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        حمرض اجللسة التاسعة عرشةحمرض اجللسة التاسعة عرشةحمرض اجللسة التاسعة عرشةحمرض اجللسة التاسعة عرشة

  ).2015د,سمرب  22( 1437ربيع أ"ول  10الثال:ء : التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
املس�شار السJيد عبد إالاله احللوطي، اخلليفة الثاين لرئ?س جملس : الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة

  .املس�شار�ن
  .ساعتان، ابتداء من الساRة الرابعة واQقLقة أ"ربعني بعد الزوال: التوقLتالتوقLتالتوقLتالتوقLت

  Yاقشة أ"سJئW الشفهيةم  ::::Uدول أ"عاملUدول أ"عاملUدول أ"عاملUدول أ"عامل

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

        ::::املس�شار السJيد عبد إالاله احللوطي، رئ?س اجللسةاملس�شار السJيد عبد إالاله احللوطي، رئ?س اجللسةاملس�شار السJيد عبد إالاله احللوطي، رئ?س اجللسةاملس�شار السJيد عبد إالاله احللوطي، رئ?س اجللسة
        ....eمس هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Rىل ٔ�رشف املرسلنيeمس هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Rىل ٔ�رشف املرسلنيeمس هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Rىل ٔ�رشف املرسلنيeمس هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Rىل ٔ�رشف املرسلني

�Rلن عن افgتاح اجللسةٔ�Rلن عن افgتاح اجللسةٔ�Rلن عن افgتاح اجللسةٔ�Rلن عن افgتاح اجللسةٔ....        
        السادة الوزراء احملرتمون،السادة الوزراء احملرتمون،السادة الوزراء احملرتمون،السادة الوزراء احملرتمون،

        مني،مني،مني،مني،السJيدات والسادة املس�شار�ن احملرت السJيدات والسادة املس�شار�ن احملرت السJيدات والسادة املس�شار�ن احملرت السJيدات والسادة املس�شار�ن احملرت 
من اQسJتور، ووفقا ملقgضيات النظام  100معال بnٔحاكم الفصل 

اQاyيل uلس املس�شار�ن، خيصص اuلس هذه اجللسة ٔ"سJئW السادة 
  .املس�شار�ن ؤ�جوبة احلكومة Rلهيا

وق�ل الرشوع يف تناول أ"سJئW الشفهية املدرUة يف Uدول أ"عامل، 
ة، �رحام Rىل رو� السJيدة زلي�ة ٔ�دعو اuلس املوقر لتالوة سورة الفاحت

النارصي مس�شارة صاحب اجلال� والسJيد ٕا�راهمي فرج احلاجب املليك 
السابق، وا��ان وافهتام املنية يف حبر هذا أ"سJبوع، سائلني هللا عز وUل 

وٕا� "ؤ�ن يلهم ذوهيام الصرب والسلوان، ٔ�ن ,شمل الفقLد�ن eلرمحة واملغفرة 
  ".� وٕان ٕاليه راجعون

باسم اهللا الرحمن الرحيم، الحمد هللا رب العالمين، الرحمان "

الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط 

المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم وال 

�ٓمني". الضالين.  
سJب�ان ربك رب العزة عام يصفون وسالم Rىل املرسلني وامحلد � 

  .ملنيرب العا
وا"ٓن ٔ�عطي اللكمة �لسJيد أ"مني ٕالطالع اuلس Rىل ما Uد من 

  .مراسالت وٕاRال�ت، اللكمة �لسJيد أ"مني فليتفضل مشكورا

        ::::املس�شار السJيد ٔ�محد خلريف، ٔ�مني اuلساملس�شار السJيد ٔ�محد خلريف، ٔ�مني اuلساملس�شار السJيد ٔ�محد خلريف، ٔ�مني اuلساملس�شار السJيد ٔ�محد خلريف، ٔ�مني اuلس
        ....شكرا السJيد الرئ?سشكرا السJيد الرئ?سشكرا السJيد الرئ?سشكرا السJيد الرئ?س

        السJيدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،السJيدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،السJيدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،السJيدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
        السJيدة الوز�رة،السJيدة الوز�رة،السJيدة الوز�رة،السJيدة الوز�رة،

        السJيد الوز�ر احملرتم،السJيد الوز�ر احملرتم،السJيد الوز�ر احملرتم،السJيد الوز�ر احملرتم،

¨سJبة لٔ§سJئW اليت توصلت هبا رئاسة جملس املس�شار�ن ٕاىل £اية eل 
        :، فه»ي اكلتايل2015دجYرب  22يوم الثال:ء 

  سؤ®؛ R :94دد أ"سJئW الشفهية -

 .سؤ® R :12دد أ"سJئW الكgابية -
  .شكرا السJيد الرئ?س

        ::::السJيد رئ?س اجللسةالسJيد رئ?س اجللسةالسJيد رئ?س اجللسةالسJيد رئ?س اجللسة
        . . . . شكرا السJيد أ"منيشكرا السJيد أ"منيشكرا السJيد أ"منيشكرا السJيد أ"مني

W ا"ٓنية املو±ة ٕاىل قطاع و°سJهتل Uدول ٔ�عامل هذه اجللسة eٔ"سJئ
الشؤون اخلارجLة والتعاون، ويه ٔ�سJئW �متزي بوµدة موضوعها، ³ا 

  .سJنعرضها دفعة واµدة
السؤال ا"ٓين أ"ول وموضوRه قرار احملمكة أ"وربية، اللكمة ٔ"µد 
السادة املس�شار�ن من الفريق اQسJتوري اQميقراطي ®ج«عي لتقدمي 

  .السؤال

        ::::د محمد Rدالد محمد Rدالد محمد Rدالد محمد Rدالاملس�شار السJياملس�شار السJياملس�شار السJياملس�شار السJي
        السJيدان الوز�ران احملرتمان،السJيدان الوز�ران احملرتمان،السJيدان الوز�ران احملرتمان،السJيدان الوز�ران احملرتمان،

        السJيد الوز�ر احملرتم،السJيد الوز�ر احملرتم،السJيد الوز�ر احملرتم،السJيد الوز�ر احملرتم،
        السJيدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،السJيدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،السJيدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،السJيدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

ن?ت Rرب مسار Àرخيي ٕان العالقات بني املغرب و®حتاد أ"وريب بُ 
حىت ا"ٓن، حLث ٔ�صبح املغرب حيظى بدور الرشيك  1963طويل مYذ 

  . لالحتاد أ"وريب
كة بني املغرب وإالحتاد أ"وريب خضعت ق�ل كام ٔ�ن اتفاقLات رشا

التوقLع Rلهيا وإالقرار مبضامLهنا ٕاىل املصادقة Rرب مراµل، شارÉت فهيا لك 
  . كومLة، وصادقت Rلهيا الربملا�ت املعنيةاحل£ري املؤسسات احلكومLة و 

وما يثري اسJتغرابنا هو التطاول ا³ي مارسه مر�زقة ٔ�Rداء املغرب، بل 
املغريب، ول?س فقط خصوم الوµدة الرتابية، ا�³ن جترؤوا ٔ�Rداء النÍاح 

بوضع دعوى Qى احملمكة أ"وربية �لطعن يف مضامني الرشاكة أ"وربية 
  .املغربية

وحنن مكغاربة مجمعون، �لك ٔ�حزابنا ونقاeتنا ومجعياتنا و±اتنا ومدننا 
وقرا�، Rىل جشب هذه املناورات ورفض لك فعل صادر عن نية م�يتة 

 Ùهتدف املصاحل العليا واحليوية �لمغربJس.  
لكن ما يفاجÝنا eلفعل هو ما تضمنته البال£ات الرمسية �لحكومة 
ؤ"عضاهئا عن مفاnUٔة احلكومة هبذا املوضوع، ا³ي اكن �جت عن مسار 

  :داyل احملمكة أ"وربية، وجعلنا ذà ن�ساءل

 هل احلكومة مل �كن Rىل ٕاطالع Qeعوى؟ -

 يف ت��عها هذا امللف حىت فوجÝت eلقرار؟ هل احلكومة قرصت -

�مل �كن eٕماكن احلكومة الضغط لتجنب هذا القرار؟ -ٔ  
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  : يشء �ٓخر، السJيدة الوز�رة، نود ٕا:رته مبناسJبة هذا املوضوع

ما يه إالجراءات ®µرتازية اليت تتوقعها احلكومة لتجنب �ٓ:ر  -
 YافLا؟ تnٔكده اسJتæ  -ال قدر هللا  - ووقع تطبيق هذا القرار بعد 

 ملاذا تظل معظم م�ادالتنا مرهونة بوضع إالحتاد أ"وريب؟  -

�مل حين الوقت QبلوماسJي�Yا ٔ�ن تلعب دورها �لبحث عن ٔ�سواق  -ٔ
  Uديدة بnٓسJيا وٕافريقLا وروسJيا؟

  .شكرا السJيد الرئ?س

        ::::السJيد رئ?س اجللسةالسJيد رئ?س اجللسةالسJيد رئ?س اجللسةالسJيد رئ?س اجللسة
    . . . . شكرا السJيد املس�شارشكرا السJيد املس�شارشكرا السJيد املس�شارشكرا السJيد املس�شار

لصادر عن احملمكة السؤال ا"ٓين الثاين يف نفس املوضوع، حول القرار ا
أ"وربية، اللكمة ٔ"µد السادة املس�شار�ن من فريق التجمع الوطين 

  .لٔ§حرار، فليتقدم مقدم السؤال مشكورا

        ::::املس�شار السJيد عبد العز�ز بوهدوداملس�شار السJيد عبد العز�ز بوهدوداملس�شار السJيد عبد العز�ز بوهدوداملس�شار السJيد عبد العز�ز بوهدود
        ....شكرا السJيد الرئ?سشكرا السJيد الرئ?سشكرا السJيد الرئ?سشكرا السJيد الرئ?س

        السJيدة الوز�رة احملرتمة،السJيدة الوز�رة احملرتمة،السJيدة الوز�رة احملرتمة،السJيدة الوز�رة احملرتمة،
�صدرت احملمكة أ"وربية مؤخرا قرارا يقيض eٕلغاء االتفاق الفال�ٔ 

املوقع بني املغرب و®حتاد أ"وريب، هذا القرار ا³ي ٔ�:ر اس�Lاء وتنديدا 
من طرف اجلانب املغريب ولك املؤسسات والهيئات املهنية الفالحLة، 

  . وا³ي اكن مدعوما من طرف خصوم وµدتنا الرتابية
³ا °سائلمك، السJيدة الوز�رة احملرتمة، عن التدابري اليت مت اختاذها 

  هذا القرار واحلفاظ Rىل البناء التعاقدي بني الطرفني؟ ملوا±ة 
  .وشكرا السJيد الرئ?س

        ::::السJيد رئ?س اجللسةالسJيد رئ?س اجللسةالسJيد رئ?س اجللسةالسJيد رئ?س اجللسة
    . . . . شكرا السJيد املس�شارشكرا السJيد املس�شارشكرا السJيد املس�شارشكرا السJيد املس�شار

السؤال ا"ٓين الثالث، موضوRه قرار احملمكة أ"وربية eٕلغاء اتفاقLة 
الفالµة والصيد البحري املربمة بني ®حتاد أ"وريب واملغرب، اللكمة ٔ"µد 

  .املس�شار�ن من الفريق ®سJتقاليل السادة

        ::::املس�شار السJيد سJيدي محمد وQ الرشJيداملس�شار السJيد سJيدي محمد وQ الرشJيداملس�شار السJيد سJيدي محمد وQ الرشJيداملس�شار السJيد سJيدي محمد وQ الرشJيد
        السJيدة الوز�رة احملرتمة، السJيدة الوز�رة احملرتمة، السJيدة الوز�رة احملرتمة، السJيدة الوز�رة احملرتمة، 

�صدرت احملمكة أ"وربية �eلوÉسمبورغ حكام قضائيا eٕلغاء اتفاقLة ٔ
الفالµة والصيد البحري املربمة بني ®حتاد أ"وريب واملغرب، واليت مت 

بعد  2012هيا الربملان أ"وريب يف فربا�ر ، مث صادق Rل2010توقLعها سJنة 
  . Uلسات ونقاشات مðرية

  : à³ °سائلمك، السJيدة الوز�رة

ما يه ®نعاكسات السلبية لهذا القرار Rىل ®قgصاد الوطين  -
 òشلك Rام، وRىل قطاع الفالµة والصيد البحري òشلك yاص؟ 

مع وهل سJيكون لهذا القرار تnٔثري Rىل اتفاقLة التبادل احلر  -
 ®حتاد أ"وريب؟ 

وما يه إالجراءات والتدابري اليت س��gذها احلكومة محلاية  -
  املصاحل ®قgصادية لبالد�؟

  .شكرا

        ::::السJيد رئ?س اجللسةالسJيد رئ?س اجللسةالسJيد رئ?س اجللسةالسJيد رئ?س اجللسة
    . . . . شكرا السJيد املس�شارشكرا السJيد املس�شارشكرا السJيد املس�شارشكرا السJيد املس�شار

السؤال ا"ٓين الرابع، موضوRه حمك احملمكة أ"وربية أ"yري، اللكمة ٔ"µد 
  .السادة املس�شار�ن من الفريق ®شرتايك

        ::::املس�شار السJيد ٔ�بو �كر عبيداملس�شار السJيد ٔ�بو �كر عبيداملس�شار السJيد ٔ�بو �كر عبيداملس�شار السJيد ٔ�بو �كر عبيد
        السJيد الرئ?س،السJيد الرئ?س،السJيد الرئ?س،السJيد الرئ?س،

        السJيدة الوز�رة احملرتمة،السJيدة الوز�رة احملرتمة،السJيدة الوز�رة احملرتمة،السJيدة الوز�رة احملرتمة،
        السادة والسJيدات املس�شار�ن احملرتمني،السادة والسJيدات املس�شار�ن احملرتمني،السادة والسJيدات املس�شار�ن احملرتمني،السادة والسJيدات املس�شار�ن احملرتمني،

°سائلمك، السJيدة الوز�رة، عن yلفLة حمك احملمكة أ"وربية أ"yري؟ كام 
  °سائلمك عن تداعياته Rىل مسJتوى العالقات املغربية أ"وربية؟ 

  .شكرا

        ::::سةسةسةسةالسJيد رئ?س اجلل السJيد رئ?س اجلل السJيد رئ?س اجلل السJيد رئ?س اجلل 
    . . . . شكرا السJيد املس�شارشكرا السJيد املس�شارشكرا السJيد املس�شارشكرا السJيد املس�شار

السؤال ا"ٓين اخلامس، موضوRه قرار احملمكة أ"وربية املتعلق eالتفاق 
الفال�، اللكمة ٔ"µد السادة املس�شار�ن من الفريق احلريك لتقدمي 

  .السؤال

        ::::السJباعيالسJباعيالسJباعيالسJباعي    املس�شار السJيد م�اركاملس�شار السJيد م�اركاملس�شار السJيد م�اركاملس�شار السJيد م�ارك
  .املس�شار صاحب السؤاليلتحق بعد مل 

        ::::السJيد رئ?س اجللسةالسJيد رئ?س اجللسةالسJيد رئ?س اجللسةالسJيد رئ?س اجللسة
  نعم؟

        ::::السJباعيالسJباعيالسJباعيالسJباعي    املس�شار السJيد م�اركاملس�شار السJيد م�اركاملس�شار السJيد م�اركاملس�شار السJيد م�ارك
  ..من بعد

        ::::السJيد رئ?س اجللسةالسJيد رئ?س اجللسةالسJيد رئ?س اجللسةالسJيد رئ?س اجللسة
مكة أ"وربية، اللكمة ٔ"µد السؤال ا"ٓين السادس، موضوRه قرار احمل

السادة املس�شار�ن من اuموRة الكYفدرالية اQميقراطية �لشغل لتقدمي 
 . السؤال

        ::::املس�شار السJيد املبارك الصادياملس�شار السJيد املبارك الصادياملس�شار السJيد املبارك الصادياملس�شار السJيد املبارك الصادي
        ....شكرا السJيد الرئ?سشكرا السJيد الرئ?سشكرا السJيد الرئ?سشكرا السJيد الرئ?س

        السJيدة الوز�رة،السJيدة الوز�رة،السJيدة الوز�رة،السJيدة الوز�رة،
        السJيد�ن الوز�ر�ن،السJيد�ن الوز�ر�ن،السJيد�ن الوز�ر�ن،السJيد�ن الوز�ر�ن،
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        السادة والسJيدات املس�شارات واملس�شار�ن،السادة والسJيدات املس�شارات واملس�شار�ن،السادة والسJيدات املس�شارات واملس�شار�ن،السادة والسJيدات املس�شارات واملس�شار�ن،
�لبول?ساريو يف ا"ٓونة أ"yرية من طبعا كثفت ا�لوبيات املساندة 

حتراكهتا، مما نتج عنه اسJتصدار احملمكة أ"وربية لقرارها أ"yري òشnٔن 
  . االتفاقLة الفالحLة بني املغرب و®حتاد أ"وريب

³ا °سائلمك، السJيدة الوز�رة، عن مدى جناRة دبلوماسJي�Yا حىت ال 
  رشوRة بدل تقو�هتا؟ نضطر يف لك مرة ٕاىل ردود ٔ�فعال تضعف مواقفYا امل 

  .شكرا

        ::::السJيد رئ?س اجللسةالسJيد رئ?س اجللسةالسJيد رئ?س اجللسةالسJيد رئ?س اجللسة
    ....شكرا السJيد املس�شار احملرتمشكرا السJيد املس�شار احملرتمشكرا السJيد املس�شار احملرتمشكرا السJيد املس�شار احملرتم

السؤال ا"ٓين السابع، موضوRه تداعيات قرار احملمكة أ"وربية òشnٔن 
االتفاق الفال�، اللكمة ٔ"µد السادة املس�شار�ن من فريق أ"صا� 

  . واملعارصة

        ::::املس�شار السJيد احلب?ب �ن الطالباملس�شار السJيد احلب?ب �ن الطالباملس�شار السJيد احلب?ب �ن الطالباملس�شار السJيد احلب?ب �ن الطالب
        ....الرئ?سالرئ?سالرئ?سالرئ?سشكرا السJيد شكرا السJيد شكرا السJيد شكرا السJيد 

        ....eمس هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Rىل yري املرسلنيeمس هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Rىل yري املرسلنيeمس هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Rىل yري املرسلنيeمس هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Rىل yري املرسلني
        السJيدة الوز�رة،السJيدة الوز�رة،السJيدة الوز�رة،السJيدة الوز�رة،

نود ٔ�ن °سائلمك عن إالجراءات ا�يل £ادي yÀذوا يف µا� احلمك 
د�لمك؟  (le plan B)إالسJتYæايف ا�يل Éِيؤيد احلمك ®بتدايئ، ٔ�شJنو هو 

مي ا�اطر سJات د�لنا جيب تق Rلام ٔ�نه امجليع التقط اليوم بnٔنه eل¨سJبة �لصادر 
  . والبحث Rىل ٔ�سواق Uديدة
  .وشكرا السJيدة الوز�رة

        ::::السJيد رئ?س اجللسةالسJيد رئ?س اجللسةالسJيد رئ?س اجللسةالسJيد رئ?س اجللسة
        ....شكرا السJيد املس�شار احملرتمشكرا السJيد املس�شار احملرتمشكرا السJيد املس�شار احملرتمشكرا السJيد املس�شار احملرتم

السؤال ا"ٓين الثامن، موضوRه قرار احملمكة أ"وربية القايض بتعليق 
لكمة اتفاقLة الفالµة والصيد البحري املربمة بني املغرب وإالحتاد أ"وريب، ال

  .ٔ"µد السادة املس�شار�ن من فريق العدا� والتمنية

        ::::املس�شار السJيد احلسني العبادياملس�شار السJيد احلسني العبادياملس�شار السJيد احلسني العبادياملس�شار السJيد احلسني العبادي
        السJيد الرئ?س،السJيد الرئ?س،السJيد الرئ?س،السJيد الرئ?س،
        السJيدة الوز�رة،السJيدة الوز�رة،السJيدة الوز�رة،السJيدة الوز�رة،

        السJيد�ن الوز�ر�ن،السJيد�ن الوز�ر�ن،السJيد�ن الوز�ر�ن،السJيد�ن الوز�ر�ن،
�:ر قرار احملمكة أ"وربية ا³ي ٔ�مر ®حتاد أ"وريب بتعليق اتفاقLة ٔ

ن أ"وريب سJنة الفالµة والصيد البحري مع املغرب، اليت صادق Rلهيا الربملا
، اس�Lاء Qى امجليع، نظرا لنفحته السJياسJية وا³ي يرضب يف العمق 2012

  .العالقات إالسرتاتيجية بني املغرب و®حتاد أ"وريب
  :³ا °سائلمك، السJيدة الوز�رة

هل ت��عمت هذا امللف مYذ رفع اQعوى ٔ�مام احملمكة أ"وربية ومقمت  -

 eٕالجراءات الالزمة؟

إالجراءات املسJتعWÍ املزمع اختاذها لرد ®عتبار :نيا، ما يه  -
�لمغرب وRالقgه إالسرتاتيجية مع ®حتاد أ"وريب، بعد صدور هذا القرار 

  املعيب ا³ي تطاول Rىل صالحLات أ"مم املت�دة يف الصحراء املغربية؟
  .وشكرا

        ::::السJيد رئ?س اجللسةالسJيد رئ?س اجللسةالسJيد رئ?س اجللسةالسJيد رئ?س اجللسة
        . . . . شكرا السJيد املس�شارشكرا السJيد املس�شارشكرا السJيد املس�شارشكرا السJيد املس�شار

تداعيات قرار احملمكة أ"وربية Rىل  السؤال ا"ٓين التاسع، موضوRه
املغرب، اللكمة ٔ"µد السادة املس�شار�ن من فريق ®حتاد العام ملقاوالت 

  .املغرب

        ::::املس�شارة السJيدة �ئW مLة التازياملس�شارة السJيدة �ئW مLة التازياملس�شارة السJيدة �ئW مLة التازياملس�شارة السJيدة �ئW مLة التازي
        السJيد الرئ?س،السJيد الرئ?س،السJيد الرئ?س،السJيد الرئ?س،

        السJيدة الوز�رة، السJيدة الوز�رة، السJيدة الوز�رة، السJيدة الوز�رة، 
        ،،،،السادة الوزراءالسادة الوزراءالسادة الوزراءالسادة الوزراء

        ....السJيدات والسادة املس�شار�ن احملرتمنيالسJيدات والسادة املس�شار�ن احملرتمنيالسJيدات والسادة املس�شار�ن احملرتمنيالسJيدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني
ر احملمكة أ"وربية òشnٔن الطعن يف االتفاقLة بني eندهاش Éبري، تلقLنا قرا

  . املغرب وإالحتاد أ"وريب، املتعلقة eملنتÍات الفالحLة والصيد البحري
امحلو� السJياسJية لهذا القرار واحضة، اجلهاز القضايئ أ"وريب جتاوز 
القرار السJيادي لهيئات ®حتاد أ"وريب، وحرش نفسه يف موضوع يتÍاوز 

مكة القضائية، وبعيدا لك البعد عن الروابط التارخيية صالحLات احمل
  .وإالسرتاتيجية اليت جتمع بالد� eالحتاد أ"وريب �رشيك ٔ�سايس

ٕان انعاكسات هذا القرار القضايئ قد �كون وخمية، ولهذا Rىل احلكومة 
كام ندعوها لتطو�ر . ٔ�ن �كون µازمة يف اQفاع عن مصاحل املصدر�ن املغاربة

وتنويعها يف خمتلف اuاالت ®قgصادية مع مجموRات ٕاقلميية دولية  العالقات
  . جYوب -و±وية ٔ�خرى وتعز�ز التعاون جYوب

ويف انتظار ٔ�ن يت�ذ إالحتاد أ"وريب التدابري املناسJبة من ٔ�Uل ٕاجياد 
ما يه اخلطوات : µل هنايئ لهذا إالجراء، °سائلمك، السJيدة الوز�رة احملرتمة

  تصحيح هذه الوضعية؟ اليت مقمت هبا ل 
  .وشكرا

        ::::السJيد رئ?س اجللسةالسJيد رئ?س اجللسةالسJيد رئ?س اجللسةالسJيد رئ?س اجللسة
        ....شكرا السJيدة املس�شارة احملرتمةشكرا السJيدة املس�شارة احملرتمةشكرا السJيدة املس�شارة احملرتمةشكرا السJيدة املس�شارة احملرتمة

�عود مرة ٔ�خرى ٕاىل الفريق احلريك وسؤا� حول موضوع قرار احملمكة ٔ
  .أ"وربية املتعلق eالتفاق الفال�

        ::::املس�شار السJيد موالي ادر,س احلسJين Rلوياملس�شار السJيد موالي ادر,س احلسJين Rلوياملس�شار السJيد موالي ادر,س احلسJين Rلوياملس�شار السJيد موالي ادر,س احلسJين Rلوي
        ....ن الرحمين الرحمين الرحمين الرحميeمس هللا الرمحeمس هللا الرمحeمس هللا الرمحeمس هللا الرمح

