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            1030103010301030    رمقرمقرمقرمقحمرض اجللسة حمرض اجللسة حمرض اجللسة حمرض اجللسة 

  )م 2015 يوليوز 21( هـ 1436 شوالمن  4 ثال6ءال : التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
   .لرئFس اEلس رابعالاخلليفة ،  الش=يخ ٔ�محدو ادبداالس=يد املس�شار : الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
ساعتان وس=تة دقائق، ابتداء من الساNة الثانية واLقIقة الثالثة  :التوقIتالتوقIتالتوقIتالتوقIت

  .واUٔربعني بعد الزوال
  .م]اقشة اUٔس=ئY الشفهية ::::Wدول اUٔعاملWدول اUٔعاملWدول اUٔعاملWدول اUٔعامل

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

    ::::ش=يخ ٔ�محدو ادبدا، رئFس اجللسةش=يخ ٔ�محدو ادبدا، رئFس اجللسةش=يخ ٔ�محدو ادبدا، رئFس اجللسةش=يخ ٔ�محدو ادبدا، رئFس اجللسةاملس�شار الس=يد ال املس�شار الس=يد ال املس�شار الس=يد ال املس�شار الس=يد ال 
  .eسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Nىل ٔ�رشف املرسلني

  .N�ٔلن عن افgتاح اجللسة
  الس=يدان الوز�ران احملرتمان،

  الس=يدة والسادة املس�شارون احملرتمون،
من اLس=تور، ووفقا ملقgضيات النظام  100معال بlٔحاكم الفصل 
، خيصص اEلس هاته اجللسة Uٔس=ئY السادة اLاrيل Eلس املس�شار�ن

  .املس�شار�ن ؤ�جوبة احلكومة Nلهيا
عامل، اUٔ ق~ل الرشوع يف تناول اUٔس=ئY الشفهية املدرWة يف Wدول 

ٔ�عطي اللكمة �لس=يد اUٔمني ٕالطالع اEلس Nىل ما Wد من مراسالت 
  .وٕاNال�ت، تفضل الس=يد اUٔمني

Eداب، ٔ�مني اN املس�شار الس=يد محمدEداب، ٔ�مني اN املس�شار الس=يد محمدEداب، ٔ�مني اN املس�شار الس=يد محمدEداب، ٔ�مني اN لسلسلسلساملس�شار الس=يد محمد::::        
  .شكرا الس=يد الرئFس

من النظام اLاrيل Eلس املس�شار�ن، نعلن  175طبقا Uٔحاكم املادة 
، مبشاريع 2015يوليوز  15عن توصل اEلس من جملس النواب، بتارخي 

  :القوانني التالية
يتعلق �ملؤسسات الس=ياحIة ؤ�شاكل إاليواء  80.14مرشوع قانون رمق  -

  الس=يا� اUٔخرى؛
يوافق مبوج~ه Nىل اتفاقIة من مIناما� eشlٔن  05.15ون رمق مرشوع قان -

rالل املؤمتر اLبلومايس املنعقد �كوما  2013ٔ�كتو�ر  10الزئبق، املوقعة يف 
 ؛2013ٔ�كتو�ر  11ٕاىل  7من ) اليا�ن(موطو 

يوافق مبوج~ه Nىل اتفاق املقر املوقع �لر�ط  08.15مرشوع قانون رمق  -
كومة اململكة املغربية وا�لجنة اLولية �لصليب بني ح 2014نومفرب  24يف 

 اUٔمحر؛
يوافق مبوج~ه Nىل االتفاق املوقع �لر�ط يف  12.15مرشوع قانون رمق  -

بني حكومة اململكة املغربية والبنك اUٔورويب ٕالNادة  2014س¡مترب  24
إالعامر والتمنية eشlٔن مكgب ؤ�¥شطة البنك اUٔورويب ٕالNادة إالعامر والتمنية 

 �ملغرب؛
يوافق مبوج~ه Nىل االتفاقIة يف مIدان ¦سلمي  17.15مرشوع قانون رمق  -

بني حكومة اململكة املغربية  2015ينا�ر  20اEرمني املوقعة مبرا¨ش يف 
 وحكومة مجهورية الكوت ديفوار؛

يوافق مبوج~ه Nىل االتفاق حول املساNدة  22.15مرشوع قانون رمق  -
Eيف ا ªبني  2015ينا�ر  20ال امجلريك، املوقعة مبرا¨ش يف إالدارية املتباد

 حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية الكوت ديفوار؛
يوافق مبوج~ه Nىل االتفاق eشlٔن التعاون يف  23.15مرشوع قانون رمق  -

بني حكومة اململكة املغربية  2015ينا�ر  20اEال اUٔمين، املوقع مبرا¨ش يف 
 ديفوار؛ وحكومة مجهورية الكوت

يوافق مبوج~ه Nىل اتفاقIة التعاون يف اEال  35.15مرشوع قانون رمق  -
بني  2015مارس  17اUٔمين وماكحفة إالرهاب، املوقعة �Lر البيضاء يف 

 .حكومة اململكة املغربية وحكومة دوª إالمارات العربية املت°دة
Nدد  كام توصل الس=يد رئFس جملس املس�شار�ن �عتذارات مكgوبة من

من السادة املس�شار�ن عن حضور ٔ�شغال اجللسات العامة املنعقدة يوم 
³امري : ، ويتعلق اUٔمر �لس=يدات والسادة2015يوليوز  21الثال6ء 

rدجية، Nادل املعطي، ٔ�محد بنFس، ن¡Iه حلسن، محمد ٔ�ق~يب، محمود 
عرشان، حسن ٔ�لكمي، محمد ٔ�بو اخلدادي، املهدي عمثون، سعاد لغامري، 

د الطييب، عبد امحليد فاتيحي، الصادق الرغيوي، عبد ا�لطيف ٔ�معو، عيا
حسان �راكين، احلفIظ ٔ�حgيت، فريدة النعميي، حلسن بلمقدم، عبد هللا 
املظفار، حلسن بوعود، عبد الك~ري �رقIة، احلو املربوح، عبد امحليد 
احسFسن، موالي احمند املسعودي، عبد الرحمي عامين، جامل ا�Lن 

، جحوب الصخي، محمد الزعمي، ام~ارك النفاوي، عبد الوهاب العكرود
بلفقIه، معر Åداد ٔ�محد ��، ٔ�هل ٔ�محد ا�راهمي مايم، محمد اكيف الرشاط، 
محمد �رNاه الس=باعي، �Ç خفاري، النعم مIارة، بنجيد اUٔمني، محمد 

  .العزري، عبد الغين ماكوي، حلسن بلبرصي، حفIظي سالمة
وقر، ٔ�ننا س=نكون م~ارشة بعد Wلسة اUٔس=ئY كام خنرب اEلس امل

الشفهية Nىل موNد مع Wلسة Nامة ¦رشيعية ختصص �Ëراسة والتصويت 
  . Nىل Nدد من النصوص اجلاهزة

يوليوز  22من Îة ٔ�خرى، س=يعقد اEلس Wلسة Nامة يوم ³د اUٔربعاء 
، Nىل الساNة الرابعة بعد الزوال، س=تخصص ملناقشة تقر�ر اEلس 2015

من اLس=تور، ويوم  160لوطين حلقوق إال¥سان طبقا Uٔحاكم الفصل ا
Nىل الساNة الثالثة زوÐ، س=يعقد اEلس Wلسة  2015يوليوز  23امخلFس 

احلاكمة "Nامة ٔ�خرى خمصصة ملناقشة وتقIمي الس=ياسات العمومIة حول 
صل ، طبقا Uٔحاكم الفقرة الثانية من الف"الرتابية ومgطلبات التمنية اجلهوية

  .من اLس=تور 101
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  .شكرا الس=يد الرئFس

        ::::الس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسة
  .شكرا الس=يد اUٔمني

ٔ�س=هتل Wدول ٔ�عامل هاته اجللسة �Uٔس=ئY املوÎة �لس=يد وز�ر 
اUٔوقاف والشؤون إالسالمIة، والسؤال اUٔول حول ٔ�ساتذة التعلمي العتيق، 

 ٔÔد السادة املس�شار�ن من فريق التجمع الوطين لÅUٔ حرار لتقدمي اللكمة
  .السؤال، تفضل الس=يد املس�شار

  :جامل الساككجامل الساككجامل الساككجامل الساككاملس�شار الس=يد املس�شار الس=يد املس�شار الس=يد املس�شار الس=يد 
  .شكرا الس=يد الرئFس

  الس=يد الوز�ر،
  السادة الوزراء،

  السادة املس�شار�ن احملرتمني،
لقد نص الرب�مج احلكويم �لك رصاÅة ٕاىل ٔ�ن احلكومة ماضية يف 

ملني يف ٕاطار تطو�ر التعلمي العتيق وعرصنته من rالل ضامن حقوق العا
ٕاقرار رشاكة فاYN، كام سامها مضمون الرب�مج احلكويم، وفق �رامج 

  .م]دجمة بني وزارÛمك ووزارة الرتبية الوطنية والتكو�ن املهين
  الس=يد الوز�ر احملرتم،

ٕاىل Åدود اليوم، بعد مرور س=ن�ني ما يقرب Nىل هذا الرب�مج اÜي 
  ٔ��ن وصل هذا املرشوع؟ :صادق Nليه الربملان �³Uٔلبية، ٔ�سائلمك

        .وشكرا

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

  .اللكمة لمك، الس=يد الوز�ر، يف ٕاطار إالWابة عن السؤال

        ::::الس=يد ٔ�محد التوفIق، وز�ر اUٔوقاف والشؤون إالسالمIةالس=يد ٔ�محد التوفIق، وز�ر اUٔوقاف والشؤون إالسالمIةالس=يد ٔ�محد التوفIق، وز�ر اUٔوقاف والشؤون إالسالمIةالس=يد ٔ�محد التوفIق، وز�ر اUٔوقاف والشؤون إالسالمIة
        .eسم هللا الرمحن الرحمي
  الس=يد الرئFس احملرتم،

  الس=يدة املس�شارة احملرتمة،
  س�شارون احملرتمون،السادة امل 

ابغيت نبه، التعلمي ٔ�� ³ري . ٔ�شكرمك، الس=يد املس�شار، Nىل سؤالمك
العتيق ما عندوش Nالقة �لرب�مج ا�يل تذاßرتو Nليه، فهو كFسريو القانون 

�ش املؤسسات احلرة ا�يل يه  2000ا�يل طلب يف  13.01املرجعي دáل 
خلصوص ٔ�هنا تنظم خصوصية دáل التعلمي العتيق دáل الق~ائل، و�

�لمنظومة الرتبوية كام يعين حسب هاذ القانون، ومقابل ذÛ äمتتع 
، وامحلد ç اUٓن �2006مgيازات، وهاذ القانون صدر املرسوم دáلو يف 

  .من املؤسسات انضمت ë %90ٔ�كرث من 
من  %96وهو يعترب ٔ�ن املؤسسات املن�س=بة ٕاليه تفوق يعين 

من املؤسسات ا�يل يه رمسية،  %4املؤسسات اخلصوصية، مقابل 
 3هاذيك املؤسسات اخلصوصية كتعطاها دمع، وهاذ اLمع ارتفع يعين من 

مليون درمه اUٓن، وكFشمل املواد دáل الغذاء  300ماليني درمه لـ 
واملطامع واملواد الرتبوية واملواد دáل إالNالمIات، وكFشمل ماكفlٓت القميني 

درمه يف الطور اñهنايئ،  4000اUٔول ٕاىل  درمه يف الطور N1000ليه، من 
رشيطة ٔ�نه خيضع القانون، ويبقى يعين rاضع �لربامج ا�يل كòسطروها Nىل 
ٔ�ساس ما �كو¥ش التعلمي اLيين يعين مطية Uٔفاكر يعين ³ري موافقة مع 

  .الثوابت دáلنا
هذا هو التعلمي اخلصويص، يعين التعلمي العتيق تعلمي خصويص �LرWة 

تدمعه الوزارة Nىل الشلك ا�يل قلت لمك، وا�يل اخطينا فIه واÅد  اUٔوىل
  .اخلطوات ßبرية، وامحلد ç يف رشاكة مع يعين اUٔطراف املعنية

  .شكرا

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

        ::::املس�شار الس=يد جامل الساككاملس�شار الس=يد جامل الساككاملس�شار الس=يد جامل الساككاملس�شار الس=يد جامل الساكك
علومات شكرا الس=يد الوز�ر Nىل هاذ التوضي°ات وNىل هاذ امل

ومع التعلمي اخلصويص، .. lٔن الوزارة دáلمك امحلد ç ³ادية يف هاذبالاكفIة، 
³ري هو ا�يل تنطلبو م]مك، الس=يد الوز�ر، واÅد املزيد من اLمع لهاذ التعلمي 
اخلصويص، حلقاش هاز واÅد الفõة ا�يل يه العتيق، هاز واÅد الفõة ا�يل 

  .مك املزيد من اLمع، الس=يد الوز�ريه تتفك اشوية Nىل امسيتو، وتنطلبو م]
  .وشكرا

        ::::الس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسة
  .اللكمة لمك الس=يد الوز�ر يف ٕاطار الرد Nىل التعقIب

        ::::الس=يد وز�ر اUٔوقاف والشؤون إالسالمIةالس=يد وز�ر اUٔوقاف والشؤون إالسالمIةالس=يد وز�ر اUٔوقاف والشؤون إالسالمIةالس=يد وز�ر اUٔوقاف والشؤون إالسالمIة
هو يعين احليوية دáل هاذ التعلمي، الس=يد املس�شار، هو ٔ�نه ابغينا 

تعلمي مgني، رصني يف ا�لغة ال حنافظو Nىل مك�س=بات دáلنا فIه، مبعىن واÅد 
العربية والعلوم الرشعية، ويف نفس الوقت احملافظة Nىل احلصون دáل 
الهوية الثقافIة اLيIòة دáلنا املمتثY يف مذهب الس=نة والعقIدة اUٔشعرية 

هاذ اUٔمور امحلد ç راها مضمونة، اك�ن . واملذهب املاليك والتصوف الس=ين
  .اح]ا يف Îاد يف لك املياد�ن شذوذ وبعض Ðخgالالت، را

مث هذا من اخلصوصيات دáلو ٔ�ن الطلبة لكهم ßياrذوا املنح، مبا فهيم 
التالمIذ دáل Ðبتدايئ، وٕاذا لقIنا املزيد، ³ري اك�ن هاذ Ðلتباس ٔ�نه 

á س=يدي، انý ٔ�ساسا يف واÅد التعلمي خصويص، والرتس=مي . خصنا نرتمسوه
ر Nىل املؤهالت، كرناق~و املؤهالت، ما يقرþش راه ا�يل ßيعمل eرشط يتوف

فIه ٔ�ي اكن، راه ßيمتتع بنفس يعين ا�يل ßيخولها ë القانون وحسب املزيانية 
  .دáلنا
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        ::::الس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسة
  .الس=يد الوز�ر ،ا�هت�ى الوقت

اللكمة ÅUٔد . السؤال الثاين موضوNه خريطة املساWد �ملدن والقرى
يق احلريك لتقدمي السؤال، تفضل الس=يد السادة املس�شار�ن من الفر 

  .املس�شار

        ::::املس�شار الس=يد سعيد التدالوياملس�شار الس=يد سعيد التدالوياملس�شار الس=يد سعيد التدالوياملس�شار الس=يد سعيد التدالوي
  .شكرا الس=يد الرئFس

من الناحIة اجلغرافIة، يعرف ان�شار املساWد اخgالال يف التوزيع 
حسب اجلهات، وتظل مدينة اLار البيضاء من املدن اليت تعرف خصاص 

ٔ�ماßن وفضاءات �لصالة يف Wل يف املساWد، اUٔمر اÜي يؤدي ٕاىل ان�شار 
  .اUٔحIاء البيضاوية

مما يدعو�، الس=يد الوز�ر، ملساءلتمك حول التدابري واملعايري املت�ذة من 
  .طرف احلكومة ملراق~ة اUٔماßن ا�صصة �لعبادة

  .شكرا الس=يد الوز�ر

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

  . السؤالاللكمة لمك، الس=يد الوز�ر، لٕالWابة Nىل

        ::::الس=يد وز�ر اUٔوقاف والشؤون إالسالمIةالس=يد وز�ر اUٔوقاف والشؤون إالسالمIةالس=يد وز�ر اUٔوقاف والشؤون إالسالمIةالس=يد وز�ر اUٔوقاف والشؤون إالسالمIة
ªٔlد املسÅٔ�وال، شكرا لمك الس=يد املس�شار.. ³ري �ش نوحض وا.  

يعين ٕايال اكن يش نقص، ما حتملوهش �لحكومة، محلوه لوزارة 
اUٔوقاف والشؤون إالسالمIة، احلكومة كتدمع هاذ الوزارة، ولكن ما هياش 

مبعىن يف ٕاطار يعين تعل�ت دáل س=يد� هللا مسؤوN ªىل اUٔخطاء دáلها، 
فä، . ينرصو وال املزيانية دáلنا وامجليع كمنش=يو Nىل اخلطة ا�يل رمسها لنا

  .فاحلكومة نقصو Nلهيا من هاذ الوزر هذا، Åاس=بو� Nليه
ف� يتعلق بقضية اUٔماßن دáل العبادة يف اLار البيضاء، طبعا، هناك 

ضاء، هناك م]طقة صناعية وٕادارية وكذا، ما فهياش �رخي يف اLار البي
املساWد، اUٔمر مل يعد كذä، اLار البيضاء من املدن ا�يل فهيا واÅد 
الك�افة، وعند� خريطة دáلها، ميكن تدوزوا نعطهيا لمك، دقIقة، ٔ�ش=نو 
املساWد، وفني اك�ن دáل اخلصاص، ؤ�ش=نو يه الك�افة، ؤ�ش=نو يه 

ٓ ٕاىل ... والناساملسافة بني املس�د  خره، يه منوذجIة عند� ف� يتعلق �
  .�خلريطة

وابغيت نقول هباذ املناس=بة، وزارة اUٔوقاف ك�سري هاذ القطاع و³ريه، 
املساWد و³ريه، بتق]يات ßبرية، Ûك]ولوجIا ßبرية، وبتدبري يعين رايق، مايش 

  .مسªٔl دáل كذا
اخلصوص، يعين  فä، عند� واÅد اUٔطلس دáل املساWد، وNارفني

مس�د يف اUٔحIاء  344احلاجIات اكنت  2006ٔ�ش=نو خصنا، خصنا يف 
، 178، اUٔحIاء احلرضية اUٔخرى 347الهامش=ية اخلاصة، اUٔحIاء اجلديدة 

قطعنا شوط يف هاذ اليش هذا، ولكن عند� . 486التجمعات القروية 
لزáدة مشلك اUٔماßن املهددة �لسقوط ا�يل مسدودة، وعند� طلب Nىل ا

  .يف املساWد
اح]ا كنمتشاو مع إالماكنيات ا�يل عند� و�جهتادات كربى، وبتعاون 

  .وتفهم من �Lمك

        ::::الس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسة
  .اللكمة لمك، الس=يد املس�شار، يف ٕاطار التعقIب. شكرا الس=يد الوز�ر

        ::::املس�شار الس=يد سعيد التدالوياملس�شار الس=يد سعيد التدالوياملس�شار الس=يد سعيد التدالوياملس�شار الس=يد سعيد التدالوي
  الس=يد الوز�ر، 

، واملعايري ا�يل ßينص Nلهيا كذä اح]ا �لك رصاÅة ابغينا املعايري
القوانني اليت جيري هبا العمل، وخصوصا غنذßرمك ³ري �جلريدة الرمسية ا�يل 

، ا�يل كتنظم واÅد 2007ٔ��ريل  12، ا�يل صدرت يف 5513العدد دáلها 
ٕاخل، تنظم جلنة ... rالفا Uٔحاكم املادة: "ٔ�ن كتقول 2ا�لجنة، ا�يل املادة 

رئFس اEلس إالقلميي املعين �Uٔمر، : ت الوزارية التاليةفهيا ممثيل القطاNا
رئFس اEلس امجلاعي املعين �Uٔمر، رئFس اEلس العلمي املعين �Uٔمر، 
ثالث خشصيات Nىل صعيد العامª ٔ�و إالقلمي املعين �Uٔمر مشهود لها 

  .ٕاىل �ٓخره... �ٕالسهام الفعيل يف جمال العمل اخلريي
  ".ئFس اEلس العلمي �ش كتعطى الرخص�رٔ�س هذه ا�لجنة ر 

 ،ساحمهم هللا ،ٕاال ٔ�نه نفاlWٔ يف مدينة اLار البيضاء، بعض اUٔش�اص
تيعFشوا يف العشوائية، امشاو حصلوا Nىل واÅد الرخصة من امجلاNة 

وßيقول هنا تغيري احلرضية لتوس=يع مرشوع دáل واÅد احملطة دáل البزن�ن، 
رات املرتبطة هبا وٕاىل �ٓخره مع بFت �لعبادة، حمطة rدمة نوع ٕافريقIا والت�ا

البFت �لعبادة واrذاو Nليه رخصة، ها انý، الس=يد الوز�ر، شوفوا بFت 
�لعبادة ßيفاش وىل؟ هذا بFت �لعبادة، ها هو، البFت �لعبادة وىل مس�د 
بال اخ~ار العامª، بال اخ~ار اEلس العلمي دáلمك، بال اخ~ار حىت واÅد، 

  .ىنوrدام ßيت¡
اح]ا ò³سلمومك ملف يف هاذ املوضوع، Uٔن هاذي قضية خطرية Wدا، 
والبناء rدام، الس=يد الوز�ر، ها امللف ا�يل ò³سلمومك، ها الصور دáل 
البناء، ها اUٔوىل، ها الثانية، ها الثالثة، Nىل عينك á �ن Nدي، ال رخصة 

ويل ام]ني دáلمك، ال رخصة دáل قانون التعمري، وما اعرف]اش هاذ اñمت
Wاي، حىت اñمتويل ما NارفIنوش ام]ني Wاي، Uٔن وزارة اUٔوقاف عندها 
قوانني وضوابط، ٔ�� ال ٔ��كر ذä، وال ٔ�شك يف ذä، مهنا اUٔش=ياء ا�يل 
ßيخصنا نعرفو هو اñمتويل، اشكون ا�يل ßميول هاذ اليش؟ وام]ني Wاي؟ 

  .ومن هنا ßيدور التطرف
قلتو دا� Nاد مايش احلكومة انý، هللا  ولهذا، الس=يد الوز�ر، انý كام

خيليمك ٔ�� ³ادي ¥سلممك ملف مgاكمل LرWة ما بدا هاذ اليش، الرشكة 
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 Contenu de vos: ا�يل واrذة هاذ املرشوع هربت، ها يه �ٓش كتقول
conditions... 

  :الس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسة
  .ا�هت�ى الوقت

  :املس�شار الس=يد سعيد التدالوياملس�شار الس=يد سعيد التدالوياملس�شار الس=يد سعيد التدالوياملس�شار الس=يد سعيد التدالوي
ٔ�� . دáلو وßهيرب) résilier le contrat( هاهو هو كري�زييل

غنعطيك ملف، الس=يد الوز�ر، �ش تبحثوا يف هاذ املوضوع، Uٔن 
  .وراه ßي¡ين Wامع، وما اكيòش ا�يل ßيدوي معه.. العشوائية

        ::::الس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسة
  .تفضل، الس=يد الوز�ر، �لرد Nىل التعقIب. ا�هت�ى الوقت

        ::::مIةمIةمIةمIةالس=يد وز�ر اUٔوقاف والشؤون إالسالالس=يد وز�ر اUٔوقاف والشؤون إالسالالس=يد وز�ر اUٔوقاف والشؤون إالسالالس=يد وز�ر اUٔوقاف والشؤون إالسال
  الس=يد املس�شار احملرتم، 

ما rليناش  ،امحلد ç ،النص القانوين ا�يل اس�شهدتو به ßيدل Nىل ٔ�ننا
ßيبقى . هاذ القطاع هذا يف فراغ قانوين وال يف فوىض، بل ßينظمو القانون

ا�يل ßي�الف القانون، راه اكينة الضوابط القانونية �الفة القانون، ٕاىل 
صة، طبعا السلطات احمللية يه اUٔوىل، و³ادي اعطي�يي هاذ احلاª اخلا

�كون واÅد البحث، وٕاىل اكنت فIه يش خمالفة �لقانون، وال س=� عن 
طريق انت°ال بناء مس�د، ٔ�� ال N�ٔمل يعين ٔ�ش=نو يه احلاª، راه ³ادي 

  .يرتتب Nلهيا ما يرتتب من اجلزاء
  .شكرا

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

اللكمة ÅUٔد السادة . لثالث موضوNه تعويضات القميني اLينFنيالسؤال ا
  .املس�شار�ن من الفريق Ðشرتايك لتقدمي السؤال، تفضل الس=يد العلمي

        ::::املس�شار الس=يد محمد Nلمياملس�شار الس=يد محمد Nلمياملس�شار الس=يد محمد Nلمياملس�شار الس=يد محمد Nلمي
  .شكرا الس=يد الرئFس
  الس=يدان الوز�ران، 

  الس=يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
  الس=يد الوز�ر،

رتبطة �لشlٔن اLيين حتتل ٔ�ولوية �لòس=بة �Ëوª مشاريع إالصالح امل
Nىل اعتبار املاكنة اليت حتتلها هاته املشاريع، ورمغ اEهودات اليت تقومون 
هبا من W�ٔل حتسني اUٔوضاع Ðجýعية �لقميني اLينFني وتطو�رها �كIفIة 
ا دامئة وم�gددة، �عتبارمه النواة اUٔساس Uٔي ٕاصالح �راد حتقIقه يف هذ

اEال، الزال بعض القميني اLينFني يgòظرون رصف تعويضاهتم وم]حهم ملدة 
  .تقارب الس=نة، الس=يد الوز�ر احملرتم

فهل س=تعمل وزارÛمك Nىل ¦رسيع مسطرة Ðس=تفادة ومعاجلة التrٔlري 

احلاصل يف رصف اكفة تعويضات القميني اLينFني، ٔ�م سFس=متر الوضع Nىل 
  .ما هو Nليه؟ وشكرا

        : : : : رئFس اجللسةرئFس اجللسةرئFس اجللسةرئFس اجللسةالس=يد الس=يد الس=يد الس=يد 
  .اللكمة لمك الس=يد الوز�ر. شكرا

        ::::الس=يد وز�ر اUٔوقاف والشؤون إالسالمIةالس=يد وز�ر اUٔوقاف والشؤون إالسالمIةالس=يد وز�ر اUٔوقاف والشؤون إالسالمIةالس=يد وز�ر اUٔوقاف والشؤون إالسالمIة
  . شكرا لمك الس=يد املس�شار احملرتم

ٕاذا اكن هذا ٕامام Wديد، مبعىن ٔ�نه وضعيتو يف طريق املعاجلة وما 
خصهاش ¦س=متر س=نة اكمò³ ،Yشوفو ٔ�ش=نو الس¡ب؟ ٕاذا اكن ٕامام يف 

، وهاذ اليش ßيوقع لنا، مفعناه ßيخص إالدارة مس�د وانتقل ٕاىل مس�د
تتعرف Nىل ٔ�ن هاذ الس=يد ا�يل اكن يف احملل ßياrذ واÅد املاكفlٔة، انتقل 

  .حملل �ٓخر، äÜ انقطعت Nليه
يعين ٕاذا اكنت Åاª هاذي مسªٔl وال جوج Åاالت وال عرشة راه 

ضني Nىل كنعاجلومه، ولكن ف� يتعلق كام قلتو هناك جمهود، وحنن لس=نا را
ما وصلت ٕاليه هذه املاكفlٓت �لرمغ من ٔ�هنا انتقلت يعين الغالف املايل 

مليون درمه  60يعين من  2004دáل ماكفlٓت القميني اLينني، انتقل يف 
، هذا جمهود ßبري و³ري اكف، مث هناä 2014درمه يف مليون  128ملليار و

Ðجýعي ا�يل كتقوم امحلد ç تغطية حصية لÔٔمئة لكهم، مث هناä اجلانب 
به مؤسسة محمد السادس لÔٔعامل Ðجýعية �لقميني اLينFني، هذا لكه 
قليل يف حق هؤالء، وحنن مgفقون معمك، لكن اح]ا كنتدرجو، الوعي 

ç راه موجود امحلد äموجود، والتعاون كذ.  
 .شكرا

        ::::الس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسة
اشوية دáل .. التعقIباللكمة لمك، الس=يد املس�شار، يف ٕاطار . شكرا

 .الهدوء هللا خيليمك

        ::::املس�شار الس=يد محمد Nلمياملس�شار الس=يد محمد Nلمياملس�شار الس=يد محمد Nلمياملس�شار الس=يد محمد Nلمي
  .شكرا الس=يد الوز�ر

�مس الفريق Ðشرتايك كòشكرومك Nىل املعاجلة املس=بقة اليت س=تقومون 
اح]ا، الس=يد الوز�ر، الفريق Ðشرتايك . هبا Nىل Ðخgالالت ا�يل يه اكينة

من القميني اLينFني ٕ�قلمي وزان، توصل مبلف مgاكمل حول وضعية مجموNة 
تطوان، Nىل مس=توى املندوبية اك�ن بعض إالمام ßمييش وجيي -Îة طن�ة

  .ßيقولوا لو امللف دäá تلف، واÅد
والزال مل يتوصل، مبا  6/2015لشهر  6/2014اك�ن ا�يل Nام، شهر 

ٔ�ن انمت اUٓن اعطيتو وNد، اح]ا كòشكرومك Nىل هاذ الوNد، ومس=تعد�ن 
ق �زودومك ٔ�و تعطيو التعل�ت دáلمك �لمندوبية نعطيومه هذا امللف كفري

قصد Åل هاذ املعضY، اNالش كنقول معضY؟ Uٔنه، الس=يد الوز�ر احملرتم، 
ٕاىل اكن القايض ال ميكن ٔ�ن يقيض وهو غضبان، فكذä إالمام ال ميك]ه ٔ�ن 



 2015 �ريلدورة �ٔ  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

5 

 )م 2015 ليوزيو  21( ه 1436 شوال 4

ا�يل  1500درمه ٔ�و  3000ٔ�و  2000يؤم املسلمني واملواطنني وحىت ذيك 
ßياrذها �ش يرصف هبا Nىل وليداتو ما ßيتوصلش هبا، وجيي �لمندوبية 

فlٔعتقد، الس=يد الوز�ر، هاذ بريوقراطية . ويقولوا لو امللف دäá تلف
  .إالدارة يò~غي ٔ�ن Ûرتفع، تيخصو �زول

النقطة الثانية، الس=يد الوز�ر، ؤ�متىن نلقى Nاود 6ين يش واÅد من 
lٓت، املواطنني ي�ساءلون عن املعيار، م�ال تتلقى طرفمك هو ٔ�ن هاذ املاكف

س=نة إالمام دáلو كFشد  60، 50مس�د داrل واÅد الق~يß Yيعود Nىل 
درمه، ابغينا  3000درمه، وواÅد املس�د Wديد إالمام دáلو كFشد  1500

نعرفو هاذ املعيار دáل املاكفlٔة Nىل ٔ�ي ٔ�ساس؟ Nىل ٔ�ساس الشهادة ٔ�م 
. يعين ßي�لق واÅد البلبY ؟و إالWازة ٔ�و Nدد الساكنNىل ٔ�ساس التكو�ن �ٔ 

و�لتايل، اح]ا لسان Åال املواطنني، ٔ�نمت كتد�روا هاذ القطاع ¨حكومة، 
ابغينا نعرفو، الس=يد الوز�ر احملرتم، ٔ�ساس التفرقة بني التعويضات ا�يل 
ßي�اذوها القميني اLينFني داrل إالقلمي، داrل نفس القIادة ؤ�حIا� داrل 

درمه وواÅد  3000املساWد ٕامام كFشرب  4فس الق~يY، م�ال عند� ن
  .درمه، ابغاو املواطنني يعرفوا الس¡ب دáل التفرقة 1500

  .وشكرا الس=يد الوز�ر

        ::::الس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسة
 .اللكمة لمك، الس=يد الوز�ر، �لرد Nىل التعقIب. شكرا

        ::::الس=يد وز�ر اUٔوقاف والشؤون إالسالمIةالس=يد وز�ر اUٔوقاف والشؤون إالسالمIةالس=يد وز�ر اUٔوقاف والشؤون إالسالمIةالس=يد وز�ر اUٔوقاف والشؤون إالسالمIة
  احملرتم، الس=يد املس�شار 

ف� يتعلق بقضية البريوقراطية، امحلد ç كنكرهوها كام كتكرهوها حىت 
انäÜ ،ý يف قضية اUٔمئة راه اح]ا قطعنا شوط ßبري ف� يتعلق بlٔن اUٔمئة 
والقميني اLينFني �كون عندمه حسا�ت بنكIة، ما يدوزوا ال Nىل طريق 

صاريف، ³اد�ن يف ٔ�قرب Uٔن ذاك اليش Nاود زáدة يف امل.. م]دوب وال
وقت ³اد�ن مجيع القميني، ولكن راه القميني ßيغريوا اUٔماßن دáهلم، وكتجينا 
�لتوقIف دáلو، ßيخص Nاود يبان يف يش Îة اخرى �ش Nاود 6ين 

ë جنددو.  
ف� يتعلق �لقضية دáل املعايري، اك�ن معيار واÅد، واش هو ßياrذ 

واÅد امجلعية ا�يل مقدرة تقد�رها، وال ما  الرشط وال ßياrذ م]°ة من عند
ßياrذ والو، ذاك ا�يل ما ßياrذ والو كنعطيوه ٔ�كرث نفس املقدار ونفس 
التعويض Nىل إالمامة ونفس التعويض Nىل اخلطابة ونفس التعويض Nىل 

  ...اUٔذان، ما اكيòش �يق
التفاوت ا�يل ت�شريو ë رمبا �كون عندو Nالقة ٕاما �مجلاNات وٕاما 
�مجلعيات، ٔ�ما املعايري دáلنا معيار واÅد، هل يrٔlذ؟ ٕاىل ما ßي�اذش هو 

 1100زáدة Nىل التعويضات اUٔخرى، ٕايال ßياrذ راه ßياrذ  ß1500ياrذ 
يف القدر اUٔدىن زáدة Nىل التعويضات اUٔخرى، ما عند�ش ثالثة دáل 

  . املعايري

  .شكرا

        ::::الس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسة
 .ز�ر Nىل مسامهته القمية معنا يف هاته اجللسةشكرا، و¥شكر الس=يد الو 

ونgòقل ٕاىل السؤال املوWه ٕاىل الس=يد وز�ر التعمري وٕاNداد الرتاب 
اللكمة ÅUٔد . الوطين، وموضوNه احملافظة Nىل الòس=يج العتيق �ملغرب

السادة املس�شار�ن من فريق اUٔصاª واملعارصة لتقدمي السؤال، تفضل 
  .الس=يد املس�شار

        ::::ار الس=يد Nابد شكIلار الس=يد Nابد شكIلار الس=يد Nابد شكIلار الس=يد Nابد شكIلاملس�شاملس�شاملس�شاملس�ش
  الس=يد الوز�ر احملرتم،
  السادة املس�شار�ن، 

  الس=يد الوز�ر،
þشهد الòس=يج العمراين �لمدن العتيقة �ملغرب ٔ�وضاNا مgدهورة eس¡ب 
Åاالت الرتدي اليت ٔ�حضت Nلهيا الفضاءات وا6ٓUرات العريقة الصامدة، 

ٕاىل ٔ�معدة ٔ�و  واليت ٔ�صبحت مع مرور الزمن تعFش احgضارا بطيئا، وحتولت
  .Wدران CمY ومgداعية �لسقوط

äÜ، الس=يد الوز�ر، ¥سائلمك عن إالجراءات والتدابري املعمتدة من 
  طرف وزاراÛمك �لم°افظة Nىل هذه اUٔ¥س�ة العتيقة ببالد�؟

  .وشكرا

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

        ::::الرتاب الوطينالرتاب الوطينالرتاب الوطينالرتاب الوطين    الس=يد ٕادرþس مرون، وز�ر التعمري وٕاNدادالس=يد ٕادرþس مرون، وز�ر التعمري وٕاNدادالس=يد ٕادرþس مرون، وز�ر التعمري وٕاNدادالس=يد ٕادرþس مرون، وز�ر التعمري وٕاNداد
  .شكرا الس=يد الرئFس

  .شكرا الس=يد املس�شار احملرتم
مدينة عتيقة  31وال  30ٔ�� كنتفق معك Nىل ٔ�نه اكينة ٕاشاكلية يف 
ٔ�لف دار، وا�يل يه  200عند� يف املغرب، Uٔن يه كمتثل ما يفوق من 

 ٔ�لف دáل التجهزيات الثقافIة وÐجýعية، ٕاىل ³ري 20فهيا ٔ�يضا ٔ�كرث من 
  .ٔ�لف دار ا�يل يه �ٓيY �لسقوط 20ذä، وفهيا ما يقرتب من 

يف ٕاطار القوانني اجلاري هبا العمل، اك�ن مجموNة دáل القوانني ا�يل يه 
كتعمل Nىل املعاجلة Nىل هاذ اليش؛ نبداو من امليثاق دáل امجلاNات احمللية، 

ة من رئFس امجلاNة عندو احلق، بل واجب Nليه ٔ�نه ملا þشوف يش بناي
البناáت مgرضرة و�ٓيY �لسقوط ٔ�ن يrٔlذ املبادرة ٕالخ~ار صاحهبا من W�ٔل 
ٕاصالEا، وٕاذا تعذر ذä فIقوم �لعمل يف بالصتو وNىل نفقة الغري، الس=يد 

  .صاحب البFت
كذä ف� يتعلق بوزارة التعمري، عندها مجموNة دáل اUٓليات ا�يل يه 

�يل يه فهيا رضر، كذä يف تتعمل من حIث التعمري، حتديد املناطق ا
ٕاطار التصاممي اخلاصة �ملدن العتيقة هناك تغطية Ûاكد Ûكون شامY، وصلنا 
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  .من التغطية %80لـ 
ف� يتعلق �ٕالجراءات ا�يل اهرضتو Nلهيا، اك�ن ٕاجراءات اÅرتازية، 
نبداو من و6ئق التعمري، اك�ن قانون اUٓن راه عند اUٔمانة العامة �لحكومة 

طي صالحIات دقIقة لوزارة التعمري، واUٓليات دáل Ðمgداد دáلها اÜي يع
 äمن مف�شني وكذ)les agences urbaines( هابÜل اW�ٔ هذا من ،

ٔ�كرث يف وضع تقIمي �لوضعية احلالية ا�ّيل يه اكينة، وتُعد لها قوانني rاصة 
  .قةهبا ف� يتعلق �لتصاممي دáل اñهتيئة اخلاصة هبذه املناطق العتي

ف� يتعلق �ٕالشاكلية الكربى احلقIقة ا�يل كتحط ويه ٕاشاكلية مادية، 
الغالف املايل Nلينا ٔ�ن نضع ملفا ماليا قادرا Nىل Ðس=ت�ابة ٕاىل املدن 
العتيقة املغربية اليت تترضر لك يوم ٔ�كرث، فعلينا ٔ�ن نضع ³الفا ماليا ليك 

ٕاما عن طريق الواكالت  املتدrل احمليل، وال ميكن ٕاال ٔ�ن �كون ٕاال حمليا،
ا�يل قامئة، ٕاما عن طريق العمران، ٕاما عن طريق �ٓليات ٔ�خرى Uٔن غتكون 

) les agences(³دا ٕان شاء هللا Lى امجلاNات واجلهات ويه �خلصوص 
ا�يل يه غتكون �³رشف داrل امجلاNات واجلهات Nىل العملية دáل 

  .التعمري

        ::::الس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسة
  . الس=يد الوز�رشكرا، ا�هت�ى الوقت 

  .اللكمة �لس=يد املس�شار يف ٕاطار التعقIب

        ::::املس�شار الس=يد Nابد شكIلاملس�شار الس=يد Nابد شكIلاملس�شار الس=يد Nابد شكIلاملس�شار الس=يد Nابد شكIل
  الس=يد الوز�ر،

، وهذا يشء خم�ل، الس=يد الوز�ر، الرصاÅة دáلمك ف� يتعلق �Uٔرقام
�مجلاNات �ش يه ا�يل  ³ري ٔ�� ما مgفقش معمك Nىل يشء، ميل تتلكف

الت ٔ�و قريبة �لسقوط، ٕاىل rلينا ميكن لها حتدد املنازل ا�يل يه يف Åا
هاذيك امجلاNات، رئFس امجلاNة ³ادي ميكن لو يقرر، ßيفاش؟ وما عندوش 

  .Uٓليات �ش يعرف وحيدد، وهاذ اليش راجع لوزارة التعمريا
ولكن اليشء ا�يل Ûهيمنا اح]ا، اح]ا تنعرفو اجلدية دäá، وبlٔنه 

احلكومة، تقول لنا،  إالrالص دß äáيفاش �غي ختدم، ا�يل تيعرف يه
تعطينا �ر�مج م]طقة مبنطقة، ٔ�و ٕاقلمي ٕ�قلمي، ٔ�و Îة جبهة، ٕاينا وقت ³ادي 
يتصلحوا ٔ�و³ادي يرتمموا هذه املساßن، �ش لك واÅد يعرف راسو ٕاينا 
وقت هاذ احملل، هاذ اLار ا�يل عندو ٔ�و هاذ املبىن ا�يل عندو، ٔ�و هذا 

وقت ³ادي جيي يتصلح، املغاربة ما ا�يل راه تFشوف فIه ³ادي يطيح ٕاينا 
ابغاو ³ري يعرفوا ٕاينا وقت وٕاينا ساNة، ما ابغاوش يش ÅاWة .. ابغاوش
  .اخرى

6نيا، ßيف اعطيتF]ا اUٔرقام، كنا تgòظرو، الس=يد الوز�ر، �ش تقول لنا 
ها احشال صلحنا، وها احشال صاوبنا، ها �حشال تقام Nلينا هاذ اليش، وها 

وانت Å�ٔد الناس ا�يل .. �ش هاذ الربملان �كون عندواحشال �يق لنا، 
اح]ا . خرجوا من هاذ الغرفة، �كون عندو Nمل مبا جيرى يف هاذ املوضوع

�راقب، ونتعاون مع احلكومة، ولكن �ريد ٔ�ن �كون Nاملني مبا جيرى يف 
  .موضوع ¥سائلمك Nليه

  .وشكرا

        ::::الس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسة
وقت، و¥شكر الس=يد الوز�ر Nىل ما ابقى ä الوقت، ا�هت�ى ال. شكرا

  . مسامهته القمية معنا يف هاته اجللسة
ونgòقل ٕاىل السؤال املوWه ٕاىل الس=يد وز�ر السكىن وس=ياسة املدينة، 

اللكمة ÅUٔد السادة . وموضوNه املنتوWات السك]ية ا�صصة �لكراء
املس�شار�ن من الفريق Ðس=تقاليل لتقدمي السؤال، تفضل Å�ٔد السادة 

  .�شار�ن من الفريق Ðس=تقاليل، تفضيل الزويماملس 

        ::::املس�شارة الس=يدة rدجية الزويماملس�شارة الس=يدة rدجية الزويماملس�شارة الس=يدة rدجية الزويماملس�شارة الس=يدة rدجية الزويم
  .شكرا الس=يد الرئFس

  الس=يد الوز�ر،
�رشت اLوN ªرب مؤسساهتا يف لك من القطاع العام واخلاص اخنراطا 
قوá، الس=� �لòس=بة �لسكن Ðقgصادي، ٕاال ٔ�ن هذا مل �رفق بتدابري 

r رب بناء مشاريع سك]ية ل�شجيع وتوفري م]توجN äاص �لكراء، وذ
þس=تفIد مهنا فõات من املوطنني، وrاصة املوظفون ا�Üن ال þس=تطيعون 

  .Ðخنراط يف املP نظرا لثقل اLيون املرتامكة Nىل ٔ�جورمه
ما هو �ر�جممك يف هذا إالطار؟ وما يه : Üا، ¥سائلمك، الس=يد الوز�ر

ء Nىل غرار ما هو معمول به يف دول التدابري املس=تق~لية �لهنوض �لكرا
  ٔ�خرى حلل ٔ�زمة السكن؟

        ::::الس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسة
  .تفضل الس=يد الوز�ر يف ٕاطار إالWابة Nىل السؤال. شكرا

        ::::الس=يد محمد ن¡Iل بنعبد هللا، وز�ر السكىن وس=ياسة املدينةالس=يد محمد ن¡Iل بنعبد هللا، وز�ر السكىن وس=ياسة املدينةالس=يد محمد ن¡Iل بنعبد هللا، وز�ر السكىن وس=ياسة املدينةالس=يد محمد ن¡Iل بنعبد هللا، وز�ر السكىن وس=ياسة املدينة
  .شكرا الس=يدة املس�شارة احملرتمة Nىل هاذ السؤال

من W�ٔل  2004- 2003ٔ�ساسا يف س=نة  تعلمون ٔ�ن املغرب قام �خgيار
ٕاعطاء دفعة قوية �لسكن املوWه �لرشاء، ؤ�عطت نتاجئ ما نتلكموش Nلهيا، 

ٔ�لف سكن  520واUٓن اك�ن  2010نتاجئ Cمة Wدا ا�يل كتجعل ٔ�نه ³ري بني 
ا�يل ٕاما ¦سمل، ٕاما يف طور ال�سلمي، ما كنتلكمش Nىل مشاريع مفرتضة مل 

  .زة ٔ�و يه يف طور إالجنازÛكن، هاذي مشاريع اUٓن م]ج
 ،%73اUٓن، بلغنا واÅد الòس=بة دáل اñمتP يف البالد ا�يل كتوصل لـ 

، مبعىن ٔ�ن الكراء �قص يف البالد، ولكن مع اUٔسف %77، 73ٔ�كرث من 
مل Ûكن لنا س=ياسة يف البالد من W�ٔل ¦شجيع الكراء، احبال ا�يل داروا 

الالئق �لكراء، اح]ا  بËان ٔ�خرى، بËان ٔ�خرى Åاربت السكن ³ري
  .Åاربناه �لرشاء

طيب، اUٓن اح]ا ٕاعترب� بlٔن من الرضوري ٔ�ن نقوم مبجهود Nىل هذا 
بداية، معلنا القانون اجلديد ا�يل صادقgو Nليه معنا دáل العالقة . املس=توى

الكرائية بني الاكري واملكرتي، ا�يل يه امجليع þشهد بlٔنه مgطور Wدا، Uٔنه 



 2015 �ريلدورة �ٔ  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

7 

 )م 2015 ليوزيو  21( ه 1436 شوال 4

ل الناس ما �³اش Ûكري، Uٔن كتقول ä كنصدقو يف هو الس¡ب اUٔو 
  .مشالك ٔ�مام احملامك بعرشات اUٓالف

دrلنا  2013و 2012املسªٔl الثانية هو ٔ�ن يف القوانني املالية دáل 
 250ٕاجراءات Wديدة، مهنا ٕاماكنية �لòس=بة لرشاكت ٔ�هنم يقgنيو ٕاما من 

ل ¦شجيعات ج~ائية ٔ�لف درمه وخيصصوه �لكراء مقاب 140ٔ�لف درمه، ٕاما 
وخصصنا واÅد السقف در�ه يف البداية يف عند ٕاNادة بيع هذه الشقق، 

درمه  700ٔ�لف درمه، و 250درمه سومة الكراء �لòس=بة لـ  1200
 .ٔ�لف درمه، ما متشا¦ش العملية �140لòس=بة لـ 

زد� يف السومة  2014املوWه لس=نة  2013يف القانون املايل دáل 
ٔ�لف  140درمه �لòس=بة لـ  1200درمه، و 2000ها لـ الكرائية، وصلنا

درمه، حلد اUٓن مع ذä املنعشني ا�تلفني ا�يل ميكن يدrلوا يف هاذ اليش 
 äة، ؤ�عتقد ٔ�نه هناك كذIٔن ال�شجيعات املوجودة ³ري اكفlيعتربوا بß
رضورة ٔ�ن نفهم بlٔنه ٔ�وساط حكومIة ٔ�خرى تعترب ٔ�نه كرث� من إالجراءات 

  .لصاحل العقار، وما ميك]اش �زيدو فهيا جمددا التحفزيية
مث هناك عندما نتلكم Nىل العقار، من الرضوري ٔ�نه نفكرو يف ٔ�ن يف 

رة دáل العقار �ش تد�ر س=ياسة rاصة وت¡ين سكن دوسط املدن اك�ن ن
  .خمصص ٕاىل ذä صعب، غتضطر ³ادي متيش تد�رو يف هوامش املدن

، نقرتح و�متىن ٔ�ن يدrل يف Åزي مع ذä، نقول ملواßبة هذا املرشوع
التنفIذ صندوق �لضامن، ٔ�ش=نو هو صندوق �لضامن؟ �ش الناس þسامهوا 
بواÅد القسط، وٕاىل عندمه مشلك دáل الاكري ما خيلصش، يلقاو ا�يل 

  .خيلص يف بالصتو
هذا، ٕاضافة ٕاىل ¦شجيع لبعض اUٔرس من W�ٔل ٔ�هنا تتوفر Nىل واÅد 

  .السومة دáل الكراء القدر مايل ا�يل ¦ساNدها Nىل

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

  .اللكمة لمك، الس=يدة املس�شارة

        ::::املس�شارة الس=يدة rدجية الزويماملس�شارة الس=يدة rدجية الزويماملس�شارة الس=يدة rدجية الزويماملس�شارة الس=يدة rدجية الزويم
  .شكرا الس=يد الوز�ر

هاذ اليش ا�يل قلت لكو اح]ا واßبناه معمك، وكنا معمك يف نقاشات ٕاىل 
وÎتو واÅد  ³ري ذä، ٔ�� السؤال دáيل واحض، الس=يد الوز�ر، كنقولو

املنتوج لالقgناء �لمتP ا�يل هو السكن Ðقgصادي �كرثة وبوفرة 
 140وب�شجيعات، هاذ اليش لكو ما كنكرهوش، اك�ن موWه كذä دáل 

  .ٔ�لف درمه �لطبقة اUٔقل ٔ�و اUٔكرث هشاشة واUٔقل مدخول
ولكن ¥سF]ا الطبقة املتوسطة، الطبقة املتوسطة ما اك�ن حىت يش 

�لطبقة املتوسطة، ماذا حيدث؟ ٔ�هنا ما كتبغFش متيش ¦سكن  م]توج م~ارشة
 140ٔ�لف درمه EموNة من اUٔش=ياء، وما كتبغFش متيش لــ  250يف ذاك 

وما ßميك]لهاش متيش Üاك الشقق ٔ�و السك]يات الفاخرة ٔ�و ... ٔ�لف درمه

)haut standing (ن ما ميك]لهاشUٔ.  
نو واقع يف الكراء؟ ٕاذن، يه تضيع، فني كمتيش؟ كمتيش �لكراء، ٔ�ش= 

اك�ن واÅد الغالء فاحش، ¥شوفو امرا وراWل Nاد Ûزوجوا، ßيبداو 
�لكراء، ما ßيصيبوش ما �كريو، تن�ربو الناس م�ال ارشيت يف واÅد 
البالصة وانتقلت جلهة اخرى ما ميك]لFش ¥رشي مرة اخرى، خصين 

  .�كري
¡ين ٕاذن، البد ٔ�ن نبحث عن وس=يY دáل اLوª يه ا�يل تويل ت 

وÛكري لواÅد الفõات مgوسطة، م]توج مgوسط �ش ما نبقاوش ند�رو ³ري 
اخgيارات، امشF]ا حناربو السكن العشوايئ، وصلنا بواÅد الشلك ßبري، 

  .الس=يد الوز�ر، ٔ�ننا حناربوه، ولكن مازال ويتقوى لÔٔسف يوما بعد يوما
 ولكن، الس=يد الوز�ر، البد ٔ�ن نفكر يف الطبقات املتوسطة، اللك

يت°دث عن الطبقة املتوسطة، ولكن ما اكيòش اكع يش م]توج سكين 
لهذا، حنن ن�ساءل يف الفريق Ðس=تقاليل، وحناول . موWه �لطبقة املتوسطة

ٔ�ن ¥رشك احلكومة يف ٔ�س=ئY ٔ�و ¦ساؤالتنا من W�ٔل البحث عن Åل، 
و�مكن احلل يف نظر� يف اجلبايئ، البد ٔ�ن نفكر يف مقاربة ج~ائية يف هاذ 

سكن لكو �ش ¥شجعو ال الكراء وال السكن، وÅذاري من جشع ال 
  . املقاولني يف هاذ املوضوع هذا

  . وشكرا

        ::::الس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسة
شكرا الس=يدة املس�شارة، و¥شكر الس=يد الوز�ر Nىل مسامهته القمية 

  . معنا يف هاته اجللسة
�ن ونgòقل ٕاىل السؤال املوWه ٕاىل الس=يد وز�ر الرتبية الوطنية والتكو 

اللكمة . املهين، وموضوNه تفيش الهدر املدريس �جلنوب الرشيق �لمملكة
ÅUٔد السادة املس�شار�ن من الفريق Ðس=تقاليل لتقدمي السؤال، تفضل 

  .اليس ا�لبار

        ::::املس�شار الس=يد عبد السالم ا�لباراملس�شار الس=يد عبد السالم ا�لباراملس�شار الس=يد عبد السالم ا�لباراملس�شار الس=يد عبد السالم ا�لبار
  .شكرا الس=يد الرئFس

  السادة الوزراء،
  ٕاخواين املس�شار�ن،

  ٔ�خيت املس�شارة، 
  الوز�ر،  الس=يد

الهدر املدريس كتبقى ومصة Nار يف ج~ني املسؤولني عن التعلمي يف 
بالد�، وما فgئت احلكومات املتعاق~ة Nىل ٔ�ن Ûردد العناية �لعامل القروي 

  . وحماربة الهدر املدريس
اليوم، �رى ٔ�ن هذا الهدر يف تفامق ويف وترية مرسNة rاصة يف املناطق 

لرشيق �خلصوص، ٔ�ن الفgيات حيرمن من اñمتدرس اجلنوبية دáلنا، اجلنوب ا
Uٔس=باب مgعددة، مهنا الس¡ب اUٔسايس هو الوضعية Ðجýعية 
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وÐقgصادية ا�يل يه مزرية، 6نيا Nدم وجود مؤسسات تعلميية يف 
  .املس=توى ل�شجيع هاذ اñمتدرس

مفاذا N�ٔدت وزارÛمك �لمومس اLرايس املق~ل، Uٔنه يطلب ٔ�و مطلوب 
  تع�الية �جعة؟ طريقة اس= 

  .وشكرا

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

  .اللكمة لمك، الس=يد الوز�ر

الس=يد rاL �رWاوي، الوز�ر املنتدب Lى وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن الس=يد rاL �رWاوي، الوز�ر املنتدب Lى وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن الس=يد rاL �رWاوي، الوز�ر املنتدب Lى وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن الس=يد rاL �رWاوي، الوز�ر املنتدب Lى وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن 
        ::::املهيناملهيناملهيناملهين

  .شكرا الس=يد املس�شار
  الس=يدات والسادة املس�شار�ن،

اليت ¦س=تlٔ]ر �هýم �لòس=بة �لهدر املدريس، هو يعد من املواضيع 
الوزارة واحلكومة Nىل اLوام، و�لفعل هناك ان�شار لهذه الظاهرة يف الك�ري 

  .من مدن اململكة
اس=ُتحرض ٕاذن هذا املوضوع يف النقاشات اليت فgحهتا الوزارة Nىل 
صعيد اململكة حول املدرسة املغربية وس=بل Ðرتقاء �ملنظومة الرتبوية يف 

  .يد لت�اوز خمتلف مظاهر اخلللٕاطار حتضري تصور Wد
، 2012حسب دراسة قام هبا املرصد الوطين �لتمنية ال¡رشية س=نة 

ٔ�رسة، تبني من rالل هذه اLراسة ٔ�ن الهدر  800حبيث مت ت�~ع عينة من 
من اUٔس=باب ٕاىل ٔ�س=باب ³ري النقل املدريس،  %59املدريس �رجع يف 

املدريس ميثل فقط  وUٔس=باب ال Nالقة لها �ملدرسة، حبيث ٔ�ن النقل
  .من الòس=بة اليت يعود لها هاذ اUٔس=باب 13%

هاذ الهدر املدريس يعود من rالل هذه اLراسة Nىل هذه العينة ٕاىل 
الوزارة مع ذä، كام . خصوصيات سوس=يو ثقافIة م]�رشة يف اEمتع املغريب

قلت، واعية هبذه املعطيات، ويه بصدد ٕاNداد دراسة حمينة معمقة ذات 
ة Nلمية حلرص �كIفIة مضبوطة ٔ�س=باب هذا الهدر، و�لتايل حتضري طبيع

  .Åلول مالمئة م]اس=بة يمت اعýدها eشلك دامئ ومس=متر حملاربة هذه اLراسة
وموازاة مع ذä، اLراسة قامت بتعبئة Nدة ٕاماكنيات �ل°د من هذه 
الظاهرة من rالل تقريب املؤسسة التعلميية من املمتدرسني، من rالل 

اث داrليات لفائدة التالمIذ وrاصة �لوسط القروي؛ ٕارساء �رامج ٕاÅد
  .اLمع Ðجýعي وتوس=يع املس=تفIد�ن مهنا

لن ٔ�قف هنا عن الك�ري من التفاصيل لضيق الوقت، ولكن ميكن ٔ�ن 
  .¥سمل لمك هذه إالحصائيات اليت تبني اEهود اÜي تقوم به احلكومة املغربية

  .وشكرا

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

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

        ::::املس�شار الس=يد عبد السالم ا�لباراملس�شار الس=يد عبد السالم ا�لباراملس�شار الس=يد عبد السالم ا�لباراملس�شار الس=يد عبد السالم ا�لبار
  .شكرا الس=يد الرئFس

  الس=يد الوز�ر،
هو  %13اح]ا ما كنقولوشاي اليوم، حىت ٔ�� خشصيا ³ري مقgنع بlٔن 

راه اليوم ما ابقIنايش كنفكرو يف . العائق، هو الس¡ب املبارش دáل التنقل
ٔ�و الهدر املدريس يف البادية، راه حىت املدينة، راه خص مراجعة  العزوف

س=ياسة تعلميية من اجلذور دáلها، خصنا حتسني الوضعية دáل التعلمي، راه 
اح]ا ماش=يني اUٓن يف واÅد املسار ا�يل ما تFرشفش بالد�، وغنبقاو 

 ٔUطفال كنتحملو املسؤولية الك~رية ٔ�مام هللا ؤ�مام التارخي، راه اليوم ا
املمتدرسني يف البادية غيبقاو ينقصوا، ال يه جودة، ال يه ظروف اجýعية 
واقgصادية، راه ما نlٓم]وشاي بlٔن النقل املدريس هو العائق، راه الوضعية 

  .Ðجýعية
6نيا، ال�شجيع، حىت ذاك التعويض دáل املدرس، التعويض عن العمل 

هش، ما ك�شجعشاي اUٔس=تاذ يف املناطق النائية والصعبة راه ما ¦سلمو 
  .ى الرتÅابقلا�يل ³ادي يعطي، مفا �ä ٔ�ن التلميذ ³ادي ي

هذا ßيضاف Nىل املشالك العويصة ا�يل الهشاشة يف املنطقة الرشقIة 
دáلنا، وعيب ٔ�ن هاذ املنطقة راها يف احلدود دáل بË �ٓخر، خص ٔ�ننا 

موح ا�يل ماش=ية �رقاو مبس=توى التدرþس، �ملس=توى التعلميي ملس=توى الط
  .فIه بالد� والس=ياسة الرش=يدة دáل س=يد� هللا ينرصو

ٕاذن، اح]ا اليوم راه اح]ا ابقIنا كنتخوفو حىت الهدر املدريس يف العامل 
احلرضي، يف املدن، راه املدارس �رىث لها، يف واÅد الوضعية ما ميكòش 

  . Ûكون صاحلة �لتعلمي
  .شكرا

        ::::الس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسة
  . الوقت الس=يد املس�شار شكرا، ا�هت�ى

 .يف مخس ثواين.. الس=يد الوز�ر، ما ابقات

        ::::الس=يد الوز�ر املنتدب Lى وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينالس=يد الوز�ر املنتدب Lى وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينالس=يد الوز�ر املنتدب Lى وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينالس=يد الوز�ر املنتدب Lى وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهين
كام قلت، الوزارة قامت بفgح مشاورات موسعة يف هذا اEال، وهناك 

  . Nدة ٕاجراءات سFمت اعýدها لت�اوز الك�ري من مظاهر اخللل
  .وشكرا

        ::::رئFس اجللسةرئFس اجللسةرئFس اجللسةرئFس اجللسة    الس=يدالس=يدالس=يدالس=يد
  . شكرا، ¥شكر الس=يد الوز�ر Nىل حسن مسامهته معنا يف هاته اجللسة

ونgòقل ٕاىل السؤال املوWه ٕاىل الس=يد وز�ر التعلمي العايل والبحث 
العلمي وÛكو�ن اUٔطر، وموضوNه الصعو�ت اليت يواÎها الطلبة املن°در�ن 

   .من اUٔقالمي اجلنوبية يف ال�سجيل �جلامعات
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ÅUٔد السادة املس�شار�ن من فريق اUٔصاª واملعارصة لتقدمي اللكمة 
  .اليس اهلمس السؤال، تفضل

        ::::املس�شار الس=يد عبد الكرمي ااملس�شار الس=يد عبد الكرمي ااملس�شار الس=يد عبد الكرمي ااملس�شار الس=يد عبد الكرمي اهلهلهلهلمسمسمسمس
  .شكرا الس=يد الرئFس

  الس=يدة الوز�رة،
  السادة الوزراء،

  ٔ�خيت، ٕاخواين املس�شار�ن،
كام تعلمون، الس=يدة الوز�رة، يف بعض اجلامعات، خصوصا مبدينة 

لطلبة املن°در�ن من ٔ�قاñمينا اجلنوبية وكذا الشاملية الر�ط Ûرفض ¦سجيل ا
  .والرشقIة Uٔس=باب ³ري مفهومة

فٕاذا اكن بعض معداء اجلامعات يتفهمون وضعية وخصوصية املشالك 
اليت يعا�هيا الطلبة الصحراويون، فٕان البعض اUٓخر ال يتفهم هذه الوضعية 

وبة وتقدمي طلباهتم مع اكمل اUٔسف رمغ اس�Iفاء العديد مهنم الرشوط املطل
داrل اWٓUال القانونية، ٕاال ٔ�ن ³�ٔلهبم يفاlWٔ �رفض طلبه دون تقدمي ترب�رات 

  .رضورية
ا وزارÛمك هتäÜ، ¥سائلمك، الس=يدة الوز�رة، عن إالجراءات اليت اختذ

  المئة لهذه إالشاكلية؟ امللول احلٕالجياد 
  .وشكرا الس=يد الرئFس

        ::::الس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسة
 .لس=يدة الوز�رةاللكمة لمك، ا. شكرا

 Yالس=يدة مجي Yالس=يدة مجي Yالس=يدة مجي Yى وز�ر التعلمي العايليليليل واحل واحل واحل واحلثثثث    املاملاملاملالس=يدة مجيL ى وز�ر التعلمي العاصيل، الوز�رة املنتدبةL ى وز�ر التعلمي العاصيل، الوز�رة املنتدبةL ى وز�ر التعلمي العاصيل، الوز�رة املنتدبةL صيل، الوز�رة املنتدبة
        ::::العلمي وÛكو�ن اUٔطرالعلمي وÛكو�ن اUٔطرالعلمي وÛكو�ن اUٔطرالعلمي وÛكو�ن اUٔطر

  .شكرا الس=يد املس�شار Nىل هذا السؤال
اليوم، البد من التßٔlيد مرة ٔ�خرى ٔ�ن احلكومة حريصة Nىل م~دٔ� 

 Nىل السواء املساواة والعداª وÛاكفؤ الفرص، ومتكني املواطنات واملواطنني
 äىل ذN ايل عرصي وذي جودة، كام ينصN من الولوج ٕاىل تعلمي

  .اLس=تور
اليوم، Nىل مس=توى Ûاكفؤ الفرص، امسحوا يل ٔ�ن ٔ�غتمن هذه املناس=بة 
�لتßٔlيد مرة ٔ�خرى Nىل املòشور اÜي ٔ�صدره الس=يد رئFس احلكومة ٔ�مس، 

واطنني ا�Üن اكنوا يوليو، واملرتبط بفõات عريضة من املواطنات وامل 20يوم 
يgòظرون الرتخIص من املوظفني واملوظفات ا�Üن اكن قرار ¦سجيلهم يف 
اجلامعات املغربية مرشوطا ٕ�ذن القطاNات اليت يòمتون ٕاñهيا، اليوم eس¡ب 
هذا ٔ�و بفضل هذا املòشور ميكن للك املواطنات واملواطنني من فõة 

ميهم العايل بدون ÅاWة ٕاىل املوظفات واملوظفني ٔ�ن يلجوا ؤ�ن يتابعوا تعل 
ٕاذن، هذه eرشى حنملها . الرخصة اليت اكنت مطلوبة يف املòشور السابق

  . اليوم للك من اكن يgòظر هذا القرار
املس=توى الثاين هو ٔ�ن قضية املقاربة الرتابية يه ³ري Åارضة Nىل 

مس=توى فgح املؤسسات اجلامعية، بل �لعكس ٔ�ن م~دٔ� Ûاكفؤ الفرص، 
د ٔ�ن م~دٔ� فgح مجموNة من اللكيات املتعددة التخصص لFس ولهذا س=ن�

فقط يه موجودة اليوم يف مجموNة من اUٔقالمي، يف الراش=يدية، يف القلعة، يف 
 .يف ³ريها من اUٔقالميلكممي، يف العيون، 

واليوم، اÜي حيمكنا هو تقدمي خريطة �لتكوينات Nىل املس=توى 
هذا التنوع يف العرض هو اÜي يعين الوطين، Ûمتزي �لتنوع يف العرض، ؤ�ن 

  .جيذب رغبة الطلبة يف املزيد من ال�سجيل يف م�ل هذه اUٔسالك
طبعا Wامعات Ðس=تقطاب املفgوح يه مفgوÅة يف لك مدن اململكة 
ويف لك اجلهات املوجودة فهيا وفقا �لمذßرة اليت تصدرها الوزارة لك س=نة، 

ملساä اليت توفرها املؤسسات وهذه املذßرة حتدد روافد اجلامعات حسب ا
التابعة لها، وت�شلك هذه الروافد من اUٔقالمي والعامالت اليت حصل فهيا 

áىل شهادة الباكلورN الطلبة.  

        :  :  :  :  الس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسة
  .اللكمة لمك، الس=يد املس�شار، يف ٕاطار التعقIب. شكرا

        ::::املس�شار الس=يد عبد الكرمي ااملس�شار الس=يد عبد الكرمي ااملس�شار الس=يد عبد الكرمي ااملس�شار الس=يد عبد الكرمي اهلهلهلهلمسمسمسمس
  .شكرا الس=يد الرئFس

  الوز�رة، الس=يدة 
ٔ�� ابغيت يف التعقIب واÅد السؤال واش كتطرحوه انN ýىل مس=توى 
الوزارة، ملا ك�شوفوا إالحصائيات كرتتفع لعدد الطلبة ا�يل واضعني 
ال�سجيالت دáهلم يف اجلامعات، rاصة هنا يف مدينة الر�ط والق]يطرة 

وا من اNالش هاذ الطلبة ßيتوÎ: وما Wاورهام، يعين السؤال املطروح
اUٔقالمي اجلنوبية ومن اUٔقالمي الرشقIة والشاملية وßيجيو ي�س�لوا يف 

  العامصة؟ 
ٕاذن، هنا واش اللكيات مgعددة التخصصات ا�يل اكينة اك�ن فهيا البIòة 
التحتية الاكفIة، من غرف مطالعة، من اUٔحIاء اجلامعية، من مطامع، من 

الباك ßيكون عندو طموح، مجموNة من اUٔمور؟ Uٔن الطالب ملا ßينجح يف 
ßيكون عندو واÅد الرب�مج، ßمييش ما ßيلقاش اUٓفاق دáلو، ßيلقاها 
مسدودة شõFا ما يف بعض اUٔقالمي، ßيقول غمنيش �لر�ط نقرا Uٔن اك�ن 
مدارس موازية ا�يل نقدر �زيد، اك�ن مجموNة من املدارس ا�يل غنقرا ا�لغات، 

  .%100س=تق~ل دáلو اك�ن البIòة التحتية ا�يل غتضمن امل 
ٕاذن، هنا خصمك تفكروا ßوزارة، Uٔن لك اللكيات مgعددة التخصصات 

، يعين ما اكيòش واÅد )la navette(ٕاال واكن اUٔساتذة واUٔطر كتد�ر 
املناصب ا�يل يه قارة يف اللكيات ا�يل غت°اول تضمن جودة دáل التعلمي 

  .يف اجلامعات دáلها
ختلقوا واÅد اخللية حمايدة Nىل مس=توى  فlٔ� كنظن، الس=يدة الوز�رة،

الوزارة يف هاذ اللكيات ا�يل يه معروفة يف الر�ط، يف اLار البيضاء 
والق]يطرة ا�يل ³ادي تدرس هاذ امللفات حبدة، وحتاول احلكومة مس=تق~ال 
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تلقى املشالك احلقIقIة دáل اللكيات يف اUٔقالمي املغربية اUٔخرى، Uٔن 
 6000 -  5000ا�يل ت¡]ات ³ري �ش ¦س=توعب  Ðكتظاظ اك�ن لكيات

�ٓالف طالب وطالبة ا�يل اك�ن، اك�ن مشلك دáل الفõات  10والت دا� 
املعوزة ا�يل Wاية من العامل القروي ميل كتوصل �لمدن الصغرية ما كتلقاش 

  .ßراه دáل الخراالٕ اUٔحIاء اجلامعية، ßيويل ٕاßراه دáل الكراء و 
روا ميش=يو يقراو يف الر�ط Uٔن اك�ن ٕاذن، لكيش دáل الناس ßيفك

ٔ�حIاء Wامعية، اك�ن مجموNة من اUٔمور ا�يل ميكن يضمن املس=تق~ل دáلو، 
  .واك�ن مدارس واك�ن واك�ن واك�ن

ٕاذن، هنا خص التوازن من هاذ الباب، الس=يدة الوز�رة، اح]ا كنمتناو 
موح، لك لمك التوفIق وحتاولوا تلقاو Åلول �لمغاربة، Uٔن لك واÅد عندو ط

  . ٔ�رسة خص ¦شوف اوالدها مس=تق~ل جIد
  .وشكرا

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

  .اللكمة لمك، الس=يدة الوز�رة، �لرد Nىل التعقIب

الس=يدة الوز�رة املنتدبة Lى وز�ر التعلمي العاالس=يدة الوز�رة املنتدبة Lى وز�ر التعلمي العاالس=يدة الوز�رة املنتدبة Lى وز�ر التعلمي العاالس=يدة الوز�رة املنتدبة Lى وز�ر التعلمي العايليليليل والبح والبح والبح والبحثثثث العلمي وÛكو�ن  العلمي وÛكو�ن  العلمي وÛكو�ن  العلمي وÛكو�ن 
        ::::اUٔطراUٔطراUٔطراUٔطر
  ،املس�شارالس=يد 

ت ذات البد ٔ�ن ٔ�ؤكد مرة ٔ�خرى ٔ�ننا نت°دث عن املؤسسا
Ðس=تقطاب املفgوح، وٕاال فٕان املؤسسات ذات Ðس=تقطاب احملدود يه 
rاضعة ملعايري Ðنتقاء وال Nالقة لها �Eال الرتايب، فاملبارáت املفgوÅة 
اليوم يف وWه ٔ�بناء املغاربة، سواء اكنوا من الشامل ٔ�و من اجلنوب ٔ�و من 

ا�يل فهيا ارتباط  الرشق ٔ�و الغرب، يه واÅدة �س=تb]اء مؤسسات الطب
  .�جلهة

وهذا يعين يف الغالب ³ري rاضع ßيف ما قلت حملل السكىن، و�لتايل 
فاليوم هناك وعي داrل الوزارة بlٔنه فعال هناك بعض اللكيات rاصة 
مgعددة التخصصات حتتاج ٕاىل تطو�ر، ٔ�� كنتفق معمك، الس=يد املس�شار، 

ل، ذم~ذول، هناك جمهودات تبحتتاج ٕاىل تطو�ر، حتتاج ٕاىل توسعة، اEهود 
ل، وهذه اEهودات الشك ٔ�هنا سرتى الcر، يعين مهنا ذجمهودات ßبرية تب

من سريى الcر دáلو يف القريب، ومهنا من سرياه Nىل مس=توى املدى 
املتوسط، ولكن مع ذä اليوم يف م]اطق]ا اجلنوبية فgحت مجموNة من 

  .لعيون، لكية العلوم الرشعية �لسامرةاملدارس، املدرسة العليا �لتك]ولوجIا �

        :  :  :  :  الس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسة
ا�هت�ى الوقت الس=يدة الوز�رة، و¥شكر الس=يدة الوز�رة Nىل مسامههتا 

  .القمية معنا يف هاته اجللسة
واUٓن نgòقل ٕاىل اUٔس=ئY املوÎة ٕاىل الس=يد وز�ر التجهزي والنقل 

بية بدرWات �رية ال ا�لوFWس�Iك، والسؤال اUٔول حول غزو السوق املغر و 

  . Nىل معايري السالمة املطلوبةتتوفر 
  .اللكمة ÅUٔد السادة املس�شار�ن من الفريق Ðشرتايك لتقدمي السؤال

        ::::املس�شار الس=يد محمد Nلمياملس�شار الس=يد محمد Nلمياملس�شار الس=يد محمد Nلمياملس�شار الس=يد محمد Nلمي
  الس=يد الرئFس احملرتم،

لطارئ م]ع صاحب السؤال من احلضور، كنلمتسو التlٔجIل دáلو 
ل وقع ë طارئ، مل �متكن من املس�شار صاحب السؤا.. جللسة سابقة

  .احلضور، كنعتذرو �لس=يد الوز�ر احملرتم وكنعتذرو �لسادة املس�شار�ن

        ::::الس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسة
  .سFمت تlٔجIل السؤال ٕاىل Wلسة الحقة

السؤال الثاين موضوNه رخص النقل العمويم �لمسافر�ن Nرب احلافالت 
ار�ن من فريق اللكمة ÅUٔد السادة املس�ش. وس=يارات اUٔجرة الك~رية

  .الت°الف Ðشرتايك لتقدمي السؤال، تفضل

        ::::املس�شار الس=يد العريب خربوشاملس�شار الس=يد العريب خربوشاملس�شار الس=يد العريب خربوشاملس�شار الس=يد العريب خربوش
  .شكرا الس=يد الرئFس

  السادة الوزراء،
  السادة املس�شار�ن،

بق ٔ�ن �درمت، الس=يد الوز�ر، ٕاىل اقرتاح م]°ة �لتنازل عن فقد س= 
منا رخص النقل الطريق �لمسافر�ن، ³ري ٔ�ن هذا Ðقرتاح اÜي اكن مgض 

مل يمت اrUٔذ به عند املصادقة اñهنائية  2014يف املرشوع اUٔول لقانون املالية 
Nىل املرشوع، مما طرح ¦ساؤالت حول التدابري البديY املمكن إالقدام Nلهيا 
لوضع Åد لنظام الرخص اÜي حتول �لفعل ٕاىل نوع من اقgصاد الريع، 

تاWني ٕاñهيا من Îة، اس=تفاد وþس=تفIد م]ه Nدد من Åاميل الرخص ³ري احمل 
و³ري مس=تغلهيا بlٔنفسهم من Îة ٔ�خرى، rاصة رخص نقل الطاßس=يات 
الك~رية اليت ٔ�صبح معلوما ٔ�ن ³البية Åاملهيا ³ري Cنيني، بل جمرد ٔ�داة 
ٕاضافIة ريعية لتمنية مداخIلهم، بeF يعاين سائقو هذه الس=يارات من مشالك 

  .ة Ðجýعية والصحيةكثرية، مهنا ما يتعلق �Uٔجور ٔ�و التغطي
فالبيع ³ري الرشعي ٔ�و ßراء الرخص ٔ�مر ³ري مق~ول يف الوقت الراهن، 

وقد تبني �لفعل . حIث ¦سعى احلكومة ٕاىل إالنصاف وحماربة اقgصاد الريع
من rالل ا�لواحئ املòشورة خبصوص رخص احلافالت ٔ�ن Nددا Cام من 

لرخص ريعية، كام ٔ�ن  Åاميل الرخص مه يف وضع مايل جIد، و³ري حمتاWني
واقع رخص س=يارات اUٔجرة الك~رية يؤكد نفس اليشء، مما يفرض مراجعة 
شامY لهذا النظام، بل وÐجتاه حنو ٕالغائه وتعويضه بنظام Wديد يعطي 

  .Ðمgياز ملس=تعميل هذه الس=يارات وسائقهيا الفعليني حتديدا
ىل ال هناية، فهل ٕان نظام الرخص نظام ريعي �مgياز، وال ميكن ٕابقاؤه إ 
  �Lمك، الس=يد الوز�ر، مشكور�ن مشاريع هبذا اخلصوص؟ 

  .وشكرا
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        ::::الس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسة
  . شكرا الس=يد املس�شار

  .اللكمة لمك، الس=يد الوز�ر، لٕالWابة Nىل السؤال

        : : : : الس=يد عز�ز ر�ح، وز�ر التجهالس=يد عز�ز ر�ح، وز�ر التجهالس=يد عز�ز ر�ح، وز�ر التجهالس=يد عز�ز ر�ح، وز�ر التجهزيزيزيزي والنقل وا�لوFWس�Iك والنقل وا�لوFWس�Iك والنقل وا�لوFWس�Iك والنقل وا�لوFWس�Iك
  .eسم هللا الرمحن الرحمي

  الرئFس، الس=يد
  الوزراء، السادة

  السادة املس�شار�ن،
ٔ�وال، عوارش مربوكة، كòشكر الفريق احملرتم Nىل طرح هذا السؤال، 
ونبغي نوحض ٔ�نه هذا من امللفات العويصة والشاiكة ا�يل من امللفات العديدة 

  .اليت �رشهتا احلكومة
كام تعلمون ٔ�ن احلكومة �رشت واÅد العدد دáل امللفات، بعضها �رجع 

�ل امللف دáل املقالع، وهذا امللف �رجع Nىل اUٔقل ٕاىل نصف ٕاىل قرن م 
قرن Uٔنه الظهري املنظم �رجع ٕاىل الس=تF]ات، مبعىن كنت°دثو Nىل نصف 

  .قرن
فٕاذن، ملفات �رش�ها ا�يل كنعتقدو هاذي مسؤولية ٔ�مام هللا، 
مسؤولية ٔ�مام شعبنا والوطن دáلنا، نبارشوها، ميكن ما جنحوش فهيا، 

ها مع ميكن الق رابة دáلنا ما تع�¡ش يش �س، ولكن البد من م~ارشهتا، Û̈ر
الزمن خيلق مهنا معضY ٔ�حIا� يصعب معاجلهتا، و�لتايل كنعتقد ٔ�ي 
مسؤول ßيتحمل مسؤولية البد ٔ�ن يلج اEاالت ا�يل فهيا صعو�ت �ش 

  .فعال يقدم البالد دáلو
يف لك مرة مبا فهيا  هذا ملف، Nدة مرات، ؤ�نمت تعلمون تقدم]ا حبلول،

املنتخبني احملرتمني، �رفضون احللول بدون ٔ�ن �كون هناك بديل، �حللول 
اليت تقدم]ا هبا ٔ�ن ¥سرتجع هذه املlٔذونيات، ¥سرتجعها ٕاما ٔ�ن ٔ�حصاهبا 
يؤسسوا رشاكت، وال ما ٔ�سسوش رشاكت، ¥سرتجعها وفق واÅد املن°ة 

 ßي�سلف Nلهيا واك�ن ا�يل نظرا Uٔن فهيا ارتباطات، تعلمون بlٔنه اك�ن ا�يل
  .ßيكرهيا واك�ن ا�يل ßي¡ين Nلهيا، بطبيعة احلال هذا املقرتح رفض

بطبيعة احلال، ج~نا واÅد العقد �ر�مج ٔ�يضا رفض، اح]ا اUٓن Nاود 
  .فgحنا احلوار، ثالث س=نوات دáل احلوار مع املهنيني

نتعاونو كنقول لمك هذا قطاع Cم، �غي نقول �لسادة املنتخبني خصنا 
Nليه، ما فهيش رحب س=يايس، فIه رحب �لبالد اجýعي واقgصادي، ميكن 

ا�يل ßي�]قلوا كFس=تعملوه، اخلواص  %35نقول لمك هاذ القطاع يعين 
هام ا�يل كFس=تعملوا ٔ�مور  %20حىت لـ  %10، مبعىن %44كFس=تعملوا 

  .ٔ�خرى
واÅد  مقاوª، مبعىن ٔ�مام 1500ٔ�لف م~ارش، فIه  15هذا ßي�دم تقريبا 

امللف، وäÜ اح]ا اعطينا واÅد املقاربة فIه تlٔهيل القطاع، فIه املن°ة 
�ش الناس يlٔهلوا، مرشوع دáل تlٔهيل الرشاكت، تlٔسFس دáل 

الرشاكت، rلق واÅد التعاقد حقIقي وملزتم به بني صاحب الرخصة وبني 
 تgòلكم Nىل ما هو موجود، Uٔن معاجلة ما هو موجود يشء. اÜي þس=تغلها

  .�ٓخر
اجلديد خيضع لطلبات العروض، لك م]°ة يف املس=تق~ل س=تكون وفق 
طلبات العروض، Åدد� واÅد العدد دáل اخلطوط ا�يل غتكون وفق 
طلبات العروض، وغتكون فهيا بطبيعة احلال املهنية يه الغالبة يف 

  .Ðخgيار دáل املرحشني

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

  .الس=يد املس�شار، يف ٕاطار التعقIباللكمة لمك، 

        ::::املس�شار الس=يد العريب خربوشاملس�شار الس=يد العريب خربوشاملس�شار الس=يد العريب خربوشاملس�شار الس=يد العريب خربوش
شكرا الس=يد الوز�ر Nىل تدrالÛمك وNىل عرضمك القمي، واح]ا مgفقني 
معمك، الس=يد الوز�ر، بlٔنه �لòس=بة �لملفات اجلديدة Ûكون طلب عروض، 

  .Ûكون م]صفة �لجميع
  .وشكرا

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

        : : : : الس=يد وز�ر التجهالس=يد وز�ر التجهالس=يد وز�ر التجهالس=يد وز�ر التجهزيزيزيزي والنقل وا�لوFWس�Iك والنقل وا�لوFWس�Iك والنقل وا�لوFWس�Iك والنقل وا�لوFWس�Iك
فقط ابغيت ³ري نضيف بlٔنه �ٕالضافة لهاذ اليش، اك�ن العاملني يف هاذ 
امليدان، اك�ن العاملني يف هاذ امليدان، وراه اUٓن غيتقدم واÅد املرشوع 
دáل التغطية Ðجýعية و�خلصوص التغطية الصحية �لس=يد رئFس 

رشفت Nلهيا وزارة ال�شغيل مع وزارة املالية �ش þشمل احلكومة وا�يل 
العاملني يف هاذ اEال م�ل العاملني اUٓخر�ن يف واÅد العدد دáل 

  .القطاNات
املدونة دáل السري ا�يل اUٓن Wايبني التعديل، فهيا ٔ�مور  ،اUٔمر اUٓخر

د مضبوطة ف� يتعلق �لسالمة، ما اكيòش يش ÅافY غتبقى متيش يف البال
نبه من النوم، امل ، بال ما �كون عندها )GPS(دáلنا بدون ما �كون عندها 

بدون ما �كون عندها الاكمريا Lاrل، بدون ما �كون عندها احملدد دáل 
  .الرسNة، ولكن بتق]يات Nالية

فٕاذن، هذاك اليش ا�يل Wايبني حماوª دáل إالصالح دáل القطاع 
  .الفاNلنيوا�يل كنمتناو نلقاو اLمع من مجيع 

  .وشكرا

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

. واUٓن نgòقل ٕاىل السؤال الثالث، موضوNه التطبيق السلمي ملدونة السري
اللكمة ÅUٔد السادة املس�شار�ن من الفريق Ðس=تقاليل لتقدمي السؤال، 
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  .تفضل الس=يد املس�شار

        ::::اااااملس�شار الس=يد حسن سليغو املس�شار الس=يد حسن سليغو املس�شار الس=يد حسن سليغو املس�شار الس=يد حسن سليغو 
  .شكرا الس=يد الرئFس

  لس=يد الوز�ر،ا
  زماليئ اUٔعزاء،
  الس=يد الوز�ر،

تفIد اUٔرقام املهوª حلوادث السري املس�Y لك س=نة، بل وحىت بعد 
تطبيق مدونة السري، ورمغ إالماكنيات الهائY اليت رصدت لها �لتخفIف من 
هذه احلوادث اليت تعرفها طرقاتنا، مما يث¡ت لنا بlٔننا لس=نا حباWة فقط ٕاىل 

ر ما حنن حباWة ٔ�كرث ؤ�كرث ٕاىل توعية املواطنني خبطورة اUٔمر، القوانني بقد
وحتمل لك املتدrلني يف هذه العملية املسؤولية �لحرص Nىل التطبيق 

  .السلمي ملدونة السري، Uٔن املسªٔl تتعلق حبياة املواطنني املغاربة
ما يه التدابري املت�ذة من W�ٔل ضامن : الس=يد الوز�ر Üا، ¥سائلمك

وما يه  ؟ملواßبةال السلمي ملدونة السري، وإالجراءات التوعوية التزني
  إالجراءات املصاح~ة لتحسFس املواطنني خبطورة ومسؤولية الطريق؟

  .شكرا

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

        : : : : الس=يد وز�ر التجهالس=يد وز�ر التجهالس=يد وز�ر التجهالس=يد وز�ر التجهزيزيزيزي والنقل وا�لوFWس�Iك والنقل وا�لوFWس�Iك والنقل وا�لوFWس�Iك والنقل وا�لوFWس�Iك
Å ي ٔ�شكر الفريق احملرتم، ولكن السؤال عنديÜة ٔ�خرى، السؤال اWا

ال، حول .. حول املراق~ني، لكن ما Nلهيش.. وصلين يبدو ميكن وقع يش
املراق~ني، والسمية دáهلم Ûكون معلنة، سواء اكن درك ٔ�و ٔ�من وطين ٔ�و 
مراق~ني، يعين ؤ�هنم حىت املراق~ني حيرتموا القانون مايش فقط ³ري 

N رسيþ فقني، القانونg190ىل امجليع، حسب املادة املواطنني، لكن اح]ا م 
ßيتلكم Nىل املراق~ني، ٔ�ش=نو يه املواصفات دáهلم، ؤ�ش=نا يه  192واملادة 

  .Ðلزتامات دáهلم
لكن كنتلكمو اUٓن، اح]ا التعديل دáل املدونة راه عند الربملان، مر Nرب 
احلكومة، راه اUٓن وصل ٕاىل الربملان احملرتم ا�يل غنبارشوه، ا�يل فIه واÅد 

لعدد دáل اUٔمور ا�يل ك�سهل Nىل املواطن، ك�سهل Nليه �ش ميكن لو ا
يبدا þس=تعمل الطريق يف ظروف حس=نة، يعين م�ال اك�ن يف ظرف 

�ٓخر، ولكن ) permis(لواÅد ) permis(س=ن�ني ßميكن لو يgòقل من 
دáلو ³ري يف ) le permis(وفق رشوط معينة ٔ�ننا ما ¥سحبوش لو يعين 

دا، يف احلوادث القاهرة، Uٔن ذاك �ش ßيعFش ظروف القاهرة Wال
ر ـــــــــــه يديـــــــق ٔ�نـــــإال¥سان، م�ال م�ل هاذ اUٔمور عندو احل

)contre expertise(مور لصاحل املواطنUٔل اáد العدد دÅوا ،.  
لكن در� Nدد دáل اUٔمور ا�يل فهيا ¦شديد، يعين ا�يل فهيا ¦شديد 

حلاالت ا�يل ال ميكن ٔ�ن يق~لها عقل، يعين رسNة زائد Uٔنه احلوادث ا�يل يف ا

فهذا ما ميكن لو ٕاال ٔ�ن يُتعامل، �ش �كونو رصÅاء، مكجرم، .. مخر زائد
، ما NلFش، اليوم �3300ش �كونو رصÅاء، Uٔن القgىل اUٓن كنتلكمو Nىل 

قgيل، امحلد ç وصلنا  4200س=نوات اكنت عند�  ß3ميكن يل نقول لمك يف 
قgيل، هاذ الس=نة ³ادي ٕان شاء وكنمتناو نوصلو لــ  900، 3300لـ 

، مبعىن �كونو رحبنا، ولكن مايش اكيف، كنعتقد مايش اكيف، Uٔنه مع 3000
اUٔسف الشديد يف الوقت ا�يل كرنحبو من حIث Nدد القgىل وال Nدد 

يعين رمبا ٔ�نه اجلروح البليغة، حوادث السري كزتاد، اNالش كزتاد؟ Uٔنه 
سري يف البالد دáلنا كزتايد eشلك ßبري Wدا، äÜ الربامج لكها حركة ال 

دáل التوعية Åاولنا جنربو مجيع الربامج، مجيع الربامج اليت ختطر Nىل البال، 
اUٓن س=نضيف Nىل هذه الربامج ٔ�مه يشء هو اس=تعامل التق]يات العالية 

ملزمة حسب والعالية والعالية Wدا، rاصة يف النقل العمويم، وا�يل غتويل 
القانون، Uٔن ما اكيناش يف القانون، و�لتايل ما اك¥ش عند� ٕاماكنية نلزم هبا 

  .معوم السائقني
اUٓن القانون التعديل ³ادي �كون يف التعديل، �متناو ٔ�نه يق~لوه إالخوان 
دáلنا �ش يويل ملزم يف النقل العمويم، يف الطوبFسات، يف الكريان، يف 

يات، بل نقرتح ٔ�ن يصبح حىت ملزم يف الس=يارات الشاح]ات، يف الطاßس= 
البد ٔ�ن �كون ملزم Uٔن إال¥سان .. اخلاصة، ملزم م]به من النوم ودáل

كFسافر، ßيدrل من Åدود حلدود، ما ßين�هبشاي، ٔ�حIا� ßياrذ 
)l'autoroute(ا� اك�ن الناس ا�يل مIكتليقش هلم ا ، ٔ�ح
)l'autoroute( ³ري جوج اسوايع يف ،)l'autoroute ( ،يديه النعاسß

فاح]ا ابغينا جنيبو تق]يات س=نلزم هبا مس=تعميل الطريق لصاحلهم ومحلا�هتم 
  . من حوادث السري

  .وشكرا

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

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

        ::::املس�شار الس=يد عبد الواÅد بلفIلاملس�شار الس=يد عبد الواÅد بلفIلاملس�شار الس=يد عبد الواÅد بلفIلاملس�شار الس=يد عبد الواÅد بلفIل
  . اب دáلمكشكرا الس=يد الوز�ر Nىل اجلو 

كام قلتو، الس=يد الوز�ر، �رجعو حول املراق~ني، ٔ�وال كòشكرومك بعدا 
ما ابقاش كتحيد �لناس يف ا�يل ) N)le permisىل هاذ املشلك دáل 

الطريق، Uٔنه هو رصاÅة اك�ن بعض القوانني ا�يل يه اكينة ومصوتني Nلهيا 
قوانني ا�يل ما إالخوان وما كتطبقش، ٕاذن اNالش ³ادي نصوتو Nىل هاذ ال

ßيتطبقوش؟ هذا ³ري واÅد السؤال ا�يل كنعطيوه، لكن بعض اخلطرات 
ٔ�¦ساءل تنقول واش هاذ إالخوان دáل اجلدارمIة واش تي�~عوا حىت هام 

  القوانني وال راه بعض اخلطرات ا�يل من حقهم يد�روا ا�يل جعهبم؟
يارة ٔ�� ßسؤال بعض اخلطرات كن�ساءلو، الس=يد الوز�ر، امشFت �لس= 

دáيل تقريبا قطعت ٔ�ور� لكها، من ٕاس=بانيا وال من فر¥سا وال ٔ�ملانيا، ما 
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، )l'autoroute(معري ٔ�� شفت يش �راج دáل اجلدارمIة اك�ن يف وسط 
لكم كنلقاو �راج دáل WدارمIة ßيوقف الس=يارة يف  20هنا يف املغرب لك 

ام ما ، واش هذا قانوين؟ واش هاذ إالخوان ه)l'autoroute(وسط 
 )N)le péageلهيمش واÅد القانون زعام ا�يل تيقول هلم راه خصمك متش=يو لـ 

الطوموبيالت؟ مايش يف وسط اUٔوطورو�ت تي�لق  ا�ش حي¡سو 
يف الساNة وتوقفو انت،  ß120س=يدات وتي�لق مشالك، الس=يد ³ادي بـ 

نة دáل خروج املدينة، ٕايوا اخلروج دáل املدي ) la sortie(تيقول يل راه 
يف ) l'autoroute(سري Îة فني تيوقفوا اخلالص، مايش يف وسط 

  .هاذيك اYrL �ش ³ادي خترج، راه ³ري قانونية، الس=يد الوز�ر
ٕاذن، ٕايال ßيتطبق Nلينا القوانني، اح]ا دáل الربوس=يات والقوانني دáل 

  .امسيتو، راه حىت هام خصهم حيرتموا القانون دáهلم، هذا من واÅد اجلهة
ن Îة ٔ�خرى، الس=يد الوز�ر، هنا ابغينا نعطيو واÅد السؤال م

مسؤولية من هاذ Ðرتفاع دáل احلوادث واملوىت .. املسؤولية دáل هاذ
ا�يل عند� ³ادية وكزتاد يف املغرب، يه مسؤولية من؟ راه هذا هو 
السؤال ا�يل خصنا نوضعو، راه هو املسؤولية يه دáل اشوية دáل 

  .الشفافIةاملعقول، دáل 
ٔ�� تيظهر يل راه الرادارات ا�يل خصهم �كونوا، راه مايش إالخوة ا�يل 

، )fixes( ليكIكونو خصهم خيرجوا �لرادارات، راه خصو �كونوا ردارات
راه هاذوك هام ا�يل اك�ن فهيم اشوية دáل الثقة واشوية دáل املعقول، هام 

مك Nارفني بال ما راه إالخوان راه اح]ا كنعرفو إالخوان اNالش تيوقفوا، ورا
  .نبداو هنرضو يف هاذ اليش يف هاذ الق~ة هاذي

  .وشكرا

        ::::الس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسة
 .اللكمة لمك، الس=يد الوز�ر، �لرد Nىل التعقIب ،ا�هت�ى الوقت

        ::::الس=يد وز�ر التجهالس=يد وز�ر التجهالس=يد وز�ر التجهالس=يد وز�ر التجهزيزيزيزي والنقل وا�لوFWس�Iك والنقل وا�لوFWس�Iك والنقل وا�لوFWس�Iك والنقل وا�لوFWس�Iك
بطبيعة احلال ٔ�� كòشكر الس=يد املس�شار احملرتم، املعقول فعال خصو 

 يشء، يعين يف لك ٔ�نواع احلياة، الس=ياس=ية وÐجýعية �كون يف لك
وحىت يف هاذ اليش، Uٔنه فعال ٕاىل اكن يش معضY خصنا نواÎوها يف 
البالد دáلنا، البالد دáلنا خبري امحلد ç، ¥سlٔل هللا ٔ�ن تبقى �ٓم]ة 
ومس=تقرة، ويبعد Nلينا اUٔذى ويبعد Nلينا لك الفنت اليت ٔ�صابت ٕاخواننا، ما 

 òل كáشمتوش فهيم هللا يعافهيم، لكن ٕاىل اس=تطعنا نعاجلو هاذ املوضوع د
  .غنكونو جنحنا.. الالمعقول �ش ما ¥سمهيش يش ÅاWة اخرى

ميكن يل �rذها من السؤال الثاين، ما عندي (لكن ٕاىل امسحت يل 
، ف� يتعلق �ٕالخوان دáل اLرك ودáل اUٔمن ßيقوموا �Lور )حىت مشلك
رف بlٔننا ضاعف]ا ¥س=بة املراق~ة، ضاعف]اها جوج مرات، دáهلم، تع

ضاعف]اها، لكام ضاعف]ا املراق~ة كنك�شفو جحم ا�الفات دáل السري، ß�ٔيد 
ملتابعة ا�الفات، ) facebook(انý كتابعوا، اك�ن واÅد الصف°ة در�ها يف 

�رو؟ يك غند. نقول ٔ�� مرتبط هبا، ذاك اليش ا�يل ßيوصلين يندى ë اجلبني
كتقول غتد�ر لك ßيلومرت دريك، يعين هذاك اليش ßيتصور، ال احلافالت 
وال الشاح]ات وال مؤخرا ا�يل شفgو واÅد املوطور ³ادي عكس 

  .لوطوروت
وäÜ، اLريك عندو دور دáل املراق~ة ßيعاو�، ٔ�حIا� راه كFشوف 

ما ¦شدوش حىت �Ëورة، �لعكس من  160واÅد تتقول لو ³ادي 
þشدو وٕاال ³ادي يد�ر ßس=يدة من بعد، حصيح مايش قانونية،  مصلحتو

  .Wاي الوسط ولكن صدقوين
ولكن اLريك راه مايش اLور دáلو فقط ³ري السري، رامك فامهني ٔ�ش=نو 
هو اLور دáلو يف البالد دáلنا، رامك Nارفني اLور دáل الرباWات يف البالد 

 ç الش اح]ا امحلدNلنا، هذاك اليش اáني وكنتلكمو ويف دNراه اح]ا مجمو
وäÜ، ٔ�حIا� كنق~لو يش حواجي يعين ما اك�ن �س، لكن كنمتناو . راحgنا

  . ٔ�ن املعقول ٔ�ن �كون
الصفقة دáل الرادارات تlٔخرت Uٔن اكنت فهيا ٕاشاكالت تق]ية، راه قريبا 

رادار ا�يل ³ادي نعمموها ٕان شاء هللا، ومع ذä نقول  400غتفgح دáل 
يدي، حىت اUٔمور التك]ولوجIة Ûكرس اليوم، مع ذä املعقول ٔ�و ä، س= 

  .حماربة الالمعقول هاذي مسؤولية جامعية، ميكن جنحو فهيا مجيعا

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

اللكمة ÅUٔد . ونgòقل �لسؤال الرابع، موضوNه تثIòة بعض احملاور الطرقIة
Lس=توري لتقدمي السؤال، تفضل اليس السادة املس�شار�ن من الفريق ا

  .املهدي

        ::::CCCCدي زرßودي زرßودي زرßودي زرßواملس�شار الس=يد املس�شار الس=يد املس�شار الس=يد املس�شار الس=يد 
  .eسم هللا الرمحن الرحمي

  الس=يد الرئFس،
  السادة الوزراء،

  ٕاخواين املس�شار�ن،
  الس=يد الوز�ر احملرتم،

اح]ا نتلكمو Nىل تثIòة بعض الطرق، ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�خصص الطريق الوطنية 
ن نطرحو Nلهيا السؤال، وال قاد�ن نتلكمو ا�يل يف احلقIقة ما كنا قاد� 1رمق 

عهنا، Uٔن هاذ الطريق در� Nدة ٔ�س=ئY، واEالس دارت Nدة توجهيات، 
  .وطلبنا م]مك، الس=يد الوز�ر، وجIتو انý خشصيا �لمنطقة

  الس=يد الوز�ر، 
هللا جيازيك هاذ الطريق راه ٔ�صبحت طريق اكرثية ال تطاق، ٕاىل كنا 
ن�س=ناو حىت توقع لنا فاجعة ال قدر هللا كفاجعة طانطان Nاد نتلكمو Nلهيا 
³ري معقول، هاذي طريق، الس=يد الوز�ر، حلد الساNة Nىل ٔ�رض الواقع 
 مازال ما اك�ن والو، ويه طريق Cمة ورئFس=ية ؤ�كرب طريق وطنية، ويه



 2015 �ريلدورة �ٔ  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

14 

 )م 2015 ليوزيو  21( ه 1436 شوال 4

  .ا�يل Ûربط الشامل واجلنوب
  الس=يد الوز�ر، 

اح]ا ا�يل كنطلبو م]مك هو إالرساع، إالرساع، ٕاىل ما اكن�ش ما 
اس=تطعتوش حتققوا لنا السكة احلديدية، ما اس=تطعتوش حتققوا لنا الطريق 
الس=يار، Nىل اUٔقل تثIòة الطريق، راه حرام �ش يبقاو املواطنني يومIا 

راه حلد الساNة ليوم]ا هذا �قني املوىت، وحوادث ميوتوا يف هاذ الطريق، 
  .السري يومIا تقع يف هذيك الطريق

6نيا، هناك طريق 6نية، الس=يد الوز�ر، ؤ�نت r�ٔرب مين فهيا، ويه 
الطريق الرابطة بني الق]يطرة ومك]اس ا�يل Nرب س=يدي سل�ن وس=يدي 

ا، راه البد قامس، ها الطريق حىت يه انت اكع r�ٔرب، Nارف �ٓش واقع فهي
  .وتد�روا التثIòة ¦شوفوا معها
  .وشكرا

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

        ::::الس=يد وز�ر التجهالس=يد وز�ر التجهالس=يد وز�ر التجهالس=يد وز�ر التجهزيزيزيزي والنقل وا�لوFWس�Iك والنقل وا�لوFWس�Iك والنقل وا�لوFWس�Iك والنقل وا�لوFWس�Iك
  .ن الرحميeسم هللا الرمح

ٔ�شكر الس=يد املس�شار احملرتم، ؤ�� كنمتىن جتي الفرصة نت°دث عن 
 ٔU� قالمي اجلنوبية، نت°دثUٔرات يف اcس�Ð رات جحمcس�Ð رقام عن جحم

يف اUٔقالمي اجلنوبية، وس=بق ٔ�ن اكن يف خطاب Wالª املP وحتدث بوضوح 
عن ماذا اس�مثرت اLوª املغربية يف اUٔقالمي اجلنوبية، ال فرق بني اجلنوب 

قطاع التجهزي، جحم . والشامل والرشق والغرب، جحم Ðس�cرات
 N دا، نعرضوهW بريßبري وß راتcس�Ð وال يف املطارات zليمك، ال يف املوا

وال يف النقل اجلوي وال يف الطرق، حىت ال يعطى Ðنطباع ٔ�ننا البالد 
  ...كتد�ر واÅد النوع من

بطبيعة احلاª ملا كنتلكمو Nىل تثIòة الطريق، ٔ�} الكرمي هذه الطريق 
حناولو مليار دáل اLرمه، äÜ قلنا مكرYÅ ٔ�وىل  12الوطنية تثIòهتا Ûلكف 

 ß9يلومرت �ش نوسعوها لـ  1500حنصلو Nىل ثالثة املليار دáل اLرمه Uٔن 
لكم، ؤ�جنز� مهنا  500، واUٓن ٔ�جنز� مهنا امحلد ç، اUٓن قIد إالجناز ومرت 

Nىل اUٔقل تويل نعاجلو فهيا ذيك .. لكم، فك]متناو ¥ساليوها يف ٔ�قرب 260
  .إالشاكالت

�لطريق، ؤ�� ٔ�رجومك يعين اح]ا  فاجعة طنطان ما عندهاش Nالقة
مسؤولني ٔ�مام هللا، ما عندهاش Nالقة، راك ش=يت التقر�ر يت°دث عن 
  .ماذا، ما عندهاش Nالقة، وٕاال اك�ن فواجع تقع يف طرق Cيlٔة بطريقة جIدة

لكن �رجع ٕاىل التثIòة، و�غي نقول �لسادة املس�شار�ن، مجيع الربملانيني 
كنت �رملاين، ٔ�نه يطالب بتb]ية الطريق، ٔ�� م�ال من حقهم، ؤ�� كنتفهم ٔ�� 

ٕاىل ج~دت اجلهة دáلنا اك�ن ا�يل ßيطالب من الق]يطرة وسوق اUٔربعاء Uٔن 
حركة السري، الق]يطرة س=يدي قامس Ûلكميت Nلهيا، اك�ن ا�يل ßيتلكم 

الق]يطرة، ولكن، á ٕاخواين، إالماكنيات املالية دáل البالد دáلمك كتعرفوها، 
ال هاذ إالماكنيات املالية ا�يل كتعطى؟ Uٔنه كنعطيو اشوية �لطرق احش

الس=يارة، كنعطيو اشوية لهاذ التثIòة ا�يل فهيا الزتامات ٕاما مع اس�cرات 
س=ياحIة ٔ�و صناعية ٔ�و التlٔهيل الرتايب حسب Ðلزتامات، تنعطيو اشوية لـ 

)la maintenance( ت لمك عند� حوايلIن حكUٔ ،50% من الطرق 
يف Åاª سõFة، البد ٔ�ننا ند�رو لها الصيانة، كنعطيو يش اشوية �لعامل القروي 

 50ٔ�لف لكم، العامل القروي وrاصة اجلبيل ßيحتاج حلوايل  50ا�يل حمتاج لـ 
ٔ�لف لكم، فك]°اولو ند�رو التوازن، لكن الزتم]ا بlٔن هاذ الطريق دáل 

د ç يف ٕاطار Ðلزتام اجلنوب نقادوها، الطريق ا�يل Ûلكمت Nلهيا راه امحل
املنطقة الصناعية الصفقة دáل التثIòة ٕاىل املنطقة الصناعية، ) 1la PII(مع 

كن°اولو نواßبو حىت التمنية Ðقgصادية، ٕاىل ٕان شاء هللا يف ٕاطار اجلهوية 
  . اك�ن واÅد التصور دáل نوع من الرشاكة مع اجلهات

ت دáل واÅد العدد دáل �ٕالضافة ٕاىل ذä، ٔ�نه اUٓن ابدينا اLراسا
احملاور دáل الطرق الس=يار ا�يل كنعتقدو Cمة، من بFهنا يف Ðجتاه دáل 
اجلنوب، وrاصة من ٔ�اكد�ر ٕاىل لكممي واح]ا ماش=يني، راه اLراسات قامئة، 
يف انتظار ٔ�ن يت�ذ القرار Ðسرتاتيجي، ؤ�نمت تعلمون بlٔن الطرق الس=يار 

طارات فهيا قرارات ٕاسرتاتيجية، ختضع ملعايري والسكك احلديدة واملواz وامل
موضوعية، والتوازن بني اجلهات، وا�يل غنلزتمو به ٕان شاء هللا عندما 

  .يت�ذ القرار

        ::::الس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسة
  .اللكمة لمك، الس=يد املس�شار، يف ٕاطار التعقIب. شكرا

        ::::CCCCدي زرßودي زرßودي زرßودي زرßواملس�شار الس=يد املس�شار الس=يد املس�شار الس=يد املس�شار الس=يد 
  الس=يد الوز�ر احملرتم،
 ما كنطلبو eيشء eس=يط، وٕاال واحلكومة كتكربو املشلكة ٔ�نه فني

إالجنازات، الس=يد الوز�ر، يف اUٔقالمي اجلنوبية هذا ال نقاش فIه، . اشوي
إالجنازات ٕاجنازات Cمة واس�cرات قوية، وهذا ßيفgخر  ،هذا ال نقاش فIه

به الشعب املغريب سواء اكن يف الشامل ٔ�و يف اجلنوب، وهذا واجب Nلينا 
، Uٔن هذا وطننا و³ايل Nلينا وهاذي بالد لكنا، نفgخرو به ونعزتو به

املغاربة، مايش بالدي ٔ�� وال بالدك انت، بالد الشعب املغريب، ونعطيو 
دماء� Nلهيا، ونضحو من W�ٔلها، هذا يشء Cم، ٕاجنازات rارقة �لعادة، ٕاىل 
كنت ٔ�نت كتقول ³ري يش ÅاWة eس=يطة، ٔ�� كنقول ä من ش=به قرى 

واملاء والكهر�ء واملدارس، هذا يشء Cم، هذا م]عدمة ٕاىل مدن وجتهزيات 
كنفgخرو به، وهذا مP �لشعب املغريب، مايش يل ٔ�� وال ä انت، 

  .الس=يد الوز�ر
اح]ا ا�يل طرح]ا Nليك، الس=يد الوز�ر، هو ٔ�ن هاذ الطريق البد، راه 
من املفروض وانN ýىل ٔ�بواب الرحIل، و�متناو لمك ال Ûرجعوا اكع، �Uٔمك 

                                                 
1 Plateformes Industrielles Intégrées  
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لنا والو، الس=يد الوز�ر، �متىن هاذ احلكومة ما تالت Ûرجع، Uٔن هاذ  مادرتو
الطريق Cمة، ودر� اجNýات Nلهيا، وجIت انت وزرت وشفت املنطقة، 
واEالس اجلهوية دارت امللمتسات، وامجليع دار ملمتسات، ابغيناك Nىل 

ند� اUٔقل حىت اLراسة راه �يق ما اكينة، Cم وقع، Nىل اUٔقل Ûكون ع 
واÅد ٔ�فق، عند� �رخي معني بlٔن هاذ الطريق ٕان شاء هللا من هنا ست 
س=نني، س=بع س=نني ³ادي Ûمكل، هذا هو ا�يل ابغيناك تقول لنا، الس=يد 

  .الوز�ر، ٔ�ما إالجنازات هذا يشء مفروغ م]و، الس=يد الوز�ر

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

  .ع ثواناللكمة ä، الس=يد الوز�ر، يف بض

        ::::الس=يد وز�ر التجهالس=يد وز�ر التجهالس=يد وز�ر التجهالس=يد وز�ر التجهزيزيزيزي والنقل وا�لوFWس�Iك والنقل وا�لوFWس�Iك والنقل وا�لوFWس�Iك والنقل وا�لوFWس�Iك
ٔ�وال، r�ٔاليق ما ك�سمحش يل نقول لو بالدك انت وال مايش انت، 
هذا مايش اÅرتام، لكن Nىل ٔ�ية Åال هذه احلكومة مايش انت ا�يل ³ادي 

  .تقرر فهيا Nىل ٔ�ي Åال �ش غتكون وال ما غتكو¥ش
مي اجلنوبية ثالث مرات مما 6لثا، جحم Ðس�cرات يف الطرق يف اUٔقال

  .ٔ�جنز يف املرYÅ السابقة
رابعا، قلنا ä ج~نا ثالثة املليار موزNة Nىل س=نوات �ش هاذ الطريق 

، �ش ميكن لنا ومرت  7، وما تبقاش فهيا ومرت  9ٕان شاء هللا تويل فهيا 
        .نعاجلو هاذوك إالشاكالت، واملشاريع Ðسرتاجتية نتذاßرو Nلهيا

        ::::سةسةسةسةالس=يد رئFس اجلل الس=يد رئFس اجلل الس=يد رئFس اجلل الس=يد رئFس اجلل 
  .شكرا، ا�هت�ى الوقت الس=يد الوز�ر

ونgòقل �لسؤال اخلامس، موضوNه ٔ�شغال الطريق الرسيع الرابط بني 
اللكمة ÅUٔد السادة املس�شار�ن من فريق اUٔصاª واملعارصة . �زة واحلس=مية

  .لتقدمي السؤال، تفضل الس=يد املس�شار

        ::::املس�شار الس=يد عبد احلكمي بòشامشاملس�شار الس=يد عبد احلكمي بòشامشاملس�شار الس=يد عبد احلكمي بòشامشاملس�شار الس=يد عبد احلكمي بòشامش
  .شكرا الس=يد الرئFس

  الس=يد الوز�ر، 
احلس=مية  - لÔٔس=باب اليت تعرفون مكغاربة eشلك Nام وساكنة Îة �زة 

اس=ت¡رشوا rريا وNلقوا �ٓمال عريضة Nىل انطالق ٔ�شغال eشلك rاص، 
  :ٕاجناز الطريق الرسيع الرابط ما بني �زة واحلس=مية، ابغينامك توضوحوا لنا

  ٔ�وال، ملاذا هذا التlٔخر ا�يل واقع؟
  ت اUٔشغال يف هذا املرشوع؟6نيا، ٔ��ن وصل

  6لثا، ماذا هيlٔمت لتدارك هذا التlٔخر ا�يل واقع؟
  رابعا، ٔ�ش=نو يه اWٓUال املتوقعة ٕالجناز هذا املرشوع؟

        ::::الس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسة
 .اللكمة لمك، الس=يد الوز�ر، يف ٕاطار إالWابة عن السؤال. شكرا

        ::::الس=يد وز�ر التجهالس=يد وز�ر التجهالس=يد وز�ر التجهالس=يد وز�ر التجهزيزيزيزي والنقل وا�لوFWس�Iك والنقل وا�لوFWس�Iك والنقل وا�لوFWس�Iك والنقل وا�لوFWس�Iك
  .رتم واملس�شار احملرتم Nىل طرح هذا السؤال¥شكر الفريق احمل

، 2017ميكن يل نقسم هاذ املرشوع بطبيعة احلال اWٓUال احملددة هو 
، اك�ن املقاطع اليت ا�هتينا مهنا، ٔ�� مقت �زáرة ٕاىل 4لكن نقسموه ٕاىل 

-املنطقة واrذيت املرشوع �اكم~، اك�ن ٔ�جزاء ا�يل يه ا�هتت احلس=مية
وعياش، اجلد مgقدمة ا�يل ميكن ¥ساليو ق~ل هناية W�ٔد�ر، W�ٔد�ر بين ب

الس=نة كنمتىن �زة ٕاىل البدال دáل الطريق الس=يار، مث الطريق الس=يار ٕاىل 
، ميكن نعطيك هاذ اليش من بعد، 508امللتقى دáل الطريق اجلهوية دáل 

  .�ش Ûكون عندك هاذ املعطيات
 2005م، يعين من لك 25اUٔشغال يف طور إالجناز ا�يل ßمييش حلوايل 

بين بوعياش، -، ٔ�د�كور510اجلهوية احلد دáل ج~ارنة حىت مللتقى الطريق 
اكس=يطة ؤ�كنول، املقطع ا�يل اUٓن اLراسات دáلو ا�هتت �ش ند�رو 

لكم ا�يل يه من النكور ٕاىل اكس=يطة، مبعىن املقاطع  18الصفقة ا�يل فهيا 
  .لكها

عصية، جوج دáل اUٔس=باب ٔ�مه س¡ب رئFيس يف املشاريع هاذي املس=ت 
رئFس=ية، وال ß�ٔيد رامك كتابعوا اUٔخ~ار، ٔ�ننا، وrاصة يف هاذ املنطقة دáل 
الشامل واملنطقة دáل الريف، وهو التضارþس، Cام اكنت اLراسات 
كنك�شفو rالل العملية ٔ�ن هذيك اLراسات، Uٔن اLراسات كت¡ىن Nىل 

)les échantillons( ،ذ ولكن ماrمتيش كتاÛ  ك�شفÛ دك ك�ش=تغلÅ
ود، مث اك�ن قضية �زع بlٔهنا تضارþس مس=تعصية، لكن اLراسات ا�يل كتعا

ما فهياش فقط ³ري �زع امللكIة Uٔن �زع امللكIة العادية دáل  ،امللكIة
اUٔرايض الفالحIة ا�يل خصك تتفامه مع الناس وتت°اور معهم، اك�ن حىت 

 من واÅد العدد دáل القرى، �زع امللكIة ا�يل مرتبطة �Lيور، Uٔن دز�
  .فكgدوز من الوسط، و�لتايل تيخصك تتفاوض مع الناس
، )les réseaux(مث لقIنا بlٔننا خصنا نديبالصيو واÅد العدد دáل 

دáلنا  )les réseaux(ٔ�حIا� خصك تعرف بlٔن ) les réseaux(هاذوك 
 informatisent( ، مايش مجيع الرشاكت)informatisés(مايش لكهم 

les réseaux(ٔن، اlيدوزوا، ف]ك�شفو بß ن ـــــــــــــــــــــــه اكيـــــــــم]ني
)des réseaux(،  لáل املاء ٔ�و ش=بكة دáش=باكت سواء اكنت ش=باكت د

. دáلو) le déplacement(الكهر�ء ا�يل بعد ذä خصك تتفاوض Nىل 
متناو ٕان شاء هللا ، فك] 300املليار و 3احلجم ا�يل هو دáل اñمتويل حوايل 

  ...حنافظو Nىل هاذ اجلدوª �ش جنزوها يف اWUٔل

        ::::الس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسة
 . اللكمة �لس=يد املس�شار يف ٕاطار التعقIب. شكرا

        ::::املس�شار الس=يد عبد احلكمي بòشامشاملس�شار الس=يد عبد احلكمي بòشامشاملس�شار الس=يد عبد احلكمي بòشامشاملس�شار الس=يد عبد احلكمي بòشامش
  الس=يد الوز�ر،

يظهر يل بlٔنه خصنا نذßرو بlٔنه اك�ن الفرق ما بني التفسري والترب�ر، 



 2015 �ريلدورة �ٔ  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

16 

 )م 2015 ليوزيو  21( ه 1436 شوال 4

انý ما كتفرسوش، كتربروا التقاعس والكسل دáل اجلواب دáلمك 
  .احلكومة

خصين نذßرك، الس=يد الوز�ر، بlٔن هاذ املرشوع، هاذ الطريق ا�يل 
كنتلمكو Nليه هو جزء من مرشوع مgاكمل قدم ٔ�مام Wالª املP، ومت 
 ªالW ه الزتام ٔ�مامIواكن ف ،Pامل ªالW لو ٔ�مامáات دIىل االتفاقN عIالتوق

 Pلها هو هناية املW�ٔ ل هاذ الطريقáشغال دUٕٔاذن، هو . �2015ش ا
  . مرشوع مليك

دáل  62013نيا، خصنا نذßرو بlٔن القرار ا�يل اrذات احلكومة يف 
مليار درمه، هاذ الطريق هو جزء من املناطق ا�يل تlٔ]ر، وٕاال  15جتميد 

شاريع اليت اح]ا طالبنامك م]ذ مدة طويY تعطيو� الحئة دáل املناطق وامل 
  .تlٔ]رت سلبا من جراء هاذ القرار دáل التجميد، ما اعطيتو�ش

يف �ٓخر زáرة لمك �لمنطقة يف ٔ�شهر ٔ�ظن، شهر�ن، ثالث ٔ�شهر، ٔ�ربع 
، معناه ٔ�ن Ðلزتام ا�يل توقع ٔ�مام Wالª 2017ٔ�شهر، رصحgو بlٔن هناية 

املنطقة وNاد ، ٔ�� ٔ�شك ؤ�� ا�ن 2017املP تنصلتو م]و، دا� كتعلنو هناية 
  :جIت ٔ�ول البارح، ٔ�شك لعدة ٔ�س=باب، نعطيك جوج ٔ�س=باب

اليوم، كòسمعو الترب�رات، مشالك �زع امللكIة، وكذا، وامجلاNات خصنا 
 ªالW ات، واش مشاريع من هاذ النوع ا�يل كتوقع ٔ�مامNحنلو مشالك امجلا

 ق~ل املP مايش من املفرتض من �ب Ðس�~اق والتوقع حتلوا هاذ املشالك
ما توقعوا Nىل االتفاقIات ٔ�مام Wالª املP؟ واش هذا مايش عنوان Nىل 

  هترب املسؤولية والبحث عن ترب�رات؟ 
كتقول يل اLراسات كند�رو اLراسات �لتضارþس، وßيت¡ني بlٔنه Cام 
اكنت طبيعة الرتبة، وهذا جحة Nليمك ولFست لمك، اNالش؟ Uٔن امسح يل، 

� Nاد يومني هاذي يف العيد، الس=يد الوز�ر، دزت د�روا اLراسة مقادة، �ٔ 
�زة، دزت Nىل اجلهبة امشFت  - Nىل املنطقة، دا� خنرج من احلس=مية 

�لحس=مية، واش بلغ ٕاىل Nلممك بlٔن ج~ل Ûريب، وبlٔن الناس املواطنني ا�يل 

ساNة،  13ساNة �ش يوصل من احلس=مية �لر�ط،  13كريجعوا من اخلارج 
صو يدrل يف اجلبال، خصو مييش عن طريق كتامة، ميل مييش �لجهبة خ

�لضبط يف امجلاNة دáل اسطي°ات، خصو مييش عن طريق كتامة، وخصو 
  .ساNة، هاذي رYÅ اجلحمي والعذاب 13

 ªالW ة كتوقع ٔ�مامIد االتفاقÅ6نيا، اح]ا ما كنفهموش هاذ املنطق، وا
ه عند� مشالك املP، هذا مرشوع مليك، وكتجي اليوم كتقول يل حقا را

دáل �زع امللكIة، وهاذي املياه والغا�ت، وهاذي امجلاNات، هاذي مشالك 
Åلوها، راه مسؤوليتمك، انý حكومة �ش حتلوا هاذ املشالك، مايش 
تF]طلق املرشوع وNاد جتيب يل اNUٔذار واملشالك، اNUٔذار واملشالك 

  .Åلوها يف اLراسات من م]طلق التوقع Åلوا املشالك
6نيا، دا� احلصار Nىل ساكنة املنطقة مفروض Nىل لك اجلهات، و

مفروض Nىل لك اجلهات، ابغييت جتي Nىل �زة خصك تتعذب وÛكرفص، 
ابغييت جتي من ذيك  ،رN YÅذاب راه الطريق هاذيك فعال رN YÅذاب،

الطريق جتي Nىل اجلهبة اجلبل ممكن �ريب Nليك، واUٓن الناس ا�يل Wايني، 
اجعني لبالدمه يقضيو بعض اUٔسابيع مع العائY دáهلم مغاربة العامل ا�يل ر 

حساب وحساب �ش جيي من احلس=مية Uٔنه  1000خصو يرضب 
الساكنري ما اكيòش خصو جيي �لر�ط، وال جيي Nىل الطريق الساÅيل 

  .ساNة، ا�لهم هذا م]كر 13خصو 
هاذ اليش خصمك حتلوه، الس=يد الوز�ر، هللا خيليك، Åلوا هاذ املشالك 

ال ٕاىل حبثنا Nىل N�ٔذار، ساهل نلقاو N�ٔذار، ولكن ال ٔ�عتقد بlٔن هاذ وإ 
  .املنطق ممكن خيرج]ا Uٔن هذا الزتام

r�ٔريا، مرة ٔ�خرى كنكررها ثالث مرات، هذا جزء من مرشوع اكن 
مفروض يفك العزN ªىل املنطقة، ويوفر دNامة من دNامات التمنية 

Ðنتظار، هنار ا�يل  س=نة من 50س=نة و Ð40قgصادية يف املنطقة، و
Wاب هللا الفرج وتوقعت Nىل االتفاقIة ٔ�مام Wالª املP، االتفاقIة فهيا هناية 

، ؤ�شك يف ذä، ول�س�ل 2017، دا� كòسمعومك كتقولوا هناية 2015
ذاßرة اEلس هاذ Ðلزتام Uٔن الطريقة �ش rدامني، حىت اجلودة، الطريقة 

ق]طرة، قل يل  24يف الطريق .. اق]طرة ما بني هذ �24ش rدامني، 
  احشال تنجز مهنا، الس=يد الوز�ر؟

  .شكرا

        ::::الس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسة
  .تفضل الس=يد الوز�ر �لرد Nىل التعقIب. ا�هت�ى الوقت

        ::::الس=يد وز�ر التجهالس=يد وز�ر التجهالس=يد وز�ر التجهالس=يد وز�ر التجهزيزيزيزي والنقل وا�لوFWس�Iك والنقل وا�لوFWس�Iك والنقل وا�لوFWس�Iك والنقل وا�لوFWس�Iك
املرشوع مت التوقIع Nليه ق~ل هذه احلكومة حىت �كون عندك 

ال�م ق~ل، وق~ل عندما وقع مل Ûكن املعلومات، هااكك، ال، جيب ٔ�ن يقال 
 ä ة قد مت، ميكن يل نقولIاهزة، ومل �كن الك�ري من �زع امللكW راساتLا
 ªالW اك�ن طرق س=يارة، يعين ³�ٔلب املشاريع إالسرتاتيجية تقدم ٔ�مام

 ،لس=نواتاملP، الك�ري من املشاريع تlٔخرت فهيا �زع امللكIة لس=نوات، 
امللكIة اليت مل تتحقق يف مشاريع  هذه احلكومة Åلت املشالك دáل �زع

ٕاسرتاتيجية، من بFهنا هاذ املشاريع ا�يل تgò°دثو Nلهيا ا�يل لقIنا �زع امللكIة مل 
حتل، ا�يل لقIنا حىت اñمتويل تlٔخر، فعاجلناها ووفر� اñمتويل مع إالخوان 

  .دáل وزارة املالية، دáل وزارة اLاrلية، �ش نقومو �ٕالجناز دáلها
ا كنقدمو لمك املعطيات، كنقدمو لمك معطيات بطريقة ا�يل اح]ا مل

كنعتقد فهيا نوع من التعقل، وٕاال راه مس=تعد�ن حنملو املسؤولية Uٔي 
  .طرف، مس=تعد�ن نبداو تgò°املو املسؤولية

كنقول لمك ها الواقع ا�يل اك�ن حول �زع امللكIة، ها الواقع ا�يل اك�ن 
جود يف البIòة التحتية يه إالشاكل حول اLراسات، املنطقة ٔ�خطر ما مو 

á ،رباء اقاللr ش، اك�نòوتق]ية، اخلرباء ما موجوديIة مع الّ جIه امضينا اتفاق
تق]ية، وWد� املشالك حىت يف الطرق -اليا�نيني حول اLراسات اجليو

الس=يارة، Nىل س¡Iل املثال الطريق الس=يار ا�يل ßمييش لوWدة، مشالك 
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لطريق الس=يار كتحرك، Uٔنه يف م]طقة مgحركة عويصة حلد الساNة مازال ا
  . �س=مترار، وهذا يقع يف ٔ�كرث من دوª، وهذا التخصص ختصص حنتاج ٕاليه

ما كنربوش، اح]ا كنفرسو وكنعطيو املعطيات، وحنن مع Ðلزتامات، 
äÜ خصنا ¥س=مترو يف هاذ املشاريع، ٕاذا اكنت ٕاشاكالت ميكن لنا من بعد 

  .ونعطيوها ليمك نفرسوها لمك ٕان شاء هللا

        ::::الس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسة
شكرا الس=يد الوز�ر، و¥شكر الس=يد الوز�ر Nىل مسامهته القمية معنا 

  . يف هاته اجللسة
ونgòقل ٕاىل السؤال املوWه ٕاىل الس=يد وز�ر االتصال، وموضوNه مسامهة 

اللكمة ÅUٔد املس�شار�ن من فريق . اLوª يف دمع إالنتاج السeFيئ املغريب
  .لتقدمي السؤالاUٔصاª واملعارصة 

        ::::املس�شار الس=يد ٔ�محد التو�زياملس�شار الس=يد ٔ�محد التو�زياملس�شار الس=يد ٔ�محد التو�زياملس�شار الس=يد ٔ�محد التو�زي
  .شكرا الس=يد الرئFس

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

قد تعهدت احلكومة يف �ر�جمها ٔ�مام الربملان ٕاىل تعز�ز قطاع السeF من 
غربية، rالل تنظميه ودمعه، مبا جيعل السeF املغربية م~دNة، ومر�ٓة �لهوية امل

ومسامهة كذä يف تعز�ز القدرة التنافس=ية وإالبداعية، وÐنتقال من 
  .الرصيد المكي ٕاىل إالجناز النوعي

ما مدى مسامهة اLمع العمويم يف  :الس=يد الوز�ر احملرتم Üا، ¥سائلمك
  تطو�ر السeF املغربية، وحتسني مس=توى إالنتاج الفين؟

وهل تتوفر وزارÛمك Nىل ٕاسرتاتيجية 6نيا، ßيف يمت تدبري هذا اLمع؟ 
  واحضة يف هذا اEال؟

  .وشكرا

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

  .اللكمة لمك، الس=يد الوز�ر

        ::::الس=يد مصطفى اخللفي، وز�ر االتصال، الناطق الرمسي �الس=يد مصطفى اخللفي، وز�ر االتصال، الناطق الرمسي �الس=يد مصطفى اخللفي، وز�ر االتصال، الناطق الرمسي �الس=يد مصطفى اخللفي، وز�ر االتصال، الناطق الرمسي �مسمسمسمس احلكومة احلكومة احلكومة احلكومة
  .eسم هللا الرمحن الرحمي

طنية يه اUٔوىل يف جمال فعال، بعد حتمل املسؤولية، مت تنظمي م]اظرة و 
  .السeF، وÎت ٕاñهيا رساª ملكIة سامIة يه مبثابة املرشد لنا يف هذا اEال

التوWه يقوم، ٔ�وال، Nىل ٕاصالح معيق ومشويل ملنظومة اLمع، ولهذا 
، ا�يل N�ٔاد املنظومة دáل W2012اء املرسوم دáل  1987بعد املرسوم دáل 

  .اLمع
نة ا�يل كمتنح اLمع يه جلنة مس=تقY، اLمع ٔ�وال، ينص Nىل ٔ�ن ا�لج 

ßيخضع ملعايري م]صوص Nلهيا يف دفرت حتمالت يصادق Nليه يف اEلس 
إالداري دáل املركز السeFيئ املغريب �تفاق مع الهيئات املهنية، وهاذ اليش 

  .ا�يل مت
مليون درمه يه حصيY اLمع اÜي وWه  175يف ثالث س=نوات، 

  .مرشوع قدم �لجنة 220ع سeFيئ، من ٔ�صل حوايل مرشو 70حلوايل 
مليون دáل  60، تgòقلو من مزيانية س=نوية يف Åدود 2015يف س=نة 

مليون دáل اLرمه، Nرب ٕاضافة دمع rاص �Uٔفالم الو6ئقIة  75درمه ٕاىل 
حول �رخي وثقافة واEال الصحراوي احلساين، وهذا مرشوع وطين طموح 

من الس=نة املاضية eس¡ب افgقار املكgبة السeFئية  الزتم]ا به يف ٔ�كتو�ر
  .الوطنية لٕالنتاج يف هاذ اEال

اليوم، ٔ�صبح Lينا ٕاطار، وراه ا�لجنة اUٓن جممتعة، والباßورة اUٔوىل 
دáل هاذ اUٔعامل غتقدم ٕان شاء هللا يف ٔ�ول CرWان وطين �لسeF الو6ئقIة 

ٕاذن، اك�ن . 2016يف ٔ��ريل  حول الصحراء يف الس=نة املق~Y ٕ�ذن هللا
، وكتوقع اUٔجرٔ�ة دáلو خطوة 2012مرشوع وطين ا�يل تعلن Nليه يف 

  . خطوة
نفس اUٔمر، در� س=ياسة لتlٔهيل ودمع رشاكت إالنتاج، وابدينا �ر�مج 
دáل التكو�ن مع املعهد العايل �لمهن السمعي البرصي والسeF ا�يل انطلق 

Nىل  2012ادقت يف مرسوم، يف مارس ، وا�يل هاذ احلكومة ص2013يف 
ٔ�ن �كون جمانيا مفgوÅا لاكفة ٔ�بناء الشعب املغريب، وهذا واÅد التطور Wد 

درمه يف  C5000 ،6000م، Uٔن فاش جIنا لقIناه مايش جماين، �Uٔداء، 
اNالش؟ Uٔن إالبداع ما كريتبطش �لقدرة Nىل متويل اLراسة، . الشهر

  .ينخرطوا فIه إالبداع معوم املغاربة خصهم
ونفس اUٔمر، إالنتاج السeFيئ اUٔمازيغي، ملاذا؟ Uٔن السeF كتضطلع 

لقIنا القطاع السeFيئ  2011يف . بدور ٔ�سايس يف تقدمي املغرب �لعامل
اخلارÇ مبعىن Ðس�cر اUٔج]يب ßميوت، فاش حتملنا املسؤولية، احشال 

eس¡ب واÅد  2014ة، مليون دáل اLرمه اس�cرات ٔ�ج]بي 98¦س�ل، 
 98الس=ياسة ¥ش=يطة Nىل املس=توى العاملي، الن��Iة اكنت ٔ�ننا انتقلنا من 

  .مرة 11مليون درمه،  160ملليار و
وكام قلت يف إالفطار ا�يل نظمناه مع اكفة الهيئات السeFئية املوجودة 
يف البالد، وهاذي م]اس=بة �لشكر دáلها Nىل التعاون من W�ٔل ٕاطالق هاذ 

وع الوطين، كنا واحضني، هذا مرشوع نقدم من rالë مغرب �لعامل، املرش 
هذا مرشوع ¥شجع فIه إالبداع يف ٕاطار املك�س=بات اLس=تورية القامئة Nىل 

  .حرية إالبداع، وهذا املرشوع قامئ Nىل رؤية وطنية نتعاون Nلهيا مجيعا
  .وشكرا

        ::::الس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسة
  . شكرا �لس=يد الوز�ر
  .�شار يف ٕاطار التعقIباللكمة �لس=يد املس 



 2015 �ريلدورة �ٔ  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

18 

 )م 2015 ليوزيو  21( ه 1436 شوال 4

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

يف الواقع مgفقني Nىل ٔ�ن هناك خطوات ا�يل يه ßبرية Wدا ف� خيص 
هاذ اLمع ا�يل ßيتعطى لٕالنتاج السeFيئ Nىل املس=توى الوطين، ولكن 

W بريةß لنا ا�يل يف الواقع هنا ٕاماكنيات مادية، نقولوáدا مقارنة مع ال�ساؤل د
ما اكن يعطى لهاذ إالنتاج السeFيئ يف هاذ الفرتة ا�يل Ûلكمتو Nلهيا، الس=يد 
الوز�ر، ولكن ا�يل كòشوفوه اح]ا، ا�يل كFشوفوه املغاربة، Nىل ٔ�ن هاذ 
إالنتاج السeFيئ، العرض اÜي يعرض Nىل املغاربة مازال ما وصلش يف 

  .يتجهون ٕاىل تلفزاهتم الواقع لواÅد القمية اليت جتعل املغاربة
ٕاذن، اح]ا كنقولو Nىل ٔ�ن هاذ اLمع وهاذ املسائل اكمY، هاذ املناظرة 
الوطنية وهاذ ا�طط الوطين دáل دمع هاذ املنتوج املغريب الوطين ف� 
خيص السeF مل يعطي ٔ�لكه، ٕاذن اك�ن يش مشلك، فني اك�ن املشلك؟ 

قوانني، درتو واÅد العدد  اNالش؟ Uٔن اك�ن دمع، اك�ن مؤسسات، اك�ن
دáل القوانني، ولكن لكيش هاذ اليش ٕاىل مجعناه كنلقاو Nىل ٔ�نه ما 
اعطا¦ش ن��Iة ف� خيص النوعية دáل إالنتاج ا�يل ßيتعطى �لمغاربة، و�ردمك 
لرمضان �ٓش شف]ا يف رمضان، �ٓش من ٔ�فالم شف]ا يف رمضان، �ٓش من 

 ٔU ٔفالم ا�يل يف الواقع جتعلlىل املغاربة ٕاشاكليات بN ن التلفزيون فهو ضيف
  .مجيعا

ٕاذن، ما ميكòشاي ¦سد عنك التلفزيون، ßيدrل عندك �زز م]ك 
Lارك، و�لتايل هاذ إالنتاWات اليت نالحظها يومIا، فلFست يف مس=توى 

�متىن Nىل ٔ�ن . ثقافgنا، ولFست يف مس=توى ما وصل ٕاليه املغرب من تقدم
قلتو املغرب فIه ثقافات، عندو �رخي، �كون اLفع هباذ اجلانب، Uٔن كام 

يتوفر Nىل �رخي ا�يل Cم Wدا وßبري Wدا، ٕاذن، ملاذا مل نالحظ ما نالحظه 
Nىل مس=توى مرص، Nىل مس=توى سورá ا�يل اكنت يف سورN ،áىل 

  .مس=توى لبنان، Nىل مس=توى Ûرßيا
ٕاذن، ٕاماكنيات ßبرية Wدا، واش إالماكنيات هام ا�يل ßيعطيو ٔ�كرث من 

ٕالماكنيات ا�يل كنعطيو اح]ا �لمنت�ني دáلنا، والف]انني دáلنا، واملبدNني ا
دáلنا وال ٔ�كرث، ولكن البد ٔ�ن ننظر مجيعا، ما كنحملوش املسؤولية ليش 
Åد، �ريد �لمغرب ٔ�ن يتوفر Nىل م]توج سeFيئ Nىل مس=توى �رخيه، Nىل 

 قلت اك�ن الفIمل مس=توى ثقافgه، Nىل مس=توى الرتßيبة دáلو اEمتعية، كام
  .اUٔمازيغي، الفIمل احلساين، اUٔفالم العربية

ٕاذن، هاذ إالشاكليات لكها نود ٔ�ن نتوفر Nىل ٕاجيا�ت، ملاذا مل ¥س=تطع، 
هذا هو املهم، �لرمغ من هاذ اLمع الك~ري Wدا ٔ�ن نتوفر Nىل م]توج سeFيئ 

  ٔ�سايس وCم يفgخر به املغاربة مجيعا؟ 
  .وشكرا

  :اجللسةاجللسةاجللسةاجللسةالس=يد رئFس الس=يد رئFس الس=يد رئFس الس=يد رئFس 
  .تفضل.. شكرا الس=يد املس�شار

        ::::الس=يد وز�ر االتصال، الناطق الرمسي �الس=يد وز�ر االتصال، الناطق الرمسي �الس=يد وز�ر االتصال، الناطق الرمسي �الس=يد وز�ر االتصال، الناطق الرمسي �مسمسمسمس احلكومة احلكومة احلكومة احلكومة
مgفق مع الس=يد املس�شار، ولكن ولينا اUٓن عند� اUٓلية دáل ¥سب 
املشاهدة، يف رمضان اUٔعامل الرديئة ٔ�قلع عهنا املغاربة وهاجروها، واUٔعامل 

 اUٓن واÅد املسطرة ßيخضع لها اجليدة شاهدوها �ك�افة، وفعال وىل عند�
امجليع، وامحلد ç راه اكنت ٕانتاWات لقIت التقد�ر، واكنت ٕانتاWات لقIت 

  . اح]ا خصنا ¥شجعو إالبداع واملغاربة هام ßيحمكوا. خسط
  .والسالم Nليمك

        : : : : الس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسة
  .شكرا، و¥شكر الس=يد الوز�ر Nىل مسامهته القمية معنا يف هاته اجللسة

 ٓUه ٕاىل الس=يد وز�ر الثقافة، واWول موUٔقل ٕاىل السؤال اgòن ن
  . وموضوNه دمع السeF واملرسح

اللكمة ÅUٔد السادة املس�شار�ن من فريق التجمع الوطين لÔٔحرار 
  .لتقدمي السؤال، تفضل الس=يد املس�شار

        ::::املس�شار الس=يد عبد اEيد املهااملس�شار الس=يد عبد اEيد املهااملس�شار الس=يد عبد اEيد املهااملس�شار الس=يد عبد اEيد املهايشيشيشيش
  .شكرا الس=يد الرئFس

  السادة الوزراء،و الس=يدة 
  املس�شار�ن،السادة 

  الس=يد الوز�ر احملرتم،
لقد 6�ٔرت مسªٔl اLمع WدÐت ونقاشات كثرية يف ٔ�وساط الف]انني 
املغاربة، وNىل اUٔخص Lى املبدNني السeFئيني واملرسحIني، ومل Ûرتبط 
هذه اجلدÐت بقمية اLمع اليت ال Ûكفي �لرفع من تنافس=ية إالنتاج الفين 

Uٔج]بية، بل تعدهتا ٕاىل املعايري املعمتدة من ق~ل املغريب ٔ�مام إالنتاWات ا
  .ا�ل�ان ا�تصة، سواء بوزارة الثقافة ٔ�و �ملركز السeFيئ املغريب، ملنح اLمع

وقد تعرضت مسطرة اLمع ٕاىل انتقادات ßبرية، خصوصا ؤ�هنا متت 
اعýدا Nىل مشاريع مقدمة يف اUٔوراق، مما ال يُمكن ا�لجنة من Ðضطالع 

القمية احلقIقIة �لعمل املرس� ف]يا وتق]يا، وهذا ما ٔ�دى يف ٔ�حIا�  Nىل
كثرية ٕاىل دمع ٔ�عامل قد تتاكمل ملفاهتا ومشاريعها نظرá، ٕاال ٔ�ن ٕاجنازها 

  .�كون دون مس=توى تطلعات امجلهور املغريب
ؤ�نمت، الس=يد الوز�ر احملرتم، تعلمون ٔ�كرث م]ا، وحتيطون �لض�ات اليت 

الف]ية املغربية، لهذا �ريدمك ٔ�ن تطلعو� شاكلية يف اUٔوساط rلقهتا هذه االٕ 
Nىل ßيفIة ومعايري اس=تفادة مشاريع اUٔعامل املرسحIة Nىل اخلصوص من دمع 

  احلكومة؟
  .شكرا الس=يد الرئFس

        ::::الس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسة
  .اللكمة لمك، الس=يد الوز�ر، لٕالWابة عن السؤال. شكرا
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        ::::الثقافةالثقافةالثقافةالثقافةالس=يد محمد اUٔمني الصبيحي، وز�ر الس=يد محمد اUٔمني الصبيحي، وز�ر الس=يد محمد اUٔمني الصبيحي، وز�ر الس=يد محمد اUٔمني الصبيحي، وز�ر 
  .شكرا الس=يد الرئFس
  السادة املس�شار�ن،

شكرا الس=يد املس�شار Nىل هذا السؤال ا�يل بطبيعة احلال كريجع 
، ورمبا اجلدÐت واملشالك ا�يل تتلكموا Nلهيا ف� خيص اLمع 2012لس=نة 

  .2011، وخصوصا س=نة 2012املرس� كرتجع ٕاىل الفرتة ما ق~ل س=نة 
 2012، عرف م]ذ س=نة 1998 حتدث س=نة وهاذ اLمع املرس� ا�يل

تغيري Cم Nىل Nدة مس=توáت، Nىل املس=توى القانوين ٔ�وال N�ٕادة النظر يف 
املرسوم املنظم �Ëمع الثقايف والفين، ويف القرار املشرتك بني وز�ر الثقافة 
ووز�ر Ðقgصاد واملالية يف جمال اLمع املرس�، ٔ�وال لت�اوز هاذ 

، وٕالدراج التعدد 2011عرفها اEال املرس� س=نة إالشاكليات ا�يل ا
  .ا�لغوي والتنوع الثقايف مضن هذا اLمع املرس�

مقنا ٕ�صدار دفرت  62013نيا، Nىل املس=توى التنظميي، Uٔول مرة س=نة 
التحمالت �Ëمع املرس�، يدقق اUٔهداف واملعايري وßيفIة رصف هذا 

  .اLمع
من القمية والغالف املايل ا�صص �Ëمع  6لثا، Nىل املس=توى املايل رفعنا

مليون درمه س=نة  6ٕاىل  2012مليون درمه ما ق~ل س=نة  4املرس� من 
مليون  15: 2015، وهاذ الس=نة 2014مليون درمه س=نة  10، 2013
  .درمه

هكذا، هباذ اUٓليات اجلديدة ٔ�صبح اLمع املرس� هيم Nدة جماالت 
  .من ÎةمgاكمY لٕالنتاج والرتوجي املرس� 

  6نيا، دمع إالقامات الف]ية والكgابة املرسحIة والتق]يات املرسحIة؛
  6لثا، املشاركة يف املهرWا�ت املرسحIة؛

  رابعا، اجلوالت املرسحIة؛
rامسا، �ٓليات التوطني اجلديدة جلعل الفرق املرسحIة لها إالماكنية 

Iات حNات تصبح قاNات املرسح جلعل هاذ القاNة لالش=تغال يف قا°gة م]ف
Nىل الفرق املرسحIة، ولك هذا جعل بlٔن هناك ٕاق~ال واس=تحسان من ق~ل 

  .امجلعيات املهنية والف]انني يف اEال املرس�
  .شكرا لمك

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

 .اللكمة ÅUٔد السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعقIب

        ::::املس�شار الس=يد عبد اEيد املهااملس�شار الس=يد عبد اEيد املهااملس�شار الس=يد عبد اEيد املهااملس�شار الس=يد عبد اEيد املهايشيشيشيش
  .يد الرئFسشكرا الس= 

¥شكرمك، الس=يد الوز�ر، Nىل ما Wاء يف جوا�مك من توضي°ات 
ومعطيات، وفعال فقد مت الرفع من قمية اLمع، و¥س�ل �رتياح معيق العمل 
اÜي قامت به الوزارة لتصحيح الك�ري من Ðخgالالت اليت اكنت ف� 

صل س=بق، واليت 6�ٔرت زوبعات ßبرية يف اUٔوساط املرسحIة، لكن ٔ�ن ي
ٔ�لف درمه، فهذا ٔ�مر جيب مراجعته وجيب  90م~لغ دمع م�ال فرقة مرسحIة 

  .تصحي°ه
فاملرس� املغريب اUٓن، الس=يد الوز�ر، ؤ�نمت تعلمون هذا، قادر Nىل 
صناNة مرسحIة وف]ية لها من املقومات ما يؤهلها �لمسامهة يف بناء مرشوع 

املبدع املغريب معوما ثقايف وطين قابل �لتنافس=ية اLولية، لكن املرس� و 
  .تعوزه إالماكنيات وتنقصه ق]وات الرتوجي وبIòات الرتوجي

äÜ، الس=يد الوز�ر احملرتم، نطلب م]مك، �ٕالضافة �لمجهودات ا�يل 
  .مقتو هبا، ٔ�ن تضيفوا جمهودات ٔ�خرى حىت يتطور هذا القطاع

  .وشكرا الس=يد الرئFس

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

 .مة لمك، الس=يد الوز�ر، يف ٕاطار الرد Nىل التعقIباللك

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

 15بطبيعة احلال املزيانية ا�صصة �Ëمع املرس� ا�يل وصلت اليوم لـ 
 4، يف الوقت ا�يل ما اكن�ش تت�اوز 2015مليون درمه يف هاذ س=نة 

مايل بدون ما تعرف  ، تطلب م]ا جمهود2012مليون درمه ق~ل س=نة 
املزيانية دáل وزارة الثقافة يش زáدة ملموسة، هذا اجهتاد دáل وزارة 

  .الثقافة �Ëمع املرس�
وابغيت نقول لمك بlٔن هاذ اUٓلية اجلديدة عرفت اس=تحسان من ق~ل 

س=نة : الهيئات املهنية اليت ¦ش=تغل يف اEال املرس�، نعطيمك واÅد الرمق
مرشوع،  100ملف �Ëمع، دمعنا مهنم  450وق Nىل توصلنا مبا يف 2014

مرشوع، هنا  90ملف �Ëمع، دمعنا مهنم  400هاذ الس=نة توصلنا مبا يناهز 
تي¡ني بlٔن هناك تفاؤل ما بني هاذ اUٓلية اجلديدة �Ëمع املرس� والفرق 

قاNة  125املرسحIة، ٕاىل Wانب توس=يع ش=بكة املسارح، ا�يل اليوم تتضم 
Îات م]اطق املغرب، وحنن بصدد �ر�مج Wديد ٕالجناز مرسحIة يف لك 

  . مسارح �لك احلوارض املغربية
  .شكرا

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

اللكمة . السؤال الثاين موضوNه التlٔطري الثقايف Uٔفراد اجلارية املغربية
ÅUٔد السادة املس�شار�ن من فريق اUٔصاª واملعارصة لتقدمي السؤال، 

  .ضل اليس بومنرتف

        ::::املس�شار الس=يد عبد الكرمي بواملس�شار الس=يد عبد الكرمي بواملس�شار الس=يد عبد الكرمي بواملس�شار الس=يد عبد الكرمي بومنمنمنمنرررر
  .شكرا الس=يد الرئFس



 2015 �ريلدورة �ٔ  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

20 

 )م 2015 ليوزيو  21( ه 1436 شوال 4

  .م~ارك عوارشمك
يف ظل التطورات الس=ياس=ية اليت þشهدها العامل، واملشالك 
Ðقgصادية وÐجýعية اليت تعرفها الساÅة اLولية، وما ٔ�نتجته من بõFة 

يدا داrل م]اس=بة وÅاضنة لÔٔفاكر امل�شددة ٔ�صبحت تعرف منوا مزتا
اEمتعات الغربية، �ت من الرضوري العمل Nىل حتصني ٔ�فراد اجلالية 

  .املغربية املقمية �خلارج من هذا النوع من اUٔفاكر
وهذا يدعو� ملساءلتمك، الس=يد الوز�ر، عن اLور اÜي تقومون به يف 

  .ٕاطار التlٔطري اLيين Uٔفراد اجلالية املغربية املقمية �خلارج
  .يد الرئFسشكرا الس= 

