي احملددات �جõعية مسؤولي�^ا cحكومة، اح^
، مايش )w)les déterminants sociaux de la santéلصÇة، هذي 

مشلك وزارة الصÇة، اح^ا xدامني Oليه وخص الوقت، Yٔن هاذ اليش 
ميل تنقول ¡ املشلكة راه مايش احبال وا¯د عندو مIكروب تتعطيه 

كىن، الفقر، الهشاشة، يعين الضو، الساملضادات احليوية، هذا راه املا، 
´هتم املعFشة دÃل البالد لكها، وهنا تنحيي اRور دÃل اEمتع املدين، 

  . املنظامت ¬ري احلكومIة والناس اwيل واقفني يف هاذ اليش
¹�ٔ تنظن خص وقت �بري، حصيح، اwيل ما ن»ساوش ٔ�نه م	ال من 

، %50قص بـ ٕاىل يوم^ا هذا ان�شار معدل السل يف املغرب راه ن 1990
، هذا رمق ت�Fان �بري، نقصو £لنص، %50وٕاىل يوم^ا هذا الوفIات نقصوا بـ 

  .واليين Oىل ٔ�رض الواقع راه اxذينا س>نوات وس>نوات
  .شكرا الس>يد املس�شار

    ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  . شكرا لمك، الس>يد الوز�ر

  ..فريق اYٔصاÊ واملعارصة

        ::::املس�شار الس>يد احلبFب �ن الطالباملس�شار الس>يد احلبFب �ن الطالباملس�شار الس>يد احلبFب �ن الطالباملس�شار الس>يد احلبFب �ن الطالب
س>يد الوز�ر، Oىل اجلواب دÃلمك، ولكن املراد من طرح هاذ شكرا، ال 

سؤال فريق اYٔصاÊ هو التqٔ�يد Oىل الربامج التحسFس>ية، ملاذا؟ Yٔنه يف 
بالد¹ اليوم اك�ن Oدة ٔ�مراض فkاكة، ومع اYٔسف اك�ن غياب دÃل الربامج 

  . التحسFس>ية Oىل غرار ما تيجري اليوم مع رسطان الثدي
ة، اك�ن وا¯د الوعي، اك�ن الناس والو ´ميش>يوا اك�ن �رامج حتسFس>ي

�ك�شفوا م�كرا، ولكن اك�ن ٔ�مراض خطرية م	ال مكرض املرض دÃل 
 le(الس>يدا، مرض السل، اك�ن وا¯د الغياب، RرZة ٔ�نه اك�ن وا¯د 

relâchement (مراضYٔحسابوا ما اكي»ش هاذ اc عند الش>باب، حىت .  
لناس بqٔن اك�ن ٔ�مراض خطرية لهذا، اح^ا تنqٔكدو £ش خصنا Âشعرو ا

£ش �رجعوا اشوية xÃذوا �حkياطات دÃهلم، وما يظنوشاي راه ما 
  .اكي»ش املرض

  .وشكرا

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  . شكرا لمك، الس>يد املس�شار

  .الس>يد الوز�ر، لمك اللكمة يف ٕاطار الرد Oىل التعقIب
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        ::::الس>يد وز�ر الصÇةالس>يد وز�ر الصÇةالس>يد وز�ر الصÇةالس>يد وز�ر الصÇة
مقناش £لواجب فD خيص  ¹�ٔ مkفق معك يف هاذ النقطة، Yٔن ما

التحسFس، عند¹ نقص حصيح، واليين تنÇاولو من Äتنا، اEمتع املدين 
واملنظامت ¬ري احلكومIة، وابدينا تدرجييا ٔ�نه تتعرف املشلك اwيل العويص 
يف هاذ الوقت هذا هو الس>يدا مع داء السل، ودا£ ابدينا هذي مدة Oامني 

ليه Oىل السل، وال اwيل السل تنقلبو  ٔ�نه لك ٕاÂسان عندو الس>يدا تنقلبو
  . الس>يدا، هذا تدرجيي واليين راه اRور اEمتعي �بري Zدا

Ã ¹�ٔ ّن ٔ�وال هاذ السل املقاوم الYٔ عõه هاذ الصباح اكن عندي اج
¯اÊ، واليين راه  O150ىل الصعيد الوطين، هذا مايش كثري،  150حوايل 

املكروب دÃلو، Oىل  صعاب، Yٔن هاذو راه لك وا¯د لك Oىل حساب
حساب اRوا دÃلو، تيجيه اRوا دÃلو xاص من الوزارة، هذي لكها 

  . مسائل اwيل، ٕان شاء هللا، تنعملو Oلهيا
  .شكرا

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  . شكرا لمك، الس>يد الوز�ر، Oىل مسامهتمك

ومنر ٕاىل السؤال املوZه ٕاىل الس>يد وز�ر الصناOة والتuارة وموضوOه 
اللكمة Yٔ¯د السادة . كفI\ ملواÄة الر�ود التuاري الوطينالس>بل ال 

  .املس�شار�ن من فريق التجمع الوطين لٔ¢حرار، فليتفضل مشكورا

        ::::املس�شار الس>يد محمد املفIداملس�شار الس>يد محمد املفIداملس�شار الس>يد محمد املفIداملس�شار الس>يد محمد املفIد
يعاين قطاع التuارة ببالد¹ ر�ودا ¬ري مس>بوق، ³�ٔر سلبا Oىل اRورة 

  .�قkصادية الوطنية
  الس>يد الوز�ر احملرتم،

جراءات املس>تعu\ اليت تنوون القIام هبا ملواÄة هذا الر�ود ما يه االٕ 
  اÕي تعرفه جتارتنا الوطنية؟

  .وشكرا

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  .لمك اللكمة، الس>يد الوز�ر، لٕالZابة Oىل السؤال، تفضلوا

الس>يد موالي حفIالس>يد موالي حفIالس>يد موالي حفIالس>يد موالي حفIظظظظ العلمي، وز�ر الصناOة والتuارة و�س�Sر  العلمي، وز�ر الصناOة والتuارة و�س�Sر  العلمي، وز�ر الصناOة والتuارة و�س�Sر  العلمي، وز�ر الصناOة والتuارة و�س�Sر 
        ::::و�قkصاد الرو�قkصاد الرو�قkصاد الرو�قkصاد الرمقمقمقمقيييي

  .رئFسشكرا الس>يد ال
شكرا، الس>يد املس�شار احملرتم، Oىل هاذ السؤال، Yٔن هذا القطاع 

من الساكنة  Á21%م Zدا، �يف تيعرف امجليع هاذ القطاع عندو 
خشص يف املغرب، ٕاذن قطاع  400ال»ش>يطة يف املغرب، وكFشغل مليون و

¬ري املؤرشات اwيل عندي �ي¸الفوا اشوية هاذ وÄة نظر، ٕاىل . Áم Zدا
  :¬ادي نعطيك بعض املعطياتامسحت 

مليار  81,6القمية املضافة وصلت لـ  2013ٔ�وال، القمية املضافة، يف 

، ويف 79,8كنا يف  2012دÃل اRرمه، ٕاىل قار¹ها مع الس>نة اwيل ق�ل مهنا 
القمية املضافة زادت ب  2014هاذ الثالثة ٔ�شهر اYٔوىل دÃل  2014

  .% 1,7والثالثة ٔ�شهر الثانية بـ  1,4%
املؤرش الثاين وهو �س>هتالك دÃل اYٔرس، دÃل العائالت يف املغرب 

  .2014يف هاذ ٔ�ول الس>نة  %3,1اكن ´زاد بـ 
 les nouveaux modes(املؤرش الثالث وهو اYٔنظمة العرصية، هاذ 

de la distribution( خيص الش>باكت Dف ،)les franchises ( زادوا
يف % 39رية، واملسا¯ات الكربى بــ س>نوÃ هاذ الس>نوات اxYٔ %17بــ 

  .هاذ الس>نوات اxYٔرية
ٔ�لف  300املؤرش الرابع وهو املسا¯ات دÃل املراكز التuارية، اكنوا يف 

ٔ�لف، ٕاذن جوج مرات  612وصلوا لــ  2013، ويف 2009مرت مربع يف 
  .2013و 2009بني 

Iل املندوبية السامÃخيص املؤرش اخلامس، وهام املعطيات د Dة ف
ٔ�لف م^صب شغل يف هاذ  45´زادت  2013، س>نة )w)HCP4لتخطيط 

  .القطاع
مليار  2املؤرش دÃل �س�Sرات اخلارجIة، هاذ التuارة اس>تقطبت 

دÃل �س�Sر اخلارd، وهاذ الس>تة ٔ�شهر اYٔوىل  2013دÃل اRرمه يف 
 785مليون دÃل اRرمه، غنقارنوها £لس>نة الفارطة  789: 2014دÃل 

  .ليون دÃل اRرمهم 
ٕاذن، هاذ املؤرشات لكها حلد اYٓن كتبني ٔ�نه هاذ القطاع ما فهيش يش 

، واwيل عندHCP( ¹(مشلك اwيل �يتçني يف هاذ املعطيات اwيل �يعطيو¹ 
  .اح^ا يف الوزارة

  .شكرا

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  .اللكمة لفريق التجمع الوطين لٔ¢حرار

        ::::املس�شار الس>يد محمد املفIداملس�شار الس>يد محمد املفIداملس�شار الس>يد محمد املفIداملس�شار الس>يد محمد املفIد
را، الس>يد الوز�ر، Oىل املؤرشات وإالحصاءات، ولكن، الس>يد شك

الوز�ر، ٔ�س>باب úزول هاذ السؤال هو êشيك التuار من الر�ود التuاري 
ولهذا، اليشء اÕي جعل . وغياب الرواج، حبيث ٔ�ن احلركة ش>به مkوقفة

املشالك êس>تفÇل، مما xلق ارتفاع Âسب القضاÃ ٔ�مام احملامك حبمك غياب 
Êالس>يو.  

  الس>يد الوز�ر، 
نثق يف قد́رمك ويف وضعيتمك �رZل ٔ�عامل ¹حج، و£لتايل ن»kظر م^مك 
cحكومة اختاذ بعض إالجراءات املس>تعu\ لتحريك قطاع التuارة اRاxلية 

  . اليت ما ´زال لٔ¢سف تعاين العديد من �خkالالت
Oىل مس>توى مرشوع القانون املايل اÕي يناقش داxل جملس النواب، 

                                                 
4 Haut Commissariat au Plan 



 2014 كتو�ردورة �ٔ  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

16 

 )م 2014نونرب  11( ه 1436 حمرم 17

لمس ٔ�ي يشء يذ�ر خيدم صاحل التuار والتuارة اRاxلية Oىل اخلصوص مل ن
Oىل شالكة ما مت ٕاجنازه يف جمال الصناOة، واÕي نعتربه مرشوع طموح Zدا 

  .س>يعطي ٕاقالOا اقkصادÁ Ãم
واليت اكنت  2014من قانون املالية لــ  ú145مثن كذ¡ ٕالغاء املادة 

  .ربس>تعقد قطاع التuارة، خصوصا جتارة الق
ٕاذن، الس>يد الوز�ر، ن»kظر م^مك ٕاجراءات مس>تعu\ لتحريك اRورة 
�قkصادية الوطنية، خصوصا قطاع التuارة، فعدد �بري من التuار اليوم مه 

  .Oىل ¯افة إالفالس
  .وشكرا الس>يد الوز�ر

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  . شكرا wلس>يد املس�شار

  .نالوز�ر، لمك wلرد Oىل التعقIب يف بضع ثواالس>يد 

        ::::وز�ر الصناOة والتuارة و�س�Sر و�قkصاد الروز�ر الصناOة والتuارة و�س�Sر و�قkصاد الروز�ر الصناOة والتuارة و�س�Sر و�قkصاد الروز�ر الصناOة والتuارة و�س�Sر و�قkصاد الرمقمقمقمقييييالس>يد الس>يد الس>يد الس>يد 
  .شكرا

وفاش اح^ا xدامني  Âشوفو الوزارة �ٓش دارت هاذ الس>نوات اxYٔرية
  اليوم؟

اxدم يف عرصنة هاذ  �2008/2013يف عرفkوه دÃل  "رواج"خمطط 
مهنم هباذ املرشوع اwيل دمعهم، فالبعض مهنم  22.500التuا،ر وتوصلوا بــ 

و اYٔكرثية من هاذو اwيل وصلهم هاذ خمطط رواج شافوا رمق املعامالت زاد �ٔ 
 –و¹�ٔ مkفق معك  -درمه، لكن املشلك اwيل عند¹  4000لك شهر بــ 

نقطة بيع هذي ضعيفة Zدا، ٕاذن خصنا Âشوفو �يفاش منش>يو  22.500
  .ٔ�كرث من هذا

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  .امهتمك شكرا لمك، الس>يد الوز�ر، وشكرا Oىل مس

ن»kقل ٕاىل السؤال املوايل املوZه ٕاىل الس>يد وز�ر الثقافة حول حامية 
اللكمة Yٔ¯د السادة املس�شار�ن من فريق . امل³ٓqر التارخيية من إالهامل

  .اYٔصاÊ واملعارصة لتقدمي السؤال، فليتفضل

        ::::املس�شار الس>يد Oالل عزيويناملس�شار الس>يد Oالل عزيويناملس�شار الس>يد Oالل عزيويناملس�شار الس>يد Oالل عزيوين
  .iسم هللا الرمحن الرحمي

  الس>يد الرئFس،
  الوزراء،السادة 

  إالخوة املس�شارون،
من املعلوم ٔ�ن الك	ري من امل³ٓqر التارخيية اليت مازالت شاهدة Oىل اجلزء 
البارز من bرخينا الوطين ومالحمه النضالية الكربى، واليت êشلك مورو4 
ثقافIا �كرس الغىن احلضاري املغريب ب�^وع وتعدد روافده تتعرض لٕالهامل 

  .امل الصيانة واحلراسة والرتمميوالالم�االة بفعل غياب ٔ�ع

  .وشكرا

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  . شكرا لمك

  .الس>يد الوز�ر، لمك اللكمة لٕالZابة Oىل السؤال، تفضلوا

        ::::الس>يد محمد اYٔمني الصبيحي، وز�ر الثقافةالس>يد محمد اYٔمني الصبيحي، وز�ر الثقافةالس>يد محمد اYٔمني الصبيحي، وز�ر الثقافةالس>يد محمد اYٔمني الصبيحي، وز�ر الثقافة
  الس>يد الرئFس،

  الس>يدة املس�شارة،
  السادة املس�شارون،

من البدهيsي و . ؤالشكرا لفريق اYٔصاÊ واملعارصة Oىل طرح هاذ الس
القول ٔ�ن املغرب يتوفر Oىل ´راث مادي معامري غين ومkنوع، يضم ما 

موقع وبناية bرخيية، ويف تعاملنا مع قضية الرتاث البد ما  16.000يفوق 
نتÇالو iيشء من املوضوعية، ٔ�وال £لقول بqٔن الرتاث يف املغرب Oاىن طي\ 

£الند4ر دÃلو ن�uIة ضعف  عقود طوي\ مضت شKFا من إالهامل اwيل هدد
الوعي £Yٔمهية احلضارية و�جõعية و�قkصادية دÃل هاذ الرتاث، 
وiسçب كذ¡ ضعف إالماكنيات املالية واملادية والçرشية املرصودة لالعتناء 

  .هبذا الرتاث
4نيا، Oلينا ٔ�ن نقر كذ¡ ونعرتف ٔ�ن وزارة الثقافة تقوم م^ذ عقود 

فاظ Oىل هذا املوروث الثقايف، كام ٔ�هنا تتوفر Oىل مبجهودات ج�ارة wلح
كفاءة ومدرسة ´راثية ممتزية مكونة من ٔ�طر �رهنت Oىل كفاءهتا وطنيا 

  .ودوليا
مهية الرتاث Rى اEمتع  ٔqديد بZ لينا ٔ�ن نقر كذ¡ ٔ�ن هناك وعيO ،4لثا
 وRى اRوÊ، ؤ�حسن دليل Oىل هذا املشاريع التمنوية الكربى اليت �رOاها

صاحب اجلالÊ املn محمد السادس، نرصه هللا، واليت تتضمن شقا ٔ�ساس>يا 
�رتبط £لثقافة والرتاث، م	ل الربامج الرتاثية جبهة طنuة، تطوان، مراcش، 
فاس، اRار البيضاء، الر£ط، ٕاىل Zانب مشاريع ا'هتيئة احلضارية مبكوهنا 

  .الرتايث يف Oدة مدن
O ات مسحت هذه املقاربة اليت ´́ركزOدة قطاO التxىل التقائية تد

حكومIة، مهنا وزارة اRاxلية، وزارة السكىن وس>ياسة املدينة، وزارة 
مليون  150اث، تفوق اف بتعبئة موارد ٕاضافIة wلرت الثقافة، وزارة اYٔوق

Ãدرمه س>نو.  
ٕاىل Zانب هذا، تقوم الوزارة بعدة معليات، مهنا امحلاية القانونية Oرب 

، Oرب امحلاية املادية، وذ¡ £لعمل Oىل ´رممي وهتيئة Oدد الرتتFب والتصنيف
Áم من املواقع اYٔر�يوليوجIة واملباين التارخيية، £ٕالضافة ٕاىل توفري احلراسة 
الالزمة يف Oدد �بري من املواقع، ٕا¯داث حمافظات وتعيني حمافظني 

يق ل�س>يريها، وكذ¡ القIام جبرد الرتاث الوطين وتدوينه وتوثيقه عن طر 
  . التخز�ن الرمقي

  



 2014 كتو�ردورة �ٔ  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

17 

 )م 2014نونرب  11( ه 1436 حمرم 17

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  .لمك اللكمة يف ٕاطار التعقIب، فريق اYٔصاÊ واملعارصة

        ::::املس�شار الس>يد Oالل عزيويناملس�شار الس>يد Oالل عزيويناملس�شار الس>يد Oالل عزيويناملس�شار الس>يد Oالل عزيوين
  الس>يد الوز�ر، 

رمغ لك هذه اYٔمهية ٔ�ن العديد من  - مع اكمل اYٔسف-ٕاننا نالحظ 
بذا�رهتا املواقع واملعامل ا³Yٔرية والتارخيية مازالت تعFش حتت رمحة العبث 

والطمس واحملو اÕي تتعرض ½ Éٔهنا ٔ�طالل وال Zدوى مهنا وال ماكن لها 
يف ذا�رة ووZدان املغاربة، بل ٕان بعضها تعرض wلحفر والهدم والضياع 
والتدمري حتت ذريعة ٕاقامة ٔ�وراش ومشاريع اقkصادية خمتلفة، خصوصا 

وال تنجز ٕاال الس>ياحIة، وÉٔن املشاريع الس>ياحIة و�قkصادية ال تتحقق 
  .Oىل حساب طمس املعامل التارخيية

  الس>يد الوز�ر،
اح^ا هاذ اليش ما تنقولوش انõ و¯دمك املسؤولني، ولكن انõ حتملتو 
£لسؤال دÃلمك املسؤولية، تنقولو واش الوزارة دÃلمك عندها إالماكنيات 

³ٓqة £ش تقوم £ٕالصالح والرتممي؟ واش عندمك خطة ٕالعامر املIر الاكف
الشغل EموOة من  صالتارخيية جللب الس>ياح وٕاعطاء ٕاشعاع وxلق فر 

احلرف؟ Yٔن تنعرفو بqٔنه الصيانة ت�^عش وا¯د اEموOة دÃل احلرفIني وختلق 
  . فرص الشغل

الرشااكت، كام ٔ�عطى س>يد¹، نرصه هللا، مؤخرا بفاس اكنت مجموOة 
كون دÃل الوزارات اwيل ميكن انxb õذو القدوة وميكن مت  ش>يو هبا، ́و

الوزارة دÃل اRاxلية، ´كون الوزارة دÃلمك، ´كون الوزارة دÃل الصناOة 
التقليدية والوزارة دÃل السكىن وس>ياسة املدينة، هنا £ش ¬ادي ميكن لنا 
متيش وتطري وتند³ر، و¬ادي  Âشوفو وا¯د اEموOة دÃل امل³ٓqر تتضيع ́و

ملسؤولية، وميكن نقدمو xدمة úكونو هزينا Oىل العاتق دÃلنا وا¯د ا
wلش>باب دÃل املس>تق�ل، يعرفوا بqٔننا تنÇافظو Oىل امل³ٓqر، و¬ادي يلقاوها 

اح^ا ت»شوفو هاذ اليش ما اكي»ش م^و �زاف، . حىت هام وميكن حيافظوا Oلهيا
  .وت»شوفو Oىل ٔ�ن الوزارة دÃلمك ما عندهاش إالماكنيات اكم\

ٕاماكنية، ولكن ما ´هنرضوش اح^ا  اجلواب دÃلمك تيçني Oىل ٔ�نه عندمك
Oىل الف^طازية وOىل حواجي �ٓخر�ن اwيل ممكن يتداروا، اح^ا ´هنرضو Oىل 
امل³ٓqر، ميكن تتصنف يف اليوÂسكو و�كون عندها مس>تق�ل £ش جتلب لنا 
الس>ياح، ميكن ندxلو احبال اwيل تندوزو لرت�يا وتندوزو لوا¯د اEموOة 

ا الس>ياح، Yٔن اح^ا عند¹ خطة الس>يا¯ة، دÃل اRول اwيل ´ميكن جتلب هب
عند¹ خطة الصناOة التقليدية، عند¹ خطة حىت دÃل وزارة الثقافة، £ش 
�كون هاذ اليش مkاكمل وم^دمج وميكن يعطي لٔ¢جIال املق�\، وحنافظو 
Oىل وا¯د اEموOة دÃل الرتاث دÃلنا وúكونو تنÇافظو Oىل وا¯د اEموOة 

  .خييةدÃل امل³ٓqر التار 
  .وشكرا

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  . شكرا

  .الس>يد الوز�ر، لمك اللكمة يف بضع ثوان، تفضلوا

        ::::الس>يد وز�ر الثقافةالس>يد وز�ر الثقافةالس>يد وز�ر الثقافةالس>يد وز�ر الثقافة
  :قلت بqٔن املقاربة اجلديدة ´́ركز Oىل وÄني

الوZه اYٔول يه التقائية تدxالت احلكومة، وهذا هو اwيل امسح Oرب 
درمه ٕاضافIة wلرتاث،  مليون 150هاذ املشاريع الكربى بتعبئة ما يفوق Oىل 

  .تضاف ٕاىل ٕاماكنيات وزارة الثقافة يف املشاريع الكربى اwيل ´لكمت Oلهيا
Oىل ٕاسرتاتيجية الرتاث  2012هناك اجلانب الثاين، اش>تغلنا م^ذ س>نة 

هاذ �سرتاتيجية اليوم يه مرشوع دÃل ٕاسرتاتيجية مkاكم\، . 2020
املليار  3دÃل  2020يف ٔ�فق  تدقق اYٔولوÃت، وحنن يف ¯اZة ٕاىل مزيانية

دÃل اRرمه، ٕاىل ابغينا ندxلو يف لك هاذ امل³ٓqر التارخيية، Oلام ٔ�ن wلرتاث 
دور ٔ�سايس يف التمنية املس>تدامة يف ٕاطار �قkصاد الرتايث اwيل تF^عكس 

  .ٕاجيا£ Oىل الس>يا¯ة الثقافIة
  .شكرا

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  . شكرا لمك الس>يد الوز�ر

. وايل موضوOه اس>تغالل ٔ�سامء بعض الف^انني ال�شكIلينيالسؤال امل
اللكمة Yٔ¯د السادة املس�شار�ن من الفريق احلريك، الس>يد الرئFس، 

  .تفضلوا

        ::::املس�شار الس>يد عبد الك�ري �رقIةاملس�شار الس>يد عبد الك�ري �رقIةاملس�شار الس>يد عبد الك�ري �رقIةاملس�شار الس>يد عبد الك�ري �رقIة
  .شكرا الس>يد الرئFس

  معايل الوز�ر،
، واYٔمر هيم ´زو�ر توقIعات وÂسخ "الزتو�ر"¹�ٔ �ٓسف الس>تعامل لكمة 

معض\، معايل الوز�ر، Yٔنه ٔ�صبح الفن . wلو¯ات wلفن ال�شكIيلبعض ا
ال�شكIيل ½ قمية يف املغرب، ؤ�صبح املغرب ½ £ع £ل»س>بة لبعض اRول 
العربية، ولكن هناك من ي»سخ ويوقع يف ماكن اYٔموات واYٔحIاء، وهذا 

مليون  150خطري، Yٔنه وا¯د العدد دÃل اwلو¯ات والو تFسواو تقريبا 
مليون £ل»س>بة لٔ¢موات، ولكن �ي»سخومه بعض امل́رزقة وت�Fعومه  200و

درمه، ؤ�صبح شك اليوم، وهاذ اليش اOالش  3000درمه و 2000بــ 
، حىت £ل»س>بة wلف^انني اwيل Oاáشني يومIا "´زو�ر"ت»qkٔسف £س>تعامل لكمة 

 درمه، وهام 3000درمه و 2000بلو¯اهتم اليومIة اwيل اكن تيIçع اwلو¯ة بــ 
تيعFشوا مشالك اجõعية وحصية خطرية، ومل هيمت هبم ٔ�¯د، فلهذا والو 

 250درمه و 200حىت هام تي»سخوا هلم اwلو¯ات دÃهلم، والت ت��اع بــ 
  . درمه

فني اح^ا ¬اديني، معايل الوز�ر؟ وما اÕي سوف تقوم به وزارة 
  الثقافة؟
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  . شكرا معايل الوز�ر

  :الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  .لٕالZابة Oىل السؤال�ر، لمك اللكمة الس>يد الوز

        ::::الس>يد وز�ر الثقافةالس>يد وز�ر الثقافةالس>يد وز�ر الثقافةالس>يد وز�ر الثقافة
  الس>يد الرئFس،

  الس>يدة والسادة املس�شارون،
¹�ٔ، بداية، ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�شكر الفريق احلريك Oىل طرح هاذ السؤال الهام، 
ميس  Yٔنه تkFطرق ٕاىل ٕا¯دى الظواهر املسKFة لتطور إالبداع يف بالد¹، ́و

واملعنوية wلمبدOني بصفة Oامة وال�شكIليني Oىل يف اجلوهر احلقوق املادية 
  .وZه التÇديد

  :ؤ�ريد هنا ٔ�ن ٔ�دقق بعض النقط
ٔ�وال، التذكري بqٔن إالبداOات ال�شكIلية مبختلف تعابريها واحلقوق املادية 
واملعنوية املرتبطة هبا يه تدxل يف نطاق امحلاية القانونية طبقا wلقانون 

حبقوق املؤلف واحلقوق اEاورة كام مت  املرتبط 2000الصادر س>نة  02.00
متميه س>نة  ، مفثال الباب اYٔول تيضبط املصنفات الف^ية 2006تغيريه ́و

كام  -احملمية، ومهنا بطبيعة احلال املصنفات دÃل الف^ون امجلي\، ويه حامية 
يف هاذ اEال يه حامية ¬ري مرشوطة، عكس امحلاية دÃل  -تعلمون 

  اwيل كتحتاج ٕاىل طلب وٕاثبات �راءة �xرتاع؛ املمتلاكت الصناعية
4نيا، اس>تعامل ٔ�سامء الف^انني الهالكني من طرف الغري واYٔغيار تيدxل 
يف حمك الزتييف والقرصنة دÃل املصنفات الف^ية اYٔصلية، و£لتايل هاذ 
. املامرسات الالرشعية تقع حتت طائ\ التدابري الزجرية مبوجب هاذ القانون

احلال املترضر�ن من معلية الزتييف والتقليد والقرصنة واس>تعامل وبطبيعة 
ٔ�سامء الف^انني الهالكني هلم اwلجوء ٕاىل القضاء، سواء مببادرة صاحب احلق 
اYٔصيل ٔ�و من طرف ذوي احلقوق ٔ�و مببادرة من املكkب املغريب حلقوق 

حسب  املؤلف ٔ�و املؤلفني، £عتباره اجلهة املؤم^ة Oىل حامية هاذ احلقوق
بطبيعة احلال خصهم يثkçوا اTالفة وتوقIع اجلزاءات Oىل الصعيد . القانون

 O61دة مواد من .. املدين واجلنايئ ٔ�و هام معا، القانون واحض يف هاذ الباب
  .تتçني لك املتابعات Oىل الصعيد املدين واجلنايئ 65ٕاىل 

  .úكkفي هبذا القدر

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  . شكرا

  .ريق احلريكاللكمة wلف

        ::::املس�شار الس>يد عبد الك�ري �رقIةاملس�شار الس>يد عبد الك�ري �رقIةاملس�شار الس>يد عبد الك�ري �رقIةاملس�شار الس>يد عبد الك�ري �رقIة
  . شكرا معايل الوز�ر

القانون واحض، ولكن من يقوم مبراق�ة هاته اYٔعامل؟ راه غتقول يل بqٔنه 
معايل ف^ان êشكIيل مييش wلقضاء، وهو ما صايçش £ش يعFش يومIا، 

  الوز�ر؟ 
اح^ا ولينا راه الوزارة الوصية يه اwيل خصها تتلكف £ملراق�ة، راه 

ت»k¸الو Oىل املهام دÃلنا وOىل اRور دÃلنا اYٔسايس، وزارة الثقافة لها 
مسؤولية، هللا خيليك، ٔ� معايل الوز�ر، ال يعقل بqٔننا اليوم مkحف من 

تتوZه ٕاىل املغرب، واليوم  -افهميت  –املس>توى العاملي، واكينة مجيع اYٔنظار 
  . ما ند�روش xلية ملراق�ة هذه املعض\

املد�ر العام wلمتحف الوطين، مkحف محمد السادس، هو مس>تعد مع 
جلنة، مع اwلجن، مع امجلعيات اwيل اكينة، مع وزارة الثقافة، £ش Oىل اYٔقل 
نصيبو ¯لول wلمشلك، Yٔنه ميل ¬ادي منش>يو wلقضاء نبقاو ن»kظرو هنائيا 

مة حىت ميوت الف^ان، وماتوا احشال من وا¯د وهو افهميت Oاáش يف ٔ�ز 
  .اقkصادية ومالية

هللا خيليك، معايل الوز�ر، وزارة الثقافة خصها تلعب اRور دÃلها 
  .wلمراق�ة

  .وشكرا

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  .الس>يد الوز�ر، يف بضع ثوان، الرد Oىل التعقIب

        ::::الس>يد  وز�ر الثقافةالس>يد  وز�ر الثقافةالس>يد  وز�ر الثقافةالس>يد  وز�ر الثقافة
  .شكرا الس>يد املس�شار

  : نبغي ندقق
قرصنة دÃهلم مايش من الفKة ٔ�وال، ٔ�ن الف^انني اwيل تيوقع ´زييف وال

املس>تضعفة، مه ف^انني ٕاما قIد احلياة ٔ�و توفوا واwيل اYٔعامل دÃهلم كتفوق 
  املليون دÃل اRرمه ٕاىل ٔ�كرث من هذا؛

4نيا، القانون واحض تيعطي wلمكkب املغريب حلقوق املؤلفني احلق £ش  -
  .حيرس Oىل حسن تطبيق القانون
اÄة ٔ�خرى، يه ٔ�وال ٔ�ن هاذ الف^انني البد �وزارة الثقافة، Âش>تغل Oىل و 

املرجعي اwيل ) le catalogue(ما �كون عندمه ما áسمى ب�الاكbلوج 
تيعرف £Yٔعامل دÃهلم، £ش ما ´متش القرصنة ٔ�و الزتييف دÃل هاذ 

 10اYٔعامل، ت»ش>تغلو وخرج^ا م^ذ هاذ الس>نة الرب¹مج دÃل اRمع فIه 
Iمع الف^ــامللR ون اــون درمهIلIاذ ـــــــــر هــا ل»شـــــة ؤ�ساســــــل�شك

)les catalogues (ل الف^اننيÃد. 
4لثا، Âش>تغل، مkفق معك بqٔن هاذ اخلرباء Rى احملامك، هاذ املقار£ت 
جتاوزت، اليوم خصنا مؤسسة فهيا ف^انني، فهيا قانونيني، فهيا الكفاءات 

  . ثبات اTالفاتالرضورية، £ش êش>تغل مع احملامك من Z�ٔل إ 
  .شكرا

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  . شكرا Oىل مسامهتمك

ون»kقل ٕاىل السؤال املوZه ٕاىل الس>يد الوز�ر امللكف £لعالقات مع 
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. الربملان واEمتع املدين حول تقIمي معلية إالحصاء العام wلساكن والسكىن
 اللكمة Yٔ¯د السادة املس�شار�ن من الفريق احلريك لتقدمي السؤال،

  .فليتفضل

        ::::املس�شار الس>يد ام�ارك الس>باعياملس�شار الس>يد ام�ارك الس>باعياملس�شار الس>يد ام�ارك الس>باعياملس�شار الس>يد ام�ارك الس>باعي
  .شكرا الس>يد الرئFس

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

ش>ت»رب من الس>نة اجلارية معلية  21عرف املغرب يف الفرتة ما بني 
إالحصاء العام wلساكن والسكىن، وهو ما س>ميكن من بلورة مؤرشات 

ٔ�رضية لتقومي ورمس الس>ياسات العمومIة يف املدى القصري مkنوOة، ´كون 
  .واملتوسط والبعيد يف خمتلف اEاالت والقطاOات

وOليه، Âسائلمك، الس>يد الوز�ر، ما هو تقIميمك لظروف ٕاجراء إالحصاء 
  العام wلساكن والسكىن؟ 

  .شكرا

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  .فضلواالس>يد الوز�ر، لمك اللكمة لٕالZابة Oىل السؤال، ت

        ::::الس>يد احلبFب شو£ين، الوز�ر امللكف £لعالقات مع الربملان واEمتع املدينالس>يد احلبFب شو£ين، الوز�ر امللكف £لعالقات مع الربملان واEمتع املدينالس>يد احلبFب شو£ين، الوز�ر امللكف £لعالقات مع الربملان واEمتع املدينالس>يد احلبFب شو£ين، الوز�ر امللكف £لعالقات مع الربملان واEمتع املدين
  .شكرا الس>يد الرئFس

  .iسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Oىل س>يد املرسلني
  .شكرا الس>يد املس�شار

فعال بالد¹ نظمت يف هاذ الس>نة هذي سادس ٕاحصاء دÃل الساكن 
 خيفى Oليمك ٔ�نه �ي�^ظم يف ٕاطار وا¯د املنظومة والسكىن، واwيل كام ال

 2014فربا�ر  28قانونية، و�ي�^ظم يف ٕاطار وا¯د توجIه مليك �رساÊ دÃل 
ومبجهود حكويم �بري Zدا و£خنراط واسع دÃل القطاOات، وطبعا بت»س>يق 

  . حممك وOىل رٔ�سه املندوبية السامIة wلتخطيط
طبعا يف سؤال سابق ´لكمنا  هاذ إالحصاء الوطين الك�ري، س>بق لنا

 O2012ىل اYٔهداف دÃلو، اليوم ت»kلكمو اشوية Oىل التقIمي، وراه بدا من 
  : التحضري ليه من xالل

م^طقة ٕاحصاء  84.517ٔ�وال، ٕاجناز اYٔشغال اخلرائطية اwيل مهت تقريبا 
  اwيل متت فهيا العمليات امليدانية؛ 

ه الباح	ني واwيل x�ٔذ حىت ٔ�يضا مت إالOداد دÃل امللف اwيل اس>تعملو 
  هو وا¯د اEهود �بري Zدا؛ 

اكن ٕاحصاء ٔ�يضا اس>تطالعي جترييب لتدقIق هاذ اYٔمور اwيل متت Oىل 
ٔ�رسة cعملية جتريIçة  10.000مس>توى امللف املهنجي، ومه تقريبا حوايل 

  .2014فربا�ر  3ٕاىل  2014ينا�ر  15بني 
Oىل التوجIه املليك وOىل طبعا متت تعبئة املوارد دÃل اRوÊ بناء 
£حث، املراق�ني  �53.600خنراط احلكويم، وهاذ اليش مه تقريبا 

، وكذ¡ ٔ�عوان السلطة 1.298مراقب، املرشفني امجلاعيني تقريبا  18.500
القاOات دÃل التكو�ن . عون من ٔ�عوان السلطة 15.000يف ¯دود تقريبا 

حمل لتخز�ن الو4ئق،  2.000قاOة، ؤ�ما�ن إاليواء حوايل  3.500تقريبا 
الس>يارات اwيل يف مn إالدارة العمومIة واملؤسسات العمومIة حوايل 

  .س>يارة مكرتاة لهذا الغرض 6.000س>يارة ؤ�كرث من  2.050
مشارك اwيل  73.000معلية التكو�ن كذ¡ اكنت معلية كذ¡ مشلت 

لتعبئة الرٔ�ي  العمل التواصيل جبميع الوسائل إالOالمIة. قاموا هباذ العملية
  . العام ومجيع املعنيني £ملوضوع

وبطبيعة احلال يف اxYٔري هاذ اليش لكو من Z�ٔل الوصول ٕاىل ٕاجناز 
إالحصاء اwيل مت يف املدة اwيل كتعرفوا واملوا�بة والتدxالت من Z�ٔل 

  .التغلب Oىل الصعو£ت
ساكن اليوم، امحلد Q متت العملية، النتاجئ دÃل ال»رش فD يتعلق £ل 

القانونيني wلمملكة غيمت، ٕان شاء هللا، Oىل مجيع الو¯دات الرتابية، غيمت 
، £يق املعطيات املتعلقة £جلوانب اRميغرافIة 2014إالOالن دÃلها ق�ل ممت 

غيمت إالOالن عن  2015والسوس>يو اقkصادية، ٕان شاء هللا xالل س>نة 
  .هذه النتاجئ

  .شكرا الس>يد الرئFس

        ::::سةسةسةسةالس>يد رئFس اجلل الس>يد رئFس اجلل الس>يد رئFس اجلل الس>يد رئFس اجلل 
  . شكرا لمك الس>يد الوز�ر

  .اYٔس>تاذ الس>باعي من الفريق احلريك

        ::::املس�شار الس>يد ام�ارك الس>باعياملس�شار الس>يد ام�ارك الس>باعياملس�شار الس>يد ام�ارك الس>باعياملس�شار الس>يد ام�ارك الس>باعي
  .الس>يد الرئFسشكرا 

 - ك»شكرومك Oىل هاذ املعلومات اwيل يف احلقIقة اكنت تعلDت ملكIة 
سامIة، كذ¡ �يف ما Zاء يف اجلواب دÃلمك ، الس>يد الوز�ر،  -حقIقة 

س��اقIة wلمسائل، اكنت خرائط واكنت مسائل ق�ل من بqٔن اكنت هناك ا
  . التارخي دÃل إالحصاء

ولهذا، الس>يد الوز�ر، اح^ا بدور¹ اح^ا مكس�شار�ن وكفريق حريك 
مليار  90ك»سولو Yٔن رصدت لهذه العملية اعõدات Áمة، اwيل كتفوق 

 ¬Yٔن اYٔ ،دات �يفاش ترصفتõل الس>ن�مي، ابغينا نعرفو هاذ �عÃلبية د
دÃل الس>يارات اwيل êس>تعملت اكنت دÃل اRوÊ ودÃل امجلاOات احمللية، 

  .رمغ ٔ�ن هاذ امجلاOات اكنت وا¯د التعرث دÃل العمل دÃلها
كذ¡، الس>يد الوز�ر، العملية ٔ�يضا مل êشمل وا¯د العدد دÃل الناس 
اwيل ما حتصاوش، ما هو املصري دÃهلم، الس>يد الوز�ر؟ هل مت تqٔمني 

لعاملني؟ Yٔن وا¯د العدد دÃل العاملني واملس>ت¸دمني اwيل اكنوا واقفني ا
Oىل العملية دÃل إالحصاء ما اكنوش مؤم^ني، وتنعرفو هاذ إالخوان هاذو 
تعرضوا لوا¯د العدد دÃل �عتداءات من طرف اYٔش¸اص، واش اكن 

  يش تqٔمني لهاذ إالخوان اwيل اكنوا �يحرصوا Oىل هاذ العملية؟ 
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، الس>يد الوز�ر، حنن úريد املؤرشات، ابغينا نطلبو م^مك تعطيو¹ كذ¡
املؤرشات وتعطيو¹ النتاجئ اYٔولية لعملية إالحصاء، xاصة وحنن مق�لون 
Oىل مسلسل انت¸ايب وتقطيع Äوي، هذا هو اOالش تدار هاذ إالحصاء 
يف اYٔصل، Yٔن خصو �كون ¬ادي يعطينا وا¯د العملية £ش تعاد 

اك�ن اwيل فاقت العدد دÃلها خصها �كون عندها وا¯د التقطيع،  امجلاOات،
اك�ن اجلهات اwيل حقIقة ما عرف^اش هاذ التقطيع واش هو م�ين Oىل دراسة 
مس>بقة وال يÔّ ¬ادي يعطينا هاذ إالحصاء هاذ املؤرشات اwيل xاصنا 

  .خندمو هبا دا£
ؤية عن ولهذا، الس>يد الوز�ر، نطلب م^مك £ش تعطيو¹ وا¯د الر 

إالحصاء، Oىل اYٔقل £ش نعرفو اح^ا فني ¬اديني، واش داxلني لهاذ 
  �نت¸ا£ت موجود�ن هباذ إالحصاء اwيل داز وال ال؟

  .شكرا

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  . شكرا لمك الس>يد املس�شار

  .الس>يد الوز�ر، لمك اللكمة يف ٕاطار الرد Oىل التعقIب، تفضلوا

        ::::مع الربملان واEمتع املدينمع الربملان واEمتع املدينمع الربملان واEمتع املدينمع الربملان واEمتع املدين    الس>يد الوز�ر امللكف £لعالقاتالس>يد الوز�ر امللكف £لعالقاتالس>يد الوز�ر امللكف £لعالقاتالس>يد الوز�ر امللكف £لعالقات
  .شكرا الس>يد الرئFس

طبعا اYٔس>ئ\ دÃل الس>يد املس�شار احملرتم حتتاج ٕاىل Zلسة طوي\، 
ورمبا لندوة حصفIة دÃل الس>يد املندوب السايم wلتخطيط، Yٔهنا فهيا �زاف 
دÃل إالشاكالت، لكن اwيل Áم، طبعا اك�ن، ٕان شاء هللا، اwلجنة مبناس>بة 

نية القطاعية يف ٕاطار م^اقشة قانون املالية، غتكون فرصة لهاذ النقاش املزيا
الطويل والعريض، لكن اwيل Áم نبلغوه وهو ٔ�نه Oىل مس>توى املزيانية فعال 

مليار س>ن�مي ´رصدت لهاذ العملية، التqٔمني اكن اعõد  90حوايل تقريبا 
وطنية الكربى، ال wلتqٔمني دÃل مجيع الناس اwيل اش>تغلوا يف هاذ العملية ال

التعويضات دÃل الناس لكهم اwيل xالف Oىل ذ¡، حىت Oىل مس>توى 
مشارك يف هاذ  93.000اش>تغلوا اxذاو التعويضات دÃهلم اكم\ حوايل 

  .العملية
  .شكرا الس>يد الرئFس

  ::::لس>يد رئFس اجللسةلس>يد رئFس اجللسةلس>يد رئFس اجللسةلس>يد رئFس اجللسةا
  .مك، الس>يد الوز�ر، Oىل مسامهتمكشكرا ل

التكو�ن املهين، الس>يد وز�ر ال�شغيل و  ون»kقل ٕاىل اYٔس>ئ\ املوÄة ٕاىل
اللكمة Yٔ¯د السادة . والسؤال اYٔول حول êشغيل الش>باب العاطل

  .املس�شار�ن من الفريق �س>تقاليل، فليتفضل مشكورا

        ::::املس�شار الس>يد عبد العز�ز عزايباملس�شار الس>يد عبد العز�ز عزايباملس�شار الس>يد عبد العز�ز عزايباملس�شار الس>يد عبد العز�ز عزايب
  .iسم هللا الرمحن الرحمي

  الس>يد الرئFس،

  السادة الوزراء،
  اYٔخت املس�شارة، 

  املس�شارون، ٕاخواين
 Êشغيل الش>باب ٔ�ولوية وطنية، وٕاذا اعترب¹ حماربة بطاê ٕاذا اكن ميثل
الش>باب ٕا¯دى دOامئ امليثاق �جõعي، فIنبغي ٔ�ن تمت معاجلة هذا امللف 
�لك ٕارادة، وذ¡ Oرب تصور واحض و¯لول دامئة وم»سجمة مع الواقع 

مجيع الفاOلني ببالدO ،¹لام ٔ�ن مسؤولية êشغيل الش>باب يه مسؤولية 
العمومIني واخلواص وامجلعويني، Yٔنه الفرصة احلقIقIة wلرفع من قمية املوارد 

  .الوطنية حىت تصبح رافعة wلتمنية �قkصادية و�جõعية
كام يتطلب هذا اYٔمر فkح £ب احلوار �جõعي مع اكفة املسؤولني، 

 هذا امللف من س>ياس>يني واقkصاديني ومركزÃت نقابية، لٕالúك�اب Oىل
الشائك حلل هذه املعض\ وٕاحIاء اYٔمل يف مس>تق�ل نفوس ش>بابنا وصيانة 

  .�رامهتم
  ما يه إالجراءات ٕاليقاف úزيف البطاÊ؟ : Õا، Âسائلمك، الس>يد الوز�ر

  .وشكرا

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  . شكرا لمك، الس>يد املس�شار

  .الس>يد الوز�ر، لمك اللكمة لٕالZابة Oىل السؤال

        ::::بد السالم الصديقي، وز�ر ال�شغيل والشؤون �جõعيةبد السالم الصديقي، وز�ر ال�شغيل والشؤون �جõعيةبد السالم الصديقي، وز�ر ال�شغيل والشؤون �جõعيةبد السالم الصديقي، وز�ر ال�شغيل والشؤون �جõعيةالس>يد ع الس>يد ع الس>يد ع الس>يد ع 
  .شكرا الس>يد الرئFس احملرتم

  الس>يدة املس�شارة والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
£لطبع، يف البداية، البد ما Âشكر إالخوة من الفريق �س>تقاليل 
wلو¯دة والتعادلية Oىل طر�م هاذ السؤال املهم، والس>يد املس�شار هو يف 

  .ؤا½ قدم عنارص دÃل إالZابةس
كام قلمت، الس>يد املس�شار، ٕاشاكلية ال�شغيل يه ٕاشاكلية ٔ�ساس>ية، 

£لطبع، هناك Oدة ٕاجراءات اختذت يف املايض، ويه . ويه ٔ�ولوية حكومIة
  :مkواص\، من بFهنا، £ش ما ندxلوش يف التفاصيل

وعندمه هناك ٔ�وال لك ما يتعلق بتqٔهيل الش>باب £ش �كونوا قاد�ر�ن 
ٕاىل يوم^ا  2007القابلية wلشغل، ودر¹ فهيا جمهود �بري، هاذ التqٔهيل مه م^ذ 

  . ¯امل الشهادة شاب 100.000هذا و�يتواصل 
لك دÃلو، اwيل مه " ٕادماج"هناك �ر¹مج  ٔYيل اعطى اw400.000ا 

  .¯امل wلشهادة، من الباكلورÃ ل¢ٓن
لو هاذ اEهود هناك حتسني الوساطة يف سوق الشغل، و¬ادي نواص

£ش حنس>نو الوساطة يف سوق الشغل وحنس>نو مس>توى اخلدمات اwيل 
كتقدÁا الواكÊ الوطنية ٕالنعاش الكفاءات، وكتعرفوا ٔ�ن الش>بكة اYٓن 

واكÊ موزOة Oرب الرتاب الوطين، من  78توسعت، انتقلنا اYٓن ٕاىل 
  .الرضوري ٔ�ننا نوسعو هاذ  الش>بكة يف املس>تق�ل
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: ملشاريع اليت يه بصدد إالجناز، ؤ�ذ�ر مهنا مرشوOنيهناك، x�ٔريا، ا
، )l’observatoire(املرشوع اYٔول يتعلق خبلق املرصد الوطين wلشغل 

¬ادي áساOد¹ ملعرفة تقريب ما بني العرض والطلب دÃل الشغل £ش 
نعرفو احلاجIات £لضبط دÃل �قkصاد، ومث اح^ا مق�لني كذ¡ Oىل 

الس>نة Oىل إالسرتاتيجية الوطنية wل�شغيل اwيل ¬ادي إالOالن ق�ل ممت هذه 
فD خيص التفكري و�س�شارة، Oلام ٔ�ن لك هاذ  ينتفkح لنا وا¯د اYٓفاق يع

تمت يف ٕاطار êشاريك ٕ£رشاك لك  ...القضاÃ اwيل كنقومو هبا، والس>D ٕاOداد
النقا£ت اYٔكرث متثيلية وم^ظمة ٔ�ر£ب العمل £ٕالضافة ٕاىل اYٔطراف 

  . كومIةاحل
هذا £لطبع Oلام ٔ�ن، وهذا اخلتام، ٔ�ن لFس هناك ¯ل حسري ملشلك 
ال�شغيل، ما اكي»ش يش ¯ل حسري، ولكن اك�ن اجهتاد، احلكومة جتهتد 
وس>تجهتد ٔ�كرث £ش نضمنو احلق يف الشغل للك املواطنات واملواطنني 
و£Yٔخص رشحية الش>باب والش>باب اwيل �يحمل شهادات Zامعية و¬ري 

  .   ةZامعي
 .وشكرا

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  . شكرا لمك

  .اللكمة wلفريق �س>تقاليل يف ٕاطار التعقIب

        ::::املس�شارة الس>يدة xداملس�شارة الس>يدة xداملس�شارة الس>يدة xداملس�شارة الس>يدة xدجيجيجيجية الزويمة الزويمة الزويمة الزويم
  .شكرا الس>يد الرئFس
  الس>يد الوز�ر احملرتم،

 Êىل ٔ�ن تقلص، يف �ر¹جمها احلكويم، معدل البطاO احلكومة الزتمت
املندوبية  .%7ا'منو يه ، كام الزتمت بqٔن ´كون Âس>بة %8ليصل ٕاىل 

السامIة wلتخطيط ¯اليا تؤكد ٔ�ن Âس>بة البطاÊ تثري القلق، حIث Zاوز 
، يعين ارتفعت مبعدل %10معدلها xالل الربع اxYٔري من الس>نة ٕاىل 

 15، وحسب نفس املصدر ٔ�ن هذه ال»س>بة قد هتم الفKة ما بني 0,8%
 الشهادات، س>نة، يعين الش>باب £RرZة اYٔوىل وكذ¡ مح\ 24س>نة و

  . %17,5ٕاىل  %16,5حIث ارتفعت ال»س>بة من 
وZاء قانون املالية ليqٔيت فضفاضا هذه املرة، حIث اxزتل إالشاكلية يف 
: تنفIذ ٕاسرتاتيجية Zديدة والعمل Oىل دمع �رامج ال�شغيل اكليت حتدثمت عهنا

، ويه لكها �رامج "ٕادماج"و�ر¹مج " مقاوليت"وكذ¡ " تqٔهيل"�ر¹مج 
  .عن فشلها وحمدودية جناعهتأ�£نت 

وكذ¡ فٕان الش>باب املغريب ال س>D ينفلت عن تqٔطري اEمتع، ٕاذن هذا 
ÊوRن هذا هيدد اس>تقرار ؤ�من اYٔ ،مشلك البد ٔ�ن نن��ه ٕاليه .  

مث كذ¡ اYٔدىه، الس>يد الوز�ر، هو ٔ�ننا ¯ني ن�ساءل عن ٕانعاش 
ت اليت تغلق ٔ�بواهبا ال�شغيل نتفاqZٔ £الرتفاع املهول يف Oدد املؤسسا

Õا، . وêرسح عاملها £Yٓالف، مما áشلك خطرا كذ¡ Oىل السمل �جõعي

ٕاىل اختاذ إالجراءات اليت êساOد Oىل توفري فرص ندعومك، الس>يد الوز�ر، 
الشغل لش>بابنا iشلك يتuاوز �ٓليات ٕانعاش ال�شغيل، Yٔن 

)5ANAPEC (اukد، ما عندهاش، �ٓليات لكها مIش تفêوزة، البد ما ابقا
النظر يف ضبطها ويف مهنجية اش>تغالها ويف ٔ�هدافها، ٕاىل ¬ري ذ¡،  ٔ�ن نعيد

بد من التuديد، البد من خض دماء Zديدة يف الواكÊ الوطنية wل�شغيل ال
  .  Éٓلية من �ٓليات ال�شغيل

لهذا، الس>يد الوز�ر، فعندما نقول بqٔننا حناول ٔ�ن Âشارك احلكومة يف 
لناقوس اخلطر يف البطاÊ، فٕاننا úكون Âسامه ونلفت مهوÁا، فٕاننا بدق^ا 

  .النظر ٕاىل احلكومة لتجعل هذا امللف ملفا ٔ�ولوÃ و£RرZة اYٔوىل

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  . شكرا الس>يدة املس�شارة

  .الس>يد الوز�ر، يف بضع ثوان

        ::::الس>يد وز�ر ال�شغيل والشؤون �جõعيةالس>يد وز�ر ال�شغيل والشؤون �جõعيةالس>يد وز�ر ال�شغيل والشؤون �جõعيةالس>يد وز�ر ال�شغيل والشؤون �جõعية
حملرتمة، انت نقابية وكتعريف ¬ري، الس>يدة املس�شارة ا. ما اك�ن مشلك

ال�شغيل مرتبط £الس�Sر ومرتبط £'منو، ا'منو اح^ا بالد¹ مايش . اYٔوضاع
تتعFش معزوO Êىل العامل، نت³ٔqر £Yٔزمة العاملية، وال ٔ�¯د ينكر ٔ�ن هناك 
تqٔثري وتداعيات دÃل اYٔزمة العاملية، مما ¯ال دون حتقIق معدالت ا'منو 

ملا اكنوا إالخوان يف حزب �س>تقالل  2011ها يف اwيل در¹ %5,5دÃل 
من الرب¹مج  %5,5حىت هام شار�وا يف الرب¹مج احلكويم، واxذينا اكع 

دÃلمك، الرب¹مج دÃل حزب �س>تقالل، اعمتد¹ها، ويف الرب¹مج دÃل 
 200.000حزب �س>تقالل كنتو كتقولوا بqٔن ¬ادي خنلقو ٔ�كرث من 

  .ع هو هذا، كنتعاملو معه وكنجهتدوم^صب شغل، ولكن الواق
مkفق معك، واكÊ ٕانعاش ال�شغيل والكفاءات ¬ادي نصححو 
�خkالل دÃلها، ¬ادي حنس>نو الوساطة دÃل سوق الشغل، ¬ادي ند�رو 
وا¯د العدد دÃل إالجراءات، وقانون املالية ¬ادي تدرسوه قريبا، فIه 

ادي تتفاجؤوا ببعض ٕاجراءات Áمة wلغاية فD خيص حتفزي الشغل، و¬
  .إالجراءات إالجيابية لتحفزي الشغل

  .وشكرا

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  . شكرا الس>يد الوز�ر

السؤال املوايل موضوOه اس>تعدادات وزارة ال�شغيل والشؤون 
اللكمة Yٔ¯د السادة املس�شار�ن من . �جõعية النت¸ا£ت اYٔجراء املق�\

  .رب لتقدمي السؤال، فليتفضلمجموOة �حتاد الوطين wلشغل £ملغ

        ::::املس�شار الس>يد محمد رماشاملس�شار الس>يد محمد رماشاملس�شار الس>يد محمد رماشاملس�شار الس>يد محمد رماش
  .iسم هللا الرمحن الرحمي

                                                 
5 Agence Nationale de Promotion de l'Emploi et des Compétences 
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  الس>يد الرئFس احملرتم،
  السادة الوزراء،

  ٕاخواين املس�شارون،
  الس>يد الوز�ر احملرتم، 

انت¸ا£ت اYٔجراء مق�\ ٕ£ذن هللا، مفاذا O�ٔددمت لها من xالل 
  : املالحظات التالية

وهاته  - وOة �حتاد الوطين wلشغل £ملغرب ٔ�وال، نالحظ داxل مجم
وهو البون الشاسع بني ا'متثيلية Oىل مس>توى  -املالحظات Oرب س>نوات 

 Êه العداIف تنعدم فIىل مس>توى القطاع العام، هذا حOالقطاع اخلاص و
و£لتايل، يفرض Yٔنه هاذ اليش ما غنعطFش فIه . �لك صفاهتا و�لك ٔ�وصافها

  .ٔ�م	\، واحض
اYٓخر املرتبط £لقطاع اخلاص، القطاع اخلاص اك�ن ٕاشاكليات اجلانب 

  :Oاáش>ناها Oىل مس>توى التدبري يف �نت¸ا£ت اwيل فاتت، من بFهنا
ٔ�وال، كنلقاو قطاOات ¬ري مدرZة يف �نت¸ا£ت دÃل املqٔجور�ن،  -

من بFهنا Oىل سIçل املثال الصيد يف O�ٔايل البÇار، هاذو البد �ن��اه ٕا'هيم، 
ة الظروف دÃل �ش>تغال دÃهلم، Yٔن رمبا ميل غند�رومه اكع يف وxاص

الفرتة دÃل �نت¸ا£ت، غيكونوا هام xارZني �را كFش>تغلوا، وÕ¡، هاذ 
 اYٔمهية دÃل الوقت Áمة Zدا؛

بد ٔ�نه ناس دÃل س>يارات اYٔجرة، خصنا الاجلانب اYٓخر، وهام ال  -
 .´كون مضن فKة اYٔجراء يعاد النظر يف هاذ الفKة اwيل كتطالب £ش

مث النقطة اYٔخرى، كنلقاو، الس>يد الوز�ر احملرتم، اك�ن بعض املدراء  -
اwيل ما �يتابعوش هاذ العملية £لشلك املطلوب، ما �يعلقوش اwلواحئ، واك�ن 

 .وا¯د التuاوزات خطرية Zدا يف هذا اجلانب
 10اك�ن اجلانب اYٓخر، وهو بعض املرات املقاوالت اwيل كتقل عن  -

و�يÇدد القانون اwيل هو يف مدونة الشغل بqٔن االتفاق اwيل �يكون بني رب 
املقاوÊ وبني اYٔجراء، و�يمت إالOالن عن املندوب، ف�التايل كريفضها املف�ش 
دÃل الشغل، وهاذ اليش اكنت عند¹ فIه مشالك يف اRار البيضاء Oىل 

 .وZه اخلصوص
فعال معركة دÃلنا مجيع، ، اwيل يه %6اك�ن ٕاشاكليات ٔ�خرى دÃل  -
، من العدد دÃل )global(ام^ني كنحس>بوها؟ ذاك اليش  %6هاذ 

من الناس اwيل �ي»متيو  %8اYٔجراء بصفة Oامة، اwيل هام فقط كFشلكوا 
 . %6وÕ¡، خص ٕاOادة النظر يف هاذ القضية دÃل . wلنقابة
وى مث، خنمت، مبا بعد �نت¸ا£ت، اRور دÃل املندوب Oىل مس>ت -

Êىل املقاوOة والسالمة وÇل الصÃلجنة دwا. 
وÕ¡، كنقولو لمك، الس>يد الوز�ر، من xالل هاذ املالحظات 

  الصغرية، �ٓش غتد�روا ملعاجلة هاذ �خkالالت؟
  .شكرا الس>يد الوز�ر

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  . شكرا الس>يد املس�شار

  .لمك اللكمة، الس>يد الوز�ر، لٕالZابة Oىل السؤال

        ::::ز�ر ال�شغيل والشؤون �جõعيةز�ر ال�شغيل والشؤون �جõعيةز�ر ال�شغيل والشؤون �جõعيةز�ر ال�شغيل والشؤون �جõعيةالس>يد و الس>يد و الس>يد و الس>يد و 
  . شكرا الس>يد املس�شار
  الس>يد الرئFس احملرتم،

السؤال دÃلمك £لطبع �متزي £حلالية، و£لطبع �س>تحقاق دÃل انت¸ا£ت 
م^دويب العامل س>يكون هو ٔ�ول بداية دÃل �س>تحقاقات يف مسلسل 

\ العط\ ، يعين من �س>تحقاقات اليت س>تقدم Oلهيا بالدx ¹الل م̄ر
شهر ماي ٕاىل ¬اية شهر ش>ت»رب، س>نحرص لك احلرص Oىل ٔ�ن تمت العملية 

  :ولهذا الغرض، £لطبع س»k¸ذ العديد من إالجراءات. يف ٔ�جواء سلمية
كام تعلمون، �يتعلق اYٔمر ٔ�وال . ٔ�وال، س>نقوم ٕ£Oداد النصوص القانونية

 ومرشوع قرار مبرشوع قرار ٕ£هناء مدة انتداب م^دويب اYٔجراء احلاليني
  . بتÇديد التوارخي وإالجراءات املتعلقة £نت¸اب م^دويب اYٔجراء

¬ادي Âسقو مع الوزارات املعنية £النت¸ا£ت املهنية، وOىل رٔ�سها 
  . اRاxلية، الوظيفة العمومIة وحتديث إالدارة، الطاقة واملعادن واملاء والبKFة

دوز فهيا �نت¸ا£ت، و¬ادي نقومو ٕ£حصاء املؤسسات املرحشة اwيل غت
  . دÃل اYٔجراء 10ويه اليت êشغل ٔ�كرث من 

و¬ادي نقومو، وهنا ¬ادي جناو�مك £لت»س>يق وال�شاور مع النقا£ت 
£ش ميكن حىت ق�ل، هذا رمبا هاذ النقطة الرابعة ¬ادي نبداو هبا £ش 

بد الت»س>يق وال�شاور، ن�شاورو معمك £ش ´كون اYٔمور iسالسة �كون ال
  .êشارك bم £ش امجليع �كون مرbح ومطمنئويف 

و¬ادي نقومو £لطبع، x�ٔريا وxامسا، £لعملية دÃل التكو�ن £ش 
حنسسو املندوبني دÃلنا واملد�ر�ن اجلهويني واحملليني وإالقلمييني Oىل �يفاش 

  .¬ادي تدوز العملية دÃل �نت¸اب، والنصوص، وما ي»�غي ا¯رتامه
 ٔqkري، �ونوا مxYٔىل ٔ�ننا س>نحرص لك احلرص £ش تدوز ويف اO كد�ن

  . اYٔمور طبقا wلقوانني اجلاري هبا العمل ويف شفافIة bمة ويف ا¯رتام القوانني
  .وشكرا

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  .اللكمة EموOة �حتاد الوطين wلشغل £ملغرب يف بضع ثوان

        ::::املس�شار الس>يد عبد هللا عطاشاملس�شار الس>يد عبد هللا عطاشاملس�شار الس>يد عبد هللا عطاشاملس�شار الس>يد عبد هللا عطاش
  .iسم هللا الرمحن الرحمي

  الرئFس، الس>يد
  السادة الوزراء،
  الس>يد الوز�ر، 

اح^ا بعدا ٔ�وال ما ت»شكوش يف الشفافIة دÃل �نت¸ا£ت املق�\، ٕان 
شاء هللا، ولكن الشفافIة دÃل �نت¸ا£ت عندها Oالقة بqٔمور ٔ�خرى، اwيل 
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ذ�́رهيا مزÃن، ذاك اليش اwيل ذ�ريت مزÃن، ولكن لكها ٔ�مور ٕادارية، اح^ا 
ٔ�مور ال�رشيع واYٔمور القانونية Yٔن حنن طالبنا بتغيري املسائل كنتلكمو Oىل 

ٔ�عطيت لنا  96القانونية دÃل �نت¸ا£ت م^ذ ال�سعينات، Oىل اYٔقل يف 
املوظف مبقاب\ مع  وعود بتغيري القوانني �نت¸ابية اwيل تتجحف وتتظمل

راء يف دÃل اYٔج 10، و4دÃل املوظفني ´ميثلومه  1000اYٔجرة، حبيث ٔ�ن 
القطاع اخلاص ´ميثلهم وا¯د، وهاذ يش تيعطي انعاكسات Oىل ا'متثيلية 
داxل املؤسسة اRس>تورية، جملس املس�شار�ن، اEلس �قkصادي 
و�جõعي، املؤسسات، اEالس إالدارية، و£لتايل اح^ا ابغينا مراجعة 

Rادي هبا ا^Fيل تwيل جمحفة وما تتحققش املساواة اwس>تورالقوانني ا.  
املسÊٔq اYٔخرى هو Oىل مس>توى إالرشاف، فعال إالرشاف احلقIقي 
Oىل �نت¸ا£ت اwيل خص ´كون إالرشاف دÃل جلنة وطنية اwيل �كونوا 

  .ممثلني فهيا النقا£ت، £ش �كون فعال ما قلته áسري يف �جتاه الصحيح
  .شكرا

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  . شكرا

  .الس>يد الوز�ر، لمك بضع ثوان

        ::::لس>يد وز�ر ال�شغيل والشؤون �جõعيةلس>يد وز�ر ال�شغيل والشؤون �جõعيةلس>يد وز�ر ال�شغيل والشؤون �جõعيةلس>يد وز�ر ال�شغيل والشؤون �جõعيةاااا
¬ادي ند�روا Zلسة xاصة مع النقا£ت ق�ل الرشوع يف هذه العملية، 
وÂسمعومك وندرسو وÂشوفو ما يه الطريقة املثىل، واYٔمور شورى بي»^ا 

  .اح^ا ما منش>يو ¬ري wلÇاZة اwيل يه ختدم مصاحل البالد.. بدون

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  . شكرا

الح مدونة الشغل، موضوع السؤال املطروح من طرف رضورة ٕاص
  .الفريق �شرتايك، فليتفضل ٔ�¯د السادة املس�شار�ن لتقدمي السؤال

        ::::املس�شار الس>يد سعيد املس�شار الس>يد سعيد املس�شار الس>يد سعيد املس�شار الس>يد سعيد رسرسرسرسارارارار
  .شكرا الس>يد الرئFس

  الس>يد الوز�ر،
س>نوات من  10لقد £ت من الرضوري القIام بوقفة تqٔمل حقIقIة بعد 

ٕاشاكلية Oدم تطبيق العديد من بنود هذه اعõد مدونة الشغل £ملغرب، ف
املدونة، ؤ�حIا¹ حمدودية هذه املقkضيات تربز cعائق يف ٕاهامل العديد من 
احلقوق ويف التعاطي مع كثري من مظاهر الهشاشة اكلعمل املؤقت، كقطاع 
املناوÊ، مكuال الصÇة والسالمة، وكذا حمدودية س>ياسة املناصفة واملساواة 

  .كومة Rمع ولوج ال»ساء لسوق الشغلاليت ´هنجها احل
ٕاذن، الس>يد الوز�ر، ما يه إالسرتاتيجية احلكومIة ٕالصالح مدونة 

  الشغل وتفعيلها رقابيا وقضائيا؟
  .شكرا الس>يد الوز�ر

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
            .شكرا لمك

        .الس>يد الوز�ر، لمك اللكمة لٕالZابة Oىل السؤال

        ::::الس>يد وز�ر ال�شغيل والشؤون �جõعيةالس>يد وز�ر ال�شغيل والشؤون �جõعيةالس>يد وز�ر ال�شغيل والشؤون �جõعيةالس>يد وز�ر ال�شغيل والشؤون �جõعية
  الس>يد الرئFس،

شكرا لٕالخوة من الفريق �شرتايك Oىل هذا السؤال فD خيص تعديل 
  .بعض بنود مدونة الشغل

س>نوات ¯ان الوقت  10كام قلمت، الس>يد املس�شار احملرتم، بعد مرور 
wلوقوف وقفة تqٔمل، هذه الوقفة التqٔملية مقنا هبا يف الوزارة، كام يف Oلممك 

، ملا نظمنا ندوة شار�ت فهيا النقا£ت اYٔكرث ش>ت»رب املايض 26و 25يويم 
متثيلية، xرباء من املغرب ومن املكkب اRويل wلشغل، واس>متعنا ٕاىل خمتلف 
اYٓراء، فهيا �ٓراء مkناقضة، هناك نقط حصل iشqٔهنا توافق فD خيص 
التعديل، ونقط ٔ�خرى مل حيصل iشqٔهنا توافق، ؤ�نمت تعلمون الظروف اليت 

دقة Oىل هاذ مدونة الشغل، مدونة الشغل صادق^ا Oلهيا يف متت فهيا املصا
 Z ،10اءت ن�uIة وا¯د املسلسل êشاوري امkد Oرب ٔ�كرث من 2003

  .س>نوات، فهيا التوافق وإالجامع الوطين
و£لتايل ٔ�ي تعديل ملدونة الشغل ي»�غي ٔ�ن áسري يف نفس �جتاه، ما 

 عند اقkناع يف وا¯د ميك^اش نفرضو اح^ا �وزارة، واxا عندي اقkناع وال
النقطة معينة، وا¯د البند معني ما صاحلش، ما ميك»ش نفرضو Oىل الفرقاء 
�جõعيني نعدلوه، س>نuلس قريبا حول مائدة التفاوض واملشاورة 
وÂشوفو £ش نتفقو Oىل بعض البنود، فهيا بعض اYٔحIان حىت اYٔخطاء 

Ãيل يه مشلك دwل الرتمجة، نص املطبعية، حىت فهيا بعض املسائل ا
الفرÂس>ية يقول يشء ونص العربية يقول يشء �ٓخر، هاذ اليش لكو 

¹�ٔ مkفق معك بqٔن خصنا نعدلو، ولكن التعديل عندو الطريقة .. �يتطلب
دÃلو، هو الطريقة دÃل احلوار ودÃل ال�شاور ودÃل التوافق مع الفرقاء 

  .هذا هو �لزتام دÃيل. �جõعيني
  .وشكرا

        ::::Fس اجللسةFس اجللسةFس اجللسةFس اجللسةالس>يد رئ الس>يد رئ الس>يد رئ الس>يد رئ 
  . شكرا لمك الس>يد الوز�ر

  .الفريق �شرتايك
  

        ::::املس�شار الس>يد سعيد املس�شار الس>يد سعيد املس�شار الس>يد سعيد املس�شار الس>يد سعيد رسرسرسرسارارارار
  .شكرا الس>يد الوز�ر

س>نوات يت¸للها Oدد �بري من  10ٕاذن، حنن نتفق Oىل ٔ�نه املدونة بعد 
�خkالالت، ولكن بFت القصيد دÃل السؤال دÃلنا هو الشق اwيل تkFعلق 

  . £لصÇة وسالمة العاملشلك اwيل تkFعلق بqٔمه مظاهر هاذ الهشاشة هو امل 
ات اwيل اكن س>بق wلفريق �شرتايك ٔ�ن اقرت�ا هو  ٕاذن، من املق̄رت
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�هõم بqٔطباء الشغل، فقد س>بق wلفريق �شرتايك ٔ�ن قام مبقرتح قانون 
. 2011من Z�ٔل تعديل بعض املقkضيات الواردة يف مدونة الشغل لس>نة 

ماكنه، ولهذا úرى، حنن يف الفريق �شرتايك، م^ذ هذا التارخي وهو �راوح 
ٔ�نه قد ¯ان الوقت wل�رسيع ٕ£جراءات معقوÊ لتطبيق هذه املدونة، ومن 

  .مضهنا التفكري يف النقص املهول Yٔطباء الشغل، الس>يد الوز�ر
  .شكرا

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  .الس>يد الوز�ر

        ::::الس>يد وز�ر ال�شغيل والشؤون �جõعيةالس>يد وز�ر ال�شغيل والشؤون �جõعيةالس>يد وز�ر ال�شغيل والشؤون �جõعيةالس>يد وز�ر ال�شغيل والشؤون �جõعية
ا اYٔساس قدر إالماكن، فD خيص تعز�ز Äاز طب س>نعمل Oىل هذ

 2015وس>نة  2014الشغل لتعز�ز امحلاية والصÇة، وتتعرفوا بqٔن هاذ س>نة 
جعلنا من بني اYٔولوÃت هو السالمة يف الشغل £ش حندو من اYٓفة دÃل 
حوادث الشغل، اwيل يف احلقIقة اwيل �يذهب حضيهتا العرشات من العامل 

  . والعامالت
Dانب املساواة يف الشغل، كذ¡ هاذ العام س>نة فZ 2014 خيص 

كثف^ا من محالت التفFkش ٔ�ساسا يف املرافق اwيل كFش>تغلوا فهيا ال»ساء 
  . �ك	افة، واكنت النتاجئ حقIقة مرضية

Oىل ٔ�ي ¯ال ما ¬ادáش نعاجلو لك املشالك يف س>نة وا¯دة، ولكن 
لبو Oىل بعض الصعاب هناك ٕارادة صادقة، وخصنا Âش>تغلو مجيع £ش نتغ 

  .اwيل يه صعاب ثقافIة، اجõعية، جممتعية، اwيل كتواÄا بالد¹
  .وشكرا

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  . شكرا لمك، وشكرا Oىل مسامهتمك، الس>يد الوز�ر

ون»kقل ٕاىل �ٓخر سؤال مربمج يف هذه اجللسة، موZه ٕاىل الس>يد وز�ر 
السادة املس�شار�ن من  اللكمة Yٔ¯د. النقل، موضوOه حتر�ر النقل اجلوي

  .الفريق �س>تقاليل لتقدمي السؤال، فليتفضل مشكورا

        ::::املس�شار الس>يد محمد بلحساناملس�شار الس>يد محمد بلحساناملس�شار الس>يد محمد بلحساناملس�شار الس>يد محمد بلحسان
  .شكرا الس>يد الرئFس

  .iسم هللا الرمحن الرحمي
  الس>يد الرئFس،

  الس>يدان الوز�ران،
  ٕاخواين املس�شارون،

ال ٔ�¯د جيادل ٔ�ن قطاع النقل اجلوي يعترب احملرك اYٔسايس wلتمنية 
�قkصادية، سواء Oىل مس>توى Oائداته �قkصادية ٔ�و Oىل مس>توى 
ارتباطه بقطاOات حIوية ٔ�خرى كقطاع الس>يا¯ة وقطاع اخلدمات و¬ريه، 
فعىل الرمغ من اEهودات واملبادرات املبذوÊ من Z�ٔل حتر�ر قطاع النقل يف 

اEال اجلوي، مفازال اYٔمر يتطلب جمهودات ٕاضافIة لضامن املزيد من 
�س�Sرات هبذا القطاع وحتر�ر السوق اRاxلية وتوس>يع ش>بكة اخلطوط 
اRاxلية wلربط بني Oدد �بري من اجلهات واملدن بqٔمثنة حمفزة ومشجعة، مع 
توفري فرص ٔ�كرب ٔ�مام الرشاكت العام\ يف القطاع وضامن رشوط تنافس>ية 

كزية يف ٔ�ج^دة ٔ�كرث شفافIة وتقوية الب»Iات التحتية ٕالعطاء القطاع ماكنة مر 
اTططات الس>ياحIة ببالد¹، وجعل بالد¹ من بني الوÄات الس>ياحIة 
العاملية، هذه املرتبة اليت ال ميكن الوصول ٕا'هيا بقطاع نقل جوي ٕاال ٕاذا 

  .ارتقى ٕاىل مرتبة جتعÔ قادرا Oىل مسا�رة التنافس>ية العاملية يف هذا اEال
ططات املس>تق�لية لتوس>يع ما يه اÕ :Tا، Âسائلمك، الس>يد الوز�ر

الت اجلوية اRاxلية wلربط بني لك املدن واجلهات Oىل  ش>بكة خطوط ال̄ر
  املس>توى الوطين واRويل؟

  .وشكرا

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  . شكرا لمك الس>يد املس�شار

  .الس>يد الوز�ر، لمك اللكمة لٕالZابة Oىل السؤال

التجهالتجهالتجهالتجهزيزيزيزي والنقل  والنقل  والنقل  والنقل     الس>يد محمد الس>يد محمد الس>يد محمد الس>يد محمد جنجنجنجنيب بوليف، الوز�ر املنتدب Rيب بوليف، الوز�ر املنتدب Rيب بوليف، الوز�ر املنتدب Rيب بوليف، الوز�ر املنتدب Rىىىى وز�ر وز�ر وز�ر وز�ر
        ::::واwلوFZس�IواwلوFZس�IواwلوFZس�IواwلوFZس�Iكككك، امللكف £لنقل، امللكف £لنقل، امللكف £لنقل، امللكف £لنقل

  .شكرا الس>يد الرئFس
  .شكرا الس>يد املس�شار احملرتم

ال خيفى Oليمك، الس>يد املس�شار احملرتم، Oىل ٔ�ن املرسوم املنظم wلنقل 
هو تيعطي اكمل احلرية wلناقلني املغاربة  62اجلوي اRاxيل، املرسوم دÃل 

، و£لتايل يه مسÊٔq مkا¯ة، اwيل ابغى يتفضل Oىل ٔ�هنم ينقلوا داxل املغرب
wلقطاع وáس�مثر ال ٔ�¯د مينعه، و£لتايل هذا اYٔمر مفkوح، مني جIنا اح^ا 

)Open sky ( لمغرب، ٔ�ماw يل ¬ادي جييwارج املغرب اx اكن عند¹ مع
املغريب اwيل ابغى يتفضل ما اكي»ش ٕاشاكل، وتتعرفوا Oىل ٔ�ن احلكومة 

، Zات بqٔول اتفاقIة مع اجلهات ؤ�يضا مع 2013 ماي املغربية ملا Zات يف
امجلاOات ومع الواكالت دÃل التمنية اwيل يه Äوية Oىل ٔ�ساس ٔ�نه يف ماي 

دارت اخلط اYٔول دÃل اRار البيضاء العيون طانطان، واwيل £لفعل  2013
اخلط الثاين اwيل هو مرتبط ٔ�يضا £لعيون واRاx\ ولكممي طانطان، واwيل 

د Q اس>تطعنا ٔ�نه £لتخفIض دÃل اYٔسعار ٔ�ننا ند�رو Âس>بة دÃل امللء امحل
هو اwيل جشع اخلطوط امللكIة املغربية بدمع من % 60يف املتوسط ٔ�كرث من 

مليون درمه Oىل ٔ�ننا ند�رو اتفاقIة  87احلكومة اwيل ٔ�عطينا فIه حوايل 
ورزازات  - اءاRار البيض -درOة - ماسة - ٔ�خرى Äوية مع اجلهة دÃل سوس

، 2014زا�ورة، واwيل، امحلد x ،Qدامة حىت يه ابتداء من يونيو  –
وامشF^ا حىت wلجهة دÃل مك^اس الراش>يدية اwيل در¹ اخلط ٔ�يضا دÃل 
الراش>يدية، وحنن اYٓن هباذ املنطلق ٔ�ننا ت»�غيو ننفkحو Oىل مجيع اجلهات 

وقIع اتفاقIات مع املغربية دون اس>ت;^اء، ك»شوفو ¬ري رضورة ٕاماكنية ت
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اجلهات ومع الواكالت Oىل ٔ�ساس ٔ�نه �كون اRمع دÃل اRوÊ املركزي ودÃل 
املسامهة دÃل الرشكة واملسامهة دÃل اجلهات ومسامهة دÃل الواكالت ٕاذا 
اكن هناك واكالت دÃل التمنية، واح^ا مس>تعد�ن، اYٓن اح^ا راه ت»Çkاورو 

احلس>مية، ومع اجلهة -ع اجلهة دÃل bزةمع اجلهة دÃل الرشق، وت»Çkاورو م
تطوان، ومع بعض املدن حبال الصو�رة Oىل ٔ�ساس ٔ�ننا ند�رو  -دÃل طنuة

  .النقل اRاxيل مجليع هذه اجلهات ومجليع هذه املدن
  .شكرا

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  . شكرا لمك، الس>يد الوز�ر

  .الفريق �س>تقاليل، اYٔس>تاذ بلحسان

        ::::بلحسانبلحسانبلحسانبلحساناملس�شار الس>يد محمد املس�شار الس>يد محمد املس�شار الس>يد محمد املس�شار الس>يد محمد 
  .شكرا الس>يد الرئFس

  الس>يد الوز�ر،
يف احلقIقة، ٔ�ن النقل اجلوي يف اRاxل عرف حتس>نا يف هاذ اYٓونة 
اxYٔرية و£خلصوص اخلط الرابط بني الراش>يدية واRار البيضاء، ولكن، 
الس>يد الوز�ر، كام كتعرفوا راه هنار فاش كنتو جIتو دش»kو، السادة الوزراء 

رامك ¯ارض�ن، كنا طلبنا وا¯د امللمتس هو ٔ�نه �كون  جبوج، Zا�مك هللا
وا¯د التوقف يف فاس، Yٔن كام كتعرفوا املنطقة دÃل ، )l’escale(وا¯د 

الراش>يدية عندها ارتباط اقkصادي وOائيل Yٔن ٔ�¬لبية الساكن دÃل فاس 
  . ومك^اس هام اYٔصل دÃهلم من bفIاللت

ا رمغ نفس ا'مثن، ما مت) l’escale(لهذا، ابغينا ٕاىل اكن وا¯د 
كنطلبوشاي £ش يزنل، Yٔنه هذا مطلب دÃل الساكنة، Yٔن ٕاىل ابغينا هاذ 
اخلط كام اعرفkو راه، امحلد Q، اك�ن وا¯د التحسن وابغيناه �زيد يتحسن، 

ٕان شاء هللا، ما حنتاجوش هذاك اRمع £ش ما يتوقفش، £ش مرة ٔ�خرى، 
  .دÃل اRوÊ وال دÃل الوزارة

ملناس>بة كنبغي Âشكر لك من سامه يف ٕاOادة êشغيل ذاك اخلط و£
الرابط ما بني الراش>يدية واRار البيضاء، ومه وزارة التجهزي ووزارة اRاxلية 

ؤ�ر£ب الف^ادق  "الواكÊ الوطنية لتمنية الوا¯ات وجشرة ٔ�راكن"واجلهة و

  وا¯د  واخلواص، Yٔن حىت هام áسامهوا، Yٔن إالخوان اك�ن اwيل قطع تقريبا

  .مليون س>ن�مي اwيل قطعها مس>بقا، لهذا هاذ الناس كنبغيو Âشكرومه 20

 يف فاس،) l’escale(مرة ٔ�خرى، كنqٔكد ابغينا، هللا خيليك، وا¯د و 

  وحىت الناس دÃل  ،راه الناس اYٔ¬لبية) Yٔ)l’escaleن ٕاىل ما اكÂش هذاك 

البيضاء،  الر£ط ٕاىل لقاو م	ال ميش>يو لفاس �ر�بوا ٔ�حسن ما مييش �wار

Yٔن املطار دÃل فاس اشوية مkخفف، ما �يلقاش صعو£ت، ٔ�ما اRار 

البيضاء م	ال اwيل ابغى مييش من هنا �wار البيضاء خصو وا¯د الساOة 

  .ونصف ٔ�و ساعتني £ش يوصل، لهذا ٕاىل اكنت فاس اح^ا من اYٔحسن لنا

  .وشكرا مرة ٔ�خرى

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة

   .شكرا الس>يد املس�شار

  .الس>يد الوز�ر

الس>يد الوز�ر املنتدب Rالس>يد الوز�ر املنتدب Rالس>يد الوز�ر املنتدب Rالس>يد الوز�ر املنتدب Rىىىى وز�ر التجه وز�ر التجه وز�ر التجه وز�ر التجهزيزيزيزي والنقل واwلوFZس�I والنقل واwلوFZس�I والنقل واwلوFZس�I والنقل واwلوFZس�Iكككك، امللكف ، امللكف ، امللكف ، امللكف 

  :£لنقل£لنقل£لنقل£لنقل

  .شكرا الس>يد الرئFس
ال، امحلد Q، هو الطلب، ٔ��يد ٔ�نه طلب ميكن نعتربو ¹�ٔ خشصيا 
معقول، واwيل، ٕان شاء هللا، ٔ�حO ÔIىل اخلطوط امللكIة املغربية Oىل 

ٔ�نه غميك^ا £ش ند�رو ال»س>بة دÃل امللء اwيل  ٔ��يد. ٔ�ساس ٔ�ننا ندرسوه
، لكن اwيل نبغي )l’escale(¬ادي ´كون ٕاجيابية Zدا ٕاىل اكن فIه وا¯د 

نqٔكد wلس>يد املس�شار احملرتم من هاذ املنرب، هو ٔ�نه دا£ اYٓن اح^ا اش>تغلنا 
Oىل هاذ اخلط وت»متناو Oىل ٔ�نه مجيع اجلهات اwيل يه طرف بعدا يف 

Ãيل املرشوع دwىل الصيغة اO ىل ٔ�ن بعدا حنصلو ونتفامهوO ةIل االتفاق
الراش>يدية، اخلط -£لفعل ¬»س>تغلو هبا اخلط اwيل هو اYٓن اRار البيضاء

 le business(والتوقف عند فاس ما اكÂش وارد يف البداية، و£لتايل 
plan ( ش مرتبط هباذ التوقف، لكنÂيل معلنا ما اكwٔ�و التخطيط ا

نفkاح دÃل الوزارة Oىل املدارسة دÃل هاذ إالماكنية دÃل إالماكنية و�
التوقف، ما عند¹ش اOرتاض من ¹حIة املبدٔ�، Âشوفو، ٕان شاء هللا، 
الرتت�Fات التدبريية مع الرشاكء دÃلنا يف هاذ املسÊٔq، ٕان شاء هللا، وما 

  .�كون ¬ري اخلري

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  . ليومهبذا س>نكون قد ٔ�هنينا �ر¹مج ا

  . شكرا wلجميع
        ....ورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسة


