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  )م 2015 يونيو 9( هـ 1436 شعبانمن  21 ثال9ءال : التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
   .رئJس اIلسل الثايناخلليفة  ،محمد فضييلالس@يد املس�شار : الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
تداء من الساTة الرابعة واSقMقة اب  ،دقMقةبعة عرش س@ و ساعتان  ::::التوقMتالتوقMتالتوقMتالتوقMت

  .بعد الزوالاVٔربعني 
  .م^اقشة اVٔس@ئ\ الشفهية ::::Zدول اVٔعاملZدول اVٔعاملZدول اVٔعاملZدول اVٔعامل

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

    ::::ضييل، رئJس اجللسةضييل، رئJس اجللسةضييل، رئJس اجللسةضييل، رئJس اجللسةاملس�شار الس@يد محمد ف املس�شار الس@يد محمد ف املس�شار الس@يد محمد ف املس�شار الس@يد محمد ف 
 .dسم هللا، T�ٔلن عن افaتاح اجللسة
  حرضات السادة الوزراء احملرتمني،

  حرضات الس@يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
من اSس@تور؛ ووفقا ملقaضيات النظام  100معال بkٔحاكم الفصل 

اSاtيل Iلس املس�شار�ن، خيصص اIلس هذه اجللسة Vٔس@ئ\ السادة 
  .ن ؤ�جوبة احلكومة Tلهيااملس�شار�

وق|ل الرشوع يف تناول اVٔس@ئ\ الشفهية املدرZة يف Zدول اVٔعامل، 
ٔ�دعو اIلس املوقر لتالوة الفاحتة �رحام Tىل حضا~ فاجعة واد الرشاط، 
واليت ٔ�ودت حبياة مجموTة من اVٔطفال الر~ضيني غرقا، سائلني هللا س@ب�انه 

نَّا إِيلهم ٔ�هلهيم وذوهيم الصرب والسلوان، وتعاىل ٔ�ن يتغمدمه بواسع رمحته، و 
اجِعونر هإِنَّـا إِلَيو لّهل .  

  :امجليع وقوفاامجليع وقوفاامجليع وقوفاامجليع وقوفا
   بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ
ينالَمالْع بر لَّهل دمالْح  اكينِ إِيمِ الدوي كاليمِ محنِ الرمحالر

ن اهدنَا الصِّراطَ الْمستَقيم صراطَ الَّذين أَنْعمتَ نَعبد وإِياك نَستَعي

الَ الضَّالِّينو هِملَيغْضُوبِ عرِ الْمغَي هِملَيمنيآ .ع.   

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

  :يد رئJس اجللسةيد رئJس اجللسةيد رئJس اجللسةيد رئJس اجللسةالس@ الس@ الس@ الس@ 
واVٓن ٔ�س�سمح اIلس املوقر ٕالعطاء اللكمة �لس@يد ٔ�مني اIلس 
ليطلعنا مجيعا Tىل ما Zد من مراسالت وٕاTال�ت، فليتفضل الس@يد ٔ�مني 

  .اIلس مشكورا

        ::::املس�شار الس@يد عبد ا�لطيف ٔ�بدوح، ٔ�مني اIلساملس�شار الس@يد عبد ا�لطيف ٔ�بدوح، ٔ�مني اIلساملس�شار الس@يد عبد ا�لطيف ٔ�بدوح، ٔ�مني اIلساملس�شار الس@يد عبد ا�لطيف ٔ�بدوح، ٔ�مني اIلس
  .شكرا الس@يد الرئJس

احلكومة مرشوع قانون رمق ٔ�حMل Tىل اIلس املوقر من الس@يد رئJس 

يتعلق بنظام التkٔمني إالج|اري اVٔسايس عن املرض اخلاص  116.12
 .£لطلبة

كام توصل الس@يد رئJس جملس املس�شار�ن £عتذارات مكaوبة من Tدد 
من السادة املس�شار�ن عن حضور ٔ�شغال Zلسة اVٔس@ئ\ الشفهية املنعقدة 

لغامري، عز�ز مك^يف، جامل ، ومه tدجية ا2015يونيو  9يومه الثال9ء 
صبحي اجلياليل، حفMظ وشاك، Tادل املعطي، محمد ال ا�Sن العكرود، 

غراربة، سعاد لغامري، ٔ�محد شد، الهامشي السموين، ااحسايين، الغازي 
محمد الك|وري، حلسن بلبرصي، حلسن بوعود، حلسن لعواين، محمد 

جامل �راهمي فضيل، القلويب، عبد الرحمي عامين، موالي احمند املسعودي، إ 
 ، محمد الق^دويس، محمد الزعمي، فريدة النعميي، محمد بنطالب، ٕا�راهميالساكك

بنديدي، عبد الرحمي عمثون، حسن بلمقدم، ٔ�محد امحيدي، عبد الرحمي 
، محمود عرشان، عز�ز مك^يف، دحامن اSرمه، معر ´داد ٔ�محد ££، ووامعر 

خ بوز¶ري، بنجيد اVٔمني، عبد ام|ارك النفاوي، عبد الرحمي الرماح، جام
السالم ا�لبار، عبد العز�ز العزايب، عبد الغين ماكوي، اكيف الرشاط، محمد 

  .طريºش، محمد �رTاه الس@باعي، معر املكدر، احلو املربوح
 10كام حنيط اIلس املوقر ٔ�ننا س@نكون Tىل موTد يوم «د اVٔربعاء 

صصة لتقدمي ٔ�جوبة صبا´ا مع اجللسة ا¾ T11ىل الساTة  2015يونيو 
رئJس احلكومة Tىل اVٔس@ئ\ املتعلقة £لس@ياسة العامة حول مواضيع 
اتفاقMات التبادل احلر احلصي\ واVٔفاق، وضعية ساكنة العامل القروي 
واملناطق اجلبلية، ٔ�ية س@ياسة معومMة �لحكومة يف القطاع الفالÃ؟ وما 

جراءاهتا لتحقMق يه تدابري احلكومة لتطو�ر هذا القطاع؟ وما يه إ 
اVٔهداف وÈسرتاتيجيات جلعل هذا القطاع رافعة لتمنية الفال´ة والعامل 

  .القروي
Tىل  2015يونيو  15كام س@يعقد اIلس املس�شار�ن يوم االثنني 

الساTة الثالثة والنصف بعد الزوال Zلسة Tامة س@تخصص ملناقشة عرض 
ٔ�عامل احملامك املالية  الس@يد الرئJس اVٔول �لمÌلس اTVٔىل �لحسا£ت حول

  .�2013رمس س@نة 
كام توصلت الرئاسة مبراس\ من الوز�ر امللكف £لعالقة مع الربملان، 
خيرب من tاللها اIلس طلب الس@يدة وز�رة التضامن واملرٔ�ة واVٔرسة 
والتمنية ÈجÔعية بتtٔkري السؤالني املوÒني لوزارهتا ٕاىل �ٓخر اجللسة، 

  .حكومMة طارئةالرتباطها £لزتامات 
و£لØس@بة لٔ×س@ئ\ الشفهية اليت توصلت هبا الرئاسة لغاية يوم الثال9ء 

  :، فهÚي اكVٓيت2015يونيو  9
  سؤال؛ T :15دد اVٔس@ئ\ الشفهية -
  سؤÈن؛: Tدد اVٔس@ئ\ الكaابية -

  .شكرا الس@يد الرئJس
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        ::::الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
  . شكرا لمك

املدرZة يف Zدول ٔ�عامل هذه  وÜرشع اVٓن يف معاجلة اVٔس@ئ\ الشفهية
سؤÈ، سؤال وا´د مهنا �ٓين موZه لقطاع الشؤون  19اجللسة، وTددها 

التجهزي والنقل، السكىن، : سؤT Èاد~ موÒة لقطاTات 18العامة، و
الش@باب والر~ضة، الطاقة واملعادن، الثقافة، التضامن، النقل، البáJة، املاء، 

  .التعلمي العايل
ل هذه اجللسة £لسؤال املوZه ٕاىل الس@يد وز�ر Üس@هتل Zدول ٔ�عام

اللكمة Vٔ´د . التجهزي والنقل وا�لوJZس�Mك حول صيانة الطرق الثانوية
السادة املس�شار�ن من الفريق Èشرتايك لتقدمي السؤال، فليتفضل 

  .مشكورا

        ::::املس�شار الس@يد محمد Tلمياملس�شار الس@يد محمد Tلمياملس�شار الس@يد محمد Tلمياملس�شار الس@يد محمد Tلمي
  .شكرا الس@يد الرئJس
  الس@يدان الوز�ران،

  املس�شار�ن،الس@يدة والسادة 
  الس@يد الوز�ر احملرتم، 

هناك Òود çمة تبذل Tىل مس@توى توس@يع الش@بكة الطرقMة ببالد�، 
لكن هناك العديد من الطرقات الثانوية ال زالت تعاين من تدهور خطري، 
جيعلها «ري صاحلة �لقMام بدورها، وهناك البعض مهنا �رمج وال زال بناؤها مل 

  .يمت
د الوز�ر، عن مدى مراق|تمك Vٔوضاع الطرق Tليه، Üسائلمك، الس@ي

  الثانوية، وما يه تدابري الصيانة اليت تقومون هبا ملنع تدهور ´اìهتا؟
  .وشكرا

        ::::الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
  . شكرا

  .لمك اللكمة، الس@يد الوز�ر، لٕالZابة Tىل السؤال، تفضلوا

        ::::الس@يد عز�ز ر£ح، وز�ر التجهزي والنقل وا�لوJZس�Mكالس@يد عز�ز ر£ح، وز�ر التجهزي والنقل وا�لوJZس�Mكالس@يد عز�ز ر£ح، وز�ر التجهزي والنقل وا�لوJZس�Mكالس@يد عز�ز ر£ح، وز�ر التجهزي والنقل وا�لوJZس�Mك
  .ن الرحميdسم هللا الرمح

  الس@يد الرئJس،
ٔ�شكر الفريق احملرتم Tىل طرح هذا السؤال، وهو سؤال يتكرر 
£س@مترار، نظرا ٔ�وال Sور الطرق يف احلركة ÈجÔعية وÈقaصادية د~ل 
البالد د~لنا، ولكن ٔ�يضا نظرا ا�يل فعال كام ٔ�رشمت ٕاليه ٔ�نه هناك، ٔ�وال، 

ة، واس@بق يل اtربت بkٔنه الش@بكة جزء من الش@بكة الطرقMة حيتاج ٕاىل صيان
كنتلكم Tىل ا�يل يه مصنفة، ما كنتلكمش .. الطرقMة د~لنا ا�يل كتوصل

Tىل الش@بكة الطرقMة داtل املدار القروي، ميكن Üشريو لو ٔ�ثناء النقاش 
  .ٔ�ثناء اجلواب Tىل السؤال

ٔ�لف،  34ه تقريبا يعين حوايل الّ ~ 57ٔ�لف لكمرت، ومن هاذ  57تقريبا 

، )en état de piste(ٔ�لف ا�يل يه معبدة، مبعىن ما تبقى يه  41يعين 
اكنت Üس@بة اجلودة د~لها وحس@نة تقريبا  2012ٔ�لف يف  41ففي هاذ 

، ¶سº^ا نقط، Vٔننا در� وا´د %58، اVٓن امحلد � وصلنا لــ 53%
  ا¾طط ينºين Tىل ماذا؟

، يف س@يارةبقدر ما Üس@متر يف توس@يع الش@بكة، كام ٔ�رشت، يف الطرق ال 
بد ٔ�ن نقوم بصيانة ما هو موجود، وٕاال «ادي �كون اللكفة د~لو الطرق ال

  . مضاعفة ٕاذا مت الت�يل Tليه، واSليل هو ما حنن بصدده
املزيانية املقدرة د~ل الصيانة £ش نعطيمك اVٔرقام، املزيانية د~ل الطرق 

الرسيعة، حMديت  املليار د~ل اSرمه، ٕاىل حMديت مهنا الطرق 5لكها حوايل 
مهنا وا´د العدد د~ل اVٔمور، Èلزتامات واSيون د~ل العامل القروي ا�يل 

مليون د~ل اSرمه، فعند� تقريبا وا´د املليار  88كنخصصو فهيا وا´د 
مليون د~ل اSرمه، كند�رو مهنا س@نو~ امحلد � يف هاذ الثالث  300و

¶يلومرت، ولينا كند�رو ما بني  2000س@نوات اtVٔرية ما ابقMناش ٔ�قل من 
  .¶يلومرت د~ل الصيانة 2500ٕاىل  2000

ا�يل مطروح اVٓن، طبعا الرب�مج ا�يل T�ٔدد�ه هو ٔ�ننا غن�اولو Üرسعو 
¶يلومرت £ش ميكن لنا 	كس@بو نقط ٔ�كرث، وغمنش@يو 	ركزو  10.000بصيانة 

ثاين حلركة د~ل حركة السري، واجلزء ال  %80يف اجلزء اVٔول Tىل فني اكينة 
السري ما بني مaوسطة ٔ�و ضعيفة ا�يل كتعلق £لطرق املصنفة ا�يل عندها 
دور 9نوي ٕان حص التعبري، ولكهنا م�ل ٕاقلميية، عندها دور فالÃ، عندها 

  .دور اقaصادي، عندها فك د~ل العز
ما ٔ�جنز�ه يف العامل  £ٕالضافة لهاذ اليش، الت�دي ا�يل مطروح اVٓن هو

بد من الصيانة د~لو، وا�ي يؤtذ بعني Èعتبار ٕان شاء هللا القروي ال
 .يف الرب�مج القروي اجلديدابتداء من الس@نة املق|\ 

  .وشكرا

        ::::الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
  . الس@يد الوز�ر ،شكرا لمك

        ....اللكمة �لفريق Èشرتايك، الس@يد رئJس الفريق

        ::::املس�شار الس@يد محمد Tلمياملس�شار الس@يد محمد Tلمياملس�شار الس@يد محمد Tلمياملس�شار الس@يد محمد Tلمي
  .شكرا الس@يد الرئJس

لس@يد الوز�ر، كام قلمت، السؤال يتكرر ملاذا؟ Vٔن املواطن اح^ا، ا
املغريب ٔ�و الرٔ�ي العام املغريب يالحظ عن كثب Tىل ٔ�ن هناك ضعف ف� 

) l’autoroute(يتعلق £جلودة يف بعض الطرق، ٔ�� ما كنقولش لكيش، 
مز~نة، لكيش ¶يعرفها مز~نة، ولكن بعض الطرق إالقلميية والثانوية وضعيهتا 

  .«ري سلمية، الس@يد الوز�ر، وهاذ اليش ملموس £لعيان يه
9نيا، اTالش اح^ا طرح^ا هاذ السؤال، الس@يد الوز�ر، �لمرة الثالثة ٔ�و 
الرابعة ٔ�و اخلامسة؟ Vٔننا نالحظ بkٔن املشلك هو يف �رسيع الوترية د~ل 
إالجناز، ونعطيمك م�ال، م�ال Tىل مس@توى ٕاقلمي وزان اك�ن وا´د الطريق 
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، هاذ 4103اليت متر بني دوار امحلرية ٕاىل الطريق إالقلميية  4104ية ٕاقلمي 
من  2005الطريق، الس@يد الوز�ر احملرتم، مت توقMع اتفاقMة dشkٔهنا س@نة 

طرف اIلس امجلاعي السابق، يف عهد احلكومة السابقة، د~ل الس@يد 
Tة ٕادر�س جطو، وامجلاTة القروية ٔ�دت املس@تحقات د~لها ا�يل يه امجلا

د~ل زويم، ووزارة التجهزي حىت يه ٔ�دت املس@تحقات د~لها مشكورة، 
ولكن �رسيع وترية إالجناز هاذ اليش ا�يل ما ¶يبغيوش ي�Mقوه املغاربة، 

، ولٔ×سف ميل 2014، إالجناز د~لها بدا حىت 2005الطريق توقعت يف 
Ìلس ابدا إالجناز د~لها، اك�ن املواطنني راسلوا الفريق Èشرتايك مب

  . املس�شار�ن، عندمه وا´د مجموTة املالحظات
وبعض املقاوالت، ساحمهم هللا، ٔ�� ما كنقولش لكيش، املقاو اليت 
. عهد ٕاìهيا £لصفقة مل متتثل حىت �لمالحظات د~ل املهندس د~ل التجهزي

خرجت ا�لجنة حتت ٕارشاف مد�رية التجهزي إالقلمي د~ل وزان، ورصدت 
الت، ورمغ ذ� املقاو ما داهتاش فهيا، اك�ن حمرض مجموTة من Èخaال

ٔ�جنز يف املوضوع، ومازال اVٔشغال رمغ �شيك الساكنة، وها يه الشاكية، 
  .الس@يد الوز�ر احملرتم

ما يØسحب Tىل ٕاقلمي وزان، ¶يØسحب ٔ�يضا Tىل ٕاقلمي شJشاوة، 
¶يØسحب ٔ�يضا Tىل إالقلمي د~ل بوملان، اك�ن وا´د اIموTة د~ل 

È الالت، و£لتايل، الس@يد الوز�ر، هللا جياز�مك خبري، ٔ�� ابغيت «ريaخ
وا´د التوضيح من طرفمك، اح^ا اليوم احلكومة العمر د~لها قريب متيش، 

  .يعين ثالث س@نني ونصف، ابقى Tام ونصف
هذا اSس@تور، الس@يد الوز�ر، ما خصكش .. الرب�مج الوطين الثالث

س@نني ونصف دازت،  3س س@نوات، تتقلق، Vٔن العمر د~لها هو مخ
  . الرب�مج الوطين الثالث مازال ما مفعلش Tىل ٔ�رض الواقع

الرب�مج الوطين  2000يف هاذ االتفاقMة، الس@يد الوز�ر، هاذي د~ل 
، اح^ا كنقولو بkٔن املواطن وال الربملانيني وال رؤساء امجلاTات 2005الثاين 

تلكؤ واحض ف� يتعلق ب�^فMذ  يالحظون Tىل هاذ احلكومة بkٔنه اك�ن هناك
  .الرب�مج الوطين الثالث املتعلق £لعامل القروي

  .وشكرا

        ::::الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
  .لمك اللكمة، الس@يد الوز�ر، �لرد Tىل التعقMب يف بضع ثوان

        ::::الس@يد وز�ر التجهزي والنقل وا�لوJZس�Mكالس@يد وز�ر التجهزي والنقل وا�لوJZس�Mكالس@يد وز�ر التجهزي والنقل وا�لوJZس�Mكالس@يد وز�ر التجهزي والنقل وا�لوJZس�Mك
 بºساطة، ٔ�� كنعتقد ما ٔ�جنز يف وزان بصفة Tامة يف ثالث س@نوات،

س@نوات السابقة، اVٔرقام عندمك، وشJشاوة  10ٔ�نت تعمل ٔ�كرث مما ٔ�جنز يف 
ا�يل �لكمت Tلهيا وبوملان ا�يل �لكمت Tليه، Vٔن امشJ^ا لٔ×قالمي الصغرية، 
ٔ�عطيهنا حقها ا�ي مل �كن تنا) يف السابق العتبارات ما ندtلش يف 

  .التفاصيل
مع  2015و«ادي يØهتÚي يف الرب�مج الثالث، قلنا 	هنÚي الرب�مج الثاين، 

مليون د~ل  900بعض Èس@ت*^اءات، Vٔن بعض امجلاTات £يق كØسالوها 
مليار، وغنبداو اVٓن يف �ٓخر إالTداد �لرب�مج الثالث ا�يل  90اSرمه، 

  .2016غيبدا ٕان شاء هللا يف 
قضية اجلودة 	متىن نتوصل، ٔ�لغينا Tدد ¶بري من الصفقات، ؤ�خرج^ا 

اكت من نظام التصنيف Vٔهنا مل تلزتم، ملا يوصلنا هاذ Tدد ¶بري من الرش 
  . اليش غناtذو القرار فMه ٕان شاء هللا

        ::::الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
السؤال الثاين موضوTه اVٔرضار اليت �سºهبا اVٔمطار والتقلبات اجلوية 

  . £لطرق الوطنية
اللكمة Vٔ´د السادة املس�شار�ن من فريق التجمع الوطين لٔ×حرار 

فريق التجمع الوطين لٔ×حرار، ٕان مل ..  السؤال، فليتفضل مشكورالتقدمي
  . �كن ´ارضا س@نؤZ- ٕاىل ´ني حضور املعين £Vٔمر

ونaØقل ٕاىل السؤال املوايل، السؤال اVٓين املوZه ٕاىل الس@يد الوز�ر 
املنتدب Sى رئJس احلكومة امللكف £لشؤون العامة واحلاكمة، وموضوTه 

  . لول شهر رمضانارتفاع اVٔسعار ق|ل ´
اللكمة Vٔ´د السادة املس�شار�ن من الفريق احلريك، فليتفضل 

  . مشكورا

        ::::املس�شار الس@يد حيفظه �منباركاملس�شار الس@يد حيفظه �منباركاملس�شار الس@يد حيفظه �منباركاملس�شار الس@يد حيفظه �منبارك
  .dسم هللا الرمحن الرحمي

  .شكرا الس@يد الرئJس احملرتم
  السادة الوزراء احملرتمني،

  الس@يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني، 
خزيMØة مaوفرة والتطمينات اليت تلkÌٔ ٕاìهيا رمغ تkٔ¶يدمك Tىل ٔ�ن الطاقة الت

السلطات العمومMة يف املغرب يف لك Tام، �شهد بعض املنتÌات ارتفاTا يف 
اVٔسعار tاصة يف اVٔ~م اVٔوىل من الشهر الفضيل، ويعزى ذ� ٕاىل ٔ�ن 
بعض اVٔرس �سعى ٕاىل تkٔمني خمزون اكيف من املواد يف بداية رمضان، ما 

ومما �زيد . والطلب يفيض Tادة ٕاىل ارتفاع اVٔسعار حيدث tلال بني العرض
يف املضاربة هو تºين بالد� م^ذ س@نوات قانون حرية اVٔسعار واملنافسة، 
اVٔمر ا�ي �س@تغ- الوسطاء لرضب القوة الرشائية �لمواطنني، tاصة 

  .الطبقة املعوزة
 ما يه: وتنو�را �لرٔ�ي العام الوطين، Üسائلمك، الس@يد الوز�ر احملرتم

التدابري املت�ذة محلاية القدرة الرشائية �لمواطنني وطمkٔ	هتم خبصوص اVٔسعار 
  يف شهر رمضان الكرمي؟ 

  .وشكرا الس@يد الرئJس احملرتم

        ::::الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
  . شكرا �لس@يد املس�شار

  .لمك اللكمة، الس@يد الوز�ر، لٕالZابة Tىل السؤال، تفضلوا
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رئJس احلكومة، امللكف £لشؤون رئJس احلكومة، امللكف £لشؤون رئJس احلكومة، امللكف £لشؤون رئJس احلكومة، امللكف £لشؤون     الس@يد محمد الوفا، الوز�ر املنتدب Sىالس@يد محمد الوفا، الوز�ر املنتدب Sىالس@يد محمد الوفا، الوز�ر املنتدب Sىالس@يد محمد الوفا، الوز�ر املنتدب Sى
  :العامة واحلاكمةالعامة واحلاكمةالعامة واحلاكمةالعامة واحلاكمة

  .dسم هللا الرمحن الرحمي
  الس@يد الرئJس،

  الس@يدات والسادة املس�شار�ن،
كتذ¶روا ٔ�نه يف اVٔس@بوع ا�يل فات جMت لهنا، ووضعت من tالل 
اVٔس@ئ\ د~ل وا´د Tدد السادة النواب الرؤية والتدابري ا�يل اختذت 

ق|ة اVٔسواق و�زويد اVٔسواق، ؤ�ن هاذ التدابري احلكومة ف� يتعلق مبرا
ا�يل اك�ن هو ضاغطني Tلينا اشوية، ٔ�� Tاد . 2015انطلقت يف فاحت ينا�ر 

قلهتا يف جملس النواب، غنعاود 	كررها قداممك، ضاغطني Tلينا اشوية من 
tالل إالTالم ومن tالل وا´د Tدد الرتوجي د~ل ال3م، الناس ا�يل 

È دامني يف صفtس@ترياد.  
اح^ا ما ميك^اش حنلو اSيوانة د~لنا لهاذ املواد يف وقت رمضان Vٔن 
احملصول د~لنا اكيف، وا¾زون د~لنا اكيف، ا¾زون ا�يل عند� واحملصول 
د~لنا هاذ الناس ابغاو £ش يطيح السوق من tالل الواردات، اح^ا ما 

لمغرب يف وا´د العدد ا¾زون د~لنا اكيف �. قابليØش هاذ القضية هاذي
د~ل املواد، راين اعطيت لمك مذ¶رة عن طريق الرئاسة د~ل اIلس، وهنا 

  .مادة ها ا¾زون د~لنا 14يف اجللسة ا�يل كنقول لمك 
  .اح^ا ) £ملرصاد.. بطبيعة احلال ق|ل رمضان دميا ¶يكون اشوية هاذ

  :الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
  .تبقى من الوقت اللكمة �لفريق احلريك، تفضلوا ف�

  :املس�شار الس@يد حيفظه �منباركاملس�شار الس@يد حيفظه �منباركاملس�شار الس@يد حيفظه �منباركاملس�شار الس@يد حيفظه �منبارك
  .شكرا الس@يد الرئJس احملرتم

  الس@يد الوز�ر احملرتم،
شكرا Tىل جوا�مك، وما نkٔمل ٕاليه، الس@يد الوز�ر، هو احلفاظ Tىل 
القدرة الرشائية �لمواطنني وTىل التصدي �لوسطاء ا��ن �س@تغلون 

عفاء، وذ� dش@ىت الوسائل املناس@بات لالغتناء Tىل حساب املواطنني الض
كتخز�ن السلع واس@تغالل غياب جلان املراق|ة �لز~دة يف ٔ�سعار املواد 

  . الغذائية
ومرة ٔ�خرى هنيب �مك، الس@يد الوز�ر احملرتم، ٕاىل �ك�يف اجلهود لتفعيل 
�ٓليات املراق|ة Tىل خمتلف اVٔسواق الوطنية حىت تتصدوا للك من ختول ) 

  . اق Tىل جMوب املواطننينفسه Èغتناء ٔ�و Èر�ز 
وقد ٔ�كدت التÌارب السابقة ٔ�نه عند ´لول شهر رمضان تعرف بعض 
املواد، رمغ وفرهتا، ارتفاTا çوال، والس@� مهنا الك�رية Èس@هتالك يف هذا 

  . الشهر الفضيل
  .وشكرا الس@يد الرئJس احملرتم

        ::::الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة

  . شكرا لمك الس@يد املس�شار
  .لمك ف� تبقى من الوقت �لرد Tىل التعقMبالس@يد الوز�ر، 

الس@يد الوز�ر املنتدب Sى رئJس احلكومة امللكف £لشؤون العامة الس@يد الوز�ر املنتدب Sى رئJس احلكومة امللكف £لشؤون العامة الس@يد الوز�ر املنتدب Sى رئJس احلكومة امللكف £لشؤون العامة الس@يد الوز�ر املنتدب Sى رئJس احلكومة امللكف £لشؤون العامة 
  :واحلاكمةواحلاكمةواحلاكمةواحلاكمة

ما 	كرهش �زيد Tيل اشوية، الس@يد الرئJس، ما داtالش هاذي يف 
Tىل لك ´ال هاذ . جوج الثواين.. الهرضة د~يل، امشات جوج دقايق

شار، ك^ـحييك Tليه، Vٔنه يف احلقMقة كتوZه ال3م ا�يل قلت، الس@يد املس� 
وا´د النداء �لناس ا�يل ¶يتاجروا يف شهر رمضان ٔ�نه �راعي اشوية 

  .�لمواطنني
اح^ا ما عند�ش القدرة £ش ند�رو ´ارس ومراقب قدام لك ´انوت، 
دا£ «ادي نعطيمك م�ال خرج، تقلبت اSو املغربية يف الص�افة، خرجت 

ملواد لكها 6لفة، ومقال، ما عند� املدينة، ما عند� تصو�رة كتقول هاذ ا
فني، يش £س ما اك�ن، ابدينا نقلبو بÒٔkزة اSو، التصو�رة لقMناها تصو�رة 
د~ل الس@نة ا�يل فاتت، ود~ل الصيف، ميل سولنا هاذ الص�افة ما 

  ¶يقولش، يك غند�رو؟ 
رة التÌارة حىت املواطنني خصهم يعاونو�، اك�ن هاتف ٔ�خرض عند وزا

£لØس@بة �لمواد ا�يل tايبة وما  )l'ONSSA1(هاتف عند والصناTة، اك�ن 
   .tاصهاش �س@هت=، خص املواطنني يعاونو�

، م^عنا املراق|ة )هللا خيليك، الس@يد الرئJس، 9نية(رZال املراق|ة م^عنا 
املسؤول .. اليوم، املراق|ة «ادي �كون بلÌان، ا�لجنة ا�يل 6بعة. الفردية

يل 6بع �لعام ومعه وزارة التÌارة ومعه وزارة الص�ة ومكaب حصي ب<ي، ا�
و£لتايل، اtذينا مجيع Èحaياطات، هللا . ٕاىل «ري ذ�، ومعه الغرف

  .س@ب�انه وتعاىل «ادي يعاو� ندوزو لكنا رمضان يف ظروف حس@نة
  .شكرا الس@يد الرئJس Tىل سعة صدرمك

        ::::الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
  . الوز�رشكرا لمك الس@يد 

وسرنجع ٕاىل السؤال الثاين ا�ي هو موضوTه اVٔرضار اليت �سºهبا 
  . اVٔمطار والتقلبات اجلوية £لطرق الوطنية

  .اللكمة Vٔ´د السادة املس�شار�ن من فريق التجمع الوطين لٔ×حرار

        ::::املس�شار الس@يد حلبJب لعلجاملس�شار الس@يد حلبJب لعلجاملس�شار الس@يد حلبJب لعلجاملس�شار الس@يد حلبJب لعلج
  .dسم هللا الرمحن الرحمي

  .شكرا الس@يد الرئJس
السالمة الطرقMة، 	ريد مساء الس@يد الوز�ر هل السؤال من Z�ٔل 

هناك �شخيص �ل�ا الطرقMة الوطنية وٕاصالح الترضرات اليت تلحق هبا 
  . من tالل التحوالت اجلوية وما يقع من مضاعفات

                                                 
1 Office National de Sécurité Sanitaire des produits Alimentaires 
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  .شكرا

        ::::الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
  .لمك اللكمة الس@يد الوز�ر

        ::::الس@يد وز�ر التجهزي والنقل وا�لوJZس�Mكالس@يد وز�ر التجهزي والنقل وا�لوJZس�Mكالس@يد وز�ر التجهزي والنقل وا�لوJZس�Mكالس@يد وز�ر التجهزي والنقل وا�لوJZس�Mك
حملرتم Tىل طرح هذا السؤال، وهو سؤال çم، اTالش؟ ٔ�شكر الفريق ا

Vٔنه اVٔوىل مرتبط £حلا العادية، tليين نقول � سابقا اكنت تنجز الطرق 
بنفس الطريقة يف نفس اVٔما¶ن بنفس اVٔجواء، احبال ا�يل كند�رو يف 

  .اجلبل، احبال ا�يل كند�رو يف السهل، احبال ا�يل كند�رو يف الصحراء
ار يف ٕاطار إالصالح د~ل قطاع البناء واVٔشغال العمومMة، اtذينا قر 

وجتي املناس@بة ٕاىل اكن ممكن نعرض Tليمك إالصال´ات ا�يل مقنا هبا، وا�يل 
كنقومو هبا ٔ�ننا غنوعو التق^يات املناس@بة، ما غميكØش م^طقة د~ل الغرب 

كثرية يف  ا�يل كتجي داميا الش@تا فهيا كثرية، واملنطقة ا�يل كتكون فهيا الش@تا
6و�ت وال م^اطق ٔ�خرى Üس@تعملو نفس الطريقة يف م^طقة Zافة، يف ´ني 
اك�ن ٕاماكنية ند�رو تق^يات ا�يل اكنت ابدات يف الDنJ^ات، ؤ�لغيت 
Vٔس@باب معينة، ميكن جيي الوقت نتذا¶رو Tلهيا، اVٓن ٔ�رجعنا ما �سمى 

ضا اجلبل £لتق^يات البدي\ اليت تناسب ´ا الطقس، ولكن تناسب ٔ�ي
  .واهزتاز اVٔرايض، هذا التوZه اVٔول

 الثانية، هو فعال العامل يعرف من اكن يaØظر ٔ�ن «ادي �كون ٔkاملس
الفMضا�ت يف اجلنوب £لشلك ا�يل اكنت، فkٔ¶يد وانت ما ميكØش تد�رها 
يف املزيانية، ٔ�نمت تعلمون املزيانية تºىن Tىل اVٔمور العادية، يعين كتبقى وا´د 

  . ية احبال الصندوق د~ل الكوارث ا�يل ¶يعاوناملزيان 
فهاذي غناtذوها بعني Èعتبار، مع العمل Tىل ٔ�نه بناء الق^اطر 
£خلصوص، الس@يد املس�شار احملرتم، اVٓن يف ٕاطار ما نعده من �ر�مج، 
س@يtٔkذ بعني Èعتبار هذه التقلبات د~ل اVٔجواء £ش نبقاو الصيانة �كون 

Sحمك فهيأ�قل لكفة، ولكن اaميومة د~ل هاذ إالجنازات ٔ�ن �كون دميومة م.  

        ::::الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
  . شكرا لمك، الس@يد الوز�ر

  . اللكمة لفريق التجمع الوطين لٔ×حرار

    ::::الس@يد حلبJب لعلجالس@يد حلبJب لعلجالس@يد حلبJب لعلجالس@يد حلبJب لعلج    املس�شاراملس�شاراملس�شاراملس�شار
  . Üشكرك الس@يد الوز�ر

مبعىن ٔ�ن هناك اس@تدراك �لوضع، اس@تدراك �لوضعية ٔ�نه اكنت هناك 
ا�ي . واVٓن هناك وا´د الوضعية د~ل Èس@تدراك ٔ�خطاء يف السابق،

	متناه هو التواصل مع املواطن، مبعىن ٔ�نه ال�شو�ر وإالشارات يف احملال ٔ�و 

ٔ�ما¶ن اخلطر ٔ�ن جيب ٔ�ن ت�شدد فهيا املراق|ة، وكذ� ٔ�ن �شدد فهيا املعايري 
  . �لحامية والوقاية، ريD تصان هذه اVٔما¶ن

  .شكرا الس@يد الوز�ر

        ::::رئJس اجللسةرئJس اجللسةرئJس اجللسةرئJس اجللسةالس@يد الس@يد الس@يد الس@يد 
  .شكرا لمك، الس@يد الوز�ر، لمك الرد Tىل التعقMب، تفضلوا

        ::::الس@يد وز�ر التجهزي والنقل وا�لوJZس�Mكالس@يد وز�ر التجهزي والنقل وا�لوJZس�Mكالس@يد وز�ر التجهزي والنقل وا�لوJZس�Mكالس@يد وز�ر التجهزي والنقل وا�لوJZس�Mك
  .شكرا الس@يد املس�شار احملرتم

فعال، يف بعض اVٔما¶ن اك�ن تقصري، Vٔنه وصلتين شاك~ت من عند 
ا متت املواطنني يف بعض اVٔقالمي، ما كند�روش ال�شو�ر الالزم املناسب مل

  .إالشارة ٕاليه، واtذيناه بعني Èعتبار
لكن، «ادي نبغي نقول � وا´د القضية، ما عندو معىن، وهاذي من 
اVٔمور اليت ٔ�دtلناها يف العمل د~لنا، ما عندو معىن لك س@نة ند�رو 

  . صفقات د~ل ال�شو�ر
اVٓن، يف ٕاطار القانون ا�يل صدر د~ل الرشاكة بني القطاع العام 

ع اخلاص، غنبداو ند�رو رشاكة مع القطاع اخلاص، لك رشكة والقطا
غنعطيوها جزء من الش@بكة الطرقMة، تضمن لنا ال�شو�ر اSامئ ملدة 

اVٓن، راه كنتفاوض مع إالخوان د~ل املالية £ش نوZدو الطلبات . س@نوات
  .د~ل العروض

نو ما عندها معىن الش@بكة الطرقMة ا�يل يه çيلكة، لك Tام نبقاو Üساي 
الصفقات واSراسات، غنوليو كØرشيو الصيانة لس@نوات مaعددة، كتد�ر 

لكمرت، وكتقوìهيا  1000، 500، 400، 300صفقة مع رشكة كتعطهيا وا´د 
  . نضمن اجلودة د~ل الطريق ملدة مخسة س@نوات، ها املقابل س@نو~

هذه كام قلت � تق^يات Zديدة، نوع من الصفقات اجلديدة، حصيح 
ٔ�رضية قانونية يه ا�يل وZد�ه يف ٕاطار القانون د~ل الرشاكة بني حيتاج ٕاىل 

  .القطاع العام والقطاع اخلاص
¶يحتاج ٔ�يضا الرشاكت الوطنية، ؤ�� ٔ�توZه ٕاìهيا ٔ�هنا اليت تعمتد التق^يات 
السابقة £ش �شرتي وتقaين التق^يات اجلديدة، £ش ما �سامش اغفلناها 

واح^ا كن�ربومه ٔ�ننا س@نعمتد  2013ه م^ذ وفضلنا بعض الرشاكت القلي\، را
وسائل Zديدة، تق^يات Zديدة £ش �كونوا مؤهلني لهاذ النوع اجلديد من 

  . الصفات
  .وشكرا

        ::::الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
  . شكرا لمك الس@يد الوز�ر، وشكرا Tىل مسامهتمك

ونaØقل ٕاىل السؤال املوايل املوZه ٕاىل الس@يد وز�ر السكىن وس@ياسة 
  . ضوTه اس@تفادة الطبقة املتوسطة من السكناملدينة، ومو 

اللكمة Vٔ´د السادة املس�شار�ن من فريق اVٔصا واملعارصة لتقدمي 
  . السؤال

ٔ�رجومك ق|ل ٕاعطاء اللكمة �لس@يد املس�شار، عندي رZاء من السادة 
احلارض�ن ٔ�و الزاIر�ن �لمÌلس املوقر ٔ�ن �كفوا عن ال3م، حىت نضمن 

ب لقاTة اجللسات العمومMة £لربملان، والشكر لمك مجيعا È´رتام الواج
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  .مس@بقا Tىل تفهممك
  .اللكمة �لس@يد املس�شار من فريق اVٔصا واملعارصة

        ::::بويلبويلبويلبويلن ن ن ن املس�شار الس@يد عبد ا�لطيف اسط املس�شار الس@يد عبد ا�لطيف اسط املس�شار الس@يد عبد ا�لطيف اسط املس�شار الس@يد عبد ا�لطيف اسط 
  .شكرا الس@يد الرئJس

  .dسم هللا الرمحن الرحمي
  السادة املس�شار�ن احملرتمني،

  السادة الوزراء،
  الس@يد الوز�ر،

طار �ر�جمها احلكويم، الزتمت احلكومة بتقدمي م^توج سكين لفائدة يف إ 
من Z�ٔل ذ�، Üسائلمك، الس@يد الوز�ر، عن مkٓل هذه . الفáات املتوسطة

  . التعهدات
  .شكرا

        ::::الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
  .لمك اللكمة، الس@يد الوز�ر

        ::::الس@يد محمد نMºل بنعبد هللا، وز�ر السكىن وس@ياسة املدينةالس@يد محمد نMºل بنعبد هللا، وز�ر السكىن وس@ياسة املدينةالس@يد محمد نMºل بنعبد هللا، وز�ر السكىن وس@ياسة املدينةالس@يد محمد نMºل بنعبد هللا، وز�ر السكىن وس@ياسة املدينة
  .رئJسشكرا الس@يد ال

  .شكرا لمك، الس@يد املس�شار احملرتم، Tىل هذا السؤال
فعال، هناك الزتامات t�ٔذ�ها Tىل Tاتق^ا يف الترصحي احلكويم، مث يف 
خمتلف قوانني املالية املرتبطة £لسكن املوZه �لفáات املتوسطة، ؤ�دtلنا 

Vٔمر Tدد من الرتتJ|ات، ٔ�صل م|ارشة ٕاىل هناية هذه الرتتJ|ات، Vٔقول بkٔنه ا
درمه، مع ا´�ساب مجيع  7200يتعلق dسكن، dسومة �لمرت املربع سقفها 

مرت،  150مرت و 80الرضائب، Tىل ٔ�ساس ٔ�ن �كون املسا´ة ما بني 
وهناك دفرت حتمالت ا�ي يفرض Tدد من الرشوط اليت يتعني توفريها يف 

  .هاذ السكن
ها Tىل هاذ يف هاذ Èجتاه، T�ٔرتف لمك بkٔنه رمغ التحفزيات اليت قدم^ا

املس@تو~ت، ويه حتفزيات موÒة �لمشرتي، ولJست كام هو الشkٔن 
العقاري، حMث ٔ�نه  £لØس@بة �لسكن ÈجÔعي، حتفزيات موÒة �لمنعش

ٔ�عفMنا املشرتي من رسوم ال�سجيل ورسوم احملافظة العقارية، ما يناهز 
ط من القمية د~ل الشقة، ورمغ ذ� لJس هناك اخنرا %5تقريبا وا´د 

  .حقMقي قوي �لخواص، املنعشني العقاريني، Tىل هذا املس@توى
تقريبا، ا�يل ك�شمل  35رمغ ذ�، مت التوقMع Tىل Tدد من االتفاقMات، 

و´دة، من  3860ٔ�لف و´دة سك^ية، وبدورها العمران الزتمت ٕ£جناز  14
ا�يل خضعت لالتفاقMات، ويه اVٓن Tىل ٔ�ي ´ال يف طور  2500مضهنا 

Tىل اVٔقل ا�يل وقعنا Tلهيا مع  20.000و Tدد ال يصل ٕاىل إالجناز، وه
الفMدرالية الوطنية �لمنعشني العقاريني كدفعة ٔ�وىل، Tلام بkٔننا ال نaØظر يف 
هذا اIال نفس Èخنراط ا�يل عرف^اه Tىل مس@توى السكن ÈجÔعي، 

  .Vٔن الفáات املعنية ٔ�قل

  .شكرا

        ::::الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
  . لوز�رشكرا لمك، الس@يد ا

  .اللكمة لفريق اVٔصا واملعارصة

        ::::بويلبويلبويلبويلن ن ن ن املس�شار الس@يد عبد ا�لطيف اسط املس�شار الس@يد عبد ا�لطيف اسط املس�شار الس@يد عبد ا�لطيف اسط املس�شار الس@يد عبد ا�لطيف اسط 
املهم، الس@يد الوز�ر، . شكرا لمك، الس@يد الوز�ر، Tىل هاذ التوجهيات

 72اح^ا تنقولو بkٔنه 	كونو واقعيني بkٔن هاذ اìمثن هذا ا�يل ذ¶رتوه د~ل 
املتوسطة د~ل اIمتع  مليون ما تÌaJاوdش مع القدرة الرشائية د~ل الفáة

مليون Üسمة ا�يل هام �هيمهم اVٔمر حسب  16اTالش؟ Vٔن اك�ن . د~لنا
  . مليون 16ٕاحصائيات املندوبية السامMة �لتخطيط، 

اح^ا يف نظر� تنظنو £ش تنجح هاذ الرب�مج، تيخص اVٔمثنة د~ل 
مليون، هذا £ش  55شقق سكن الفáة املتوسطة ما خصوش يتÌاوز 

  .Tليه الطلب، Vٔن اTالش؟ اك�ن إالعفاءات £لØس@بة �لمقاو�كون 
ٕاذن، الس@يد الوز�ر، هذا ٔ�مه �ر�مج د~ل احلكومة ا�يل شارت ليه يف 
البداية د~لها، خصو ي�^فذ، و£ش ي�^فذ تيخص البد تعاود �راجعوا هاذ 
الرب�مج، £ش �كون مÌaاوب مع املتطلبات، و£ش حتفزوا املواطنني، 

  .ذ الفáة املتوسطة £ش تلkÌٔ �لسكنtاصة ها
  الس@يد الوز�ر، 

ٔ�� كنظن بkٔنه هاذ الناس راهام ال زالوا تيطمحوا £ش يصيبوا سكن ا�يل 
هو تÌaJاوب مع الطمو´ات د~هلم ومع املس@توى املعJيش د~هلم ومع القدرة 

فهذا مهنا مجيع، ولكن، الس@يد الوز�ر، هذا مهمك كذ�، . الرشائية د~هلم
  .اVٔس@بقMة يف هذا اIالولمك 

  .وشكرا

        ::::الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
  . شكرا لمك

  .لمك اللكمة، الس@يد الوز�ر، �لرد Tىل التعقMب

        ::::الس@يد وز�ر السكىن وس@ياسة املدينةالس@يد وز�ر السكىن وس@ياسة املدينةالس@يد وز�ر السكىن وس@ياسة املدينةالس@يد وز�ر السكىن وس@ياسة املدينة
  . شكرا لمك الس@يد املس�شار

مرت، راه هو اìمثن  80فقط �لقول بkٔنه ملا ¶يكون الشقة املسا´ة د~لها 
درمه �لمرت  7200مليون، بــ  56 - 55تقريبا ا�يل كتلكموا Tليه، يعين 

  . املربع
املشلك ما عند�ش هنا £ش 	كونو رص´اء ف� بيØ^ا، املشلك عند� 
بkٔنه حبمك ٔ�نه لJس هناك حتفزيات ج|ائية £لØس@بة �لمنعشني العقاريني، ولو 

رضيبة £لØس@بة  0ما ¶يرصحوش هبا dشلك رصحي، ملا كنعرفو بkٔنه عندمه 
È نه �لسكنVٔ ،شلك قويd عي، يف هاذ املنتوج هذا ما اخنرطوشÔج

العقار ا�يل ميكن نوZدوه £لØس@بة �لسكن املتوسط وا�يل موجود داtل 
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املدن عقار السومة د~لو مرتفعة، ف|التايل هام ¶يعتربوا بkٔن الØس@بة د~ل 
ح الرحب ا�يل اكينة لJست Üس@بة م^اس@بة £لØس@بة لهؤالء، مما جيعلنا اليوم نطم

ٕاىل ٕاجراءات موازية، م�ال العلو نعطيومه إالماكنية د~ل طابق ٔ�و طابقني 
ٕاضافMني، ٔ�و ٔ�ن العقار العمويم ٕاىل اكن موجود، مع اVٔسف العقار العمويم 
ما ابقاش موجود داtل املدن £لشلك الاكيف £ش ميكن لنا نعطيوه لهاذ 

دن، لكها يه ٔ�مور الناس، ف|التايل ما ميكن � متيش ٕاال �لضواÃ د~ل امل
القطاع العمويم ما .. اليت Üسعى اليوم ٕاىل التkٔقمل معها من Z�ٔل ٔ�ن �كون

ميكØش بو´دو يد�ر هاذ اليش هذا كام هو الشkٔن £لØس@بة �لسكن 
  .ÈجÔعي

        ::::الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
  . شكرا لمك الس@يد الوز�ر، وشكرا Tىل مسامهتمك يف هذه اجللسة

ىل الس@يد وز�ر الش@باب والر~ضة حول نaØقل ٕاىل السؤال املوZه إ 
  . تطبيق قانون الر~ضة اجلديد

اللكمة Vٔ´د السادة املس�شار�ن من الفريق اSس@توري، فليتفضل 
  .مشكورا

        ::::املس�شار الس@يد محمد تضومانتاملس�شار الس@يد محمد تضومانتاملس�شار الس@يد محمد تضومانتاملس�شار الس@يد محمد تضومانت
  .dسم هللا الرمحن الرحمي

  الس@يد الرئJس،
  السادة الوزراء،

  ٕاخواين املس�شار�ن احملرتمني،
  الس@يد الرئJس،

در قانون الر~ضة البدنية م^ذ س@نوات، وTىل ٕاQر هذا انطلقت ص
معليات مالءمة وضعيات اجلامعات الر~ضية املغربية مع مس@تÌدات 
القانون، وقد 9�ٔرت هذه العملية زوبعة ¶برية داtل اجلامعات ويف اVٔوساط 
الر~ضية، وtلقت نوTا من التو�ر واجلدل حول قانونية ٔ�و Tدم قانونية 

  .جلامعات�س@يري ا
و£عتبارك ويص Tىل هذا القطاع، Üسائلمك، الس@يد الوز�ر، ٔ��ن 
  وصلت معليات مالءمة اجلامعات املغربية مع مس@تÌدات قانون الر~ضة؟ 

  .والسالم

        ::::الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
  . شكرا الس@يد املس�شار

  .لمك اللكمة، الس@يد الوز�ر، لٕالZابة Tىل السؤال، تفضلوا

        ::::ر الش@باب والر~ضةر الش@باب والر~ضةر الش@باب والر~ضةر الش@باب والر~ضة، وز�، وز�، وز�، وز�العنرصالعنرصالعنرصالعنرص    حمندحمندحمندحمندالس@يد الس@يد الس@يد الس@يد 
  .شكرا الس@يد الرئJس

  الس@يدات والسادة املس�شار�ن،
  الس@يد املس�شار احملرتم،

املتعلق £لر~ضة من القوانني اVٔساس@ية واملهمة  30.90£لفعل، القانون 
اليت سهلت تkٔطري قطاع الر~ضة، ٕاال ٔ�نه البد من TÈرتاف ٔ�ن هذا 

الر~ضة، لكن عندو وا´د امليدان القانون كذ� ال هيمت «ري £جلامعات و 
د~ل Èخaصاصات واسع، من �كو�ن، من املدارس الر~ضية، من التkٔطري 
الصحي، وهذا يتطلب Tدد من القوانني التطبيقMة، من مراس@مي تطبيقMة 

  .وقرارات تطبيقMة
وف� يتعلق £لسؤال د~لمك م�ال املرسوم التطبيقي ا�يل تيخرج القانون 

ذS د~ل اجلامعات د~ل الكرة ود~ل امجلعيات الر~ضية اVٔسايس اìمنو 
بدا التطبيق د~لو يف اجلامعات، يعين ابداو  2013، ومن 2013خرج يف 

Vٔن فMه اشوية د~ل املالءمة، لك وا´د هذا قانون منوذج، ولكن لك 
  .Zامعة تقوم مبالءمة tاصة £لنوع د~ل الر~ضة ا�يل كÔرسو

لكها دارت املالءمة د~ل  45عة من ٔ�صل Zام 32وحلدود اليوم 
، 45من ٔ�صل  36رامه كذ� يف طريق املصادقة، ٔ�ي  4القوانني د~لها، 

راه اح^ا مaابعني معهم ٔ�هنم حىت هام «ادي يقوموا هباذ العمل ٕان شاء  9و
  .هللا

وكذ� قامت الوزارة ٕ£صدار القرار املتعلق بت�ديد اìمنوذج د~ل 
�ن كذ� وا´د اSفرت ا�يل تيخص الالعب �كون اSفرت الصحي، Vٔن اك

عندو الصحي، ولكن ما ميكØشاي �كون شهادة ¶يفام اكنت، فاك�ن وا´د 
  .، واVٓن معمم وÜش@تغل به2014اSفرت منوذS حىت هو خرج يف 

  .شكرا الس@يد الرئJس

        ::::الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
  . شكرا لمك الس@يد الوز�ر

  . عقMباللكمة �لفريق اSس@توري يف ٕاطار الت 

        ::::تضومانتتضومانتتضومانتتضومانتمحمد محمد محمد محمد املس�شار الس@يد املس�شار الس@يد املس�شار الس@يد املس�شار الس@يد 
  .شكرا الس@يد الوز�ر

لكن وزارة الش@بJ|ة والر~ضة، ومن tاللها وقائع ومناذج معينة، ال 
املتعلق £مجلعيات، ومن مضهنا اجلامعات الر~ضية،  58تعرتف، ٔ�لغت ظهري 

ولJس من قانون الرتبية البدنية،  58فالصفة �ك�سب انطالقا من ظهري 
عات ر~ضية مل ترصح بقانوهنا اVٔسايس Sى السلطات احمللية هناك Zام

اليت بعثت بØس�ة رمسية ٕاىل احملامك Èبتدائية، مث اVٔمانة العامة �لحكومة 
داtل Z�ٔل ٔ�قصاه ثالثون يوما ابتداء من 6رخي املصادقة Tىل القوانني 

تصبح اVٔساس@ية، وtارج هذا اZٓVال ال جيمتع هبذه القوانني ٔ�ي تعديالت، و 
م�ال رصحي Tىل سلوك وزارة الش@بJ|ة والر~ضة Zامعة ¶رة اليد اليت ... Tدم

توا¶هبا ٕادارة الش@بJ|ة والر~ضة، ويف وضعية «ري قانونية، بل شاذة، Zامعة 
مل تعقد مجعها العام الس@نوي م^ذ س@نوات، ومل تربر اSمع ا�ي توصلت به 

ية «ري القانونية يف م^ذ س@نوات، والغريب ٔ�ن وزار�مك توا¶ب هذه الوضع 
�ٓفاق عقد مجع Tام Tىل ٔ�ساس ما �سمى £لقانون اVٔسايس، ال يوZد ٕاال يف 
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خمي\ من �ريد متر�ره tدمة ملصاحل ضيقة Tىل حساب مصل�ة الر~ضة 
الوطنية وضدا Tىل القانون، وس@نوا¶ب عن قرب يف الفريق اSس@توري 

  . تطورات هذه امللفات
 .والسالم

        ::::الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
  . شكرا الس@يد املس�شار

  .الس@يد الوز�ر، لمك اللكمة يف ٕاطار الرد Tىل التعقMب، تفضل

        ::::الس@يد وز�ر الش@باب والر~ضةالس@يد وز�ر الش@باب والر~ضةالس@يد وز�ر الش@باب والر~ضةالس@يد وز�ر الش@باب والر~ضة
  .شكرا الس@يد الرئJس

  الس@يد املس�شار احملرتم،
قانون ٔ�سايس من  36هللا ~ودي، هاذ اليش لكو «ري يف ا¾يالت، 

حسب القانون يصادق  مجعية ا�يل عندها القانون اVٔسايس، ا�يل 45ٔ�صل 
  Tلهيا وزارة الش@باب والر~ضة، وصادق^ا Tلهيا وس@يفطناها، ٔ��ن يه ا¾ي\؟ 
Tىل ٔ�ي ´ال ا�يل هو ا�يل اك�ن £ش 	كونو واحضني، فعال القوانني، 
وهذا القانون تيحمت هاذ اليش ٔ�ن امجلعيات اليت تتكون، تتكون حسب 

، و£لطبع تيدtلوا Tليه 1958 القانون د~ل امجلعيات ا�يل هو قانون نومفرب
، وابدينا 30.09كذ� املقaضيات اخلاصة ا�يل يه موجودة يف القانون 

تنطبقوه، م�ال اك�ن بعض اجلامعات ا�يل ما ا´رتما�شاي القوانني اVٔساس@ية 
ٔ�و عندها مشالك ٔ�و ما دار�شاي امجلوع العامة د~لها، راه ¶و� ما �سمى 

Dة اليت �سري ريaع£�لجن املؤقÔجÈ يعين يمت هاذ .  
ٕاذن، اليوم ميكن ا�يل نقول لمك حصيح ٔ�ن ف� يتعلق £لقوانني 
اVٔساس@ية، ما عند�يش مشلك من هاذ الناحMة، £يق بعض النصوص ا�يل 
تيخصها خترج ف� يتعلق £لر~ضة يف املدارس، £لر~ضة يف اجلامعات، 

  . ، وس@يخرجالتعلمي هذا راه اح^ا كØش@تغلو Tليه ٕان شاء هللا
  .شكرا

        ::::الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
  . شكرا لمك الس@يد الوز�ر، وشكرا Tىل مسامهتمك

ونaØقل ٕاىل السؤال املوايل موZه ٕاىل الس@يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء 
  . والبáJة، وموضوTه حتيني Tدادات املاء والكهر£ء

تفضل  اللكمة Vٔ´د السادة املس�شار�ن من فريق اVٔصا واملعارصة،
  .الس@يد املس�شار

        ::::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 الرئJس احملرتم،

  السادة الوزراء،
  ٕاخواين املس�شار�ن،
  الس@يد الوز�ر احملرتم،

Tىل ٕاQر موZة ÈحÌaاZات اليت اندلعت £لعديد من املدن الس@نة 
ومة الفارطة Tىل ٕاQر ارتفاع فواتري املاء والكهر£ء، تعهد الس@يد رئJس احلك

  . احملرتم مبتابعة هاذ Èخaالالت اليت طالت هذه الفواتري
  Üسائلمك، الس@يد الوز�ر احملرتم، هل مت الوفاء هبذه Èلزتامات؟ 

  .شكرا

        ::::الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
  . شكرا لمك

  .لمك اللكمة، الس@يد الوز�ر، لٕالZابة Tىل السؤال، تفضلوا

        ::::واملاء والبáJةواملاء والبáJةواملاء والبáJةواملاء والبáJة    الس@يد عبد القادر عامرة، وز�ر الطاقة واملعادنالس@يد عبد القادر عامرة، وز�ر الطاقة واملعادنالس@يد عبد القادر عامرة، وز�ر الطاقة واملعادنالس@يد عبد القادر عامرة، وز�ر الطاقة واملعادن
  .شكرا الس@يد الرئJس

  .شكرا الس@يد املس�شار احملرتم
ٔ�وال، هناك Tدد من إالجراءات اليت بورشت وبعض إالجراءات اكنت 
: مس@مترة، تتعلق £لعدادات د~ل املاء والكهر£ء، نذ¶ر مهنا بعض اVٔم�\

ة عوض فو�ر  2015ٔ�وال، اعÔد نظام الفو�رة الشهرية ابتداء من ينا�ر 
  .الثالث ٔ�شهر ا�يل اكن معمول هبا ف� يتعلق £ملاء

كذ� عندما �كون هناك فواتري مرتفعة ٔ�وتوماتيكMا، ختضع ٕالجراءات 
كذ� هناك طريقة �س@ت�دم، طريقة ´ديثة لقراءة . مراق|ة مس@بقة ودقMقة

العدادات العادية، Vٔن اك�ن العداد العادي املياكنييك واك�ن العداد الرمقي، 
العداد املياكنييك ميكن ٔ�ن يقرٔ� بطريقة ٕالكرتونية، ويه طريقة ٔ�دق هذاك 

  .من القراءة العادية
كذ� مت تقدمي �سهيالت اVٔداء £لØس@بة �لفواتري املرتفعة، ومتديد �Zٓال 

ا�يل اكن فهيا إالشاكل ا�يل  2014اس@ت�الص الفواتري الفصلية الثالثة س@نة 
  . ء تطبيق غرامة التtٔkري يف اVٔداءحتدثت Tليه، الس@يد املس�شار، ومت ٕالغا

كذ� متت تعبئة مصاحل املكaب الوطين �لكهر£ء واملاء الصاحل �لرشب 
والكهر£ء ورشاكت التدبري املفوض ZVٔل والواكالت املس@تق\ لتوزيع املاء 

  . اس@تق|ال الزبناء وتقدمي التوضي�ات
م ٕاصدار مØشور وزاري مشرتك، حيدد ¶يفMة Èس@تفادة من النظا

اجلديد لفو�رة Èس@هتالك املزنيل املسÌل £لعدادات املشرتكة، وهاذي 
اكنت دورية بني وز�ر اSاtلية ووز�ر الطاقة والشؤون العامة، مث ٕاصدار 
دورية لوزارة اSاtلية تبني املسطرة الواجب اتباعها ملنح الشهادات 

  .إالدارية اليت حتدد Tدد اVٔرس املعنية £لعداد املشرتك
مت وضع �ر�مج معل من Z�ٔل املراق|ة واملعا�رة، ما �سمى  كذ�
، �لعدادات ذات اجلهد املتوسط واملنخفض، )l'étalonnage(£لفرÜس@ية 

وا�يل �هتدف ملراق|ة وحفص Òاز ا´�ساب Èس@هتالك، التkٔكد من 
  . ا´�ساب Èس@هتالك احلقMقي �لكMلو واط ساTة
ل الكهر£ء، التkٔكد من فعالية حماربة الغش tاصة ف� يتعلق £لرسقة د~

العدادات الكهر£ئية وفقا ملدة Èس@تعامل، مث التوفر Tىل املقايJس 
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  .الكهر£ئية الرضورية من Z�ٔل القMام بفحص جودة الش@بكة احمللية
التوZه ا�يل اك�ن اVٓن هو ٕادtال العدادات الرمقية، العدادات الرمقية 

� وا´د العملية جتريMºة غكMكون فهيا املشلك د~لها ٔ�هنا مرتفعة اìمثن، عند
«ادي منرو £لØس@بة �لفواتري  �2016ٓالف، لكن كذ� انطالقا من  10

املرتفعة وÈس@هتالك املرتفع ملا �سمى £لتعريفة التوقMتية الثنائية ا�يل غيكون 
  .عندها وا´د اQVٔر ¶بري Tىل ضبط Èس@هتالك

  .شكرا الس@يد الرئJس

  :الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
  . ا لمك الس@يد الوز�رشكر 

  .فريق اVٔصا واملعارصة، اليس امحد

        ::::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 الرئJس

اح^ا يف الواقع ٔ�رد� ٔ�ن نثري ان�|اه احلكومة لهاذ إالشاكليات ا�يل كتكون 
£خلصوص عند العائالت الفقرية، كتعرفوا هاذ اليش اك�ن، Vٔنه اك�ن 

العدد د~ل العائالت ف� خيص القمية د~ل  �شكMك من بعد وا´د
العدادات، Vٔن ٕاىل ما اكÜش الثقة، ٕاىل اكنت الثقة مفقودة، هنا ¶يكون 
إالشاكل، اTالش؟ Vٔن خصنا حناولو ما ٔ�مكن Tىل ٔ�ن اكع هاذ إالجراءات 
ا�يل درتو، ٕاجراءات ا�يل يه غتكون 	متناو Tىل ٔ�هنا تصل ٕاىل جMوب 

س هبا املواطن يف جMبو، وحيس هبا املواطن ف� املواطنني، Vٔن خصو حي
  . خيص الفاكتورة ا�يل ¶ي�لص د~ل املا ود~ل الضو

Vٔن املسائل العادية عند املواطن وعند وا´د العدد د~ل الناس Tىل 
ٔ�ن ما اكيØش املراق|ة الفعلية د~ل هاذوك العدادات، ولو ٔ�نه هناك وزارة 

قانون يلزم الو[ء مبراق|ة العدادات،  2009الصناTة والتÌارة ٔ�قرت م^ذ 
، 2014-2013واكنت مراسالت د~لمك د~ل وا´د Tدد الوزارات يف 

ولكن ما اكن�ش Èس@تÌابة د~ل واكالت ود~ل الناس ا�يل ¶يعطيو هاذ 
العدادات اس@تÌابة �وك اSور~ت، وهاذ ال3م قالو اليس بوعزة اخلراطي 

  . س@هت=، هذا [مورئJس العصبة املغربية حلقوق امل 
ٕاذن، 	متىن Tىل ٔ�نه احلكومة متيش £يق ف� خيص هاذوك العدادات 
املشرتكة، Vٔن ظمل £ش �كون عامرة وال يف اSيور يف املدن القدمية Zدا، 

وا´د، وكت�لص ) T)compteurائ\ ساكنة عندها  20وال  15كتكون 
 quatrième et cinquième(د~ل   )les tranches(وا´د 

tranche .( ب املواطن بدون حقMىل جT ٕاذن، هذا ظمل، وهذا تعدي
  . وبدون قانون

ٕاذن، خص منش@يو يف هاذ Èجتاه، و	زيدو Üشجعومك متش@يو يف هاذ 
Èجتاه، ولكن كذ� البد �لحكومة ٔ�ن �راقب، Vٔن املراق|ة د~ل العداد 

 ٔ�ساس@ية، ما ¶يرتاق|وش العدادات، ٕاذن خص هاذ العدادٔkاملواطن .. مس
�ٓش ¶يطلب؟ ¶يطلب العداد يعطي القمية الفعلية ملا اس@هتلكه من املاء، ما 

ابغاش العداد يعطيه ٔ�قل وال يعطيه ٔ�كرث، ابغى هاذ العداد �كون فMه الثقة، 
ذاك اليش ا�يل اس@هت= من املا خيلصو، وذاك اليش ا�يل اس@هت= من 

ة، �كون مراق|ة الضو خيلصو، ولكن خص العداد �كون عندو معايري دولي
من طرف احلكومة ا�يل يه يف الواقع يه ا�يل خصها �راقب هاذ اليش، ما 

  . اكيØش يش وا´د ا�يل �راقب هاذ اليش
كذ� tارج Tىل هاذ السؤال، كنطلبو من الس@يد الوز�ر Tىل ٔ�نه يف 

، )les cartes prépayées(العامل القروي، كتعرفوا Tىل ٔ�نه اك�ن ذوك 
اء مز~ن عند املواطن ¶يعرف �ٓش ¶ي�لص، ولكن هذا اكينني، هاذي ٕاجر 

بني قوسني «ري نقولها لمك يف هاذ رمضان هذا، 	متناو Tىل ٔ�	مك تعطيو 
التعل�ت د~لمك £ش لك جامTة قروية فهيا بوسطة، تعطيو هاذ Èمaياز 
لهاذوك الناس ا�يل ¶يت�لصوا من عند املواطنني، كمنش@يو ملناطق ج|لية، 

درمه  150جي £ش يوصل �لبالصة £ش خيلص، ¶ي�لص اك�ن ا�يل ¶ي
  . درمه د~ل الضو، عيب، حرام 20£ش يوصل £ش خيلص 

ٕاذن، البد Tىل ٔ�ن لك جامTة قروية نعطيوها هاذ Èمaياز Vٔي اكن 
ا�يل قادر £ش ميكن خيلصوا عندو املواطنني، ونقربو هاذ اخلدمة ا�يل يه 

  .مز~نة �لمواطنني
  .وشكرا

        ::::Jس اجللسةJس اجللسةJس اجللسةJس اجللسةالس@يد رئ الس@يد رئ الس@يد رئ الس@يد رئ 
  . شكرا لمك الس@يد املس�شار

  .لمك اللكمة، الس@يد الوز�ر، ف� تبقى من الوقت

        ::::الطاقة واملعادن واملاء والبáJةالطاقة واملعادن واملاء والبáJةالطاقة واملعادن واملاء والبáJةالطاقة واملعادن واملاء والبáJة    الس@يد وز�رالس@يد وز�رالس@يد وز�رالس@يد وز�ر
 .القضية د~ل العدادات، «ري £ش نعطيك فكرة، الس@يد املس�شار

  . ٔ�لف Tداد س@نوي ا�يل تÌaJددوا 280اح^ا تقريبا 
ليه من بعض ال3م ا�ي قد يصدر من هاذ القضية د~ل ما ٔ�رشمت إ 

ال ـــــــــــدد ديـــــو العـــــــدد هــــــهنا ومن هناك، هو اك�ن وا´د احمل
)les réclamations ( زمةVٔا�يل تيد�روا الناس، ٕايال رجعنا لهاذيك ٔ�وج ا

ي داروا ـــــــد~ل الناس ا�ل %1,7ا�يل �لكمت Tلهيا، اكن عند� تقريبا 
)les réclamations( س معناه هو ٔ�نهJوهاذ القضية هذا مؤرش، ل ،

  . لJست هناك ٕاشاكلية يف العدادات
ولكن العدادات ٔ�� قلت � التوZه ا�يل اك�ن اVٓن، ا�يل «ادي حيل 
وا´د اIموTة د~ل إالشاكليات هو العدادات الرمقية، القضية د~ل تعممي 

اVٔداء املس@بق Vٔن «ادي  اVٔداء املس@بق، عند� اVٓن مرشوع لتعممي هاذ
حيل لنا وا´د العدد د~ل إالشاكليات، اك�ن حىت الناس يف املدن يطالبون 

  . هباذ القضية د~ل اVٔداء املس@بق
لJسوا  %70ف� يتعلق £رتفاع الفاتورة، خصنا 	كونو واحضني، راه 

 ف|التايل، هاذ القضية د~ل ٕاذا. %70معنيني هبذه الز~دة د~ل الفاتورة، 
وقع ٕاشاكل، هو يدtل مضن بعض إالشاكالت ا�يل مرتبطة بقراءة 
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العدادات، ؤ�� قلت وا´د اIموTة د~ل اVٔم�\ ف� يتعلق £لقراءة العملية 
  . د~لها £ش ما �كوÜش فهيا جتاوز

  .شكرا الس@يد الرئJس

        ::::الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
  . شكرا لمك الس@يد الوز�ر

اللكمة . الك «از البو6ن £ملغربالسؤال الثاين موضوTه تدبري اس@هت
Vٔ´د السادة املس�شار�ن من فريق التجمع الوطين لٔ×حرار، فليتفضل 

  . مشكورا

        ::::املس�شار الس@يد عبد اIيد املهااملس�شار الس@يد عبد اIيد املهااملس�شار الس@يد عبد اIيد املهااملس�شار الس@يد عبد اIيد املهايشيشيشيش
  .شكرا الس@يد الرئJس
  الس@يد الوز�ر احملرتم،

  الس@يدة والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
  الس@يد الوز�ر احملرتم، 
اSول املس@هتلكة �لطاقة �لك ٔ�نواعها وخصوصا «از تعترب بالد� من 

البو6ن ا¾صص لالس@هتالك املزنيل، وما يرتتب عن ذ� من اس@تزناف 
  . �لعم\ الصعبة

  الس@يد الوز�ر احملرتم، 
ٔ�مام هذا الطلب املزتايد Tىل «از البو6ن، Üسائلمك عن �ٓليات تدبري 

، وخصوصا ما يتعلق اس@تعامل هذه املادة Tىل مس@توى Èس@هتالك املزنيل
£لبنا~ت اجلديدة اليت من املفروض ٔ�ن �كون جمهزة dش@بكة الزتود هبذه 
املادة ٔ�سوة ببايق اSول املتقدمة، عوض الق^ينات التقليدية، يعين 

  . ، اليت �شلك خطرا دامئا Tىل املس@هت="بوطا«از"
  .شكرا الس@يد الرئJس

        ::::الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
  . شكرا لمك

  .الس@يد الوز�رلمك اللكمة، 

        ::::الطاقة واملعادن واملاء والبáJةالطاقة واملعادن واملاء والبáJةالطاقة واملعادن واملاء والبáJةالطاقة واملعادن واملاء والبáJة    الس@يد وز�رالس@يد وز�رالس@يد وز�رالس@يد وز�ر
  .شكرا الس@يد الرئJس

  .شكرا الس@يد املس�شار احملرتم
ٔ�وال، «ري بعض املعطيات، هو يف احلقMقة هاذ القضية د~ل اس@هتالك 
«از البو6ن، املعدل د~ل Èرتفاع د~لو الس@نوي يف العرش س@نوات 

بطبيعة احلال يف بالد� �س@تعمل Tرب ، هو %5,6اtVٔرية اكن حوايل 
الق^ينات، الق^ينات لJس فهيا خطر، الق^ينات هو شلك من اVٔشاكل د~ل 
التوزيع، والتوزيع اVٓخر يعين عن طريق ا�VٔبJب املبارشة حىت هو فMه 

  . ا¾اطر د~لو، ف|التايل يه شلك من اVٔشاكل
�رو اSو املغربية هو بطبيعة احلال يف اململكة املغربية اجلهد ا�يل تتد

الس@يد املس�شار، تتعرف بkٔن س@نو~ راه املقاصة تتاtذ . يف قضية املقاصة
مليار درمه £ش ميكن لهاذ «از البو6ن �س@تعملو  14حىت  13لنا وا´د 

البيو6ت املغربية بkٔمثنة خمفضة، واحلال ٔ�ننا نت�دث Tىل ٔ�ننا Èس@تعامل دا£ 
مل القروي حسب املرصد د~ل التمنية الºرشية د~ل «از البو6ن حىت يف العا

  . %96راه وصل تقريبا 
هذا ال مينع ٔ�ن التوZه ا�يل «اديني فMه اVٓن، ا�يل ابديناه، هو  ،اVٓن

ٕادtال الغاز الطبيعي املسال، Vٔنه «از البو6ن ما تيكوÜش هو ا�يل �مير يف 
 ،)le gaz de ville(ا�VٔبJب، مايش هو ا�يل ¶ي�سمى الغاز د~ل املدينة 

اململكة املغربية لJست م^تÌة �لغاز الطبيعي، وما . هذاك الغاز الطبيعي
  . Üس@تورده من الغاز الطبيعي �س@تعمل ٕالنتاج الكهر£ء

املرشوع ا�ي ٔ�طلق^اه م^ذ بضعة شهور، الغاية م^ه ٕادtال الغاز 
الطبيعي املسال Tرب اجلرف اVٔصفر الس@تعام) ٔ�وال يف ٕانتاج الكهر£ء، 

\ 9لثة سØس@تعم- و الس@تعام) عند الصناعيني، Vٔنه حمتاZني )، ويف م́ر
يف بعض املدن ا�يل «ادي �كون مرحشة الس@تق|ال هذا النوع من الغاز 

  . الطبيعي، ورمبا، الس@يد املس�شار، يف املس@تق|ل ٔ�ن يمت تعمميه
لكن دعنا نقول ٔ�نه يف اVٔفق يف املنظور، Èس@تعامل د~ل «از البو6ن 

T س@بة لنا يف بالد� هو ٔ�ن نضمنØم £لç قى مس@مترا، ا�يل|Jرب الق^ينات س
  . عة احلال ٔ�ساس@يةيالزتود هبذه املادة احليوية ا�يل يه مادة بطب 

  .شكرا الس@يد الرئJس

        ::::الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
  . شكرا لمك الس@يد الوز�ر

  .لمك اللكمة فريق التجمع الوطين لٔ×حرار، الس@يد الرئJس

        ::::س@يد عبد اIيد املهاس@يد عبد اIيد املهاس@يد عبد اIيد املهاس@يد عبد اIيد املهايشيشيشيشاملس�شار ال املس�شار ال املس�شار ال املس�شار ال 
شكرا الس@يد الوز�ر احملرتم Tىل ٕاZابتمك Tىل هاذ السؤال، Vٔنه طرح^ا 
لهاذ السؤال اكن خصوصا ابغينا الرٔ�ي العام واملواطنني يعرفوا احلكومة 

  . ٔ�ش@نو �وية تد�ر يف هاذ القطاع
لقد Zاوبتو�، الس@يد الوز�ر، Tىل ٔ�نه رمبا هاذ اليش ا�يل Zا يف اجلواب 
د~لمك، ٔ�نه يف بعض املدن ميكن هاذ التجربة ميكن تدار، و«از البوطان 

  .£لق^ينات سJس@متر اس@تعام) يف املغرب
�ساؤلنا اVٓخر، الس@يد الوز�ر، وقaاش ك�شوفوا م�ال اVٔفق د~ل هاذ 

  التجربة، ا�يل يه يف احلقMقة جتربة، Vٔن يف بعض املدن غتكون جتربة؟
  .شكرا الس@يد الرئJس

        ::::رئJس اجللسةرئJس اجللسةرئJس اجللسةرئJس اجللسةالس@يد الس@يد الس@يد الس@يد 
  . لمك الشكر ٔ�يضا

  .لمك اللكمة، الس@يد الوز�ر، لٕالZابة ف� تبقى من الوقت
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        ::::الس@يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبáJةالس@يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبáJةالس@يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبáJةالس@يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبáJة
  الس@يد املس�شار، 

املرة ا�يل دازت �لكمت Tىل املرشوع د~ل الغاز الطبيعي املسال، هذا 
ر د~ل اSرمه، مليا 45مرشوع ¶بري Zدا، هذا «Jس@تلزم تقريبا وا´د 

يؤسفين ٔ�ن ٔ�قول ٔ�ن بالد� تkٔخرت فMه، يف ٕادtال الغاز الطبيعي املسال، 
Vٔن الغاز الطبيعي ا�يل عند� هو ا�يل Zاي من اجلزاIر و«ادي ٕالس@بانيا 

  .والربتغال، هذا كناtذو م^و وا´د الطريف £ش تaØجو به الكهر£ء
ت، «ادي يعطي ٕادtال الغاز الطبيعي املسال «ادي يعطينا ٕاماكنيا

بدائل �لصناعيني، وغيعطينا ٕاماكنية نتجو الكهر£ء مبردودية ٔ�حسن، 
  .ويعطينا ٕاماكنية د~ل الزتاوج مع الطاقات املتÌددة

حنن نقدر ٔ�ن ٕادtا) ٕاىل بعض املدن، ما �سمى الغاز د~ل املدينة ٔ�و 
)le gaz de ville( س@نوات  5ٔ�و 4، هذا ممكن بطبيعة احلال يف ٔ�فق

بدا ٔ�ول جتارب يف هاذ اIال، لكن هذا كام قلت � ما �ميكØش هو ميكن ت 
ٔ�ن Èس@تعامل د~ل الق^ينات غيبقى، وبطبيعة احلال غتكون ق^ينات Zديدة 
غتدtل �لسوق ا�يل غتكون ٔ�كرث ٔ�مان من سابقاهتا، رمغ ٔ�ن احلوادث ا�يل 

مايش  تقع يف الق^ينات تقع يف الق^ينات الصغرية، وهاذي عندها ٕاشاكل �ٓخر
  .يف الق^ينات الك|رية

  .شكرا الس@يد الرئJس

  ::::لس@يد رئJس اجللسةلس@يد رئJس اجللسةلس@يد رئJس اجللسةلس@يد رئJس اجللسةا
  . شكرا لمك

نaØقل ٕاىل السؤال الثالث، موضوTه نتاجئ الس@ياسة التÌارية والصناعية 
  . �لمكaب الرشيف �لفوسفاط

اللكمة Vٔ´د السادة املس�شار�ن من الفريق الفMدرايل لتقدمي السؤال، 
  .فليتفضل مشكورا

        ::::الس@يد محمد لشكرالس@يد محمد لشكرالس@يد محمد لشكرالس@يد محمد لشكراملس�شار املس�شار املس�شار املس�شار 
  .شكرا الس@يد الرئJس

بتوفره Tىل ٔ�كرب احaياط Tاملي �لفوسفاط، �متوقع املغرب Tرب مجموTة 
املكaب الرشيف �لفوسفاط kٔول مصدر Tاملي �لفوسفاط ومش@تقاته، من 

  .زبون £لقارات امخلسة t150الل 
��، الس@يد الوز�ر، Üسائلمك ونطلب م^مك كذ� ٔ�ن تطلعوا اIلس 

tال) الرٔ�ي العام عن نتاجئ هذه االتفاقMات، وكذ� الرب�مج  ومن
مليار درمه يف  È144س�Dري �لمكaب الرشيف �لفوسفاط، وا�ي يناهز 

  .2020ٔ�فق س@نة 
  .شكرا الس@يد الرئJس

        ::::الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
  . لمك الشكر ٔ�يضا

  .لمك اللكمة، الس@يد الوز�ر، لٕالZابة Tىل السؤال، تفضلوا

        ::::ر الطاقة واملعادن واملاء والبáJةر الطاقة واملعادن واملاء والبáJةر الطاقة واملعادن واملاء والبáJةر الطاقة واملعادن واملاء والبáJةالس@يد وز�الس@يد وز�الس@يد وز�الس@يد وز�
  .شكرا الس@يد الرئJس

  .شكرا الس@يد املس�شار
هو يف احلقMقة، الس@يد املس�شار، السؤال عريض Zدا، Vٔنه تaJلكم 

  . Tىل التجربة د~ل اململكة املغربية يف اIال د~ل الفوسفاط
فهيا  بطبيعة احلال ما يØ|غي إالشارة ٕاليه، يعين ٕاجامال، ٔ�ن بالد� وقع

وا´د التحول، يعين من بداية امخلس@يMØات ل×ٓن Vٔن اكن املغرب تيصدر 
الفوسفاط اخلام، اVٓن وقع حتول، اململكة املغربية اس@توعبت ٔ�نه جيب ٔ�ن 
�كون هناك قمية مضافة، وهذا بطبيعة احلال تيفaح اIال £لØس@بة لبالد� 

 ٔVمسدة ا�يل عندو قمية ٔ�هنا �متوقع يف وا´د القطاع ا�يل هو القطاع د~ل ا
  .مضافة

وبطبيعة احلال تدارت ٕاسرتاجتية يه ا�يل اVٓن مaداو، ٔ�ن املكaب 
الرشيف �لفوسفاط ركز Tىل احملور الصناعي من tالل مضاعفة إالنتاج من 

عن طريق فaح م^امج  2025مليون طن يف ٔ�فق  50مليون ٕاىل  26
يقMة Tىل املس@توى ومغاسل Zديدة وز~دة الطاقة التحويلية، ركزية �سو 

السوق اSولية بطبيعة احلال ل�سويق احلامض الفوسفوري واVٔمسدة، 
وركزية لوJZس�MكMة �ريم ٕاىل حتسJس القدرة التنافس@ية �لمواد املصدرة، 

  .والتحمك يف الهوامش د~ل مثن التلكفة
و¶يف ما Zاء يف السؤال د~لمك، بطبيعة احلال اكن وا´د العدد د~ل 

�يل ا�رçا املكaب الرشيف �لفوسفاط، مهنا مع اIموTة د~ل االتفاقMات ا
الربازيلية " Bunge"اSولية يف جمال توزيع اVٔمسدة، مع مجموTة " ~را"

الربازيلية، " Heringer"الرت¶ية، " Toros Tarim"كذ�، مجموTة 
"Sinochem " ىل مس@توىT متوقعìة، وهاذي لكها الغرض مهنا هو اMØالصي

  .السوق اSولية
اك�ن بعض املؤرشات ا�يل ميكن تفMد يف هاذ اIال، هو ٔ�ن جحم 

ارتفع بوا´د الشلك قMايس، حMث انتقل من  2014م|يعات اVٔمسدة س@نة 
مليون طن، واس@تقر رمق املعامالت  5,3لــ  2013مليون طن س@نة  4,8

  . مليار د~ل اSرمه 42يف حوايل 
 2015ر اVٔوىل من هناك كذ� م^حىن ٕاجيايب، حMث يف الثالثة ٔ�شه

مليون طن، ورمق  1,2، وجتاوزت %4صادرات اVٔمسدة ارتفعت بـ 
ٔ�ن تنضاف  2016مليار د~ل اSرمه، واملنتظر يف  1,4املعامالت ارتفع بـ 

ماليني طن، والتخفMض يف ٔ�مثنة اللكفة،  4ٕاىل القدرة إالنتاجMة لٔ×مسدة 
 Jه هو م^حىن ٕاجيايب، وهذا هو ا�يل تي�لينا نقولو ٔ�ن املنحىن ا�يل امشMا ف^

رمغ ٔ�ن السوق تتعرف وا´د اSورية ف� يتعلق £ìمثن د~ل املنتÌات، 
  .tاصة الفوسفاط اخلام

 .شكرا الس@يد الرئJس
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        ::::الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
  . شكرا لمك الس@يد الوز�ر
  .اللكمة �لفريق الفMدرايل

        ::::املس�شار الس@يد محمد دعيدTةاملس�شار الس@يد محمد دعيدTةاملس�شار الس@يد محمد دعيدTةاملس�شار الس@يد محمد دعيدTة
  .شكرا الس@يد الرئJس

  ، الس@يد الوز�ر
هو فعال سؤال عريض وطويل، وقد اس@تدعينامك واس@تدعينا املكaب 
الرشيف �لفوسفاط يف ٕاطار القانون اSاtيل ؤ�يضا مقaضيات اSس@تور، 
وÒنا دعوة �لحضور من Z�ٔل دراسة وضعية اIمع الرشيف �لفوسفاط 
ومعايري اس@تفادة الرشاكت اVٔج^بية من الصفقات وجحم Èس�Dرات وموقع 

دج^رب  T25ة يف السوق العاملية �لفوسفاط ومش@تقاته، وذ� بتارخي اIمو 
2012 .  

Tاود� وÒنا اSعوة وطلبنا م^مك احلضور، ٔ�نمت والس@يد املد�ر العام 
، Tاود� وÒنا اSعوة 2014ينا�ر  20انتاع املكaب الرشيف �لفوسفاط يف 

لوضعية ، ولكن ال حMاة ملن تنادي، من Z�ٔل م^اقشة ا2014يونيو  3يف 
انتاع املكaب الرشيف �لفوسفاط، ودراسة هذه إالسرتاتيجية، ؤ�يضا 

  .النتاجئ، والوقوف عند وا´د Tدة Èخaالالت
من مضهنا خط اVٔنبوب الرابط ما بني اجلرف اVٔصفر وخريبكة، ا�يل 

، ٕاىل يوم^ا 2013اكن من املفروض ٔ�نه تنطلق اVٔشغال د~لو و�كون يف 
ىل يوم^ا هذا ما tدامش لسºب dس@يط، Vٔنه هذا مازال ما اtدمش، إ 

£يق ) mouillé(اليوم الو´دتني الصناعيتني ا�يل غتد�ر تدبري الفوسفاط 
مليون انتاع اSوالر،  336،  لكفaنا )ODI2(و) ODI1(ما tدما�ش 

واك�ن تkٔخر ٔ�يضا يف إالجناز لس@نة، اVٓن س@نة تقريبا £ش اك�ن التtٔkري يف 
  ...هاذ

 450رشكة ¶ورية، طالبة اليوم ، )DAEWOO( الرشكة ا�يل يه
، يف الوقMتة ا�يل الرشاكت املغربية )un avenant(مليون دوالر ٕاضافMة 

، اليوم %7ا�يل شار¶ت يف الصفقة يف اVٔول ٔ�ي يف املنافسة اكنت زايدة بـ 
  .انتاع الز~دة %120راه 

ا�يل  ،)JESA(ا�يل هو كذ� وا´د املكaب اVٓن انتاع اSراسات 
مليون دوالر يف الس@نة  100لكف املكaب الرشيف �لفوسفاط ما يفوق ¶ي

  ).2SMESI(عّوض بدون قمية مضافة، ا�يل هو معليا 
Tامل ٔ�ج^يب ا�يل اك�ن يف اجلرف اVٔصفر، وهذا  4000ٔ�يضا اليوم 

  . العام\ املغربية، ؤ�يضا الرشاكت واملقاوالت طبقةتيQٔkر Tىل ال 
��، كنعاودو جنددو .. اع السعوديةكذ� اليوم املنافسة احلادة انت

الطلب د~لنا الجÔع ا�لجنة لتدارس اVٔوضاع احلقMقMة �لمكaب الرشيف 
  .�لفوسفاط

                                                 
2 Société Marocaine d'Etudes Spéciales et Industrielles 

  .شكرا الس@يد الرئJس، ؤ�عتذر

        ::::الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
  . شكرا

  .لمك اللكمة، الس@يد الوز�ر، �لرد Tىل التعقMب

        ::::الس@يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبáJةالس@يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبáJةالس@يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبáJةالس@يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبáJة
س@يد املس�شار، ٔ�� ميل جMت تعيØت يف وزارة الطاقة هو، ال 

واملعادن، وZدت طلبا من جملس النواب ووفMت به، وجáت ٔ�� والس@يد 
Tىل لك ´ال، . ٔ�� هاذ اليش ا�يل تتقول ال Tمل يل به.. املد�ر العام، ومتت

هاذي د~ل دج^رب بعدا ما ميكØش، ولكن هاذو ٔ�� ما عند�ش هبم، طيب 
� t�ٔذت Tلام بذ�، س�^عقد، شوف اليس دعيدTة، Tىل لك ´ال، �ٔ 

  .س�^عقد ا�لجنة حبضور امسيتو
املسائل اVٔخرى لكها فهيا بعض التفاصيل اليت جيب ٔ�ن نقف عندها 
 ؤ�ن ندققها، سواء اكنت مaعلقة مبكaب اSراسات، ٔ�و £لقضية د~ل العام

ىن العام هو ٔ�ن اVٔج^بية، ٔ�و £لقضية د~ل امسيتو، Vٔنه ٔ�� قلت � املنح
املكaب الرشيف �لفوسفاط يقع فMه حتول حقMقي، بغض النظر واش التدبري 
لكو يعين جMد مائة يف املائة، ولكن التحول، التحول حقMقي من ب< يصدر 
الفوسفاط اخلام ٕاىل ب< يصدر اVٔمسدة، وهذا بطبيعة احلال هاذ التحول ما 

التحويل د~ل التك^ولوجMا، فMه ميكØش ند�روه اح^ا بو´د�، Vٔنه فMه وا´د 
)un transfert de technologie (ٓخر�نVا�يل خصنا ند�روه مع ا.  

القضية د~ل التواZد يف وا´د العدد د~ل الرشاكت اSولية، هذا £ش 
  .	متوقعو يف السوق

ٔ�ما القضية د~ل السعودية وال د~ل اVٔردن وال د~ل الطوغو «دا، وال 
لكها داt\ مضن إالسرتاتيجية، Vٔن هناك دول  د~ل السJ^غال، هاذي

عندها الفوسفاط، بطبيعة احلال املغرب �ريد ٔ�ن �كون العبا ٔ�ساس@يا يف 
  ...هاذ

        ::::الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
  .شكرا لمك الس@يد الوز�ر، وشكرا Tىل مسامهتمك يف هذه اجللسة

ونaØقل ٕاىل السؤال اVٔول املوZه ٕاىل الس@يد وز�ر الثقافة حول مصري 
Iلس الوطين �لغات والثقافة املغربيةا .  

اللكمة Vٔ´د السادة املس�شار�ن من الفريق احلريك، فليتفضل 
  .مشكورا

        ::::TلويTلويTلويTلوياملس�شار الس@يد اVٔمني طياملس�شار الس@يد اVٔمني طياملس�شار الس@يد اVٔمني طياملس�شار الس@يد اVٔمني طييبيبيبيب    
  .شكرا الس@يد الرئJس

  السادة الوزراء،
  السادة املس�شار�ن احملرتمني،

  ٔ�هيا احلضور الكرمي،
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  :سؤالنا اكلتايل
  الس@يد الوز�ر،

ملضامني ا¾طط ال�رشيعي، فٕان وزار�مك يه ا¾ول لها ٕاTداد طبقا 
مرشوع القانون التنظميي املتعلق £Iلس الوطين �لغات والثقافات املغربية، 

  .2015و 2013و´دد ا¾طط سقفا زم^يا ٕالصداره، يت�دد ما بني 
وحنن Tىل مشارف هناية هذا اZVٔل الزمين احملدد، دون ٔ�ن تظهر 

ملرشوع، ودون ٕاطالق مشاورات فعلية ٕالTداده يف ظل تباشري هذا ا
  .ردود تقار�ر حصفMة تفMد وجود هذا املرشوع Sى وزار�مك

وTليه، Üسائلمك، الس@يد الوز�ر احملرتم، عن مصري هذا املرشوع، وما 
  يه رؤية احلكومة لهاذ املؤسسة الهامة؟ 

  .وشكرا

        ::::الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
  . شكرا لمك

  .ز�را لثقافةلمك اللكمة الس@يد و 

        ::::الس@يد محمد اVٔمني الصبيحي، وز�ر الثقافةالس@يد محمد اVٔمني الصبيحي، وز�ر الثقافةالس@يد محمد اVٔمني الصبيحي، وز�ر الثقافةالس@يد محمد اVٔمني الصبيحي، وز�ر الثقافة
  .شكرا الس@يد املس�شار Tىل هاذ السؤال

£لفعل، ا¾طط ال�رشيعي �لحكومة ٔ�س@ند لوزارة الثقافة çمة إالرشاف 
Tىل ٕاTداد هاذ مرشوع القانون التنظميي �لمÌلس الوطين �لغات والثقافة 

فة اس@تمكلت مجيع اVٔعامل اìمتهيدية، املغربية، وبطبيعة احلال وزارة الثقا
واSراسات الرضورية �لرشوع يف هاذ الورش الهام، حMث T�ٔدت س@نة 

ملف مaاكمل يف هاذ الصدد يتضمن Tددا من الو9ئق لالس@ت}^اس  2013
  .ولتنظمي ٔ�رضية، ؤ�رضية �لنقاش واسع مع الفعاليات الثقافMة والف^ية

جلنيت الربملان ا¾تصة يف اIال  مت توزيع هاذ امللف Tىل ٔ�عضاء ا�لجنة،
الثقايف، ؤ�خص £�¶ر هنا جلنة التعلمي والثقافة واالتصال مبÌلس 

  .املس�شار�ن
  :هاذ امللف يتضمن ثالث و9ئق ٔ�ساس@ية

الوثيقة اVٔوىل، مبثابة تقر�ر قطاعي حول احلقل ا�لغوي والثقايف الوطين، 
وTة من التقار�ر القطاعية حصي\ tربة ٔ�جنزها مجموTة من اخلرباء، تتضمن مجم

  .يف جمال ا�لغات والثقافة يف املغرب
الوثيقة الثانية، يه ورقة تقدميية تتضمن رؤية وزارة الثقافة وتصور 

  .وزارة الثقافة ف� خيص ٔ�هداف هاذ اIلس، واملهام املو¶و ٕاليه
الوثيقة الثالثة، يه مبثابة مرشوع مMثاق وطين �لثقافة، ا�يل تتدقق 

  .بادئ واملرجعيات ا�يل تتkٔطر هاذ احلقل الثقايف والفين وا�لغوي يف بالد�امل 
مبقاربة مشولية جتعل ٔ�ننا س@ن�دث جلنة موسعة  2013كام تقدم^ا س@نة 

ٕاىل Zانب القطاTات ا�يل تJشري لها الرب�مج القطاعي �لحكومة، مجموTة من 
تقدم^ا هباذ املؤسسات �ش@تغل يف اIال الثقايف وا�لغوي يف بالد�، و 

، وبعد موافقة رئاسة 2013التصور ٕاىل رئاسة احلكومة يف شهر دج^رب 

احلكومة Tىل مضامني هذه الو9ئق وTىل هذا التصور ال�شاريك مع لك 
الفعاليات، ؤ�مام ٔ�مهية هذا املوضوع وحساس@ية هذا املوضوع وارتباط هذا 

فع هذا املرشوع ٕاىل املوضوع £لهوية الوطنية وبقضا~ الثقافة الوطنية، مت ر 
اSيوان املليك، وقد مت Tدة لقاءات £Sيوان املليك يف هاذ اخلصوص، 
واملرتقب ٔ�ن يمت الرشوع يف هاذ الورش املهم يف ٔ�ثناء اVٔسدس الثاين من 

  . هاذ الس@نة
  .شكرا

        ::::الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
  . اللكمة اVٓن �لفريق احلريك يف ٕاطار التعقMب

  .تفضل الس@يد املس�شار

        ::::TلويTلويTلويTلويس�شار الس@يد اVٔمني طيس�شار الس@يد اVٔمني طيس�شار الس@يد اVٔمني طيس�شار الس@يد اVٔمني طييبيبيبيب    امل امل امل امل 
شكرا الس@يد الوز�ر حول التوضي�ات اليت ٔ�دليمت هبا، واليت بدون 
شك س�سامه يف تنو�ر الرٔ�ي العام، ويف هذا الس@ياق نود ٔ�ن ننقل لمك، 
الس@يد الوز�ر، ÜÈشغال الك|ري د~ل احلراكت امجلعوية وخمتلف الفاTلني 

  .يات الفصل اخلامس من اSس@تورحول التkٔخر احلاصل يف تفعيل مقaض 
وكذ� عند� وا´د املالحظة، الس@يد الوز�ر، ال يعقل هاذ القانونني 

هاذ القانونني التنظمييني املهمني من ق|يل القانون التنظميي .. ا�يل تيظلوا
اخلاص £لطابع الرمسي اVٔمازيغي والثقافة املغربية يف ظل ا¾طط ال�رشيعي 

  .ة وإالسرتاتيجيةرمغ ٔ�مهيهتام الهو~تي
9لثا، فال �منية فعلية وال دميقراطية شام\ دون اSميقراطية ا�لغوية 
والثقافMة، كام ÜسÌل، الس@يد الوز�ر، غياب حوار فعيل ٕالخراÒام ٕاىل ´زي 

  .الوجود، وحنن Tىل مشارف ٔ�شهر قلي\ ال	هتاء Èلزتام الزمين �لحكومة
خرى نود توضيح عن مصري رابعا، مالحظة، الس@يد الوز�ر، من Òة �ٔ 

ومس@تق|ل املعاهد املرتبطة £�لغات والثقافات من ق|يل املعهد املليك �لثقافة 
اVٔمازيغية واVٔاكدميية، وكذ� ا�لغة العربية، و«ريها من املعاهد، واحلسانية 

  .كذ�
ويف اخلتام، ٔ�ود ٔ�ن ٔ�جسل، £مس الفريق احلريك، اكمaداد �لحركة 

ٕانصاف اVٔمازيغية وخمتلف ا�لغات والثقافات  الشعبية، اليت جعلت من
املغربية ٕا´دى ٔ�وىل ٔ�ولو~هتا، تطلعنا الك|ري ٕاىل التعجيل بفaح ورش هذ�ن 
القانونني التنظمييني من tالل ا�لجنة الوطنية، متكن من ٕاTدادهام مبقاربة 
�شار¶ية، توفر هلام إالجامع يف ظل Èلزتام £ملبادئ اVٔساس@ية املمتث\ يف 

ج|ارية والتوحMد والتعممي وحتصني املك�سب احملصل يف هذا اIال بفضل االٕ 
  . حمكة Zال امل= نرصه هللا ؤ�يده

  .وشكرا

        ::::الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
  . شكرا الس@يد املس�شار

  .الس@يد وز�ر الثقافة، لمك اللكمة يف الرد يف بضع ثوان
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        ::::الس@يد وز�ر الثقافةالس@يد وز�ر الثقافةالس@يد وز�ر الثقافةالس@يد وز�ر الثقافة
Iلس الوطين �لغات والثقافة ف� خيص القانون التنظميي ٕال´داث ا

املغربية، ٔ�ظن ٔ�نين تقدمت لمك �لك املعطيات الرضورية يف هذا الشkٔن، 
تتفهمون حساس@ية املوضوع، هو ٔ�ننا مقنا ¶وزارة الثقافة مبا Tلينا ٔ�ن نقوم به، 
ؤ�ضع هنا امللف رهن ٕاشار�مك كام وضعته رهن ٕاشارة الس@يدات والسادة 

  . ربملانٔ�عضاء ا�لجن ا¾تصة Sى ال
  .شكرا

        ::::الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
  . شكرا لمك الس@يد الوز�ر

  . السؤال الثاين موضوTه مس@تÌدات دمع العمل الثقايف
اللكمة Vٔ´د السادة املس�شار�ن من فريق الت�الف Èشرتايك لتقدمي 
السؤال، فليتفضل ٔ�´د السادة املس�شار�ن لºسط السؤال مشكورا، 

  .الس@يد رئJس الفريق

        ::::الس@يد العريب خربوشالس@يد العريب خربوشالس@يد العريب خربوشالس@يد العريب خربوشاملس�شار املس�شار املس�شار املس�شار 
  .شكرا الس@يد الرئJس

  الس@يدات والسادة الوزراء،
  الس@يدة والسادة املس�شار�ن،

لقد مقمت، الس@يد الوز�ر، ٕ£جراءات Zديدة Sمع املشاريع الثقافMة 
وقد . والف^ية، كام T�ٔلنمت عن ختصيص الوزارة صندوق Sمع هذه املشاريع

الحظنا ٔ�ن هناك مقاربة Zديدة Zدية لوزارة الثقافة Sمع اVٔعامل الثقافMة 
والف^ية، وتوزيع خمصصات اSمع dشلك Zديد �شمل لك ما ) Tالقة 
£ٕالنتاج الثقايف والفين م�ل التكو�ن والرتوجي والتوزيع، هيدف tلق تkٔثري 

  .فعيل لٔ×عامل الثقافMة والف^ية يف اIمتع
ا�ي تبذلونه، الس@يد الوز�ر، والواحض، سواء من حMث ورمغ اجلهد 

ا¾صصات املالية ٔ�و الشفافMة واحلرص Tىل اجلودة وٕادماج جماالت اكنت 
çمشة من معلية اSمع، فٕان إالماكنيات احملدودة لوزارة الثقافة ال �سمح 
ب�منية واسعة �لحقل الثقايف والفين Tرب وس@ي\ اSمع، وا�ي سaJقوى 

مع املشاريع الثقافMة والف^ية، مما يفرض ٕاجياد وسائل ٔ�خرى من بصندوق د
tارج وزارة الثقافة، لكن مببادرة مهنا Sمع و�روجي اVٔعامل الثقافMة والف^ية 
وٕايصالها ٕاىل ٔ�وسع امجلاهري حىت ال تبقى الثقافة حمصورة يف خنبة حمدودة من 

مسيمتوه املغرب املغاربة، وحىت ميكن فعال ٕاجناز مرشوعمك الطموح ا�ي 

  .الثقايف
مفا يه مس@تÌدات معلية اSمع لهذه الس@نة؟ وما يه ٔ��رز نتاجئ اSورة 
اVٔوىل Sمع املشاريع الثقافMة والف^ية؟ و¶يف تفكرون، الس@يد الوز�ر، يف 
توس@يع معلية اSمع والرتوجي حىت ال تقaرص Tىل وزارة الثقافة ٕ£ماكنياهتا 

  احملدودة؟ 
  .وشكرا

        ::::اجللسةاجللسةاجللسةاجللسةالس@يد رئJس الس@يد رئJس الس@يد رئJس الس@يد رئJس 
  . شكرا لمك، الس@يد الرئJس

  .الس@يد الوز�ر، لمك اللكمة لٕالZابة Tىل السؤال

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

 دمع إالبداع الثقايف والفين ميكن ٔ�ن تعترب ٕا´دى ٔkلفعل، مس£
إالشاكليات اVٔساس@ية نظرا النتظارات الفاTلني الثقافMني والف^يني وكذا Sور 

Sال ويف دمع القطاع ويف تقريب املنتوج الثقايف اIيف موا¶بة هذا ا و
  .والفين من ٔ�وسع فáات اIمتع

Tىل  2012ومن هذا املنطلق، رشعنا يف وزارة الثقافة م^ذ س@نة 
�سطري وبلورة مقاربة Zديدة «ري مس@بوقة لتنظمي القطاTات الثقافMة Tىل 

اTات الثقافMة والف^ية الوطنية، ٔ�سس çنية، تنºين Tىل ٕا´داث وتطو�ر الصن
ويه املقاربة ا�يل �س@هتدف لك ´لقات مسلسل ٕانتاج القمية، من ٕانتاج 

  .و�روجي وتوزيع وتدعمي çنية املؤسسة الثقافMة والف^ية
 40، خصصنا لها الس@نة املاضية 2014هاذ املقاربة ا�يل انطلقت س@نة 

، املوس@يقى والف^ون مليون درمه Sمع املشاريع يف مMاد�ن الكaاب والØرش
  .الكوريغرافMة، الف^ون ال�شكMلية البرصية، ويف جمال املرسح

ومك^ت هذه املقاربة اجلديدة من الربط ما بني ´لقات إالنتاج، مث 
التوزيع، مث الرتوجي، حMث قامت Tىل Èر�اكز Tىل وا´د الثنايئ املبدع 

الØرش، ندمع  واملؤسسة الف^ية، م�ال ندمع الاكتب يف Tالقة مع مؤسسة
الف^ان املوس@يقي يف Tالقة ويف تعاقد مع مؤسسة إالنتاج والرتوجي 

ٕاخل، ؤ�طر� هذه العملية بدفا�ر حتمالت مدققة ا�يل تدقق ... املوس@يقي
مع انتداب جلان مس@تق\ ٕاخل، ... اVٔهداف واملس@تفMد�ن ؤ�شاكل املشاريع

Mخصصة �لبت يف لك هاذ املشاريع املعروضة و�لك شفافaة وموضوعيةم .  
وهاذ املقاربة اجلديدة القت اس@تحسا� ¶بريا من طرف الفاTلني الثقافMني 
والف^يني واخنراط واسع، ٔ�حسن دليل Tىل هذا هو ٔ�ن الس@نة املاضية مت 

مرشوع ا�يل  1200مرشوع يف هاذ اIاالت اVٔربع، من بني  562دمع 
  . توصلنا به الس@نة املاضية

 1000ندمع ما يفوق Tىل  2015ل س@نة و£لرجوع ٕاىل اVٔرقام د~
مرشوع ا�يل توصلنا به يف جماالت الكaاب  2300مرشوع من بني 

  .وال�شكMل واملرسح واملوس@يقى
ٕاىل Zانب بطبيعة احلال هاذ اSمع العمويم، هناك كذ� دمع املقاوالت 
الثقافMة والف^ية حىت �كون لنا س@ياسة مaاكم\، هناك دمع معويم لٕالنتاج 

جي، وهناك دمع املقاوالت الف^ية مكؤسسات ا�يل كذ� تدمع إالنتاج والرتو
  .والرتوجي الثقايف الفين

  .شكرا الس@يد املس�شار
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        ::::الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
شكرا لمك الس@يد الوز�ر، شكرا الس@يد الوز�ر Tىل مسامهتمك يف هذه 

  . اجللسة
ونaØقل ٕاىل السؤال املوZه ٕاىل الس@يد الوز�ر املنتدب Sى وز�ر 

  . لتجهزي والنقل وا�لوجس�Mك امللكف £لنقل حول نقل املسافر�نا
اللكمة Vٔ´د السادة املس�شار�ن من الفريق Èس@تقاليل لتقدمي 

  .السؤال، فليتفضل مشكورا
عندي وا´د الرتتJب هنا، عندي وا´د الربجمة مصادق Tلهيا من طرف 

اIلس بkٔن نبدٔ�  ٕاذا وافق.. املكaب، امسح يل نعطيمك، وقع تغيري يف الربجمة
بkٔن نعطي اVٔولوية لوزارة البáJة، فkٔ� مس@تعد، ما عند� ٕاشاكل، ولكن 

  .الرتتJب ا�يل عندي هنا هو هذا، الرتتJب ا�ي توصلت به هو هذا
البد ٔ�ن ٔ�عطي توضيح يف املوضوع، ملا يربمج املكaب اVٔس@ئ\، نتوصل 

لعالقات مع من ´ني Vٓخر بطلب �سMºق ٔ�و تtٔkري من طرف ٕاما وزارة ا
الربملان ٔ�و من طرف املعنيني £Vٔس@ئ\، فØس@تجيب �� بعد مصادقة 
اIلس، يطرح يف بداية اجللسة، ويعرض Tىل اجللسة العامة وتصادق 
Tليه، ٕاذاك س@يصبح الرب�مج يطبق طبقا ملا صودق Tليه، طبقا �لتعديل 

  .ا�ي ٔ�دtل من طرف اIلس
ؤ�� الرب�مج ا�ي توصلت به ٔ�و ونعمل دامئا بkٔن اIلس س@يد نفسه، 

الرتتJب ا�ي توصلت به هو هذا ا�يل ٔ�مايم، وال ميكن ٔ�بدا يف لك وقت 
و´ني ٔ�ن ندtل تعديالت ٕاال ٕاذا اكنت هناك رسا يف املوضوع ٔ�و اكنت 
هناك رغبة مل�ة من طرف املعين £لسؤال، فرئاسة اجللسة البد ٔ�ن حترتم 

  . ا �لمعايري اليت ذ¶ر�هاالرب�مج املوضوع بني يدينا طبق
اللكمة �لس@يد رئJس الفريق .. اVٓن، سkٔطرح ٔ�ماممك، سkٔطرح �لمصادقة

  . ٕاطار نقطة نظاميفÈس@تقاليل 

        ::::املس�شار الس@يد محمد اVٔنصارياملس�شار الس@يد محمد اVٔنصارياملس�شار الس@يد محمد اVٔنصارياملس�شار الس@يد محمد اVٔنصاري
  .شكرا الس@يد الرئJس

  السادة الوزراء،
ٔ�طلب ٕاىل امسحت يل، الس@يد الرئJس، ما اكن بودي ٔ�ن ٔ�تقدم ٔ�و 

  . نقطة نظام
ام اSاtيل �شري ٕاىل ٔ�ن ا�ي يربمج هو املكaب، ولك من ٔ�راد ٔ�ن النظ

يدtل تعديال Tليه ٔ�ن �اكتب اIلس، من ٔ�راد ٔ�ن يتقدم من السادة 
الوزراء عن زمT ،-Mليه ٔ�ن �اكتب املكaب ق|ل توزيع Zدول اVٔعامل Tلينا 
يف الفرق، وٕاذا اكن هناك من اكن ) طارئ بعد عقد املكaب جللس@ته، 

ٔ�ن �اكتبمك ؤ�ن تعرضوا Tلينا �لمصادقة ال �لتالوة، ٔ�نمت تقومون بتالوة Tليه 
  .رسائل، و£لتايل اح^ا تØمتسكو مبا وزع Tلينا

        ::::الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
الس@يد الرئJس، هذا ما مت يف بداية اجللسة، الس@يد الرئJس  ،هذا ما مت

مج، وما راه هاذ اليش ا�يل مت، راه ما كنختلفوش بkٔنه املكaب هو ا�ي يرب 
كنختلفوش بkٔنه كنطلبو يف بداية لك Zلسة املصادقة د~ل اجللسة العامة 
Tىل الرب�مج، وحنن Üش@تغل يف هذا إالطار، ال خنتلف يف هذا، ٕاذا اكن 

  .هناك خطkٔ ٕاداري وقع، فkٔ� امللف ا�ي ٔ�مايم موجود و£لرتتJب و£Vٔرقام
السؤال املوايل حيمل ، و 13السؤال د~ل اSمع الثقايف حيمل الصف�ة رمق 

، ولهذا سkٔ¶ون مضطرا لتطبيق الرتتJب ا�ي هو ٔ�مايم، وهو 14رمق 
الرمسي، ٔ�عطي اللكمة �لفريق Èس@تقاليل لتقدمي السؤال املتعلق بنقل 

  .املسافر�ن، لمك اللكمة الفريق Èس@تقاليل

        ::::املس�شار الس@يد عبد ااملس�شار الس@يد عبد ااملس�شار الس@يد عبد ااملس�شار الس@يد عبد امحلمحلمحلمحليد بلفMليد بلفMليد بلفMليد بلفMل
  .شكرا الس@يد الرئJس

  الس@يد الرئJس،
  دة الوزراء،السا

  الس@يدة والسادة املس�شار�ن،
يعترب قطاع نقل املسافر�ن، �اكفة ٔ�نواTه ا¾تلفة، ٔ�´د املكو�ت 
اVٔساس@ية واملهمة احملددة لبMØة Èقaصاد الوطين، كام يعد ركزية ٔ�ساس@ية 
�لتمنية Èقaصادية وÈجÔعية، وذ� ملا ) من تkٔثري £لØس@بة �لعائدات، 

  .ام يف خزينة اSو ويف خمتلف القطاTات Èقaصاديةز~دة Tىل إالسه
و£لرمغ من اIهودات اليت  - مع اVٔسف الشديد-لكن هذا القطاع 

بذìهتا احلكومات، ال السابقة وال احلالية، الزال يتخبط يف العديد من 
سلبا Tىل ٔ�دائه، نظرا لعدم قدرة البMØات  - ال حما-املشالك، واليت تؤQر 

 Èس@تÌابة �لتطور ا�ي تعرفه حركة نقل املسافر�ن، ٕاضافة املتوفرة Tىل
ٕاىل �ردي وتدهور اخلدمات املقدمة �لمسافر�ن، ز~دة Tىل غياب جودة 

  .اخلدمات املطلوبة
ما يه إالجراءات والتدابري اليت  :الس@يد الوز�ر احملرتم �ا، Üسائلمك

  وضعهتا الوزارة ملعاجلة املشالك اليت يعرفها القطاع؟
  .كراوش

        ::::الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
  . شكرا لمك

  .لمك اللكمة، الس@يد وز�ر النقل، لٕالZابة Tىل السؤال

الس@يد محمد الس@يد محمد الس@يد محمد الس@يد محمد جنجنجنجنيب بوليف، الوز�ر املنتدب Sى وز�ر التجهزي والنقل يب بوليف، الوز�ر املنتدب Sى وز�ر التجهزي والنقل يب بوليف، الوز�ر املنتدب Sى وز�ر التجهزي والنقل يب بوليف، الوز�ر املنتدب Sى وز�ر التجهزي والنقل 
        ::::وا�لوJZس�Mك، امللكف £لنقلوا�لوJZس�Mك، امللكف £لنقلوا�لوJZس�Mك، امللكف £لنقلوا�لوJZس�Mك، امللكف £لنقل

  .شكرا الس@يد الرئJس
شكرا الس@يد املس�شار Tىل طرحمك السؤال، ولكن ٔ�يضا Tىل القراءة 

الواقع د~ل القطاع د~ل نقل املسافر�ن، وا�يل Tربت فMه Tىل العديد من  يف
إالشاكالت ا�يل ت�|قى ٕاشاكالت يف احلقMقة واقعية و�س@تلزم م^ا مجيعا، 
ؤ�قول م^ا مجيعا سواء اكنت وزارة وصية ٔ�و مرشTني ؤ�يضا çنيني �لقMام مبا 

  .يلزم ٕالنقاذ هذا القطاع
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و قطاع ريعي £مaياز ٕاىل ´دود الساTة تعلمون Tىل ٔ�ن هذا القطاع ه
ف� يتعلق بنقل املسافر�ن، وتعلمون ٔ�يضا ٔ�ن ما �لكممت عنه من ٕاشاكالت 
مرتبطة جبودة اخلدمات و£ٕالشاكالت ا�يل يه يف احملطات و£خلطوط د~ل 

  . العمل ود~ل Èش@تغال، لكها ٔ�مور ا�يل نوافقمك Tلهيا
وار شامل وTام مع مجيع املهنيني حب 2013وحنن هبذا الصدد، مقنا م^ذ 

 23بدون اس@ت*^اء، ونقدر نقول � ٔ�نه Zلسات احلوار مع املهنيني فاقت 
Zلسة، وكنا  Z11لسة رمسية، ا�يل حرض فهيا الوز�ر dشخصه يف ٔ�كرث من 

من توقMع عقد �ر�مج ا�ي  2014قاب قوسني ٔ�و ٔ�دىن يف ٔ�واخر س@نة 
اس@ت*^اء، سواء تعلق اVٔمر  اكن س@يجيب Tىل لك هذه إالشاكالت بدون

£لبMØة التحتية و£لطريقة د~ل Èش@تغال وال Èس@تعامل احلايل د~ل 
  .الكرميات وال د~ل الرخص بطريقة Zديدة

العمل Tىل اجلانب املهين وÈجÔعي ٔ�يضا، هاذ اVٔمور لكها اكنت 
مطرو´ة، لكن Vٔس@باب الزلت خشصيا مل ٔ�فصح عهنا من طرف ما قام به 

هنيون ٕاىل ٔ�ن نعيد اجللوس معهم Tىل طاو احلوار، مل ٔ�فهم ما قاموا به، امل 
وتتعرفوا ٔ�نه ٔ�ي ٕاصالح البد تيلقى يف الواÒة د~لو ويف املواÒة د~لو 
بعض ٔ�ولئك ا��ن �س@ت�لون ٔ�ن يبقوا يف ذاك احلا د~هلم الريعية، 

لس@يد رئJس ونتصور Tىل ٔ�نه ا�لقاء املق|ل ٕان شاء هللا «ادي �كون مع ا
احلكومة يف هاذ القطاع Tىل ٔ�ساس ٔ�ننا نعطيو إالZا£ت اVٓنية ¾تلف 

مهنا راه يف الرب�مج د~ل العمل %90إالشاكالت ا�يل يه مطرو´ة، وا�يل 
ود~ل Èش@تغال، وجزء مهنا راه اح^ا ابدينا تزنلوه يف التطبيق وهو املتعلق 

  . £جلانب التقين د~ل السالمة الطرقMة
  .الس@يد الرئJس شكرا

        ::::الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
  . شكرا لمك

  .لمك اللكمة الفريق Èس@تقاليل

        ::::املس�شار الس@يد عبد ااملس�شار الس@يد عبد ااملس�شار الس@يد عبد ااملس�شار الس@يد عبد امحلمحلمحلمحليد بلفMليد بلفMليد بلفMليد بلفMل
  الس@يد الوز�ر، 

ٕاىل امسحت يل، ٔ�ظن اليوم اح^ا يف الس@نة الرابعة، واحلكومة 
ك�سريوها، واش نقدرو نقولو اليوم بkٔن حكومaمك فشلت يف هاذ امللف؟ 

  .با اربع س@نني ٕاىل يوم^ا اليشء يتغري يف جمال النقلVٔنه هاذي تقري 
اليوم، الس@يد الوز�ر، النقل يتخبط، ال املسافر�ن وال ٔ�ر£ب النقل، 
احملطات لك س@نة كزتيد ويه «ادية يف فوىض ٔ�كرث من الس@نني ا�يل فاتت، 
اVٔمن ما اكيØش، الفوىض يف احملطات، ٔ�ر£ب النقل اtالص اليوم راه 

لكورتية راك Tارفني، اخلطافة ا�يل اليوم والو الشوارع مسا¶ن اtالص، ا
د~ل املغرب فني ما دريت تلقى اخلطافة د~ل الباليص اكينني، اكينة 

  ...فوىض، فوىض Tارمة يف هاذ
اليوم، الس@يد الوز�ر، كذ� ٔ�ر£ب النقل، البرتول لك Tام ¶يطلع، يف 

اخلطرات  3 ¶يعمل وىل) pneu(اكن يف مثن، واليوم راه يف مثن، اليوم  97
ال تتغري، £قا يف نفس  97اìمثن د~لو، حىت من التذا¶ر د~ل الكريان من 

  .اìمثن
ٕاذن، الس@يد الوز�ر، اليوم ٔ�ر£ب النقل وال املسافر�ن ابغاو «ري يعرفوا 
واش اك�ن يش ٔ�مل يف املس@تق|ل يف هاذ القطاع، وال راه «ادي نبقاو 

اح^ا كهنرضو يف نفس اVٔس@ئ\ س@نني و  10«اد�ن يف الفوىض، وهاذي 
  . ونفس السؤÈت، ودامئا ال يشء يتغري

  .وشكرا

        ::::الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
  . شكرا لمك

  .الس@يد الوز�ر، لمك اللكمة يف ٕاطار الرد Tىل التعقMب

الس@يد الوز�ر املنتدب Sى وز�ر التجهزي والنقل وا�لوJZس�Mك، امللكف الس@يد الوز�ر املنتدب Sى وز�ر التجهزي والنقل وا�لوJZس�Mك، امللكف الس@يد الوز�ر املنتدب Sى وز�ر التجهزي والنقل وا�لوJZس�Mك، امللكف الس@يد الوز�ر املنتدب Sى وز�ر التجهزي والنقل وا�لوJZس�Mك، امللكف 
        ::::£لنقل£لنقل£لنقل£لنقل

  الس@يد الرئJس،
ومة د~ل من عهد Èس@تقالل ٕاىل اVٓن ويه ٕاىل اكنت احلك ،ال

س@نني يه ا�يل «ادي حتاسب، اح^ا  t3دامة، مايش احلكومة احلالية د~ل 
قلنا لمك اح^ا ما عند�ش إالشاكل من طرف^ا اح^ا �حكومة، اح^ا عند� 

  .�ر�مج ٕاصالÃ شامل
تتلكم Tىل ٔ�ر£ب النقل، الس@يد املس�شار، وانت Tارف بkٔن جزء من 

ب النقل هام ا�يل ما ابغاوش جييو يوقعوا عقد الرب�مج إالصالÃ هاذ ٔ�ر£
، ٕاذن �اكمل الوضوح ويف اكمل الشفافMة، لكن العزمية 2014ٔ�واخر دج^رب 

  . د~لنا ٔ�كرب من هؤالء، وهاذ إالصالح ٕان شاء هللا «ادي �كون
اVٔمور ا�يل يه مرتبطة £لوزارة «ادي ند�روها ٕان شاء هللا، وراها 

اVٔمور اVٔخرى ا�يل مرتبطة £Vٔمن و£حملطة الطرقMة ٔ�نت T�ٔمل مين،  اكينة،
 راه فهيا ٔ�طراف ٔ�خرى، فهيا وزارة اSاtلية، فهيا اIالس ٔkن هاذ املسVٔ

  .. امجلاعية، فهيا الرشاكت املفوضة، وهذا لكو
التعريفة ٔ�يضا تتعرف، الس@يد املس�شار احملرتم، ٔ�نه جزء من التعريفة 

اليوم، . ٔ�� ما عند�ش مشلك 97فة د~ل ئ�� يطبقوا «ري التعر «ري مطبقة، 
، 97اك�ن مقاطع د~ل الطرق ا�يل ما تتطبقش فهيا حىت التعرفة د~ل 

الناس تيطيحوا اVٔمثان Tىل بعضهم، عند� طنÌة اSار البيضاء خصها �كون 
درمه، اTالش؟ ولكن ميل تيجي  60درمه، الناس �ميش@يو فهيا بـ  70بـ 
درمه يف املناس@بات، و£لتايل اح^ا ما  130و 120د تيد�روا لها العي

  . عند�ش ٕاشاكلية، اكن الطلب من Òتمك ولكن Tىل اVٔقل نوصلو �لتعرفة
  .معذرة الس@يد الرئJس

        ::::الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
  . شكرا، شكرا لمك، شكرا Tىل مسامهتمك

وز�ر الطاقة  ونaØقل ٕاىل السؤال املوZه ٕاىل الس@يدة الوز�رة املنتدبة Sى
  . واملعادن واملاء والبáJة امللكفة £لبáJة حول الوقع البJيئ �لمشاريع Èس�Dرية
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  .اللكمة Vٔ´د السادة املس�شار�ن من فريق اVٔصا واملعارصة

        : : : : املس�شار الس@يد محمد العقاوياملس�شار الس@يد محمد العقاوياملس�شار الس@يد محمد العقاوياملس�شار الس@يد محمد العقاوي
  الس@يد الرئJس احملرتم،

  الس@يدات والسادة الوزراء احملرتمني،
  ٕاخواين املس�شار�ن،

  الس@يدة الوز�رة، 
ٕاذا اكن الهدف من تنافس@ية املشاريع Èس�Dرية واس@تدامهتا والعمل 
Tىل Zلهبا ومتويلها الهدف م^ه هو �منية Èقaصاد الوطين وZلب العم\ 
الصعبة و�شغيل اليد العام\، فاملالحظ ٔ�نه مت ٕاغفال اجلانب املتعلق £QVٔر 

اليت ٔ�صبحت Ü�ٔشطهتا ؤ�شغالها السليب ا�ي قد ختلقه هاته املشاريع، و 
�شلك هتديدا حقMقMا �لبáJة سواء Tىل مس@توى التلوث الهوايئ ٔ�و املايئ، 

  .وذ� من جراء انبعاث «ازات سامة واملقذوفات السائ\
��، Üسائلمك الس@يدة الوز�رة، عن رؤية وزار�مك حول ٕاخضاع هذه 

و�شلك هتديدا حقMقMا حمتلمة £لبáJة،  ااملشاريع اليت ميكن ٔ�ن ختلف ٔ�رضار 
  .�لتمنية املس@تدامة

  .شكرا الس@يد الرئJس

        ::::الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
  . شكرا لمك

  .� اللكمة، الس@يد الوز�رة، لٕالZابة Tىل السؤال، تفضيل

الس@يدة حكمية احليطي، الوز�رة املنتدبة Sى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء الس@يدة حكمية احليطي، الوز�رة املنتدبة Sى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء الس@يدة حكمية احليطي، الوز�رة املنتدبة Sى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء الس@يدة حكمية احليطي، الوز�رة املنتدبة Sى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء 
        ::::والبáJة، امللكفة £لبáJةوالبáJة، امللكفة £لبáJةوالبáJة، امللكفة £لبáJةوالبáJة، امللكفة £لبáJة

  .حميdسم هللا الرمحن الر 
  الس@يد الرئJس،

  الس@يد املس�شار، 
اكن قانون د~ل دراسة  2003كتعرفوا بkٔن يف  .ٔ�شكرك Tىل السؤال

التkٔثري Tىل البáJة ا�يل ¶يدوزوا فMه مجيع املشاريع ا�يل يه كتلوث البáJة ٔ�و 
كتد�ر لها رضر، من بعد Zا البحث العمويم، ولكن هاذ الس@نة هاذي 

صعيد الوطين، حبيث مع القانون إالطار در� وا´د الشوط ¶بري Tىل ال 
دtلنا التقMمي اسرتاتيجي �لمشاريع د~ل Èس�Dر، وميكن يل نقول � بال 
بعد، هاذ الصباح هذا مرشوع ¶بري Zدا وتوقف يف اجللسة Vٔنه اكن ¶ميكن 

  .لو يرض £لبáJة
كذ� ٔ�ش@نو در�؟ در� خمترب وطين ملراق|ة هذيك املوافقة البي}Mة ا�يل 

كذ� در� الرشطة البي}Mة، . نا كنعطيو وما كرناق|وهاش احشال هاذيك 
وصادقaو Tلهيا، صادق Tىل الرشطة البي}Mة ا�يل ابدات كمتيش وكتد�ر 
اVٔحباث د~لها £ش حناولو ما ٔ�مكن £ش �كون املساطر مaبوTة £ملتابعة 
واملراق|ة، يه طريق طوي\، عندمك حق، الس@يد املس�شار، ولكن اVٓن 
اح^ا رشعنا، در� املkٔسسة، عند� اVٓليات، خصنا فقط خندمو والكامل 

  .Tىل هللا

        ::::الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
  .لمك اللكمة، الس@يد املس�شار احملرتم، يف ٕاطار التعقMب

        ::::املس�شار الس@يد محمد العقاوياملس�شار الس@يد محمد العقاوياملس�شار الس@يد محمد العقاوياملس�شار الس@يد محمد العقاوي
  الس@يدة الوز�رة، 

Mجتاه السائد بني دول العامل، سواء املتقدمة مهنا ٔ�و النامÈ ة هو ٔ�صبح
حتسني املناخ Èس�Dري، واSفع يف اجتاه �شجيع املشاريع Èس�Dرية، 
ومن �حMة ٔ�خرى ومن tالل تنفMذ بعض املشاريع يف العامل �رزت ظواهر 
سلبية مل �كن يف احلس@بان ف� س@بق، حMث تبني ٔ�ن امض�الل البáJة 

لتق^ية مرجعه اVٔسايس هو الØشاط Èقaصادي املتعاظم، ٕاذ ٔ�دى تقدم ا
وتطور التك^ولوجMا ٕاىل ٕانتاج خضم، جع- �س@تزنف املوارد الطبيعية، ؤ�دت 

  .خمالفaه الهائ\ ٕاىل تلوث البáJة
وهنا ظهرت احلاZة ٕاىل رضورة تقMمي تkٔثريات املشاريع Tىل البáJة، ولقد 
جلkٔت الهيئة اSولية وإالقلميية والوطنية ٕاىل ٕادtال معلية تقMمي تkٔثريية البي}Mة 

املشاريع Èس�Dرية �جزء من دراسة Zدوى، يصطلح Tىل �سميهتا  Tىل
حىت ميكن التعرف Tىل خمتلف القMود واملتغريات "دراسة اجلدوى البي}Mة "

البي}Mة، وحتديد Ü�ٔسب الطرق �لتعامل معها ق|ل بداية معل هذه املشاريع، 
  ".الوقاية tري من العالج"معال £حلمكة القائ\ 

ٔ�سايس من tالل حتقMق التوافق بني معلية التمنية الوصول ٕاىل هدف 
ما يه : وحامية البي}Mة، وTىل ضوء ذ� ميكن طرح إالشاكلية التالية

Èعتبارات واملعايري البي}Mة اليت يمت Tىل ٔ�ساسها تقMمي املشاريع Èس�Dرية 
  الختاذ القرار السلمي؟

تطور والتمنية، وٕامنا ٕان الهدف من امحلاية البي}Mة ال يعين ٕايقاف جع\ ال 
العمل Tىل احلد من التلوث وإالرساف واس@ت�دام املوارد املتا´ة، الطبيعية 
مهنا واملالية، وليك حتقق التمنية ٔ�هدافها وÈقaصاد ÈجÔعي، فٕانه من 
الرضوري ٔ�ن يصاحهبا خمطط واحض لتحقMق توازن بJيئ موازي لها يف 

Vٔن إالÜسان يعJش مضن م^ظومة املاء ، وتفعيلهتااجتاهها ومØسجم يف حركهتا 
ٔ�ي املوارد الطبيعية، م^ظومة التق^يات والتك^ولوجMا  ،والهواء والرتاب

جيب التØس@يق بني وم^ظومة القمي واVٔعراف والتقاليد السلو¶ية واtVٔالقMة، 
هذه املنظومات جممتعة، فال يمت جتاهل ٔ�ي م^ظومة احلساب ٔ�ي م^ظومة 

  . ٔ�خرى
  ...اVٔدىن من التوازن البJيئميكن حتقMق احلد 

        ::::الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
  . شكرا �لس@يد املس�شار

  .الس@يدة الوز�رة، � اللكمة يف ٕاطار الرد Tىل التعقMب
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الس@يدة الوز�رة املنتدبة Sى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبáJة، امللكفة الس@يدة الوز�رة املنتدبة Sى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبáJة، امللكفة الس@يدة الوز�رة املنتدبة Sى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبáJة، امللكفة الس@يدة الوز�رة املنتدبة Sى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبáJة، امللكفة 
        ::::£لبáJة£لبáJة£لبáJة£لبáJة

والغازية كØشكر الس@يد املس�شار ا�يل اهرض Tىل التدفقات الهوائية 
ا�يل يه ك�شلك وا´د الت�دي ¶بري Tىل الصعيد العاملي، وا�يل ميكن ا�يل 
نقول لمك بkٔن اح^ا يف املغرب امحلد � در� وا´د إالسرتاجتيات ا�يل معرتف 

  . هبا Tىل الصعيد العاملي
اVٓن، هاذ إالسرتاجتيات يه يف ٕاطار التزنيل، حقMقة اك�ن مشاريع ا�يل 

طريقة سه\، وا�يل فهيم اس�Dرات، وفهيم tلق فرص ¶يتزنلوا بوا´د ال
  .الشغل

اكينني مشاريع ا�يل يه اصعيبة Vٔن كتكون يف مصانع ا�يل يه 
مaواZدة، ا�يل ميكن بعد املرات ما ¶يكوÜش عندها العقار، اكينني �ٓليات 
د~ل التحفزي املايل، ولكن ¶يف قلت اح^ا مايش هنا £ش نوقفو املشاريع، 

دو املصانع، اح^ا هنا £ش نعاونو املصانع ٔ�هنم يوصلوا �لمطابقة وال £ش Üش
البي}Mة، ؤ�هنم يوصلوا يبقاو ¶يaØجوا و¶ي�دموا، هذا هو الهدف د~لنا، ولكن 

  .£حملافظة Tىل املوارد

        ::::الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
  . شكرا � الس@يدة الوز�رة

اTات ونaØقل ٕاىل السؤال املوايل، موضوTه اتفاقMة الرشاكة مع امجل
  . الرتابية

اللكمة Vٔ´د السادة املس�شار�ن من الفريق احلريك لتقدمي السؤال، 
  .اVٔس@تاذ التدالوي

        ::::املس�شار الس@يد سعيد التدالوياملس�شار الس@يد سعيد التدالوياملس�شار الس@يد سعيد التدالوياملس�شار الس@يد سعيد التدالوي
  .dسم هللا الرمحن الرحمي

  الس@يدة الوز�رة،
ٔ�قدمت وزار�مك Tىل عقد Tدة اتفاقMات رشاكة مع امجلاTات الرتابية، ٕاال 

 �رمجة ت= االتفاقMات Tىل ٔ�رض الواقع، مفا يه ٔ�ن هناك بعض التعرثات يف
التدابري اليت س@تاtذوهنا لتدارك وتصحيح هذا الوضع؟ ما هو مkٓل ت= 
االتفاقMات وتقار�ر جلان التفJaش، وخصوصا جلنة التفJaش اtVٔرية يف Òة 

  اSار البيضاء الكربى؟ 
  .شكرا الس@يدة الوز�رة

        ::::الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
  . شكرا �

  .مة الس@يدة الوز�رة� اللك

الس@يدة الوز�رة املنتدبة Sى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبáJة، امللكفة الس@يدة الوز�رة املنتدبة Sى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبáJة، امللكفة الس@يدة الوز�رة املنتدبة Sى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبáJة، امللكفة الس@يدة الوز�رة املنتدبة Sى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبáJة، امللكفة 
        ::::£لبáJة£لبáJة£لبáJة£لبáJة

  . شكرا الس@يد املس�شار

غنÌاوبك Tىل جوج د~ل احملطات، احملطة اVٔوىل يه االتفاقMات، ما 
اكيØش تعرث د~ل االتفاقMات، £لعكس اVٓن عند� اتفاقMات مؤه\ �لتزنيل 

T معSات، وكنعطيو اMن احشال هاذي كنا كند�رو االتفاقVٔ ،ىل ٔ�رض الواقع
حىت دا£ فاش  �2008لجامTات احمللية ا�يل ما اكفJش، و¶يبقاو الفلوس من 

  . جMت اكنوا الفلوس واقفني
ٔ�ش@نو در�؟ T�ٔد� النظر يف اSمع، ودر� دفا�ر التحمالت �لجامTات، 

مرشوع ا�يل راه ¶يتزنل Tىل ٔ�رض الواقع،  99واليوم ٔ�� كنتلكم معك عند� 
التحويالت رامه «ادية، ما ابقMناش كند�رو التحويالت يف اSقة اVٔوىل، 

مرشوع ا�يل  77كمنش@يو Tىل حسب إالجنازات د~ل املرشوع، عندي 
اح^ا كنصاوبوه يف الوزارة بطريقة م|ارشة، واملشاريع اVٔخرى كنعطيو اSمع 

ش ما يبقاوش الفلوس راكد�ن، Vٔن بعض Tىل حساب تقدم املرشوع £
يش مرات امجلاTات ما كتكوÜش واZدة، اIلس ما ¶يصادقش، العقار ما 

فٕاذن، در� عقلنة االتفاقMات، . اكيØش، دراسة التkٔثري Tىل البáJة ما اكيناش
  .هاذ اليش ا�يل اكن، ما اكيØش تkٔخر

ا�يل خرجت، £لØس@بة �لشق الثاين ا�يل �لكمت Tليه ا�يل هو ا�لجنة 
راه اح^ا اكن £لصح اكن Zاتنا شاك~ت من عند اIمتع املدين، امشJ^ا، 
اكينة خروقات ¶برية ا�يل كتعدى الشاكية ا�يل Zاتنا، الشاكية Zاتنا Tىل 
 �ٔkÌنا خروقات د~ل م^طقة صناعية، فالتMا لق^Jمعمل، اح^ا فاش امش

كة، واVٓن جلنة مشرتكة �لسلطات احمللية مع الس@يد الوايل، در� جلنة مشرت 
كت�دم Tىل مجيع اخلروقات، مايش «ري البي}Mة فقط، ٔ�� كند�ر اشغايل، 

  .والسلطات احمللية كتد�ر اشغالها، واملسائل راه «ادية يف املسار د~لها

        ::::الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
  . شكرا � الس@يدة الوز�رة

  .ٔ�س@تاذ التدالوي، لمك اللكمة يف ٕاطار التعقMب

        ::::يد سعيد التدالوييد سعيد التدالوييد سعيد التدالوييد سعيد التدالوياملس�شار الس@ املس�شار الس@ املس�شار الس@ املس�شار الس@ 
  . شكرا الس@يدة الوز�رة

يف احلقMقة، اح^ا ملا �لكمنا Tىل التعرث، ما قصد�ش £لضبط اVٔرقام 
ا�يل جMتو هبا، وخصوصا اح^ا كØشكرومك يف االتفاقMة ا�يل اكنت مع Òة 

مليون  40اSار البيضاء، وا�يل اكنت يف وا´د املرشوع çم وسامهتو فMه بـ 
رج Tىل ٔ�رض الواقع، Vٔنه هذا مرشوع çم ف� خيص د~ل اSرمه، وخ

س@يارة اVٔجرة الس@ياحMة اليت يه ك�س@تق|ل ٔ�ول ساحئ ملا ¶يزنل يف املطار 
¶يÌرب هاذ الس@يارات، واكينة وا´د العدد من املشالك، واكنوا دوزوا لنا 

SرZة ٔ�نك ك�شوف س@يارة اVٔجرة، وا´د ¶يجر من هنا ) le film(وا´د 
  . هنا الساحئ ووا´د ¶يجر من

مليون  40وهاذ اليش كØشكرمك، الس@يدة الوز�رة، Tىل العمل حضيتو بـ 
درمه من املزيانية £ش نفكو هاذ املعض\، وكØشكرمك والبارح اكن تقMمي د~ل 
اIلس اجلهوي �لس@يا´ة جبهة اSار البيضاء، واكن الس@يد وز�ر الس@يا´ة 
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  .´ارض، و�لكمنا يف هاذ املوضوع
س@يدة الوز�رة، غنتلكم Tىل الشق الثاين كام ج|توه، حصيح، ٕاال ٔ�نه، ال 

اح^ا كØشكرمك جلنة التفJaش خرجت ومعلتو العمل د~لمك، ولكن راه ما 
خصوش يوقف عند هاذ احلد، Vٔن، الس@يدة الوز�رة، ٔ�� معك، ق|اي\ 
Zاوبيت الزمMل احملرتم، قلت اح^ا tارZني ما كØشدوش املشاريع، ما 

الناس اك�ن Tائالت، ولكن، .. حىت ٔ�� معك يف هاذ كن�ºسومهش، حصيح
الس@يدة الوز�رة، هللا جيازيك خبري، ملا كنلقاو وا´د سارق الطاقة و¶يقول 

عندو ٕاسطبل د~ل اZSاج، وحولها ملنطقة  T99ىل لسانو ٔ�نه اكن يف 
صناعية، ¶يقولها هو، وما تي�لصش الضو من ذاك التارخي ٕاىل يوم^ا هذا، 

ملكaب الوطين �لكهر£ء واملاء �عس، احلكومة �عسة، رئJس مليار، ا 135
احلكومة �عس، ا�يل ما ينوضش يطالب، خصو الفلوس، وينوض جييب 

  .هاذ الس@يد حيامكوا ويعطيوه الفلوس، ا�لهم هذا م^كر، فلوس اSو
ق|اي\ الس@يد الوز�ر ¶يقول ٔ�ن ٔ�نبوب د~ل الغاز ا�يل مر يف املغرب 

الطاقة، اTاله كناtذوه فابور؟ £ش وا´د �ٓخر  كناtذوه £ش نتجو
�رسقو، ا�لهم ٕان هذا م^كر، خص هاذ اليش �كون لو ´د .  

ٔ�� معك، الوزينات �ش@تغلوا، املواطنني �ش@تغلوا، ولكن يتصاوب هاذ 
اليش، ما يبقاش عند� ق^ب\ يف اSار البيضاء Zالسة هااكك، رشكة و´دة 

¶يلو د~ل  3عندهاش قرTة د~ل طن د~ل اSيليو، ما  50متا عندها 
العافMة، ورامك شاهدتو هاذ اليش لكو، و£رااك من هاذ اليش، واك�ن ال�سرت 
داtل العام من طرف بعض املوظفني، ٔ�� ال ٔ�قول العامل، ´اشا معاذ 

  .هللا، ولكن املوظفني د~لو ¶ي�سرتوا Tىل هاذ الناس، Vٔهنم مaواطئني معهم
  .شكرا الس@يدة الوز�رة

        ::::لس@يد رئJس اجللسةلس@يد رئJس اجللسةلس@يد رئJس اجللسةلس@يد رئJس اجللسةاااا
  . شكرا الس@يد املس�شار

  .الس@يدة الوز�رة، � اللكمة يف ٕاطار الرد Tىل التعقMب، تفضيل

الس@يدة الوز�رة املنتدبة Sى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبáJة، امللكفة الس@يدة الوز�رة املنتدبة Sى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبáJة، امللكفة الس@يدة الوز�رة املنتدبة Sى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبáJة، امللكفة الس@يدة الوز�رة املنتدبة Sى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبáJة، امللكفة 
        ::::£لبáJة£لبáJة£لبáJة£لبáJة

  الس@يد املس�شار، 
حىت وا´د ما �عس، رئJس احلكومة ما �عسش، والوزراء ما 

Øش، والس@يد الوايل ما �عسش، اح^ا ��دمو، وامشJ^ا، واعرف^ا �عس@ي 
املشالك ا�يل اكينة، ؤ�� قلت � املشالك ا�يل اكينة يف ذيك املنطقة 

  .الصناعية كتفوت �زاف املسؤوليات واملهام د~ل وزارة البáJة
�ا، دtلت معا~ الس@يد الوايل بنفسو، واكينة جلنة مشرتكة، وراه اح^ا 

هاذ اليش ا�يل قلت مايش غريب Tيل، راه اح^ا عرف^ا tدامني، و 
اخلروقات ا�يل اكينة يف املنطقة الصناعية لكها، مايش يف معمل وا´د، يف 
املنطقة، اح^ا كند�رو اشغالنا، التقار�ر «ادي خترج، وإالجراءات «ادي 

  .حتمك املساطر ا�يل كمتيش فهيا بالد�

        ::::الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
  . ة، وشكرا � Tىل مسامهتك يف هذه اجللسةشكرا الس@يدة الوز�ر 

ونaØقل لٔ×س@ئ\ املوÒة ٕاىل الس@يدة الوز�رة املنتدبة Sى وز�ر الطاقة 
واملعادن واملاء والبáJة امللكفة £ملاء، السؤال اVٔول يطلب الفريق 
Èس@تقاليل تkٔجM- ٕاىل Zلسة الحقة، وس@يطبق يف شkٔنه القانون اSاtيل 

  . �لمÌلس
السؤال الثاين ا�ي هو موضوTه جتهزي ساف\ السدود  ونaØقل ٕاىل

  . املربجمة
اللكمة Vٔ´د السادة املس�شار�ن من الفريق Èس@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 الرئJس

  .dسم هللا الرمحن الرحمي
  الس@يد الرئJس،

  الس@يدتني والسادة الوزراء،
  اين، ٔ�خوايت املس�شارات،ٕاخو 

ٕان بالد� الزالت مkaٔخرة dشلك ¶بري يف جتهزي ساف\ السدود حىت 
�متكن العديد من املناطق من احلصول Tىل حقها من املاء ا�ي يعد حMو~، 

وهو ما يفرض £لرضورة تدارك هذا النقص وجتهزي ساف\ السدود املوجودة 
ة، tاصة ؤ�ن بعض املناطق وحىت اليت يه يف طور إالجناز ٔ�و املربجم

املتواZدة يف الساف\ تعمتد dشلك لكي Tىل مMاه فMض اVٔهنار، وخنص £�¶ر 
اليت تترضر dشلك ¶بري، ٕاذا مل يمت جتهزيها ومد 6فMاللت -هنا م^طقة درTة

الق^وات اليت توصل املياه ٕاìهيا من السدود، tاصة املربجمة مهنا، واليت يه 
  .يف طور إالجناز

لس@يدة الوز�رة، ام^ني ¶يتطلق الباراج م�ال، نعطيك م�ل د~ل قلت، ا
الراش@يدية، ¶يتطلق، ام^ني ¶مييش يف هذاك الواد، خصو Tىل اVٔقل يندارو 

، ا�يل كمتيش «ري يف %40ذوك الق^وات، Vٔن ¶مييش ما يفوق Tىل 
  .اVٔرض، Vٔن ما كتوصلشاي �لمواطنني

عن التدابري اليت س��aذها ��، Üسائلمك، الس@يدة الوز�رة احملرتمة، 
احلكومة لضامن اس@تفادة وا´ات درTة 6فMاللت من مMاه وادي ز�ز 
واغر�س ودرTة وكري، وما ا�ي س@تقومون به ٕاليصال مMاه السدود املش@يدة 
ٔ�و يف طريق ال�شMJد ٕاىل هذه الوا´ات Tىل اعتبار ٔ�ن املاء هو مصدرها 

  اVٔسايس والرضوري حلياة الساكن؟
  .وشكرا

        ::::يد رئJس اجللسةيد رئJس اجللسةيد رئJس اجللسةيد رئJس اجللسةالس@ الس@ الس@ الس@ 
  . شكرا لمك الس@يد املس�شار

  .الس@يدة الوز�رة، � اللكمة لٕالZابة Tىل السؤال
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الس@يدة رشفات اليدري ٔ�فMالل، الوز�رة املنتدبة Sى وز�ر الطاقة واملعادن الس@يدة رشفات اليدري ٔ�فMالل، الوز�رة املنتدبة Sى وز�ر الطاقة واملعادن الس@يدة رشفات اليدري ٔ�فMالل، الوز�رة املنتدبة Sى وز�ر الطاقة واملعادن الس@يدة رشفات اليدري ٔ�فMالل، الوز�رة املنتدبة Sى وز�ر الطاقة واملعادن 
        ::::واملاء والبáJة، امللكفة £ملاءواملاء والبáJة، امللكفة £ملاءواملاء والبáJة، امللكفة £ملاءواملاء والبáJة، امللكفة £ملاء
  .شكرا لمك الس@يد الرئJس

  الس@يدات والسادة املس�شارون،
ر الس@يد املس�شار Tىل هاذ السؤال الهام، وميكن ٔ�ن ٔ�وال، كنبغي Üشك

نقف بkٔن ٔ�مه Èخaالالت اVٔساس@ية اليت طبعت يعين �رجمة املØشkٓت املائية 
الكربى يف السابق هو Tدم Èندماج ما بني املشاريع، يعين القطاع املايئ 
Zاهز، ويع� املياه عن طريق السدود املائية، و¶يكون هناك تkٔخر يف 

  .ات املوازية، و£خلصوص التجهزيات الهيدروالفالحMةالتجهزي 
تفضلمت بطرح ´ا سد احلسن اSاtل £عتباره ٔ�ول معلمة مائية، يعين 

غر�س، وهو يعين ٔ�عطى وا´د اSينامMة ووا´د احليوية - كري-يف حوض ز�ز
لبايق الوا´ات، وا´ة 6فMاللت، ووا´ة ٔ�يضا ز�ز، حبيث ٔ�نه �سامه يف 

لف هكaار من وا´ات ز�ز، و�سامه ٔ�يضا يف �منية �ٔ  30سقي تقريبا 
الوا´ات د~ل 6فMاللت عن طريق يعين طلقات املياه ا�يل كمتيش يف رس�ر 

  .املياه د~ل ز�ز
تفضلتو، الس@يد املس�شار، وز�ر ٕان شاء هللا يف املس@تق|ل، بتحويل 
املياه من سد احلسن اSاtل ٕاىل سد ز�ز، هناك دراسة تق^ية ا�يل ك�رشف 

T ىلT ،صادية لهاذ املرشوعaقÈ ث اجلدوىMلهيا وزارة الفال´ة من ح
اعتبار بkٔنه خص �كون وا´د الق^اة د~ل اخلرسانة ا�يل متكن من نقل املياه 

  .من احلسن اSاtل ٕاىل ´دود وا´ة 6فMاللت
مع العمل بkٔنه هو الواد حبد ذاتو يقوم هبذا اSور، Vٔن ميل كنطلقو 

لكها كمتيش عن طريق الواد، وكتوصل لوا´ة الطلقات، هاذ املياه 
6فMاللت، و�سامه ٔ�يضا يف تغذية الفرشة املائية، واس@تفادة الساكنة احمللية، 
Vٔن هذا ٔ�يضا Tامل، وما ميك^اش 	كروه، Vٔن هناك ساكنة ا�يل كتقطن 
Tىل ج^بات الواد، و�س@تفMد من املياه ا�يل ك�رسب ٕاىل £طن اVٔرض عن 

  .ة التضام^يةطريق �منية الفال´
Tىل ٔ�ي، املرشوع هو مطروح يف ٕاطار ا¾طط املد�ري حلوض ز�ز 

غر�س، وميكن ميل تنضج يعين الفكرة، وينضج اجلدوى Èقaصادية - كري
  .د~لو، سوف �رشع يف ٕاجنازه يف القريب العاZل ٕان شاء هللا

        ::::الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
  . شكرا � الس@يدة الوز�رة

  .اليلالس@يد رئJس الفريق Èس@تق

        ::::املس�شار الس@يد محمد اVٔنصارياملس�شار الس@يد محمد اVٔنصارياملس�شار الس@يد محمد اVٔنصارياملس�شار الس@يد محمد اVٔنصاري
  .شكرا الس@يد الرئJس
  الس@يد6ن الوز�ر6ن،

  الس@يدان الوز�ران،
  زماليئ اVٔعزاء،

ٔ�وال، الس@يدة الوز�رة، ما ميكن ٕاال Üشكروك Tىل هاذ اجلواب، وTىل 
كذ� يعين إالدالء مبعلومة من اVٔمهية مباكن، وهو Tدم Èلتفاتة سابقا ٕاىل 

  .ج املشاريعما �سمى ٕ£دما
وبدون شك، اح^ا تØشوفو ¶يفاش حناولو حنس@نو التدبري احلايل يف هاذ 
اIال د~ل املاء، ا�يل هو ٔ�ساس احلياة، وtاصة يف ت= املناطق، ٔ�ي يف 

6فMاللت، ا�يل تتحظى dسد�ن، سد احلسن اSاtل -tاصة درTة.. Òة
  .وسد املنصور ا�هيب

ٕاìهيا، ولكن ا�يل ابغينا هو ٔ�ن وقد ٔ�رشت ٕاىل Tدة معطيات، ال ٔ�رجع 
تنطلق اSراسات من Z�ٔل ٔ�وال �ك�يف العدد د~ل السدود، نظرا Vٔن هاذ 
املنطقة تعرف وا´د التحول ¶بري يف اIال الفالÃ، وtاصة يف املشاريع 

  .الكربى يف غرس النخيل، وكذ� موا¶بة مع الوا´ة
 %33قضية د~ل وابغينا جمهودات ج|ارة من Z�ٔل التدبري، Vٔن هاذ ال 

Tىل اVٔقل، مع التبخر ا�يل �متيش ذيك الود~ن التقليدية، ابغينا  %30ٔ�و 
مشاريع �كون çيلكة ومربجمة بدقة، وبطريقة Tلمية Sمع الفرشة املائية من 
Z�ٔل كذ� ٕاحMاء اخلطارات واVٓ£ر، و£لتايل Tدم ضياع وا´د العدد من 

ة التقليدية تند�رو ذيك املوارد ا�يل املياه، و£لتايل ما نبقاوش هباذ الطريق
امحلد � اVٓن احلقMنة د~ل السد�ن ال بkٔس هبا، ولكن 	متناو كذ� �كون 

  .وا´د احلاكمة ووا´د الرتش@يد يف هاذ العمل وموا¶بة كذ� هذا بدراسات
  .وشكرا

        ::::الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
  . شكرا

  .� اللكمة، الس@يدة الوز�رة، �لرد Tىل التعقMب

الوز�رة املنتدبة Sى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبáJة، امللكفة الوز�رة املنتدبة Sى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبáJة، امللكفة الوز�رة املنتدبة Sى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبáJة، امللكفة الوز�رة املنتدبة Sى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبáJة، امللكفة الس@يدة الس@يدة الس@يدة الس@يدة 
        ::::£ملاء£ملاء£ملاء£ملاء

بطبيعة احلال كنتفق معك، الس@يد املس�شار، Tىل لك ما تفضلمت 
بقو)، ٕاذا اكنت م^طقة ٔ�ثب�ت جناTة املشاريع املمتث\ يف تعبئة املياه يه 

اس@تعامل  م^طقة اجلنوب الرشيق، وخصنا Üسامهو مجيع يف عقلنة و�رش@يد
رة ذاملياه، و�مثني ٔ�ي قطرة ا�يل كتعرفها املنطقة £عتبارها م^طقة تعاين من الن

والشح يف املوارد، وكØشكرمك هباذ املناس@بة Tىل Èخنراط د~لمك واSور ا�يل 
تتقوموا به يف توعية الساكنة وحتسJسها يف جمال �رش@يد اس@تعامل املوارد 

  .املائية
  .وشكرا

        ::::سةسةسةسةالس@يد رئJس اجلل الس@يد رئJس اجلل الس@يد رئJس اجلل الس@يد رئJس اجلل 
السؤال املوايل موضوTه ٕاسرتاتيجية تدبري املاء الصاحل �لرشب ٔ�مام 

  . التوسع العمراين
  .اللكمة Vٔ´د السادة املس�شار�ن من فريق اVٔصا واملعارصة
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        ::::دبدادبدادبدادبدااااااملس�شار الس@يد الش@ياملس�شار الس@يد الش@ياملس�شار الس@يد الش@ياملس�شار الس@يد الش@يخخخخ ٔ�محدو  ٔ�محدو  ٔ�محدو  ٔ�محدو 
  .شكرا الس@يد الرئJس احملرتم

  .لنيdسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Tىل ٔ�رشف املرس
  الس@يدات والسادة الوزراء احملرتمني،

  الس@يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
  الس@يدة الوز�رة،

يف ظل التوسع العمراين واìمنو اSميغرايف ا�ي �شهده العديد من املدن 
ببالد�، وما ي�|ع ذ� من �زايد اس@هتالك املاء الرشوب، وحسب تقر�ر 

 2025فع العجز من املاء يف املغرب يف ٔ�فق البنك اSويل، من املتوقع ٔ�ن �رت
ٕاىل ٔ�كرث من ملياري مرت مكعب، £ملوازاة مع ارتفاع الطلب Tىل املاء ٕاىل 

  .مليار مرت مكعب 19ٔ�كرث من 
  :بناء Tليه، نود مساءلتمك، الس@يدة الوز�رة، عن ما ييل

ٔ�وال، ما يه ٕاسرتاتيجية احلكومة لتkٔمني ´اجMات كرب~ت املدن من 
  لصاحل �لرشب؟املاء ا

9نيا، ما يه التدابري اليت تعزتمون القMام هبا �لحرص Tىل جودة املياه 
الصاحلة �لرشب ٔ�مام الطلب املزتايد لهذه املادة احليوية �لتجمعات السك^ية 

  الكربى؟

        ::::الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
  . شكرا �

  .لمك اللكمة، الس@يدة الوز�رة

واملعادن واملاء والبáJة، امللكفة واملعادن واملاء والبáJة، امللكفة واملعادن واملاء والبáJة، امللكفة واملعادن واملاء والبáJة، امللكفة     الس@يدة الوز�رة املنتدبة Sى وز�ر الطاقةالس@يدة الوز�رة املنتدبة Sى وز�ر الطاقةالس@يدة الوز�رة املنتدبة Sى وز�ر الطاقةالس@يدة الوز�رة املنتدبة Sى وز�ر الطاقة
        ::::£ملاء£ملاء£ملاء£ملاء

شكرا لمك، الس@يد املس�شار، Tىل هذا السؤال الهام، وميكن ٔ�ن نقول 
بkٔنه تkٔمني �زويد املدن الكربى والتجمعات السك^ية الكربى حظيت 
£هÔمات ؤ�ولو~ت الوزارات اليت تعاق|ت Tىل تدبري هذا القطاع، 

د � املغرب رامك من التجربة واخلربة ما والس@ياسة الوطنية املائية، وامحل
جعلته يؤمن ٔ�م^ه املايئ يف العديد من التجمعات، مع بعض Èس@ت*^اءات 
ٕان اس@ت*^ينا احلادث د~ل طنÌة ا�يل اكن يف الواقع ا�يل طبع مسار هاذ 
التجربة، ميكن نقول بkٔن مجيع املدن الكربى مل تعرف ٔ�زمة عطش طي\ Tدة 

وايل س@نوات اجلفاف، وهذا بفضل إالجنازات الكربى س@نني، £لرمغ من ت
ؤ�يضا بفضل Èس�Dرات ا�يل سامهت فهيا احلكومة احلالية ؤ�يضا 
احلكومات السابقة، ٕاذ ضاعف^ا إالنتاج تقريبا يف ظرف وا´د العرش�ن Tام، 
ضاعف^ا جحم املاء املنتج، يعين الصبJب ضاعف^اه، حMث التVٔ£ �ٔkÌساس 

من املياه ا�يل كتوZه �لامء الصاحل  %66طحية، تعترب تقريبا ٕاىل املوارد الس 
انطالقا من املوارد املائية  %33، و�لرشب لكها انطالقا من املياه السطحية

التkÌٔ� ٕاىل ماء البحر يف املناطق اليت يعترب هذا املورد هو  %1اجلوفMة، و
  .املورد الوحMد

فعل املغرب ´اليا يعرف جعز، ف� يتعلق مبوا¶بة هذا التوسع العمراين، £ل
وٕان مل نقم dيشء سaJفامق هذا العجز يف املس@تق|ل، ٕاال ٔ�نه هناك مشاريع 
çيلكة لتkٔمني املدن الكربى والتجمعات العمرانية الكربى، هتدف £Vٔساس 
ٕاىل ٕاجناز البMØات التحتية املائية وربطها £ملØشkٓت الكربى حىت �كون موارد 

ىل حتلية املياه اZVٔاج ٔ�و املياه املاحلة ا�يل جلkٔ� لها يف قارة، مث ٔ�يضا ا�لجوء إ 
زا¶ورة، اSاt\، ؤ�يضا يف العديد من املناطق، مث : العديد من املناطق

ÈلتÌاء ٕاىل مMاه البحر، ا�يل ٔ�صبح املغرب يطور جتربته يف هذا اIال، 
  .£عتبارها البديل الوحMد ا�يل مطروح

وية، هناك مرشوع خضم يف ٔ�اكد�ر، هناك التkÌٔ� يف املناطق الصحرا
مرشوع يف س@يدي ٕايفين، وهناك ٔ�يضا مرشوع يف احلس@مية ملوا¶بة الطلب 

  .املزتايد Tىل املاء الصاحل �لرشب

        ::::الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
اللكمة اVٓن لفريق اVٔصا واملعارصة يف ٕاطار التعقMب، فليتفضل 

  .الس@يد الرئJس مشكورا

        ::::دبدادبدادبدادبدااااادو دو دو دو املس�شار الس@يد الش@ياملس�شار الس@يد الش@ياملس�شار الس@يد الش@ياملس�شار الس@يد الش@يخخخخ ٔ�مح ٔ�مح ٔ�مح ٔ�مح
شكرا الس@يدة الوز�رة احملرتمة Tىل هذا اجلواب، ولكن حنيطمك Tلام، 
الس@يدة الوز�رة، بkٔنه يف اVٔقالمي اجلنوبية هناك حش ونذرة ¶برية �لمياه، 
خصوصا، الس@يدة الوز�رة، كنعرفو م�ال بعض املدن نعطيك م�ال بوZدور، 

ٕالنتاج، الس@يدة من الساكنة من جعز يف املاء يف ا %50بوZدور تعاين 
من  %50الوز�رة، ما نقول �، يعين هناك جعز يف املاء، مما يعين ٔ�ن 

الساكنة، ؤ�«لب اVٔحMاء اجلديدة Vٔن هناك وا´د التوسع معراين، م�ال 
هناك القطب احلرضي، هناك العودة، هناك التمنية، هناك مجموTة من 

هاذوك الساكن  اVٔحMاء ا�يل ك�سكن فهيا قاطنهتا ساكن خم�ت الو´دة،
ا�يل اكنوا Zاو اس@تÌابة �لخطاب املليك، وعندمه مشلك ¶بري د~ل املاء، 
املشلك يف إالنتاج، الصهارجي موجودة ولكن £ش تنقل املاء إالنتاج «ري 

  .اكف
  الس@يدة الوز�رة، 

مدينة  -قال-رئJس احلكومة اكن يف وا´د ا�لقاء اكن قالها، ال يعقل 
ولكن نkٔكد �، الس@يدة الوز�رة، ٔ�ن هناك يعين  ¶بوZدور ما فهياش املاء،

حىت املا ٕاىل تطلق ¶يطلقوه مرة يف وا´د ثالثة السوايع وال .. لٔ×سف وا´د
و¶يرضبوا يومني بال ماء، واح^ا مق|لني Tىل شهر رمضان، ؤ�نت Tارفة  4

ÈحaياZات الرضورية لهاذ املادة احليوية، و	متناوك، الس@يدة الوز�رة، £ش 
  .اك وا´د التدtل TاZل�كون هن

ف� خيص كذ�، الس@يدة الوز�رة، مدينة العيون مكثال، هناك ٕانتاج 
طن يف  2000ٔ�لف طن يومMا، كمتيش مهنا تقريبا حوايل  30حميل يقدر بـ 

املسا´ات اخلرضاء، يف الوقت ا�يل اح^ا عند� وا´د السد، وتبخر م^و 
ت، وهاذي اكنت متيش مليون طن، الس@يدة الوز�رة، تبخر  20حلدود اVٓن 
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�رجع  T1500ىل اVٔقل �لمسا´ات اخلرضاء، و	متىن £ش هاذيك 
  .لالس@هتالك احمليل �لساكنة

ف� خيص، الس@يدة الوز�رة، انت Tارفة ٔ�ن هناك وا´د اìمتدن، ووا´د 
اìمتدد معراين Tرب مجيع املناطق يف اVٔقالمي اجلنوبية، هناك مدن Zديدة، 

لضخمة، ؤ�´دثت مدن Zديدة، ولكن 	متىن هناك مجموTة من الرشاكت ا
م^مك، الس@يدة الوز�رة، £ش �كون وا´د املوا¶بة مائية، خصوصا مع التوسع 
العمراين Vٔن هناك مجموTة الضحى، هناك العمران، هناك مجموTة من املدن 
اجلديدة، الزم �كون وا´د املوا¶بة مائية وس@ياسة وٕاسرتاتيجية واحضة £ش 

معراين معه تطور مايئ، وخصوصا ¶يزتاد وا´د �كون وا´د التطور 
  .املسا´ات خرضاء يف مجيع هاذ اVٔقالمي

و	متناو م^مك، الس@يدة الوز�رة، £ش تتدtيل TاZال يف هاذ املشالك 
  . ا�يل هتم اVٔقالمي اجلنوبية £ش �كون Vٔن املاء هو رافعة ٔ�ساس@ية �لتمنية

  .وشكرا

        ::::الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
  .الوز�رة، �لرد Tىل التعقMب، تفضيل� اللكمة، الس@يدة 

الس@يدة الوز�رة املنتدبة Sى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبáJة، امللكفة الس@يدة الوز�رة املنتدبة Sى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبáJة، امللكفة الس@يدة الوز�رة املنتدبة Sى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبáJة، امللكفة الس@يدة الوز�رة املنتدبة Sى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبáJة، امللكفة 
        ::::£ملاء£ملاء£ملاء£ملاء

  .شكرا الس@يد املس�شار
£لفعل، . ٔ�وال، ٔ�تقامس معك نفس الشعور ف� يتعلق ببوZدور والعيون

�رسيع وترية ال ميكن ٕاطالقا ٔ�ن نaØظر، Vٔن Èنتظار طال، ؤ�نه البد من 
ٕاجناز تثMØة احملطة، هناك مرشوع تثMØة حمطة ببوZدور، ووقف^ا Tليه، 
الس@يد املس�شار، ملا كنا عندمك يف اIلس إالداري، ورمبا ٔ�قول ٔ�نه سريى 

  .النور هاذ الس@نة ٕان شاء هللا
هناك ٔ�يضا توس@يع �لمرة الثالثة �لمحطة د~ل الت�لية مبدينة العيون، 

 ٔkن مدينة العيون يعين كتعرف وا´د الوترية د~ل التمنية وهنا ميكن نقول ب
رسيعة Zدا يف الوقت ا�يل فMه هاذ املشاريع هاذي تتطلب اس�Dرات 
خضمة، وتتطلب ٔ�يضا مدة إالنتاج Vٔهنا لكها �ك^ولوجMات مس@توردة، 
و£لتايل ¶يكون وا´د النوع د~ل التkٔخر ف� يتخص الوترية د~ل إالنتاج، 

هللا اح^ا بتØس@يق مع املصاحل د~ل املكaب الوطين �لكهر£ء  ولكن ٕان شاء
  .واملاء الصاحل �لرشب ٔ�ن هاذ احملطة هاذي سرتى النور يف القريب العاZل

املشلك د~ل سد الساقMة امحلراء، الس@يد املس�شار، وهنا ٔ�شاطرمك 
ٔ�~م عيطت �لمد�ر د~ل الواك، واعطيتو  3ه وا´د الّ الرٔ�ي متاما، ٔ�� ~

ل�ت صارمة بkٔن هاذ املياه ا�يل اVٓن كتبخر خصها يلقى لها طريق من تع
Z�ٔل �مثني املوارد املائية املعاجلة، ما ميك^اش نبقاو يف سد ن�^فرجو فMه واملاء 

  .تي�|خر
ولكن هللا خيليك خصمك �كونوا من الناس املنتخبني حمليا �رفعوا 

الساقMة امحلراء ما Zاش £ش الوصاية د~هلم Tىل قطاع املاء، Vٔن املاء د~ل 

يقaل الناموس، Zاء £ش حيل مشلك العطش يف مدينة العيون ولJس 
  . ليشء �ٓخر

  .شكرا لمك الس@يد املس�شار

        ::::الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
  . شكرا لمك، الس@يدة الوز�رة، وشكرا Tىل مسامهتك

ونaØقل �لسؤال املوZه ٕاىل الس@يد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي 
  . ن اVٔطر حول مالءمة التكو�ن اجلامعي ملتطلبات سوق الشغلو�كو�

  . اللكمة Vٔ´د السادة املس�شار�ن من فريق اVٔصا واملعارصة

        ::::املس�شار الس@يد Tابد شكMلاملس�شار الس@يد Tابد شكMلاملس�شار الس@يد Tابد شكMلاملس�شار الس@يد Tابد شكMل
  .شكرا الس@يد الرئJس

  الس@يد الوز�ر والصديق،
  السادة والس@يدات الوز�رات،

  الس@يدة املس�شارة،
  السادة املس�شار�ن،
  الس@يد الوز�ر،

 ٕان تعز�ز دينامMة التبادل والتواصل بني اVٔوساط اVٔاكدميية وTامل املقاو
اقaصادي، -من tالل تفاTل املؤسسة اجلامعية ببالد� مع حميطها السوس@يو

سJسامه بال ٔ�دىن شك يف حتفزي املؤسسات اخلاصة Tىل اخaيار ´اميل 
بعامل الشهادات من خمتلف ٔ�سالك التكو�ن اجلامعي وتعز�ز اندماÒم 

  .اVٔعامل
�ا، الس@يد الوز�ر، Üسائلمك عن التدابري وإالجراءات ا�يل «ادي �كونوا 
اtذيتوها ٔ�و «ادي Tاد t6ذوها قصد مالءمة التكو�ن اجلامعي ملتطلبات 

  . سوق ال�شغيل
  .وشكرا مس@بقا

        ::::الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
اللكمة اVٓن �لس@يد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي لٕالZابة Tىل 

  .السؤال، فليتفضل مشكورا

        ::::الس@يد حلسن اSاودي، وز�ر التعلمي العايل والبحالس@يد حلسن اSاودي، وز�ر التعلمي العايل والبحالس@يد حلسن اSاودي، وز�ر التعلمي العايل والبحالس@يد حلسن اSاودي، وز�ر التعلمي العايل والبحثثثث العلمي و�كو�ن اVٔطر العلمي و�كو�ن اVٔطر العلمي و�كو�ن اVٔطر العلمي و�كو�ن اVٔطر
  .شكرا الس@يد الرئJس

  . شكرا Tىل هذا السؤال
ٔ�لف  65ه جMت من مرا�ش م|ارشة، هاذ اليوم الّ امسح يل نقول � ~

من ) l’internet(طالب د~ل Zامعة القايض عياض لكهم عندمه اVٓن 
من اSار د~لو �لولوج د~ل اSروس داtل ) code(، عندو دارو

املدرZات، �كون يف البJت د~لو تياtذ اSرس من املدرج، ومييش 
�لمكaبات اخلارجMة واSاtلية، £ش �شMºك اجلامعة املغربية مع ما جيري من 

  .حولنا، هذا من Òة
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و Tاد من Òة 9نية، امىش الوقت ا�يل كنا تaØظرو حىت جتي يش مقا
نبداو 	كونو، الس@يارات حىت Zاو ٔ�راو 	كونو، الطريان حىت Zاو ٔ�راو 

، )big data(	كونو، ال العام اجلاي ٕان شاء هللا غنفaحو التخصصات يف 
الرت£ت  ،)Vٔ)terres raresن Zايني، «ادي خنصصو ختصصات يف 

املغرب النادرة ا�يل يه الصني اVٓن بو´ديتو ا�يل ¶يعطي الرت£ت النادرة، و 
  . امحلد � فMه tريات، هذا اكرث من البرتول، الرت£ت النادرة

فaحنا . لتخز�ن الطاقة) lithium(فaحنا التخصص يف بطار~ت 
، اVٓن )les schistes bitumineux(ختصص يف الصخور النفطية 

تنوZدو الناس £ش Üس@تقطبو Èس�Dرات، مايش نبقى ن�س@ىن حىت جيي 
ٔ�لف �كو�ن ا�يل «ادي ند�رو  25ض ¶ون يل، واVٓن ذوك Èس�Dر ٕايوا نو 

�ل�املني اIاز�ن، معلنا مسح �لتخصصات د~ل البالد £ش 	كونو حسب 
  .التخصصات

اح^ا موا¶بني امحلد � التخصصات، ٔ�كرب حتدي «ادي �كون عند� هو 
، Vٔن التكو�ن د~ل الغاز الرشاكت اخلاصة يه ا�يل 2020د~ل الغاز يف 

ملكفة، ولكن رمغ ذ� ٕان شاء هللا «ادي ندtلو هاذ التكو�ن حىت  تتكون
  .هو ٕان شاء هللا �لمغرب

        ::::الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
  .فريق اVٔصا واملعارصة، لمك اللكمة يف ٕاطار التعقMب

        ::::املس�شار الس@يد Tابد شكMلاملس�شار الس@يد Tابد شكMلاملس�شار الس@يد Tابد شكMلاملس�شار الس@يد Tابد شكMل
Tىل سالمaك ا�يل جMيت من مرا�ش، ولكن ٔ�� ابغيت نقول � كنت 

بعد ما طرحت � هاذ السؤال، جتيين dيش خمطط تaØظر م^ك بkٔنه من 
س@نني من بعد ما جMيت �لحكومة،  4س@نني وال  3ا�يل �كون معلتيه هاذي 

�كون خمطط د~ل مaوسط اVٔمد ٔ�و بعيد اVٔمد ا�يل �كون فMه جمال د~ل 
ال�شغيل Tىل حسب الشواهد ا�يل �هتيؤوا، مايش Tاد اليوم نبداو 

س@نني �ٓش معلنا؟ ما معلنا  4، وهاذي )l’internet(نصيفطو الناس لـ 
  . حىت يش ´اZة

واش Zالسني تند�رو؟ حMث اìهنار ا�يل جMيت قلنا بkٔنه راه ميكن ما 
«اد�ش نبقاو ند�رو الشواهد اجلامعية �لبطا، ولكن ٕاىل Tاد اليوم «ادي 
نبقاو نتفكرو فهيم، وهاذ الناس ا�يل tلق^امه، امىش بعدا، تتعرف، الس@يد 

وا´د اجليل امىش احباالتو، حضينا به، الشواهد د~لو راه تيطلب الوز�ر، 
يف اVٔزقة، وراه Zالس قدام الربملان يطالب £لشغل و£لشواهد د~لو، 
الشواهد د~لو والت ت�سمى عندي الشهادة «ري د~ل البطا مايش د~ل 

  . ´اZة اخرى
الها ولكن اح^ا كنا كنتظرو من احلكومة الوقت ا�يل Zات، واكن ق

اليوم، كنت، الس@يد الوز�ر، ٔ�� كنت .. رئJس احلكومة بkٔنه «ادي جتيو
ٓ الس@يد املس�شار، ها  تaØظر م^ك بkٔنه «ادي جتي تقول يل �ٓش اك�ن، �
ا¾طط د~لنا، ها �ٓش در� وها �ٓش معلنا، واش Tاملني، واش كنتظرو 

شJت يف اجلامعة د~لنا، مايش Tاد جتيين من مرا�ش وتقول يل راه ٔ�� ام 
وTاد راه اVٔنرتنJت وTاد الناس، وهاذ اليش داز Tلينا الوقت، وهاذوك 

  الناس ا�يل اقراو مسا¶ن �ٓش «ادي يعملوا؟
امىش جMل و�زيد جMل �ٓخر 9ين نضحيو به، هذا عيب، الس@يد 
الوز�ر، ؤ�� عندي فMك الثقة Vٔنه انت £خلصوص ا�يل عرفت متارة د~ل 

ىت هام رامه ابغاو حىت هام يلحقوا، اكع احصاب الشواهد و¶يفاش حلقيت، ح
.. املغاربة ابغاو يلحقو حبا�، وابغاو �كونوا عندمه م^اصب، و�كون عندمه

ولكن يبقاو تيaØظروا بkٔنه Tاد منش@يو لعندمه وند�رو هلم اVٔنرتنJت، ونعملو 
  ...هلم يش ´اZة، راه داز Tلهيم الوقت، وداز Tلينا الوقت

        ::::الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
  . للكمة، الس@يد الوز�ر، يف ٕاطار الرد Tىل التعقMبلمك ا

  .شكرا الس@يد املس�شار

        ::::الس@يد وز�ر التعلمي العايل والبحالس@يد وز�ر التعلمي العايل والبحالس@يد وز�ر التعلمي العايل والبحالس@يد وز�ر التعلمي العايل والبحثثثث العلمي و�كو�ن اVٔطر العلمي و�كو�ن اVٔطر العلمي و�كو�ن اVٔطر العلمي و�كو�ن اVٔطر
وامىش ذاك الزمان، وٕايال تتقراو ٔ�ش@نو تند�رو، ٔ�� تقول يل حط يل 

 3الرب�مج د~� يف ثالثة اSقايق، واش معر يش �ر�مج تaJقال يف 
  واش هذا [م؟ واش هذا [م؟ اSقايق؟ 

ٔ�عباد هللا املغاربة ابغاو �ر�مج، ؤ�� مكلت الرب�مج د~يل ا�يل ج|تو يف 
امكل، امكل ٕاىل ما يف اخ|ارمكش، اس@تدعو� �لجنة نقولوها  2012-2016

لمك، هاذ اليش قلناه يف الربملان، يف اجلرائد، انت حبرا ابغيت جتيبوا اVٔخ|ار 
س@نني هاذي مكلنا وما يف اخ|ارمك �ٓش در�،  4نني، س@  �3ٓش در�، وراه 

  .ٕايوا هاذي مصيبة، هاذي مصيبة ا�يل ما اعرفJaش �ٓش در�

  :الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
  .تفضلوا الس@يد الوز�ر، تفضلوا.. الس@يد املس�شار

  ::::الس@يد وز�ر التعلمي العايل والبحالس@يد وز�ر التعلمي العايل والبحالس@يد وز�ر التعلمي العايل والبحالس@يد وز�ر التعلمي العايل والبحثثثث العلمي و�كو�ن اVٔطر العلمي و�كو�ن اVٔطر العلمي و�كو�ن اVٔطر العلمي و�كو�ن اVٔطر
يش ا�يل در� راه معجزات، ٕايوا tليين نتلكم، tليين نتلكم، هاذ ال

ميل جMنا لقMنا الطلبة ما تيلقاوش فني جيلسوا يف الكريس، ما اكيØش 
مليون  700الباليص، البحث العلمي ما ختلص Tليه حىت ر~ل، وصلنا لـ 

«ادي جييومك، إالصال´ات  01، إالصالح القانون %130درمه، املنح زائد 
  ذ اليش ما يف راسمكش اكع؟ د~ل املشالك د~ل اVٔساتذة كن�لومه، ها

ٔ�لف  270ٔ�لف طالب،  700ٔ�لف طالب، اVٓن  485ميل جMنا اكنت 
ٔ�لف، هاذ اليش ما يف راسمكش، ٕايوا  185طالب عندو املن�ة، اكنت 

  !مصيبة هاذ اليش ٕاىل ما اكن يف روسمكش، واييل

        ::::الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
  . شكرا لمك الس@يد الوز�ر، وشكرا Tىل مسامهتمك

ىل السؤال املوايل موZه ٕاىل الس@يدة وز�رة التضامن واملرٔ�ة ونaØقل إ 
واVٔرسة والتمنية ÈجÔعية، وموضوTه حماربة الهشاشة £ملناطق اجلنوبية 
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  . الرشقMة �لمملكة
اللكمة Vٔ´د السادة املس�شار�ن من الفريق Èس@تقاليل، 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 الرئJس

  الس@يدة الوز�رة،
  .امشاو لكهم وtلوك بو´دك، الس@يدة الوز�رة، راه احشومة Tلهيم

  الس@يدة الوز�رة، 
  ٕاخواين، ٔ�خيت املس�شار�ن،

Tىل الرمغ من املبادرات املتوالية يف جمال حماربة الفقر والهشاشة 
وإالقصاء ÈجÔعي يف اIالني احلرضي والقروي، واليت سامهت يف حتقMق 

من إالجنازات، tاصة الورش املليك الهام، واملمتثل يف املبادرة العديد 
الوطنية �لتمنية الºرشية، £لرمغ من لك هذا الزالت املناطق اجلنوبية 

6فMاللت تعاين من - الرشقMة، tاصة املناطق النائية والقرى جبهة درTة
الهشاشة والفقر، وهو ما يتطلب تدtال TاZال من Z�ٔل التخفMف من �9ٓر 

  .ذه الوضعيةه
�ا، Üسائلمك، الس@يدة الوز�رة احملرتمة، ما يه التدابري املس@تعÌ\ اليت 
س��aذها احلكومة من Z�ٔل حماربة الفقر والهشاشة £جلنوب الرشيق يف 

  اململكة Tامة وجبهة درTة 6فMالت tاصة؟ 
  . وشكرا

  :الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
  . تفضيل � اللكمة، الس@يدة الوز�رة، لٕالZابة Tىل السؤال،

        ::::الس@يدة dس@مية احلقاوي، وز�رة التضامن واملرٔ�ة واVٔرسة والتمنية ÈجÔعيةالس@يدة dس@مية احلقاوي، وز�رة التضامن واملرٔ�ة واVٔرسة والتمنية ÈجÔعيةالس@يدة dس@مية احلقاوي، وز�رة التضامن واملرٔ�ة واVٔرسة والتمنية ÈجÔعيةالس@يدة dس@مية احلقاوي، وز�رة التضامن واملرٔ�ة واVٔرسة والتمنية ÈجÔعية
  .شكرا الس@يد املس�شار احملرتم

ٔ�ريد، ٔ�وال، ويف البداية ٔ�ن ٔ�ؤكد بkٔن حماربة الهشاشة £ملناطق اجلنوبية 
الرشقMة �لمملكة، كام £يق اجلهات، يصلها ما يصل £يق اجلهات، وميكن ٔ�ن 

ا حمظوظة مقارنة مع £يق اجلهات، Tىل اعتبار ٔ�ن عند� ٔ�ربع واكالت نقول ٔ�هن
�لتمنية، لك واك جلهة من اجلهات، لكن هاته املنطقة عندها جوج د~ل 

الواكالت، عندها الواك د~ل التمنية اجلنوبية، وعندها واك د~ل التمنية 
  .�لرشق ٔ�ي الرشقMة

س�شار احملرتم، ٕاىل الرب�مج املليك �هيك Tىل ما ٔ�رشمت ٕاليه، الس@يد امل 
املبادرة الوطنية �لتمنية الºرشية، ا�يل اليوم كتحتفل بعرش س@نوات من 
العمل ا�يل وفرت البMØات ÈجÔعية د~ل القرب، وا�يل من طبيعة احلال 
كØش@تغلو مجيع من Z�ٔل ٔ�ن نوفر اخلدمات �لفáات الهشة والفáات يف 

  .صعبة وضعية فقر والفáات يف وضعيات
ما اÜساوش كذ� اجلهود احلكومMة ا�يل يه Òود معتربة Tىل مس@توى 
ٕاطالق مجموTة من الربامج وٕا´داث مجموTة من الصناديق، �س@هتدف 

طبعا . £خلصوص الفáات يف وضعية الفقر ويف وضعية الهشاشة
)RAMED3(،  سري، ا�يل هام وا´د الربامج سارية ا�يل �منتJر�مج ت�

وارد املالية من Z�ٔل الرفع من ÈعÔدات اليت Üس@هتدف من حMث تغذية امل
  . هبا هاته الفáات

ينضاف ٕاىل ذ� ما يصل اليوم �لس@يدات املطلقات لفائدة ٔ�بناهئم 
 \ احملضونني من tالل صندوق التاكفل العائيل، وكذ� حنن يف امل́ر

È رسة والتمنيةVٔس@يق بني وزارة التضامن واملرٔ�ة واØرية من التtVٔعية اÔج
ووزارة اSاtلية ليك تصل ÈعÔدات املرصودة من صندوق الÔسك 

  .ÈجÔعي لفائدة اVٔرامل من Z�ٔل ٔ�بناهئم اVٔيتام
ساوش كذ� دور اIمتع املدين ا�ي يلعب دورا çام، ولكن اح^ا Ø ما ن 

يف املنطقة د~لمك ويف املنطقة . كنفهمو بkٔنه ما ميكØش �ش@تغل بدون دمع
Ò اللت ما بني -ة مك^اسد~لMاملليون  2انتقلنا من  2014و 62013ف

ٔ�لف، �هيك Tىل  894املليون و 4ٔ�لف كدمع �لجمعيات ٕاىل  586و
�ر�مج تقوية ا�يل طور�ه، ؤ�صبح �ر�مج ارتقاء لفائدة تkٔهيل العاملني يف 

  .هذا اIال
ساوش كذ� اÜVٔشطة املدرة �<tل ا�يل اليوم كJس@هتدفها Ø ما ن 

دوق الÔسك ÈجÔعي وكذ� املبادرة الوطنية �لتمنية الºرشية، ٕاىل صن
Zانب مؤسسات الرTاية ÈجÔعية ا�يل املؤسسات د~ل دار الطالب 

وا�يل يه كت�د من الهدر املدريس،  ،%74ودار الطالبة ك�شلك مهنا 
ومتكن ٔ�بناء الفáات الهشة من هذه املنطقة ليك تنعم £ìمتدرس وكذ� 

وى مع £يق اVٔطفال يف £يق اجلهات ليك تنعم حبق اìمتدرس ومaابعة ك�سا
  .اSراسة

طبعا الالحئة طوي\، ولكن، الس@يد املس�شار، ٕاىل مازال عندك يش 
  .�ساؤالت نقدرو جناوبو Tلهيا يف التعقMب

        ::::الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
  . شكرا � الس@يدة الوز�رة

  .قاللكمة �لفريق Èس@تقاليل، الس@يد رئJس الفري

        ::::املس�شار الس@يد محمد اVٔنصارياملس�شار الس@يد محمد اVٔنصارياملس�شار الس@يد محمد اVٔنصارياملس�شار الس@يد محمد اVٔنصاري
  الس@يد الرئJس،

شكرا �لس@يدة الوز�رة اليت ´اولت قدر إالماكن، ومن tالل جواهبا، 
ٔ�ن تبني لنا ٔ�ن احلرمان ا�ي تعاين ت= املناطق وtاصة يف اجلهة الرشقMة 
حتديدا، بدءا ٕ£قلمي فكMك ومرورا £لرش@يدية، تنغري، ورزازات، زا¶ورة، 

ديدة، يه Òة ؤ�قالمي، ٔ�وال، حرمهتا الطبيعة من ٔ�ش@ياء كثرية، ٔ�ي اجلهة اجل
وحرçا إالÜسان، وال ٔ�قول احلكومة ق|ل ٔ�ن ٔ�قول احلكومة، Vٔن الهشاشة 
والفقر واìهتمJش وإالقصاء مÌaذر يف ت= املنطقة، ال ٔ�قول لغياب املشاريع، 

                                                 
3 Régime d'Assistance Médicale 
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ؤ�� ا�ن  ولكن لندرهتا وقلهتا، ؤ�ن اVٔم�\ اليت ساقهتا الس@يدة الوز�رة،
يف اIال ÈجÔعي، يف جمال دمع امجلعيات، فkٔحسن املنطقة ؤ�عي ما ٔ�قول 

ٔ�ال نتلمك عن هذا اIال Vٔن نعرف ¶يف تدمع ت= امجلعيات، وما يه 
امجلعيات اليت �س@تفMد، وحنن ال 	ريد ٔ�ن �كون غزارة وسوء التوزيع، بل 

Z�ٔل Tىل اVٔقل  نتلكم عن ٕايصال اSمع والس@ند ٕاىل اكفة الساكنة من
  .ٕاحساسهم �كرامهتم وٕ£ÜسانJهتم 

مث كذ� �لكمِت، الس@يدة الوز�رة، عن اVٔرامل والتاكفل ÈجÔعي، 
فkٔعتقد ٔ�ن هذا خصو جواب tاص بصفة Tامة ولJس £ملنطقة بصفة 
tاصة، ٕاننا نعرف ما يه املبالغ املرصودة من طرف احلكومة ماذا رصف 

 هبا، وكذ� اVٔرامل عندما نتلكم عن مهنا، العتبارات ٔ�نِت T�ٔمل مين
ك عن اVٔرامل ماذا وصل لٔ×رامل Tامة ويف ت= املنطقة tاصة، �هي

  .املسائل ÈجÔعية اVٔخرى
س الفارغ �رمaه، ولكن نتلكم عن اجلزء  و£لتايل، حنن نتلمك عن ال�ٔ
اVٔكرب م^ه الفارغ، وال نقول ٔ�ن لJس هناك يشء، ولكن نقول ٔ�نه لJس 

ا�ي يØ|غي ٔ�ن �كون لت= املنطقة اليت ٔ�عطت وتعطي �رZاالهتا  اليشء
  . 	متىن ٔ�ن �كون هذه الرسائل قد وصلت. ومبوضوعية وكذ� كفاءة ساكنهتا

  .وشكرا

        ::::الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
  . شكرا �

  .الس@يدة الوز�رة يف بضع ثوان ٕان ٔ�ردت Vٔنه الوقت ا	هتÚى يف احلقMقة

        ::::Vٔرسة والتمنية ÈجÔعيةVٔرسة والتمنية ÈجÔعيةVٔرسة والتمنية ÈجÔعيةVٔرسة والتمنية ÈجÔعيةالس@يدة وز�رة التضامن واملرٔ�ة واالس@يدة وز�رة التضامن واملرٔ�ة واالس@يدة وز�رة التضامن واملرٔ�ة واالس@يدة وز�رة التضامن واملرٔ�ة وا
  الس@يد املس�شار احملرتم،

 يف هاته املنطقة، والبد ٔ�ن نبذل رئ�� مaفقة معه بkٔنه هناك خصاص ¶ب
جمهودا، لكن ميل كنتلكمو Tىل اìهتمJش وإالقصاء احبال ا�يل راه ¶يتقصاو 

  .هذه املناطق من الربامج الوطنية، ٕاذن هذا ال3م «ري مق|ول
، £لØس@بة �لجمعيات واس@تفادهتا من اSمع، هناك العدل النقطة الثانية

يف التوزيع، وهناك �اكفؤ الفرص، وال ميكن Vٔ´د ٔ�ن يطعن يف هذا اIال 
£لضبط Vٔنه خضع ٕاىل مساطر، وخضع ٕاىل معايري، واليوم ال ميكن ٔ�ن جتد 
مجعية وا´دة تطعن يف الكMفMة العاد اليت توزع هبا اSعوم لفائدة حتقMق 

  .تمنية يف هاته املناطق وم^اطق ٔ�خرىال 

        ::::الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
  . شكرا، شكرا الس@يدة الوز�رة

اللكمة Vٔ´د السادة . السؤال الثاين موضوTه حماربة الفقر املدقع
املس�شار�ن من الفريق Èشرتايك لتقدمي السؤال، فلتتفضل اVٔخت 

  .املس�شارة احملرتمة مشكورة

        ::::يواينيواينيواينيوايناملس�شارة الس@يدة لطيفة الز املس�شارة الس@يدة لطيفة الز املس�شارة الس@يدة لطيفة الز املس�شارة الس@يدة لطيفة الز 
  الس@يد الرئJس،
  الس@يدة الوز�رة،

  السادة املس�شارون،
صادقت بالد� Tىل ٔ�هداف اVٔلفMة من Z�ٔل التمنية الºرشية، و£عتبار 
ٔ�ن ٔ�ول هدف يتضمنه التقر�ر حول ٔ�هداف التمنية هو القضاء Tىل الفقر 
املدقع واجلوع وما �س@ت�|عه من تفيش الفوارق ومظاهر إالقصاء ÈجÔعي 

مJش، فٕاننا Üسائلمك، الس@يدة الوز�رة، ٔ��ن وصلت �رامج الوزارة Tىل واìهت 
مس@توى حتقMق هذا الهدف الرئJيس من ٔ�هداف اVٔلفMة؟ وما مدى التحقق 

  العميل لهذا الهدف Tىل ٔ�رض الواقع؟ 
  .وشكرا

        ::::الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
  .� اللكمة، الس@يدة الوز�رة، لٕالZابة Tىل السؤال

        ::::املرٔ�ة واVٔرسة والتمنية ÈجÔعيةاملرٔ�ة واVٔرسة والتمنية ÈجÔعيةاملرٔ�ة واVٔرسة والتمنية ÈجÔعيةاملرٔ�ة واVٔرسة والتمنية ÈجÔعيةالس@يدة وز�رة التضامن و الس@يدة وز�رة التضامن و الس@يدة وز�رة التضامن و الس@يدة وز�رة التضامن و 
  الس@يدة املس�شارة احملرتمة،

ابغيت يف بداية اجلواب املتعلق مباذا حقق^ا من ٔ�هداف اVٔلفMة املتعلقة 
£لهدف اVٔول ا�يل هو القضاء Tىل الفقر املدقع واجلوع ٔ�ن ٔ�زف لمك dرشى، 

«ذية والزراTة ق|ل يومني �روما حظي املغرب جباIزة م^ظمة اVٔمم املت�دة ل×ٔ 
)FAO4 (متك^هì  د احملدد، ٔ�ي يفTق هذا الهدف س@ن�ني ق|ل املوMمن حتق

  .2015هذه الس@نة 
كنظن بkٔن هذا التمثني �لجهود املغربية �شلك من الناحMة الرمزية ٔ�ن 
املغرب تقدم كثريا يف هذا امللف، ومن الناحMة الواقعية ٔ�ن هناك تغيري 

الفقرية من بعض حقوقها، Vٔنه يف ما حقMقي ´د من الفقر، ومكن الفáات 
يتعلق حبقوق املواطنني خصنا نبقاو مaواضعني ونبقاو طمو´ني، لكن ال 
ميكن ٔ�ن ننكر التkٔمني الصحي اليوم من tالل املساTدة طبية ا�ي �شمل 
مجيع الفáات الفقرية ومجيع الفáات يف وضعية هشة، ال ميكن كذ� ننكر ٔ�ن 

ن ٔ�ىب واSيه، ميكن ٔ�ن جيد ماك� يف املدرسة، مجيع اVٔطفال اليوم، ٕاال م
وا�يل ما لقاش يقدر يلقى وا´د املؤسسة د~ل الرTاية ÈجÔعية ا�يل جيي 
و�متكن من املتابعة د~ل اSراسة د~لو Vٔن عندو مجيع اخلدمات احبال ٕاىل 

  .ٔ�و فىت ٔ�ن حيرم من ذ� ةيف دارمه، وال ميكن لفaا
ل الفقر، Vٔن هاذ اليش فMه ٔ�رقام، ما جيب كذ� ٔ�ن نت�دث عن معد

ٕاىل  %3,5ميك^اش نتلكمو Tلهيا «ري هكذا، معدل الفقر املطلق انتقل من 
، Tلام ٔ�ن يف هاذ الس@نة هاذي و£لØس@بة Vٔهداف اVٔلفMة راه اح^ا 0,3%

  .1,8كنت�دثو Tىل 

                                                 
4 Food and Agriculture Organization 
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ٕاذن، ا�يل نبغي نقول لمك ٔ�ن العدد د~ل الربامج اليت ٔ�طلقهتا اSو من 
ل املبادرة الوطنية، ونبغي نتلكم لمك «ري Tىل الربامج ما دام حتدثمت Tىل tال

، اك�ن �ر�مج "مغرب م|ادرات"الوزارة وا�يل ٔ�طلقهتا الوزارة، اك�ن 
، اك�ن �ر�مج النبا6ت العطرية والطبية، "موا¶بة"، اك�ن �ر�مج "�مثني"

م، اك�ن العمل Tىل اك�ن متويل التعاونيات واملوا¶بة د~هلم واملصاح|ة د~هل
�سويق املنتوZات د~ل التعاونيات وامجلعيات، اك�ن مجموTة من املبادرات 

  .لصاحل احلد من الفقر وحتقMق التمنية

        ::::الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
  .� اللكمة، الس@يدة املس�شارة

        ::::املس�شارة الس@يدة لطيفة الزيوايناملس�شارة الس@يدة لطيفة الزيوايناملس�شارة الس@يدة لطيفة الزيوايناملس�شارة الس@يدة لطيفة الزيواين
  .شكرا الس@يد الرئJس

ضيح، الس@يدة الوز�رة، هذه اìمثرة حنن خفورون هباذ التتوجي، «ري �لتو 
Zاءت ن�ÌMة لعدة جمهودات، ال ميكن ٔ�ن نØس@هبا ٕاىل احلكومة احلالية، اكنت 
جمهودات قامت هبا احلكومات السابقة، ؤ�� كنذ¶ر اIهودات اليت قامت هبا 

  .حكومة التناوب
ف� خيص املبادرات ٕاىل «ري ذ� Tىل مس@توى املغرب، ٔ�� ٔ�مثن 

ل Tىل مس@توى الرب�مج املليك املتعلق £ملبادرة الوطنية ذيت تباIهودات ال
�لتمنية الºرشية، Vٔن فMه ´لول واقعية وكتالمس الواقع وكتعاجل الفقر، ولكن 

بد من ٕاسرتاتيجيات موازية كتعلق بو´دها ما اكفMاش، ال.. ا ¶يعنJشهذا م
  .ٕ£سرتاتيجيات حكومMة

معدل الفقر ٕاىل «ري ذ�، ¶يبان ؤ�نمت كتلكموا، الس@يدة الوز�رة، Tىل 
لنا ٔ�ن ما اكيØش الفقر، ولكن الواقع يشء �ٓخر، الس@يدة الوز�رة، حبرا اكن 
سؤال يتعلق £ملناطق الرشقMة، ٔ�� غنقول � املناطق القروية، اجلبال، 
املدارش، اجلوانب د~ل املدن راه مملوءة £لفقر، نعطيك م�ال سريي 

ال لفكMك، ٔ�وطاط احلاج، بوملان، ٕاىل «ري ، سري لتنغري، سري م�وزوراVٔف
 4لكمرت ميكن تد�ري فهيا  40ذ�، م�ال نعطيك «ري م�ل ج|ل تلتمكوت 

السوايع، Vٔن اك�ن العز، ما اكيØش «ري �رامج د~ل الوزارة د~لمك فقط، 
  . هذا يتعلق بربامج حكومMة، Vٔن اك�ن العز يف Tدد من املناطق القروية

الكهربة د~ل العامل القروي، غتعطيين ٔ�رقام بkٔنه اك�ن ٕاىل ادوينا Tىل 
الكهربة د~ل العامل القروي، ٕاىل «ري ذ�، وكنقول بkٔن اك�ن جمهودات د~ل 
مجموTة من الناس ا�يل س@بقومك يف احلكومات السابقة واحلكومة احلالية، 
ولكن نعطيك «ري م�ل £لØس@بة لكهربة العامل القروي مضن ٔ�ية فلسفة؟ 

اذ الكهر£ء مضن فلسفة إالنتاج؟ واش �شجع إالنتاج؟ ما واش ه
ه £ش يضوي الّ ك�شجعش Tىل إالنتاج، دtل الضو �لعامل القروي ~

الناس، ؤ�حMا� ¶يكون حىت ذاك الضو tافت، اح^ا كنا يف سد الو´دة 
ا�يل ¶يaØج وا´د العدد د~ل الكهر£ء يف وزان ٕاىل «ري ذ�، ٔ�ش@نو ا�يل 

ناطق اIاورة والقرى اIاورة، ٔ�وال كJس@تفزها هذاك لقMنا؟ لقMنا ٔ�ن امل 
السد Vٔن كتعاين من العطش، ما اكيØش الكهر£ء يف ´ني ٔ�ن ٔ�كرب حمطة 

�هر£ئية موجودة متا.  
ٕاذن، الواقع، الس@يدة الوز�رة، اح^ا ما كنقولوش ما اكيØش جمهود، 

الفقر  اIهود اك�ن، ولكن الواقع ¶يكذب هاذ اليش، و«ادي نقول لمك ٔ�ن
اك�ن و¶ميس الفáات ا�يل ٔ�كرث هشاشة، اVٔطفال والØساء، ولكن إالشاكل 
الغريب ٔ�نه وىل اليوم ميس فáات ا�يل يه ما كنحرضش الوصف ولكن م�ال 

  . الش@باب، ارتفاع Üس@بة العطا، الس@يدة الوز�رة
ٕاىل رجعنا م�ال لالقaصاد، خصنا ٕاسرتاتيجية اقaصادية �كون م|نية Tىل 

ما نبقاوش «ري Üس@هتلكو وÜس@توردو، ٕاىل «ري ذ� ونعمتدو Tىل إالنتاج، 
اخلدمات، راه ميل كنقولو الفقر راه مايش من Z�ٔل اìهبرZة، تنقول لمك 

  .فشلتو وال يش ´اZة، ولكن راه اك�ن واقع جيب معاجلته

        ::::الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
  . شكرا الس@يدة املس�شارة

  .وقت� اللكمة، الس@يدة الوز�رة، ف� تبقى من ال

        ::::الس@يدة وز�رة التضامن واملرٔ�ة واVٔرسة والتمنية ÈجÔعيةالس@يدة وز�رة التضامن واملرٔ�ة واVٔرسة والتمنية ÈجÔعيةالس@يدة وز�رة التضامن واملرٔ�ة واVٔرسة والتمنية ÈجÔعيةالس@يدة وز�رة التضامن واملرٔ�ة واVٔرسة والتمنية ÈجÔعية
  الس@يدة املس�شارة، 

£لفعل، هاذ املوضوع ما ¶يحتاجش ملزايدات س@ياس@ية، وال نتلكمو 
Tام، وال  T15ام وال  20حىت Tىل ما ٔ�نتجته احلكومات ا�يل بJ^ا وبJهنا 

ن اVٔفضل نتلكمو غنتلكمو «ري Tىل هاذ احلكومة فقط، هناك �راكامت، م
Tىل مثرة اجلهد د~ل اSو املغربية من tالل احلكومات املتعاق|ة، ؤ�� 
كنبغي 	كونو مaواضعني عندما نت�دث Tىل اIمتع املغريب، وعندما نت�دث 
Tىل احلصي\ د~ل العمل يف اIال د~ل الفقر، اSو املغربية بذلت Òدا 

  .وم ينوه £Iهودات املغربيةمقدرا، ´ازت dسº|ه Tىل ZاIزة، والي
9ين يشء ابغيت نقول � بkٔن ما تت�دثني dشkٔنه Tىل ٔ�ن هناك 

خصاص، طبعا ¶يف ما قال الس@يد املس�شار كتبغيو �زومMو Tىل اجلزء 

س، نعم ولكن ميل كنوليو واصلني لـ  �هربة املدارات  %98الفارغ من ال�ٔ

ل ٔ�قل من عرشه، القروية، وىل ما ابقاش نصف الٔ�س فارغ، وىل ٔ�ق

  . والبايق لكه مملوء

  .ٕاذن، البد ٔ�ن ننظر كذ� �لجزء اململوء Vٔنه هو الغالب
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    ::::الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة

  . ٕا	هتÚى �ر�مج اليوم، شكرا �لجميع

        ....ورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسة

  