        السJيد الرئ?س،السJيد الرئ?س،السJيد الرئ?س،السJيد الرئ?س،
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        لسادة الوزراء، لسادة الوزراء، لسادة الوزراء، لسادة الوزراء، اااا
        السJيدة الوز�رة،السJيدة الوز�رة،السJيدة الوز�رة،السJيدة الوز�رة،

        ٕاخواين املس�شار�ن، ٕاخواين املس�شار�ن، ٕاخواين املس�شار�ن، ٕاخواين املس�شار�ن، 
�خوأ�خوأ�خوأ�خوايتيتيتيت املس�شارات، املس�شارات، املس�شارات، املس�شارات،ٔ        

Rىل ٕا�ر القرار ا³ي ٔ�صدرته حممكة العدل أ"وربية والقايض بوقف 
اسJترياد املنتوUات الفالحLة والبحرية املغربية، يتضح Uليا ٔ�ن خصوم 

حلقوقLة، الوµدة الرتابية وبعد فشلهم يف Rدة جماالت، سواء السJياسJية ٔ�و ا
حياولون �لك الوسائل الضغط Rىل بالد� يف اuال ®قgصادي مسJتعينني 

eٔورnمبناصهبم ب àيف ذ.  
  : وRليه °سائلمك، السJيدة الوز�رة

�ال �رون ٔ�ن هناك تyٔnري بل تقصري يف Uانب اQبلوماسJية  -ٔ
 املغربية يف هذا املوضوع؟ 

ي وما هو موقف احلكومة جتاه ٔ�ول رشيك اقgصادي وجتار  -
  �لمغرب بعد هذا القرار أ"µادي اجلانب؟

  .وشكرا السJيد الوز�ر

        ::::السJيد رئ?س اجللسةالسJيد رئ?س اجللسةالسJيد رئ?س اجللسةالسJيد رئ?س اجللسة
        ....شكرا السJيد املس�شار احملرتمشكرا السJيد املس�شار احملرتمشكرا السJيد املس�شار احملرتمشكرا السJيد املس�شار احملرتم

اللكمة �لسJيدة الوز�رة، فلتتفضل مشكورة �لجواب Rىل ٔ�سJئW السادة 
دقLقة بني اجلواب  27يف µدود  ..والسJيدات املس�شار�ن، تفضيل �لمنصة

  .والتعقLب

بوعيدة، الوز�رة املنتدبة Qى وز�ر الشؤون اخلارجLة بوعيدة، الوز�رة املنتدبة Qى وز�ر الشؤون اخلارجLة بوعيدة، الوز�رة املنتدبة Qى وز�ر الشؤون اخلارجLة بوعيدة، الوز�رة املنتدبة Qى وز�ر الشؤون اخلارجLة     السJيدة م�اركةالسJيدة م�اركةالسJيدة م�اركةالسJيدة م�اركة
        ::::والتعاونوالتعاونوالتعاونوالتعاون

        السJيد الرئ?س،السJيد الرئ?س،السJيد الرئ?س،السJيد الرئ?س،
        ....eمس هللا الرمحن الرحميeمس هللا الرمحن الرحميeمس هللا الرمحن الرحميeمس هللا الرمحن الرحمي

        أ"خوات وإالخوة املس�شار�ن،أ"خوات وإالخوة املس�شار�ن،أ"خوات وإالخوة املس�شار�ن،أ"خوات وإالخوة املس�شار�ن،
�وال، ٔ�شكرمك Rىل ®ه«م هبذا املوضوع ا�يل هو حقLقة موضوع ٔ
. شائك، وكام Uاء يف لكمة امجليع، فهو موضوع سJيايس ٔ�كرث مما هو تقين

à³وحض بعض و� جيب، ٕاذا مسحمت يل، ٔ�ن ٔ�ذÉر بعÍا� هبذا القرار ؤ
  :النقط

مت التوقLع واملصادقة Rىل  -كام تعلمون مجيعا  -النقطة أ"وىل، هو ٔ�نه 
، 2012هذه االتفاقLة الفالحLة ما بني املغرب و®حتاد أ"وريب يف ٔ�كتو�ر 
العدل  ومYذ ذà الوقت مت طرح ملمتس طعن يف هذا االتفاق مبحمكة

أ"وربية من طرف خصومYا، ا���ن ال يبحثون عن يشء ٕاال الرضب 
  . وال�شكLك يف الوµدة الرتابية املغربية

بطبيعة احلال، مYذ ذà الوقت وقد مت طرح هذا امللمتس طعن من 
طرف خصومYا، ما ,سمى حبركة البول?ساريو ضد ®حتاد أ"وريب ول?س 

  .ا بني البول?ساريو و®حتاد أ"وريبضد املغرب، ٕاذن فه»ي قضية ثنائية م

النقطة الثانية يه ٔ�نه مYذ ذà الوقت واQبلوماسJية املغربية تت��ع يوما 
بعد يوم هذا امللف جبانب إالخوة أ"وربيني ٔ�و الرشاكء أ"وربيني جبانب 
الفرق التقYية والفرق القضائية، ؤ�يضا بطبيعة احلال جبانب املسؤولون 

  . السJياسJيون
دجYرب، وهو قرار eٕلغاء االتفاق الفال�،  10هذا القرار يوم اختذ 

ا³ي متت املصادقة Rليه من طرف الربملان أ"وريب والربملان املغريب سJنة 
، وا³ي ,شمل، ٔ�ريد التوضيح ٔ�يضا ٔ"ن هناك بعض املساءالت من 2012

  . طرف الرٔ�ي العام
عية واملنتÍات فهذا االتفاق ,شمل املواد الفالحLة واملنتÍات الزرا

املتعلقة eلصناRة السمكLة ٔ�يضا لكها، ويف طيات هذا القرار تعطي احملمكة 
أ"وربية نفسها احلق �لتداول يف الوضعية القانونية �لصحراء املغربية يف 
متثيلية الساكنة اجلنوبية ويف الرضر ا³ي قد ميس الساكنة اجلنوبية Rىل ٕا�ر 

  .ا Uاء يف نص قرار احملمكةتفعيل االتفاق ول?س العكس، هذا م
à³ حنن نعترب ٔ�ن هذا القرار � طابع وتوUه سJيايس حمض، حLث ٔ�ن 

يف  -كام قلت  - الهدف أ"ول وأ"yري ملن قدموا هذا الطعن هو ال�شكLك 
مغربية حصرائنا وٕاقصاء أ"قالمي اجلنوبية من دا�رة تطبيق هذه االتفاقLة، 

 ٔ�و لكمة من ٔ�Uل ٔ�ن تعطهيم نوع من وبطبيعة احلال البحث عن ٔ�ي ٕاشارة 
  . الرشعية اQولية

بطبيعة احلال، نقول ٔ�ن هذا القرار يضم Rددا من ®خgالالت، لعل 
�ولها هو ٔ�ن احملمكة أ"وربية متنح لنفسها الصالحLة لٕالدالء �رٔ�ي خبصوص ٔ
قضية سJياسJية حمضة من اخgصاص أ"مم املت�دة، وUاء ذà يف "م 

  .ت املس�شار�نبعض إالخوة وأ"خوا
ويف هذا الرٔ�ي ا³ي ل?س من حق احملمكة أ"وربية تyٔnذ ٔ�يضا بعني 

سJنة قد  27، ٔ�ي 1988®عتبار فقط بعض قرارات أ"مم املت�دة ما ق�ل 
تتÍاهل ٔ�يضا . مضت مYذ ذà الوقت، وتتÍاهل تطورات القضية الوطنية
اع املفgعل، بدءا ٔ�ن املغرب يقوم مبجهودات Éبرية ٕالجياد µل هنايئ لهذا الزن 

��مات ®سJتفgاء، ٕاىل eقرتاح امل% الراµل احلسن الثاين، رمحه هللأ ،
  . مقرتح احلمك ا³ايت يف عهد امل% محمد السادس، نرصه هللا

ٕاضافة ٕاىل اuهودات الك�رية والتطور الك�ري اليت تعرفه املنطقة اجلنوبية 
منوذج ®قgصادي و®ج«عي مYذ املسرية اخلرضاء ٕاىل اليوم، و�ٓخرها هو ا& 

نومفرب السابق، وا³ي  6ا³ي اكن هو حمتوى خطاب صاحب اجلال� يوم 
مليار درمه وyلق ٔ�كرث من  U77اء فLه �ر�مج اس�)ري مبلف فLه ٔ�كرث من 

  . فرصة �لشغلٔ�لف  120
®خgالل ا"ٓخر هو ٔ�ن احملمكة أ"وربية ت�Yاقض مع نفسها، حLث ٔ�هنا 

ريو ل?س � رشعية دولية ول?ست خشصية قانونية، ولكن تعرتف ٔ�ن البول?سا
  .يف أ"yري تقول ٔ�ن هلم احلق ٔ�ن يطرحوا هذا الطلب

®خgالل ا"ٓخر هو ٔ�ن احملمكة أ"وربية تعطي نفسها احلق �لرضب يف 
اتفاقLة دولية، وهذا من صالحLات جملس ®حتاد أ"وريب، ويه هبذا 
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  . يةت«طل Rىل صالحLات ٔ�Rىل مؤسسة ٔ�ورب 
à³ حنن نقول ٔ�ن أ"مر يتعلق مبشلك داyيل بني املؤسسات 
أ"وربية، ومل �كن ®حتاد أ"وريب يتوقع هذا القرار، وال حنن معه، حبيث 

�ننا كنا °شJتغل جYبا ٕاىل جYب مع ®حتاد أ"وريبٔ .  
بطبيعة احلال، اكنت هناك ردود الفعل، ٔ�نمت شاهدمتوها، حبيث ٔ�نه 

قرار احملمكة أ"وربية، قامت املمثW العليا �لسJياسة م�ارشة بعد ٕاصدار 
بترصحي  ،"فد�ر�اك مو£رييين"أ"مYية والسJياسة اخلارجLة لالحتاد أ"وريب 

واحض يذÉر ب�ش-ث ®حتاد أ"وريب òرشاكته ٕاسرتاتيجية مع املغرب، ويعرب 
�يضا عن Rدم رىض إالحتاد أ"وريب Rىل هذا القرار القضايئ وRدم اتفاق ٔ

  . يين ٔ�و ®حتاد أ"وريب مع هذا القرارمو£ري 
ذÉرت ٔ�يضا مو£رييين يف توحضها ٔ�و يف ترصحيها ا³ي Uاء بعد القرار ٔ�ن 
®حتاد أ"وريب سوف يت�ذ إالجراءات الالزمة �لتوقLف الفوري لهذا 

  . القرار
يف نفس التوUه، اكن هناك Rدد من الترصحيات من دول ٔ�وربية 

ٕاRالمLة تنص Rىل نفس الرٔ�ي، وال داعي ٔ�خرى، اليت ٔ�صدرت بيا�ت 
  : دجYرب اكن هناك µدثني �14لتذكري ٔ�نه يوم 

احلدث أ"ول هو اج«ع وزراء yارجLة جملس ®حتاد أ"وريب، ا�³ن 
صوتوا وeٕالجامع Rىل طلب ®سJتYæاف وRىل اختاذ ٕاجراءات �ٓنية �لتوقLف 

حتاد أ"وريب Rىل وRرب ٔ�يضا جملس وزراء yارجLة ®. الفوري لهذا القرار
�ن االتفاقLات الثنائية مع املغرب ل?ست قابW ال �لمراجعة وال �لزناعٔ .  

اكن ٔ�يضا نفس اليوم اج«ع جملس الرشاكة بني املغرب و®حتاد 
أ"وريب، واكنت نقطة Uدول أ"عامل الوحLدة يه احملادثة Rىل هذا القرار، 

  . à³ اكنت فرصة �لتعبري Rىل املوقف املغريب
  : مفا نقول حنن

بتاÀ مYح أ"هلية القانونية �لبول?ساريو �لرتافع eمس و ٔ�وال، 0رفض متاما 
الساكنة الصحراوية، فاملمثلني احلقLقLني �لساكنة اجلنوبية مه املواطنون 
 .احملليون، املسؤلون احملليون واجلهويون، املنتخبون والفاRلون ®قgصاديون

أ"وربية مبنح البول?ساريو صفة املمثل الرشعي وà³ فال حق لهذه احملمكة 
والوحLد �لصحراويني، وسJنطالب eلتÉٔnيد ٔ�ن يمت ٕارشاك الصحراويني 

  .احلقLقLني ٔ�بناء أ"قالمي اجلنوبية يف ®سJتYæاف
:نيا، نؤكد ٔ�يضا Rىل رضورة حفاظ ®حتاد أ"وريب واQول أ"عضاء 

 هو Rليه اليوم، وضامن ولوج Rىل اسJمترارية العمل eالتفاق الفال�، كام
  .مجيع املنتÍات املغربية والصادرات املغربية ٕاىل السوق أ"وربية

:لثا، حنمل ®حتاد أ"وريب مسؤولية اQفاع عن االتفاق الفال� 
yالل مسطرة ®سJتYæاف ؤ�yذ التدابري الالزمة لتnٔمني اسJمترارية سا�ر 

  .االتفاقات املربمة ما بني الطرفني
، نطالب ونؤكد Rىل رضورة جتنب ÙسJي?س التعاون القطاعي ما رابعا

بني املغرب و®حتاد أ"وريب، ليك نتفادى ٔ�ي تعارض مع ±ود اuمتع 

  .اQويل ٕالجياد µل سJيايس لهذا الزناع املفgعل، كام قلت
بطبيعة احلال، eٕالضافة ٕاىل التعبري عن موقفYا الواحض يف هذه القضية، 

الرشاكء أ"وربيني و®حتاد أ"وريب Rىل ٔ�ن يقف ٔ�مام وeٕالضافة ٕاىل حث 
مسؤوليته، فاملغرب ال يبقى مربع أ"يدي، بل هناك ت��ع مسJمتر لهذا 

هو ملف £ري Rادي،  -كام تعلمون وكام Uاء يف "ممك  -امللف، حLث ٔ�نه 
يتطلب تعبئة شامW واكمW وجتنيد مجليع مكو�ت اuمتع املغريب، مبا فهيا 

مة والربملان واملنتخبون احملليون واجلهويون واملهنيون وامجلعيات املهنية احلكو 
  .و�ٓخرون

�يضا، ويف انتظار ٔ�ن تتضح أ"مور ٔ�كرث، فقد RلقYا مجيع ®ج«Rات ٔ
كام قلت  - ؤ�يضا، نقوم بتحس?س  املربجمة من ٔ�Uل الرتكزي Rىل هذا امللف،

عية من الطرف أ"وريب من مجيع أ"عضاء أ"وربيني من ٔ�Uل التعبئة امجلا -
�Uل التوقLف الفوري لهذا القرارٔ.  

وكام قلهتا ق�ل ذà، فYحن حنتفظ حبقYا يف اختاذ مجيع إالجراءات اليت 
0راها الزمة �5فاع عن قضي�Yا العليا وعن قضا�� العليا، فاملغرب �، وامحلد 

Lة وUدية Rىل �، لنا لكمتنا، لنا ماكن�Yا، لنا ٔ�وراقYا، ولنا خصوصا مصداق 
  .املسJتوى اQويل

eل¨سJبة �لتداعيات ®قgصادية، وeلطبع املهنيون كام شاهدمت، املهنيون 
املغاربة قد اجمتعوا Rدد من املرات، وRربوا عن Ùش-هثم هبذا االتفاق، 
وي¨gظرون ٕاشارات الزتام ومسؤولية من طرف الرشيك أ"وريب، حLث ٔ�ن 

eبة هلم وJل¨سe بة لنا رضب يف الثقة املتباد� اليت هذا القرار ,شلكJل¨س
وي�ش-ث ٔ�يضا هؤالء . جتمع ما بني املغرب و®حتاد أ"وريب مYذ البداية

املهنيون هبذا االتفاق، وهو يظهر لنا يشء Rادي، حLث ٔ�هنم يعتربون ٔ�ي 
مس eالتفاق هو خطر، وسوف يقفون مجيعا، 8نيني الشامل واجلنوب 

  .ضد هذه املناورات
ضا، مت yلق yلية ت��ع �لمهنيني بت¨سJيق مع الوزارة امللكفة من ومتت ٔ�ي

�Uل ٕاخ�ارمه، وبت¨سJيق اكمل تقوم به وزارة اخلارجLةٔ.  
كام قلت يف البداية، ؤ�قولها ٔ�يضا يف ا&هناية، لكام تقدم املغرب يف 
مصداقLة قضي�Yا الوطنية لكام اكن الرضب ٔ�كرث فnٔكرث، ف�دٔ�ت املعركة، 

ن وÉس-Yاها، مش?Yا ملعركة الرثوات الطبيعية، وامحلد معركة حقوق إال°سا
�، Éس-Yاها، واليوم هناك معركة قضائية، وٕان شاء هللا، بتعبئة امجليع 
�ن املغرب سوف �كسب هذه ٔ Wينا، ٕان شاء هللا، امحلد �، الثقة الاكمQ

  .املعركة
  .وشكرا

        ::::السJيد رئ?س اجللسةالسJيد رئ?س اجللسةالسJيد رئ?س اجللسةالسJيد رئ?س اجللسة
        ....شكرا �لسJيدة الوز�رةشكرا �لسJيدة الوز�رةشكرا �لسJيدة الوز�رةشكرا �لسJيدة الوز�رة

تعقLبات السادة املس�شار�ن واملس�شارات Rىل جواب  ن¨gقل ا"ٓن ٕاىل
السJيدة الوز�رة، واللكمة �لفريق اQسJتوري اQميقراطي ®ج«عي يف µدود 
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  .ما تبقى من ثوان

        ::::املس�شار السJيد محمد Rدالاملس�شار السJيد محمد Rدالاملس�شار السJيد محمد Rدالاملس�شار السJيد محمد Rدال
شكرا السJيدة الوز�رة احملرتمة حول التوضي�ات وحول املعطيات ا�يل 

  .اعطيت?Yا، السJيدة الوز�رة
 ٔ�وال، مبا خمتت به اجلواب، هو ٔ�ن 0رحب هذه الرها�ت ؤ�ن 0رحب ٔ�متىن، 

  .ن الرحميهاذ اQعوى، ٕان شاء هللا الرمح
ٕاذن البد، السJيدة الوز�رة، ٔ�ن هذا املوضوع السJيايس الزم Rىل ٔ�نه 

مايش مYقسم ٕاىل اثنني، .. eش نتفاRلو معه سJياسJيا، ٔ"ن املغرب £ري
0متناو . ، ما Éي¨ش، هذا ما فLه شكه?gب غر مباملغرب يف حصرائه، والصحراء 

  . كذe àش ي�ش-ث ®حتاد أ"وريب eلرشااكت مع املغرب
  ..ا�يل بغيت °شري �، السJيدة الوز�رة، هو، ٔ�وال، البد

        ::::السJيد رئ?س اجللسةالسJيد رئ?س اجللسةالسJيد رئ?س اجللسةالسJيد رئ?س اجللسة
        . . . . شكرا �لسJيد املس�شار احملرتمشكرا �لسJيد املس�شار احملرتمشكرا �لسJيد املس�شار احملرتمشكرا �لسJيد املس�شار احملرتم

  .اللكمة �لسادة يف فريق التجمع الوطين لٔ§حرار.. ا0هت»ى الوقت

        ::::ر السJيد محمد الرزمةر السJيد محمد الرزمةر السJيد محمد الرزمةر السJيد محمد الرزمةاملس�شااملس�شااملس�شااملس�شا
        ....شكرا السJيد الرئ?سشكرا السJيد الرئ?سشكرا السJيد الرئ?سشكرا السJيد الرئ?س

والشكر موصول à، السJيدة الوز�رة، Rىل املعلومات القمية 
والتوضي�ات الهامة اليت ٔ�فدمتو� هبا، ومن yاللنا الرٔ�ي العام الوطين، 

  .خبصوص هذا امللف، ا³ي حيظى eه«م ومgابعة امجليع
، ا³ي يعترب Uا�را و0مثن كذà طريقgمك يف التعاطي مع هذا القرار

وميس eلسJيادة الوطنية �لمملكة، كام ٔ�نه حيمل بني طياته yلفLة سJياسJية، 
يقف وراءها ا�لويب ®نفصايل وعرابه اجلزا�ر، ا��ان مل خيفLا مYاوراهتام 
املتكررة ال0زRا±ام من ا�طط التمنوي الضخم لٔ§قالمي اجلنوبية، ا³ي ٔ�طلقه 

  . يف السادس من السادس من نونرب املايض صاحب اجلال�، نرصه هللا،
وحنن يف فريق التجمع الوطين لٔ§حرار، ٕاذ نعرب عن اس�Yاكر� وٕادان�Yا 
لهذا القرار، ال نق�ل بnٔن �كون قضية وµدتنا الرتابية موضوRا ٔ"ي مزايدة ٔ�و 
تنازل، وRىل ®حتاد أ"وريب ٔ�ن �كون ٔ�كرث وضوµا يف Rالقgه مع املغرب، 

هم بnٔن مراجعة هذه الرشاكة جيب ٔ�ن �كون مشولية ولن تقف وRليه ٔ�ن يف 
 àكرث ٕاسرتاتيجية، مبا يف ذ�عند شقها ®قgصادي، بل Ùس�Yد ٕاىل ما هو ٔ
التعاون أ"مين Rىل مسJتوى ماكحفة إالرهاب وا�درات واجلرمية املنظمة 

  . والهجرة £ري الرشعية
ية، Rىل اكمل كام ٔ�ننا، مكمثلني اقgصاديني هبذه الغرفة ال�رشيع 

®سJتعداد ��هاب بعيدا ومطالبة احلكومة Reٕادة تقLمي املغرب uمل تعاونه 
مع ®حتاد أ"وريب، Rرب البحث عن ٔ�سواق Uديدة �لمنتÍات املغربية، 
خصوصا بوجود ٔ�سواق واRدة قادرة Rىل اس�Lعاب املنتوUات املغربية 

  .òرشوط ٔ�كرث تفضيلية
        السJيدة الوز�رة احملرتمة،السJيدة الوز�رة احملرتمة،السJيدة الوز�رة احملرتمة،السJيدة الوز�رة احملرتمة،

حلزم والرصامة يف التعاطي مع هذا امللف ٔ�مر مطلوب، وجيب Rىل ا
رش�كYا أ"وريب ٕاجياد خمرج هنايئ لهذه إالجراءات بتغليب اجلانب القانوين 
لالتفاقLات املربمة Rىل املغرب Rىل ٔ�ي اعتبار سJيايس قد هيدد مسJتق�ل 

  . العالقات التارخيية بني الطرفني
  .وشكرا

        ::::السJيد رئ?س اجللسةالسJيد رئ?س اجللسةالسJيد رئ?س اجللسةالسJيد رئ?س اجللسة
        . . . . السJيد املس�شار احملرتمالسJيد املس�شار احملرتمالسJيد املس�شار احملرتمالسJيد املس�شار احملرتم    شكراشكراشكراشكرا

 . اللكمة كذà يف ٕاطار التعقLب �لفريق ®سJتقاليل

        ::::املس�شار السJيد النعم مLارةاملس�شار السJيد النعم مLارةاملس�شار السJيد النعم مLارةاملس�شار السJيد النعم مLارة
        ....شكرا السJيد الرئ?سشكرا السJيد الرئ?سشكرا السJيد الرئ?سشكرا السJيد الرئ?س

        السJيدة الوز�رة، السJيدة الوز�رة، السJيدة الوز�رة، السJيدة الوز�رة، 
حقLقة هذا املوضوع طرح ثالث سJنوات �لطعن، واكن ٔ�Uدى 

ة، QeبلوماسJية املغربية Rىل ٔ�هنا د�ر طعن موازي لساكنة املنطقة الصحراوي
وهذا هو املفLد، واكن ٔ�فLد يف حلظهتا هذا خطnٔ ار�ك�ته اQبلوماسJية 

  . املغربية
:نيا، هذا اRرتاف مضين جبهبة البول?ساريو مكمثل رشعي ووحLد 
�لصحراويني، ب?A العكس، £البية الصحراويني مه يف املناطق اجلنوبية ومه 

ذا كذà خطnٔ ار�ك�ته ينعمون eلطمnٔن?Yة وأ"مان داyل املناطق اجلنوبية، ه
اQبلوماسJية املغربية µني توقLعها Rىل االتفاق املشؤوم د�ل هيوسنت، وا�يل 
Éيتلكموا عن طريف 0زاع اململكة املغربية وجهبة البول?ساريو بصفهتا ممثال 
�لشعب الصحراوي، اكن U"ٔeدى Rىل ٔ�ن هذه ا&متثيلية �لشعب 

ربية ساكنة املنطقة اجلنوبية الصحراوي، دامئا ÙسJتحرض اQبلوماسJية املغ
الصحراوية يف املنطقة اجلنوبية �جزء ومكمثل رشعي �لصحراويني موازي 
جلهبة البول?ساريو، هذا مل ÙسJتحرضه اQبلوماسJية، وهذا هو اخلطnٔ الك�ري 
د�ل اQبلوماسJية املغربية يف تعاملها مع ملف ا�يل هو حساس، وا�يل هو 

  .QبلوماسJية اخلارجLة املغربيةٔ�مه ملف ميكن نتلكمو Rليه يف ا
:نيا، �لكمنا، السJيدة الوز�رة، Rىل الرثوات الطبيعية وعن اسJتزناف 
الرثوات الطبيعية ا�يل Éيتلكم عهنا القرار د�ل احملمكة وعن كذR àدم 
اسJتفادة الساكنة، وهاذو هام املر�كز�ن أ"ساسني ا�يل ار�كز Rلهيم القرار 

  . eش يلغيوا االتفاقLة
ا احYا ما اسJتطعناش وهذا اكنت حتذ�رات، ما اسJتطعناش Rىل ٔ�ن هذ

من  %2نث-gو Rىل ٔ�ن الرثوات الطبيعية د�ل املنطقة ال Ùشلك ٔ�كرث من 
  . الرثوات الوطنية املغربية، ٔ�وال

:نيا، مل °سJتطع ٔ�ن نث-ت Rىل ٔ�ن الساكنة ÙسJتفLد من العائدات د�ل 
ر ٔ�و لست ٔ�دري، وهو Rىل مليون دوال 44هاذ االتفاقLة eلشلك د�ل 

�رض الواقع Rىل ٔ�ن °سJبة املشاريع ا�يل شهدت املنطقة وكذا، ال يف ٔ
  . الب¨Lات التحتية، يعكس Rىل ٔ�ن الساكنة ÙسJتفLد
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هذه ٔ�خطاء 0ر�كهبا احYا وeلتايل نعطهيا Éورقة Uاهزة خلصومYا، 
هذا وeلتايل، السJيدة الوز�رة، هذه ل?ست ٔ�داء حقLقLا يف اQبلوماسJية، و 

  . راه مشلك د�ل امجليع ول?ست احلكومة
الصيف يف "ولكن ٔ�قول �لحكومة Rىل ٔ�نه، كام يقول املثل العريب 

  ".ضيعت ا�لنب
  .شكرا

        ::::السJيد رئ?س اجللسةالسJيد رئ?س اجللسةالسJيد رئ?س اجللسةالسJيد رئ?س اجللسة
        . . . . شكرا السJيد املس�شار احملرتمشكرا السJيد املس�شار احملرتمشكرا السJيد املس�شار احملرتمشكرا السJيد املس�شار احملرتم

 . واللكمة يف ٕاطار التعقLب �لفريق ®شرتايك

        ::::املس�شار السJيد محمد Rلمياملس�شار السJيد محمد Rلمياملس�شار السJيد محمد Rلمياملس�شار السJيد محمد Rلمي
        ....شكرا السJيد الرئ?سشكرا السJيد الرئ?سشكرا السJيد الرئ?سشكرا السJيد الرئ?س

        ادة الوزراء،ادة الوزراء،ادة الوزراء،ادة الوزراء،السالسالسالس
        السJيدات والسادة املس�شار�ن،السJيدات والسادة املس�شار�ن،السJيدات والسادة املس�شار�ن،السJيدات والسادة املس�شار�ن،

        السJيدة الوز�رة احملرتمة، السJيدة الوز�رة احملرتمة، السJيدة الوز�رة احملرتمة، السJيدة الوز�رة احملرتمة، 
الفريق ®شرتايك مgفق معكن �كون القرار الصادر عن حممكة العدل 

صدر حتت أ"وربية هو قرار سJيايس، لكن نقول بnٔن هذا القرار السJيايس 
  . غطاء قضايئ، وهذا ٔ�مر £ري مق�ول

الوز�رة، هو ٔ�ن هذا القرار Uاء ما تعرضمت � يف اجلواب، السJيدة 
من القانون املنظم  263صادما من الناحLة التقYية القانونية ملقgضيات املادة 

حملمكة العدل أ"وربية، يعين الطعن قدم yارج أ"Uل د�ل شهر�ن، احYا 
بغينا نعرفو اQبلوماسJية الرمسية د�لنا ماذا فعلت؟ واش درتوا يش مذÉرة 

ن��اه د�ل احملمكة بnٔن الطعن ا�يل قدمgوا جهبة البول?ساريو كتابية لتثريوا ®
  yارج أ"Uل د�ل شهر�ن؟

:نيا، التناقض ا�يل قلتوا، السJيدة الوز�رة، داyل حLثيات القرار، بnٔن 
  . اجلهبة ال �متتع eلشخصية املعنوية، ورمغ ذà القرار صدر eلق�ول

مر Rىل مسJتوى احYا، السJيدة الوز�رة، 0متىن ٔ�ن يمت تدارك ا"ٔ 
®سJتYæاف، ولكن من ±تنا، كفريق اشرتايك، البد لنا ٔ�ن ن¨�ه ٔ�نه Rىل 
احلكومة ٔ�ن تفكر Uد� يف تنويع الرشااكت د�لنا، وال ي¨�غي ٔ�ن يبقى أ"مر 
مقgرصا Rىل إالحتاد أ"وريب، تفاد� ٔ"ي خطر مسJتق�يل، وRىل احلكومة 

ٔ"ن خصوم الوµدة الرتابية ال  ٔ�يضا ٔ�ن �هنج دبلوماسJية جهومLة واس��اقLة،
  .يتوانون يف �رصد لك ما يتعلق مبصاحل املغرب، yاصة مع إالحتاد أ"وريب

وeملناسJبة، الفريق ®شرتايك يقول و�مثن بnٔن ا&منوذج التمنوي �لمناطق 
اجلنوبية ا³ي ٔ�Rلنه صاحب اجلال� امل% محمد السادس، وكذà املزيانية 

 دليل Rىل اجلهود اليت يبذلها املغرب ملوا±ة الضخمة املرصودة �، خلري
  . أ"Rداء د�لنا

وكنقول ٔ�يضا بnٔن اخليار ®سرتاتيجي ا³ي هنÍه املغرب من ٔ�Uل 
تعز�ز الوµدة الرتابية يتطلب من احلكومة، يتطلب من اQبلوماسJية الرمسية 

Qحض ٕادRاءات     وكذà من اQبلوماسJية املوازية، الرتوجي � Éس-Lل
  .م د�لنااخلصو 

  .وشكرا السJيد الرئ?س

        ::::السJيد رئ?س اجللسةالسJيد رئ?س اجللسةالسJيد رئ?س اجللسةالسJيد رئ?س اجللسة
        . . . . شكرا السJيد املس�شار احملرتمشكرا السJيد املس�شار احملرتمشكرا السJيد املس�شار احملرتمشكرا السJيد املس�شار احملرتم

  .نفدرالية اQميقراطية �لشغل يف ٕاطار التعقLبو اللكمة uموRة الك

        ::::رUاء الكسابرUاء الكسابرUاء الكسابرUاء الكساب    املس�شارة السJيدةاملس�شارة السJيدةاملس�شارة السJيدةاملس�شارة السJيدة
        ....شكرا السJيد الرئ?سشكرا السJيد الرئ?سشكرا السJيد الرئ?سشكرا السJيد الرئ?س

        شكرا السJيدة الوز�رة والسادة الوزراء،شكرا السJيدة الوز�رة والسادة الوزراء،شكرا السJيدة الوز�رة والسادة الوزراء،شكرا السJيدة الوز�رة والسادة الوزراء،
        رتمني،رتمني،رتمني،رتمني،السJيدات والسادة املس�شار�ن احملالسJيدات والسادة املس�شار�ن احملالسJيدات والسادة املس�شار�ن احملالسJيدات والسادة املس�شار�ن احمل

يف احلقLقة، وحنن °سJمتع يف مجموRة الكYفدرالية اQميقراطية �لشغل 
جلواب السJيدة الوز�رة، عند� ٕاحساس بnٔنه دامئا حنن يف موقع د�ل ردود 
أ"فعال، ٔ"ن يف اجلواب د�ل السJيدة الوز�رة ن¨gظر، نتابع، نت��ع، ويف 

اQبلوماسJية  احلقLقة مايش هذا هو املطلوب، هذا اRرتاف مضين بضعف
املغربية، وإالحتاد أ"وريب هو حباUة ٕالينا، مايش احYا ا�يل حباUة � ٔ�كرث، 
هو واµد الرشاكة ا�يل احYا مسJتفLد�ن وهام مسJتفLد�ن، احYا كنعملو هلم، 
لٔ§سف، اQريك يف الب?�ان د�هلم، يعين احYا يف جمال إالرهاب، جمال 

يف اuال . كدريك لٕالحتاد أ"وريبالهجرة، احYا ا�يل مطالبني بnٔننا نعملو 
  . الفال� ٔ�يضا هام مسJتفLد�ن رمبا ٔ�كرث مYا، احYا سوق لٕالحتاد أ"وريب

فٕاذن احYا مطالبني بnٔن مايش ند�رو ردود ٔ�فعال، ٔ�هنا �كون عند� 
دبلوماسJية جهومLة فعال، وبnٔننا احYا ا�يل منارسو هاذ الضغوط ا�يل كد�رها، 

Qا فني اكينة اYالش احR ية د�لنا فالوقت ا�يل اك�ن جهبةJبلوماس
البول?ساريو؟ زعام من الطبيعي ٔ�هنا تد�ر ا�لوبيات د�لها ؤ�هنا حتاول 
اسJتصدار مðل هذه القرارات؟ واحYا ٔ�ش كند�روا؟ احYا ما ميك¨ش لنا 

  . نبقاو كن�سJناو حىت ند�رو ردود ٔ�فعال هذه من ±ة
ش Éيفاش املواقف د�لو؟ من ±ة ٔ�خرى، احYا إالحتاد أ"وريب ما فهم�

فواµد الوقت Éيقول à £ادي ,سJتnٔنف هاذ القضية هاذي، يف نفس 
الوقت Éيطالب من أ"مم املت�دة eش تصدر قرار لتوسJيع صالحLات 

  .املينورسو، يعين هاذ املسnٔ� هاذي مايش معقو�
 Wد املعامµيتعامل معنا واÉ ٔن هاذ إالحتاد أ"وريب حىت هوnكنعتقدو ب

يه هذيك، ف�ا احYا كنطالبو �رد ®عتبار �لوطن د�لنا و�لصحراء مايش 
د�لنا، وكنطالبو بدبلوماسJية حقLقة Ùشمل مجيع فÝات اuمتع املغريب، من 
�حزاب ونقاeت وجممتع مدين، ٔ"ن الكðري من مكو�ت هاذ الشعب ٔ
مسJتعد�ن خيدموا فهاذ املوضوع، ومايش �كونوا يف مواقف ردود ٔ�فعال، بل 

 مواقف جهومLة ويف مواقف ,رشحوا فهيا مواقفYا، وموقفYا الرشعي ا�يل يف
  .هو يف احلقLقة، لٔ§سف، كنضيعوه بقراراتنا

  .وشكرا
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        ::::السJيد رئ?س اجللسةالسJيد رئ?س اجللسةالسJيد رئ?س اجللسةالسJيد رئ?س اجللسة
        . . . . شكرا �لسJيدة املس�شارة احملرتمةشكرا �لسJيدة املس�شارة احملرتمةشكرا �لسJيدة املس�شارة احملرتمةشكرا �لسJيدة املس�شارة احملرتمة

  . واللكمة لفريق أ"صا� واملعارصة يف ٕاطار التعقLب

        ::::املس�شار السJيد احلب?ب �ن الطالباملس�شار السJيد احلب?ب �ن الطالباملس�شار السJيد احلب?ب �ن الطالباملس�شار السJيد احلب?ب �ن الطالب
        ....سJيد الرئ?سسJيد الرئ?سسJيد الرئ?سسJيد الرئ?سشكرا ال شكرا ال شكرا ال شكرا ال 

   السJيدة الوز�رة،السJيدة الوز�رة،السJيدة الوز�رة،السJيدة الوز�رة،
تدyلنا اكن حول التدابري املت�ذة يف احلا� ا�يل يمت تnٔييد احلمك 

  .®بتدايئ
        السJيدة الوز�رة، السJيدة الوز�رة، السJيدة الوز�رة، السJيدة الوز�رة، 

احYا املهنيني يف احلقLقة راه شوية yايفني، ٔ"ن احلمك ا�يل Uا راه Uا يف 
الوقت ا�يل اQول أ"وربية ٔ�درÉت بnٔمهية Rالقات التعاون بني املغرب 

  . اQول أ"وربية، ورمغ ذU àاء قرار الطعنو 
كذU àاءت يف واµد الوقت ا�يل العالقات املغربية أ"وربية عرفت 

شلكوا جلنة اليقظة ولكن .. واµد التحسن Éبري، املهنيني اليوم فعال yذاوا
من ٔ�Uل التصدي ®س��ايق من �حLة حتسني الصورة ٔ�و توضيح الصورة 

  . Qى اجلهات املعنية
اليوم احYا بصدد قطاع ٕاسرتاتيجي eل¨سJبة �لبالد، ٕاµدى راك�ز  ،كنول

من الناجت اQاyيل اخلام ويف  %19®قgصاد الوطين، اليوم راه احYا يف 
من ساكنة العامل القروي تتع?ش  %75من القوى العامW يف بالد�،  50%

  .د�ل البالد Rا,شني Rليه R45%ليه، 
Qٕالضافة �لتواز�ت، هاذ اeصادي و®ج«عي تيلعب دور وgور ®ق

يف التواز�ت املاÉرو اقgصادية ويف Uلب العمW الصعبة ويف توفري أ"من 
  . مليون °سمة 34الغذايئ ل 

اليوم yاصنا رؤية، السJيدة الوز�رة، yاصنا تدابري فهيا رؤية، رؤية البد 
لبني eش مهنا، ٔ"ن الرؤية غت�يل ®س�)ر واQو� اليوم واملهنيني مطا

. ,سJمتر ®س�)ر يف القطاع الفال�، eش ,سJمتر يلعب اQور د�لو
الترضيب، اليوم  2014ما لقاش فني ,سJتحمل،  2014القطاع الفال� يف 

التقلبات املناخLة، Uات تقلبات أ"سواق اQولية ومعايري ا�يل يه ما 
  .مرتبطاش eملعايري املتعامل هبا فالباب التÍاري

 Jا، السYاللمك احلكومة، 0متناو تتوحض لنا الرؤية، احy يدة الوز�رة، ومن
املهنيني اليوم عندمه الزتامات مالية Éبرية خضمة والزتامات اج«عية Éبرية 

  . والزتامات اقgصادية Éبرية، حنتاج لرؤية
احYا هاذ املوضوع ما فLه مزايدات، هاذي مسnٔ� وطنية، القطاع 

�£لبية، هذا مسnٔ� وطنية، ولكن بغينامك  الفال� ما فLه ال معارضة والٔ
تقوموا Qeور د�لمك، املهنيني اجمتعوا اليوم مع وز�ر الفالµة، هاذ أ"�م 

  ..لكها يف اج«Rات ولكن ن¨gظر رؤية
  .شكرا

        ::::السJيد رئ?س اجللسةالسJيد رئ?س اجللسةالسJيد رئ?س اجللسةالسJيد رئ?س اجللسة
        . . . . شكرا السJيد املس�شار احملرتمشكرا السJيد املس�شار احملرتمشكرا السJيد املس�شار احملرتمشكرا السJيد املس�شار احملرتم

  .والتعقLب املوايل لفريق العدا� والتمنية

        ::::د ند ند ند ن----Lل شJيLل شJيLل شJيLل شJيخخخخيييياملس�شار السJياملس�شار السJياملس�شار السJياملس�شار السJي
        ....شكرا السJيد الرئ?سشكرا السJيد الرئ?سشكرا السJيد الرئ?سشكرا السJيد الرئ?س

        السJيدة الوز�رة احملرتمة،السJيدة الوز�رة احملرتمة،السJيدة الوز�رة احملرتمة،السJيدة الوز�رة احملرتمة،
        السادة الوزراء،السادة الوزراء،السادة الوزراء،السادة الوزراء،

حنن نعرب eمس فريق العدا� والتمنية عن رفضنا الشديد لقرار احملمكة، 
eعتبار ٔ�نه ميس العمق د�ل العالقات ®قgصادية بني املغرب و®حتاد 

ليت جتمع ب?هنام، ويف أ"وريب يف ٕاطار الرشاكة الواسعة ٔ�و إالسرتاتيجية ا
ٕاطار الوضع املتقدم د�ل املغرب يف Rالقgه eالحتاد أ"وريب، نعترب بnٔن هذا 
القرار ميس املصاحل العليا د�ل املغرب، وميس ملف وµدتنا الرتابية، 

  . وeلتايل حنن 0رفضه رفضا شديدا
°سJتغرب مع ا�³ن اسJتغربوا، بطبيعة احلال، Éيف مسحت احملمكة 

 ٔ�ن ت-ت يف ملف من هذا النوع، رمغ ٔ�ن هناà مجموRة من لنفسها 
إالشاكليات مطروµة مهنا إالشاكلية د�ل ®خgصاص، هل فعال تتوفر 

  احملمكة Rىل ®خgصاص الاكيف لبهتا يف مðل هذا امللف؟
Éيف مسحت احملمكة لنفسها بطريقة مgعسفة ٔ�ن تعطي �لجهة اليت رفعت 

د�ل الساكنة يف املناطق اجلنوبية،  هذه اQعوى، الصفة، ٔ�وال، مكمثل
:نيا، الشخصية القانونية اليت ال تتوفر Rلهيا هذه اجلهة اليت رفعت اQعوى، 
وحنن نعمل ٔ�نه عندما طولبت هذه اجلهة eٕثبات الصفة القانونية ٔ�مام احملمكة 

  .جعزت عن ذà، ورمغ ذà تعسفت احملمكة يف ق�ول هذه الصفة
ا³ي لعبه خصوم وµدتنا الرتابية يف الوصول  حنن °شك بقوة يف اQور

كام Uاء يف  -ٕاىل هذا القرار، وeلتايل ندعو احلكومة ٕاىل اع«د مقاربة 
مقاربة اس��اقLة يف اuال اQبلومايس، وندعو احلكومة ٕاىل  -مداWy البعض 

امgالك ما ميكن ٔ�ن °سميه بلوµة إالنذار املبكر يف اuال اQبلومايس، حىت 
  .ج من ردود الفعل يف معاجلة مجموRة من القضا� املرتبطة بدبلوماسJي�Yاخنر 

  .شكرا السJيد الرئ?س

        ::::السJيد رئ?س اجللسةالسJيد رئ?س اجللسةالسJيد رئ?س اجللسةالسJيد رئ?س اجللسة
        . . . . شكرا السJيد املس�شارشكرا السJيد املس�شارشكرا السJيد املس�شارشكرا السJيد املس�شار

  .اللكمة يف ٕاطار التعقLب لفريق ®حتاد العام ملقاوالت املغرب

        ::::املس�شار السJيد معر مورواملس�شار السJيد معر مورواملس�شار السJيد معر مورواملس�شار السJيد معر مورو
        ....شكرا السJيد الرئ?سشكرا السJيد الرئ?سشكرا السJيد الرئ?سشكرا السJيد الرئ?س

        السJيدة الوز�رة،السJيدة الوز�رة،السJيدة الوز�رة،السJيدة الوز�رة،
ع بقلق تطورات وتداعيات احلمك ®بتدايئ �لمحمكة أ"وربية، ٕاننا نتاب

وشلكنا yلية يقظة بقLادة رئ?سة ®حتاد العام ملقاوالت املغرب لت��ع وتقLمي 
  .®نعاكسات احملمتW لقرار احملمكة Rىل املقاوالت املصدرة
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ويف هذا إالطار، 0مثن الرشاكة وحسن التعاون بني ®حتاد العام ولك 
ارة اخلارجLة والتعاون ووزارة الفالµة والصيد البحري، وندمع ±ود من وز

  . الوزارتني يف مواÉبهتام �لمقاوالت املغربية
وندعو ٕاىل ÙشكLل جهبة موµدة ٕالفشال ٔ�ي تطور من شnٔنه املساس 
ببايق االتفاقLات املربمة بني املغرب و®حتاد أ"وريب، وانطالقا من بعض 

رث وعرقW العديد من املنتÍات الفالحLة، وyاصة املؤرشات اQا� Rىل تع
املنتÍات البحرية املو±ة �لتصد�ر حنو ب5ان ®حتاد أ"وريب، Rىل احلكومة 

�ن �كون µازمة يف اQفاع عن مصاحل املصدر�ن املغاربةٔ.  
  .وشكرا

        ::::السJيد رئ?س اجللسةالسJيد رئ?س اجللسةالسJيد رئ?س اجللسةالسJيد رئ?س اجللسة
        . . . . شكرا السJيد املس�شار احملرتمشكرا السJيد املس�شار احملرتمشكرا السJيد املس�شار احملرتمشكرا السJيد املس�شار احملرتم

  .حلريكاللكمة يف ٕاطار التعقLب �لفريق ا

        ::::املس�شار السJيد موالي ادر,س احلسJين Rلوياملس�شار السJيد موالي ادر,س احلسJين Rلوياملس�شار السJيد موالي ادر,س احلسJين Rلوياملس�شار السJيد موالي ادر,س احلسJين Rلوي
        ....شكرا السJيد الرئ?سشكرا السJيد الرئ?سشكرا السJيد الرئ?سشكرا السJيد الرئ?س

        السJيدة الوز�رة احملرتمة، السJيدة الوز�رة احملرتمة، السJيدة الوز�رة احملرتمة، السJيدة الوز�رة احملرتمة، 
Rىل العموم يبقى قرار احملمكة أ"وربية املتعلق . °شكرمك Rىل جوا�مك القمي

eٕلغاء االتفاقLة املغربية أ"وربية املتعلقة eملنتوUات الفالحLة درسا وRربة لنا 
الرمسية وكدبلوماسJية �رملانية �لتحرك جبدية وفعالية وبصدق  يف اQبلوماسJية

يف لك ما يتعلق بقضية وµدتنا الرتابية، خصوصا، السJيدة الوز�رة، ٔ�ن 
دعوى ٕالغاء االتفاقLة املقدمة Qى احملمكة أ"وربية من طرف ٔ�Rداء الوµدة 

 ، مما جيعلنا ن�ساءل عن ٕاماكنية وجود تقصري2012الرتابية اكنت يف سJنة 
  .يف العمل اQبلومايس املغريب، و0متىن تدارك ذà يف املسJتق�ل

  .وشكرا السJيدة الوز�رة

        ::::السJيد رئ?س اجللسةالسJيد رئ?س اجللسةالسJيد رئ?س اجللسةالسJيد رئ?س اجللسة
        . . . . شكرا السJيد املس�شار احملرتمشكرا السJيد املس�شار احملرتمشكرا السJيد املس�شار احملرتمشكرا السJيد املس�شار احملرتم

  .اللكمة ا"ٓن �لسJيدة الوز�رة �لرد Rىل التعقLبات
  .نعم؟ نقطة نظام؟ تفضل

        ::::املس�شار السJيد محمد دعيدRةاملس�شار السJيد محمد دعيدRةاملس�شار السJيد محمد دعيدRةاملس�شار السJيد محمد دعيدRة
مل نتقدم òسؤال يف املوضوع، ٔ"ن املوضوع  حنن يف مجموRة العمل التقديم

�كرب من سؤال وجواب، وطالبنا eج«ع ا�لجنة يوم ٔ14  à³رب، وYدج
  .نؤكد Rىل هذا ®ج«ع حبضور اللك

  .شكرا السJيد الرئ?س

        ::::السJيد رئ?س اجللسةالسJيد رئ?س اجللسةالسJيد رئ?س اجللسةالسJيد رئ?س اجللسة
  نقطة نظام يف ٕاطار ال�سJيري السJيد املس�شار احملرتم؟

  .شكورةاللكمة �لسJيدة الوز�رة فلتتفضل م 
  

        ::::السJيدة الوز�رة املنتدبة Qى وز�ر الشؤون اخلارجLة والتعاونالسJيدة الوز�رة املنتدبة Qى وز�ر الشؤون اخلارجLة والتعاونالسJيدة الوز�رة املنتدبة Qى وز�ر الشؤون اخلارجLة والتعاونالسJيدة الوز�رة املنتدبة Qى وز�ر الشؤون اخلارجLة والتعاون
Rىل ®ه«م،  -كام قلت  -ٔ�شكر السJيدات والسادة املس�شار�ن Rىل 

ؤ�شكرمه ٔ�يضا eلتذكري بnٔن هذه القضية قضية وطنية ول?س فهيا مزايدات 
  . سJياسJية

  :£ري واµد اجلوج توضي�ات
س�شار حتدث عن الطعون وعن ٔ�ن التوضيح أ"ول هو ٔ�ن السJيد امل 

بصفة Rامة، يت�دثون " اخلصوم"ٔ�و " الطرف ا"ٓخر"هناك اسJتعامل لكمة 
عن طرفني يف الزناع، ل?س هناك ٔ�ي قرار ٔ�ممي يت�دث عن طرفني يف 
الزناع، بل الصيغة أ"وىل ٔ"ي قرار و�كgب �eلغة إالجنلزيية تت�دث عن 

ما ,سمى eلبول?ساريو، ولكن  ٔ�طراف الزناع، ٔ"ننا حنن نقول هناك حركة
هناك ٔ�يضا دو� ٔ�خرى يه دو� Uارة يه اليت تدافع عن هذه احلركة ويه 

  .اخلصوم ا³ي Qينا ٔ�مامYا
eل¨سJبة ملعركة الرثوات الطبيعة، نقول ٔ�ننا رحبناها، حبيث ٔ�نه مYذ 
أ"ول مYذ سJنوات ومه يت�دثون عن معركة حقوق إال°سان ومعركة 

وكذا وكذا، ويت�دثون عن ٔ�ن املغرب ,سJتعمل  الرثوات الطبيعية
الرثوات يف هذه املناطق، ومجيع املقاالت اQبلوماسJية ومجيع ) ,سJتغل(

اخلطاeت السJياسJية ومجيع خطاeت صاحب اجلال� تؤكد Rىل هذه 
النقطة، ل?س هناك، وامجليع يعرفها ومجيع من �زور أ"قالمي اجلنوبية يعرف 

هناك اسJتغالل سJيايس لعدد من النقط يف  -كام تعلمون  - ذà، ولكن 
  . هذا اuال

حتدثمت عن µا� ®سJتYæاف يف µا� ما يؤيد ®بتدائية، حنن نقول هذا 
 Wµننا يف املر�ال ميكن، هاذ ®ح«لية ال نyٔnذها بعني ®عتبار، حLث ٔ
أ"وىل فعال اكن ت��ع، Éيف ما قلت يف اللكمة، هذا اكن طعن ما بني حركة 

,سمى eلبول?ساريو واليت طعنت يف ®حتاد أ"وريب، ومل �كن املغرب  ما
  . طرفا فهيا، à³ اليوم هناك، واكن ت��ع دامئا مع ®حتاد أ"وريب

ذà اليوم تيظهر يل ®سJتYæاف ٕاىل مش?Yا ليه ؤ" سواء ®سJتYæاف 
ون ٔ�و إالجراءات ا"ٓنية �لتوقLف الفوري، الهدف أ"ول وأ"yري هو ٔ�ن �ك

يه  - ٔ�قولها مرة ٔ�خرى  -ٕايقاف واحض لهذا القرار ولهذه املناورات اليت 
مYاورات قضائية، ل?س فهيا فقط اتفاق الفالµة ولكن مجيع االتفاقLات، 
هناك رضب يف مجيع االتفاقLات تقريبا القامئة ما بني املغرب و®حتاد 

  . أ"وريب
ربية، عند� الحئة وهناك ٔ�يضا رضب يف اتفاقLات ثنائية يف ب5ان ٔ�و 

  . د�ل الطعون املطروµة ٔ�و حماو� الطعون املطروµة واليت نت��عها
بغيت £ري نوحض هذه أ"مور، ٔ"ن هناك يف بعض أ"حLان �كون 

  .yلط
النقطة أ"yرية، هو ٔ�نه أ"خ حتدث عن طلب انعقاد جلنة، حنن 
�حكومة دامئا نتÍاوب òرسRة مع ٔ�ي طلب، ٕاذن ٕاىل اكن يش طلب 

  . لوه لنا وما اك�ن حىت مشلكوص
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  .وشكرا

        ::::السJيد رئ?س اجللسةالسJيد رئ?س اجللسةالسJيد رئ?س اجللسةالسJيد رئ?س اجللسة
        . . . . شكرا، شكرا السJيدة الوز�رةشكرا، شكرا السJيدة الوز�رةشكرا، شكرا السJيدة الوز�رةشكرا، شكرا السJيدة الوز�رة

ؤ�عتقد بnٔنه ا�لجنة ا�تصة سJتقوم بدورها يف هذا ®جتاه Qعو�مك 
وشكرا �لسJيدة الوز�رة Rىل . ملناقشة هذا املوضوع رمبا ٔ�كرث اسJتفاضة

  . مسامههتا معنا يف هذه اجللسة
WئJقل ٕاىل أ"سg¨داد ونRيد وز�ر التعمري وٕاJا"ٓنية املو±ة ٕاىل الس 

الرتاب الوطين، والسؤال ا"ٓين أ"ول حول ®سJتYVاء يف التعمري وتnٔثريه 
Rىل مسJتق�ل بعض املدن املغربية، واللكمة ٔ"µد السادة املس�شار�ن من 

  .فريق العدا� والتمنية، فليتقدم مشكورا

        ::::املس�شار السJيد سعيد السعدويناملس�شار السJيد سعيد السعدويناملس�شار السJيد سعيد السعدويناملس�شار السJيد سعيد السعدوين
        ....شكراشكراشكراشكرا

        لسJيد الرئ?س،لسJيد الرئ?س،لسJيد الرئ?س،لسJيد الرئ?س،اااا
        السJيدة الوز�رة، السJيدة الوز�رة، السJيدة الوز�رة، السJيدة الوز�رة، 
        السادة الوزراء،السادة الوزراء،السادة الوزراء،السادة الوزراء،

        السJيدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،السJيدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،السJيدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،السJيدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
        السJيد الوز�ر احملرتم، السJيد الوز�ر احملرتم، السJيد الوز�ر احملرتم، السJيد الوز�ر احملرتم، 

حنن يف فريق العدا� والتمنية °سائلمك اليوم يف موضوع ®سJتYVاء يف 
  التعمري وتnٔثريه Rىل مسJتق�ل بعض املدن املغربية؟ 

        السJيد الوز�ر احملرتم، السJيد الوز�ر احملرتم، السJيد الوز�ر احملرتم، السJيد الوز�ر احملرتم، 
متثل رها� اسرتاتيجيا من ٔ�Uل ٕارساء دRامئ التمنية ٔ�حضت املدينة 

املسJتدامة ؤ�صبحت الرضورة قامئة خللق مدن فاWR وقادرة Rىل تدبري 
  . شؤوهنا

ويف هذا إالطار، نظمت وزار�مك مجموRة من الورشات ±و� ومركز� 
لتوضيح الرب�مج احلكويم، ا³ي معل Rىل وضع ٕاسرتاتيجية وطنية 

  :³ا °سائلمك، السJيد الوز�ر احملرتملسJياسة املدينة، 

هل من مgابعة لهذا املوضوع وyاصة Rىل مسJتوى احلاكمة : ٔ�وال -
 احمللية احلرضية؟

ما يه إالجراءات املت�ذة �ل�د من ظاهرة : السؤال الثاين -
 ®سJتYVاءات يف التعمري؟

هل من ٕاجراءات لفرض بعض : السؤال الثالث أ"yري -
  ن رخص ®سJتYVاء؟ املساهامت Rىل املسJتفLد�ن م

 .وشكرا

    ::::السJيد رئ?س اجللسةالسJيد رئ?س اجللسةالسJيد رئ?س اجللسةالسJيد رئ?س اجللسة
        . . . . شكرا السJيد املس�شار احملرتمشكرا السJيد املس�شار احملرتمشكرا السJيد املس�شار احملرتمشكرا السJيد املس�شار احملرتم

  .اللكمة �لسJيد الوز�ر فليتفضل

        ::::السJيد ادر,س مرون، وز�ر التعمري وٕاRداد الرتاب الوطينالسJيد ادر,س مرون، وز�ر التعمري وٕاRداد الرتاب الوطينالسJيد ادر,س مرون، وز�ر التعمري وٕاRداد الرتاب الوطينالسJيد ادر,س مرون، وز�ر التعمري وٕاRداد الرتاب الوطين
        ....شكرا السJيد املس�شار احملرتمشكرا السJيد املس�شار احملرتمشكرا السJيد املس�شار احملرتمشكرا السJيد املس�شار احملرتم

فY يتعلق eٕالجراء د�ل ®سJتYVاء، هو فالواقع هو ٕاجراء �كLيفي 
هاذ إالجراء بال به اكن واµد . القانونية املعمول هبا فقانون التعمري�لقواRد 

العدد هائل من املشاريع ما Ùشوفش النور، خصوصا ما تعلق eملناطق 
  . الصناعية واuال السكين وكذà ®س�)ر يف اuال السJيا�

هاذ ®سJتYVاء اكن طلب السJيد رئ?س جملس النواب من اuلس 
ج«عي والب?يئ ليقوم بدراسة حول انعاكساته إالجيابية ®قgصادي و®

والسلبية، وهذا التقر�ر ٔ�ثىن Rىل اجيابيات Rديدة، ونبه يف نفس الوقت ٕاىل 
بعض أ"مور اليت ,سJتوجب ضبطها ٔ�كرث فY يتعلق هبذه العملية د�ل 

  . ®سJتYVاء
ا�يل هو صدر عن هذا اuلس مل  (le rapport)هاذ اQراسة و

لب بتوقLف هذه العملية ومل يقل ٔ�ن هناك رضر Éبري، قال ضبط يطا
 Yمور £ري جمدية ف�املسطرة ٔ�كرث مما يه ا"ٓن، حىت 0متكن من ٔ�ال نقع يف ٔ

  . يتعلق eلتحكمي ٔ�و احلاكمة
�شJنو در� يف الوزارة؟ eش حناولو نعاجلو هاذ أ"مر هذا، وننقصو من ٔ

التغطية د�ل املدن والقرى بتصاممي  العدد د�لو، ٔ�وال، زد� يف العدد د�ل
د�ل  3يف السJنة، ٔ�كرث من  150يف السJنة ٕاىل  40ا&هتيئة، ٕاذ انتقلنا من 

اخلطرات، وهذا معل هام Uدا، سJنصل فnٓخر املرWµ ®نتدابية د�ل هذه 
وثيقة تعمريية د�ل التغطية د�ل املدن والقرى،  600احلكومة ٕاىل ما يفوق 

  . هذا ما معرو ما اكن
فY يتعلق eٕالجراءات أ"خرى، احYا ا"ٓن نعد دراسة د�ل التقLمي لهذه 
العملية لرنى Éيف ميكن ٔ�ن °سJتفLد مهنا ٔ�كرث يف خمتلف املدن املغربية، 
وخصوصا هل هناك ٕاماكنيات، حبال ا�يل Éيطلبوا املس�شار�ن والنواب 

  . هذه العمليات احملرتمني، ٔ�ن اQو� ٔ�و امجلاRات الرتابية ÙسJتفLد ٔ�كرث من

        ::::السJيد رئ?س اجللسةالسJيد رئ?س اجللسةالسJيد رئ?س اجللسةالسJيد رئ?س اجللسة
        . . . . شكرا السJيد الوز�ر احملرتمشكرا السJيد الوز�ر احملرتمشكرا السJيد الوز�ر احملرتمشكرا السJيد الوز�ر احملرتم

 .اللكمة يف ٕاطار التعقLب ٔ"µد السادة املس�شار�ن، فليتفضل مشكورا

        ::::املس�شار السJيد محيد زاتيناملس�شار السJيد محيد زاتيناملس�شار السJيد محيد زاتيناملس�شار السJيد محيد زاتين
        السJيد الوز�ر احملرتم،السJيد الوز�ر احملرتم،السJيد الوز�ر احملرتم،السJيد الوز�ر احملرتم،

        السJيد الرئ?س،السJيد الرئ?س،السJيد الرئ?س،السJيد الرئ?س،
        إالخوة احلضور،إالخوة احلضور،إالخوة احلضور،إالخوة احلضور،

عا احYا 0مثن، السJيد الوز�ر، جمهودا�مك يف هذا إالطار هذا، وطب
كنالحظو ٔ�ن مجموRة من و:ئق التعمري ا�يل ضاعفت التواUد د�لها ومجموRة 

لكن، السJيد الوز�ر، ن¨هبمك Rىل . من ا�ططات إالسرتاتيجية ا�يل توUدت
�نه مجموRة من املدن اuاورة �لمدن الكربى مت ٕا°شاؤها بدون و:ئق التعمري، ٔ

  . قعية د�ل املدن احلقLقLةبن?ت eالسJتYVاءات، وفقدت معها مجيع الوا
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بدون ذÉر ٔ�سامء املدن، ن¨هبمك، السJيد الوز�ر، Rىل ٔ�ن ®سJتYVاء حنن 
0رفضه، ال 0رفضه مجW وتفصيال، لكن ٕاذا طلعت من yاللو واµد املدينة 
بدون تو±ات، بدون مرافق، بدون ب¨Lة حتتية، مدينة، ما ٔ�قول، معاقة 

 ٔnنمت �رون ب�  . عينمك هذا، موجودحصيح ٔ�هنا ٕاشاكل Éبري، ؤ
وeلتايل فالسؤال يف إالشاكل بني ا�لÍان اليت متنح الرخص وبني الواقع 
د�ل و:ئق التعمري ا�يل عند�، ما اكي¨ش واµد النوع د�ل الت¨سJيق، ما 
اكي¨ش حضور التقYيني فهذه ا�لÍان، وeلتايل اك�ن ®سJتYVاءات ا�يل يه 

وeلتايل yاصنا نوقفو يف وUه هذه طغات Rىل واµد العدد د�ل اuاالت، 
  . احلاالت هاذي، ٔ"ن مدن معاقة هبذا الشلك البد ٔ�نه جير Rلينا ويالت

فY خيص املناطق الصناعية، السJيد الوز�ر، نعم ®سJتYVاء يف املناطق 
الصناعية ٕاجيايب، لكن كثري من معامل الصناRة ٔ�عطوا يف جماالت قروية، 

ولوثوا امجلالية، ما بقاÙش عند� جاملية، yاصنا  لوثوا الب?Ýة ولوثوا املناخ
مYاطق صناعية جمهزة، ما ميك¨ش نبقاو هباذ ®سJتYVاء حىت هنلكو أ"رض 
وال¨سل، وeلتايل تنّدعيو ٔ�ننا كنصلحو، وeلتايل هذا ٕاشاكل Éبري، كنمتىن 
�0مك �كونوا اسJتوعبتوا معنا السؤال، وقدرتوا ٔ�ننا تتÍاوبوا معنا يف هذا ٔ

  .ار، ٔ"نه مدن مجيW الزم �كون هناك خمططات مجيWإالط

        ::::السJيد رئ?س اجللسةالسJيد رئ?س اجللسةالسJيد رئ?س اجللسةالسJيد رئ?س اجللسة
        . . . . شكرا السJيد املس�شار احملرتمشكرا السJيد املس�شار احملرتمشكرا السJيد املس�شار احملرتمشكرا السJيد املس�شار احملرتم

ولٔ§سف، السJيد الوز�ر مل يرتك وقgا �لتعقLب، ميكن ٔ�ن �كون هذا 
التعقLب يف ثنا� eيق أ"جوبة والتعقLبات يف أ"سJئW املوالية، والسؤال 

واللكمة ٔ"µد السادة املس�شار�ن . لقرويالثاين موضوRه السكن eلعامل ا
  .من الفريق احلريك لتقدمي السؤال

        ::::املس�شار السJيد م�ارك السJباعياملس�شار السJيد م�ارك السJباعياملس�شار السJيد م�ارك السJباعياملس�شار السJيد م�ارك السJباعي
        ....شكرا السJيد الرئ?سشكرا السJيد الرئ?سشكرا السJيد الرئ?سشكرا السJيد الرئ?س

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

ٕان ٕاRداد الرتاب الوطين ,شلك التنظمي التقين ا³ي ,سJهتدف توزيع 
لوµدات الرتابية اليت يتكون مهنا اuال الوطين مقومات النÍاح بني لك ا

بغية الوصول ٕاىل املسJتوى، ا³ي تتالىش فLه لك ®خgالالت اuالية بني 
            .املناطق، وeلتايل حتقLق التمنية الشامW املطلوبة

à³، فٕان ®رتقاء eلتعمري القروي وتنظميه وجعa ي«ىش مع 
حلفاظ Rىل اسJتدامة املوارد طموµات الساكنة وتلبية احلاجLات وا

الطبيعية، يتطلب ٕاµداث مؤسسات Ùسهر Rىل تزنيل سJياسة التعمري 
القروية، ÙسJند لها 8مة ٕاجناز وت��ع التصاممي التعمريية اخلاصة eلعامل 

كام جيب ٕاµداث خمطط وطين ٕالRداد و�منية العامل القروي، �راعي     .القروي
        .اخلصوصيات اuالية للك ±ات اململكة
  : وRليه °سائلمك، السJيد الوز�ر احملرتم

ماذا ٔ�Rدت الوزارة ٔ�و احلكومة لساكنة العامل القروي، لت�ليصه  -
    من تعقLدات املساطر اخلاصة eلبناء

�مل حين الوقت ٕالµداث مؤسسات تعمري هتمت òسJياسة التعمري  -ٔ
        eلعامل القروي وÙسهر Rىل ت��ع املشاريع التمنوية املربجمة؟

  . شكرا

        ::::رئ?س اجللسةرئ?س اجللسةرئ?س اجللسةرئ?س اجللسة    السJيدالسJيدالسJيدالسJيد
        . . . . شكرا �لسJيد املس�شارشكرا �لسJيد املس�شارشكرا �لسJيد املس�شارشكرا �لسJيد املس�شار

  .اللكمة �لسJيد الوز�ر يف ٕاطار اجلواب Rىل السؤال

        ::::السJيد وز�ر التعمري وٕاRداد الرتاب الوطينالسJيد وز�ر التعمري وٕاRداد الرتاب الوطينالسJيد وز�ر التعمري وٕاRداد الرتاب الوطينالسJيد وز�ر التعمري وٕاRداد الرتاب الوطين
هاذ السؤال حتط ثالثة وال ٔ�ربعة د�ل اخلطرات، وUاوبت Rليه بنفس 

  .الطريقة
العامل فعال، ٔ�تقامس معمك إالشاكلية د�ل العامل القروي، ؤ�� رئ?س يف 

املغرب عندو الواµات وعندو اجلبال وعندو . القروي وعندي مشلكة Éبرية
  .الهضاب، وراه احYا عند� نفس القوانني كنطبقوها للك يش

�لف ساكن، والعدد د�ل  800الن�ÍLة، اك�ن عامالت، ٔ"ن فهيا ٔ
معناه، ٔ�ن لك يش Éي-ين بال رخصة، . 500، 400الرخص يف السJنة 

  . ل ٔ�ننا نبقاو يف هاذ الوضعمعناه، ٔ�نه ,سJتحي
�مقنا ا"ٓن واµد املرسوم عند احلكومة، £ادي يصدر، ٕان شاء هللا، يف ٔ

هذا مرµليا، ما ن¨ساوش Rىل ٔ�ن . القريب العاUل ملعاجلة هاذ أ"مر
رٔ�ت يف الص�ريات، يف املناظرة الوطنية صاحب اجلال� يف الرسا� اليت قُ 

ى ٔ�مره بnٔن �كون هناك مدونة حول أ"رايض، حول العقار، طالب ٔ�و ٔ�عط
  .Uديدة �لتعمري °شJتغل Rلهيا، وانطلق العمل فهيا

  .شكرا

        ::::السJيد رئ?س اجللسةالسJيد رئ?س اجللسةالسJيد رئ?س اجللسةالسJيد رئ?س اجللسة
        . . . . شكرا السJيد الوز�رشكرا السJيد الوز�رشكرا السJيد الوز�رشكرا السJيد الوز�ر

  .اللكمة ٔ"µد السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعقLب

        ::::املس�شار السJيد م�ارك السJباعياملس�شار السJيد م�ارك السJباعياملس�شار السJيد م�ارك السJباعياملس�شار السJيد م�ارك السJباعي
ثة °شكر السJيد الوز�ر Rىل الرصاµة د�لمك، ٔ"ن يف احلقLقة هاذي ثال

د�ل املرات، واحYا تنقولوها، ولهذا تنطلبو مYمك، السJيد الوز�ر، هو 
ال�رسيع هباذ املراسJمي eش خترج حلزي الوجود، راه ال يعقل، السJيد الوز�ر، 

�ن« رئ?س د�ل جامRة قروية، راه نفس اليشء  - Éيف ما قلتوا  - راه ٔ
يعقل، ٔ� السJيد راه ال . كنتخبطو فLه Éرؤساء د�ل هاذ امجلاRات القروية

الوز�ر، eش نطبقو واµد القانون ا�يل هو ساري املفعول Rىل واµد 
الشارع، شارع ٔ�نفا مðال يف اQار البيضاء وال � الر�ض، ومنشJيو نطبقوه 

  .Rىل واµد اQوار يف العامل القروي
        السJيد الوز�ر، السJيد الوز�ر، السJيد الوز�ر، السJيد الوز�ر، 
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راه هاذي مشالك كنتخبطو فهيا، هذا راه ت?شجع الهجرة من القرى 
  . ن�لمد

احYا كنا بغينا العكس �كون هو الصحيح، eش الناس خيرجوا من 
داe احYا السJيد ميل ت?gوىف، ٔ�وال واµد . املدينة ميشJيوا �لعامل القروي

السJيد �زوج ليه وQو، بغا يعطيه واµد اخلدام وال yدام ونصف فني 
دو ,سكن، ؤ�ن« كتعرفوا هاذ اليش يف اuال القروي، راه ا�ري كتلقى عن

هكgار وال جوج، كنقول ليه، ال yاصك جتيب لينا تصممي فLه هكgار وال 
  .مرت R5000ىل أ"قل  500

هذا ت?شجع eش هذاك السJيد مييش ي-Lع هذاك اخلدام، وال yدام 
ونصف وÉمييش حىت هو هياجر �لمدينة ومييش لضوا� املدن يد�ر �راكة، 

صائيات د�ل احلكومة راه وجيلس هام أ"ولني وهام الكðار، وٕاىل Uات إالح
متيش ³وك الناس ا�يل هام Reة مgجولني يف املدن وال دا�ر Éروصة د�ل 

�ٓش . ٔ"ن احYا �مننعومه eش ما يب¨Lوش.. اخلرضة، هذاك هو ا�يل وقع ف
غيد�ر هاذ السJيد، فني غمييش هو ووليداتو؟ ٕاىل مات eه راه ما غيبقاش 

يلقى فني ي-ين، ٔ�ما واµد العدد  ذوك اخلدامة، £ادي يقسمومه ما £اد,ش
د�ل املشالك كنتخبطوا فهيا احYا يف العامل القروي، وهذا هو ا�يل جعل 
الرتخLص ما اكي¨ش، Éيف ما قلت، �ٓ السJيد الوز�ر، راه العامل القروي راه 
النصف د�ل، ولهذا احYا تنطلبو مYمك eش Ùرسعوا لنا هباذ املرسوم ٕاىل 

  .Uات Rىل yاطرمك
  .سJيد الوز�رشكرا ال 

        ::::السJيد رئ?س اجللسةالسJيد رئ?س اجللسةالسJيد رئ?س اجللسةالسJيد رئ?س اجللسة
        . . . . شكرا السJيد املس�شارشكرا السJيد املس�شارشكرا السJيد املس�شارشكرا السJيد املس�شار

اللكمة يف ٕاطار اجلواب Rىل التعقLب �لسJيد الوز�ر، فليتفضل 
  . مشكورا

تفضل، السJيد الوز�ر، ميل غتبدا غيبان à يف . eيق عندك الوقت
  .الشاشة التوقLت

        ::::السJيد وز�ر التعمري وٕاRداد الرتاب الوطينالسJيد وز�ر التعمري وٕاRداد الرتاب الوطينالسJيد وز�ر التعمري وٕاRداد الرتاب الوطينالسJيد وز�ر التعمري وٕاRداد الرتاب الوطين
. حنلو هاذ إالشاكلية يف ٔ�قرب وقت ممكنمgفق معك متاما، وyاصنا 

اQراسة تصوeت، كن�سJناو بعض الوزراء يعطيو� ا"ٓراء د�هلم، وغي¨هت»ي 
  .هاذ أ"مر، وس¨Ígاوز هاذ إالشاكلية، ٕان شاء هللا

        ::::السJيد رئ?س اجللسةالسJيد رئ?س اجللسةالسJيد رئ?س اجللسةالسJيد رئ?س اجللسة
        . . . . شكراشكراشكراشكرا

السؤال ا"ٓين الثالث، موضوRه النظام أ"سايس �لواكالت احلرضية، 
  .اللكمة ٔ"µد السادة املس�شار�ن من الفريق ®سJتقاليل لتقدمي السؤال

        ::::املس�شارة السJيدة yداملس�شارة السJيدة yداملس�شارة السJيدة yداملس�شارة السJيدة yدجيجيجيجية الزوة الزوة الزوة الزويميميميم
        ....شكرا السJيد الرئ?سشكرا السJيد الرئ?سشكرا السJيد الرئ?سشكرا السJيد الرئ?س

        السJيد الوز�ر، السJيد الوز�ر، السJيد الوز�ر، السJيد الوز�ر، 
رفعمت شعار بnٔنه سرتدون ®عتبار �لواكالت احلرضية ؤ"دوارها، 

  . سJنون yدماهتا وسوف حتسJنون كذà حاكمهتاوسJتح 
Éيف ميكYمك ٔ�ن تقوموا �لك ذà يف : ٔ�Ùساءل، وبعفوية، السJيد الوز�ر

  غياب نظام ٔ�سايس �لشغيe Wلواكالت احلرضية؟

        ::::السJيد رئ?س اجللسةالسJيد رئ?س اجللسةالسJيد رئ?س اجللسةالسJيد رئ?س اجللسة
        . . . . شكرا السJيدة املس�شارةشكرا السJيدة املس�شارةشكرا السJيدة املس�شارةشكرا السJيدة املس�شارة

  .اللكمة �لسJيد الوز�ر يف ٕاطار اجلواب

        ::::ب الوطينب الوطينب الوطينب الوطينالسJيد وز�ر التعمري وٕاRداد الرتاالسJيد وز�ر التعمري وٕاRداد الرتاالسJيد وز�ر التعمري وٕاRداد الرتاالسJيد وز�ر التعمري وٕاRداد الرتا
        السJيدة املس�شارة احملرتمة، السJيدة املس�شارة احملرتمة، السJيدة املس�شارة احملرتمة، السJيدة املس�شارة احملرتمة، 

�نمت مgبعني معنا العملية د�ل ٔ)statutد (µتدار أ"ول وما وقعش وا ،
ا"ٓن °شJتغل Rىل ٔ�مر :ين، ميكن ٔ�قل طموµا، . االتفاق مع وزارة املالية

ولكن شارك فLه امجليع، 0متىن ٔ�ن ,س�مثر، ٕان شاء هللا، ؤ�ن �كون العاملون 
  .طون وRاجهبم احلاليف هذا القطاع °ش

  .شكرا

        ::::السJيد رئ?س اجللسةالسJيد رئ?س اجللسةالسJيد رئ?س اجللسةالسJيد رئ?س اجللسة
        . . . . شكرا السJيد الوز�رشكرا السJيد الوز�رشكرا السJيد الوز�رشكرا السJيد الوز�ر

  .اللكمة يف ٕاطار التعقLب ٔ"µد السادة املس�شار�ن

        ::::املس�شارة السJيدة yداملس�شارة السJيدة yداملس�شارة السJيدة yداملس�شارة السJيدة yدجيجيجيجية الزوة الزوة الزوة الزويميميميم
        . . . . شكرا السJيد الوز�رشكرا السJيد الوز�رشكرا السJيد الوز�رشكرا السJيد الوز�ر

نعمل ٔ�ن هناك حماوالت مYذ اليس اليازغي، واحYا ن¨gظر النظام 
 اليس مرون، وهذا ال ميكن ٔ�ن أ"سايس مرورا eليس اجحرية ووصوال ٕاىل

يق�ل ٕاطالقا، السYJ، السJيد الوز�ر، ٔ�0مك ٔ�مام شغيW من نوع yاص 
ومطالبة مبجموRة من إالجراءات ومن العمل الشاق، ٕاذن حنن ٔ�مام 0زيف 
يف املوارد ال-رشية، ٔ"ن هناك غياب نظام ٔ�سايس وهناك ٔ�داءات ل?ست 

  . ر�ن eلواكالت احلرضيةحتفزيية، فلك الكفاءات متر فقط كفرتة مت
مث هناك قوانني ٔ�و هيالك تنظميية £ري مÍgا°سة، هناك الهيلك التنظميي 

، ٕاذن ال ميكن ٔ�ن نع?ش ٔ�مام قوانني 2013و 2008و 2004ما ق�ل 
مgضاربة و£ري مÍgا°سة، بل هناك الفروقات حىت يف اخلدمات املؤدى 

ÙشJتغل فLه، وهناك  عهنا، يف غياب ضام�ت �لشغيW، يف هذا إالطار ا³ي
Rالقات ملت-سة ب?هنا وبني رشاكهئا وحميطها، ال نعرف ٔ��ن تصل مساحهتا، 
��ن تقف، فهناك العام�، هناك رئ?س امجلاRة وهناك مجموRة من أ"شJياء، ٔ
ومل نعد نعرف ٔ��ن يه املساµات اليت ميكن ٔ�ن Ùشغلها الواكالت احلرضية، 

حيدد أ"دوار اليت جيب ٔ�ن تقوم  وال ميكن ٔ�ن يتnٔىت ذà ٕاال بنظام ٔ�سايس
هبا هذه الشغيW، اليت تعمل ٔ�و ميكن اعتبارها �ٓ� ٕالنتاج التعمري، بل 

  . �لحراسة و�لحرص Rىل العدا� ®ج«عية
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حصيح، هناك ٔ�شJياء كثرية تقوم هبا الواكالت احلرضية يف مYظومة 
ضوµا مgعرثة، يف غياب قوانني ضابطة، ولكن Rىل أ"قل يه تبقى ٔ�كرث و 

من مؤسسات مماثW اكلعمران اليت تقوم بفضاحئ يف شامل املغرب وجYوبه، 
دون ٔ�ن 0رجع ٕاىل قانون ٔ�سايس حيدد لنا ماذا 0ريد من املؤسسات 

احلرضية، البد ٔ�ن تنصف شغيلهتا  تالعمومLة، ومؤسسة معومLة اكلواكال
ٔ"هنا تقوم بnٔعامل ال يقوم ٔ�ي خشص �ٓخر وتبقى مفgوµة Rىل الشJهبات، 

  .مفgوµة Rىل املالòسات ٕاىل £ري ذà، السJيد الوز�ر

        ::::السJيد رئ?س اجللسةالسJيد رئ?س اجللسةالسJيد رئ?س اجللسةالسJيد رئ?س اجللسة
        . . . . شكرا السJيدة املس�شارةشكرا السJيدة املس�شارةشكرا السJيدة املس�شارةشكرا السJيدة املس�شارة

 .اللكمة �لسJيد الوز�ر يف ٕاطار الرد Rىل التعقLب

        ::::السJيد وز�ر التعمري وٕاRداد الرتاب الوطينالسJيد وز�ر التعمري وٕاRداد الرتاب الوطينالسJيد وز�ر التعمري وٕاRداد الرتاب الوطينالسJيد وز�ر التعمري وٕاRداد الرتاب الوطين
        ....شكرا السJيدة املس�شارة احملرتمةشكرا السJيدة املس�شارة احملرتمةشكرا السJيدة املس�شارة احملرتمةشكرا السJيدة املس�شارة احملرتمة

ء د�ل احلوار £ادي �كون عند� مYاسJبة د�ل ا�لقا (Janvier)يف 
. ®ج«عي مع خمتلف النقاeت، و£ادي نعمقو الوثيقة ا�يل اشJتغلنا فهيا مجيع

غتمن هذه الفرصة eش حنيي العامالت والعاملني مبختلف ن ك وهبذه املناسJبة 
الواكالت احلرضية ا�يل ك?شJتغلوا فعال يف ظروف صعبة، ما بني السلطات 

بني الوزارة، هللا �كون هلم يف العوان احمللية وما بني السلطات املنتخبة وما 
  . يف احلقLقة
  .شكرا

        ::::السJيد رئ?س اجللسةالسJيد رئ?س اجللسةالسJيد رئ?س اجللسةالسJيد رئ?س اجللسة
شكرا �لسJيد الوز�ر و°شكره كذR àىل مسامهته معنا يف هذه 

  . اجللسة
ون¨gقل ٕاىل سؤال �ٓين موUه ٕاىل السJيد وز�ر التعلمي العايل والبحث 

Rىل طلبة  العلمي و�كو�ن أ"طر يف موضوع ا�لوµات إاللكرتونية املوزRة
اجلامعات واملعاهد العليا، فليتفضل ٔ�µد السادة املس�شار�ن من فريق 

 .العدا� والتمنية لتقدمي لسؤال

        ::::املس�شار السJيد Rيل العاملس�شار السJيد Rيل العاملس�شار السJيد Rيل العاملس�شار السJيد Rيل العرسرسرسرسيييي
        ....eمس هللا الرمحن الرحميeمس هللا الرمحن الرحميeمس هللا الرمحن الرحميeمس هللا الرمحن الرحمي

        ....شكرا السJيد الرئ?سشكرا السJيد الرئ?سشكرا السJيد الرئ?سشكرا السJيد الرئ?س
        السJيد الوز�ر،السJيد الوز�ر،السJيد الوز�ر،السJيد الوز�ر،
        السادة الوزراء،السادة الوزراء،السادة الوزراء،السادة الوزراء،

        ٕاخواين ٔ�خوإاخواين ٔ�خوإاخواين ٔ�خوإاخواين ٔ�خوايتيتيتيت املس�شار�ن واملس�شارات احملرتمني، املس�شار�ن واملس�شارات احملرتمني، املس�شار�ن واملس�شارات احملرتمني، املس�شار�ن واملس�شارات احملرتمني،
ذو " لوحيت"لقت وزار�مك، السJيد الوز�ر، مرشوRا رائدا مسته ٔ�ط

�هداف ن-WL، ,سعى ويتوo توفري لوµات ٕالكرتونية لطلبة اجلامعات ٔ
واملعاهد العليا، £ري ٔ�نه Éبايق املبادرات املمتزية �لحكومة وUه eل�شويه 

  . والتب�?س

ذ ³ا °سائلمك، السJيد الوز�ر، ٔ�وال عن حقLقة لك ما قLل عن ها
الرب�مج؟ وعام تعزتمون اختاذه من ٕاجراءات ملعاجلة ما �كون قد شابه من 

  اخgالالت؟ 
  .وشكرا

        ::::السJيد رئ?س اجللسةالسJيد رئ?س اجللسةالسJيد رئ?س اجللسةالسJيد رئ?س اجللسة
        . . . . شكرا السJيد املس�شار احملرتمشكرا السJيد املس�شار احملرتمشكرا السJيد املس�شار احملرتمشكرا السJيد املس�شار احملرتم

 .اللكمة �لسJيد الوز�ر

        ::::السJيد حلسن اQاودي، وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي و�كو�ن أ"طرالسJيد حلسن اQاودي، وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي و�كو�ن أ"طرالسJيد حلسن اQاودي، وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي و�كو�ن أ"طرالسJيد حلسن اQاودي، وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي و�كو�ن أ"طر
        السJيد الرئ?س،السJيد الرئ?س،السJيد الرئ?س،السJيد الرئ?س،

        ....شارشارشارشارشكرا السJيد املس� شكرا السJيد املس� شكرا السJيد املس� شكرا السJيد املس� 
�وال، ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�قول ٔ�ن اجلامعة املغربية ٕاما ٔ�ن تعرف رمقنة رسيعة وٕاما ٔ
�ن تتnٔخر عن الرÉب، ال خLار لنا، ما ميك¨ش °سJمترو eلطابلية والطباشري، ٔ

  . هاذ اليش مÍgاوز، العامل لكو £ادي يف هذا ®جتاه، رمقنة اجلامعات
ما د�لو  ا"ٓن ٕاذا شفgو مرا�ش، الطلبة، لك طالب عندو الصب?ب

ميك¨ش واµد �yذو، ولكن هاذ الطلبة لكهم eٕماكهنم يدyلوا و�yدو 
اQروس د�هلم، ممكن �yد جمالت Rرب ®نرتن?ت ا�يل عندو µاسوب 

  . £ادي ,سJتفد، ا�يل ما عندوش ما £اد,ش ,سJتفد
مليار سJن�مي eش جنهزو اجلامعات  13®س�)رات £ادي حنطو حوايل 

رتفع، لك اجلامعات املغربية، أ"ساتذة £ادي حيطوا لكها eلويفي eلصب?ب امل
  .اQروس د�هلم يف ®نرتن?ت

 (CNRST1)هنار االثنني، ٕان شاء هللا، وا�يل ابغا حيرض معنا يف 
 les travaux)£ادي نعملو ٔ�ول قاRدة يف ٕافريقLا د�ل التداريب 

pratiques, big data, sécurité) يش  لك(informatique)  كون�
 ٔ� les travaux) اكد�ر وال يف مرا�ش وال فني ما مىش عندويف 

pratiques)  يفاش هاذ الطلبة د�ولناÉ �e يف إالنرتنت جما�، قولوا يل
مىش، ٕاذن ٔ�شJنو  ؟ا�يل ما عندوش مسكني احلاسوب ٔ�شJنو £ادي يد�ر

£ادي ند�رو؟ ما عند�ش املوارد eش هنديو �لطلبة ا�يل عندمه املن�ة 
  . µاسوب
د�ل الرشاكت، اyرت�  7نا عرض ها هو ٔ�ماممك، eملواصفات Uاو� معل 

، ها املواصفات، ها ا�يل Uايني مايش لوحيت هذا µاسوب، تيكون 6مهنم 
لوحيت ويويل µاسوب، الطالب خيدم ما e£?ش نعطيو �لطالب هذا النوع 

£ادي يبدا ,سJهت% ما ي¨gج، درمه، الطالب  700درمه و 600هذا د�ل 
£ادي نعملو؟ شكون تيغوت؟ تيغوتوا يش بعضني ما يش الرشاكت، �ٓشJنو 

قلنا هلم نت�دامه جتي رشكة هباذ املواصفات وختفض أ"سعار ٕاىل ما 
دyلهناش �لسوق، ت¨�gدامه اليوم، اليوم، اليوم جتي يش رشكة جتيب لنا 
�حسن من هاذ اليش وندyلوها �لسوق د�ل الطلبة، هذا هو املشلك، ٔ

                                                 
1 Centre National pour la Recherche Scientifique et Technique 
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  .عليق د�لمكٕاذن ن�سJىن الت 

        ::::السJيد رئ?س اجللسةالسJيد رئ?س اجللسةالسJيد رئ?س اجللسةالسJيد رئ?س اجللسة
        . . . . شكرا السJيد الوز�رشكرا السJيد الوز�رشكرا السJيد الوز�رشكرا السJيد الوز�ر

والتعقLب Rىل جواب السJيد الوز�ر ٔ"µد السادة املس�شار�ن 
  .فليتفضل مشكورا، تفضل السJيد املس�شار

        ::::املس�شار السJيد م�ارك مجييلاملس�شار السJيد م�ارك مجييلاملس�شار السJيد م�ارك مجييلاملس�شار السJيد م�ارك مجييل
        ....eمس هللا الرمحن الرحميeمس هللا الرمحن الرحميeمس هللا الرمحن الرحميeمس هللا الرمحن الرحمي

        السJيد الرئ?س،السJيد الرئ?س،السJيد الرئ?س،السJيد الرئ?س،
        السادة الوزراء، السادة الوزراء، السادة الوزراء، السادة الوزراء، 

        أ"خوات وإالخوان املس�شار�ن،أ"خوات وإالخوان املس�شار�ن،أ"خوات وإالخوان املس�شار�ن،أ"خوات وإالخوان املس�شار�ن،
دور� 0مثن هذه املبادرة اليت قامت هبا وزارة التعلمي العايل يف ٕاطار ب

  . ٕادyال التكYولوجLا احلديثة ٔ"حضان اجلامعة
ال تفوتين هنا الفرصة eش ننوه مببادرة سابقة لوزارة التعلمي العايل، 
خصوصا يف احلكومة السابقة ؤ�متهتا هاذ احلكومة احلالية، يه �ر�مج ,سمى 

 100.000، وهاذ الرب�مج ا³ي اسJتفاد مYه ما �زيد Rىل "جنازإ "برب�مج 
  .مليون درمه 300طالب، وتقريبا اس�مثرت فLه الوزارة ما �زيد عن 

هذا �ر�مج شاف واµد إالق�ال Éبري، و,رس اQخول ٕاىل Rامل 
التكYولوجLا احلديثة، كام قال السJيد الوز�ر، ما ميك¨ش �لÍامعة املغربية 

الطباشري والسJبورة، بل جيب ٔ�ن تدyل ٕاىل هذا العامل  تبقى يعين رهينة
يعين الرمقي، وهاذ املبادرة ا�يل Uات هبا الوزارة، احYا نطلبو من الوزارة ٔ�ن 
ت?رس Rىل الطلبة، خصوصا املسJتضعفني واملمنوµني eخلصوص مهنم، 
ت?سري احلصول Rىل هذه ا�لوµات من yالل تقسJيط أ"داء د�ل هاذ 

  .ق ٔ�قساط ملدة سJن�ني من املنح املمنوµة هلما�لوµات عن طري
كذà جيب إالشارة ٕاىل ٔ�ن هذه ا�لوµات حتتضن مYظومات ٔ�و 
تطبيقات رمقية 8مة، ا&مثن د�ل هاذ التطبيقات الرمقية �زيد عن ا&مثن ا�يل 

  . مطلوب eل¨سJبة لهاذ العرض هذا
 لٕالشارة كذà، السJيد الوز�ر، ال �كفي، السJيد الوز�ر، ٔ�ن تصدر

الوزارة بالغ توضيحي وال بالغ حصايف لتنو�ر الرٔ�ي العام، نظرا لهاذ الضÍة 
اليت ٔ�قميت حول هذه ا�لوµات ٔ�و ٕا°شاء موقع ٕالكرتوين ٔ�و ٕا°شاء صف�ة 
ف?سJبوÉية، نطلب من الوزارة ٔ�ن تزنل ٕاىل الساµة اجلامعية من ٔ�Uل 

  . يف ,رس التوعية ومن ٔ�Uل توضيح القمية املعتربة لهاذ املرشوع حىت �كون
àل مضن هاذ املرشوع  ،كذyن تد�نطلب من الرشاكت املواطنة ٔ

  .وتقدم يد املساRدة �لطلبة ذوي ®حgياUات
  .شكرا السJيد الوز�ر

        ::::السJيد رئ?س اجللسةالسJيد رئ?س اجللسةالسJيد رئ?س اجللسةالسJيد رئ?س اجللسة
        . . . . شكرا السJيد املس�شار احملرتمشكرا السJيد املس�شار احملرتمشكرا السJيد املس�شار احملرتمشكرا السJيد املس�شار احملرتم

  .اللكمة �لسJيد الوز�ر يف ٕاطار الثواين املعدودة اليت بقLت �

        :::: والبحث العلمي و�كو�ن أ"طر والبحث العلمي و�كو�ن أ"طر والبحث العلمي و�كو�ن أ"طر والبحث العلمي و�كو�ن أ"طروز�ر التعلمي العايلوز�ر التعلمي العايلوز�ر التعلمي العايلوز�ر التعلمي العايلالسJيد السJيد السJيد السJيد 
�وال، تنحيمك Rىل هاذ الوعي د�ل الرمقنة د�ل اجلامعة، هاذو ٔ�والد�، ٔ

هاذ الطلبة املمنوµني عند� . ٕاما yارج التغطية (connectés)ٕاما �كونوا 
هذه السJنة، احYا تنضاربو مع البنك ا�يل تيوزع املنح يد�ر هلم  332.000

  ...درمه ما يقدرش خيلصها 600لب ا�يل عندو أ"قساط، ٔ"ن حقLقة الطا

        ::::السJيد رئ?س اجللسةالسJيد رئ?س اجللسةالسJيد رئ?س اجللسةالسJيد رئ?س اجللسة
        . . . . شكرا السJيد الوز�ر احملرتمشكرا السJيد الوز�ر احملرتمشكرا السJيد الوز�ر احملرتمشكرا السJيد الوز�ر احملرتم

0متىن ٔ�ن تتاح فرص ٔ�خرى �لتعبري ٔ�كرث عن . واملعذرة، السJيد الوز�ر

  .هاذ املرشوع
ون¨gقل بعد شكر السJيد الوز�ر Rىل مسامهته معنا يف هذه اجللسة ٕاىل 

ؤا� حول موضوع ÉيفLة توزيع اQمع السJيد وز�ر الشJباب والر�ضة لس
العمويم Rىل اجلامعات الر�ضية، واللكمة ٔ"µد السادة املس�شار�ن من 

  .الفريق ®سJتقاليل لتقدمي السؤال

        ::::املس�شار السJيد عبد السالم ا�لباراملس�شار السJيد عبد السالم ا�لباراملس�شار السJيد عبد السالم ا�لباراملس�شار السJيد عبد السالم ا�لبار
        ....شكرا السJيد الرئ?سشكرا السJيد الرئ?سشكرا السJيد الرئ?سشكرا السJيد الرئ?س

        السادة الوزراء احملرتمني،السادة الوزراء احملرتمني،السادة الوزراء احملرتمني،السادة الوزراء احملرتمني،
        ٕاخواين املس�شار�ن واملس�شارات،ٕاخواين املس�شار�ن واملس�شارات،ٕاخواين املس�شار�ن واملس�شارات،ٕاخواين املس�شار�ن واملس�شارات،

        السJيد الوز�ر، السJيد الوز�ر، السJيد الوز�ر، السJيد الوز�ر، 
الراجئ اليوم هو ٔ�ن تضارب ÉيفLة توزيع اQمع املايل Rىل اجلامعات، 

أ"قوال هناك من اجلامعات احملظوظة وهناك من يه م¨سJية، فكLف 
  توزعون ®ع«دات؟ 

  .شكرا

        ::::السJيد رئ?س اجللسةالسJيد رئ?س اجللسةالسJيد رئ?س اجللسةالسJيد رئ?س اجللسة
        . . . . شكرا السJيد املس�شارشكرا السJيد املس�شارشكرا السJيد املس�شارشكرا السJيد املس�شار

  .اللكمة �لسJيد الوز�ر لٕالUابة Rىل السؤال

        ::::شJباب والرشJباب والرشJباب والرشJباب والر����ضةضةضةضةالسJيد حلسن السكوري، وز�ر ال السJيد حلسن السكوري، وز�ر ال السJيد حلسن السكوري، وز�ر ال السJيد حلسن السكوري، وز�ر ال 
        ....شكرا السJيد الرئ?سشكرا السJيد الرئ?سشكرا السJيد الرئ?سشكرا السJيد الرئ?س

�وال، ٔ�شكر السادة املس�شار�ن احملرتمني Rىل اه«8م eلر�ضة ٔ
  . الوطنية

ؤ�ود بداية ٔ�ن ٔ�ذÉر بnٔن وزارة الشJباب والر�ضة تعمل Rىل ا&هنوض 
eلر�ضة الوطنية يف ٕاطار السJياسة احلكومLة يف هذا اuال من yالل 

طر التابعة �لوزارة، ؤ�يضا Rرب العمل £ري العمل املبارش �لمؤسسات وا"ٔ 
  .بارش يف ٕاطار العالقات التعاقدية مع اجلامعات الر�ضيةمل ا

وحرصا مهنا Rىل ٕارساء قواRد احلاكمة والشفافLة يف تدبري اuال 
الر�يض، تقوم الوزارة بتوفري اQمع الالزم �لÍامعات الر�ضية، بناء Rىل 

  .معهاعقدة أ"هداف السJنوية املوقعة 
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ويف هاذ إالطار، تمت مراRاة تقLمي اجلوانب إالدارية والقانونية والر�ضية 
  :واملالية لتدبري هذه اجلامعات، وذà ب

مراRاة مدى اµرتام اجلامعات الر�ضية لعقد مجوعها العام  -
السJنوية لتحيني اجلامعات الر�ضية ٔ"نظمهتا أ"ساسJية وفق �لنظام 

  ؛30.09ون الرتبية البدنية والر�ضية رمق أ"سايس ا&منوذ� وكذا قان

 وضع اجلامعة مللفها إالداري والقانوين الاكمل Qى املصاحل املعنية؛ -

حرص اجلامعات Rىل ا&هنوض eل¨شاط الر�يض من yالل  -
توسJيع قاRدة املامرسني وÙسهيل ®خنراط وٕا°شاء ٔ�ندية وعصب Uديدة 

 ؛وا&متثيلية يف مجيع ربوع اململكة، ٕاىل �ٓخره

 الرفع من ا&متثيلية ال¨سوية ٔ�يضا يف املامرسة الر�ضية وال�سJيري؛  -

 اµرتام اجلامعة لرب�جمها الر�يض السJنوي؛  -

حتقLق اجنازات وحتسني النتاجئ Rىل مسJتوى املشاراكت القارية  -
 واQولية؛ 

التدبري الرشJيد ملواردها املالية، وكذا حرصها Rىل �منية مالية  -
ث Rىل موارد مالية ٔ�خرى، اكالس�شهار، النقل اجلامعة من yالل البح

  . التلفزي، إالRا�ت، ٕاىل �ٓخره
وجتدر إالشارة ٕاىل ٔ�ن وزارة الشJب?�ة قامت eٕمداد اuلس أ"Rىل 
�لحساeت �لك البيا�ت املتعلقة eملبالغ املالية اليت مت مYحها �لÍامعات 

�ة هاذ اجلهاز الر�ضية يف ٕاطار م�Yة عقدة أ"هداف، وذà ل�سهيل مراق 
  . �تلف ٔ�وUه رصف املال العام

كام ٔ�ن الوزارة ٔ�يضا بصدد إالRالن عن صفقة اخgيار مكgب اQراسات 
خمتص يف تدقLق احلساeت �لقLام eٕف�gاص لتدبري مالية اجلامعات 

  . الر�ضية
  .شكرا

        ::::السJيد رئ?س اجللسةالسJيد رئ?س اجللسةالسJيد رئ?س اجللسةالسJيد رئ?س اجللسة
        . . . . شكرا السJيد الوز�رشكرا السJيد الوز�رشكرا السJيد الوز�رشكرا السJيد الوز�ر

  .طار التعقLباللكمة ٔ"µد السادة املس�شار�ن يف إ 

        ::::املس�شار السJيد عبد السالم ا�لباراملس�شار السJيد عبد السالم ا�لباراملس�شار السJيد عبد السالم ا�لباراملس�شار السJيد عبد السالم ا�لبار
        ....شكرا السJيد الرئ?سشكرا السJيد الرئ?سشكرا السJيد الرئ?سشكرا السJيد الرئ?س

        السJيد الوز�ر احملرتم، السJيد الوز�ر احملرتم، السJيد الوز�ر احملرتم، السJيد الوز�ر احملرتم، 
سؤال الفريق ®سJتقاليل ما اك°ش الهدف مYو هو ٔ�ننا نقولو ٔ�ن  ،احYا

احYا . الوزارة راها كتدفع احلساeت �لمÍلس أ"Rىل �لحساeت، µاشا �
�و عند الوزارة Éيفاش كتوزعها Rىل  تنقولو هاذ املزيانية ا�يل عند اجلامعةٔ

كرب سفري �ٔ اجلامعات، اك�ن اجلامعات اليوم والر�ضة Rرب العامل ٔ�صبحت 
  . �لمغرب و�5ول يف املنتد�ت اQولية

كنظن ٔ�ن أ"بطال ا�يل Rرب التارخي، ٕاىل هرض� Rىل عويطة و£ريو يف 

yالل عويطة  ٔ�لعاب القوى، راه رفع الراية املغربية يف ختوم العامل، ومن
  . عرفوا الناس املغرب

اليوم، السJيد الوز�ر، كنعرفو بعض اجلامعات ا�يل ما عندهاشاي 
ٕاماكنيات مادية، رمغ ٔ�ن عندها بطوالت حققت مYافسات Rاملية، نعطيك 

  .مðال QeراUات، اك�ن واµد التقزمي �لمزيانية
ون يف :نيا، ٔ�� ك¨شوف، هللا جياز�مك خبري، ا�يل e£ني بالد� �ك

اليوم، حسب التو±ات د�ل سJيد�، هللا مسJتوى ٔ�كرب مما يه Rليه 
ينرصو، الر�ضة yاصو ميارسها الر�ضيني، راه ولت سوق �لمر�زقة 
واملتالعبني، Rالش الر�ضة د�لنا ما رقاÙش �لمسJتوى العايل، ٔ"ن احYا 

شعوذ�ن، مقرص�ن، ما د�روا لنا والو £ري راق�وا لنا اجلامعات ونظفوها من امل 
املر�زقة ا�يل ما Éيعرفوش القمية د�ل الر�ضة، و Éيتدyلو يف الفرق ويف 

 .اجلامعات ويف النوادي
        السJيد الوز�ر،السJيد الوز�ر،السJيد الوز�ر،السJيد الوز�ر،

راه حىت ال�ن نبقاو نصربو ونقولو احYا كمنيو الر�ضة، Rلام ٔ�ن هاذ 
اجلانب د�ل الر�ضة ال احYا صنناه راه كنجرو والد� من املتاهات ومن 

قاوا املالذ د�هلم، عند� طاقات، مىت س?مت اس�)رها، السJيد الط?ش ٕاذا ل
  الوز�ر؟

�� ما كنعات-ش، ولكن ت¨�ه �5ور الرقايب ا�يل yاصنا منارسوه، راه ٔ
�شJنو راق�ت، اك�ن املر�زقة يف مجيع النوادئ...  

  .شكرا السJيد الرئ?س

        ::::السJيد رئ?س اجللسةالسJيد رئ?س اجللسةالسJيد رئ?س اجللسةالسJيد رئ?س اجللسة
        . . . . شكرا �لسJيد املس�شارشكرا �لسJيد املس�شارشكرا �لسJيد املس�شارشكرا �لسJيد املس�شار

  .فY تبقى من ثواين معدودةاللكمة �لسJيد الرئ?س 

        ::::السJيد وز�ر الشJباب والرالسJيد وز�ر الشJباب والرالسJيد وز�ر الشJباب والرالسJيد وز�ر الشJباب والر����ضةضةضةضة
        السJيد املس�شار احملرتم،السJيد املس�شار احملرتم،السJيد املس�شار احملرتم،السJيد املس�شار احملرتم،

التفاوت ا�يل ميكن يالحظ يف دمع اجلامعات Éيعود eٔ"سف حلجم 
الربامج وأ"°شطة املنظمة من طرف لك Uامعة Rىل µدة و®لزتامات 

  .ب�Yظمي تظاهرات ر�ضية دولية òشلك yاص
 كتعطى �ل�سJيري إالداري والتقين السJنوي هناك م�Yة ٔ�ساسJية ا�يل

�لÍامعات، وهناك م�Yة �مكيلية ا�يل كهتم التظاهرات الر�ضية القارية 
  ...عاتماواQولية املنظمة بب�5 يف ٕاطار بعض امجل

        ::::السJيد رئ?س اجللسةالسJيد رئ?س اجللسةالسJيد رئ?س اجللسةالسJيد رئ?س اجللسة
شكرا السJيد الوز�ر، ومعذرة Rىل املقاطعة، و°شكرك Rىل مسامهتك 

  .معنا يف هذه اجللسة
ل ٕاىل أ"سJئW ا"ٓنية املو±ة ٕاىل السJيد وز�ر الص�ة، ويه ٔ�سJئW ون¨gق

  .�متزي بوµدة موضوعها، ³ا سJنعرضها دفعة واµدة، السJيد الوز�ر
السؤال ا"ٓين أ"ول موضوRه وضعية أ"طباء اQاyليني، اللكمة ٔ"µد 
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  .السادة املس�شار�ن من مجموRة العمل التقديم لتقدمي السؤال

R يدJاملس�شار السR يدJاملس�شار السR يدJاملس�شار السR يدJدي جشريدي جشريدي جشريدي جشرياملس�شار الس::::        
        ....شكرا السJيد الرئ?سشكرا السJيد الرئ?سشكرا السJيد الرئ?سشكرا السJيد الرئ?س

        السادة الوزراء،السادة الوزراء،السادة الوزراء،السادة الوزراء،
        إالخوان وأ"خوات املس�شارون،إالخوان وأ"خوات املس�شارون،إالخوان وأ"خوات املس�شارون،إالخوان وأ"خوات املس�شارون،

  : °سائلمك، السJيد الوز�ر، يف مجموRة العمل التقديم، عن

�وال الوضعية احلالية لٔ§طباء اQاyليني واملقميني، وما يه ٔ�سJباهبا  -ٔ
 احلقLقLة؟

ه :نيا، ما يه إالجراءات اليت تنوون القLام هبا �ل�د من هذ -
  الوضعية؟

  .وشكرا

        ::::السJيد رئ?س اجللسةالسJيد رئ?س اجللسةالسJيد رئ?س اجللسةالسJيد رئ?س اجللسة
        ....شكرا �لسJيد املس�شار احملرتمشكرا �لسJيد املس�شار احملرتمشكرا �لسJيد املس�شار احملرتمشكرا �لسJيد املس�شار احملرتم

السؤال ا"ٓين الثاين موضوع وضعية أ"طباء اQاyليني واملقميني، واللكمة 
  .ٔ"µد السادة املس�شار�ن من فريق أ"صا� واملعارصة لتقدمي السؤال

        ::::املس�شار السJيد Rابد شكLلاملس�شار السJيد Rابد شكLلاملس�شار السJيد Rابد شكLلاملس�شار السJيد Rابد شكLل
        ....شكرا السJيد الرئ?سشكرا السJيد الرئ?سشكرا السJيد الرئ?سشكرا السJيد الرئ?س

        ،،،،احملرتم، أ"احملرتم، أ"احملرتم، أ"احملرتم، أ"خخخخ العز�ز العز�ز العز�ز العز�ز    السJيد الوز�رالسJيد الوز�رالسJيد الوز�رالسJيد الوز�ر
        السادة والسJيدات املس�شار�ن،السادة والسJيدات املس�شار�ن،السادة والسJيدات املس�شار�ن،السادة والسJيدات املس�شار�ن،

  ، السJيد الوز�رالسJيد الوز�رالسJيد الوز�رالسJيد الوز�ر
  .Éيجي الوقت eش نقول à امحلد � Rىل سالمgك

أ"طباء املقميني واQاyليني رجعوا �لعمل د�هلم من بعد إالرضاب ا�يل 
  .اكن دام ثالث ٔ�شهر

        السJيد الوز�ر،السJيد الوز�ر،السJيد الوز�ر،السJيد الوز�ر،
رث د�ل وزار�مك eش السؤال د�يل يه بغينا نعرفو أ"سJباب د�ل التع

  . يوUدوا يش µل ٕاىل حىت �لبارح ٔ�و حىت �ليوم
�� كنظن، السJيد الوز�ر، بغيت 0كون عن صواب، واش مايش ٔ
السؤال ا"ٓين، د�ل حزب أ"صا� واملعارصة، هو ا�يل دفع سJياد�مك eش 

  تلبيوا الطلب د�ل أ"طباء اQاyليني واملقميني؟
  .وشكرا

        ::::السJيد رئ?س اجللسةالسJيد رئ?س اجللسةالسJيد رئ?س اجللسةالسJيد رئ?س اجللسة
        ....را السJيد املس�شار احملرتمرا السJيد املس�شار احملرتمرا السJيد املس�شار احملرتمرا السJيد املس�شار احملرتمشكشكشكشك

واللكمة ا"ٓن يف ٕاطار السؤال الثالث، وموضوRه كذà يف ٕارضاب 
من الفريق أ"طباء اQاyليني واملقميني، واللكمة ٔ"µد السادة املس�شار�ن 

  .®سJتقاليل لتقدمي السؤال
  

        ::::املس�شار السJيد احلسن سليغوةاملس�شار السJيد احلسن سليغوةاملس�شار السJيد احلسن سليغوةاملس�شار السJيد احلسن سليغوة
        ....شكرا السJيد الرئ?سشكرا السJيد الرئ?سشكرا السJيد الرئ?سشكرا السJيد الرئ?س

        السJيد الوز�ر،السJيد الوز�ر،السJيد الوز�ر،السJيد الوز�ر،
        ء،ء،ء،ء،زماليئ أ"عزازماليئ أ"عزازماليئ أ"عزازماليئ أ"عزا

يوم  41، وبعد نييوم من إالرضاب لٔ§طباء اQاyليني واملقمي 82بعد 
من طرح هذا السؤال يف الفريق òشnٔن ®حÍgاUات وإالرضاeت املرشوRة 
�نفسJنا بق�ول ٔ �اليت yاضهتا هذه الفÝة من ٔ�Uل حتقLق ملفهم املطليب، هن

سJتÍدات تفاRل السJيد الوز�ر مع جملسJنا املوقر وتنو�ر الرٔ�ي العام eمل 
والتطورات اليت يعرفها هذا امللف، Rلام ٔ�ن أ"طباء املقميني واQاyليني 
قرروا تعليق سلسW ®حÍgاUات وإالرضاeت، حامية �لسمل ®ج«عي 
وتضامYا حلق املواطنني ال-سطاء واملرىض يف احلق �لولوج �ل�دمات 

  . الصحية حتقLقا �لمصل�ة العامة
ما يه التدابري اليت س��gذها وزار�مك حلل  :رالسJيد الوز� ³ا °سائلمك
  هذا املشلك؟

  .شكرا

        ::::السJيد رئ?س اجللسةالسJيد رئ?س اجللسةالسJيد رئ?س اجللسةالسJيد رئ?س اجللسة
        . . . . شكرا �لسJيد املس�شارشكرا �لسJيد املس�شارشكرا �لسJيد املس�شارشكرا �لسJيد املس�شار

اللكمة �لسJيد الوز�ر لٕالUابة Rىل أ"سJئW املتعلقة بوضعية أ"طباء 
 .اQاyليني

        ::::السJيد احلسني الوردي، وز�ر الص�ةالسJيد احلسني الوردي، وز�ر الص�ةالسJيد احلسني الوردي، وز�ر الص�ةالسJيد احلسني الوردي، وز�ر الص�ة
        السJيد الرئ?س احملرتم،السJيد الرئ?س احملرتم،السJيد الرئ?س احملرتم،السJيد الرئ?س احملرتم،

        ون احملرتمون،ون احملرتمون،ون احملرتمون،ون احملرتمون،السJيدات والسادة املس�شار السJيدات والسادة املس�شار السJيدات والسادة املس�شار السJيدات والسادة املس�شار 
�وال، البد من الشكر اجلزيل �لفرق احملرتمة اليت طرحت هذا السؤال ٔ
 àيدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني وكذJين من تنو�ر السYميكJا³ي س

�قول ٔ�بنايئميكYين eلتوUه ٕاىل الرٔ�ي العام الوطين Rىل العموم، وٕاىل ٔ�بنايئٔ ، 
  . أ"طباء اQاyليون واملقميني Rىل اخلصوص

  .ٔ"مور البد eش 0رجع شوية ا�لور ونعرف من البدايةف�اش نوحض ا
يوم اكنت ٕارضاeت د�ل اQاyليني  82ٔ�وال، مYذ ٔ�كرث من شهر�ن قلتو 

نقولو احلقLقة ٔ�نه إالرضاب هنار بدا، بدا .. ونقولها �لك يعين واملقميني òس-ب
 Rىل اخلدمة الصحية الوطنية، وكنتوا ٔ�ن«، السJيدات والسادة املس�شار�ن،

اسJتدعيمتوين هنا يف هذا اuلس املوقر، واكن نقاش ورشحت ٔ�شJنو هو، 
اكن هذا هو الس-ب الرئ?يس ما اكن حىت يش µاUة ٔ�خرى وال يف ا�لÍان 
الربملانية وال يف الغرفgني وال عندمك، اكن اخلدمة الصحية الوطنية اكن هذا 

  . هو النقاش
مطليب ا�يل قلتو  بعد ذà بدات امللفات، اكن ملف مطليب Àبعو ملف

�ماممك، امللف املطليب د�ل ا�يل حرضت فLه ٔ�� ا�يل تيجيبوه ليا وليدايت ٔ
Uابو واµد امللف مطليب ا�يل  28شJت¨رب،  28أ"طباء املقميني واQاyليني 
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  . تناقشJناه واتفقYا Rليه، ها هو ا�يل فLه إالمضاءات د�ل امجليع
الغد eش هاذ االتفاق رمغ هذاك اليش لك يش قال à £ادي �رجعوا 

ساRة من بعد،  24، 29£ادي 0زيدو ندققو يف أ"مور، فاسJتق�لنامه يوم 
  . نقطة لك يش وقع، نفس االتفاق فY خيص هاذ اليش 19فLه 

£ري نذÉر فهذا االتفاق، ال أ"ول، ال هذا ا�يل وريت لمك، ال هذا من 
 les garants, les)بعد تدyل أ"ساتذة eش �كونوا ب?Yاتنا eش �كونوا 

intermédiaires)   ش الطلبة حيميوا احلقوق د�هلم، ا�يل كتبوا معهمe
واµد االتفاق وهو مكgوب eليد، كتبوه أ"ساتذة أ"Uالء مع أ"طباء 

عطاوه ليا، ا�يل ما فهيش ال يف أ"ول وال يف الثاين وال ااQاyليني واملقميني و 
درمه  5000درمه وال  4000 وال 3000يف الثالث ولو مطلب واµد د�ل 

  . درمه، ما فهيش، ميكن لمك Ùشوفوا هام موقعني لكهم 1000وال 
�كتو�ر ا�يل  26رمغ هذا فاكن لقاءات ٔ�خرى، مهنا واµد ا�لقاء د�ل ٔ

حرض معا� السJيد وز�ر التعلمي العايل حبضور أ"ساتذة أ"طباء املقميني 
معهم من Uديد، فاكنت لقاءات اQاyليني، وز�ر التعلمي العايل ؤ�� eش °س 

ومن بعد تواصلت لقاءات ٔ�خرى، رمغ التعبري املتواصل لوزارة الص�ة عن 
حسن ن?هتا يف مجيع مراµل احلوار واسJتعدادها الاكمل ٕالجياد احللول 
املالمئة، �زايدت املطالب عند لك حمطة حوار، ؤ�صبح امللف املطليب 

كتبدل، �ٓخرها املطلب ا�يل حيتوي Rىل مطالب Rديدة ومgعددة ولك مرة 
هو بيداغو� حمض ا�يل تعطى لبعض الفرق النيابية الربملانية احملرتمة ا�يل 

  .فLه مسائل ٔ�خرى، واµد امللف مطليب بيداغو� حمض ما فهيش الفلوس
عطاوين امللف املطليب أ"yري، اف�عض أ"ساتذة من بعد االتفاق معهم 

طاوه ليا أ"ساتذة وكتبوه أ"طباء النقط وع 7وقال ليك هذا هو ا�يل فLه 
اQاyليون واملقميون، ا�يل £ري شفgوا ٔ�� هاذ امللف وقلت هلم ما اك�ن حىت 

النقط ما اك�ن حىت يش مشلك ولكن ذاك  6نقط،  7يش مشلك، فLه 
درمه ما ميك¨ش، مايش ضد الفكرة، يه  4000القضية ورشحهتا لمك د�ل 

 Jري و,سy تاهل لكJكرث من ذاك اليش، ولكن معقو�، الطب?ب ,س�تاهل ٔ
ٔ"ن اللكفة املالية د�لها ال هاذوك وال أ"طباء معوما £ادي يطيحو� يف 
ورطة، وyاصة Uات فnٓخر السJنة، وUات داe، واعطيين داe وقول ليا 
فوقاش حشال غتعطيين، فاكن نقاش، واكنت دامئا الوزارة اجلواب د�لنا 

  . واملمكYة مرح�ا، مرح�ا �لك املطالب املعقو�
بدينا أ"جرٔ�ة االنقط  7ٔ�كرث من هذا، هذاك امللف املطليب د�ل 

مðال Ùرسيع وترية رصف التعويضات، مðال ضامن، : والتفعيل، مما Uاء فLه
دواو لينا Rىل حق التخصص �5اyليني قلنا هلم ما اك�ن مشلك، ®لزتام 

ة مYظومة Rىل Uدول املبار�ت ما اك�ن حىت يش مشلك وطبقYاه، مYاقش
التكو�ن قلنا هلم ما اك�ن مشلك مع اليس اQاودي، تقليص مدة التعاقد من 

سJنوات من أ"طباء ا�يل غي�دموا يف املناطق النائية  4سJنوات ٕاىل  8
واجلبلية وقلنا هلم eلعكس احYا تنقلبو Rىل هاذ اليش ما اك�ن مشلك، ٕاىل 

�ٓخره، وحتيني مرسوم التعويض عن احلراسة.(la revalorisation des 

indemnités)  اوبنا إالرضاب تيزتاد، ماU اYلٔ§سف، فوقاش ما اح �
  ". Rليناش داe ا�يل غنكربوه نقرصوه

�yريا هاذي مدة بضعة ٔ��م بداوا تيفهموا، ٔ"ن عياوا ٔ�� ت¨gفهمهم ٔ"ن ٔ
�لك  %20تدرجييا بداو تيدyلوا، بقاوا يش  (les stagiaires)بداو 

طلبوا . إالرضاب، وساالو eمجلوع العامة واتفقوا يدyلوارصاµة ا�يل دا�ر�ن 
مYا لقاء بطلب مهنم فاكن دامئا، هاذي ٔ�ؤكدها، واyا إالرضاeت ما معر� 
ما قفلنا eب احلوار، ٔ�ي وقت ميل تنعيطو هلم يف ٔ�ي وقت عيطوا لينا 
اسJتق�لنامه، عيطوا لينا ٔ�ول البارح بغاوا °شوفومه اليوم، شفYامه مع السJيد 

  . الاكتب العام ومد�ر املوارد ال-رشية
تيقولوا يل وصلوا  (mail)هاذي بضع دقائق eش صيفطوا ليا واµد 

لواµد االتفاق، هام هاذوك النقط ا�يل اكنوا، � لٔ§سف، ضيعنا شهر�ن وال 
  . بدينا أ"جرٔ�ة د�لهااشهر ونصف، رجعنا �لنقط ا�يل كنا قلناها و 

ل &هيم ٔ�� هاذ االتفاق £ادي حنرص فgنحيهيم من هذا املنرب، وغنقو 
  .�كون yري، ٕان شاء هللاو0متناو خشصيا Rىل أ"جرٔ�ة والتفعيل د�لو و 

  .شكرا

        ::::السJيد رئ?س اجللسةالسJيد رئ?س اجللسةالسJيد رئ?س اجللسةالسJيد رئ?س اجللسة
        . . . . شكرا السJيد الوز�رشكرا السJيد الوز�رشكرا السJيد الوز�رشكرا السJيد الوز�ر

  .اللكمة uموRة العمل التقديم يف ٕاطار التعقLب

        ::::املس�شار السJيد Rدي جشرياملس�شار السJيد Rدي جشرياملس�شار السJيد Rدي جشرياملس�شار السJيد Rدي جشري
            ....شكرا �لسJيد الوز�رشكرا �لسJيد الوز�رشكرا �لسJيد الوز�رشكرا �لسJيد الوز�ر

وشكرا Rىل النية الصادقة ا�يل ملسJهنا شكرا Rىل الرصاµة املعهودة فLه، 
  .يف اجلواب د�لمك، ٔ� السJيد الوز�ر

فكام تعلمون أ"مهية وكام يعمل امجليع أ"مهية د�ل اخلدمات الصحية ما 
كتخفى Rىل حىت يش واµد، ويف هذا إالطار، كنغتمن الفرصة، السJيد 

روا هبا الوز�ر، رصاµة، eش ننوه eجلرٔ�ة د�لمك وeلشÍاRة ا�يل كتد�
القطاع وeٕالصالµات العميقة ا�يل بدات كتعرفها املنظومة الصحية وهذا 

  .òشهادة امجليع
        السJيد الوز�ر، السJيد الوز�ر، السJيد الوز�ر، السJيد الوز�ر، 

يف هذا إالطار د�ل أ"طباء املقميني واQاyليني راه املواطن yاصو 
وهاذ الناس رصاµة ٕاىل عندمه . يتعاجل، املواطن ا�يل Éهيمو هو يتعاجل

ا اكملني �لطاو� د�ل احلوار، و�كون واµد مطالب �لك مسؤولية جتلسو 
إالطار د�ل الرصاµة، واµد إالطار د�ل املصل�ة العامة، وٕاىل عندمه ٔ�مور 

ولكن املواطن ما yاصوش مييش .. تتصلح، وا�يل yاصها ٔ�مسوyاصها ا�يل 
  . حضية

�عترب ٔ ��مث ٔ�نه eش �كون الس-ب هو اخلدمة الصحية الوطنية، ٔ
يش معقول، Rالش؟ واش املواطن د�ل اجلبل ما مكواطن بnٔن هاذ اليش ما

  £اد,ش يتعاجل؟ واش املواطن د�ل البادية ما yاصوش يتعاجل؟
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حقLقة، ٔ�ن هناك تفاوت، هذا ما كنكروهش، ما بني ظروف العمل 
ولكن، املواطن د�ل البادية ما . وظروف الع?ش، ما بني املدينة والبادية

  ..yاصوش مييش حضية د�ل هاذ ٔ�مسو
هو ٔ�نه جنلسو �لك  -كام ٔ�رشت  -�يل كنمتىن وا�يل كنرت� فا

مسؤولية، ونوضعو املصل�ة العامة فوق لك اعتبار، وندرسو هاذ اليش 
هذا، وٕاىل اكن رصاµة ٔ�ن هاذوك الناس يترضروا ما يترضوشاي، ولكن 

يتعاجل، واملواطن yاصنا نوصلو لو اخلدمات  كذà املواطن راه yاصو
  .الصحية

  .وشكرا

        ::::لسJيد رئ?س اجللسةلسJيد رئ?س اجللسةلسJيد رئ?س اجللسةلسJيد رئ?س اجللسةاااا
        . . . . شكرا السJيد املس�شار احملرتمشكرا السJيد املس�شار احملرتمشكرا السJيد املس�شار احملرتمشكرا السJيد املس�شار احملرتم

  .والتعقLب املوايل لفريق أ"صا� واملعارصة

        ::::املس�شار السJيد Rابد شكLلاملس�شار السJيد Rابد شكLلاملس�شار السJيد Rابد شكLلاملس�شار السJيد Rابد شكLل
        ....شكرا السJيد الرئ?سشكرا السJيد الرئ?سشكرا السJيد الرئ?سشكرا السJيد الرئ?س

        السJيد الوز�ر،السJيد الوز�ر،السJيد الوز�ر،السJيد الوز�ر،
        السJيدة الوز�رة،السJيدة الوز�رة،السJيدة الوز�رة،السJيدة الوز�رة،

        السادة والسJيدات املس�شار�ن،السادة والسJيدات املس�شار�ن،السادة والسJيدات املس�شار�ن،السادة والسJيدات املس�شار�ن،
        السJيد الرئ?س،السJيد الرئ?س،السJيد الرئ?س،السJيد الرئ?س،
        السJيد الوز�ر،السJيد الوز�ر،السJيد الوز�ر،السJيد الوز�ر،

ش سJنة، واكنت ميكن لها تنعكس امحلد �، Rىل اوالد� ا�يل ما ضيعو 
  .2020طب?ب ا�يل تيخصها �كون عند� يف  R3200ىل سJياسة 

هذا يشء 8م، ٕاال ٔ�ن ٕاىل كنتوا انتوما يف القطاع د�لمك تفامهتوا مع 
احYا ت¨سÍلو وت?سÍلوا .. وليداتنا، وحصلتوا Rىل هاذ االتفاق، فgيخصمك

عمل د�لها، متاما، معنا املغاربة لكهم، هو ٔ�ن احلكومة قرصت يف ال
وتعطلت، eش 0كونو ما �كفLنا لتغطية مجيع املدن د�ل اململكة eٔ"طباء 

  .الالزمني لص�ة املغاربة، هو اليشء أ"سايس، ٔ� السJيد الوز�ر
  .وشكرا

        ::::السJيد رئ?س اجللسةالسJيد رئ?س اجللسةالسJيد رئ?س اجللسةالسJيد رئ?س اجللسة
        . . . . شكرا السJيد املس�شار احملرتمشكرا السJيد املس�شار احملرتمشكرا السJيد املس�شار احملرتمشكرا السJيد املس�شار احملرتم

  .واللكمة يف ٕاطار التعقLب �لفريق ®سJتقاليل

 Jاملس�شار الس Jاملس�شار الس Jاملس�شار الس Jيد احلسن سليغوةيد احلسن سليغوةيد احلسن سليغوةيد احلسن سليغوةاملس�شار الس::::        
        ....شكرا السJيد الرئ?سشكرا السJيد الرئ?سشكرا السJيد الرئ?سشكرا السJيد الرئ?س

�وال، السJيد الوز�ر، yاصنا ما خنلطوش ما بني جوج د�ل ٔ
  .إالرضاeت

�وال، معرك ما جLيت �لربملان من ٔ�Uل هاذ أ"طباء، اك�ن فرق ما بني ٔ
. أ"طباء الطلبة، ا�يل اكنوا Éيخوضوا ٕارضاب وأ"طباء اQاyليني املقميني

gات مÝفارقنيهاذو جوج د�ل الف .  
متن?ت Éون اكنت  -كام قلت  - يوم  82ٕاذن، هاذي ثالث شهور، 

احلكومة قامت بدراسة ولو تقد�رية �لتلكفة ®ج«عية واملالية لهاذ 
  .إالرضاب و®حÍgاUات اليت yاضها هذا إالرضاب

متن?ت، مع أ"سف الشديد، شكون ا�يل Éيؤدي ا&مثن؟ هو ذاك 
ا�يل، مع أ"سف، ٔ�حسن ما مسعت مYك  املواطن ال-سJيط، هاذوك املغاربة

  . يف اجلواب، هو ميل قليت ٔ�بنايئ وبنايت
لو كنت تدyلت يف النوبة أ"وىل هباذ التدyل يف ٕاطار، اسJتق�لهتم 
�نت بيديك، Éون اسJتق�لهتم، وRاود اسJتق�لهتم، و�لكمت معهم �لك ٔ

  .رصاµة، ٔ"هنم هاذوك ٔ�طباء ٔ�بناؤ� بصح، وÉيتفهموا
يه مق�و�، اك�ن املسائل ا�يل ,سJتاهلوها، ولكن ٕاىل  اك�ن مسائل ا�يل

ولكن هباذ . اكنت احلكومة ما تقدرش تفرس هلم تقول هلم رامك ÙسJتاهلوا
  .عياوا، راه هاذ اللكامت ا�يل yاصك Ùسحهبااا�لغة، مايش د�ل ا�لغة 

ؤ�� كنطلب مYك يف التدyل د�à يف التعقLب، حسب لكمة د�ل 
احلوار، سري يف ٕاطار احلوار، راك ٔ�نت طب?ب، ٔ�ول عياوا، وسري يف ٕاطار ا

واµد ا�يل yاصوا يدافع Rىل هاذ الفÝة هو ٔ�نمت، ٔ"0مك كنتوا طب?ب ق�ل ما 
�كونوا وز�ر، واحلل يف يدمك، ٔ"ن حلد ا"ٓن راه مازال أ"مور ما حتالÙش، 

  . ومازالني ما ت¨gظرومهش ٔ�هنم يدyلوا
  .شكرا السJيد الرئ?س

        ::::السJيد رئ?س اجللسةالسJيد رئ?س اجللسةالسJيد رئ?س اجللسةالسJيد رئ?س اجللسة
        . . . . شكرا السJيد املس�شار احملرتمشكرا السJيد املس�شار احملرتمشكرا السJيد املس�شار احملرتمشكرا السJيد املس�شار احملرتم

واللكمة �لسJيد الوز�ر يف ٕاطار الرد Rىل التعقLبات، مازال à حوايل 
  .دقايق تقريبا 3

        ::::السJيد وز�ر الص�ةالسJيد وز�ر الص�ةالسJيد وز�ر الص�ةالسJيد وز�ر الص�ة
�وال، ت¨شكرمك Rىل التدyالت، £ري ما فهمش Rالش £ادي °سحبٔ .  

راه اQميقراطية عندك رٔ�ي تن�رتموا و£ادي نبقى حنرتمو واµرتم الرٔ�ي 
، ما قلت عيب، قلت £ري و±ة نظري، و±ة نظري، ٕاىل بقاوا حىت د�يل

لهاذ الوقت ٔ"ن اكن حساeت سJياسوية، اسJتغالالت سJياسوية، � 
سف، من بعض الفرقاء ا�يل موجود�ن ما نقولش هنا وليين yارج هذه ل§ٔ 

الق�ة، ولكن فرقاء سJياسJيني ا�يل تيدفعهم لهاذ اليش، ا�يل تيضحكوا Rلهيم، 
  . ما يقيض هلم والو، وا�يل ما قضاوا هلم والووا�يل

:نيا، ميل ت¨سمع احلكومة تعطلت، احلكومة ما تعطل�ش يف التكو�ن، 
د�ل املراكز اس�شفائية Uامعية يه مرا�ش،  4مYذ ®سJتقالل عند� 

، ها وUدة 4اQار البيضاء، الرeط وفاس، هاذ احلكومة £ادي �زيد 
بدا، وها الرeط £ادي يبدا عام قريب، اÍة بدا، ها طناتدشن، ها ٔ�اكد�ر 

سJنوات £ادي  5، وداe فظرف 4مففهم�ش تعطلت مYذ ®سJتقالل 
  . ، وٕاىل اكن هذا هو اكن يش µاUة4يزتادوا 
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�رى نقول احلوار، تيقول ليا السJيد املس�شار وعندك احلق لو اكن ٔ
Uالس  س-مترب شكون اكن 28اسJتق�لهتم، اسJتق�لهتم، ٔ�� ميل تنقول à يوم 

سوايع هو عبد ربه، املتواضع، كنت Uالس معهم، وهاذ اليش ا�يل  6معهم 
�ن« وليدايت قولوا ليا ٔ�شJنو ٔ eقليت قلتوها هلم، سدينا الب?�ان، قلت هلم دا

  . هام املشالك، قالوا ليا رجع، رجعنا، واسJتق�لنامه، ما فهم�ش
�نت ما عرفش ٔ�ش واقع، تتقول لو اكن اسJت ٔ eتتقول ليا دا ��ق�لهتم، ؤ

 6تنقول à راه اسJتق�لهتم، راه ٔ�� �لك تواضع، ٔ�� يل اسJتق�لهتم اليوم أ"ول 
مفا نبقاوش  ؟سوايع د�ل النقاش واحلوار، ٔ�شJنو حوار ٔ�كرث من هاذ اليش

�مسيتؤ .  
�� تنظن ٔ�ن احلوار هو الوسJيW املثىل حلل مجيع املشالك املطروµة، ٔ

Yتج بدون اسJتغالل، ٔ�ؤكد Rىل هذا �ٓن أ"وان لنقاش موسع ومسؤول وم 
  . اسJتغالل سJياسوي

تنحيي الطلبة، ذاك ا&هنار ميل جLت دويت Rىل الطلبة ودويت مع 
درمه ا�يل الفرق بي¨هتم،  4000املقميني واQاyلني نفس امللف املطليب، £ري 

ذاك اليش eش تنقول هنار جLت دويت Rىل لك يش، ٔ"ن اكنوا تيحرضوا 
شJت¨رب اكنوا µارض�ن لكهم، ال طلبة، ال  28تيدويو Rىل معا� لكهم، مYني 

  . مقميون، ال داyليون، راه تنعرف ٔ�ش تنقول
 ��ولهذا تنحيومه وتنقول هلم هاذ اليش ما فهيش ا�يل رحب ا�يل خرس، ٔ
مصاب بغيهتم هام �رحبوا، قلت à وليدايت وتنقولها قوال وفعال هام ا�يل 

حنرص Rىل أ"جرٔ�ة والتفعيل ³اك  �رحبوا، ؤ�� من هذا املنرب £ادي
  . االتفاق، وٕاىل اكن ٔ�ي مطلب زايد معقول، وممكن مفرح�ا ؤ�لف مرحب

  .شكرا

        ::::السJيد رئ?س اجللسةالسJيد رئ?س اجللسةالسJيد رئ?س اجللسةالسJيد رئ?س اجللسة
        . . . . شكرا �لسJيد الوز�ر احملرتمشكرا �لسJيد الوز�ر احملرتمشكرا �لسJيد الوز�ر احملرتمشكرا �لسJيد الوز�ر احملرتم

اللكمة ٔ"µد السادة املس�شار�ن من فريق أ"صا� واملعارصة لتقدمي 
  .ة eلعامل القرويالسؤال حول الزتامات احلكومة لفgح ٔ�قسام الوالد

        ::::املس�شار السJيد Rادل الربااكتاملس�شار السJيد Rادل الربااكتاملس�شار السJيد Rادل الربااكتاملس�شار السJيد Rادل الربااكت
        السJيد الرئ?س،السJيد الرئ?س،السJيد الرئ?س،السJيد الرئ?س،
        السادة الوزراء،السادة الوزراء،السادة الوزراء،السادة الوزراء،

        ٕاخواين ؤ�خوإاخواين ؤ�خوإاخواين ؤ�خوإاخواين ؤ�خوايتيتيتيت املس�شار�ن واملس�شارات، املس�شار�ن واملس�شارات، املس�شار�ن واملس�شارات، املس�شار�ن واملس�شارات،
سؤالنا يتعلق بتعرث اuهود الوطين يف تقليص معدل الوفLات eلعامل 
القروي والتnٔخر يف حتقLق الهدف إالمنايئ لٔ§لفLة املرتبط خبفض وفLات 

e يد الوز�ر. لعامل القروياحلواملJسائلمك، الس° à³:  

ما يه التدابري اليت تعزتم احلكومة القLام هبا لتحقLق هذا  -
 الهدف؟

وما يه إالجراءات اليت اختذهتا وزار�مك خبصوص الرفع من فgح  -
�قسام الوالدة eمجلاRات القروية واجلبلية، حLث ÙسÍل ٔ�Rىل °سب وفLات ٔ

  دة؟ أ"8ات وأ"طفال µدييث الوال
  .وشكرا

        ::::السJيد رئ?س اجللسةالسJيد رئ?س اجللسةالسJيد رئ?س اجللسةالسJيد رئ?س اجللسة
        . . . . شكرا السJيد املس�شار احملرتمشكرا السJيد املس�شار احملرتمشكرا السJيد املس�شار احملرتمشكرا السJيد املس�شار احملرتم

  .اللكمة �لسJيد الوز�ر

        ::::السJيد وز�ر الص�ةالسJيد وز�ر الص�ةالسJيد وز�ر الص�ةالسJيد وز�ر الص�ة
        ....شكرا السJيد الرئ?س احملرتمشكرا السJيد الرئ?س احملرتمشكرا السJيد الرئ?س احملرتمشكرا السJيد الرئ?س احملرتم

        السJيدات والسادة املس�شارون، السJيدات والسادة املس�شارون، السJيدات والسادة املس�شارون، السJيدات والسادة املس�شارون، 
ت¨شكرك Rىل السؤال، الوزارة واحلكومة اكلوزارات السابقة تويل ٔ�مهية 

واملغرب بذل جمهودات Éبرية يف . يدقصوى �ل�د من وفLات أ"8ات واملوال 
هذا اuال، وذe àش 0كونو مYصفني، وذà بتضافر جمهودات احلكومات 
السابقة ٔ�وال، ٔ"ن احYا ياله جLنا، ٔ"ن احلكومات السابقة اكنت وفLات 

واحلكومات . والدة حLة 100.000وفاة للك  332هو  1990أ"8ات يف 
ز�ر احملرتم ؤ�سJتاذي الكرمي ا�يل معل السابقة املتعاق�ة ومهنا السJيد الو 

نقصت ل  332جمهود ج�ال والوز�رة السابقة كذà، ا�يل هاذ الوفLات من 
°سمة، هذا £ري اكيف حصيح، هذا £ري اكيف ٔ"ن  100.000وفاة للك  112

  .هاذ الوفLات ميكن لنا نتفادوها
هاذ الوضع يعكس وضعية صورة صارyة، ٔ�قولها Éوز�ر الص�ة، هاذ 

ية فاش احYا ا"ٓن اليوم يعكس واµد الصورة صارyة، ملاذا التnٔخر الوضع 
احلاصل ببالد� يف هذا اuال، yاصة الفوارق والتفاوÀت ا�يل اكينة 
املوجودة بني العاملني احلرضي والقروي، وفLات مرتبطة مب�ددات اج«عية 
حصيح، ما اكي¨ش الطريق، ما قار,ش، العادات التقاليد، ولكن املشلك 
أ"ول الك�ري هو مرتبط eملنظومة الصحية، املشالك، النقائص، 
®خgالالت ا�يل اكينة يف املنظومة، ما اكي¨ش اQم، ما اكي¨ش أ"دوية، 

  .يعين صعوبة ولوج املرٔ�ة احلامل ٕاىل املؤسسات الصحية، فهاذ يش اك�ن
 2016 -2013فلهذا ٔ�Rلنت احلكومة والوزارة Rىل واµد الرب�مج 

د�ل احملاور وا�يل  6وترية تقليص وفLات أ"8ات واملواليد، ا�يل فLه ل�رسيع 
ما £اد,ش نذÉر ٔ�وال توسJيع اuانية ا�يل اكنت £ري يف . ٕاجراء معيل 51فLه 

توظيف الوالدة رجعت حىت املضاعفات، جمانية الفحوصات ا�ربية، 
µوظفوا مع مجيع املمرضات، تيدار هلم م�اراة بوg?ات ما بقاوش تQدها، املو

البارح اكن عندي يف الربملان يف الغرف و£ادي جييمك عام قريب قانون 
Uديد بوµدو د�ل املوQات د�ل القابالت، ٕاىل �ٓخره، وهاذ يش لك يش 

  .تنعطيوه أ"ولوية لٔ§وساط الفقرية واملهمشة وأ"قل تغطية
  .شكرا

        ::::السJيد رئ?س اجللسةالسJيد رئ?س اجللسةالسJيد رئ?س اجللسةالسJيد رئ?س اجللسة
        . . . . شكرا السJيد الوز�رشكرا السJيد الوز�رشكرا السJيد الوز�رشكرا السJيد الوز�ر

  .س�شار�ن يف ٕاطار التعقLباللكمة ٔ"µد السادة امل 



�ٔكتو�ر�ٔكتو�ر�ٔكتو�ر�ٔكتو�ردورة دورة دورة دورة     ––––    مداوالت جملس املس�شار�نمداوالت جملس املس�شار�نمداوالت جملس املس�شار�نمداوالت جملس املس�شار�ن    2015201520152015 

20 

 )2015د,سمرب  22( 1437ربيع أ"ول  10

        ::::املس�شار السJيد Rادل الربااكتاملس�شار السJيد Rادل الربااكتاملس�شار السJيد Rادل الربااكتاملس�شار السJيد Rادل الربااكت
        ....شكرا السJيد الوز�ر Rىل اجلواب دشكرا السJيد الوز�ر Rىل اجلواب دشكرا السJيد الوز�ر Rىل اجلواب دشكرا السJيد الوز�ر Rىل اجلواب د����لمكلمكلمكلمك

يف احلقLقة هاذ اجلواب د�لمك ذاك اليش ا�يل كنا بغينا نقولوه لمك راه 
ٓ السJيد الوز�ر، بnٔنه الناس يف . قلتيه لنا السJيد الوز�ر �راه واش عرفت، 

لك Rدة، السJيد الوز�ر، راه عند� °ساء العامل القروي راه يعانون مشا
حوامل، السJيد الوز�ر، تيجيوا من اجلبل، �هيزومه فوق اQواب، تيجيوا 
فوق النعش وتيجيوا، السJيد الوز�ر، لهاذ قسم الوالدة ا�يل تتقولوا لنا قسم 
الوالدة وتنلقاو ممرضات د�ولمك، أ"طر د�ولمك تيقولوا لنا الغالب هللا، 

  ومة، السJيد الوز�ر، د�ل الغالب هللا؟واش هاذ احلك
واحYا مضطر�ن eش ننقلو هاذ ال¨ساء احلوامل ملس�شفLات ٕاقلميية، 
وهذا ا�يل تزييد، السJيد الوز�ر، يف ارتفاع Rدد الوفLات eملناطق القروية 

  .د�لنا
à³، السJيد الوز�ر، نطلب مYمك ٕاRادة النظر يف مYظومgمك الصحية 

 الطبية فاملناطق اجلبلية، راه، السJيد الوز�ر، ٔ�نت وٕاRادة توسJيع yدما�مك
راه وQ اجلبل وRارف املعا�ة د�ل الناس د�ل اجلبل، هاذ ال¨ساء د�ولنا 

  د�ل اجلبل �ٓش £ادي نقولوا هلم، السJيد الوز�ر؟
نقولوا هلم الغالب هللا، �ٓش £ادي نقولوا لهاذ ال¨ساء؟ نقولوا هلم ما 

ار، ٔ�ن« مايش مغاربة، �ٓش نقولوا لهاذ ال¨ساء توQوش، ما متشJيوش �لصبيط
د�لنا، السJيد الوز�ر؟ لهاذ أ"قسام ٔ�ن« �لكفت احلكومة وبنات بنا�ت 
شاخمة ت�سموها بnٔقسام الوالدة، هذا السJيد الوز�ر، µاىش معاذ هللا �كون 
�قسام الوالدة، احYا مكثال يف ٔ�زيالل جامRة طا�روش عند� قسم الوالدة، ٔ

مرت  2لوز�ر، فLه غرف جمرد غرف لنوم املمرضات، وعند� واµد السJيد ا
مربع، السJيد الوز�ر، فهيا رس�ر وقYينة د�ل أ"وÉسÍني، واش قYينة 
أ"وÉسÍني، السJيد الوز�ر، £ادي توQ لنا هاذ املرٔ�ة؟ فLنا يه هاذ املرٔ�ة 
ا�يل عندها معلية قLرصية �ٓش £ادي ند�رو لها، السJيد الوز�ر؟ �ٓش £ادي 

  د�رو لهاذ ال¨ساء د�لنا؟ واش نقولوا هلم مسحوا لنا، �ٓش نقولو هلم؟ ن
à³، السJيد الوز�ر، راه احلكومة د�لمك متت% مبا فLه اجلرٔ�ة ومبا فLه 
الشÍاRة eش تقول م�ارشة لهاذ ال¨ساء د�لنا د�ل العامل القروي، تقولوا لنا 

لمك، تقول هلم مسحوا لنا، مسحوا لنا، السJيد الوز�ر، راه ما عند� ما ند�رو 
واش هاذ ال¨ساء هاذو ما ينالوش احلظ د�هلم من هاذ ا�طط التمنوي 
الصحي د�ل هاذ البالد؟ راه احYا، السJيد الوز�ر، راه بغينا 0رجعو 

  .�لمغرب النافع والغري النافع
لهذا، السJيد الوز�ر، نطلب مYمك التدyل الفوري وإالسJتعÍايل لهاذ 

  .ةاملناطق القروي
  .وشكرا السJيد الوز�ر

        ::::السJيد رئ?س اجللسةالسJيد رئ?س اجللسةالسJيد رئ?س اجللسةالسJيد رئ?س اجللسة
        . . . . شكرا السJيد املس�شار احملرتمشكرا السJيد املس�شار احملرتمشكرا السJيد املس�شار احملرتمشكرا السJيد املس�شار احملرتم

  .اللكمة �لسJيد الوز�ر، مع أ"سف، يف ثواين حمدودة

        ::::السJيد وز�ر الص�ةالسJيد وز�ر الص�ةالسJيد وز�ر الص�ةالسJيد وز�ر الص�ة
£ري eش ٕاىل بغيت تقول هلم ٔ�نت ما توQوش £ري قلها هلم، ٔ�� ما 

�ي راه ا�يل بغيت نقول à، شوف، راه يف . معرين قلت هاذ الهرضةٔ
µاUة اك�ن التدرج، سJب�ان هللا، £ري جLت ٔ�� وز�ر Rاد بدا هاذ اليش، 

  .ما اكن والو اكن لك يش Éيد�رها
yاصنا 0كونوا شوية، ٔ�ي هللا هيديك، راه yاصنا 0كونوا شوية معليني، 

µاUة بغييت تصححها اك�ن التدرج، واك�ن مسائل، مايش ٔ�� ا�يل £ادي 
ع الوزراء السابقني لك واµد تزييد كن�اولو �جمي. ندوي Rىل ٔ�ش در�

�مسيتو و0متناو ٔ�نه �كون yرئ .  
�ما ذاك اليش ا�يل قلت قولوا ٔ�نت، ما تقول ل?ش ٔ�نت ٔ�� قول هلم، ٔ

مسح يل، وا دوييت، yليين أ�� ما عندي ما نقول هلم، قلتهيا ٔ�نت، ال، ال، 
�نت ما ت��غي حىت احلوار، راه اQميقراطيةٔ eمسعين  £ري مسعين، مسعين دا

  ...و°سمعك، ٔ�نت ما ت��غي حىت ٔ�مسيتو Rاد جني

        ::::السJيد رئ?س اجللسةالسJيد رئ?س اجللسةالسJيد رئ?س اجللسةالسJيد رئ?س اجللسة
        ....شكرا السJيد الوز�رشكرا السJيد الوز�رشكرا السJيد الوز�رشكرا السJيد الوز�ر

و°شكره كذR àىل مسامهته معنا يف هذه اجللسة ون¨gقل �لسؤال 
املوUه �لسJيد وز�ر التجهزي والنقل وا�لوU?س�Lك حول معا�ة ساكنة 

ادة املس�شار�ن من املناطق اجلبلية yالل فصل الشJتاء، واللكمة ٔ"µد الس
 .فريق ®حتاد املغريب �لشغل لتقدمي السؤال

        ::::املس�شار السJيد فاطمة الزهراء اليحياوياملس�شار السJيد فاطمة الزهراء اليحياوياملس�شار السJيد فاطمة الزهراء اليحياوياملس�شار السJيد فاطمة الزهراء اليحياوي
        السJيد الرئ?س،السJيد الرئ?س،السJيد الرئ?س،السJيد الرئ?س،
        السJيدة الوز�رة،السJيدة الوز�رة،السJيدة الوز�رة،السJيدة الوز�رة،

        السJيد�ن الوز�ر�ن،السJيد�ن الوز�ر�ن،السJيد�ن الوز�ر�ن،السJيد�ن الوز�ر�ن،
        السJيدات املس�شارات، السJيدات املس�شارات، السJيدات املس�شارات، السJيدات املس�شارات، 

        السادة املس�شارون،السادة املس�شارون،السادة املس�شارون،السادة املس�شارون،
   السJيد الوز�ر،السJيد الوز�ر،السJيد الوز�ر،السJيد الوز�ر،

ف عن ساكنة ماذا ٔ�Rدت الوزارة كتدابري اس��اقLة لرفع املعا�ة واحلي
  املناطق اجلبلية yالل فصل الشJتاء؟

        ::::السJيد رئ?س اجللسةالسJيد رئ?س اجللسةالسJيد رئ?س اجللسةالسJيد رئ?س اجللسة
        . . . . شكرا السJيدة املس�شارةشكرا السJيدة املس�شارةشكرا السJيدة املس�شارةشكرا السJيدة املس�شارة

 .اللكمة �لسJيد الوز�ر لٕالUابة Rىل السؤال

الوز�ر املنتدب Qى وز�ر التجهزي والنقل الوز�ر املنتدب Qى وز�ر التجهزي والنقل الوز�ر املنتدب Qى وز�ر التجهزي والنقل الوز�ر املنتدب Qى وز�ر التجهزي والنقل السJيد محمد جنيب بوليف، السJيد محمد جنيب بوليف، السJيد محمد جنيب بوليف، السJيد محمد جنيب بوليف، 
  ::::امللكف eلنقلامللكف eلنقلامللكف eلنقلامللكف eلنقل وا�لوU?س�Lك،وا�لوU?س�Lك،وا�لوU?س�Lك،وا�لوU?س�Lك،

        ....شكرا السJيد الرئ?سشكرا السJيد الرئ?سشكرا السJيد الرئ?سشكرا السJيد الرئ?س
        . . . . ةةةةشكرا السJيدة املس�شار شكرا السJيدة املس�شار شكرا السJيدة املس�شار شكرا السJيدة املس�شار 
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eلفعل ®خgصار د�ل السؤال د�لمك اكن ممكن حىت ٔ�� نعطي 
eالخgصار، لكن احلكومة واعية بnٔنه الساكنة د�ل املناطق اجلبلية يف مجيع 
الفصول، ول?س فقط يف فصل الشJتاء يه عندها واµد النوع د�ل ®ه«م 

بلية، Éبري، والوزارة تقوم بعدة ٕاجراءات ا�يل يه مرتبطة eملناطق اجل 
وyاصة يف فصل الشJتاء، هناك مYاطق مرWµ د�ل ®سJتعداد، ا�يل 
�ولية وا�يل ت��دا يف شهر يونيو ق�ل الفصل د�ل الشJتاء ٔ Wµتتكون مر
وا�يل ت?مت فLه الصيانة سواء د�ل ا"ٓليات وال د�ل الشJبكة الطرقLة، واك�ن 

ا بعض العمليات، مرWµ د�ل التدyل ا�يل تمت yالل املرWµ ا�يل تتكون فهي
  . � ٕاما مgعلقة بفصل الشJتاء وال eلثلوج

املسnٔ� املرتبطة Qeمع ا�لوU?س�Lيك يف إالسرتاتيجية د�ل التnٔخر لتوفري 
�ٓلية اليوم، وا�يل جزء مهنا  800العديد من ا"ٓليات ا�يل تتوصل حلوايل 

�ٓلية مرتبطة eٕزا� وٕازاµة الثلوج 100ٔ�كرث من  .  
�نه يف هذه السJنة اعمتد� حوايل eش  مث ٔ�يضا يف هذأ à ال نقولuا

مليون درمه، مبعىن ٔ�نه حىت  135وµدة Uديدة حبوايل  139جنددو حوايل 
مليون درمه �لتÍديد،  135الغالف ا�يل هو مربمج �لوU?س�Lك راه 8م 

مليون درمه من ٔ�Uل توفري ما هو وقود وحطب �لتدفÝة  17ؤ�يضا 
هو مرتبط eلتعويضات عن أ"شغال الشاقة لفائدة  والتغذية، ؤ�يضا لك ما

مليون  1.2ٔ�ولئك ا�³ن يتدyلون من العاملني يف هذه العملية، حوايل 
  . درمه yالل هذه الفرتة الزمYية د�ل فصل الشJتاء

  .شكرا السJيد الرئ?س

        ::::السJيد رئ?س اجللسةالسJيد رئ?س اجللسةالسJيد رئ?س اجللسةالسJيد رئ?س اجللسة
        . . . . شكرا السJيد الوز�رشكرا السJيد الوز�رشكرا السJيد الوز�رشكرا السJيد الوز�ر

 .عقLباللكمة ٔ"µد السادة املس�شار�ن يف ٕاطار الت 

        ::::املس�شارة السJيدة وفاء القااملس�شارة السJيدة وفاء القااملس�شارة السJيدة وفاء القااملس�شارة السJيدة وفاء القايضيضيضيض
        السJيد الرئ?س،السJيد الرئ?س،السJيد الرئ?س،السJيد الرئ?س،
        السJيدة الوز�رة،السJيدة الوز�رة،السJيدة الوز�رة،السJيدة الوز�رة،
        السJيد الوز�ر،السJيد الوز�ر،السJيد الوز�ر،السJيد الوز�ر،

        السادة والسJيدات واملس�شار�ن احملرتمني،السادة والسJيدات واملس�شار�ن احملرتمني،السادة والسJيدات واملس�شار�ن احملرتمني،السادة والسJيدات واملس�شار�ن احملرتمني،
0مثن اuهودات اليت تقوم هبا اQو� يف هذا اuال، ٕاال ٔ�ن هذه 

اuهودات £ري اكفLة يف غياب ٕاسرتاتيجية م�نية Rىل �رامج �راعى فهيا 
ع?ش الكرمي والتمنية املسJتدامة لهذه املناطق اليت تع?ش يف µا� مقومات ال 

اخلوف والتوجس من أ"خطار اليت هتددها يف فرتات من السJنة، نظرا 
الفgقارها �لمساà الطرقLة ومرافق تتوفر Rىل ٕاماكنيات مادية وòرشية 
�لتدyل يف أ"وقات العصيبة من السJنة وب¨Lات حتتية يؤyذ بعني ®عتبار 

  . خطار املتوقعة مسJتق�الا"ٔ 
ولهذا، السJيد الوز�ر، نطالبمك برضورة الت¨سJيق مع الوزارات املعنية، 
وخصوصا وزارة اQاyلية والتعلمي والص�ة لبذل اuهودات الالزمة لفك 

العز� وتوفري الع?ش الكرمي لساكنة هذه املناطق النائية، وRىل س-Lل املثال 
ٓ اشJيدية، ٔ�مالÉو، ٔ�سول، او�رeت، مLدلت، ٕامLلشJيل، الر : ال احلرص �يت 

هاين، و£ريها، هاته الساكنة اليت حنيي فهيا مصودها وÙش-هثا مبÍالها و�را�ا 
، فه»ي حمددات جيب ٔ�ن وطريقة منط R?شها رمغ قساوة الظروف الطبيعية

�راعى فهيا وضع الربامج يف ٕاطار القضاء Rىل الفقر وا&هتم?ش، خصوصا ٔ�ن 
صندوق دمع العامل "لغرض مزيانية من yالل احلكومة رصدت لهذا ا

اليت جيب ٔ�ن ينصب يف اجتاه تnٔهيل العامل القروي، خصوصا ؤ�ن  "القروي
  .بعض املناطق يف مغربنا العميق يف ٔ�مس احلاUة ٕاليه

كام ال تفوتنا الفرصة، السJيد الوز�ر، يف فريق ®حتاد املغريب �لشغل 
ق النائية، Rلام ٔ�ن موضوع ٔ�ن نؤكد Rىل رضورة ختصيص تعويض عن املناط

��ريل، ٔ"ننا مngٔكدون  26التعويض عن املناطق النائية بقي معلق يف اتفاقLة ٔ
�ن املوظفون واملسJت�دمني يف هذه املناطق ,سJتزنفون قسطا Éبريا من ٔ
روا�هبم يف اقgناء حطب التدفÝة وقYينات الغاز نظرا الرتفاع ٔ�مثنهتا، دون ٔ�ن 

ذه املصاريف، زد Rىل ذà تنقلهم لعدة حيصلوا Rىل تعويضات تغطي ه
Éيلومرتات �لحصول Rىل روا�هبم يف غياب وسائل النقل الرضورية وماكتب 

  ...الربيد وواكالت أ"بناك، ولن ي¨س?Yا لك هذا يف جتديد مطالب�Yا �رجوع
  .شكرا

        ::::السJيد رئ?س اجللسةالسJيد رئ?س اجللسةالسJيد رئ?س اجللسةالسJيد رئ?س اجللسة
        . . . . شكرا �لسJيدة املس�شارةشكرا �لسJيدة املس�شارةشكرا �لسJيدة املس�شارةشكرا �لسJيدة املس�شارة

  .واللكمة �لسJيد الوز�ر �لرد Rىل التعقLب

امللكف امللكف امللكف امللكف  السJيد الوز�ر املنتدب Qى وز�ر التجهزي والنقل وا�لوU?س�Lك،السJيد الوز�ر املنتدب Qى وز�ر التجهزي والنقل وا�لوU?س�Lك،السJيد الوز�ر املنتدب Qى وز�ر التجهزي والنقل وا�لوU?س�Lك،السJيد الوز�ر املنتدب Qى وز�ر التجهزي والنقل وا�لوU?س�Lك،
  ::::eلنقلeلنقلeلنقلeلنقل

        ....شكرا السJيد الرئ?سشكرا السJيد الرئ?سشكرا السJيد الرئ?سشكرا السJيد الرئ?س
هو، السJيدة املس�شارة، طرحت إالشاكلية يف معو8ا، واملقرتµات 
اليت اقرتحهتا ؤ�يضا بعض إالجراءات اليت حتدثت عهنا ال جند غضاضة يف 

  .أ"yذ هبا
ا ميك¨ش نقولوا ٔ�نه يف اuال اجلبيل واuال احلكومة عندها ٕاسرتاجتية، م

القروي معوما ما عند�ش ٕاسرتاجتية، ٔ"ن إالسرتاجتية مgوفرة ويف إالRالن 
احلكويم ا�يل Uابتو احلكومة د�ل اليس بنكريان أ"وىل مث الثانية، فLه 

  . ٕاشارات واحضة eٕجراءات واحضة
ٕاال جزء من  وما احلديث عن الصندوق اليت تفضلت eحلديث عنه،

ت% إالسرتاجتية ا�يل eلفعل فهيا ت¨سJيق، ن¨سق مع مجيع الوزارات 
والقطاRات ؤ�يضا املؤسسات العمومLة ويف جزء مهنا املؤسسات د�ل اuمتع 

  . املدين �لقLام ب�منية اuال اجلبيل
وملا حتدثت، السJيدة املس�شارة، عن ٕاقلمي رمبا الراشJيدية واجلهة، 

ز�ر اكن عندمه هاذي ثالث ٔ��م وال ٔ�ربع ٔ��م، وعرض طحت فالسJيد الو 
Rلهيم الرب�مج د�ل الوزارة فY يتعلق ueال د�ل التجهزي واuال د�ل 



�ٔكتو�ر�ٔكتو�ر�ٔكتو�ر�ٔكتو�ردورة دورة دورة دورة     ––––    مداوالت جملس املس�شار�نمداوالت جملس املس�شار�نمداوالت جملس املس�شار�نمداوالت جملس املس�شار�ن    2015201520152015 

22 

 )2015د,سمرب  22( 1437ربيع أ"ول  10

النقل ود�ل الطرقات، وحتدث مع املنتخبني د�ل اجلهة ومع ا�يل اكنوا 
µارض�ن Rىل إالماك�ت املتاµة هاذ السJنة، وما اختذته الوزارة يف هاذ 

uالا.  
وeلتايل حنن واعون مبا تفضلت به السJيدة املس�شارة، ونقوم eلالزم 

  .من ٔ�Uل ٔ�ن �كون Rاملنا اجلبيل والقروي يف ٔ�فضل µال، ٕان شاء هللا

        ::::السJيد رئ?س اجللسةالسJيد رئ?س اجللسةالسJيد رئ?س اجللسةالسJيد رئ?س اجللسة
        . . . . شكرا �لسJيد الوز�ر Rىل مساشكرا �لسJيد الوز�ر Rىل مساشكرا �لسJيد الوز�ر Rىل مساشكرا �لسJيد الوز�ر Rىل مسامهمهمهمهته يف هذه اجللسةته يف هذه اجللسةته يف هذه اجللسةته يف هذه اجللسة

ز�ر الطاقة ون¨gقل ٕاىل السؤال املوUه ٕاىل السJيدة الوز�رة املنتدبة Qى و 
واملعادن واملاء والب?Ýة امللكفة eلب?Ýة، حول خماطر النفا�ت اليت ختلفها 
معارص الزيتون، اللكمة ٔ"µد السادة املس�شار�ن من فريق أ"صا� 

  .واملعارصة

        ::::تو�زيتو�زيتو�زيتو�زياملس�شار السJيد ٔ�محد املس�شار السJيد ٔ�محد املس�شار السJيد ٔ�محد املس�شار السJيد ٔ�محد 
        ....شكرا السJيد الرئ?سشكرا السJيد الرئ?سشكرا السJيد الرئ?سشكرا السJيد الرئ?س

        السJيدة الوز�رة احملرتمة،السJيدة الوز�رة احملرتمة،السJيدة الوز�رة احملرتمة،السJيدة الوز�رة احملرتمة،
لوطنية املرتبطة بتعز�ز الوعي الب?يئ يف سJياق اQينامLة اQولية وا

وتطو�ر ا"ٓليات القانونية واملؤسساتية يف جمال حامية الب?Ýة، ويف ظل 
اسJمترار ا�اطر البيLæة اليت ختلفها معارص الزيتون عند لك مومس، °سائلمك، 

  فة؟السJيدة الوز�رة، حول رؤية وزار�مك ملعاجلة يف هذه ا"ٓ 
  .شكرا

        ::::السJيد رئ?س اجللسةالسJيد رئ?س اجللسةالسJيد رئ?س اجللسةالسJيد رئ?س اجللسة
        . . . . را السJيد املس�شاررا السJيد املس�شاررا السJيد املس�شاررا السJيد املس�شارشكشكشكشك

  .اللكمة �لسJيدة الوز�رة

السJيدة حكالسJيدة حكالسJيدة حكالسJيدة حكميميميمية احليطي، الوز�رة املنتدبة Qى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء ة احليطي، الوز�رة املنتدبة Qى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء ة احليطي، الوز�رة املنتدبة Qى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء ة احليطي، الوز�رة املنتدبة Qى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء 
  ::::والب?Ýة، امللكفة eلب?Ýةوالب?Ýة، امللكفة eلب?Ýةوالب?Ýة، امللكفة eلب?Ýةوالب?Ýة، امللكفة eلب?Ýة

        ....eمس هللا الرمحن الرحميeمس هللا الرمحن الرحميeمس هللا الرمحن الرحميeمس هللا الرمحن الرحمي
        ....شكرا السJيد الرئ?سشكرا السJيد الرئ?سشكرا السJيد الرئ?سشكرا السJيد الرئ?س

        السJيدات والسادة املس�شارون،السJيدات والسادة املس�شارون،السJيدات والسادة املس�شارون،السJيدات والسادة املس�شارون،
سJيد املس�شار، حقLقي املشلك د�ل املرUان هو Rالش كتلكموا، ال 

سJنة  20هذا مشلك Éبري وا�يل Éيعرفوا املغرب من هاذي سJنني، هاذي 
  .واحYا كنع?شو دامئا نفس املشلك

، Éيف جLت در� خمطط مد�ري لتدبري النفا�ت 2014يف ٔ�وائل سJنة 
د�ل املرUان Rىل صعيد الوطين eش نلقاو µل هنايئ لهاذ املشلك، عند� 

  .وا لنا من هاذ ا�ططثالث د�ل مسائل ا�يل خرج
�وال، عند� مشلك Éبري مع املعارص الصغرى ا�يل عندها ٔ�قل من واµد ٔ
طن، وا�يل مش�gة يف العامل القروي Rىل املسJتوى الوطين، اك�ن املعارص 

yذينا التدابري اطن، ف 20طن واك�ن ا�يل ٔ�كرث من  20ا�يل ٔ�قل من الك�رية 

ة التلوث د�ل املرUان، eش، اكنوا Rدة مواقع، داe عند� خريط
  . فشفشاون، فgاو�ت، ففاس، وزان، ٕاىل �ٓخره

ٕاذن در� ٕاحصائيات د�هلم ودر� واµد الرب�مج مع وزارة الفالµة، 
 125سJنني ا�يل الوزارة غتقدم فLه واµد اQمع د�ل  5اك�ن �ر�مج Rىل 

 مليون د�ل 966مليون د�ل اQرمه، والرب�مج اكمل £ادي ,سوى لينا 
eش £ادي نغريوا التصنيع د�ل زيت الزيتون Rىل  2020اQرمه يف ٔ�فق 
  . الصعيد الوطين

ال ــــــــــوج ديــجل (les phases)ال ـــــدي É3يفاش غندوزوا من 
(les phases) تور والزيتLان والفUيعين يف عوض ما ند�رو املر ،

غند�روا املرUان خملط مع الفLتور و£ادي ن¨شفوه، و£ادي ند�رو الزيت 
  . ولكن هاذي مسرية £ادي ند�روها. ابوµده

ا"ٓن اكينني ا"ٓن �ٓليات حتفزيية ا�يل عند الوزارة، حبيث الوزارة دارت 
هاذ ا"ٓليات التحفزيية، هاذ املسائل لكها راها اكنت، اكنت الوزارة عندها 
واµد الصندوق، بل عندها شJباك yاص ملعارص الزيتون، ا�يل حطات فLه 

96 e رمهQىل مليون د�ل اR ش يتغلبواe د هاذ معارص الزيتونRساÙ ش
  . املشلك

yذيناهش يف اولكن املشلك مازال مطروح، وغيبقى مطروح ٕاىل ما 
yذيناهش بطريقة صناعية، ما £ادي¨ش نتغلبوا االشمولية د�لو، وٕاىل ما 

Rىل هاذيك املشالك الصغرية ا�يل اكينة فالعامل القروي، خصنا نلقاو لها 
لكن Rىل الصعيد الوطين eل¨سJبة �لمصانع الكربى داe عند� و . احللول د�لها

  .سJنوات 5الرؤية وعند� ا�طط د�ل 
  .وشكرا

        ::::السJيد رئ?س اجللسةالسJيد رئ?س اجللسةالسJيد رئ?س اجللسةالسJيد رئ?س اجللسة
        . . . . شكرا السJيدة الوز�رةشكرا السJيدة الوز�رةشكرا السJيدة الوز�رةشكرا السJيدة الوز�رة

  .اللكمة ٔ"µد السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعقLب

�محد تو�زئ�محد تو�زئ�محد تو�زئ�محد تو�زياملس�شار السJيد املس�شار السJيد املس�شار السJيد املس�شار السJيد ٔ::::        
        . . . . شكرا السJيدة الوز�رةشكرا السJيدة الوز�رةشكرا السJيدة الوز�رةشكرا السJيدة الوز�رة

املشلك د�ل املرUان قلت راه سJنني، مgفقني Rىل  يف الواقع هاذ
سJنني، وكتعرفوا Rىل ٔ�ن yاص �كونوا �رامج مgوازية، ٔ"ن حكومة واµدة 

اك�ن ا�طط أ"خرض ا�يل ٔ�عطى . وبالد واµدة ا�يل عند� �رامج مgوازية
لهاذ السلسW د�ل الزيتون ٔ�مهية Éبرية Uدا يف املغرب، بغينا ن¨gقلو من 

  . اج ٕاىل ٕانتاج �ٓخرواµد إالنت
ٕاذن 8ام كند�رو كدو�، مكخطط، �حكومة تد�ر هاذ ا�طط، yاصوا 
�كون خمطط موازي حملاربة ا"ٓ:ر السلبية ا�يل Éيد�رها املرUان، هذا هو 
الوعي، Rالش؟ ٔ"نه نبداو خنططوا، ٔ"ن ٔ�شJنو يه احلا�؟ احلا� يه 

�يل فات يف ت £ري يف الشهر اكن�هاذي، احلا� Rىل ٔ�ن املياه، 
(COP21)  ٓش�اQور د�ل الب?Ýة يف العامل يف ®قgصاد، يف كذا، يف 
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كذا، ٕاذن Rىل أ"قل هاذ التلويث د�ل املياه اجلوفLة والسطحية، ويه Rىل 
Éون £ري عند� ٕاماكنيات مائية Éبرية Uدا، ميكن نتلكمو، ولكن عند�  ،قلهتا

، Rىل ماليني ا�لرتات ٕاماكنيات قليU Wدا، ونعمل سJنو�، ٔ�قول à سJنو�
  . ا�يل Éيتك�و ٕاما يف جماري املياه بصفة م�ارشة يف جماري املياه، اك�ن ٕاشاكل

ٕاذن ٕاذا اكنوا ٕاماكنيات yاص �كون توعية الفالح، ٔ�� ما كنظ¨ش ٔ�ن 
راه  (voilà)ٕاذا مش?يت عند يش واµد فالح، وقالت لو ٔ�ودي اQو� 

ا، eش كذا، eش ما تلوÙش £ادي نعاونك ٕاذا دريت eش تصفي، eش كذ
  . راه £ادي جني معك

ولكن ٕاذا ما اكن�ش التوعية والفالح ما فراسوش، ما وصالتوش اخلبار 
Rىل ٔ�ن هناك دمع، سواء من الوزارة د�لمك ٔ�م وزارة الفالµة eش ميكن 
تدمعوا eش ميكن حيارب هذه ا"ٓفة ا�يل يه خطرية Uدا، راه خطرية 

ص�ة د�لنا، هرضت Rىل الفالµة كذà راه Rالش؟ مايش خطرية Rىل ال
 24خطرية، واµد Éيكب à املرUان فاملاء، ٕاذن أ"�ر د�لو سليب يف 
  . ساRة Rىل الزراRات وRىل مLاه الرشب وRىل واµد العدد د�ل املسائل

0متناو Rىل ٔ�ن ا"ٓن yاصمك �كون عندمك واµد الرؤية وواµد 

الرتخLصات كذà، °شوفو يف  إالسرتاتيجية ا�يل نعطيو مðال µدود يف
الرتخLص، ما 0رخصوش µدا املا، ما 0رخصوش µدا السوايق، ما 

  . 0رخصوش µدا الود�ن
ا�يل عندها ال-سJتا�ت الك�ار مث كذà ال-سJتا�ت الك�ار فضينا معهم، 

طن يف ا&هنار، اك�ن قوانني ا�يل كتضبط أ"مور،  30طن يف ا&هنار وال  20
ش ذاك املرUان د�لو ما e (un bassin)�مييش م�ارشة ت?�دا يد�ر 

  .�ك�وش فاملاء
ولكن ذوك املسائل الصغرية البد خنططو لها، Rالش؟ ٔ"ن داyلني يف 
واµد الرب�مج د�ل تنويع و�كðري والز�دة يف إالنتاج د�ل الزيتون، وeلتايل 
مش?Yا يف الز�دة د�ل إالنتاج د�ل هاذ امللوث ا�يل هو املرUان، yاصنا 

  عتبار، مايش لعب، راه املرUان مايش لعب، yاصنا �كون �yدوه بعني ®

ماليني  2من أ"وليات د�لمك حملاربة د�ل هذه ا"ٓفة، ٔ"ن £ادي منشJيو من 
سJنني £ادي منشJيو  5ماليني د�ل ا�لرتات من داe واµد  3د�ل الطن ٔ�و 

ي د�ل املاليني، °شوفو ا"ٓ:ر السلبية Rىل الب?Ýة ا�يل هو £اد 7و ال  6ل 
  . وخطري �كون خطري Uدا

  .شكرا

        ::::السJيد رئ?س اجللسةالسJيد رئ?س اجللسةالسJيد رئ?س اجللسةالسJيد رئ?س اجللسة
        . . . . شكرا السJيد املس�شار احملرتمشكرا السJيد املس�شار احملرتمشكرا السJيد املس�شار احملرتمشكرا السJيد املس�شار احملرتم

 .اللكمة �لسJيدة الوز�رة يف ٕاطار الرد Rىل التعقLب

الوز�رة املنتدبة Qى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والب?Ýة، امللكفة الوز�رة املنتدبة Qى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والب?Ýة، امللكفة الوز�رة املنتدبة Qى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والب?Ýة، امللكفة الوز�رة املنتدبة Qى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والب?Ýة، امللكفة السJيدة السJيدة السJيدة السJيدة 
        ::::eلب?Ýةeلب?Ýةeلب?Ýةeلب?Ýة

ٕاطار eلضبط، السJيد املس�شار، هاذ اليش ا�يل در�، مش?Yا يف 
إالسرتاتيجية الوطنية �لتمنية املسJتدامة، وق�طنا لك سJياسة معومLة وشفYا 
�شJنو يه ا�طط املواÉب لها من ٔ�Uل ٕادماج ®سJتدامة يف السJياسة ٔ

ؤ�ول وزارة وثقYا معها هاذ اليش ودر� معها اتفاقLة يه وزارة . العمومLة
�لف طن  700ار الفالµة، راه در� معها اتفاقLة eش �yدو بعني ®عتبٔ

eش نفكو  2020ٔ�لف طن د�ل املرUان من هنا ل  900د�ل الفLتور، و
در� معها  (les serres)كذà البالس�Lك د�ل . املشلك د�ل املرUان

   .اتفاقLة
فٕاذن راه لك وزارة وزارة، يف ٕاطار تزنيل إالسرتاتيجية الوطنية �لتمنية 

، eلضبط هاذ 2020ا ٔ"فق املسJتدامة عند� معها واµد ا�طط من هن
  . اليش ا�يل كتقولوا، السJيد املس�شار

        ::::السJيد رئ?س اجللسةالسJيد رئ?س اجللسةالسJيد رئ?س اجللسةالسJيد رئ?س اجللسة
            ....شكرا السJيدة الوز�رةشكرا السJيدة الوز�رةشكرا السJيدة الوز�رةشكرا السJيدة الوز�رة

  .شكرا �لسادة والسJيدات املس�شار�ن احملرتمني
        ....ورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسة