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

  .اللكمة لمك، الس=يد الوز�ر

        ::::الس=يد وز�ر الثقافةالس=يد وز�ر الثقافةالس=يد وز�ر الثقافةالس=يد وز�ر الثقافة
 .شكرا الس=يد املس�شار Nىل هذا السؤال

من الواحض ٔ�ن اLبلوماس=ية الثقافIة تتلعب دور ٔ�سايس لٕالشعاع الثقايف 
ٕ�بداعنا  لبالد� من rالل التعريف مبوروثنا الثقايف، �رصيد� الفكري،

املعارص Lى اجلالية املغربية املقمية �خلارج، ولتمثني الروابط الثقافIة 
  .والوطنية معها

¦سعى كذä هاذ اLبلوماس=ية الثقافIة ٕاىل Ûرس=يخ القمي واملقومات 
الوطنية والثوابت الوطنية ملواÎة لك ٔ�شاكل Ðس=تالب الفكري والتطرف 

  . �لك ٔ�نواNه
وماس=ية الثقافIة ٕاىل جعل Lى دول Ðس=تق~ال Ûهتدف كذä هاذ اLبل

�لتعريف �ملنجزات الوطنية Nىل املس=توى الس=يايس، Nىل املس=توى 
املؤسسايت، Nىل املس=توى اLميقراطي، Nلام ٔ�ن احلياة الثقافIة الوطنية 
وحIوية ٕابداعنا وثقافgنا هو ٔ�حسن دليل Nىل تطور املغرب Nىل الصعيد 

ة إالبداع، Nىل صعيد NÐرتاف �لتنوع الثقايف اLميقراطي، Nىل صعيد حري
  .و�لتعدد ا�لغوي

بطبيعة احلال هذا هو ا�يل جعلنا يف وزارة الثقافة نعتربو اLبلوماس=ية 
الثقافIة من اUٔولوáت مضن الرب�مج القطاعي �لوزارة، ٕاال ٔ�ن اLبلوماس=ية 

دور يف الثقافIة Ûهتم Nدة قطاNات، هناك تدrل Nدة قطاNات اليت لها 
اLبلوماس=ية الثقافIة، ٕاىل Wانب وزارة الثقافة هناك وزارة اخلارجIة 
والتعاون، وزارة املغاربة املقميني �خلارج وشؤون الهجرة، وزارة الس=ياÅة، 
وزارة الصناNة التقليدية، اEلس Ðس�شاري �لمغاربة املقميني �خلارج، 

áل وبطبيعة احلال لك هاذ املبادرات املؤسساتية دáات ودNل هاذ القطا
املؤسسات سامهت يف حتسني الصورة الثقافIة �لمغرب يف دول Ðس=تق~ال 

  .و�ل�الية املغربية
هناك ٕاßراهات، ٕاßراهات Uٔن ميكن لنا نقولو بlٔن التòس=يق ما بني لك 

هاذ القطاNات خصنا نعززوه يف اEال الثقايف، Uٔن ال يعقل ٔ�ن قطاNات 
مع القطاNات اUٔخرى، وهذا تي°د من مس=توى  تتدrل �كIفIة ³ري مòسقة

  .وقع اLبلوماس=ية الثقافIة الوطنية

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

  .اللكمة ÅUٔد السادة املس�شار�ن، تفضل يف ٕاطار التعقIب

        ::::املس�شار الس=يد عبد الكرمي بواملس�شار الس=يد عبد الكرمي بواملس�شار الس=يد عبد الكرمي بواملس�شار الس=يد عبد الكرمي بومنمنمنمنرررر
Lيين �ش �كونو ٔ�كرث وضوح، ٔ��، الس=يد الوز�ر، ربطنا بني اجلانب ا

وبني اجلانب الثقايف، اجلانب اLيين وحتدثنا Nىل التطرف، ؤ�� ³ادي منيش 
نقول ä بلجياك، وما يlٔتF]ا من .. معك حندد ä م�ال ³ادي منش=يو يف

اليشء ا�يل كنت°دثو بلجياك ßبË بËان Ðس=تق~ال، وجود Wالية مغربية، 
�Lن، Uٔن هناك دور Nليه اح]اá هو اLور دáل الوزارة يف اEال دáل ا

دáل وزارة اUٔوقاف، ما ذßرÛهياش، الس=يد الوز�ر، ذßرت واÅد اEموNة 
دáل الوزارات ا�يل ßيتقاطع العمل دáلها مع الوزارة دáلمك، اح]ا ركز� Nىل 
اجلانب اLيين والتطرف، Uٔن بعد إال¥سان Nىل اUٔصل ٔ�و Nىل اUٔرض 

، يك ßيقولوا املغاربة ما كFرشeش من دáلو رمبا ßي�ليه ما ßياrذش املسائل
راس العني، ما ßياrذش من املنبع، Uٔن إالسالم راه ما �زلش يف مق، 
إالشاكل هو هذا، ٔ�ن إالسالم ما ج~ناش اح]ا إالسالم من مق، اح]ا ا�يل 

  .دينا إالسالم لبلجياك، مايش ج~ناه من بلجياك
الثقافة �rذ هذا هو إالشاكل، هو ٔ�ن الناس خص اLور دáل وزارة 

اجلانب الثقايف، Uٔن اح]ا عند� ثقافgنا املغربية إالسالمIة، Uٔن إالسالم 
الس=ين املاليك، وال ٔ�قول املعتدل، ملاذا ال ٔ�قول املعتدل؟ Uٔن ٔ�صل إالسالم 
هو Ðعتدال، إالسالم ما فهيش يش ÅاWة امسيهتا التطرف، إالسالم هو 

إالسالم هو . فهو لFس دينا ٔ�ص~ Ðعتدال، ؤ�ي يشء rارج Ðعتدال
 ë القةN اب واحلديث، يعين ٔ�ي تطرف الgعتدال، وهذا بنص الكÐ د�ن

قرن هو ا�يل خصو  �13ٕالسالم، هاذ إالسالم اÜي ارتضاه املغاربة هاذي 
  .يفهموه هاذ الناس

اLور دáل الوزارة دáلمك، الس=يد الوز�ر، يوصلو لهاذ اجلالية، هو ٔ�ن 
 ٔ� ªعندها �رخي، سامهت يف هاذ املوروث الثقايف املغرب كدو ªو كدو

اLيين إالساليم بواÅد اEموNة دáل املفكر�ن، مبجموNة دáل الكgب، 
مبجموNة دáل اUٔفاكر ا�يل اكن خصها تنقل Üوك الناس، اكن خصها تد�ر 
معارض دáل الكgاب يف دول Ðس=تق~ال، يقراو �لفر¥س=ية، �ٕالجنلزيية، 

، مايش هذا هو املهم، توصل هلم الثقافة، يعرفوا بlٔننا اح]ا لس=نا �لعربية
لقطاء، اح]ا عند� �رخي، راه ما غي�Fش واÅد يوريه ا�Lن دáلو، إالسالم 

  .هنا فني اكن، ما ميكòش ٔ�� �rذ ا�Lن وجنيبو من بلجياك
ا�يل خصو يتدار، الس=يد الوز�ر، هو ٔ�ن الوزارة دáلمك ¦سامه يف هاذ 

ب الثقايف، بغض النظر Nىل املرسح وNىل واÅد اEموNة دáل اUٔمور، اجلان
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الثقافة اLيIòة Uٔن اUٔصل دáل إالسالم راه حىت هو ثقافة، راه عندو 
إالسالم ما غي�Fش من     مرجعية، خصو يعرفوا ا�ن رشد اشكون هو؟ راه

مق، خصو يقرا اشكون هو ا�ن رشد، ويقرا Nىل واÅد اEموNة دáل 
ر�ن املغاربة ا�يل ٔ�]روا الفكر إالساليم املغريب، والفكر إالساليم املفك

eشلك Nام خص يوصل لهاذ الناس بlٔي لغة، هذا هو ا�يل ابغيت نوصل 
اح]ا ما غناrذوش ا�Lن من .. ë، الس=يد الوز�ر، هو ٔ�ننا يعرفوا بlٔننا لس=نا

  .عندمه، ولكن اUٔصل راه اك�ن هنا، هام راه عندمه ³ري ¥س�ة
        .شكرا

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

  .اللكمة لمك، الس=يد الوز�ر، �لرد Nىل التعقIب

        ::::الس=يد وز�ر الثقافةالس=يد وز�ر الثقافةالس=يد وز�ر الثقافةالس=يد وز�ر الثقافة
خصمك تفهموا، الس=يد املس�شار، ٔ�ن وزارة الثقافة ف� خيص 
اLبلوماس=ية الثقافIة والعمل الثقايف يف اخلارج ما يه ٕاال طرف ٕاىل Wانب 

ت ت�ش=تغل من W�ٔل ٕا�راز صورة املغرب Nدة قطاNات ٔ�خرى، لك القطاNا
  .الثقايف، والتعريف �ñمنوذج الثقايف املغريب

إالشاكلية يه ٔ�ن هاذ القطاNات تòسق ف� بFهنا، ولكن لFس �ملس=توى 
املطلوب، اح]ا يف وزارة الثقافة طالبنا ٔ�كرث من مرة من W�ٔل ٕاÅداث �ٓلية 

وطين �خلارج، ا�يل مؤسساتية وطنية يف شلك واكª لٕالشعاع الثقايف ال
تيجمع لك هاذ اUٔطراف اليت ¦ش=تغل يف اEال الثقايف يف اخلارج، و¦سامه 
ماليا يف ¦سطري اUٔولوáت ويف �رامج مشرتكة حىت �كون الوقع دáل 
التدrل الثقايف Lى دول Ðس=تق~ال ٔ�و Lى اجلالية املغربية ٔ�كرب �ك�ري مما 

  .هو Nليه اUٓن

        ::::الس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسة
را الس=يد الوز�ر، و¥شكر الس=يد الوز�ر Nىل حسن مسامهته معنا شك

  .يف هاته اجللسة
وق~ل ٔ�ن نgòقل ٕاىل اUٔس=ئY املوÎة ٕاىل الس=يدة الوز�رة، ٔ�ود فقط ٔ�ن 
نذßر الس=يدات والسادة املس�شار�ن ٔ�ننا م~ارشة بعد هذه اجللسة Nىل موNد 

  .داrل القاNةمع Wلسة خمصصة �ل�رشيع، Üا ñ�ٔمتس من امجليع البقاء 
ونgòقل ٕاىل اUٔس=ئY املوÎة ٕاىل الس=يدة الوز�رة املنتدبة Lى وز�ر 
الطاقة واملعادن واملاء والبõFة امللكفة �ملاء، والسؤال اUٔول حول مlٓل 
االتفاقIات الس=بع املوقعة بني امجلاNات احمللية واملكgب الوطين �لامء 

الفريق Ðس=تقاليل لتقدمي  اللكمة ÅUٔد السادة املس�شار�ن من. والكهر�ء
  .السؤال، تفضل الس=يد املس�شار

        ::::املس�شار الس=يد محمد طري¡شاملس�شار الس=يد محمد طري¡شاملس�شار الس=يد محمد طري¡شاملس�شار الس=يد محمد طري¡ش
  .شكرا الس=يد الرئFس

  السادة الوزراء،
  الس=يد الوز�ر،

  ٕاخواين املس�شار�ن،
�لزتويد امجلاعي �لعامل القروي �ملاء الصاحل �لرشب، فعال ف� يتعلق 

 Pامل ªٔن بفضل الس=ياسة الرش=يدة جلالlل احلسن الثاين رمحة هللا بÅالرا
رة دNليه يف بناء السدود، ذä معل Nىل حتصني بالد� من العطش ومن ن

املياه، وقد اس=تفاد من هذا لكه املغاربة ف� يتعلق �ملاء الصاحل �لرشب، 
  .وكذä سقي اUٔرايض الفالحIة وÐنتفاع م]ه صناعيا واقgصادá وفالحIا

ٔ�يضا Wالª املP محمد السادس نرصه هللا وكذä ا�هتج هذه الس=ياسة 
ؤ�يده، حبيث ٔ�نه ازدادت Nدة سدود، اس=تفاد مهنا املغاربة لتغطية اخلصاص 

وبناء Nىل ذä، اس=تفاد العامل القروي، وال نòىس اEهودات . يف نذرة املياه
اجلبارة اليت بذلت، لكن تبقى بعض املناطق يف بعض اUٔقالمي من العامل 

Å ة ماسة ٕاىل الزتويد �ملاء الصاحل �لرشب، وخصوصا خنص القروي يفWا
جامNات ا�يل يه  ßÜ�7ر سد الوÅدة، حIث مت االتفاق ٔ�و عقد اتفاقIة مع 

جامNة بين امحد الغربية، وجامNة بين امحد الرشقIة واملنصورة وبين فغلوم 
والزويم وبوقراب وكذä جامNة مقريصات، حبيث ٔ�ن اكنت البداية دáل 

 ٔUهت�ي يف ممت  2009شغال ³ادي تنطلق من اòٔ�ي من شهر يعين ٔ��ريل وت
2010.  

لكن هذا املرشوع تعرث ٕاىل Åد اUٓن، وما عند�ش يش معلومات 
Nىل غرار هذا السؤال بعض  ةواحضة، كنطلبو من الس=يدة الوز�ر 

  . Ðس=تفسارات وإالس=توضاÅات حول هذا الرب�مج اÜي تعرث
  .وشكرا الس=يد الرئFس

        ::::رئFس اجللسةرئFس اجللسةرئFس اجللسةرئFس اجللسةالس=يد الس=يد الس=يد الس=يد 
 .اللكمة لمك، الس=يدة الوز�رة. شكرا

الس=يدة رشفات اليدري ٔ�فIالل، الوز�رة املنتدبة Lى وز�ر الطاقة واملعادن الس=يدة رشفات اليدري ٔ�فIالل، الوز�رة املنتدبة Lى وز�ر الطاقة واملعادن الس=يدة رشفات اليدري ٔ�فIالل، الوز�رة املنتدبة Lى وز�ر الطاقة واملعادن الس=يدة رشفات اليدري ٔ�فIالل، الوز�رة املنتدبة Lى وز�ر الطاقة واملعادن 
        ::::واملاء والبõFة، امللكفة �ملاءواملاء والبõFة، امللكفة �ملاءواملاء والبõFة، امللكفة �ملاءواملاء والبõFة، امللكفة �ملاء

  .شكرا الس=يد الرئFس
  الس=يدات والسادة املس�شارون،

 ٔ�وال، كنبغي ¥شكر الس=يد املس�شار Nىل هاذ السؤال دáلو، �لفعل
ٕان اكن هناك جمهود قامت به احلكومة احلالية واحلكومة السابقة جيب الثناء 
Nليه، هو املتعلق �Uٔساس بتعممي الزتويد �ملاء الصاحل �لرشب، خصوصا 

  .يف املناطق القروية اليت اكن فهيا هذه املادة ¦شلك Nائق ٔ�مام التمنية
لقروية التابعة ٕالقلمي ف� يتعلق �التفاقIات الس=بع املوقعة مع امجلاNات ا

، وا�يل كهتدف 2010الشاون، �لفعل مت توقIع هذه االتفاقIات يف 
ٔ�لف ¥سمة، والغالف املايل املرصود لهاذ  Uٔ�120ساس ٕاىل Ûزويد 

  .مليون درمه 630املرشوع يقدر بـ 
هاذ املرشوع ßي�شلك من حمطة معاجلة املياه ا�يل ³ادي Ûكون حماذية 



 2015 �ريلدورة �ٔ  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

22 

 )م 2015 ليوزيو  21( ه 1436 شوال 4

لرت  �360ٕالضافة ٕاىل هاذ احملطة ا�يل �³ش=تغل بـ  ٕاىل Wانب سد الوÅدة،
حمطة دáل خض املياه، Uٔن غهنزو املا من  16يف الثانية، �ٕالضافة ٕاىل 

لكم من الق]وات اليت  650خزان و 21السافY ٕاىل العالية، �ٕالضافة ٕاىل 
  .جيب مدها

ٕاال ٔ�ن هذا املرشوع احملطة دáل معاجلة املياه يعين يف مراÅل Wد 
gل، ويه مIدة عراقN شغال، هاذ املرشوع يعين القاهUٔقدمة ف� خيص ا

لFست مربرات، يه مشلك تعرض الساكنة، ؤ�قول بlٔن هذا املشلك دáل 
�زع امللكIة هو واقع مIداين مر�ر وقايس، ويعد من ٔ�مه إالßراهات اUٔساس=ية 

ا ٔ�ننا ¥رسعو من اليت حتد ٔ�مام املشاريع التمنوية املهيلكة، Uٔنه �لفعل ٕاذا ابغين
املرشوع خصنا حنلو مشلك دáل تعرض الساكنة ٔ�و مشلك �زع امللكIة، 
وهنا جيب تظافر Îود امجليع، من حكومة، من سلطات، ؤ�يضا من 
م]تخبني �عتبارمه مه املمثلني دáل هاذ الساكنة من W�ٔل توعية الساكنة 

  .ويةوتlٔطريها ليك ال تقف جحرة Nرثة ٔ�مام هاذ املشاريع التمن
هاذ املرشوع، ßيف ما قلت، عرف عراقIل ا�يل ممثUٔ� Yساس تعرض 
الساكنة ا�يل رفضت ٔ�نه متد ق]وات ا�يل كرتبط حمطة معاجلة املياه ٕاىل جامNة 

  .Ûروان �عتبارها ٔ�هنا انطالقة ا�يل ³زتود هاذ الساكنة هاذي
هاذ السؤال اكن مطروح عندي يف شهر يونيو، اكنت ¥س=بة اUٔشغال 

، امحلد هللا اس=تطعنا ٔ�ننا نتغلبو هاذ املشلك دáل الساكنة، ومت %10 فقط
 %10تعويض الساكنة Nىل اUٔرضار السطحية، واملرشوع اUٓن انتقل من 

، يعين يف مراÅل Wد مgقدمة انطالقا من Åل %20يف شهر يونيو ٕاىل 
مشلك دáل تعرض الساكنة، وا�يل غيبقى لنا مشلك �ٓخر ا�يل هو مشلك 

لكIة، وكتعرفوا �زع امللكIة يه مسطرة Wد معقدة، ³�ٔلبية الساكنة �زع امل 
القروية ال تتوفر Nىل و6ئق تث¡ت امللكIة دáل اUٔرايض ا�يل رمبا تقدر �rذ 

املنتخبون ا�يل .. وقت طويل، وهنا كنلمتس �Uٔساس من الناس ا�يل ßميثلوا
عية الساكنة واحلد ßميثلوا الساكنة ٔ�هنم يوقفوا معنا Nىل اUٔقل من W�ٔل تو 

  .مهنا
Nىل ٔ�ي، املرشوع هو يف مراÅل مgقدمة، ومسطرة �زع امللكIة يه 
مسطرة سارية املفعول، ويه يف مراÅل ٔ�يضا دáل إالNداد دáلها، و�متناو 

  . ٔ�ن املرشوع �رى النور يف القريب العاWل
  .شكرا لمك الس=يد املس�شار

        ::::الس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسة
  .د املس�شار، يف ٕاطار التعقIباللكمة لمك، الس=ي. شكرا

        ::::املس�شار الس=يد محمد طري¡شاملس�شار الس=يد محمد طري¡شاملس�شار الس=يد محمد طري¡شاملس�شار الس=يد محمد طري¡ش
  الس=يدة الوز�رة احملرتمة،

ف� يتعلق ٕ�شاكلية �زع امللكIة، راه احلكومة دáلمك واLوª راه ملكفة 
تد�ر �زع امللكIة مايش املنتخبني، املنتخبني ما عندمهش السلطة العليا وال 

يض واملغروسات واUٔجشار من املواطنني السلطة التقد�رية �ش ينزتعوا اUٔرا

، )retard(بدون تدrل و¦سوية هذا الوضع، هاذي مخس س=نوات دáل 
واحلكومة دáلمك �عسة �لرمغ من اEهودات دáل املنتخبني، وانتقلت ٔ�يضا 
 ªد اجلوÅك، ودارت واýا�لجنة الربملانية من غرفة املس�شار�ن ل

Eد اÅمك واÛل املعطيات، ٕاال ٔ�ن هناك هتاون، اس=تطالعية، واعطاáة دNمو
ويعين وتlٔخر يف اختاذ يعين موقف معقول �ش þس=تافدوا الناس ٔ�و 

  .املواطنني من رشب املياه
هاذي مخس س=نوات واحلكومة Nاجزة Nىل ٔ�هنا تلقى احلل، راه ما 
ميكòش، ومع ذä �ٓش ³ادي يعمل واÅد املواطن ٔ�و واÅد املنتخب ا�يل 

ا عندوش واÅد السلطة تقد�رية ا�يل ميكن لو ميارسها Nىل راه م.. هو ٔ�قل
هاذ املواطن ٔ�نه راه ينزتع ملكIتو، راه اLوª راه قادرة ٔ�هنا حتل هاذ 

  .املشالك هاذي، ما نبقاوش نقلبو Nىل N�ٔذار
  .شكرا الس=يد الرئFس

        ::::الس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسة
  . شكرا الس=يد املس�شار
  .تفضيل الس=يدة الوز�رة

ة املنتدبة Lى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبõFة، امللكفة ة املنتدبة Lى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبõFة، امللكفة ة املنتدبة Lى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبõFة، امللكفة ة املنتدبة Lى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبõFة، امللكفة الس=يدة الوز�ر الس=يدة الوز�ر الس=يدة الوز�ر الس=يدة الوز�ر 
        ::::�ملاء�ملاء�ملاء�ملاء

لقي �ملسؤولية، فlٔ� مع الس=يد املس�شار، ³ري �ٔ  ال الس=يد املس�شارٔ�� 
تنقول واÅد النوع دáل التعاون مع املنتخبني، واس=تطعنا، الس=يد 
املس�شار، ٔ�ننا حنلو العديد من املشالك ا�يل اكنت Nالقة بفضل تعاون 

ذي لFست مسؤوليتمك، ولكن فقط كنطلبو م]مك ٔ��مك املنتخبني، وها
  .تتعاونوا معا� ف� يتعلق بتlٔطري الساكنة وتوعيهتا

العديد من السدود اUٓن ا�يل ما اس=تطعناش ٔ�ننا ¥سدوها �ش تعمر 
�ملا نظرا Uٔن الساكنة رفضت ٔ�هنا تفرغ احلقIنة دáل السدود، ولو ٔ�هنا يف 

áان تلقت التعويضات دIحUٔلهابعض ا.  
دور Cم دáل السلطات، اح]ا ما كنبغيوش نلتجؤو �لسلطات من 
W�ٔل العنف، نبغيو حنلو املشالك �ليت يه ٔ�حسن، ولكن ٔ�� تنطلب فقط 
من السادة املس�شارون والنواب الربملانيون يتعاونوا معنا يف ٕاطار التعاون 

  .ما بني السلطتني
  .الس=يد املس�شاروشكرا 

        ::::الس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسة
ال الثاين موضوNه نتاجئ إالسرتاتيجية الوطنية السؤ  .شكرا، ا�هت�ى الوقت

اللكمة ÅUٔد السادة املس�شار�ن من الفريق الفIدرايل لتقدمي السؤال، . �لامء
  .تفضل الس=يد املس�شار

        ::::املس�شار الس=يد عبد الرحمي الرماحاملس�شار الس=يد عبد الرحمي الرماحاملس�شار الس=يد عبد الرحمي الرماحاملس�شار الس=يد عبد الرحمي الرماح
  .eسم هللا الرمحن الرحمي
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  الس=يد الرئFس،
  الس=يد الوز�ر،

  الس=يدة الوز�رة،
  ،السادة املس�شار�ن

من W�ٔل رفع العديد من الت°دáت اليت تواWه قطاع املاء �ملغرب، مت 
ٕاطالق إالسرتاتيجية الوطنية �لامء، وكذä ا�طط الوطين  2009س=نة 

  .�لامء
ما يه نتاجئ هذه إالسرتاتيجية وا�طط : الس=يدة الوز�رة وسؤالنا

  الوطين؟

        ::::الس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسة
  .ةاللكمة لمك، الس=يدة الوز�ر . شكرا

الس=يدة الوز�رة املنتدبة Lى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبõFة، امللكفة الس=يدة الوز�رة املنتدبة Lى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبõFة، امللكفة الس=يدة الوز�رة املنتدبة Lى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبõFة، امللكفة الس=يدة الوز�رة املنتدبة Lى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبõFة، امللكفة 
        ::::�ملاء�ملاء�ملاء�ملاء

ٕان اكنت هناك س=ياسة  ،ٔ�شكر الس=يد املس�شار Nىل هاذ السؤال
 ç ا يه الس=ياسة الوطنية املائية، ا�يل امحلدEٔ�ثب�ت جناعهتا وفعاليهتا وجنا

اعمتدت �Uٔساس Nىل املغرب اخنرط فهيا م]ذ جفر Ðس=تقالل، وا�يل 
  .التحمك وتعبئة املوارد املائية عن طريق التجهزيات املائية الكربى

Wاءت إالسرتاتيجية الوطنية �لامء يعين كتوطيد وكرتامك لهاذ الس=ياسة 
، وا�يل كتعمتد 2009املائية، واليت قدمت ٔ�مام ٔ�نظار صاحب اجلالª يف 

  :Nىل ثالث دNامات ٔ�ساس=ية
تدبري الطلب، ما ابقاش فقط نت°دثو Nىل اNLامة اUٔوىل هو  -

العرض، ولكن نعيد النظر يف طريقة اس=هتالك هاذ الطلب، واش طلب 
  معقول، وال طلب فIه نوع من املبالغة؟

اNLامة الثانية، من اLرWة الثانية، يه Ûمنية العرض، ٔ�ي توفري موارد  -
 مائية ٕاضافIة ملواßبة الطلب املزتايد؛

الثالثة اليت هتدف �Uٔساس ٕاىل حامية هذا  �ٕالضافة ٕاىل اNLامة -
واحملافظة Nليه من التلوث، �ٕالضافة ٕاىل إالسرتاتيجية الرصيد املايئ الوطين 

اUٓن هو اس=تكامال لها Wاء ا�طط الوطين �لامء ا�يل هو اUٓن Wاهز، وٕان 
شاء هللا سوف يعرض Nىل ٔ�نظار اEلس الوطين �لامء �لبت فIه ق~ل 

 .املصادقة Nليه
هاذ اUٔهداف إالسرتاتيجية يه حققت اUٔهداف دáلها، وٕاال سوف 
�كون اUٓن ند�ر ٔ�زمة Nىل غرار �يق اLول العربية، امحلد ç اUٓن املغرب 
يعين يتوفر Nىل ٔ�من مايئ، Lيه رصيد مايئ Cم اكيف لسد احلاجIات اUٓنية 

تحضري ؤ�يضا Nىل املدى القريب، ٕاال ٔ�نه جيب بطبيعة احلال يعين ال 
انطالقا من ا�طط الوطين �لامء اÜي Wاء بعدة تدابري ا�يل  ،�لمس=تق~ل

كمتيش يف نفس توWه إالسرتاتيجية، يه Ûمنية العرض، وتدبري الطلب، 

وÐقgصاد يف املاء، وتنويع مصادر الزتويد، ما نبقاوش فقط نعمتدو Nىل 

كن نلتجؤو مصادر املياه التقليدية ا�يل يه مصادر سطحية ٔ�و جوفIة، ول
ٕاىل بدائل ٔ�خرى اليت ٔ�صبحت اUٓن تفرض نفسها يف العديد من املناطق، 
ومهنا �Uٔساس حتلية مIاه البحر ٔ�و ا�لجوء ٕاىل ٕاNادة Ðس=تعامل وÛمثني املياه 

  .املعاجلة
  .شكرا لمك الس=يد املس�شار

        ::::الس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسة
  . شكرا الس=يدة الوز�رة

  .طار التعقIباللكمة لمك، الس=يد املس�شار، يف إ 

        ::::املس�شار الس=يد محمد دعيدNةاملس�شار الس=يد محمد دعيدNةاملس�شار الس=يد محمد دعيدNةاملس�شار الس=يد محمد دعيدNة
  .شكرا الس=يد الرئFس

  الس=يدة الوز�رة،
 مىت س=يجمتع اEلس الوطين اNUٔىل �لامء واملناخ؟ 

تصنف املوارد املائية �ملغرب من بني اUٔقل وفرة Nىل الصعيد العاملي، 
فرد، حIث تعد بالد� من البËان ذات املعدالت اUٔدىن �لمكيات املتوفرة �ل

وتقدر مؤهالت املوارد املائية  .مقارنة مع دول م�ل اجلزاiر، مرص، تو¥س
 700مليار مرت مكعب س=نوá، ٔ�ي ما يعادل  22الطبيعية �ملغرب بنحو 

مرت مكعب �لفرد س=نوá، وهو دون عتبة إالÎاد املايئ اÜي يقدر بنحو 
 530ىل مرت مكعب �لفرد س=نوá، و�رتقب ٔ�ن ترتاجع هذه الòس=بة إ  1000

س=نوات س=يعرف  10، حنن Nىل بعد 2025مرت مكعب يف ٔ�فق س=نة 
  . املغرب ٔ�زمة املاء

ملائية وحماربة اجنراف الزتممت يف الرب�مج احلكويم حبامية اUٔحواض ا
ل السدود بتوافق مع الس=ياسة الوطنية �لامء، واليت هتدف ٕاىل �Å وَ الرتبة وتَ 

 ٔUالية اN نة السدود من التدبري امحلايئ �لرتبة واملياه يفIحواض، وحامية حق
، )مليون مرت مكعب كتضيع س=نوe áس¡ب توÅل السدود 75(التوÅل 

حوض مايئ ذو ٔ�ولوية وبوترية س=نوية  18وذN äرب �ر�مج �لتدrل هيم 
س=نوات يه  4ٔ�لف هكgار، ٔ�ي اليوم مرت Nىل احلكومة  25تصل ٕاىل 

  . ٔ�لف هكgار 200
  ٔ�ش=نو اجنزتو، الس=يدة الوز�رة؟

äÜ ..ب والسؤال �ٓخرIنعم، الس=يدة الوز�رة؟ ال التعق.  

        ::::الس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسة
  .تفضل، تفضل الس=يد املس�شار

        : : : : املس�شار الس=يد محمد دعيدNةاملس�شار الس=يد محمد دعيدNةاملس�شار الس=يد محمد دعيدNةاملس�شار الس=يد محمد دعيدNة
ٔ�يضا متت املصادقة Nىل التقر�ر املتعلق ��طط الوطين �لامء من طرف 

اذ التقر�ر الهيئة اLامئة �لم�لس اNUٔىل �لامء، ³ري ٔ�ن املصادقة اñهنائية Nىل ه
س�مت rالل اLورة العارشة �لم�لس اNUٔىل �لامء واملناخ، ا�يل هاذي مدة 

  .هو مل جيمتع يف دورته العارشة
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وäÜ، ما ابقا¦ش ال�م الفضفاض العام، ابغينا إالجراءات امللموسة، 
اليوم التدبري انتاع املاء وطريقة تدبري املاء كتعرف يف املغرب Nدة معيقات 

من مضهنا تعدد املتدrلني يف هاذ اEال، مفىت س=يصبح مgدrل وعراقIل، 
  واÅد من W�ٔل حامية هذه الرثوة الوطنية واحلفاظ Nلهيا؟

س=يعرف املغرب ٔ�زمة املاء، �متىن ٔ�ن ال  Uٔ2025ن كام س=بق لنا ٔ�رش� 
نصل ٕاىل هاذ املس=توى بفضل بطبيعة احلال الس=ياسة واحلاكمة يف تدبري 

واrا ³ري ما ابغي�ش �زيد يف .. ح �درة يف املس=تق~لهذه الرثوة اليت س=تصب
  ...الوقت �ش تعطيين حىت ٔ��

        ::::الس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسة
  واش �يق عندك يش ٕاضافة؟.. 6نية 50وراه عندك 

تفضيل الس=يدة الوز�رة، ال دا�ر التدبري ٔ��، دا�ر التدبري، الس=يد 
نعطي املس�شار، شوف بنفس العداª وا�يل اعطيت �لمس�شار�ن ك 

ٔ�� ا�يل كòسري الس=يد .. تفضيل الس=يدة الوز�رة.. نفس.. �لوزراء
املس�شار،ال ، NادN ،ªادª، ال، ما تد�ر مالحظة حىت انت اÅرتم، عندك 

  .6نية زايدة، اÅرتCا 50
  .تفضيل الس=يدة الوز�رة

الس=يدة الوز�رة املنتدبة Lى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبõFة، امللكفة الس=يدة الوز�رة املنتدبة Lى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبõFة، امللكفة الس=يدة الوز�رة املنتدبة Lى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبõFة، امللكفة الس=يدة الوز�رة املنتدبة Lى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبõFة، امللكفة 
        ::::اءاءاءاء�مل�مل�مل�مل

كòشكر الس=يد املس�شار Nىل ٕاملامه يعين القريب من قطاع املاء، وهذا 
  .ٕان يدل Nىل يشء Nىل Ðهýم اÜي يوليه لهذا القطاع

ٔ�وال، حيسب لهذه احلكومة ٔ�هنا ٔ�خرجت ا�طط الوطين �لامء ٕاىل 
  .الوجود، وهذا جيب NÐرتاف به، وما ميكمنش ينكرو ٕاال WاÅد

NUٔىل �لامء واملناخ ا�يل هو هيئة اس�شارية ولFس ë ف� يتعلق �Eلس ا
ٕاطالقا صالحIة احلسم يف ا�طط الوطين �لامء، سوف ي¡ت فIه، عندو 
³ري حق البت فIه، Uٔن من س=يقرر يف مصري ا�طط الوطين �لامء هو 

هاذ اليش اكمل اك�ن يف . اEلس احلكويم اÜي سوف يصادق Nليه مبرسوم
  .ودق Nليه داrل هذه املؤسسةقانون املاء اÜي ص

حنن اUٓن، بتòس=يق �م مع رئاسة احلكومة، يف إالNداد ا�لوFWس�Iيك 
 ،ªادة يرتٔ�سها صاحب اجلالN ورةLورة، وكتعرفوا هاذ اLواملادي لهاذ ا
Uٔن اLورات اUٔخرى اكمÛ Yرٔ�سها صاحب اجلالª، و�لتايل ماكن انعقادها 

Nىل ٔ�ي، اح]ا من الناحIة املادية .. اجلهةو�رخي انعقادها يعين يعاد ٕاىل 
والعلمية راه واWد�ن، من الناحIة ٔ�يضا ا�لوFWس�IكIة راه واWد�ن، 

  .كنحرضو التحضريات
�متىن ٔ�نه ٕان شاء هللا يف القريب العاWل عند اLخول الس=يايس يمت 

Nام من  13عقد هذه اLورة، وسوف حيسب ٔ�يضا لهذه احلكومة ßوهنا بعد 
دت احلياة يف هذه الهيئة ال�رشيعية ٕان شاء هللا Ðس�شارية ا�يل امجلود N�ٔا

  .³ادي ت¡ت يف ا�طط الوطين �لامء

ٔ�زمة ماء، ٔ�ؤكد لمك، الس=يد املس�شار، ٔ�ن املغرب لن يعرف ٔ�زمة ماء 
 3500ٕان شاء هللا، ٕاىل ما اكفاتناش مIاه السدود واملياه اجلوفIة، عند� 

ة حنسد Nلهيا، واLوª وال احلكومة قادرة ßيلومرت من الشواطئ، وهاذي نعم
لالس�cر يف جمال حتلية املياه لضامن اUٔمن املايئ �لمواطنني، ولتوفري املاء 

  .الصاحل �لرشب مجليع املواطنني املغاربة
  .وشكرا

        ::::الس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسة
  .شكرا الس=يدة الوز�رة

د العامل السؤال الثالث موضوNه بعض اخgالالت الرب�مج الوطين لزتوي
اللكمة ÅUٔد السادة املس�شار�ن من الفريق . القروي �ملاء الصاحل �لرشب
  .احلريك لتقدمي السؤال، تفضل

        ::::املس�شار الس=يد عبد القادر قوضااملس�شار الس=يد عبد القادر قوضااملس�شار الس=يد عبد القادر قوضااملس�شار الس=يد عبد القادر قوضاضضضض
  .شكرا الس=يد الرئFس

  الس=يدة الوز�رة،
  السادة املس�شار�ن،

  الس=يدة الوز�رة،
rUٔنه السؤال اUٔ كáال لنا الرشف ٔ�� وIري يف هاذ الوالية ٔ�وال، واق

وÜا، كنطلب من الرئFس ما . ٕان شاء هللا، دáل اEلس، ٕان شاء هللا
  .حياس¡]Fش Nىل الوقت، Uٔنه ٔ�� �ٓخر واÅد ا�يل غهنرض

  :الس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسة
  .تفضل

  :املس�شار الس=يد عبد القادر قوضااملس�شار الس=يد عبد القادر قوضااملس�شار الس=يد عبد القادر قوضااملس�شار الس=يد عبد القادر قوضاضضضض
كام تعلمون، الس=يدة الوز�رة، يعترب الرب�مج الوطين لزتويد العامل 

لصاحل �لرشب من اUٔوراش الكربى اليت م]حها املغرب القروي �ملاء ا
  .اUٔولوية، نظرا الرتباط حIاة إال¥سان هبذه املادة احليوية

، ومل Ûكن الساكنة املزودة �ملاء تت�اوز 1994وانطلق الرب�مج س=نة 
، مما جعل املغرب ينال تنوهيا 2013س=نة  %94، لتصل الòس=بة ٕاىل 14%

ية املطروÅة حبدة، واليت جسلناها يف خمتلف دوليا واسعا، ولكن إالشاكل 
شاكáت ساكنة العامل القروي، يه ßون الرب�مج مل þس=تطع ٕايصال املاء 
الصاحل �لرشب �تلف اLواو�ر واملنازل، ومل يFرس الزتود به، ومل يوزNه 
eشلك مgاك� Nىل امجليع، بل ال زالت الساكنة تعFش الويالت يف تنقلها 

ملاء، ؤ�نمت تعلمون وعورة املساä يف املناطق اجلبلية ٕاىل نقط تواWد ا
  .والقروية

  : بناء Nليه، ¥سائلمك، الس=يدة الوز�رة
ما هو تقIميمك �لرب�مج الوطين لزتويد العامل القروي �ملاء الصاحل  -

  �لرشب؟
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هل هناك يف اUٔفق ٕاجراءات وتدابري ٕ�ماكن حتقIق التوزيع املتاك�  -
Lىل خمتلف اN ور، لتجنب مشاق التنقل حول نقط متركز �لامءLواو�ر وا

  املاء؟
  .شكرا

        ::::الس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسة
  .اللكمة لمك، الس=يدة الوز�رة. شكرا

الس=يدة الوز�رة املنتدبة Lى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبõFة، امللكفة الس=يدة الوز�رة املنتدبة Lى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبõFة، امللكفة الس=يدة الوز�رة املنتدبة Lى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبõFة، امللكفة الس=يدة الوز�رة املنتدبة Lى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبõFة، امللكفة 
        ::::�ملاء�ملاء�ملاء�ملاء

  الس=يد املس�شار، 
ال تعممي Ûزويد �لفعل املغرب حقق Nدة ماكسب وتقدم Wد Cم يف جم

الساكنة القروية �ملاء الصاحلة �لرشب، ٕاذ انتقلت ¥س=بة الزتويد كام ذßرتو، 
Åاليا، مث ارتفع  %94ٕاىل حوايل  1994يف  %14الس=يد املس�شار، من 

مليون درمه ٕاىل مليار درمه س=نوá،  200ٔ�يضا Ðس�cر الس=نوي من 
ن ë وقع Wد Cم Nىل وهذا اكن ë وقع Wد Cم Nىل الساكنة احمللية، اك

التمنية داrل هاذ املناطق، ؤ�يضا Nىل التمنية ال¡رشية بصفة Nامة، 
  .و�خلصوص متدرس الفgيات القروáت

هباذ اEال هناك �لفعل ¥س=بة الزتويد كتعرف واÅد النوع دáل 
Ðخgالالت، واÅد النوع دáل Nدم التوازن ما بني اجلهات، �يق هناك 

Iام به، و�خلصوص مواÎة العامل القروي ٔ�و ما يصطلح معل Cم جيب الق 
Nليه �لعامل القروي العميق ا�يل ال زالت فIه ¥س=بة الزتويد ٔ�قل من املعدل 
الس=نوي، وا�يل ßيعرف Nدة ٕاßراهات كتعرفوها مجيعا، يه ¦ش�ت الساكنة 
ا�يل كتبقى معزوª، اLواور مش=ت�ني، مث حمدودية املوارد املائية املتاÅة 

ليا، ما كتكو¥ش مgوفرة Uٔن م]اطق ج~لية، مث ٔ�يضا صعوبة التضارþس حم 
  .ا�يل ßيصعب معها مد الق]وات يف اجلبال واملòشlٓت املائية الكربى

ٕاال ٔ�نه �لفعل يف ٕاطار Nداª جمالية، ويف ٕاطار احلق يف الولوج ٕاىل 
رمه يف املليار درمه، اس�مثرت فهيا مليار د 4املاء، هناك اس�cرات تقدر بـ 

ٕاطار عقدة الرب�مج ما بني املكgب الوطين �لكهر�ء واملاء الصاحل �لرشب 
، ا�يل رصدت واÅد الغالف مايل Wد 2015واLوª ا�يل توقعت س=نة 

مليون  100املليار و 3املليار، اس=هتP م]ه جزء، وابقات  C4م، تقريبا 
معدل ٔ�قل من درمه، ا�يل موÎة �Uٔساس لهاذ املناطق ا�يل الزال فهيا 

املعدل الس=نوي، بتòس=يق �م مع مد�رية امجلاNات احمللية، وا�يل كهتدف 
�Uٔساس ٕاىل Ûزويد املناطق املعزوª، اLواو�ر ا�يل كتعرف واÅد 

مليون درمه بتòس=يق �م مع  725ال�ش�ت، ا�يل هناك اس�cر يقدر بـ 
  .مد�رية امجلاNات احمللية

ٔ�صبح املواطن القروي ال �كgفي فقط مث ٔ�يضا إاليصال الفردي، اUٓن 
�لنافورات ا�يل ٔ�دت اLور دáلها، ؤ�ثب�ت حمدود�هتا، املواطن القروي 
اUٓن ٔ�صبح يلح، وهذا من حقو انطالقا من حق دس=توري، ٔ�نه يتوفر Nىل 

ٕايصال فردي داrل املزنل دáلو، وهاذ إاليصاالت الفردية يعين اح]ا ³اديني 
ال الفردي، ٕاال ٔ�نه مشرتط فIه ٔ�نه املسامهة دáل فهيا من W�ٔل ¦شجيع إاليص

امجلاNات القروية ومسامهة ٔ�يضا املواطن بواÅد املقدار ا�يل هو �راعي 
اrLل دáلو، مث ٔ�يضا رضورة التوفر Nىل نظام الرصف الصحي، ما 
ßميك]لFش ٔ�� نعطي املا واك�ن مشلك دáل التلوث يف امجلاNات القروية ا�يل 

ٔ�مه العوائق ف� يتعلق بزتويد العامل القروي �ملاء الصاحل هو ٔ�يضا þشلك 
  .�لرشب

  .شكرا الس=يد املس�شار

        ::::الس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسة
 .اللكمة لمك، الس=يد املس�شار، يف ٕاطار التعقIب. شكرا

        ::::املس�شار الس=يد عبد القادر قوضااملس�شار الس=يد عبد القادر قوضااملس�شار الس=يد عبد القادر قوضااملس�شار الس=يد عبد القادر قوضاضضضض
  .شكرا الس=يد الرئFس

وهو جgو املا،  يف احلقIقة يف �ٓخر اجلواب دäá ٔ�رشت ملربط الفرس،
حصيح، ولكن جgو حىت �Ëواور ودرتو هلم ح]فIة يف الوسط، راه ما 
اكيòش، الس=يد الوز�رة، الناس �غية الربط الفردي، الربط ميل ¦شعر بlٔنه 
املاء عندها يف اLار دáلها، اك�ن rاصيات دáل املناطق، واش املرا متيش 

هبا، ٕايوا �رجعو Üاك العهد �ريقات دáل املاء اجتي  ß2يلومرت �ش هتز  3
ٕاخل، هذا مايش Åل يف احلقIقة، ... دáل اجلف]ة وذاك يك ßيققولوا املطفIة

هذا ٕاىل اخرستو فIه الفلوس، حصيح املاء وصل حىت �Ëواور، ولكن 
  .ßيخصو يوصل �Ëيور

 ªابغيت ندوش هيود يل املاء من الفوق، مايش منيش جنيب السطو ��ٔ
سان þشعر هباذ املا، وþشعر �Uٔمهية والقمية دáلو �كهبم Nيل، هذا إال¥ 

  .واEهود ا�يل دارتو احلكومة ٕاىل كنتو وصلتوه ليه �Ëار
ßيلومرت �ش  3ٔ�ما هباذ الطريقة راه مايش صاحل، و³ادي منيش ٔ�� 

¥رشي املا وجنيبو �Ëار، راه الس=يد عندو اجلب يف اLار دáلو كFرشي 
درمه بال هاذ الصداع اكع لكو، Uٔنه املرشوع  200الاكمIون دáل املا بـ 

  .مزáن، ولكن لÔٔسف �قص لو �ش توصلوه �لناس þس=تافدوا م]و
هذا هو اNالش طرح]ا هذا السؤال، السؤال ßيخصمك تفكروا ٕاىل اكن 
عندمك، Uٔنه اح]ا اتصلنا �ملد�ر دáل املكgب الوطين �لامء يف املنطقة ا�يل 

زرت، راه اك�ن دواو�ر ا�يل Å¡سوا هاذ كهنرض Nلهيا، Uٔنه امشFت 
احلنفIات �ش ما يد�رومهشاي، اك�ن يف تزيطوطني، يف دوار اوالد 
FNىس، ٕاحر�اكÛن، راه Å¡سومه وداروا معهم الصداع �ش يبعدومه من متا، 

ßيلومرت وتقول يل سري  Uٔ4نه مايش Åل هذا، متيش د�ر يل ح]فIة بعيدة 
  .اسقي مهنا، مايش Åل ٔ�بدا

، ßيخصمك تفكروا Wدá �ش تعاودوا هاذ اLراسة، تعاود Ûربطوا وÜا
س=باª يف دارو وþشعر بlٔنه اك�ن ذاك اليش، �لس=يد املا يف دارو، حيل 

احلكومة دارت شغلها ووصلت يل املاء، ٔ�ما تد�رو يل يف الرشق، ومنيش 



 2015 �ريلدورة �ٔ  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

26 

 )م 2015 ليوزيو  21( ه 1436 شوال 4

  .عندو هذا مايش Åل
  .شكرا الس=يد الرئFس

        ::::الس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسة
  . س�شارشكرا الس=يد امل 

  .اللكمة لمك، الس=يدة الوز�رة، يف ٕاطار الرد Nىل التعقIب

الس=يدة الوز�رة املنتدبة Lى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبõFة، امللكفة الس=يدة الوز�رة املنتدبة Lى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبõFة، امللكفة الس=يدة الوز�رة املنتدبة Lى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبõFة، امللكفة الس=يدة الوز�رة املنتدبة Lى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبõFة، امللكفة 
        ::::�ملاء�ملاء�ملاء�ملاء

نذßرو اLور دáل النافورات ٔ�و إاليصاالت امجلاعية Uٔهنا ٔ�دت الوظيفة 
 10حىت  6، 5كترضب دáلها يف واÅد الوقت ا�يل اكن فهيا الناس ا�يل 

  .الكIلومرت يومIا �ش جتلب املا
مرتو  500هاذ النافورات ا�يل يه ٔ�كرب مسافة عن طريق ساكنة 

الكIلومرت، ولكن اUٓن الوعي Lى املواطن القروي راه ارىق، وىل  3مايش 
  .حىت هو ßيطالب من حقو �ٕاليصاالت الفردية ßبايق املواطنني املغاربة

دية راه اك�ن اتفاقIة مع امجلاNات املعنية بlٔهنا رشيطة هاذ إاليصاالت الفر 
  من اñمتويل، ما ميكòش املكgب الوطين بوÅدو ميول هاذ  %50توفر Nىل 

املشاريع Uٔهنا مشاريع يعين كتطلب اس�cرات Wد Cمة، مث ٔ�يضا التلكفة 
 7درمه ا�يل كمتيش لبعض اUٔحIان Nىل  3000دáل الربط ا�يل يه 

س=نني،  N7ىل  3500درمه وال  3000ن ميكن خيلص ذيك اس=نني، املواط
ولكن يف بعض اUٔحIان ثق يب، الس=يد املس�شار، اك�ن بعض الساكن هام 
ا�يل كريفضوا الربط الفردي، ما تF~غيوش، املا اÅداه وما ßيبغيوش يد�روا 
الربط الفردي Uٔنه عندو بديل، وهاذ البديل كFس=هتلكوا بطرق ا�يل يه 

  .�يل قد ¦شلك مشلك Nىل حصة املواطنني³ري سلمية، وا
Nىل ٔ�ي هو اكن هناك مكرشوع من حتويل الربط امجلاعي ٕاىل الربط 
الفردي رشيطة Ðلزتام ب¡]ود االتفاقIات ا�يل كرتبطها مع امجلاNات القروية 

  .املعنية
  .شكرا

        ::::الس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسةالس=يد رئFس اجللسة
ت شكرا الس=يداشكرا الس=يدة الوز�رة، شكرا الس=يدان الوز�ران، 

  . والسادة املس�شار�ن Nىل مسامهتمك القمية معنا يف هاته اجللسة

  ....ونgòقل اUٓن ٕاىل اجللسة اونgòقل اUٓن ٕاىل اجللسة اونgòقل اUٓن ٕاىل اجللسة اونgòقل اUٓن ٕاىل اجللسة ا����صصة �ل�رشيعصصة �ل�رشيعصصة �ل�رشيعصصة �ل�رشيع


