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  والثالثني ثام-ةال  اجللسةحمرض 

  ).2016ٔ��ريل  19( 1437 رجب 11 الثال6ء: التارخي

رئEس ل الثالث، اخلليفة محيد ?وسكوساملس�شار الس;يد : الرئاسة
  املس�شار�ن.جملس

رابعة دقGقة، ابتداء من الساOة ال ساعتان وٕاMدى وعرشون :التوقGت
  .بعد الزوال إالMدى واTٔربعنيواSقGقة 
  .م-اقشة اTٔس;ئZ الشفهية :TٔعاملWدول ا

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

  :رئEس اجللسة ،محيد ?وسكوساملس�شار الس;يد 
  .fسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Oىل ٔ�رشف املرسلني

  .O�ٔلن عن افhتاح اجللسة
  السادة الوزراء احملرتمون،

  رتمات،الس;يدات املس�شارات احمل
  السادة املس�شارون احملرتمون،

من اSس;تور، ووفقا ملقhضيات النظام  100معال بnٔحاكم الفصل 
اSاzيل vلس املس�شار�ن، خيصص اvلس هذه اجللسة Tٔس;ئZ السادة 

  .املس�شار�ن ؤ�جوبة احلكومة Oلهيا
ق�ل الرشوع يف تناول اTٔس;ئZ الشفهية املدرWة يف Wدول اTٔعامل، 

لكمة �لس;يد اTٔمني ٕالطالع اvلس Oىل ما Wد من مراسالت ٔ�عطي ال
  .وٕاOال�ت

  .اللكمة �لس;يد اTٔمني

  :املس�شار الس;يد ٔ�محد تو�زي، ٔ�مني اvلس
  .شكرا الس;يد الرئEس

  .fسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Oىل ٔ�رشف املرسلني
 993/16اvلس اSس;توري �لقرار رمق توصل جملس املس�شار�ن من 

�رفض طلب ٕالغاء انت�اب الس;يدة Oا�شة �ٓيتعال ا�ي رصح مبوج�ه 
  . �vلس والس;يد عبد الرحمي ٔ�طمعي

كام ورد Oىل اvلس رٔ�ي اvلس الوطين حلقوق إال�سان حول 
مرشوعي القانونني التنظمييني املعروضني Oىل اvلس املتعلقني Oىل التوايل 

تقدمي امللمتسات يف جمال ال�رشيع بت¤ديد رشوط و?يفGة ممارسة احلق يف 
وبت¤ديد رشوط و?يفGات ممارسة احلق يف تقدمي العرائض ٕاىل السلطات 

  .العمومGة
و�لªس;بة �لنصوص ال�رشيعية، فقد ٔ�حGل Oىل اvلس من جملس 

يتعلق بضبط قطاع الكهر�ء وٕاMداث  48.15النواب مرشوع قانون رمق 
  .الهيئة الوطنية لضبط الكهر�ء

 ٔTد بعد هناية هذه ويف اOىل موO لس املوقر ٔ�ننا س;نكونvري، حنيط اz
اجللسة مع Wلسة ´رشيعية س;تخصص �²راسة والتصويت عن النصوص 

  .اجلاهزة
̧ٔس;ئZ اليت توصل هبا جملس املس�شار�ن ٕاىل µاية يوم  و�لªس;بة ل

  :، فهºي اكلتايل2016ٔ��ريل  19الثال6ء 
  سؤ¼؛ O :21دد اTٔس;ئZ الشفهية

  .ٔ�س;ئZ 9: اTٔس;ئZ الكhابيةOدد 
  .شكرا الس;يد الرئEس

  :الس;يد رئEس اجللسة
  .شكرا الس;يد اTٔمني

�س;هتل Wدول ٔ�عامل هذه اجللسة �لسؤال املوWه ٕاىل الس;يد وز�ر 
، "غياب املرافق العمومGة يف املدن اجلديدة"السكىن وس;ياسة املدينة حول 

اليل لتقدمي السؤال، اللكمة MTٔد السادة املس�شار�ن من الفريق ¼س;تق
  .تفضل اليس فؤاد

  :الس;يد فؤاد قد�ري املس�شار
  .fسم هللا الرمحن الرحمي

  .شكرا الس;يد الرئEس احملرتم
  الس;يد الوز�ر،

الشك ٔ�ن معلية بناء املدن اجلديدة ٔ�مر لEس �لهني وال الEسري، Tٔنه 
للك وسط رشوطه ا�يل ميكن Oىل ٔ�ساسها تصور هذه املدن اجلديدة 

  . مدى مالمئهتا وا�سÉاÈا مع طبيعة هذا الوسط ٔ�و ذاك وتصور
املرافق احليوية اÎتلفة من اجلوانب اTٔكرث ٔ�مهية  كتبقىويف هذا الباب 

مراOاهتا يف، لEس فقط يف هذا النوع من املدن ٔ�ي املدن اليت ت�ªغي 
اجلديدة، ولكن يف لك الربامج العمرانية الكربى ٔ�و ما Ðسمى �Tٔقطاب 

  .ةاحلضاري
وعندما Ô�ٔلكم عن املرافق احليوية اÎتلفة ٔ�عين �Tٔساس املدارس، 
املراكز ¼س�شفائية بقدرات وبطاقات اس�Gعابية معقوÕ، ٔ�عين املساWد، 

تثGÖت وتوطني إال�سان  فضاءات ال�سوق، ال�سلية، الرتفGه، ولك عنارص
  .جبع× يف قلب املشاريع املربجمة

  الس;يد الوز�ر،
نب املزجع يف مدننا اجلديدة، س;بق ٔ�ن رصحت بnٔن السكن ارتباطا �جلا

ي�ªغي ٔ�ن �كون م-ظام، ÈيÛ وÈيÛ، ومايش µري نÖين العامرات �لناس 
  . وخنليومه معزولني

سؤايل â اليوم، ٕاىل ٔ�ي Mد عكس فعá مضمون هذا الترصحي؟ 
وهل وافقت اخhياراتك معليا ?ويص Oىل قطاع السكىن وس;ياسة املدينة 

بة يف تدارك اخلصاص املسÉل Oىل مس;توى التقائية الس;ياسات يف الرغ 
  هذا الباب؟ 
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  .وشكرا

  :اجللسة رئEسالس;يد 
 .شكرا الس;يد املس�شار

  . الوز�ر لٕالWابة Oىل السؤال �لس;يداللكمة 

  :الس;يد محمد نGÖل بنعبد هللا وز�ر السكىن وس;ياسة املدينة
  . الشكرا لمك الس;يد املس�شار احملرتم Oىل هذا السؤ 

فعال، ما نالحظه اليوم هو ٔ�ن لك التجزيئات الك�رية، Oىل وWه 
اخلصوص، اليت تقوم هبا مقاوالت معومGة ٔ�و خصوصية ختضع لرضورة توفري 
Oدد من املرافق ¼جëعية ٔ�و التجهزيات العمومGة، ٔ�صبح هذا اTٔمر Oام، 
 وٕان كنا نتعامل Oىل هذا املس;توى، حىت ٔ�?ون رصحي معمك، يعين Oىل

 âٔن تفرض ذnسمح �لسلطات بÐ ن ال يشء يف القانونTٔ ،هامش القانون
âدة وتعمل ذOىل املقاولني، لكن اليوم والت قاO .  

فð يتعلق �ملدن اجلديدة، املدن اجلديدة، فعال، ا�يل عرفت خصاص 
?بري Oىل هذا املس;توى، اليوم هناك �ر�مج ا�يل ?هيم املدينة دòل ñمس;نا 

  :مليون درمه، فGه 537يون درمه تقريبا، مل  540دòل 
  ٕاجناز مر?ب Wامعي؛ -
  مركز لالس;تق�ال والندوات؛ -
  جتهزي مس�شفى حميل؛ -
  هتيئة م-زته مركزي؛ -
  ٕاجناز مر?ب ثقايف؛ -
̧ٔحGاء؛ -   مسÉد�ن ل
  داملراكز حصية؛ 3 -
  هتيئة مالعب رòضية؛ -
  داملراكز اجëعية؛ 3و -
  .دòل دور الش;باب 3وz�ٔريا  -

هاذ اليش �ر�مج وقعنا Oليه، ووقعت Oليه الوزارات ا�يل معنية وهو 
  . يف طور إالجناز

  :مليون دòل اSرمه، فGه ñ350م-صورت، كذâ �ر�مج دòل مليار و
  ٕاجناز مر?ب Wامعي؛ -
  جتهزي مس�شفى ñم-صورت؛ -
  مر?ب ثقايف؛ -
  م-زته مركزي؛ -
  قاOة مغطاة �لرòضات؛ -
  ؛مساWد 3جتهزي  -
  ٕاجناز قاOات مhعددة ¼خhصاصات مبشاريع السكن ¼جëعي؛ -
  بناء مصىل؛ -
  مالعب رòضية؛ 10و -

  مراكز حصية؛ 3 -
  .دòل اSور دòل الش;باب 3وجتهزي -

  . هاذو يف املدن الكربى ا�يل اTٓن يه ا�يل ممش;ية
ف�التايل اس;تدركنا واح-ا يف طور ¼س;تدراك اخلصاص ا�يل اكن 

ا�يل اكنت موجودة Oىل هذا، �لطبع قد يzٔnذ ذâ بعض والسلبيات 
الوقت من W�ٔل توفري لك هذه التجهزيات، لكن هذه الزتامات موقع Oلهيا 

âٕ�ماكنيات مالية خمصصة ٕاىل ذ.   

  :الس;يد رئEس اجللسة
 . شكرا الس;يد الوز�ر

من الفريق ¼س;تقاليل يف ٕاطار  املس�شار�ناللكمة MTٔد السادة 
  . التعقGب

  :الس;يد فؤاد قد�ري س�شارامل 
  . شكرا الس;يد الوز�ر

لن خنتلف حىت وٕان حبثنا عن ٔ�س;باب ¼خhالف، Tٔن هذا واقع 
احلال وواقع احلال يقول بnٔن جتربة املدن اجلديدة يف املغرب مل تنضج بعد ومل 
تؤيت ٔ�لكها بعد، fسÖب غياب املرافق احليوية واخلدمات اTٔساس;ية بصورة 

È جورة ليال، ورمبا هنارا ورمبا ليالكتجعل هاذ املدن .  
  الس;يد الوز�ر، 

zليين نقول â بصدق ودون السقوط يف الشوفGنية، كنظن ٔ�ن 
االتفاقGات اليت يوقعها السادة الوزراء، واليت يلزتمون من zاللها ٕ��شاء 
املطلوب من هاذ املرافق احليوية احلد اTٔدىن، ٔ�ظن ٔ�ن قمية هذه االتفاقGات 

ن احلرب ا�ي تصاغ به، Oالش؟ Tٔن الوزراء �رفضون تزنيل ال تتعدى مث
هاذ ¼لزتامات حىت ´س;توعب هاذ املدن احلد اTٔدىن من الساكنة ٔ�و ما 

   .´سمونه �لكZh احلرWة
ميكن هاذ الناس عندمه احلق، ٔ�� ٔ�تصور وز�ر عندما يطلب م-ه 

 20ا التحكمي بني طلب ملح �ٓت من مدينة Wديدة ال يتÉاوز Oدد ساكهن
ٔ�لف Oىل ٔ�قىص تقد�ر، وطلب ٔ�كرث ٕاحلاح �ٓت من مقاطعة ٔ�و  30ٔ�لف، 

ٔ�لف، فالكفة الراحجة بطبيعة احلال µادي Ôكون  200عامÕ ?يتعدى ساكهنا 
 . �لمقاطعة والعامÕ والكفة املرجوMة Ôكون املدينة اجلديدة

ولكن، ال ي�ªغي ٔ�ن نªىس ٔ�ن املقhين لعقار، لشقة، لبقعة ٔ�رضية، حملل 
اري داzل مدينة Wديدة لن يقدم Oىل ¼س;تقرار داzل ٔ�سوار هذه جت

  . املدينة يف غياب ñم �لمرافق، تنظن هذا هو املشلك
اح-ا اليوم تhªقدمو لمك حبل معيل، الس;يد الوز�ر، من zالل مقرتح 
قانون µادي نتقدمو به ٕ�ذن هللا يلزم املنعشني العقاريني، معومGني اكنوا ٔ�م 

داملرافق معومGة، هاذي تنظن هاذي مقاربة  M4د ٔ�دىن خواص، ٕ��شاء 
  . ميكن ٔ�ن ´شلك العمود الفقري لرؤية تعمريية سلمية داzل املدن اجلديدة

  .وشكرا الس;يد الوز�ر



 �2016ريل �ٔ دورة  –ن مداوالت جملس املس�شار�

3 

 )2016ٔ��ريل  19( 1437 رجب 11

  :اجللسة رئEسالس;يد 
  . شكرا الس;يد املس�شار

�لس;يد الوز�ر �لرد Oىل التعقGب ٕاذا اكن هناك  اللكمةا�هتºى الوقت، 
  .ر تفضلرد، الس;يد الوز�

  :الس;يد وز�ر السكىن وس;ياسة املدينة
Oىل ٔ�ي Mال، ٔ�عتقد ٔ�نه ملا ?يلزتموا معنا الوزراء من قطاOات ٔ�خرى 
البعض مهنم ها هام Mارض هنا، مال الش;ب�Eة والرòضة ٔ�و الص¤ة، هاذي 

  . الزتامات يعين Wدية
�لطبع يف بعض اTٔحGان ميكن املسzñ Õٔnذ شوية دòل الوقت من W�ٔل 

  . ورة هاذ ¼لزتام، لكن عندما Ôكون اتفاقGة يه ملزمةبل
اTٓن، هاذ اليش ا�يل �غيني تبلوروه Oىل مس;توى مرشوع ٔ�و مقرتح 
قانون اح-ا ميكن لنا نقولو لمك، ما ميكن لنا ٕاال �رح�و به، ملاذا؟ Tٔنه معليا 
هاذ اليش ا�يل موجود اليوم، هاذ اليش ا�يل وال ?يدار، ورامك كتعرفو هاذ 
اليش، ما اكيªش م-عش عقاري اليوم تيطور مرشوع ٕاىل ما جنزش 
التجهزيات معومGة بقدر ما، بعدد ما Oىل حساب يف التناسب مع العدد 

  . دòل املسا?ن ا�يل تيÖين دòل الوMدات السك-ية ا�يل تيÖين
�â، ٔ�عتقد ٔ�ن هذا اTٔمر يتعني ٔ�ن �كون اليوم قار، ومايش فقط 

ش;بكة الطرقGة، املسامهة يف الزتويد �ملاء والكهر�ء، ذâ، املسامهة يف ال 
يعين هاذ اليش لكو اليوم يفرض Oىل املنعشني العقاريني وهناك مشاريع 
كربى اليت ٔ�جنزت حبمك وبفضل املسامهة كذâ دòل هاذ املنعشني 

  .العقاريني

  :اجللسة رئEسالس;يد 
  . شكرا الس;يد الوز�ر، وشكرا Oىل املسامهة

ن الس;يد وز�ر ال�شغيل ونظرا لظروف طارئة سوف نقوم µري بطلب م
بتقدمي السؤال املوWه �لس;يد وز�ر ال�شغيل والشؤون ¼جëعية �لسادة 

?يفGة معاجلة �زاOات "احملرتمني ٔ�عضاء الفريق ¼شرتايك، حول موضوع  
  .، فليتفضل M�ٔد املس�شار�ن لتقدمي السؤال"الشغل

  :يالس;يد عبد امحليد فاحت املس�شار
  .شكرا الس;يد الرئEس

  الس;يدة والسادة الوزراء،
  الس;يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

  الس;يد الوز�ر،
Wاءت مدونة الشغل بnٓليات من بني اTٓليات املتعددة حلل �زاOات 
الشغل وOىل رٔ�سها �ٓلية مس;ت¤دثة، ويه ا�لجن إالقلميية وا�لجنة الوطنية 

ة اTٔمر جتيب Oىل ٕاشاكلية اكنت �لبحث واملصاحلة، يه �ٓلية يف حقGق
  . مطروMة لعدة عقود لكهنا تنقصها الفعالية

وكذâ ٔ�هنا Oدد الزناOات اليت عرضت سواء Oىل ا�لجن إالقلميية ٔ�و 

�زاع، لكن إالشاكل القامئ وهو  150ٔ�و  140ا�لجنة الوطنية ال تتعدى 
الوطنية، ٔ�نه  ?يفGة فرض احللول اليت تتوصل ٕا�هيا ا�لجن إالقلميية ٔ�و ا�لجنة

يبقى اTٔمر بيد ٔ�ر�ب العمل ا��ن هلم الصالحGة ٕاما ٔ�ن ينصاعوا �لقرار ٔ�و 
  . �رفضوا القرار، هذا هو إالشاكل

كذâ، تصاOد �زاOات الشغل وتصاOد إالرضا�ت يف هاذ الوالية 
احلالية �لحكومة، سواء يف Oدد إالرضا�ت، Oدد اòTٔم املهدورة ٔ�و Oدد 

  . هدت اندالع ٕارضا�تاملؤسسات اليت ش 
�â، �ريد ما يه املقاربة اليت Ôرون ٔ�هنا قادرة Oىل إالWابة Oىل هاذ 

  السؤال إالشاكيل ا�يل مطروح ببالد�؟

  :اجللسة رئEسالس;يد 
  . شكرا الس;يد املس�شار

  .اللكمة �لس;يد الوز�ر لٕالWابة Oىل السؤال 

  :ëعيةوز�ر ال�شغيل والشؤون إالجالس;يد عبد السالم الصديقي 
  .شكرا الس;يد الرئEس احملرتم

ٔ�وال، بغيت �شكر الفريق ¼شرتايك Oىل طرMه هذا السؤال املهم 
  . حول ?يفGة فض �زاOات الشغل

كام ذ?رمت بذâ الس;يد املس�شار احملرتم ٔ�ن مدونة الشغل كتنص Oىل 
  . واMد العدد دòل اTٓليات، ٔ�ساسا ا�لجن إالقلميية وا�لجنة الوطنية

ٕالقلميية اليت يرتٔ�سها الس;يدات والسادة Tٔن اك�ن س;يدات ا�لجن ا
Oامالت وzا اك�ن يش جوج، السادة العامل والوالة، وا�لجنة الوطنية 

  . يرتٔ�سها وز�ر ال�شغيل ٔ�و من ينوب عنه
الشك ٔ�ن هذه ا�لÉان تقوم بnٔعامل م-تظمة و�جOëات وبفض بعض 

ن بعد �رجعو لٕالشاكلية الزناOات، ال بnٔس ٔ�وال، نعطيمك بعض اTٔرقام وم
  . ا�يل طرحhو

 91، 2015ا�لÉان إالقلميية �لبحث واملصاحلة، درست zالل س;نة 
 36درست  2016�زاOا جامعيا، وzالل الثالثة شهور اTٔوىل دòل س;نة 

�زاOا، ٔ�ما ا�لجنة الوطنية، �لطبع ا�لجنة الوطنية كتدرس القضاò ا�يل 
مت يعين طر�ا Oىل مس;توى ا�لجنة كتعجز Oىل Mلها ا�لÉان إالقلميية، ي
�زاOا، يف اTٔشهر الثالثة  35: 2015الوطنية، ا�لجنة الوطنية درست يف 

  .دòل الزناOات جامعية 9درست  2016اTٔوىل دòل 
�ش حيث،  �2008لطبع، اكنت هناك واMد القرار دòل الوزارة يف 

هذه ا�لÉان اكن توWه �لسادة الوالة والعامل من W�ٔل حهثم Oىل ٕاMداث 
  .والسهر Oىل تفعيلها واMرتام املساطر املتعلقة بتفعيل ٔ�دوارها

وهنا البد يعين Oىل ٔ�ي Mال �لتنويه، وٕان اكن ذâ بدرWات مhفاوتة، 
�Sور ا�ي يلعبه السادة الوالة والعامل يف مجع هذه ا�لÉان، واحملاوÕ قدر 

ص الزناOات دòل إالماكن ٕالجياد Mلول فð خيص، Mلول مرضية فð خي
  .الشغل
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واح-ا بصدد ٕاOداد قرار Wديد، يzٔnذ بعني ¼عتبار هذه التطورات 
�ش حنينو و�شوفو حىت إالشاكليات ا�يل طرحhوها، �ش نثريوها فهاذ 
القرار، حىت نعطي فعالية ٔ�كرث لهاذ ا�لÉان إالقلميية وكذâ ا�لجنة الوطنية 

  . لفض الزناOات
 يف واMد املسÕٔn، واMد احلمك، هو ٔ�ن بغيت فقط يعين خنتلف معمك

إالرضا�ت مل تعرف تصاOد يف اTٓونة اzTٔرية، وµادي نعطيمك اح-ا بصدد 
يعين الرصيد ¼جëعي مبناس;بة فاحت ماي،  (le bilan social)ٕاOداد  

µادي ´شوفوا اTٔرقام بnٔم ٔ�عينمك كام يقال، لتتnٔكدوا ٔ�ن Oدد إالرضا�ت يه 
لطبع ن�ÉGة ٔ�ساسا لهاذ العمل الوقائية اليت تقوم هبا يف اخنفاض، وهذا �

  .ا�لÉان إالقلميية يف Oني املاكن
 les)وبغيت �شري يف z�ٔريا، �ش خنمت، ٔ�ن عند� الوساطة ¼جëعية

médiateurs sociaux)   ل الوسطاءòد العرشة دMعينا مبثابة قرار وا
Ðسمح هلم كذâ  ¼جëعيني، يعين هلم من اSراية ومن التجربة ما

  .�لتدzل يف مل هذه الزناOات
  .وشكرا

  :الس;يد رئEس اجللسة
  . شكرا الس;يد الوز�ر

  .املس�شار�ن يف ٕاطار التعقGب، الفريق ¼شرتايك السادةاللكمة MTٔد 

  :الس;يد عبد امحليد فاحتي املس�شار
  الس;يد الوز�ر، 

اTٓلية دòل ال خنتلف كثريا حول املوضوع، لكن ما خنتلف Oليه ٔ�ن هاذ 
ا�لÉان إالقلميية وال ا�لجنة الوطنية ٔ�هنا لEست و0ة ذات Wاذبية Tٔطراف 

  . �زاOات الشغل
، عند� �زاOات 2014حبيث ٔ�ن ٕاىل شف-ا Oدد الزناOات الشغل س;نة 

�زاع، لكن من ا�يل كªشوفو اليت عرضت Oىل  48.336: 2014الشغل 
  . ة Wداا�لÉان إالقلميية ٔ�و ا�لجنة الوطنية فهºي ضعيف

، عند� ف 2014و 2010إالرضا�ت مقارنة بني كذâ، إالرضا�ت، 
ٕارضاب، ٕ�هدار  254: 2014ٕارضاب، وعند� س;نة  211: 2010

، مبعىن يوم معل 24.889وٕاهدار  2010س;نة  157يوم معل،  148.000
  . ٔ�ن إالرضا�ت يف تصاOد

لقة ا�يل وإالرضا�ت هو احل لكن، إالشاكل احلقGقي لهاذ �زاOات الشغل
كتدور فهيا، تnٔثريها Oىل إالنتاجGة، تnٔثريها Oىل الترصحي Sى الصندوق 
الوطين �لضامن ¼جëعي، ؤ�يضا إالشاكلية دòل تnٔطري �زاOات الشغل، 
اح-ا كنعرفو بnٔن Oدد مف�يش الشغل قليل Wدا، ٕاىل اعترب� ٔ�نه حوايل 

 300لكن من بني  مف�ش شغل ا�يل اكينني يف املندوبيات إالقلميية، 300
مف�ش الشغل، هناك Oدد املسؤولني ا�يل هام مف�شني الشغل، فهيم 
م-دوبني، فهيم رؤساء مصاحل، مبعىن ٔ�ن العدد دòل مف�يش الشغل املنظور 

  .ملعاجلة �زاOات الشغل هو ضعيف Wدا وقليل Wدا
�â، فاملطروح من 0ة ٔ�ن نبحث عن �ٓلية إاللزام �لªس;بة �لÉان 

وا�لجنة الوطنية �لمصاحلة، ؤ�ن نبحث ٔ�يضا Oىل ?يفGة تدعمي 0از إالقلميية 
  .تفEhش الشغل

  .شكرا

  :الس;يد رئEس اجللسة
  .شكرا الس;يد املس�شار

  .مل ي��قى الوقت �لرد Oىل التعقGب
  .شكرا الس;يد الوز�ر Oىل املسامهة

نhªقل اTٓن ٕاىل اTٔس;ئZ املو0ة ٕاىل الس;يد وز�ر الص¤ة، والسؤال اTٓين 
ل حول إالعفاء من اTٔداء املس;بق لبعض اTٔدوية املعوض عهنا، اللكمة اTٔو 

  .MTٔد السادة املس�شار�ن من مجموOة العمل التقديم لتقدمي السؤال

  :املس�شار الس;يد Oدي جشري
  .fسم هللا الرمحن الرحمي

  الس;يد الرئEس،
  السادة الوزراء،

  ،الس;يدات والسادة املس�شارون
 Oىل اتفاقGة وطنية Wديدة بني اTٔطراف الس;يد الوز�ر، لقد ٔ�رشفمت

املعنية �لولوج ٕاىل اSواء، قصد حتسني هذا الولوج �لمؤم-ني اخلاضعني 
لنظام التnٔمني إالج�اري Oىل املرض، و�Tٔساس إالعفاء من اTٔداء املس;بق 
عن ٔ�دوية اTٔمراض املزم-ة الباهظة ا�مثن، وهو ما يندرج مضن إالصالح 

ن به ملنظومة اSواء zاصة، و�لمنظومة الصحية بوWه الشمويل ا�ي تقومو
  .Oام

ونود م-مك، الس;يد الوز�ر احملرتم، تقدمي توضي¤ات لنا و�لرٔ�ي العام 
خبصوص هذه املبادرة الهامة اليت ٔ�قدممت Oلهيا، وهل س�-حرص فقط يف 
  ٔ�دوية اTٔمراض املزم-ة وامللكفة ٔ�م سEمت توس;يعها للك اTٔدوية املعوض عهنا؟

  .اوشكر 

  :الس;يد رئEس اجللسة
  .شكرا الس;يد املس�شار

  .اللكمة �لس;يد الوز�ر لٕالWابة عن السؤال، تفضل الس;يد الوز�ر

  :سني الوردي، وز�ر الص¤ةالس;يد احل 
  الرئEس احملرتم،

  الس;يدة الوز�رة،
  السادة الوزراء،

  ،الس;يدات والسادة املس�شارون احملرتمون
   .ٔ�وال الشكر اجلزيل لطرحمك هذا السؤال
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ففي ٕاطار اTٔجرٔ�ة والتفعيل دòل الس;ياسة اSوائية ا�يل بديناها 
دواء، ختفGض كذâ مثن ٔ�كرث من  2602بتخفGض ا�مثن ٕاىل Mدود اليوم 

مس;تلزم طيب، Wاء دور اجتاه ال فð خيص، بديناها �Tٔدوية وليين  1000
µادي جتي zدمات حصية ٔ�خرى، الثالث املؤدي ٔ�ي إالعفاء من اTٔداء 

  .س;بق لبعض اTٔدوية املعوض عهنا ا�يل قابZ السرتWاع املصارف دòلهاامل 
فªرشح بطريقة سهZ، اTٓن املواطن املغريب ميل Ôمييش �لصيدلية عندو 

(l’ordonnance)  عندو وصفة طبية، ٕاما ما عندوش(l’assurance 
maladie)  مييش خيلص لك يش، وٕاىل اكنÔ عندو تغطية حصية

(CNOPS1)  وال(CNSS2) اصو خيلصz  لك يش، تي�لص تيعطيوه
 Ô(LAرجع ليه وال  (LA CNSS)اSواء وتيعمر الوراق �ش يعطي 

CNOPS) لطيµ يت، الEذ ورد، ومعر، ال �سzTٔرجع ليه، وهذا اÔ. 
من  %70ٕاىل اكن عندو تغطية حصية Oادية تي�لص وتريجعوا ليه 

Oىل الصعيد مرض مزمن ا�يل معروفني  41بعد، وٕاىل اكن عندو مرض من 
  .%100الوطين تريجعوا ليه 
  املؤدي؟ مطلوب الثالثدا� هنا �ٓش;نو 

 %70هاذ املواطن املغريب µادي مييش �لصيدلية ٕاىل عندو تريجعوا ليه 
 مDع وغياzذ اSواء، الصيديل هو ا�يل غDادي يتفامه %30هو خيلص µري 

(LA CNOPS)  عEوم(LA CNSS)Sذ اzواء ، واملواطن املغريب تيا
من اTٔمراض ا�يل  41وتيخرج، وٕاىل اكن ٔ�كرث من هذا عندو مرض من 

معروفة Oىل الصعيد الوطين ا�يل معروفة مفا خيلص والو، اكنوا تريجعو ليه 
  .ٕاىل مىش عند الصيديل غيعطيه هاذ اليش 100%

هاذ اليش بديناه ٔ�وال بواMد الفHة دòل اTٔدوية ا�يل µالية، بدينا ?بداية 
زم-ة حقGقة ا�يل ٔ�رشت لها الس;يد املس�شار ا�يل تد�ر بني اTٔمراض امل

درمه، ولكن تدرجييا µاديني، هذه التجربة  38.000درمه وحىت  1000
 ce qu’on appelle)اTٔوىل �ش �شوفو، Tٔن هاذي راه فهيا رمقنة 

l’identifiant national des professionnels de santé)  الرمق
 (l’ordinateur)الص¤ة، µادي �كون واMد  ملهن الوطين ¼س;تداليل

هاذ اليش بغينا نبداوه تدرجييا  µ(toute les données)ادي �كونوا فGه 
هباذ الفHة دòل اTٔدوية الغالية، وOىل هللا، ٕان شاء هللا µادي �كربو هاذ 

  .اليش �ش µادي هتم مجيع اTٔدوية Oىل املدى املتوسط
  . شكرا

 :الس;يد رئEس اجللسة
 . الس;يد الوز�رشكرا 

اللكمة MTٔد السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعقGب، اليس دعيدOة 
 .تفضل

                                                 
1 Caisse Nationale des Organismes de Prévoyance Sociale  
2 Caisse Nationale de Sécurité Sociale  

  :املس�شار الس;يد محمد دعيدOة
  .شكرا الس;يد الرئEس

الس;يد الوز�ر، نعترب هذه اخلطوة يه Èمة، ولكن اTٓن حسب 
احلسا�ت الوطنية حول الص¤ة، الªس;بة نتاع التغطية الصحية اTٓن ال 

  . %60تتÉاوز 
fشلك م�ارش فð خيص رشاء  %70واليوم اTٔرس ´سامه مبا يفوق 

  . اSواء
 5.5كذâ، ٔ�نه نفقات نظام التnٔمني إالج�اري Oىل املرض وصلت ل 

̧ٔدوية و %32، 2013مليار نتاع اSرمه س;نة   %49مهنا خمصصة ل
̧ٔمراض املزم-ة   . خمصصة ل

´شمل لك  ، سؤالنا، هلهاذ االتفاقGة ا�يل تربمات مع املتدzلني
صيدلية، ٔ�م ٔ�نه بعض الصيدليات؟ �ش املواطنني  12.000الصيدليات؟ 

 ,L’AMO3)غيعرفوها؟ شكون يه؟ واش �µشمل مجيع اTٔنظمة، 
RAMED4) جرٔ�ة والتطبيق؟Tٔة اGيف? ،âري ذµ ؟ ٕاىل  

ٔ�يضا، احلساب اخلصويص �لصيدلية املركزية، واش Eµسامه فهاذ 
داملليار نتاع  3د اTٓن املالية دòلو فاتت ال، zاصة ٔ�نه املوار  العملية ٔ�م

مليار نتاع  1.4، يف Mني ٔ�نه النفقات مل تتÉاوز 2013اSرمه يف س;نة 
اSرمه، اليوم ?يف ميكن نضمنو الولوج العادل �ل�دمات الصحية ويف 

  مقدمهتا اSواء، واش ا�يل عندو الفلوس يتداوا وا�يل ما عندوش ميوت؟
  .شكرا الس;يد الرئEس

  :د رئEس اجللسةالس;ي
 . شكرا الس;يد املس�شار

اللكمة �لس;يد الوز�ر �لرد Oىل التعقGب يف Mدود الوقت املتبقى لمك 
  .الس;يد الوز�ر، تفضل

  :الس;يد وز�ر الص¤ة
  .بعÉاÕ الس;يد املس�شار احملرتم

 (l’appel d’offre)معنية، µري يه تيكون  12.000لك الصيدليات 
تتقول ٔ�� ما بغي�ش، �ش �كون واحض،  الصيدلية ا�يل ما بغا´ش، تتكhب

Tٔن ما ميكªش نزبزو Oىل صيديل مييش يف هذا ¼جتاه، وليين ¼جOëات 
  . ا�يل اكن يل خشصيا لكهم بغاو

 la CNOPS et)6نيا، هاذ اليش ?هيم يف املرZM اTٔوىل فقط 
CNSS)غنبداو تدرجييا â ن قلتTٔ ، .  

دلية املركزية يه ´سامه بطريقة µري 6لثا، فð خيص احلساب دòل الصي
، مال ا�يل دوا "C"م�ارشة، Tٔن كتعرف مال ¼�هتاب الك�دي الفريويس 

درمه، ود� زد�  3000ٔ�لف درمه لهيه وهنا تنGÖعوه ب  600دòلو تيد�ر 

                                                 
3 Assurance Maladie Obligatoire  

icaleMédssistance Aégime d'R 4  
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)daclatasvir(  1490ٔ�لف درمه تي��اع يف املغرب ب  100ا�يل تيد�ر 
ت�سامه لهاذ الناس ا�يل ما حفالهومش  درمه، هذه الصيدلية املركزية

  .اTٔمراض املزم-ة وامللكفة Wدا

  :الس;يد رئEس اجللسة
 . را الس;يد الوز�رشك

، "تدين اخلدمات بnٔقسام املس;تعÉالت"السؤال اTٓين الثاين موضوOه 
اللكمة MTٔد السادة املس�شار�ن من فريق ¼حتاد املغريب �لشغل لÖسط 

  .�شارةالسؤال، تفضيل الس;يدة املس 

  :املس�شارة الس;يدة فاطمة الزهراء اليحياوي
  الس;يد الرئEس،
  الس;يدة الوز�رة،

  السادة الوزراء احملرتمون،
  السادة والس;يدات املس�شارون احملرتمون،

الس;يد الوز�ر، هل من ٕاسرتاتيجية وطنية ٕالصالح م-ظومة 
  املس;تعÉالت �ملس�شفGات واملراكز الصحية الوطنية؟ 

  .شكرا

  :Eس اجللسةالس;يد رئ 
 . شكرا الس;يدة املس�شارة

  .اللكمة �لس;يد الوز�ر لٕالWابة Oىل السؤال
  :الس;يد وز�ر الص¤ة

  .شكرا الس;يدة املس�شارة احملرتمة
اك�ن ٕاسرتاتيجية وطنية، اك�ن خمطط وطين �لتكفل مبس;تعÉالت ا�يل 

 500، 2013مارس  5كنت قدمhو ٔ�مام صاحب اجلالÕ يف فاس يوم 
  .دòل احلصص 5فة دòل هاذ اÎطط ا�يل فGه مليون درمه اللك

 la prise en)ٔ�وال، التكفل �ملس;تعÉالت ما ق�ل ¼س�شفائية،  -
charge pré-hospitalière)  ،ات واملص¤اتGق�ل الولوج ٕاىل املس�شف

  وهذا يعين Wديد Oىل الصعيد الوطين؛
  اك�ن كذâ تطو�ر وتعز�ز املس;تعÉالت دòل املس�شفGات؛  -
  ن التكو�ن والتكو�ن املس;متر؛ اك� -
اك�ن الرشاكة بني القطاOني العام واخلاص حبال ا�يل در� يف اجلديدة،  -

  ٕاىل �ٓخره؛ 
  . واك�ن التnٔطري القانوين -

  .دالنقط 5هاذو 
يه حصيح ٔ�نه ٕاىل Mدود اليوم اك�ن تدين اخلدمات وOدم رضا 

�ن ما حقق-ا املواطنني، وحىت اح-ا ما راضيªش Oىل هذا الوضع، ولكن اك
  .فهاذ اÎطط

ٔ�وال، مال فð خيص املس;تعÉالت ما ق�ل ¼س�شفائية ا�يل قلت هذا 

وMدات اس;تعÉالية مhنقW271  Zديد، ٔ�ول مرة يف ñرخي املغرب اك�ن من 
  .مبثابة مس�شفGات يعين مhنقZ �لتكفل �ملس;تعÉالت

Oىل  4 ، اك�ن مروحGات141اك�ن الرمق الوطين املوMد اvاين 
دòل  µ ،502ري اكيف ولكن ٕاىل Mدود اليوم ٔ�نقذت روح دòل ..الصعيد

  . املغاربة، ٕاىل Mدود هاذ الوقت ا�يل تنذا?رو فGه
اك�ن كذâ املس�شفGات املتنقZ، يعين اك�ن ٕارادة قوية مهنا، ولكن هاذ 
اليش ا�يل zاصنا نعرفوه هاذ اليش املس;تعÉالت ما تhE¤لش �Tٔموال 

¤hEرشية مكونة فقط، تf رشية ٔ�ي مواردÖل ٔ�وال وق�ل لك يشء �ملوارد ال
  .وحباكمة جGدة، واح-ا µاد�ن تدرجييا ٕان شاء هللا

  :الس;يد رئEس اجللسة
  .شكرا الس;يد الوز�ر

  .اللكمة �لس;يدة املس�شارة يف ٕاطار التعقGب

  :املس�شارة الس;يدة وفاء القايض
  الس;يد الرئEس احملرتم،

  الس;يدة الوز�رة، 
  دة الوزراء احملرتمون،السا

  الس;يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
الس;يد الوز�ر، ٕان ٔ�قسام املس;تعÉالت من املرافق املهمة واحليوية 

?برية  ااTٔساس;ية داzل املس�شفGات الوطنية، فهذه اTٔقسام ´س;تق�ل O�ٔداد
من احلاالت اليت ´س;تدعي التدzل الرسيع، وخصوصا يف بعض احلاالت 

  . لب ٕاجراءات اس;تعÉالية ٕالنقاذ ٔ�رواح املواطنني من املوتاليت تتط
وحنن يف ¼حتاد املغريب �لشغل نقدر اvهود ا�ي تبذلونه وننوه 

  . �ملناس;بة �vهودات ومhاعب الشغيZ الطبية يف هذه اTٔقسام
ٕاال ٔ�ن املشالك الكرية والعوائق اليت تعEشها يومGا جتعل ٔ�حGا� ٔ�داؤها 

ى املطلوب، ٕان مل نقل م-عدما يف ٕاسعاف بعض احلاالت دون املس;تو 
  . ¼س;تعÉالية يف كثري من اTٔحGان

ف�نية ¼س;تق�ال ضعيفة يف µ�ٔلب املس;تعÉالت، مما يؤ^ر سلبا Oىل 
Oدد احلاالت اليت يمت اس;تق�الها وٕاسعافها، ٔ�ضف ٕاىل ذâ ضعف البGªة 

fTٔسط مقومات  التحتية املمتثZ يف قZ قاOات ¼س�شفاء اليت تفhقر
من ٔ�رسة و�ٓليات طبية والعنرص (logistique) التدzل ¼س;تعÉايل 

  . الÖرشي
هذه البGªة اليت ال توا?ب التطورات احلاصZ يف جمال التدzل 
¼س;تعÉايل لٕالسعافات يف ٔ�قسام املس;تعÉالت، كام ٔ�ن النقص احلاصل 

وOىل  يف املوارد الÖرشية ينعكس fشلك واحض Oىل ٔ�قسام املس;تعÉالت
  . ساOة 24ساOة Oىل  24الطامق ا�ي يؤدي وظيفhه ¼س;تعÉالية 

و�لحصول Oىل فعالية ومردودية يتطلب اTٔمر، الس;يد الوز�ر، التواWد 
اSامئ و�لتناوب الشفاف واملسؤول يف هذه اTٔقسام، ويه معلية تعرف 
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اخhالالت وهذا ما قد يؤدي ٕاىل انتظار املواطنني ساOات ٔ�مام ٔ�قسام 
  . س;تعÉالت، ومه يف Mاالت حصية مhدهورةامل 

ٔ�ما يف MاÕ الطوارئ، الس;يد الوز�ر، حيدث ¼رتباك ويظهر العجز 
Oىل التوفGق بني ¼س;مترار fشلك Oادل �لمرفق وبني التعاطي والتعامل مع 
Mاالت الطوارئ، ومما �زيد تفامق مشالك التقس;مي اجلهوي اجلديد حGث 

املس;تق�Z لبعض املس�شفGات اليت اكنت  تتضاعف احلاالت ¼س;تعÉالية
تلعب اSور إالقلميي واTٓن ٔ�صبحت تلعب اSور اجلهوي، هذا يف غياب 

  . الوسائل ا�لوEWس�GكGة وضعف املوارد الÖرشية اليت تؤهلها Sورها اجلديد
ٔ�ضف ٕاىل لك هذا، ٔ�ن µ�ٔلب الوافد�ن Oىل هذه اTٔقسام مه مواطنون 

ادة من zدمات هذه اTٔقسام مرهون بnٔداء من الفHات الفقرية، و¼س;تف
  . م�لغ مايل مما جيعل هذا املرفق العمويم ال يفي مبهمته الفعلية

وهذا يدفعنا �ل�ساؤل، الس;يد الوز�ر، عن Wدوى دور بطاقة 
"RAMED "عية املزريةëيف هذه احلاالت ¼ج .  

  .وشكرا

  :الس;يد رئEس اجللسة
  . شكرا الس;يدة املس�شارة

  .الس;يد الوز�ر يف ٕاطار الرد Oىل التعقGب لمك اللكمة

  :الس;يد وز�ر الص¤ة
ٔ��، بعÉاÕ، ا�يل غنقول هاذ اليش ا�يل ٔ�شارت a الس;يدة املس�شارة 
احملرتمة، ¼خhالالت، املشالك، النقائض، هاذ اليش راه مhفقني Oليه، µري 

ما  تنقول هاذ اليش راه قلهتا â، هاذ اليش ما تhEعاجلش �Tٔموال، ؤ��
  .مhفقش معاك من الناحGة التق-ية ومن حGث تتقويل املداومة، ال

ٔ�قسام مس;تعÉالت يه عندها خصوصياهتا، واك�ن يعين ممرض وال 
طبEب دòل املس�شفى ما ميكªش �كون طبEب مزòن يف املس;تعÉالت، 
  .ما ميكªش �كون ممرض مزòن يف املس;تعÉالت، يعين هاذي املسائل تق-ية

يدة املس�شارة ركزت �زاف Oىل املس;تعÉالت يف 6نيا، ٔ�نت الس; 
  . املس�شفGات، هاذ اليش ما بقاش، مزòن zاصو �كون مايش ما بقاش

 73%راه  (un accident)يعين بغيت نقول املريض ميل تيوقع 
راه Ôميوتوا ق�ل ما يوصل �لسGÖطار، ولهذا  (accident grave)دالناس يف 

ل ¼س�شفائية، وهاذ اليش ما zاصنا �ركزو Oىل املس;تعÉالت ما ق�
تيEÉش بني عش;ية وحضاها، يعين واMد الفكرة ا�يل ما اكن�ش، دا� اكينة، 
راه وzا د�ر املال، وzا د�ر، ٔ�� دامئا تنقولها �لطلبة، وzا د�ر، دا� تنقولو 

µادي �كرثو الكسايد µري دòل  20دالهيلكوبرتات قالل، ٕاىل در�  4
يش راه تيحتاج واMد احلاكمة وواMد التªس;يق الهيلكوبرتات، Tٔن هاذ ال

  . راه هاذ اليش حقGقة اTٔمور.. وواMد
يعين مع صاحب اجلالÕ  2013مارس  5ولكن ما ميلكناش، بدينا ف 

، ودا� 2014بداية  ò2013اله بديناه، بدينا يف اTٔجرٔ�ة يف ٔ�واخر دòل 

ملشالك اكينة، Oامني µادي ند�رو العجب، ال، ولكن ¼خhالالت اكينني، ا
واح-ا تhªصداو هلم من هاذ املنرب، تنحيي Èنيي الص¤ة ا�يل تي�دموا يف 
ٔ�قسام املس;تعÉالت، عندك احلق ا�يل تيقوموا هبذه املهمة الصعبة Wدا رمغ 

  .نقص إالماكنيات

  :الس;يد رئEس اجللسة
 . شكرا الس;يد الوز�ر

صور السؤال الثالث واzTٔري يف قطاع الص¤ة، موضوOه مرىض الق
اللكوي املزمن، اللكمة MTٔد السادة املس�شار�ن من الفريق ¼س;تقاليل، 

  .الس;يدة املس�شارة تفضيل

  :املس�شارة الس;يدة فاطمة احلبويس
  .fسم هللا الرمحن الرحمي

  الس;يد الرئEس،
  الس;يدة الوز�رة،
  السادة الوزراء،

  الس;يدات والسادة املس�شارون،
وي وzاصة من تبعات يعاين العديد من مرىض القصور اللك

ومضاعفات هذا املرض، و�6ٓره املادية والنفس;ية اليت Ôرهق املصابني به ٕاىل 
Wانب املرض، وذf âسÖب µالء اTٔدوية والتاكليف ومصاريف 

  . ¼س�شفاء والت��ع
وهو ما يرتمج بوضوح Ôزايد O�ٔداد املسÉلني يف لواحئ ¼نتظار، وا��ن 

  . �لعالج من ق�ل احملس;نني µ�ٔلهبم يعEشون Oىل ٔ�مل التكفل
�ا �سائلمك، الس;يد الوز�ر، ما يه إالجراءات والتدابري املت�ذة Sمع 

  التكفل مبرىض القصور اللكوي املزمن؟ 
وهل هناك اسرتاتيجية واحضة لªرش الوعي مب�اطر هذا املرض �لوقاية 

  م-ه؟
  .وشكرا

  :الس;يد رئEس اجللسة
 . شكرا الس;يدة املس�شارة

  .يد الوز�ر لٕالWابة Oىل السؤالاللكمة �لس; 

  :الس;يد وز�ر الص¤ة
  . شكرا الس;يدة املس�شارة احملرتمة

نعم، هناك ٕاسرتاتيجية واحضة، Oارفني �ٓش اك�ن وOارفني فني بغينا 
  . منش;يو

هاد إالسرتاتيجية مايش دòل هذه احلكومة �لك رصاMة، اكن بداها 
جية ÔرÔكز Oىل ثالثة ٔ�س;تاذي الش;يخ بيد هللا ميل اكن وز�ر، يه ٕاسرتاتي 

دالنقط ا�يل اح-ا تªمثنوها، ال حىت احلكومة السابقة مشات يف هذا 
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  :¼جتاه، اح-ا µاديني يف هذا ¼جتاه، ثالثة دòل املرÔكزات
ا�يل  (dialyse)اTٔوىل هو تلبية طلبات تصفGة اSم ا�يل اكينة د�، 

  تيطلبوها الناس، ?يفاش تنلبيوها؟
O اتGما?ن ا�يل عند�، وٕاما رشاء ٕاما يف املس�شفTٔرسة واTٔىل حسب ا

Oىل القدرة دòل وزارة الص¤ة ا�يل بداهتا احلكومة السابقة مشكورة، اح-ا 
  . تªمثنوها وتنمكلوها، رشاء اخلدمات من القطاع اخلاص

ٕاىل Mدود اليوم هاذ الناس ا�يل تتلكف هبم وزارة الص¤ة ٔ�كرث من 
ا�يل فاملس�شفGات  6000فهيم  دòل القصور اللكوي املزمن، 9000

  ..�ش (le privé)ا�يل تªرشيوها تن�لصو  3000العمومGة، و
النقطة الثانية يه تطو�ر وتعز�ز و´شجيع زرع اللكي، Tٔن هذا هو 
احلل، ٕاما تيعطيه �ه ٔ�و ٔ�مه وال ٔ�خوه وال يش واMد مGت هللا �رمحو ٕاىل 

µري واMد الرمق، ٔ�ن ، ٕاىل اzذينا 142س;نني در�  �3ٓخره، اح-ا يف هاذ 
  .فقط 300م-ذ ¼س;تقالل ٕاىل هاذي ثالث س;نني اكن يف املغرب حوايل 

النقطة الثالثة يه الوقاية، تنعرفو هاذ القصور اللكوي ا�يل تي�سÖب فGه 
داTٔمراض خصيصا، ٕاما السكري وٕاما ارتفاع الضغط اSموي،  2هام 

يح، ٔ�نه نوفرو ، حص %100تن¤اولو ما ٔ�مكن ٔ�نه يف البوادي ما جنحناش 
 les(يف  (les consultations)ٔ�دوية السكري، نوفرو ٔ�دوية وند�رو 

centres de santé à des jours fixes, heures fixes..etc. ( اح-ا
  . µاديني تدرجييا، اك�ن صعو�ت، اك�ن لواحئ ¼نتظار

س;نني حوايل ٕاىل جGيت حشال  µ4ري رمق �ش نعلنو ٔ�ماممك، هذه مدة 
 ،ني اح-ا واحملس;نني وال الرشاكة بني القطاOني من مركز تصفGة اSمتن¤لو ب

يوم، راه رمق Èول، ولكن µري  28يوم، مركز لك  28حوايل مركز لك 
هاذ مرض السكري هو   (tension)اكيف، Tٔن الوقاية يه لك يش، هاذ

ا�يل تيوصلنا لهاذ اليش، وzاصنا �شجعو زرع اTٔعضاء، زرع اللكي ا�يل 
 â امني وال  300م-ذ ¼س;تقالل قلتO 142س;نني در�  3ويف.  

  .شكرا الس;يدة املس�شارة

  :الس;يد رئEس اجللسة
 . شكرا الس;يد املس�شار

  .يف ٕاطار التعقGب لمك اللكمة الس;يدة املس�شارة

  :املس�شارة الس;يدة فاطمة احلبويس
  .شكرا الس;يد الوز�ر Oىل هاذ التوضي¤ات ا�يل قدمت لنا

  الس;يد الوز�ر، 
احلق يف احلياة واحلق يف التطبEب والولوج ٕاىل اخلدمات الطبية 
مبختلف ٔ�بعادها ومرافقها حق دس;توري Ôكف× ٔ�مسى وثيقة يف اململكة، 
و�لتايل ال ميكن ٔ�ن نق�ل حتت ٔ�ي مربر ٔ�ن يhªظر املواطن املغريب الرب 
وإالحسان حىت لو اكن من ذوي القرىب وحىت لو اكن التاكفل ¼جëعي 

  .من سامت الشعب املغريب مسة

نعم، الس;يد الوز�ر، احلكومة مطالبة اليوم بnٔن توفر ما �كفي من 
املراكز، خصوصا Oىل مس;توى املناطق القروية واجلبلية، ؤ�ركز Oىل 
املناطق القروية واجلبلية، الس;تق�ال املصابني هبذا املرض املزمن وامللكف، 

�لحصة، وثالث  750لعة، Tٔن ?يف كنعرفو، الس;يد الوز�ر، التلكفة طا
حصص يف اTٔس;بوع، لهذا املرض املزمن ملكف والتخفGف من معا�هتم 
ومن معا�ة ذوهيم ممن �رافقومه قصد التصفGة يف مراكز توWد Oىل بعد مHات 
الكGلومرتات من قرامه وداورمه، ٕان ُوWدت هذه املراكز وتوفرت هبا الطاقة 

إالس;تعابية ضعيفة �زاف، وتوفرت ¼س�Gعابية، يعين ?يف كنعرفو الطاقة 
هبا اTٔطقم الطبية املطلوبة، Tٔن اك�ن خصاص ?بري يف اTٔطقم الطبية 

  .)dialyse(امللكفة ب
  الس;يد الوز�ر،

الكرامة، الس;يد الوز�ر، ق�ل لك يشء، ?رامة املواطن املغريب ي�ªغي 
  .ٔ�ن تصان، الس;يد الوز�ر

  .وشكرا الس;يد الرئEس

  :الس;يد رئEس اجللسة
  . ا الس;يدة املس�شارةشكر 

  .الس;يد الوز�ر هناك رد Oىل التعقGب، تفضل

  :الس;يد وز�ر الص¤ة
اح-ا مhفقني Oىل الكرامة، الس;يدة املس�شارة، اح-ا �لعكس كند�رو 

  .جمهود�، وهاذ اليش ا�يل قلتو لكو مhفقني Oليه، احلق يف الص¤ة والكرامة
د هكذا شديت يش وليين راه كند�رو جمهود، ٕاىل لقGتنا عندك µري ق

MاWة مال مقرص�ن، ما بغيناش، راه هاذ اليش، ٔ�� µري نعطيك مل 
  . fس;يط، مايش كنهترب

حبالنا، يه " RAMED"دوÕ من اSول الك�ار ا�يل اكنت دا�رة 
عندها، واكنت " RAMED"مليون �سمة ا�يل مس;تافدة من  112عندها 

"RAMED " اوا هاذيW ،يف لك يش حبالنا Zzٔ�شهر  7ر وال ٔ�شه 6دا
  . ، ما قدوش)ÖM)dialyseسوا م-و هاذ 

يوم، مايش  Tٔ28ن فواMد الوقت ٔ�� كنقول â، كن¤لوا مركز لك 
يش جمهود رمبا ج�ار، وليين هاذ اليش ا�يل اعطى هللا، راه ?يزتادوا، 

، ا�يل قد� Oلهيا كند�روه، وهاذ املغاربة كEس;تاهلوا لك اخلري، وما ..كند�روا
ال من اvهود وال من الفلوس �ش نعاجلهم، هاذ اليش ا�يل  µادي نب�لوش
âميكن يل نقو.  

  :الس;يد رئEس اجللسة
  .شكرا الس;يد الوز�ر، و�شكرمك Oىل املسامهة يف هذه اجللسة

̧ٔس;ئZ املو0ة ٕاىل الس;يد وز�ر الش;باب والرòضة،  نhªقل اTٓن ل
nٔطري مراكز والسؤال اTٓين اTٔول حول اخلصاص يف املوارد الÖرشية لت

  .اðÎت الصيفGة
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اللكمة MTٔد السادة املس�شار�ن من الفريق ¼س;تقاليل لÖسط 
  .السؤال، تفضل اليس املس�شار

  :املس�شار الس;يد محمد سامل �منسعود
  .شكرا الس;يد الرئEس

  الس;يدات والسادة الوزراء احملرتمون،
  الس;يدات والسادة املس�شارون،

بفhح العديد من مراكز التخيمي، وذâ قامت وزارة الش;باب والرòضة 
يف ٕاطار دمع الرب�مج الوطين ا�ي ´سهر Oىل ٕاOداده، ٕاال ٔ�ن اخلصاص 
ا�ي تعرفه Oىل مس;توى املوارد الÖرشية يعطل ٕاجناح هذا الرب�مج، وا�ي 
يطرح مشلك جودة املنتوج املقدم �لفHة املس;هتدفة، ٔ�طفاال وòفعني، بغض 

ëعية اليت تقدÈا اجلامعة الوطنية �لتخيمي النظر Oىل اخلدمات ¼ج
�عتبارها رشيك اسرتاجتي يطرح مشلك التnٔطري الرتبوي ا�ي ختتص به 

  .هذه املراكز
�ا �سائلمك، الس;يد الوز�ر، ما يه إالجراءات اليت س;تعمتدها الوزارة 
من W�ٔل سد اخلصاص احلاصل يف املوارد الÖرشية Oىل مس;توى مراكز 

  ؟ 2016 التخيمي ملومس
و?يف ميكن اس�wر الرشاكة مع اجلامعة الوطنية �لتخيمي من W�ٔل سد 

  هذا اخلصاص؟
  .وشكرا

  :الس;يد رئEس اجللسة
  .شكرا الس;يد املس�شار

  .اللكمة لمك الس;يد الوز�ر لٕالWابة Oىل السؤال

  :الس;يد حلسن السكوري وز�ر الش;باب والرòضة
  .شكرا الس;يد املس�شار احملرتم

ن إالشارة ٕاىل ٔ�ن الرب�مج الوطين �لتخيمي يعترب من بني ٔ�وال، البد م
ٔ�مه الربامج ¼جëعية والرتبوية ا�يل كتنظمو وزارة الش;باب والرòضة، 

ٔ�لف من اTٔطفال والش;باب، و?يعرف اخنراط  250وك�س;هتدف ما يقارب 
العديد من املتدzلني، من وزارات ومجعيات Èمتة �لعمل التخيميي، سواء 

املنظامت الوطنية وامجلعيات احمللية وكذا بعض مجعيات اðÎت مجعيات 
  . احلرضية

ولضامن بطبيعة احلال تnٔطري هذا الرب�مج الوطين الهام تت�ذ الوزارة 
س;نوò بعض إالجراءات والرتت�Eات اTٔساس;ية من W�ٔل Ôكو�ن اTٔطر 

  .ويةالرتبوية، سواء املنمتية �لقطاع ٔ�و ٔ�طر امجلعيات واملنظامت الرتب
ويف هذه الس;نة هذه �خلصوص اختذ� بعض إالجراءات ومهنا ٕاجراء 
 âلني، ومت ذzالن املبكر عن معلية التخيمي ٕ�رشاك لك املتدOم وهو إالÈ

فربا�ر املايض حبضور لك املتدzلني ورشاكء اجلامعة بطبيعة احلال  22يف 
  .لناالوطنية �لتخيمي ا�يل كنعدها رشيك يعين ٕاسرتاتيجي �لªس;بة 

واكنت هناك ٔ�يضا ورشات فكرية �لتحسني والزالت املضامني الرتبوية 
ٔ�قطاب، �لك من طنÉة  3واحلاكمة التدريGÖة اخلاصة �ðÎت اليت مشلت 

  . وفاس ؤ�اكد�ر، وذf âرشاكة دامئا مع اجلامعة الوطنية �لتخيمي
لت واليت مش 2016كام ٔ�ن هناك تنظمي اSورة التدريGÖة الش;توية لس;نة 

تداريب لفائدة مكوين ٔ�طر اðÎت الصيفGة، حGث بلغ Oدد املس;تفGد�ن 
ٕاطار يªمتون Îتلف امجلعيات والهيئات املهمتة �لتخيمي، وذâ يف ٕاطار  350

  .س;ياسة تnٔهيل املوارد الÖرشية اÎتصة يف تnٔطري هذا الرب�مج
ن هناك ٔ�يضا تداريب ختصصية يف جماالت تق-ية وÔربوية من W�ٔل ضام

جودة املضامني الرتبوية داzل اðÎت �لك من طنÉة، ٔ�صيZ والبيضاء، 
وكتندرج هذه اSورة التكويGªة يف ٕاطار مقاربة دمع القدرات �لعاملني يف 

  .جمال التخيمي وتوفري دOامئ Ôربوية لتجويد املنتوج الرتبوي داzل اðÎت
ن ٔ�طر اðÎت، وا�يل كام ٔ�ن الوزارة كتنظم Mاليا اSورة الربيعية لتكو�

مس;تفGد موزOني Oرب خمتلف 0ات اململكة  8000ك�س;هتدف ما �زيد Oىل 
ٕاطار يªمتون ٕاىل وزارة الش;باب  300وÐشارك يف تnٔطريها ٔ�كرث من 

  .والرòضة ٕاىل Wانب ٔ�طر وطنية Èمتة �حلقل الرتبوي داzل اðÎت
  .وشكرا

  :اجللسة رئEسالس;يد 
  .شكرا الس;يد الوز�ر

  .يف ٕاطار التعقGب املس�شارمة �لس;يد اللك

  :محمد سامل �منسعود الس;يداملس�شار 
  .شكرا الس;يد الوز�ر احملرتم

Ôلكممت الس;يد الوز�ر Oىل ٔ�مهية، وحنن نتفق معمك، Oىل ٔ�مهية الرب�مج 
 23.000الوطين �لتخيمي وOىل ٔ�نه وصل يف الس;نة املاضية ملا يفوق 

  .مس;تفGد من وليدات املغاربة
اTٔساس من هاذ ¼س;تفادة ومن هاذ الرب�مج الوطين �لتخيمي وا�يل 

هو التnٔطري، هو املنتوج الرتبوي ا�يل µادي يلقن هلم �ش هذاك الوقت 
  .ا�يل عندمه zاوي يعمر هلم يف يش MاWة ا�يل µادي تنفعهم وتنفع البالد

هاذ التnٔطري، الس;يد الوز�ر، �رÔكز ٔ�ساسا Oىل املؤطر�ن، شكون هام 
ؤطر�ن؟ شكون هام هاذ املدربني ا�يل µادي Ðسهروا Oىل جناح هاذ هاذ امل

  املرZM التخيميية لوليداتنا؟
هاذ الناس، الس;يد الوز�ر، كام تعلمون الوزارة تعاين من حش املؤطر�ن 
ا�يل µادي يnٔطروا هاذوك املدربني ا�يل µادي Ðسهروا Oىل اðÎت، SرWة 

ٔ�هنا ´س;تعني مبدربني ٔ�مضوا فرتة واMدة ٔ�نه يف بعض املراMل تضطر اðÎت 
فقط يف التدريب من W�ٔل تدريب مدربني Wدد، وهذا ما تيعطيناش 

  .م-توج Ôربوي ا�يل قادر Oىل مسا�رة ورغبات اTٔطفال
6نيا، الس;يد الوز�ر، كنتو وOدمت اجلامعة الوطنية �لتخيمي �تفاقGة 

ركز حلد اTٓن ، هاذ امل"مركز بوهالل لتكو�ن اTٔطر"رشاكة لتخصيص 
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  .مازال ما مربمج فGه هاذ الرشاكة
املسÕٔn الثانية، الس;يد الوز�ر، هو ٔ�نه بغينامك �ش يدzل يف التدريب 
جماالت الفضاءات الرمقية والتك-ولوجGا احلديثة يف التدريب دòل اðÎت 

  .�ش �كونو نnٔطرو ونو0و وليداتنا يف التعامل مع العامل ¼فرتايض
  .وشكرا

  :يد رئEس اجللسةالس; 
  . شكرا الس;يد املس�شار

لمك اللكمة الس;يد الوز�ر يف ٕاطار التعقGب يف Mدود الوقت املتبقى، 
  .بضع ثواين فقط

  :الس;يد وز�ر الش;باب والرòضة
فð خيص الس;يد املس�شار احملرتم، هاذ العملية دòل التnٔطري ٔ�� مhفق 

ا يعين واMد اTٔمهية يف معمك Oىل ٔ�هنا كتك�يس واMد اTٔمهية �لغة ونو�هي
  . مس;توى هاذ اTٔمهية ا�يل عندها

واكنت عندي ٔ�� زòرات مGدانية �ش �شوفو ٔ�يضا مع اجلامعة حىت 
يه تتقوم هباذ الزòرات امليدانية �ش نتحققو بnٔنه هاذ التكوينات، Tٔنه هاذ 
املؤطر�ن فعال هام ا�يل تنعطيومه الناش;ئة والش;باب دòلنا ا�يل تيnٔطروه 

  . zاصة يف الصيف
  .شكرا

  :الس;يد رئEس اجللسة
  . ا�هتºى الوقت الس;يد الوز�ر ٕاىل امسحيت

، اللكمة حلد السادة "تعشEب املالعب"السؤال اTٓين الثاين موضوOه 
  . املس�شار�ن من الفريق اSس;توري اSميقراطي ¼جëعي لتقدمي السؤال

  .تفضل اليس Oدال

  :املس�شار الس;يد محمد Oدال
  .لس;يد الرئEسشكرا ا

  الس;يدة والسادة الوزراء احملرتمون،
  الس;يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

يف البداية، الس;يد الوز�ر، بغيت �شكرمك حول الرب�مج ا�يل جGتو به 
ملعب ا�يل مشلت بصفة م�ارشة الفروق دòل  45?وزارة يف ٕاطار تعشEب 

  . الهواة
املغاربة ا�يل حققوا نتاجئ كذâ، هاذي م-اس;بة �ش هنين اTٔبطال 

  . ٕاجيابية Oىل الصعيد الوطين واSويل
السؤال دòلنا fس;يط، الس;يد الوز�ر، هو هاذ املالعب هاذي مل يمت 
تفعيل املعايري ا�يل Mددهتا هاد الوزارة؟ هاذ املالعب تعرضت اليوم لبعض 
النقائص، تعرضت لبعض العيوب، وهذا كنا خفور�ن هباذ املالعب هذا، 

نا Wد سعداء هباذ املالعب، سدات واMد اخلصاص ?بري يف ٕاطار وك 

  . املطالب دòل الش;باب
ولكن، اليوم نالحظ Oىل ٔ�ن هاذ املقاوالت، ٔ�� تنقول Oىل ٔ�ن هاذ 

دالوزراء يف ظرفGة زم-ية  3املقاوالت اس;تغلوا الظرفGة دòل التغيري دòل 
اك عيوب يف معينة، ومل يمت بت��ع كام ٔ�شارت ٕاليه الوزارة، هن

(drainage) ،هناك عيوب يف املادة ا�يل تتعمر العشب ¼صطناعي ،
  . هناك عيوب كذâ يف املاء

بغينامك، الس;يد الوز�ر، Oىل ٔ��مك �ش تتصداو لهاذ الظاهرة هذه، Tٔن 
هاذ املالعب اح-ا Oىل Oمل Oىل ٔ�ن هاذ املالعب فهيا واMد العرش س;نوات 

دòهلم، لكن اليوم نالحظ Oىل ما µادÐش  Oاد يمت التÉديد دòل إالصالح
س;نني، مخس س;نني  4يقدروا �مكلوا هاذ العرش س;نوات، بل �مكلو واMد 

  . µادي نقلبو Oىل مالعب ٔ�خرى
وبغينامك كذâ، الس;يد الوز�ر، �ش اTٔطر دòلمك يمت واMد التªس;يق 

كرة القدم، بEهنم وبني اجلامعة امللكGة واTٔطر دòل اجلامعة امللكGة املغربية ل
شفhو املالعب ا�يل ٔ�جنزت اجلامعة يف مس;توى Oايل Wدا، وبغينا �كون 
واMد، مبا ٔ�ن ا�لعبة ملكفة هبا اجلامعة امللكGة لكرة القدم حتت الوصاية 
دòلمك، الس;يد الوز�ر، بغينا واMد ¼�سÉام دòل هاذ اTٔطر هاذو �ش 

  . Oىل املدى الطويل ا�يل يه ٕاجيابية وµادي متيش (matière)حيطوا واMد 
وبغيت �شكر كذâ ا�لجنة الر�عية ا�يل فهيا الس;يد وز�ر التجهزي 
والنقل ووز�ر املالية ووز�ر اSاzلية ووز�ر الش;باب والرòضة ا�يل دار 

  . واMد االتفاقGة ?برية Wدا ا�يل سدات واMد اخلصاص ?بري
دòل هاذ  وبغينامك تفكروا، الس;يد الوز�ر احملرتم، يف الشطر الثاين

òاله مشلت فرق هواة القسم الوطين  45املالعب، Tٔن هاذ املالعب 
اTٔول، �يق الفرق دòل العصب، �يق املقرات دòل العصب، �يق واMد 

  . العدد دòل املالعب ما تنجز، وبغينامك تفكرو يف الشطر الثاين
  .وشكرا لمك الس;يد الوز�ر

  :الس;يد رئEس اجللسة
  . شارشكرا الس;يد املس� 

  . لمك اللكمة الس;يد الوز�ر لٕالWابة Oىل السؤال

  :الس;يد وز�ر الش;باب والرòضة
  .شكرا الس;يد املس�شار

ٔ�وال البد من إالشارة بnٔن من بني املرÔكزات اTٔساس;ية دòل س;ياسة 
وزارة الش;باب والرòضة هو توفري مªشnٓت رòضية ذات جودة ويف مجيع 

â ٕالقرار واMد OداÕ جمالية �لªس;بة 0ات اململكة بتعددها وتنوعها، وذ
  . لهذه التجهزيات

Oىل مس;توى ?رة القدم، بطبيعة احلال، ا�يل يه رòضة ا�يل واMد 
العدد اTٔكرث شعبية وا�يل واMد العدد دòل املغاربة شغوفني هبا، جفوا� Oىل 

ملعب، يف احلقGقة راه مايش لكرة القدم،  125سؤالمك متت �رجمة تعشEب 
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ملعب لكرة القدم ومشلت لك  63الوزارة من ٕاجناز معلية تعشEب  ومتك-ت
  .0ات اململكة

دòل  7ومت ¼�هتاء فعال من تعشEب هذه املالعب، �س;ت�-اء 
املالعب ا�يل اكن عند� فهيا بعض املشالك املرتبطة، فعال، �ملقاول ا�يل 

ر يونيو اكن اzذا الصفقة، ولكن Mلينا هاذ املشلك هاذي، ومن هنا Tٔواخ
ٕان شاء هللا اك�ن ا�يل µادي �مكل يف ٔ��ريل واك�ن ا�يل µادي �مكل يف �ٓخر 

(juin) ادي ن�سلمو ٕان شاء هللاµ ،6 ةGل املالعب املتبقòد.  
فð يتعلق مبالعب ?رة القدم ا�يل Ôلكفت اجلامعة مشكورة يف ٕاطار 

فعال، عقدة �رامج �ٕالجناز دòلها عن طريق مد�رية التجهزيات العامة، 
ملعب ا�يل مت االتفاق �ش تنجزها جبميع 0ات اململكة  70فعندها بلغت 

دòل املالعب �لعشب  8ملعب �لعشب ¼صطناعي و 62ٔ�يضا، مهنا 
  . الطبيعي

?يف ما Wا يف التدzل دòلمك الس;يد املس�شار احملرتم،  45ومت ٕاهناء 
ٕاىل بداية ملعب يف طور ¼�هتاء من اTٔشغال دòلها  14ملعب و 45

داملالعب مازال فهيا Oاد µادي تبدا يف  3مالعب،  3¼ش;تغال يف 
  . اTٔشغال دòلها

داملالعب ا�يل Ôك�يس �لعشب الطبيعي فمت ¼�هتاء من  8وهاذ 
�ٓسفي والق-يطرة وخريبكة، ومت ال�سلمي دòل هاذ : داملالعب 3اTٔشغال يف 

  :ويه 2016مالعب �رمس  5املالعب هادي، ومتت �رجمة 
  تطوان؛ -
  �راكن؛ -
  وWدة؛ -
  احلس;مية؛ -
  . وخ-يفرة -

  : وهاذ املالعب دòل املعشوش;بة، فٕاىل بغيت نعطيمك واMد اTٔرقام
  ملعب؛  12: 0ة طنÉة ـــ تطوان -
 ؛ 17: 0ة الرشق -
 ؛ 15: 0ة فاس ـــ مك-اس -
 ؛ 15: 0ة الر�ط ـــ سال ـــ الق-يطرة -
 ؛ 11: 0ة بين مالل ـــ خ-يفرة -
 ؛ 22: 0ة اSار البيضاء ـــ سطات -
 ؛ 7: 0ة مرا�ش ـــ �ٓسفي -
 ؛ 3: 0ة درOة ـــ ñفGاللت -
 ؛ 10: 0ة سوس ـــ ماسة -
 ؛ 5: لكممي ـــ واد نون -
 ؛ 7: العيون ـــ الساقGة امحلراء -

 .1: واSاZz ـــ واد ا�هب
  .شكرا

  :الس;يد رئEس اجللسة
 . شكرا

   خبصوص، بغييت د�ر يش تعقGب اليس Oدال؟مل ي��قى ٔ�ي وقت 
  . شكرا. ال ما بقاش

اTٔس;ئZ املوالية Ôمتزي بوMدة املوضوع دامئا يف قطاع الش;ب�Eة والرòضة، 
ظاهرة "س;نعرضها دفعة واMدة، ويتعلق اTٔمر �لسؤال الثالث وموضوOه 

، اللكمة MTٔد السادة املس�شار�ن من فريق "الشغب �ملالعب الرòضية
 ٔTواملعارصة لتقدمي السؤالا Õصا.  

  .تفضل الس;يد املس�شار

  :املس�شار الس;يد امحمد ٔ�محيدي
  .شكرا الس;يد الرئEس

  الس;يدة والسادة الوزراء احملرتمني،
  الس;يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

  الس;يد الوز�ر، 
O�ٔادت اMTٔداث اليت عرفهتا بعض م�ارòت البطوÕ الوطنية 

  . يث عن ظاهرة الشغب والعنف يف املالعب الرòضية¼MرتافGة، احلد
  :�ا �سائلمك، الس;يد الوز�ر، ومن zاللمك احلكومة

ما يه إالجراءات اليت تنوون القGام هبا �ل¤د من هذه الظاهرة اليت 
  ´يسء ٕاىل الرòضة الوطنية وٕاىل الب² بصفة Oامة؟

  .شكرا

  :الس;يد رئEس اجللسة
 . شكرا الس;يد املس�شار

دور إالشهار �ملالعب الرòضية يف تعز�ز "ل الرابع موضوOه السؤا
  . ، اللكمة MTٔد السادة املس�شار�ن من الفريق ¼س;تقاليل"ماكحفة الشغب

  .اليس حسن تفضل

  :املس�شار الس;يد احلسن سليغوة
  .شكرا الس;يد الرئEس

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

  الس;يد الوز�ر، 
ترب املالعب الرòضة فضاءات مالمئة لªرش ثقافة الروح الرòضية، تع 

اليشء ا�ي يتطلب م-ا مجيعا Ôكيف اجلهود من W�ٔل حماربة ظاهرة 
الشغب اليت ٔ�صبحت حتدث بني الفGنة واTٔخرى يف املالعب، واليت متس 

  . يف اجلوهر الروح الرòضية
  :�ا �سائلمك الس;يد الوز�ر

  كومة لوقف هذا النوع من العنف والشغب؟ما يه ٕاسرتاتيجية احل
  .شكرا
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  :الس;يد رئEس اجللسة
  .شكرا الس;يد املس�شار

، "ظاهرة الشغب �ملالعب الرòضية"موضوOه  اخلامسالسؤال 
  .اللكمة MTٔد السادة املس�شار�ن من الفريق احلريك

  :املس�شار الس;يد حيفظه �منبارك
  .شكرا الس;يد الرئEس احملرتم

  ة الوزراء احملرتمني،الس;يدة والساد
  الس;يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

مرة ٔ�خرى نعود، الس;يد الوز�ر احملرتم، ملساءلتمك حول ظاهرة الشغب 
  . وما ختلفه من حضاò قhىل وجر� وختريب �ملمتلاكت اخلاصة والعامة

ف�عد M�ٔداث الشغب يف ٔ�عقاب م�اراة الرWاء البيضاوي واSفاع 
واليت ذهب حضيهتا قhيالن ) قصود ش;باب الريف احلس;مييامل(احلس;ميي 
  . جرحيا 54وحوايل 

وهبذه املناس;بة جندد تعازينا احلارة Tٔرس الض¤اò، فٕاننا ندق �قوس 
اخلطر ملا �ٓلت ٕاليه الرòضة وتnٔثريها Oىل مسعة املغرب يف احملافل اSولية، 

  .ضوعحGث ٔ�ن العديد من الق-وات اTٔج-بية تطرقت ٕاىل هذا املو 
  :وOليه �سائلمك الس;يد الوز�ر احملرتم

ٔ�ال Ôرون ٔ�نه �ت ٕالزاما Oىل احلكومة تفعيل النصوص القانونية والزجرية 
  �ل¤د من هذه الظاهرة اليت ال ختدم الرòضة الوطنية؟

  . وشكرا الس;يد الرئEس احملرتم

  :الس;يد رئEس اجللسة
  .شكرا الس;يد املس�شار

Wالثالث املتعلقة بظاهرة اللكمة لمك الس;يد الوز�ر لٕال Zس;ئTٔىل اO ابة
  .الشغب �ملالعب الرòضية

  :الس;يد وز�ر الش;باب والرòضة
  الس;يد الرئEس احملرتم،

  الس;يدات والسادة املس�شار�ن،
  الس;يدة الوز�رة،
  الس;يد الوز�ر،

ٔ�وال، البد من الرتمح Oىل حضاò العنف يف املالعب الرòضية، والتnٔ?يد 
الظاهرة اSخO ZGىل بالد� واليت عرفهتا العديد من  جمددا Oىل نبذ هذه
  .اSول يف ربوع العامل

وجوا� Oىل خمتلف ما ورد يف اTٔس;ئZ اليت تفضلمت بطر�ا، ٔ�ود 
إالشارة ٕاىل املنحى اخلطري ا�ي اختذته يف الفرتة اzTٔرية احلوادث املرتبطة 

س;بEهبا يف خسا�ر ؤ�رضار  بظاهرة العنف والشغب يف املالعب الرòضية ́و
مادية يف املªشnٓت الرòضية واملمتلاكت العمومGة، بل ؤ�حضت هتدد 
املواطنني يف ٔ�روا�م وسالمهتم البدنية، ٕاضافة ٕاىل الصورة السلبية اليت 

تعكسها عن الرòضة الوطنية، رمغ اجلهود املبذوÕ لتطو�رها و¼رتقاء هبا 
  .حنو ¼MرتافGة والعاملية
ن ظاهرة الشغب تعد من الظواهر املعقدة اليت عرفها ومبا الشك فGه، �ٔ 

اvال الرòيض �لعديد من دول املعمور، واليت تتطلب معاجلهتا وتطويقها 
مقاربة مشولية �ل¤د من تداعياهتا، وذâ مبراOاة خمتلف اجلوانب ¼جëعية 

يع، والس;ياس;ية واTٔم-ية والرتبوية، �عëد مقاربة ´شار?ية ينخرط فهيا امجل 
قطاOات حكومGة، Wامعات رòضية، 0�ٔزة ٔ�م-ية، وسائل ٕاOالم، جممتع 

  .مدين واTٔرسة واملدرسة، ٕاىل �ٓخره
وقد ٔ�كدت M�ٔداث الشغب املؤسفة اليت ٔ�صبحت Ôرافق Wل ا�لقاءات 
الرòضية الهامة، zاصة يف ?رة القدم، ٔ�ن الرضورة ٔ�صبحت تقhيض ٔ�كرث 

موMدة وم-دجمة مضن رؤية  من ٔ�ي وقت مىض اعëد ٕاسرتاتيجية معل
  . Ôاكملية بني لك القطاOات املعنية الحhواء هذه الظاهرة

ويف ٔ�فق صياµة هذه إالسرتاتيجية مت اختاذ مجموOة من إالجراءات 
الهادفة �ل¤د من اندالع M�ٔداث الشغب يف املالعب الرòضية، وخنص 

ا�ر اzTٔري ��?ر إالجراءات املت�ذة عقب ¼جëع املنعقد zالل شهر فرب 
مبقر وزارة اSاzلية حبضور السادة وزراء العدل واحلرòت والش;باب 
والرòضة واSاzلية، ٕاضافة ٕاىل رئEس اجلامعة امللكGة املغربية لكرة القدم 
ورئEس العصبة ¼MرتافGة لكرة القدم، وكذا ممثيل مصاحل اTٔمن اÎتلفة، 

ري خمتلفة، مهنا ما هو ٔ�مين، تدبري فð يعين تداب 13حGث مت االتفاق Oىل 
  . مهنا ما هو قانوين ومهنا ما هو ٕاجرايئ وتنظميي ومهنا ما هو تقين

وتفعيال لهذه إالجراءات اليت ٔ�رشت ٕا�هيا، مت ٕاMداث جلنة تق-ية ملكفة 
بدراسة وٕاصالح وتnٔهيل املالعب، Oلام بnٔنه مت االتفاق Oىل ٔ�ن لك مالعب 

  :Eمت جتهزيها �لولوجGاتالصفوة، يعين دòل القسم اTٔول س 
ٔ�وال، لنتحمك يف اOTٔداد دòل امجلاهري ا�يل تتدzل لهاذ املالعب، يعين 
و�لبطائق ا�يل Ôكون حىت يه ٕالكرتونية، حبيث ال Ðسمح التالعب يف 

  .اس;تعامل هاذ البطائق
6نيا، µادي �كون هناك �رج املراق�ة واكمريات �لمراق�ة ا�يل كتجعل 

ن التدzل ق�ل تفامق ظاهرة العنف يف وسط املالعب، Oىل ٔ�نه من إالماك
حبيث ٔ�نه اجلانب اTٓخر وهو µادي �كونو لك الكرايس مرمقة ا�يل يف 
امللعب، وهذا تEسمح بتدzل اس��ايق وتEسهل املnٔمورية دòل املتدzلني يف 

 . ضبط اTٔمن و¼س;تقرار داzل املالعب الرòضية
دòهلم من طرف هاذ ا�لجنة هاذ اجلوانب هاذي يعين متت اSراسة 
بطبيعة  دòل لك ملعب، Tٔنهالتق-ية، وWابت لنا اجلرد دòل احلاجGات 

احلال هناك يعين خصوصيات للك ملعب وحىت ¼حhياWات مايش حبال 
حبال، وهناك ٔ�يضا جماالت يعين ٔ�خرى امhدت لها هذه اSراسة ويه ا�يل 

ف راه ميكن يتوSو حىت ت�سمح �لراMة دòل املتفرWني، حبيث ٔ�ن العن
ذاك اليش دòل الزتاحامت وهذا، راه Ôميكن يتوO Sليه هاذ العنف هذا �رد 

  .فعل
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واك�ن هناك ٔ�يضا التعاقد مع مكhب خمتص لوضع ٕاسرتاتيجية وطنية 
�لتحسEس والتوعية، اح-ا هو هاذ إالسرتاتيجية µادي �رجع لها فð بعد، 

Oىل، Tٔنه نظرا لتعقGد هاذ إالشاكلية واك�ن هناك ٔ�يضا يف انفhاح الوزارة 
دòل العنف يف املالعب الرòضية، هناك انفhاح Oىل اTٔخصائيني 
والباحني، ومت يعين تنظمي واMد اليوم درايس Oىل مس;توى املعهد املليك 

 . لتكو�ن اTٔطر
ٕاذن فð خيص هاذ اجلوانب هاذي التق-ية، اكنت هناك هاذ ا�لجنة 

احلال اجلامعة امللكGة، وزارة الش;باب  التق-ية فهيا بطبيعة
، كام تتعرفوا ذيك الرشكة ا�يل ملكفة بتدبري املالعب (SONARGES5)و

  . الكربى اجلديدة دòل مرا�ش ؤ�اكد�ر وطنÉة
ولكن هناك ٕاجراء �ٓخر وهو ا�يل مت االتفاق Oليه وهو امhداد التدبري 

 µادي Oىل لك هاذ املالعب دòل الصفوة ا�يل) SONARGES(دòل 
يمت التnٔهيل دòلها، �ش �كون عند� واMد النوع دòل التمنيط فð خيص 
وسائل التدبري وفð خيص املعاجلات ¼لكرتونية وفð خيص ٔ�يضا املتابعة 

  .دòل املشالك ا�يل كتوقع داzل املالعب الرòضية
فð خيص هاذ إالسرتاتيجية الوطنية �لتوعية والتحسEس، يعين ?يف ما 
كتعرفو هاذ اجلانب هذا دòل التحسEس Èم Wدا، و�غيني �س;هتدفو به 
مجيع الفHات، يعين من ٔ�رسة، من ش;باب، وµادي �س;تعملو مجيع 
إالماكنيات املتاMة من راديو، من تلفزة، يعين مواقع الكرتونية، من 
ٕانرتنEت، ولك املسائل ا�يل كمتك-نا �ش �كون هناك تnٔثري Oىل الش;باب 

يعين Sفعه ٕاىل ¼بتعاد عن لك املسائل املرتبطة �لعنف والشغب لتnٔطريه و 
  .داzل اvاالت الرòضية

  .وشكرا

  :الس;يد رئEس اجللسة
  . شكرا الس;يد الوز�ر

نhªقل ٕاىل التعقGبات Oىل جواب الس;يد الوز�ر خبصوص الفرق 
  .الثالث، اللكمة لفريق اTٔصاÕ واملعارصة يف ٕاطار تعقGب، تفضل

  :س;يد امحمد ٔ�محيدياملس�شار ال 
  .شكرا الس;يد الرئEس

  الس;يد الوز�ر، 
فعال ت��عنا ٕ�معان ¼جëع ا�ي اكن �Tٔمس مشرتاك بE-مك وبني وز�ر 
اSاzلية، ولكن مع اTٔسف املنطق دòل التفاOل دòل احلكومة مع هاذ 
املوضوع هذا وهو تغليب املنطق الزجري عوض فhح حوار، خصوصا 

 ٔTٔن م-ع اnطفال القارص�ن من الولوج لهذه املالعب، مث الاكمريات اتفقمت ب
فعال بnٔن مسائل ٔ�م-ية، ولكن لEس الهاجس اTٔمين هو ا�يل µادي حيل لنا 

  . املشلك

                                                 
tadesSstion des Geéalisation et de Rtionale de Naciété So 5 

Tٔن جيب فhح حوار، وفعال س;بق لفريق اTٔصاÕ واملعارصة ٔ�ن نظم يوم 
̧ٔسف ما  درايس يف هاذ الباب هذا واس;تدOامك، الس;يد الوز�ر، ولكن ل

  . وش، وا�يل اكنت فGه توصيات Èمةحرضت
  : وكن�ساءلو، الس;يد الوز�ر

ما يه Mدود العالقة بني ظاهرة الشغب �ملالعب وواقع العنف ا�يل 
  ?يتوWد يف املدارس، يف اجلامعات، يف الفضاءات العمومGة، ٕاىل µري ذâ؟

وما يه اTٔدوار اليت جيب ٔ�ن يضطلع هبا اvمتع املدين، إالOالم 
   العمويم؟

ليك نقف هذا الزنيف، �لك رصاMة، ا�ي Ðسئ كام قلت يف البداية 
�لبالد، خصوصا قلمت بnٔن الس;يد الوز�ر، يف جوا�مك عن الزمGل دòل 
¼حتاد اSس;توري اSميقراطي، بnٔن هناك واMد العدد ?بري من املغاربة 
شغوفون هباذ الرòضة هاذي، وجGت µادي تق-عهم بnٔن الش;باب عوض 

Wة، Tٔن الش;باب مقموع يف اTٔحGاء دòلو، ما اكيªش مالعب واMد احلا
واMد .... دòل القرب، الفضاءات الرòضية، وغمننعهم، بnٔن خصوصا 

التجربة، هاذ اليش هذا راه اكن سابق يف إالجنلزي، ¼جنلزي اكنت عندمه 
كذا ولكن احلكومة �زلت، مايش بnٔن µادي متنع الناس، وµادي تعمل 

ل ٔ�م-ية، Wلست ومعلت واMد اخلطة، ولكن دا� ال بnٔس اكمريات ومسائ
  .كªشوفو بnٔن اSوÕ إالجنلزيية ما فهيا ال شغب وال والو

ٕاذن هناك احلكومة تتحمل املسؤولية، وقسط ?بري ا�يل ?يتحمل 
املسؤولية عوض البحث عن احللول نفسانية، Tٔن هاذ الش;باب هاذو، 

الس;يد الوز�ر، كنقولو لمك واMد احلاWة، خصوصا بnٔن هباذ الرòضة، 
الواقع، Tٔن من البداية دòلو، اجلامعة دòل ?رة القدم بnٔن ميل Wات ´شلك 
مكhب وقع فهيا العنف، ?يف يُعقل بnٔن ميل غيكون هاذ املسؤول 

  . كEس;تعمل العنف، واملواطن الÖس;يط بnٔن ما غي��عوش
  .ٕاىل µري ذâمث يف النوادي ميل كتدار بnٔن Oاود فامجلوع العامة دòهلم، 

  .شكرا الس;يد الرئEس

  :الس;يد رئEس اجللسة
  . شكرا الس;يد املس�شار

  .اللكمة �لفريق ¼س;تقاليل يف ٕاطار التعقGب، س;يدي حسن

  :املس�شار الس;يد احلسن سليغوة
  .شكرا الس;يد الرئEس

  . كªشكرو الس;يد الوز�ر Oىل إاليضاMات دòلو ا�يل Wاوبنا هبم
السابقة، عندما ٔ�قول احلكومات س;بق Tٔن مساءالت احلكومات 

السابقة هبذا اخلصوص وملرات Oديدة، لكن مع اكمل اTٔسف الزالت 
  . اTٔمور Oىل Mالها، بل ٕان ظاهرة الشغب Ôزداد اس;تف¤اال يوم بعد يوم

فاملناظرة اzTٔرية اكنت هناك رساÕ ملكGة مو0ة �لمشاركني، حGث 
ÕالW ا: "قالWضة املغربية منوذòة �لحياة  ٕان جعل الرGقGممتزيا ومدرسة حق
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و�لوطنية و�لمواطنة، وعنرصا �لتالمح إالجëعي ورافعة إالشعاع اجلهوي 
  . ، بدال ٔ�ن تتحول ٕاىل فضاءات �لعنف والقhل"واSويل

  الس;يد الوز�ر، 
ٕاىل بغينا نناقشو هذا املوضوع �لك واقعية، ميكن نقول â مع اTٔسف 

òة مجيع السلبيات ا�يل كتوقع يف الر�Eساءلو فهيا وزارة الش;بªضة كنجيو ك
والرòضة، يف الوقت ا�يل كنلقاو قطاOات ٔ�خرى لها من املسؤوليات ٔ�كرث 

  .من وزارة الش;ب�Eة والرòضة
العنف ٕاىل ما اzذيناهش �لك مسؤولية وواقعية، ا�يل هاذ النوع دòل 

فهيم مسؤولني رòضيني مكاكتب والعبني ومجهور، واحمليط دòل هذاك 
لنوع دòل امجلاهري، يف احمليط دòلو راه ما ميك-اش نقضيو Oليه، ما ميكªش ا

واMد اvموOة دòل الش;باب يف احمليط دòلها، يه OاÐشة يف العنف بعدا، 
يف اTٔحGاء ا�يل يه ٔ�حGاء ما فهيا ٔ�دىن ٔ�ش;ياء ا�يل ميكن لنا نقولو بnٔهنا ميكن 

  . غميك-اش نلقاو هاذ احلل لها ´سامه يف Ôربية اTٔجGال الصاOدة، راه ما
هذا مشلك ٔ�ظن بnٔنه رجع مشلك وطين zاصنا جنلسو فGه وبدون 
مزايدات، ال س;ياس;ية وال، zاصنا جنلسو ونقولو هاذ املشلك zاصنا 

  .حنلوه
  .شكرا الس;يد الرئEس

  :الس;يد رئEس اجللسة
 . شكرا الس;يد املس�شار

  .التعقGب دامئا اللكمة �لفريق احلريك يف ٕاطار

  :شار الس;يد حيفظه �منباركاملس� 
  .شكرا الس;يد الرئEس احملرتم

شكرا الس;يد الوز�ر Oىل جوا�مك، ا�ي نnٔمل من zالل تفعيل 
مقhضياته Oىل احلد من شغب املالعب، وا�ي لن يتnٔىت ٕاال بتضافر 0ود 

  . لك الفاOلني، ٔ�ندية ومجعيات احملبني واTٔرسة واSوÕ لك من موقعه
بد ٕاذن من التnٔ?يد Oىل اعëد مقاربة مشولية وOىل هذا اTٔساس، فال

مhعددة اTٔبعاد، ومهنا تنظمي معلية تفEhش بnٔبواب املالعب، تعممي املراق�ة 
عن طريق اكمريات الفGديو، حتديد الحئة املشجعني اTٔكرث عنفا، تفعيل 
رشط Oدم السامح �لقارص�ن �Sخول ٕاال مع مرافق، اعëد Wدارòت 

ا صور ؤ�سامء احملظورات اليت مينع ٕادzالها ٕاىل امللعب، وملصقات تثÖت Oلهي
  .ختصيص Wا�زة ٔ�حسن مجهور

  الس;يد الوز�ر احملرتم،
ٕان من شnٔن هذه إالجراءات املصاح�ة �لمنظومة القانونية املزمع تفعلهيا 
ٔ�ن حتد من ظاهرة الشغب، و�لتايل حتفزي امجلهور �²خول ٕاىل املالعب، 

ية واملالعب اTٔوروبية، بدل النفور مهنا، تواصل Oىل غرار ما هو يف اTٔند
هذه الظاهرة اليت تتحول مع مرور الوقت ٕاىل ٔ�زمة بGªوية ملعظم املبارòت 

  . ٔ�ن ´يسء ٕاىل حظوظ بالد� يف احhضان التظاهرات الرòضية واSولية

  .وشكرا الس;يد الرئEس احملرتم

  :الس;يد رئEس اجللسة
 . شكرا الس;يد املس�شار

مك الس;يد الوز�ر �لرد Oىل التعقGبات يف Mدود الوقت املتبقى، اللكمة ل
  .ٔ�قل من دقGقhني ٔ�عتقد، تفضل الس;يد الوز�ر

  :الس;يد وز�ر الش;باب والرòضة
  .شكرا السادة املس�شار�ن احملرتمني

ٔ�وال، فعال هاذ اTٓفة هاذي وهاذ الظاهرة كام قلت ق�يZ، وٕان اكنت 
ت مقلقة شHEا ما، Tٔنه مع هاذ التظاهرة دخO ZGىل اvمتع دòلنا فهºي وال

  . والت كتقEس واMد العدد دòل املالعب الرòضية دòلنا لك ٔ�س;بوع
ولهذا فإالجراءات ا�يل اختذت ٕاجراءات اس;تعÉالية شHEا ما، Oلام بnٔنه 
اجلوانب اTٔخرى املتعلقة �لرتبية، املتعلقة �ٕالOالم، وٕان اكن ٔ�ن إالOالم 

ى القصري ا�يل µادي نفعلوه مس;تق�ال، واكن عندي هناك Wانب دòل املد
لقاء مع اليس اخللفي وز�ر إالOالم فهذا اvال هذا، وµادي ند�رو وصفات 
ٕاشهارية فهاذ امليدان هذا �ش حناولو ٕان شاء هللا نالمسو بعض اجلوانب 

  . ا�يل نقدرو نالمسوها Mاليا
هو مس;تعد Oىل  ؤ�يضا اكن عندي لقاء مع وز�ر الرتبية الوطنية وحىت

ٔ�نه ٕادzال بعض اجلوانب املهمة، ؤ�� تªشكر الس;يد املس�شار ا�يل ذ?ر 
�للكمة دòل صاحب اجلالÕ نرصه هللا، Tٔن zاصنا هاذ املسائل دòل 

  .الرتبية Oىل املواطنة البد ٔ�ن نعطيوها ٔ�مهية ?برية
وفð خيص التوصيات فعال ا�يل Wات يف ¼قرتاMات دòلمك، راه يه 

W ات مضن فعال يعين جزء مهنا، التدابري ا�يل خرج-ا هبا يف البالغ
املشرتك، ولكن Wات يف ٕاطار اليوم اSرايس ا�يل در�ه يف املعهد، فعال 

  ...Wاو التوصيات ا�يل كريوموا هاذ

  :الس;يد رئEس اجللسة
  .شكرا الس;يد الوز�ر، ٕا�هتºى الوقت

  :الس;يد وز�ر الش;باب والرòضة
  .شكرا

  :اجللسة الس;يد رئEس
موضوOه ٕاصالح ملعب موالي عبد هللا �لر�ط،  السادسالسؤال 

اللكمة MTٔد السادة املس�شار�ن من فريق ¼حتاد العام ملقاوالت املغرب 
  .لتقدمي السؤال

  .تفضل الس;يد املس�شار

  :املس�شار الس;يد عبد امحليد الصو�ري
  الس;يد الرئEس احملرتم،

  السادة الوزراء،
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  ة املس�شارون،الس;يدات والساد
  الس;يد الوز�ر، 

مر?ب موالي عبد هللا مت إالµالق دòلو بعد ذوك املشالك ا�يل وقعت 
ندية، وهذه د� مدة طويZ، مىت س;يفhح هذا  ̧ٔ ميل اكنت ٔ�س العامل ل

  املر?ب؟
مسعنا بnٔنه اTٔشغال متت، وإالشاOة تتقول بnٔنه µادي يمت ¼فhتاح دòلو 

ماي، ومن بعد شهر µادي يفhتح ٕاىل  22يوم مبناس;بة دوري ٔ�لعاب القوى 
  ?رة القدم، هل هذا حصيح؟

  :الس;يد رئEس اجللسة
  .شكرا الس;يد املس�شار

  .الس;يد الوز�ر لٕالWابة Oىل السؤال لمكاللكمة 

  :وز�ر الش;باب والرòضة الس;يد
  .شكرا الس;يد املس�شار احملرتم

Oادة تnٔهيل املر?ب ٔ�وال، كام اكن مhوقع هذا فعال، فمت تنفGذ ٔ�شغال إ 
دòل موالي عبد هللا، وقد ا�هتت اTٔشغال وفقا �لÉدوÕ الزم-ية ا�يل اكنت 
حمددة و�جلودة املطلوبة واملنصوص Oلهيا يف دفرت التحمالت واملفاهمي 

  . املرجعية املدروسة
وقد ٔ�رشفت Oىل ٕاجناز هذه اTٔشغال، كام تعلمون، مد�رية التجهزيات 

ية وعندها Èندسني ٔ�كفاء، تªشكر هباذ املناس;بة العامة ا�يل يه ٔ�خصائ 
الس;يد الوز�ر ا�يل اكن وقع معنا االتفاقGة ا�يل جعلت ٔ�نه هاذ املد�رية تولت 

  .ٕاOادة تnٔهيل هاذ امللعب
فGعين بدمع، بطبيعة احلال، بدمع تقين من طرف مكhب املراق�ة 

 LPEE6, SOCOTEC et)واÎتربات اÎتصة من ق�يل 
LABOSPORT) الvصاص يف اhيعين ماكتب وخمتربات عندها اخ .  

ومهت اTٔشغال Oىل اخلصوص وضع نظام Wديد دòل تعشEب امللعب 
 (Le substrat élaboré)ا�يل تيعمتد Oىل ركزية مدمعة، ما Ðسمى ب 

ومشل البGªة التحتية ونظام ترصيف املياه وكذا مكو�ت اTٔساس دòل 
  . العشب

ذâ يعين الرتصيص والكهر�ء وووضع ومت ¼جناز ٔ�يضا مقابل 
املعدات الصوتية ومراق�ته، حبيث ٔ�نه مت ٕاOادة النظر يف لك ما هيم هذا 

  .امللعب هذا
واس;تغلنا هاذ املناس;بة دòل هاذ اTٔشغال هاذي �ش نعيدو النظر يف 
احللبة املطاطية، فعال ا�يل عند� متا داzل امللعب، �تفاق مع اجلامعة 

  . ب القوىامللكGة Tٔلعا
واح-ا سعداء Oىل ٔ�ننا اzذينا هاذ املبادرة هذه، Tٔنه يعين هاذ اSوري 
دòل ٔ�لعاب القوى، دوري محمد السادس Tٔلعاب القوى يعين حصل هاذ 

                                                 
6 Laboratoire Public d'Essais et d'Etudes 

?ð تتعرفو ا�يل حصلت Oلهيا  (diamand league)العام هذا Oىل 
Sولية املطلوبة اجلامعة، وهاذ احللبة ا�يل در� د� يعين ك�س;تجب �لمعايري ا

  .فهاذ �ش �كون ا�لعب Oىل هاذ احللبة من هاذ النوع هذا
سEمت كام Wاء يف التدzل دòلمك، فعال، سEمت يعين فhح، هام اTٔشغال و 

سالت، واك�ن µادي رجعوا من بعد µادي �كون هناك يعين واMد البالغ 
وµادي نفhحو اvال �لص¤افة �ش ´شوف عن كثب ما مت ٕاجنازه، حبيث 

  . ٔ�ن هناك ٕاOادة النظر لتجويد هاذ امللعب هذا وجتويد لك ما يتواWد فGه
  .شكرا

  :الس;يد رئEس اجللسة
  . شكرا الس;يد الوز�ر

  .لمك اللكمة الس;يد املس�شار يف ٕاطار التعقGب

  :املس�شار الس;يد عبد امحليد الصو�ري
  الس;يد الوز�ر،

تªسÉلو �رتياح هاذ ¼لزتامات ا�يل اختذتوها، ولكن تنلحو Oىل ق�ل، 
فات معمتدة اكنت الزتامات من ق�ل بnٔنه املالعب µادي Ôكون عندها مواص

، zاصة البوا�ت ¼لكرتونية، ٔ�ما?ن املقامة، )7FIFA(من طرف ال
   .العشبفضاءات ¼س;تق�ال، املرافق الصحية، حىت من 

  هل اس;تعنمت �كفاءات مhخصصة يف الرتممي والتعشEب؟ 
من 0ة ٔ�خرى مر?ب موالي عبد هللا، الس;يد الوز�ر، لEس فقط 

ة مhعددة لرòضات Oديدة، حGث يضم ملعبا لكرة القدم، ميثل بGªات حتتي
 ،Zامعة ?رة السW ،امعة الكراطيW ،امعة ٔ�لعاب القوىÉ� ،امعاتW دةO

  . ٕاىل µريها، ريw �لطبع ٕامتام بناء مقر ا�لجنة اTٔوملبية
مفا يه التدابري املت�ذة، الس;يد الوز�ر، من W�ٔل حتصيل مداخGل اكفGة 

  �متكني املر?ب من صيانة مس;تدامة؟ 
فكر الوزارة يف ¼س;تفادة من إالماكنيات اليت ي�Gحها قانون عقود هل ت

  الرشاكة بني القطاع العام والقطاع اخلاص؟
لقد Oانت فرق العامصة الر�ط ملدة طويZ من ٕاµالق املر?ب، zاصة 
فريق اجلEش املليك، فريق الفhح عندو امللعب دòلو، فلامذا ال تفكر الوزارة 

س;يري املر?ب؟ يف ٕا�رام عقد الرشاكة    ما �دي اجلEش املليك لتدبري ́و
اTٔندية لكها ت�شىك �لتلكفة الك�رية ا�يل  (SONARGES)قلتو 

  . (SONARGES)تتطلب ´س;يري 
قلنا بnٔنه ملاذا ال تربم عقد الرشاكة مع �دي اجلEش املليك لتدبري 

Gمتي ٕاىل القوات املسل¤ة امللكªاصة ؤ�ن هذا الفريق يz ،س;يري املر?ب ة، ́و
  اليت لها ماكنة رمزية zاصة �ا املغاربة مجيعا؟ 

  �متىن ذâ و�متىن ٔ�ن تعمم هذه التجربة �ملدن املغربية مع ٔ�ندية ٔ�خرى؟ 
سhªطرق يف فرصة ٔ�خرى ٕاىل املشلك ا�يل كتعانيه فريق الرWاء وفريق 

                                                 
7 Fédération Internationale de Football Association 
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  . الوداد يف اSار البيضاء، وفرق يف مدن ٔ�خرى
  .شكرا

  :الس;يد رئEس اجللسة
  . لس;يد املس�شارشكرا ا

 â ن ما بقىTٔ ،بGىل التعقO بضع ثواين الس;يد الوز�ر يف ٕاطار الرد
  .يشء ٔ�صال، تفضل

  :الس;يد وز�ر الش;باب والرòضة
هاذ امللعب µادي يتفhح اTٔبواب دòلو يف  (donc)ال، فعال كام قلت 

   .شاء هللا يف وWه اSوري ماي ٕان 22
h¤ني بطبيعة احلال Oىل لك واح-اò فð خيص الرشااكت، اح-ا م-ف 

الرشاكت، هاذ امليدان هذا دòل الرòضة راه ما ميكن ٕاال �رح�و هباذ 
 . ¼قرتاح هذا

 Le)، عندو واMد O(Un SEGMA8)لام بnٔن امللعب راه هو عندو 
Service Géré de Manière Autonome)   ٔىn-ا�يل كتجعلوا يف م

  ... Oىل

  :الس;يد رئEس اجللسة
  . وز�ر ا�هتºى الوقتشكرا الس;يد ال

  . ٔ�شكرمك Oىل املسامهة يف هذه اجللسة ال�رشيعية
ونhªقل ٕاىل السؤال اTٓين املوWه ٕاىل الس;يدة الوز�رة املنتدبة Sى وز�ر 

  . الطاقة واملعادن واملاء والبHEة امللكفة �ملاء وموضوOه تدبري املوارد املائية
ÕصاTٔد السادة املس�شار�ن من فريق اMTٔ سط  اللكمةÖواملعارصة ل

  .السؤال

  :عبد إالاله املهاجري املس�شار الس;يد
  .السالم Oليمك

  .شكرا الس;يد الرئEس
  السادة الوزراء،

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

ٔ�مام اس;مترار العديد من املشالك املرتبطة بتدبري املوارد املائية، 
جمال حتقGق التاكفؤ  �سائلمك، الس;يدة الوز�رة، عن حصيZ معل احلكومة يف

  املايئ بني اجلهات؟ 
  وما يه التدابري املت�ذة يف جمال تدبري املوارد املائية والتحمك فهيا؟

  .وشكرا

  :الس;يد رئEس اجللسة
  . شكرا الس;يد املس�شار

                                                 
8 Service de l'Etat Géré de Manière Autonome  

  .اللكمة لمك الس;يدة الوز�رة لٕالWابة Oىل السؤال

لطاقة واملعادن الس;يدة رشفات اليدري ٔ�فGالل الوز�رة املنتدبة Sى وز�ر ا
  :والبHEة امللكفة �ملاء واملاء

  .شكرا الس;يد الرئEس
  الس;يدة والسادة الوزراء،

  الس;يدة والسادة املس�شارون احملرتمون،
ٔ�ود يف البداية ٔ�ن ٔ�شكر الس;يد املس�شار Oىل سؤاa هذا، هو يف 
الواقع ق�ل احلديث عن ما حققhه احلكومة يف هذا اvال، البد من إالشارة 

 ٔnة يه الس;ياسة الوطنية املائية اليت بGنه يعين من ٔ�جنع الس;ياسات العموم
هنجها املغرب م-ذ ¼س;تقالل، وا�يل مك-ت البالد من توفري MاجGهتا من 
املاء Îتلف ¼س;تعامالت سواء اكن املتعلق �الس;هتالك الÖرشي ٔ�و املتعلق 

  . �لموارد املائية�Tٔساس لالس;تعامل الفال� �عتباره هو املس;هتá الرئEيس
 ٔn�ªة واس�شعارية وتتGوهاذ الس;ياسة دامئا اكنت س;ياسة اس��اق
�ملس;تق�ل، �خلصوص عن طريق التعبئة والتحمك يف املوارد املائية Oىل 
مس;توى املªش;ئات املائية الكربى، و�خلصوص س;ياسة السدود ا�يل اكنت 

  . ل�جعة، ؤ�طلقها الراMل احلسن الثاين م-ذ جفر ¼س;تقال
ٕاال ٔ�نه يف اzTٔري، يعين، ٔ�صبح من الالزم يعين ٕاOادة النظر يف هاذ 
الس;ياسة وتنويع مصادر الزتويد عوض ¼عëد Oىل مصدر واMد وهو 
املوارد املائية السطحية وتنويع مصادر الزتويد، ٔ�و ا�لجوء �Tٔساس ٕاىل 

�يل ٔ�صبح املغرب املوارد املائية µري التقليدية وOىل رٔ�سها حتلية مGاه البحر، ا
يطور جتربته يف هذا اvال ٔ�و Ôمثني املوارد املائية �لمعاجلة وتوجهيها �Tٔساس 
ٕاىل سقي املساMات اخلرضاء ٔ�و سقي بعض املزروOات الفالحGة حىت 

  .خنفف الضغط Oىل املياه العذبة
فð يتعلق �لعداÕ اvالية، هو ٔ�نه املسÕٔn يعين يه العامد اTٔساس 

الرثوة املائية Oىل الصعيد الوطين، حبيث ٔ�نه املناطق ا�يل فهيا وفرة لتدبري 
يعين تنقل املياه يف ٕاطار العداÕ اvالية ويف ٕاطار التضامن اvايل �لمناطق 

مªشnٔة لنقل املياه  13ا�يل فهيا خصاص، حبيث كنتوفرو يف هاذ اvال ٕاىل 
  .Ôمتزي خبصاصما بني اTٔحواض ا�يل فهيا وفرة ٕاىل اTٔحواض اليت 

�ٕالضافة ٕاىل مرشوع خضم وهيلكي ا�يل هو قصد اSراسة، وسوف ٕان 
شاء هللا نعلن ¼نطالقة دòلو يف القريب العاWل، ا�يل يتعلق �Tٔساس 
ٕاىل نقل املياه من م-اطق الشامل ا�يل كتعرف واMد الوفرة وجزء ?بري من 

ا�يل فهيا خصاص  الواردات املائية كمتيش يف اجتاه البحر، ٕاىل املناطق
�خلصوص م-طقة اSار البيضاء، م-طقة داكÕ وم-طقة �ñس;يفت، وهاذ 

  .مليون مرت مكعب س;نوò 800املرشوع ا�يل ?هيدف �Tٔساس ٕاىل نقل 
  .شكرا الس;يد الرئEس والس;يد املس�شار

  :الس;يد رئEس اجللسة
  . شكرا الس;يدة الوز�رة
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  .لمك اللكمة يف ٕاطار التعقGب الس;يد املس�شار

  :املس�شار الس;يد عبد إالاله املهاجري
  . شكرا الس;يدة الوز�رة

Oىل الرمغ من اvهودات اليت بذ�هتا بالد� يف جمال تدبري املوارد املائية 
وzاصة س;ياسة السدود اليت ٔ�ثب�ت جناعهتا يف تعبئة املياه وتوفري مGاه 

تدبري الرشب والسقي، فٕان املغرب الزال يعاين من Oدة مشالك يف جمال 
املياه، zاصة ٔ�ن معظم املناطق املغربية تقع يف جماالت تقل فهيا اTٔمطار 

  . وتنعدم يف بعضها املياه
زòدة Oىل الرمغ من اvهودات اليت بذلت يف القطاOات، zاصة يف 
القطاع الفال�، فð يتعلق بعقلنة اس;تعامل املياه من zالل ´شجيع التحول 

ري، فٕان �س;بة قليZ من الفالMني يه اليت حنو اTٔساليب اجلديدة يف ال
اخنرطت يف هذا التوجGه والزالت اTٔساليب التقليدية يف الري سائدة يف 
العديد من املناطق، zاصة السقوية مهنا، ٕاضافة ٕاىل ذâ الزالت قطاOات 
ٔ�خرى بعيدة لك البعد عن جمال عقلنة اس;تعامل املياه اكلصناOة والس;ياMة، 

  .وµريها
  وز�رة، الس;يدة ال

كهترضو Oىل التاكفؤ املايئ بني اجلهات، فامسعنا د� ?يف رصحت ٔ�ن 
املاء µادي جيي من الشامل �لجنوب، ٔ�� ما عرف�ش ?يفاش هاذ املاء µادي 

  جيي من الشامل �لجنوب؟ والتلكفة دòلو حشال؟ والقدر حشال؟ 
عبة مبا ٔ�ن ٔ�� كªشوف ٔ�ن واMد املاليني، املليارات دòل اTٔمطار املك 

  . كتضيع يف الودòن دòلنا، كمتيش هكذاك هباء م-ثورا
̧ٔسف  فnٔ� كªشوف ٔ�ن س;ياسة السدود جيب تعز�زها وتطو�رها، Tٔن ل
البالد دòلنا املياه، اµTٔلبية دòل الودòن املياه دòلها كمتيش �لبحر، فعالش 

مييش اح-ا µادي جنيبو املاء من واMد املنطقة وعند� فهاذيك املنطقة µري ? 
  .�لبحر

وعند� بعض املناطق، الس;يدة الوز�رة، ا�يل اTٔمل، ما ميكªش حىت 
اTٓ�ر ند�رمه فهيا Tٔهنا م-اطق ج�لية، نعطيك مال الس;يدة الوز�رة ٕاقلمي 

، ما ميكªش حىت حندثوا "دوكة"، "دوران"، "سكساوة"شEشاوة، م-طقة 
 هو اTٓمال دòل فهيا �ٓ�ر، zاصنا السد، وعند� واMد السد، الس;يدة، ا�يل
، الس;يدة 1978هاذ الساكنة دòل هاذ إالقلمي هو سد بولعوان، ا�يل من 

الوز�رة، وهاذ السد، املرشوع اك�ن، اTٔرض اكينة، اSراسة اكينة، �ٓش;نو 
  .ا�يل Mاfسو؟ مازال ما عرف-اش ٔ�ش;نو يه ا�يل Mاfسو

حل �ش نضيف، الس;يدة الوز�رة، هاذ السد هذا µادي يوفر املاء الصا
دòل امجلاOات، وكذا ا�هنوض �لقطاع الفال�  �9لرشب ملدينة ٕام-تانوت و

هكhار من اTٔرايض الصاحلة �لزراOة  6000ا�يل µادي ميكن السقي دòل 
هكhار �حمليط السقوي مجلاOة السعيدات  14.000مبحيط بولعوان و

  .. وس;يدي محمد اSليل، وكذâ ينقذ

اذ الواد Oىل املمتلاكت واحلياة دòل تفادò �لخطورة ا�يل تEشلكها ه
 2014الساكن، Oلام ٔ�ن صبEب هاذ بولعوان، الس;يدة الوز�رة، يف نونرب 

دòل امحلوالت يف  6يوم، وعرف الواد  15لرت يف الثانية ملدة  1200جتاوز 
  ..مليون وال  800، يعين ٕاىل µادي جنيبو 2015

  .شكرا

  :الس;يد رئEس اجللسة
  .شكرا الس;يد املس�شار

  .اللكمة �لس;يدة الوز�رة يف ٕاطار التعقGب

والبHEة امللكفة  الس;يدة الوز�رة املنتدبة Sى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء
  :�ملاء

  .شكرا الس;يد الرئEس
  الس;يد املس�شار، 

�لفعل، كنتفق معك فð يتعلق �القhصاد يف املاء ؤ�ظن يه اOSامة 
افGة، جيب مراجعة املياه اTٓن اTٔوىل ق�ل احلديث عن توفري موارد ٕاض

املعبئة وطريقة ¼قhصاد فهيا، واح-ا اخنرطنا بتªس;يق مبشاركة القطاع 
الفال� فهذا اvال وحقق-ا نتاجئ Wد ٕاجيابية فð يتعلق بت¤ديث ٔ�نظمة 

  .السقي
 Õىل العداO ليه الس;يد املس�شار حتدثتوO لكممتوÔ يتعلق �لسد ا�يل ðف

 Eالية، راه بنvسكورت"-ا لمك سد اñ " ؤ�عطاه امس áامل ÕالW ا�يل ٔ�طلقه
  ".العباس السÖيت يب�ٔ "

ويف ٕاطار العداÕ ¼جëعية ٔ�يضا تو0نا ملناطق ٔ�خرى ا�يل عندها 
خصاص Èول ٔ�كرث من املنطقة دòل شEشاوة وا�يل �خلصوص م-طقة 

ئية اجلنوب الرشيق، حىت �كون Oادلني وم-صفني فð خيص املªشnٓت املا
الكربى، وسد بولعوان ٕان شاء هللا µادي يتÖىن ريw نصل ٕاىل املسÕٔn دòل 

  .´ش;بع املªشnٓت ا�يل تتوفروا Oلهيا Oىل صعيد م-طقة شEشاوة
  .شكرا لمك الس;يد الرئEس

  :الس;يد رئEس اجللسة
  .شكرا الس;يدة الوز�رة

  .ؤ�شكرمك Oىل املسامهة يف هذه اجللسة
الس;يد وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن  ونhªقل ٕاىل السؤال املوWه ٕاىل

  .املهين، حول موضوع اخلصاص املهول يف اTٔطر الرتبوية
̧ٔحرار  اللكمة MTٔد السادة املس�شار�ن من فريق التجمع الوطين ل

  .لتقدمي السؤال

  :املس�شار الس;يد حلسن ٔ�دعي
  .شكرا الس;يد الرئEس

  السادة الوزراء، 
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  رتمني،الس;يدات والسادة املس�شار�ن احمل
  الس;يد الوز�ر احملرتم،

لقد جلnٔت احلكومة ٕاىل جتربة سد اخلصاص حلل معضZ اخلصاص 
الفادح واملتفامق يف اTٔطر الرتبوية �¤ل جزيئ، حGث مت ٕادماج حوايل 

ٔ�س;تاذ ؤ�س;تاذة  1000ٔ�س;تاذ ؤ�س;تاذة، Oلام ٔ�ن هناك حوايل  1222
ي �لمÉلس الزالت مل ´سوى وضعيهتم بعد، خصوصا ؤ�ن التقر�ر الس;نو 

اOTٔىل �لرتبية والتكو�ن والبحث العلمي ٔ�كد Oىل رضورة ´سوية وضعية 
  .تá الفHة

سؤالنا، الس;يد الوز�ر، ٕاىل مىت س��قى هذه الفHة دون ´سوية وضعيهتا 
  إالدارية؟

  .وشكرا

  :الس;يد رئEس اجللسة
  .شكرا الس;يد املس�شار

  .الس;يد الوز�ر لٕالWابة Oىل السؤال اللكمةلمك 

z ى وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن الس;يدS اوي الوز�ر املنتدبWر� Sا
  :املهين

  .شكرا الس;يد املس�شار
جلnٔت النيا�ت التعلميية سابقا ا�يل يه اTٓن املد�رòت إالقلميية لتجربة 
ٔ�ساتذة سد اخلصاص من بني Mاميل الشهادات يف الس;نوات املاضية 

  . fشلك عريض
شامZ مت الت�يل Oىل هاذ التجربة، ومت ا�لجوء وبعد القGام بعملية تقGميية 

  .ٕاىل Ôرش;يد اس;تعامل املوارد الÖرشية واعëد نظام �ٓيل لسد اخلصاص
كام مت ¼عëد Oىل مجموOة من املوارد الÖرشية اليت اكنت يف وضعية µري 

 O 600ادية ومت Ôرش;يد اس;تعامهلم، ومتك-ت الوزارة من ذâ من رحب
ëرب اعO âطر م-صب، كذTٔادة ان�شار اOد �ٓلية موضوعية وشفافة ٕال

 . م-صب 6000الرتبوية، مت ا�متكن من رحب حوايل 
كذâ مت ا�لجوء ٕاىل مجموOة من إالجراءات �لمتكن من Ôرش;يد اس;تعامل 

ٕاجراء حكويم، كذâ متديد سن التقاOد ٕاىل  ..كتnٔجGل، ، املوارد الÖرشية
âرايس، وكذSد �ٓخر املومس اW مت تفعيلها هناك ٕاجراءEيد ٔ�و ٕاجراءات س

يف ٕاطار اجلهوية املوسعة، حبيث ٔ�ن اTٔاكدمييات واملد�رòت إالقلميية 
س;تكون لها الصالحGة الاكمZ �لقGام بتوظيف اTٔساتذة Oىل املس;توى احمليل 

  . مما س;ميكن من تدبري ٔ�مل fشلك يتطور ويتحسن �س;مترار
  .وشكرا

  :الس;يد رئEس اجللسة
  . �رشكرا الس;يد الوز

  .الس;يد املس�شار لمك اللكمة يف ٕاطار التعقGب

  :املس�شار الس;يد حلسن ٔ�دعي
  .ٔ�شكرمك الس;يد الرئEس

  . شكرا الس;يد الوز�ر Oىل جوا�مك
ولكن، ٔ�لEس من اvحف والعار ٔ�ن ن�-كر بصفة Oامة ملن ٔ�سدى 
�لمرفق العام zدمات اجëعية WليZ؟ ووزارة الرتبية الوطنية والتكو�ن 

خصوصا ٔ�هنا قامت بطرد هذه الفHة اليت حضت �لغايل والنفEس يف  املهين،
الفGايف والقفار لتدرÐس ٔ�بناء وبنات املغرب العميق، حGث ٔ�ف-وا س;نوات 
Oديدة من معرمه من W�ٔل حماربة الهدر املدريس، وسدا �لخصاص املوجود 
ة يف املوارد الÖرشية يف املناطق النائية اليت اش;تغلوا هبا خصوصا يف 0

  . ñفGاللت-درOة
ٕاذ اكن حري �مك، الس;يد الوز�ر، ٕانصاف هؤالء اTٔساتذة لكهم ودون 
اس;ت�-اء، جزاءا ملا قدموه من zدمات WليZ �لمدرسة العمومGة، تنفGذا ملا 

  . Wاء يف zالصات التقر�ر الوطين �لمÉلس اOTٔىل �لرتبية والتكو�ن
ية Oليا يف ٕان هذه الفHة من اTٔساتذة Mاصلون Oىل شواهد Wامع 

خمتلف التخصصات، هلم جتربة مGدانية Oالية لعدة س;نوات يف خمتلف 
اTٔسالك، ¼بتدايئ والثانوي إالOدادي والثانوي التnٔهييل، كام ٔ�هنم 
zاضعون ملراق�ة املدراء واملف�شني الرتبويني �ٕالضافة ٕاىل اش;تغاهلم جبميع 

Éساتذة الرمسيون، وال تتTٔش;تغل هبا اÐ 2000اوز ٔ�جرهتم الو6ئق اليت 
  . درمه يف الشهر، ويف غياب التغطية الصحية

يف م�اراة واMدة ؤ�مام جلنة  1650ٕاننا نعمل ٔ��مك نظممت م�اراة لتوظيف 
ñفGاللت، اليشء ا�ي طرح -Wلهم من ٔ�بناء درOة 33واMدة، مت ٕاقصاء 

Oالمات اس;تفهام ?برية Oىل هاته املباراة، �ا ٔ�طلب من الس;يد الوز�ر 
  .مhبقGة لتجر�هتم الرائدة z33ل من W�ٔل ٕاعطاء اTٔولوية ل التد

وجتدر إالشارة ٔ�نه ب�سوية وضعية ٔ�ساتذة سد اخلصاص والرتبية µري 
النظامGة س;تضمن الوزارة لنفسها تغطية اخلصاص املوجود وفك ¼كتظاظ 
احلاصل يف مجموOة من املؤسسات التعلميية، اليشء ا�ي يقلص من Oدد 

  .ñفGاللت واليت ٔ�صبحت م-طقة �لعبور-يت تعرفها 0ة درOة¼نتقاالت ال
  الس;يد الرئEس والس;يد الوز�ر، 

 âمبناس;بة طرح-ا لهذا السؤال البد ٔ�ن ٔ�ذ?رمك �ٕال?راهات اليت نعا�هيا، ذ
ٔ�ن قطاع الرتبوية والتكو�ن يف هذه اجلهة يعاين اخلصاص يف لك يشء 

  . ٔ��رزها النقل املدريس
مارس املايض انقالب شاح-ة لنقل الرمال اكنت  فاجلهة عرفت يف شهر

تنقل التالمGذ يف ٕاطار سد اخلصاص يف النقل املدريس جبامعة مصييص 
تلميذ وتلميذة، كام  48بnٔلنيف ٕاقلمي تنغري، ٔ�دت ٕاىل وفاة تلميذة وجرح 

  . برتت يد تلميذ ؤ�صبح من املعاقني
ة zاصة لهذا اليشء ا�ي جيعلنا نطلب وم-مك، مرة ٔ�خرى، ٕاعطاء عناي

  . القطاع هبذه اجلهة
  .وشكرا
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  :الس;يد رئEس اجللسة
  . شكرا الس;يد املس�شار

  .يف ٕاطار الرد Oىل التعقGب الس;يد الوز�ر، تفضل

  :الس;يد الوز�ر املنتدب Sى وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهين
  . شكرا الس;يد املس�شار

ٔ�نه رمغ ذâ  ولكن، ٔ�عتقد بnٔن بعض املعلومات µري مضبوطة، حبيث
هناك اعëد م�دٔ� املباراة يف الوظيفة العمومGة يف عهد هاذ احلكومة وهذا 

  . م�دٔ� معروف
كذâ، هناك اvال مفhوح �لولوج �لجميع حلاميل الشاهدات ملراكز 
اجلهوية �لرتبية والتكو�ن Oرب املباراة �لحصول Oىل شهادة التnٔهيل الرتبوي، 

باراة التوظيف يف سá التدرÐس وا�شغال مما خيول �ٓنذاك من الرتحش مل 
الوزارة يف هذا الصدد هو الوصول ٕاىل اجلودة وكذâ حامية ومصل¤ة 

  . التلميذ
�لªس;بة �لنقل املدريس، اvال لEس بواسع �لÛم عن اvهودات اليت 
بذ�هتا الوزارة ويه اس;ت�-ائية �ملقارنة مع الكري من الس;نوات السابقة، 

  . ن التÉارب اSوليةوكذâ الكري م
وهناك معي الس;يد وز�ر التجهزي، وهناك توWه حنو حتر�ر هذا النقل 

  .املدريس ا�يل تيكون مفhوح اvال فGه �لقطاع اخلاص
  .وشكرا

  :الس;يد رئEس اجللسة
 .شكرا الس;يد الوز�ر، ؤ�شكرمك Oىل املسامهة يف هذه اجللسة

�Gك، السؤال اTٔول ونhªقل اTٓن ٕاىل قطاع التجهزي والنقل وا�لوEWس 
املوWه ٕاىل الس;يد الوز�ر وموضوOه التخفGف من Mدة الفوارق اجلهوية Oىل 

  . مس;توى البGªة التحتية الطرقGة
اللكمة MTٔد السادة املس�شار�ن من فريق اTٔصاÕ واملعارصة، تفضل 

  .اليس املربوح

  :املس�شار الس;يد احلو املربوح
  . شكرا الس;يد الرئEس

  الوزراء،الس;يدة والسادة 
  الس;يدة والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

الس;يد الوز�ر، يف الوقت ا�ي ´شهد العديد من املناطق طفرة نوعية 
يف جمال الطرق والطرق الس;يارة والسكك احلديدية، وµريها، الزالت 
م-اطق ٔ�خرى تعاين جراء Oدم متكهنا من بGªة حتتية طرقGة يف مس;توى 

التمنية، مما معق العجز وOدم التاكفؤ بني  انتظارات ساكنهتا ومhطلبات
  . خمتلف 0ات اململكة

سؤالنا، الس;يد الوز�ر، عن حصيZ وزارÔمك يف جمال ضامن التوزيع 
  .العادل ملشاريع البGªات التحتية الطرقGة

  .وشكرا

  :الس;يد رئEس اجللسة
 . شكرا الس;يد املس�شار

  .اللكمة لمك الس;يد الوز�ر لٕالWابة Oىل السؤال

  :س;يد عز�ز ر�ح وز�ر التجهزي والنقل وا�لوEWس�Gكال 
  .fسم هللا الرمحن الرحمي

ٔ�شكر الس;يد املس�شار احملرتم Oىل طرح هاذ السؤال، ٔ�عتقد ٔ�نه بصفة 
Oامة اململكة م-ذ مدة واTٓن �خلصوص هناك توWه حنو التوزيع العادل 

  . �لتمنية و�لمشاريع يف اكفة اvاالت
اTٔمر سhEكرس ٔ�كرث مع اجلهوية، Tٔن لك 0ة  طبعا، يف املس;تق�ل هذا

µادي �كون عندها �ر�مج واحض �لتمنية، ومن بE-و بطبيعة احلال �ر�مج 
  . التجهزيات وzاصة الطرقGة

ملا Wات هذه احلكومة z�ٔذت Oىل Oاتقها ثالثة دòل اTٔمور ٔ�ساس;ية 
  . فهاذ اليش دòل البGªات التحتية الطرقGة

  صيانة ما هو موجود وٕاجناز مشاريع Wديدة؛  ٔ�وال، ¼س;مترار يف -
6نيا، التوازن بني ما �سميه حنن البGªات التحتية ذات الطابع  -

¼جëعي، zاصة العامل القروي والبGªات التحتية املهيلكة، اكلطرق 
âري ذµ ريها، ٕاىلµالس;يارة، و .  

  .مث التوزيع العادل -
z ،رقام، ٕاقلمي ٕ�قلميTٔكن وس;بق يل ٔ�عطيت اÔ قالمي اليت ملTٔاصة ا

´س;تفGد يف السابق، حبيث هناك مقارنة، هناك ٔ�قالمي كثرية، ميكن يل نقول 
â اجلنوب الرشيق، ميكن نتلكم â يف سوس، ميكن نتلكم â يف 

داملرات املرة السابقة، نظرا �ل¤اجGات، نظرا  2الشامل، اس;تفادت ٔ�كرث من 
  . ٕاىل بغاو إالخوان �لظروف الطبيعية، وميكن نعطيوا اTٔرقام

طبعا، حول ما يتعلق �لطرق الس;يارة، ؤ�نمت تعلمون اTٓن سªهنºي 
يلومرت، ولكن اTٓن حنن بصدد ?  1800زمان الرب�مج ا�ي ٔ�قرته بالد� م-ذ 

�ر�مج Wديد ا�يل غياzذ بعني ¼عتبار اجلهوية، وكام قلمت التوزيع العادل 
هذا جمال فGه قرار اسرتاتيجي وفق معايري ومعطيات، ؤ�نمت تعلمون بnٔن 

  .ٔ�كرث مما هو قرار تقين

  :الس;يد رئEس اجللسة
 . شكرا الس;يد الوز�ر

  .اللكمة لمك الس;يد املس�شار يف ٕاطار التعقGب

  :املس�شار الس;يد احلو املربوح
  . شكرا الس;يد الوز�ر

و�لك رصاMة مع اقرتاب هناية واليتمك الزالت الفوارق قامئة بني 
ن حGث جودة البGªة الطرقGة وzاصة µري املعبدة، ٔ�و اجلهات، سواء م
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السامرة Oىل سGÖل - ñفGاللت، ولكممي-ماسة، درOة-جحمها ٔ�يضا، وسوس
  . املثال فð خيص الطرق املعبدة

  الس;يد الوز�ر، 
فشلت احلكومة �لزتاماهتا يف الرب�مج احلكويم ٕالجناز مشاريع توس;يع 

احلس;مية -يعة، ومقطع ñزةالش;بكة الوطنية من الطرق والطرق الرس 
  . 2015كمنوذج، ا�يل اكن Oليه µادي Ðسايل من 

وقد الزتممت ما من مرة، الس;يد الوز�ر، مبضاعفة ¼عëدات املالية 
اÎصصة �لعامل القروي ثالث مرات، مل �ر ذâ ا�لهم ٕاىل µلطنا، والزتممت 

Eب ðات فOربط امجلاÔ ىل الطرق إالقلميية اليتO هنا من 0ة وبني �لرتكزي
جامOات ومراكز اTٔقالمي من 0ة ٔ�خرى، وذâ لفك العزÕ عن امجلاOات 

  . املعزوÕ، املشالك �قGة قامية
الزتممت �لرتكزي Oىل امجلاOات القروية واجلبلية اليت مل Ðس;بق لها 

  . ¼س;تفادة وذâ بغية حتقGق توزيع Oادل �لمشاريع، املشالك مازال قامية
از مشاريع لتقليص اخلصاص يف اvال الطريق وا�ي يقارب الزتممت ٕ�جن

ٔ�لف ?يلومرت، هناك جمهود ?بري فð خيص الوطن �لك، ولكن نتلكم عن  45
  .الفوارق الصارzة بني اجلهات

  الس;يد الوز�ر، 
دالنقط، فÔ4  ðزادت التغطية الطرقGة يف العامل القروي ب  2012م-ذ 

  .لسابقةنقطة يف احلكومة ا Ô20زادت ب 
زرمت Oدة 0ات مؤخرا وO�ٔلنمت عن �رامج ؤ�نمت Oىل بعد  الس;يد الوز�ر،

ñفGاللت يف مدينة - بضع شهور من هناية الوالية، �ٓخر ا�لقاءات اكنت درOة
تنغري، ؤ�� عضو يف هاته اجلهة مل �ر شHEا ملموسا، مد�ريتمك اجلهوية، 

�متويل مشاريع طرقGة من  الس;يد الوز�ر، ٔ�تت طامعة يف املزيانية دòل اجلهة

  .اخhصاص املركز، من اخhصاص الوزارة �لتغطية ما مسيت fرشاكة
   :الس;يد الوز�ر

ٔ��ن ¼عëدات من وزارÔمك ختصص �لبGªة التحتية الطرقGة يف هاته 
  اجلهات؟

  الس;يد الوز�ر، 
التوزيع µري العادل �لربامج ¼س�wرية الكربى لقطاع التجهزي والنقل 

يف تعميق إال?راهات الك�رية اليت تعرفها ¼قhصادات اجلهوية سEسامه 
وس;تضعف القدرات ¼س�wرية لهذه اجلهات، وس;تعيق ٔ�هداف اجلهوية 

  .املتقدمة
وفð خيص العامل القروي، ٔ�ملنا يف الرب�مج الضخم ا�ي يتكفل به 

  . صندوق التمنية القروية
  .وشكرا الس;يد الرئEس

  :الس;يد رئEس اجللسة
  . كرا الس;يد املس�شارش

  .لمك اللكمة الس;يد الوز�ر يف ٕاطار التعقGب

  :الس;يد وز�ر التجهزي والنقل وا�لوEWس�Gك
ٔ�� حسب Oلمي ٔ�ن صندوق التمنية القروية ?يªمتي �لمغرب مايش 
�لمرخي، µري �ش القضية Ôكون مفامهة، الواMد ميل يقول يش MاWة 

 36ٔ�لف ?يلومرت،  28لمغرب، وفGه يقادها، تيªمتي صندوق التمنية القروية �
مليار �لعامل القروي واملناطق اجلبلية، الواMد ٕاىل بغا يعارض يعارض شوية 

  . مقاد، راه تhªلكمو Oىل املغرب، ما تhªلكموش Oىل zارج املغرب
داملليار دòل اSرمه  3س;نوات،  05ة ٔ�اكد�ر، سوس اس�مثر فهيا يف 

-ن عند اجلهة دòل سوس، 0ة درOةيف الطرقات، اTٔرقام مnhٔكد مهنا م
 264مليار و: مليون دòل اSرمه، اجلهة دòل لكممي 300مليار و: ñفGاللت

  . مليون درمه، ما تhªلكمش Oىل اجلديد ما اس�مثر فهيا
ñفGاللت قولها لرئEس اجلهة، -ٔ�ما ٕاىل ما مhفقªGش مع اجلهة دòلمك فدرOة

ة مع اجلهات، هذا هو اجلهوية، Tٔنه اليوم اSوÕ قررت ٔ�ن تدzل fرشاك
ٔ�س;تاذ، ا�ي صوت Oليه املغاربة ٔ�ن اجلهات Ôكون عندها �رامج وتدzل 
fرشاكة مع اSوÕ يف املاء ويف التعلمي ويف الص¤ة ويف الطرقات، ٔ�عتقد ٔ�نه 

  .البد ٔ�ن يدرس اجلهوية جGدا

  :الس;يد رئEس اجللسة
  .  شكرا الس;يد الوز�ر

مnٓل الطريق الس;يار "التجهزي، موضوOه السؤال الثاين، دامئا قطاع 
  .، اللكمة MTٔد السادة املس�شار�ن من الفريق احلريك"اجلديدة -ٔ�سفي 

  .تفضل الس;يد الرئEس

  :املس�شار الس;يد م�ارك الس;باعي
  .شكرا الس;يد الرئEس

  السادة الوزراء،
  ٔ�خيت الوز�رة،

  ٕاخواين، ٔ�خوايت املس�شار�ن احملرتمني،
ار الر�ط بني اجلديدة ؤ�سفي M�ٔد ٔ�مه شلك ٕاجناز الطريق الس;ي

اTٔوراش الكربى اليت س�سامه ال حمال يف حتقGق Ôمنية اقhصادية واجëعية 
�لمنطقة، ٕاال ٔ�ننا، الس;يد الوز�ر، �سÉل مع اكمل اTٔسف التnٔخر احلاصل 
يف فhح هذه الطريق ٔ�مام املواطنني، حبيث عرف تعرث يف اTٔشغال ٕالجنازه، 

  . h2015¤ه هناية س;نة واكن من املنتظر ف 
، الس;يد 2016وقد اكنت لنا م-اس;بة م-اقشة القانون املايل لس;نة 

الوز�ر، �سائلمك عن هذا الورش الهام وتوOدمت الس;يد الوز�ر ٕ�جنازه يف 
  . ٔ�قرب اWٓTال

  :بناء Oليه، �سائلمك
  ما مnٓل الطريق الس;يار الرابط بني اجلديدة ؤ�سفي؟  -
  لفhح هذه الطريق؟ وما يه اTٔج-دة الزم-ية  -
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  .شكرا

  :الس;يد رئEس اجللسة
  . شكرا الس;يد املس�شار

  .لمك اللكمة الس;يد الوز�ر لٕالWابة Oىل السؤال

  :الس;يد وز�ر التجهزي والنقل وا�لوEWس�Gك
 1800ل هاذ الطريق بطبيعة احلال ا�يل فGه من ٔ�مه املشاريع ا�يل ?يمك

 ق�ل الصيف سEمت ٕان شاء ?يلومرت ا�يل الزتمت هبا بالد�، فٕان شاء هللا
  . ٔ�شهر، نعرتف بذâ، لس;بÖني رئEس;يني 6هللا اس;تعامa، اك�ن تnٔخر دòل 

السÖب اTٔول، تعلمه الس;يد املس�شار احملرتم، حول �زع امللكGة ؤ�� 
ٔ�شهر تnٔخر ؤ�حGا� Oام يف مشاريع مل هذه راه مق�وÕ، راه اك�ن  6تنقول 

لكGة فهيا ٕاشاكل ?بري Wدا، و�â س;نوات ؤ�كرث �زع امل  5مشاريع فهيا 
مطروح، احلكومة طرحت اTٓن تصور يف مراجعة املوضوع دòل �زع 
امللكGة، Tٔنه كتضطر يف بعض اTٔحGان ميل ما تيكو�ش الرتايض Ôمتيش 

، يعين س;تحمك، ولكن حتمك يف ٔ�مد ٔ�نمت تعلمون ..�لم¤امك، احملامك البد ٔ�ن حتمك
 . اك�ن ¼بتدايئ و¼س;ت -اف

Tٔمر الثاين، ٔ�نه هاذ املقطع ٔ�نë كتعرفو ملا كتد�ر اSراسة التق-ية كتدار ا
 10، فكhعطيك يعين ميكن نقولو يف (l’échantillon)دراسة تق-ية لواMد 

?يلومرت يف الطرق الس;يارة صعب،  140?يلومرت ميكن â حتمك فهيا، 
زاف دòل فوWد� واMد اخلاصية فهذيك املنطقة، ؤ�نمت تعلمون ٔ�ن فهيا �

(les cavités) رض، ويه غريبة يعين ٔ�ول  اكينةTٔل الثقوب يف اòزاف د�
مرة Ôك�شف يف املغرب، zاصة يف املقطع ا�يل بقى مnhٔخر اTٓن فاضطرينا 
جنيبو zرباء من اخلارج �ش ندرسو، هل يه اس;ت�-اء ٔ�م يه موجودة Oىل 

  املسار الاكمل؟ 
بو تق-ية Wديدة �ش نعمرو اك�شف-ا بnٔهنا مhعددة، فاكن zاصنا جني 

هاذوك الغريان، ٕان حص التعبري ا�يل يه ?برية Wدا، وا�يل ميكن ?ون zلينا 
µري غطيناها مع الوقت µادي تبقى هتبط الطريق الس;يار، فاضطرينا ند�رو 

ٔ�شهر هو مق�ول نظرا لهذه  6ٔ�شهر و 5لها معاجلة تق-ية و�لتايل تnٔخر دòل 
  .¼عتبارات
  .وشكرا

  :ئEس اجللسةالس;يد ر 
 . شكرا

  �Sمك تعقGب الس;يد الرئEس؟ 
  .تفضل

  :املس�شار الس;يد م�ارك الس;باعي
ٔ�وال، �شكرمك الس;يد الوز�ر Oىل الوضوح دòلمك، Tٔنه املواطنني 
والساكنة دòل املنطقة ?ي�ساءلوا Oىل هاذ املرشوع الك�ري ا�يل الضخم، 

ل، Tٔن البداية بدٔ�ت تقريبا ا�يل يف احلقGقة اح-ا عرف-ا التعرث دòلو من اTٔو 
، ولكن ما بدا اTٔشغال الفعلية حىت ٔ�عطى انطالقهتا 2012يف مارس 

  . 2013س;يد� هللا ينرصو يف ماي 
حقGقة اك�ن تعرث يف ذاك ولكن املواطنني ما ?يفهموش، Tٔن الرشكة 

 3س;نني، ذيك  3ا�هنار ا�يل تعطات ها املرشوع، اكنت تنقولو اح-ا 
ت، لكن هاذ املرشوع اح-ا يف احلقGقة ساكنة �ٓسفي يف س;نوات ها يه فات

MاWة ماسة a، وكذâ املشاريع الكربى ا�يل تعطات مع هاذ املرشوع ا�يل 
يه املنطقة احلرارية والبناء، هاذو لكهم مشاريع ا�يل ٔ�عطى انطالقهتم س;يد� 

  . هللا ينرصو
ملنطقة، وهاذ الطريق يف احلقGقة µادي تفك واMد العزÕ ?برية Oىل ا

zاصة حىت الساكنة دòل الصو�رة، الس;يد الوز�ر، راه ?ي�ساءلوا Oىل الفhح 
  دòل هذا الطريق، ٕامىت؟ 

ودا� ميل fرشتنا zري، بnٔن µادي Ôكون قريبة ق�ل من الصيف، 
كنمتناو، Tٔن ٔ�� دزت معها الس;يد الوز�ر، ٕاىل اكن يش MاWة ٔ�خرى ا�يل 

الصيف، Tٔن واMد العدد دòل µادي تدار، وما نظªش µادي Ôكون يف 
�ش نعرف، Tٔن هاذ السؤال ٔ��  (exprès)واMد املناطق، مشEت معها 

  . µادي نوصلو لمك، الس;يد الوز�ر، �كون Oارف ٔ�ش;نو اك�ن يف املنطقة
اك�ن بعض التعرثات، ما نظªش Ôكون ٕاذا اكن µادي حتلوا هباذ املقاطع 

دمة �زاف، Tٔن اك�ن بعض ممكن، ولكن بعض املقاطع راه �يق فهيا اخل
  . ، ذيك اvاري دòل املياه(le goudron)املقاطع òاله تيد�رو هلم ذاك 

هذا هو ا�يل تنقولو، وتنطلبو من هللا Ôكون فهذا الوقت ا�يل قلت لنا 
  . الس;يد الوز�ر

وهللا يوفق، Tٔن هذه Èمة ?برية Oىل الصعيد الوطين، هللا جياز�مك 
  .خبري

  .شكرا

Eس اجللسةالس;يد رئ:  
 . شكرا الس;يد املس�شار

  .الس;يد الوز�ر لمك اللكمة يف ٕاطار التعقGب

  :الس;يد وز�ر التجهزي والنقل وا�لوEWس�Gك
كنمتناو ٕان شاء هللا ٔ�ن املعطيات ا�يل عند� والزòرات امليدانية 

و¼لزتام ا�يل الزتم-ا ٔ�نه ٕان شاء هللا Ôكون Wاهزة، ميكن بعض التحسE-ات 
  . Ôكون Wاهزةتتnٔخر ولكن 

فقط �سEت ما قل�ش، بnٔنه اح-ا كنصايبو يف الطريق الس;يار، يف 
اTٔول، يف التصممي اTٔول كتكون كتخيل ٔ�نه µادي د�ر بضع ق-اطر، فٕاذا به 
مع مرور الوقت ?يجيو عندك الناس ا�يل دريت هلم �زع امللكGة ولكهم 

ميكن يضاعف-ا ?يطالبوا، zاصهم ميش;يوا �لمدرسة، وÔزيد الق-اطر �²واور، 
دòل املرات، �ش ما خنليو حىت  3دòل املرات،  3الق-اطر والولوجGات 
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  . يش دوار معزول
مدرسة لكها نعاودوها،  59ٔ�كرث من ذâ، الزتم-ا مع وزارة التعلمي �ش 

وهذا قرار اzديناه ميل Wات هذه احلكومة، ٔ�نه البGªات التحتية كتاzذ 
وية دòل الفلوس، نديوه ما Ðسمى �ملرافق املاليري، ما اك�ن �س واMد الش

¼جëعية احمليطة هبا، املدارس واملساWد وحىت املراكز الصحية فواMد 
  . العدد دòل املناطق، ال السكك احلديدية وال µريها

فاك�ن هاذ ¼لزتام اح-ا ماش;يني فGه ٕان شاء هللا، ميكن يل نعرتف 
واكنت اWٓTال حمددة واك�ن ٔ�ماممك ٔ�نه اك�ن رشاكت ا�يل يه الزتمت 

رشاكت ما الزتم�شاي، راه طبق-ا Oلهيا العقو�ت، بل اك�ن رشاكت ا�يل 
ò ،اجزةO لهيا، القانون ?يعطينا احلق ٔ�هنا ٕاىل اكنتO ٕاما ْ�ر�زيِلّييْو  فرضنا

  . معها ٔ�ننا نفضو معها الصفقة، ٔ�و ٔ�ننا نفرضو Oلهيا رشكة ٔ�خرى تقوم مقاÈا
ش ميك-نا ٕان شاء هللا �كونو Wاهز�ن يف الصيف ٕان فاzذينا القرارات �

  .شاء هللا

  :الس;يد رئEس اجللسة
   .شكرا الس;يد الوز�ر

، اللكمة "وضعية الطرق الس;يارة �ملغرب"السؤال الثالث موضوOه 
  .MTٔد السادة املس�شار�ن من فريق العداÕ والتمنية لطرح السؤال

  :املس�شار الس;يد محمذ الÖشري العبدالوي
  .را الس;يد الرئEسشك

  السادة الوزراء احملرتمني،
  الس;يدات والسادة املس�شار�ن واملس�شارات احملرتمني واحملرتمات،

شGEد الطرق  قد عرف املغرب وقطع ٔ�شواط مhقدمة يف بناء ́و
الس;يارة، حىت ٔ�نه ٔ�صبح ?يحتل املرتبة الثالثة Oىل املس;توى إالفريقي بعد 

?يلومرت، ٕاال ٔ�ن مجموOة من املقاطع  1500ج-وب ٕافريقGا، مبا �زيد Oىل 
فاس،  -كتعرف MاÕ مhدهورة، اكحلاÕ دòل اخلط ا�يل كريبط بني ñزة

س;نوات، ولكن عرف Oدة تدzالت  5وا�يل رمغ ٔ�ن ما يف معرش 
  .لٕالصالح

كªسائلمك، الس;يد الوز�ر، ٔ�ش;نو يه إالجراءات حبال ا�يل قلتو يف 
  ٕاطار املراق�ة دòل هاذ الرشاكت؟ 

ذâ، �ملناس;بة الس;يد الوز�ر، �سوO âىل اخلط ا�يل اكن مطروح ك
 -ٔ�نه �كون، هو Èم Wدا لبالد�، ا�يل كريبط بني اجلهة الرشقGة و0ة فاس 
 مك-اس مع 0ة الشامل Oرب ñو�ت قرية � محمد، وزان، الشاون، تطوان، 

(Tanger Med) دMرب العرا�ش ا�يل غيفك واO دا، ٔ�وW مÈ ن خطTٔ
vل اòل التمنية ويف جمال دòال دvقالمي وغيدجمها يف اTٔل اòة دOمو

خيرج  (Tanger Med)التواصل، وzاصة مغاربة العامل ا�يل ?يجيوا Oرب 
  .عند هاذ الطريق هذا، واكن التفكري يف هاذ الرب�مج هذا سابق

  .شكرا الس;يد الوز�ر

  :الس;يد رئEس اجللسة
  . شكرا الس;يد املس�شار

  .�لس;يد الوز�ر لٕالWابة Oىل السؤالاللكمة 

  :الس;يد وز�ر التجهزي والنقل وا�لوEWس�Gك
هاذي م-اس;بة ٔ�مام ممثيل اTٔمة، ٔ�ن لك ما يتعلق �لبGªة التحتية ذات 
الطابع ¼سرتاتيجي وzاصة يف قطاع التجهزي بل حىت قطاع الطاقة بل 

هو قرار حىت قطاOات ٔ�خرى، ٔ�نمت تعلمون بnٔن القرار لEس قرار تق-يا، 
  .اسرتاجتي، ٔ�عتقد ٔ�ن الرساÕ وصلت

  . اSور دòل الوزارة ٔ�ش;نو مقنا؟ كنÉاوب Oىل �ٓخر سؤال
Mاولنا ما ٔ�مكن �س;تفدوا من التجربة السابقة، ٔ�ننا حناول نصممو مجيع 
املمرات ا�يل ميكن تدوز مهنا، ال السكك احلديدية وال الطرق الس;يارة، 

اTٓن ?يدار ما ش نتفقو معاه، Tٔنه ، �O(le couloir)الش؟ �ش حنجزو 
اجلهات يعين دòل  ، تصاممي ا�هتيئة Oىل مس;توىÐ(SDU9)سمى ب 

التعمري، �ش تؤzذ بعني ¼عتبار، �ش ما �كو�ش فهيا البين يف 
املس;تق�ل، �ش ما يوقعش لنا هاذ إالشاكل ا�يل Ôلكمنا Oليه دòل �زع 

  . امللكGة
مه املسارات دòل الطرق الس;يار، ، �ٔ 2035حفاولنا نتصوروا من هنا ل

فني µادي متيش Tٔمه اجلهات، بعد ذâ إالماكنيات املالية وفق القرار 
  . ¼سرتاتيجي ا�يل µادي حيدد ٔ�ش;نو يه اTٔولوòت

ولكن قلنا Oىل اTٔقل حنن تق-يا وٕادارò وحكومGا حنددو املسارات 
اه، واك�ن املسار ونبداو من د� حنجزو هذيك املسارات، مفشE-ا فهاذ ¼جت

مك-اس يف ¼جتاه دòل الشامل، بطبيعة احلال  -ا�يل كريبط ما بني فاس
  .مرا�ش، ٕاىل µريها –اك�ن مسارات ٔ�خرى دòل بين مالل 

فð يتعلق بواMد العدد دòل املقاطع، اك�شف-ا بnٔهنا تتحرك �س;مترار، 
يل Ôلكمتو ?يلومرت ٕاىل ما خطnٔ´ش، اك�ن فا�يل ?مييش هذا ا� 136عند� 

وWدة، عند� الشامل واMد املقطع وعند� يف اجلنوب، هاذوا  –Oليه فاس 
?يتحر?وا Tٔن دازوا من جماالت جGو تق-ية مhحركة، فاTٓن ما عند�ش هاذ 
اخلربة يف املغرب هنائيا، Oاد اTٓن در� مركز ñبع �لطرق الس;يارة ووزارة 

ار ٔ�ش;نو يه احللول دòلها؟ التجهزي �ش هاذ اvاالت ا�يل كتتحرك �س;متر 
يعين �ش نلقاو �هيا Mلول، واش zاصنا �زيدو وال zاصنا �zذوها مكعطى، 

  .ودامئا ند�رو معلية الصيانة
مليون  580وكتالحظو راه اك�ن �رامج دòل الصيانة ا�يل كتوصل ل
داملليار  10س;نوò، وهاذ اvاالت ا�يل كتحرك كنخصصو �هيا بوMدها 

ن ما اكفEش، Tٔنه اTٓن ªµس;تفدو من هاذ التجربة دòل س;نوò، وٕان اك
  . اvاالت ا�يل تتحرك

ؤ�� كنقولها ملنتخيب اTٔمة، ٔ�نه مس;تق�ال اvاالت لكها س;تكون صعبة، 

                                                 
9 Stratégie de Développement Urbain 



 �2016ريل �ٔ دورة  –ن مداوالت جملس املس�شار�

23 

 )2016ٔ��ريل  19( 1437 رجب 11

غمتيش �لمÉاالت اجلبلية، س;تكون ملكفة ؤ�يضا الطبيعة اجليولوجGة صعبة، 

ات، حصيح، ولكن اك�ن وبطبيعة احلال البالد دòلنا امحلد ¥، قZ إالماكني
  .الربكة و اك�ن اخلربة ٕان شاء هللا

  :الس;يد رئEس اجللسة
  .شكرا الس;يد الوز�ر

  .اللكمة لمك الس;يد املس�شار يف ٕاطار التعقGب

  :الÖشري العبدالوي ذاملس�شار الس;يد محم
  .شكرا الس;يد الرئEس

  الس;يد الوز�ر،
  السادة والس;يدات املس�شار�ن احملرتمني،

لعمل ا�ي تقومون به ؤ�� ٔ�حيي Oاليا اSينامGكGة اليت طبعا، ننوه �
  . عرفها القطاع Oىل عهدمك

ولكن الس;يد الوز�ر، ال خيفى Oليمك وOىل السادة املس�شار�ن وال 
الس;يد الرئEس، ٔ�ن لك Ôمنية حملية ٔ�و جمالية مرتبطة fش;بكة الطرق، فال 

  .املس;توى اس�wرات بدون طرق يف املس;توى، ال س;ياMة بدون طرق يف
و�لتايل حيز يف النفس ٔ�ن بعض املناطق مل تنل حظها من التمنية، Tٔن 
الش;بكة الطرقGة ال ´ساOد Oىل هاذ اTٔمر، مال نzٔnذ Oىل سGÖل املثال ال 
احلرص، مال ٕاقلمي ٕافران، ومدينة ٕافران ا�يل يه لؤلؤة اTٔطلس املتوسط يف 

ه مبناس;بة مومس الثلوج MاWة ماسة ٕاما لطريق رسيع ٔ�و لطريق س;يار، Tٔن
اzTٔري العديد من الس;ياح املغاربة واWTٔانب بقوا Oىل الطريق لس;بع ساOات 
ولwن ساOات، ما اكيªش حمور طريق يف اجتاه مك-اس الئق وما اكيªش 

  .ٔ�يضا يف اجتاه فاس Ðس;توعب احلركة املرورية
مث Oىل مس;توى ñو�ت ا�يل ٔ�صال عندها طريق وطين واMدة عرفت 

 ٔT� ذهب حضية احلادثة ZافM ،ادثة سري مؤملةM جرحي  50مس القريب
بعضهم يف MاÕ خطرية، هناك MاWة Oىل اTٔقل لربط إالقلمي fش;بكة طريق 
الس;يارة الرابطة بني فاس ووWدة Oرب ñزة، وهذا اكن ٔ�مر قد fرش به سابقا 

  .تEسة ومل يتحقق - عن طريق Oني لكدح 
واملدن القريبة من ش;بكة الطرق الس;يارة ٕاذن نؤكد Oىل اTٔقل اTٔقالمي 

يمت ربطها هبذه الطرق، Tٔنه جند بعض املناطق عندها النقل السكيك، 
عندها الطرق الس;يارة، عندها الطرق الرسيعة، عندها النقل اجلوي، 

  .وبعض املناطق ما عندها حىت واMدة من هذه اTٔربعة
  .شكرا الس;يد الرئEس
  .شكرا الس;يد الوز�ر

Eس اجللسةالس;يد رئ:  
  .شكرا الس;يد املس�شار

  .لمك اللكمة الس;يد الوز�ر �لرد Oىل التعقGب

  :الس;يد وز�ر التجهزي والنقل وا�لوEWس�Gك
بطبيعة احلال، اح-ا دامئا ٔ�قول ٔ�متىن ٔ�ن إالخوة واTٔخوات ما �ربطوش 
حوادث السري �لطرق، ٔ�� هاذي ق-اعيت تنقولها وتنnٔكد Oلهيا، واSليل 

�يل يف طرق الس;يارة والطرق املقادة، احلادثة دòل ñو�ت حوادث السري ا
راه التقر�ر Wاي، الرسOة وامحلوÕ الزائدة، وµادي نت¤اس;بو مع مول الكرمية 
وµادي نت¤اس;بو مع الش;يفور، ما عندو Oالقة �لطريق، وٕاال ?ون اكنت 

�ش . عندها Oالقة �لطريق الس;يارة ا�يل µادي تدوز من متا µادي تقلب
  ..قضية Ôكونال 

لكن مع ذâ فð يتعلق بواMد العدد دòل املناطق البد من ¼هëم 
هبا، ٔ�� قلت لمك بالدمك يه هاذي، امحلد ¥ اTٓن جماالت اس;تفادت، 

دòل مراكز اجلهات، الطريق الرسيع  8الطرق الس;يارة اTٓن تEس;تافدو مهنا 
ى لنا 0ة يه 0ة دòل اجلهات، µادي تبق 3دòل اجلنوب µادي Ðس;تافدو 

  .ñفGاللت- دòل درOة
طبعا، فð يتعلق بتطو�ر الش;بكة الطرقGة ٕان شاء هللا، الشك ٔ�ن 
واMد العدد دòل اجلهات ٕان شاء هللا، املناطق س�س;تفGد، مهنا ñو�ت 
ا�يل Ôلكمتو Oلهيا، مث ٔ�يضا مع وز�ر الس;ياMة اتفق-ا، حسÖ-ا ما Ðسمى 

، ولقGنا بnٔن ٕاجامال (les couloirs touristiques)�ملسارات الس;ياحGة 
داملليار دòل ¼س�wرات، راه ªµسGªو رشاكة �ش  4?يحتاجوا لواMد 

ميكن لنا حنس;نوا الش;بكة الطرقGة ا�يل تتدي �لمناطق الس;ياحGة، و�متناو 
  .نوقعوها ٕان شاء هللا قريبا ٕان شاء هللا

  :رئEس اجللسة الس;يد
  .شكرا الس;يد الوز�ر

ٕاىل قطاع التضامن واملرٔ�ة واTٔرسة والتمنية ¼جëعية،  نhªقل اTٓن
  .والسؤال اTٔول املوWه ٕاىل الس;يدة الوز�رة وموضوOه الفقر �ملغرب

ÕصاTٔد السادة املس�شار�ن من فريق اMTٔ واملعارصة لطرح  اللكمة
  .السؤال، تفضل اليس العريب

  :الس;يد العريب احملريش املس�شار
  الس;يد الرئEس،

  الوزراء، السادة
  الس;يدات والسادة املس�شار�ن،

الس;يدة الوز�رة احملرتمة، الزتمت احلكومة يف الرب�مج دòلها �ش تعاجل 
  .املشلك دòل الفقر مبجموOة دòل اTٓليات وإالجراءات والتدابري

ولكن اTٓن تªشوفو، الس;يدة الوز�رة، الÛم دòل احلكومة والرب�مج 
M ىل ورق حىتO رباM ة ما دارت، يف نظر�، ولمك واسع النظر الزالWا

  تقولو لنا ٔ�ش;نو ا�يل دار ؤ�ش;نو ا�يل ما دارش، الس;يدة الوز�رة؟
  .شكرا
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  :الس;يد رئEس اجللسة
  .شكرا الس;يد املس�شار

  .الس;يدة الوز�رة لٕالWابة Oىل السؤال اللكمةلمك 

ëرسة والتمنية إالجTٔس;مية احلقاوي وز�رة التضامن واملرٔ�ة واf عيةالس;يدة:  
  .fسم هللا الرمحن الرحمي

  .شكرا الس;يد املس�شار Oىل هذا السؤال املهم Wدا
طرحت السؤال مقhضب وقلت ما اك�ن والو، ٔ�� µادي نعطيك مؤرش 

دوالر مكرجعية  1رمقي واMد، انطالقا من معايري اTٔمم املت¤دة اليت تzٔnذ 
  . لعتبة الفقر

 ٔ�نتجته املندوبية السامGة تدار واMد التقر�ر حول ٔ�هداف اTٔلفGة ا�يل
  �لتخطيط، ٔ�ش;نو تيقول؟

ٕاىل  %3.5تيقول بnٔن عتبة الفقر ٔ�و معدل الفقر املطلق انتقل من 
 . 2014س;نة  0.3%

 :الس;يد رئEس اجللسة
 . شكرا الس;يدة الوز�رة

لمك اللكمة الس;يد املس�شار يف ٕاطار التعقGب، تفضل الس;يد 
  .املس�شار

  :يشالعريب احملر املس�شار الس;يد
  الس;يدة الوز�رة، 

يف احلقGقة اح-ا فواMد احلرية، Tٔن عند� هنا البنك إالفريقي تيقول بnٔن 
داملرات البوادي والهوامش،  9يف املدن،  %4.8داملغاربة فقراء،  14.5%

، هذه املندوبية دòل 20.1داملرات يف البوادي �ملقارنة مع املدن،  9
  . دòل الش;باب 20.1التخطيط، 

  الوز�رة،  الس;يدة
س;نة مه فقراء، وهنا يف كنت بغيت نطرح  24س;نة حىت  15من 

�لس;يد وز�ر  O(message)ليمك واMد السؤال وبغيت �س;يفط واMد ال
العدل، Oىل الشاب ٕا�راهمي صياك دòل لكممي ا�يل وافhه املنية مؤخرا واTٓن 
 Zري �ل�رشحي و�رش ال�رشحي ليك تطمنئ العائµ ؟Zٓش تتطلب العائ�

يطمنئ املغاربة ويطمنئ الرٔ�ي العام، حلد الساOة مازال µري اجلرائد والقGل و 
والقال والÛم، مع العمل اTٔب دòل هاذ ٕا�راهمي عندو البطاقة دòل قدماء 

  . احملاربني، ؤ�نه حىت هو سامه حبال ا�يل سامهوا املغاربة يف هذا الوطن
وقع ا�يل وقع، ما ولكن اTٓن ما عرف-اش هاذ العاطل عن العمل ا�يل 

ميك-اش لنا ندzلو يف ٔ�ش;نو ا�يل وقع، ولكن التقر�ر ا�يل zاصو يتªرش �ش 
يبني �لمغاربة ٔ�ش;نو ا�يل اك�ن ؤ�ش;نو ا�يل وقع؟ �ش يطمنئ امجليع ٕاىل 

  . Mدود الساOة مازال
6نيا، الس;يدة الوز�رة احملرتمة، هذه الس;يدة الفقرية يف الق-يطرة ا�يل لك 

ا�يل وقع، الش؟ Tٔن اكنت مشات تGÖع البغر�ر، Tٔن ذاك  املغاربة تبعوا

درمه داحلكومة ا�يل قالت غتعطهيا ما توصال´ش هبا، Tٔن هذه  1000
الس;يدة فقرية فعال، توفت واللك تhEفرج فهاذ الس;يدة، واحلاÕ ٔ�نë ت�شوفو 

  . ?يفاش دا�رة، الس;يدة الوز�رة
فقر، اTٔمور خبري، ورجعوا، وتنقولو بnٔنه يعين اح-ا مزòنني ما اكيªش ال

الس;يدة الوز�رة، لهذه التقار�ر داملندوبية رجعوا �لواقع، رجعوا �لمناطق 
ٔ�شهر وال  3النائية، شوفوا اTٔوضاع داملغاربة ?يف دا�رة، ٔ�نë اTٓن �قGة لمك 

ٔ�شهر zاصمك تقدموا احلصيZ �لمغاربة، تقولوا ٔ�ش;نو ا�يل تدار ؤ�ش;نو  4
  .ا�يل ما تدارش

كªش نبقاو نتلكمو �Tٔرقام، ورمبا يف اعتقاد�، Tٔن اح-ا عند� رمق ما مي 
دالبنك إالفريقي، عند� داملندوبية، ٕاوا ٕاذن هاذ الناس ?يكذبوا هاذ التقار�ر 
µري حصي¤ة، ها اTٔرقام الس;يدة الوز�رة، نعرفو µري فني يه اTٔرقام 

  ع يف هاذ البالد؟الصحي¤ة، واش دâò وال دòلنا، وال Oامل هللا ٔ�ش;نو واق

  :الس;يد رئEس اجللسة
 . شكرا الس;يد املس�شار

  .�لرد Oىل التعقGب لمك اللكمة الس;يدة الوز�رة، تفضيل

  :الس;يدة وز�رة التضامن واملرٔ�ة واTٔرسة والتمنية إالجëعية
òة من القضاOموvد اMامسح يل الس;يد املس�شار، طرحت وا .  

ملغربية عندها حق يف مداخGل طبعا املواطن املغريب، واملواطنة ا
ÕوSيف ^روات ا ،ÕوSا .  

اTٓن كتطالب بواMد املسÕٔn دòل ال�رشحي ودòل تقر�ر حول قضية، 
هذا من حق العائZ، وما حيتاجوش اكع ٔ�ن مس�شار �رملاين جيي يدافع، 

  .Tٔن هذا حق
6ين يشء، ٔ�ن احلاÕ دòل الس;يدة فhي¤ة، �لفعل يه واMد احلاÕ ا�يل 

  . اح-ا اليوم يف مغرب اليوم كن�ساءلو ?يف ميكن ٔ�ن يقع هذا
اTٓن zاصنا تدابري ٔ�خرى، ٔ�نت طرحيت امللف دòل الفقر، ٔ�� كنتلكم 
Tٔ� âرقام، Tٔن ما عندÐش ?يفاش نق-عك، واش نق-عك �لÛم، واش 
ٔ�نت تتلكم معاò �النطباOات ؤ�� حىت ٔ�� �رد Oليك �النطباOات، zاصين 

  . يك �Tٔرقام�رد Oل 
انطالقا من التقر�ر ا�يل دارت، كتقول  Tٔ(HCP10)ن ميل كنلقاو 

مكرجعية، اح-ا واMد البالد ا�يل  (dollar)اح-ا ما µادÐش �zدو واMد 
  تقدم، وما بقاش �zذو هاذ املرجع يف تقد�ر هل هناك فقر وال ال؟ 

دòل اSوالر ونقدرو  2.4وكتقول zاصنا نقدرو الفقر املطلق ب 
، هاذ يعين ٔ�ن اح-ا ما بقاش عند� يش Mد ا�يل %3.6الهشاشة ب 

  . دòل اSوالر 2دوالر، حىت  1?يعاين من الفقر يف Mدود العتبة دòل 
ٕاذن هذا واMد التقدم ?بري ما zاصناش ننكروه، ولكن هل هذا يعين 
ٔ�ننا مع عند�ش الفقر؟ ما عند�ش الهشاشة؟ ال، بدليل ٔ�ننا اليوم 

                                                 
10 Haut Commissariat au Plan 
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واطنني واملواطنات ا�يل تيعانيوا من هاذ الوضعيات Ðس;تافدوا امل كªشجعو
  . وميش;يو Ðس;تافدو من العالج اvاين" RAMED"من البطاقة دòل 

كذâ، ندعو هؤالء خصوصا ا�يل يف وضعية اليمت، ا�يل اكينني ٔ�رامل 
  . عندمه ٔ�طفال يمت، Ðس;تافدوا من اSمع املبارش
لت من W�ٔل هاته الفHة، كنتلكمو كذO âىل �رامج وOىل صنادي ق فُّعِ

ا�يل هو كEس;هتدف " صندوق الëسك ¼جëعي"، اTٓن "تEسري"�ر�مج 
املواطنني fشلك Oام ا�يل يف وضعية هشة، ولكن كذâ اTٔرس 
واTٔش�اص ا�يل عندمه ٔ�طفال ؤ�عضاء يف وضعية ٕاOاقة، ويف جماالت 

  . مhعددة
حندو من الهدر طبعا، اTٓن عند� دور الطالب والطالبة �ش 

وكن�ساOدو مبجموOة من الربامج، عند� صندوق كذâ التاكفل العائيل 
�لªس;بة �لمطلقات ا�يل ما بقاش عندها معيل الرWل، كذâ عند� 

ؤ�نë تتعرفوا احشال تضخ فGه من اTٔموال من " صندوق التمنية القروية"
  . W�ٔل Ôمنية املناطق القروية

رو وترضب Oليه وجتيب ليا Mاالت، هاذ فهاذ اvهود ما ميكªش تنك
  .احلاالت اح-ا مnhٔسفني ٔ�هنا �قGة تتوقع يف املغرب دòل اليوم

  :الس;يد رئEس اجللسة
  . شكرا الس;يدة الوز�رة

السؤال الثاين موضوOه ٕاMداث ٕادارة 0وية �لتعاون الوطين بعامصة 0ة 
  .ñفGاللت-درOة

عداÕ والتمنية لتقدمي اللكمة MTٔد السادة املس�شار�ن من فريق ال
  .السؤال

  :املس�شار الس;يد م�ارك مجييل
  الس;يد الرئEس،
  الس;يدة الوز�رة،

  الس;يد�ن الوز�ر�ن،
  اTٔخوات وإالخوان املس�شار�ن،

   الس;يدة الوز�رة،
عرف التقس;مي اجلديد �لرتاب الوطين ٕاMداث 0ة Wديدة ا�يل يه 

-ايئ حكويم ٕالرساء ñفGاللت، هذه اجلهة اليت حتتاج ٕاىل دمع اس;ت� -درOة
الهيالك اجلهوية، كام حتتاج ٕاىل دمع مايل اس;ت�-ايئ Tٔهنا 0ة تعرف نقص 

  .شديد
ومن �ب تقريب إالدارة من املواطن، �سائلمك، الس;يدة الوز�رة، حول 

ما يه إالسرتاتيجية . ٕاMداث م-دوبية 0وية Wديدة �لتعاون الوطين
لهنوض هبذا القطاع يف هذه اجلهة والتدابري اليت تنوي الوزارة القGام هبا �

  اجلديدة؟ 
â شكرا.  

  :الس;يد رئEس اجللسة
  . شكرا الس;يد املس�شار

  .اللكمة �لس;يدة الوز�رة لٕالWابة Oىل السؤال

  :الس;يدة وز�رة التضامن واملرٔ�ة واTٔرسة والتمنية إالجëعية
  الس;يد املس�شار احملرتم،

ات يف املغرب، طبعا، ٔ�وال، البد ٔ�ن ٔ�ؤكد Oىل µريتنا Oىل لك اجله
  . والبد من جمهود �لهنوض �لك 0ات املغرب

طبعا، ٔ�نë السؤال دòلمك انصب Oىل واMد اجلهة بعيهنا، بغيت نقول 
â بnٔننا �سا�ر تزنيل ورش اجلهوية من 0ة، وكذâ �سا�ر التقس;مي 

  . إالداري وفق تزنيل اجلهوية
ارجGة، ليك يتوامئ مع مصل¤ة â�16 z، فاليوم التعاون الوطين عندو 

الوضع احلايل دòل التقس;مي إالداري ا�يل اك�ن، حنن �ش;تغل اTٓن Oىل �ش 
م-دوبية مهنم اجلهة طبعا اليت حتدثمت عهنا، ويل µادي �كون  12ختزتل ل 

  .عندها واMد املندوبية حبال �يق اجلهات
 ٕاذن الطلب دòلمك ٕان شاء هللا سوف Ôكون عنده إالWابة ٕ�رساء هذه

املندوبية، هذه من 0ة، من 0ة 6نية، اح-ا عند� واMد التوWه دòل ال 
اكن عند� مجموOة من اخلدمات Oىل  2012متركز إالداري، ا�يل بديناه من 

مس;توى الوزارة وOىل مس;توى املؤسسات التابعة لها، هاذوك اخلدمات 
لتوجGه وMدة لالس;تق�ال وا 16املمركزة يف الر�ط، خرج-اها مهنا ٕاMداث 

̧ٔش�اص يف وضعية ٕاOاقة، كEس;تافدو من zاللها من املعينات التق-ية،  ل
  . وكذâ مجموOة من اخلدمات اخلاصة هبؤالء

ما تªساوش كذâ ٔ�ن هاذ التوWه دòلنا zال� حندث مجموOة من 
املؤسسات ا�يل اس;تفدوا مهنا املواطنني، مهنا وMدات حامية الطفوÕ ا�يل 

مركز مhعدد التخصصات لفائدة الªساء  40ذه، مهنا تªش;ئوا فهاذ الفرتة ه
ا�يل تEس;تق�لو الªساء املعنفات، الªساء بدون مnٔوى، مجموOة من الوضعيات 
الصعبة �لªس;بة �لªساء تتلقى امللnÉٔ دòلها داzل هاذ املؤسسات، ما بني 

  . مؤسسة مhعددة التخصصات M�ٔ40دثنا  2015و 2014
لوطين ركز� لو Oىل واMد الوظيفة �هيك Oىل اليوم ميل التعاون ا

ٔ�ساس;ية يه املساOدة ¼جëعية، ف-حن بصدد ٕارساء ما Ðسمى مبراكز 
املساOدة ¼جëعية، وطبعا ميل تتجي ملركز املساOدة ¼جëعية ?يتعطاك 

التوجGه �ل�دمات اليت جيب ٔ�ن ´س;تفGد مهنا، ò ٕاما من zالل  واMد
  .zدمات املركز ٔ�و مراكز ٔ�خرى

  :اجللسة رئEسيد الس; 
  .شكرا الس;يدة الوز�رة

من فريق العداÕ والتمنية يف ٕاطار  املس�شار�نلمك اللكمة M�ٔد السادة 
  .التعقGب
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  :الس;يد م�ارك مجييل املس�شار
  الس;يدة الوز�رة، 

ال �شك يف املبادرات وإالسرتاتيجية اليت هنجهتا الوزارة يف هذا العمل 
اجلديدة اليت قامت هبا الوزارة مشكورة ¼جëعي التمنوي، هذه املقاربة 

يعين عرفت واMد النقZ نوعية فð خيص تدبري هذا اvال، طبعا بتزنيل 
  . رمغ النواقص اليت تعرتي هاذ القانون 14.05القانون اجلديد رمق 

و�â رمغ هذا، الس;يدة الوز�رة، نطلب م-مك ٔ�ن Ôراعوا هذه اجلهة، 
ñفGاللت كام  -طنية، ولكن اجلهة دòل درOة وٕان اكن املقاربة يه مقاربة و 

حتدث ق�يل مجموOة دòل إالخوان، هذه 0ة فhية تعرف واMد اخلصاص 
  .?بري فð خيص الهيالك اجلهوية

نطلب من الس;يدة الوز�رة ٔ�ن تعطي عناية ?برية لهذه اجلهة فð خيص 
من الهيئات  يعين تعيني ٕادارة عندها قدرات Oالية يف التدبري، ٕارشاك مجموOة

دòل اvمتع املدين، ٔ�يضا توفري دمع مايل اس;ت�-ايئ لهذه إالدارة، لك هذه 
املقار�ت تنطلبو من الس;يدة الوز�رة �ش Ôكون Mارضة يف هاذ التوWه 

  .اجلديد دòل تدبري هاذ اvال
�ٕالضافة ٕاىل ذâ، الس;يدة الوز�رة، تنطلبو م-مك العناية ٔ�يضا �لرشاكء 

، خصوصا �لªس;بة �لجمعيات اليت تعتين هبذا القطاع، هاذ ¼جëعيني
القطاع ما ميكªش لوزارة بوMدها µادي Ôهنض به، خصوصا يف اvال دòل 
اSمع ¼جëعي، zاص �رش?و مجموOة من امجلعيات املواطنة ا�يل تتعتين 

  .هباذ اvال ¼جëعي
اذ امجلعيات والعناية ولهذا، تنطلبو م-مك ٔ�يضا القGام بدورات ÔكويGªة له
  .هبا، ومدها مبجموOة من اTٓليات والوسائل ل�ش;تغل معمك

  .شكرا الس;يدة الوز�رة

  :اجللسة رئEسالس;يد 
  .شكرا الس;يد املس�شار

  .الوز�رة �لرد Oىل التعقGب، تفضيل الس;يدةلمك اللكمة 

  :الس;يدة وز�رة التضامن واملرٔ�ة واTٔرسة والتمنية إالجëعية
  .س�شارشكرا الس;يد امل 

  .ٔ�وال ٔ�� كنتفهم قلبك Oىل اجلهة دâò هذا يشء مرشوع
µري بغيت نقول â بnٔنه �لفعل هاذ اجلهة اليوم فهيا واMد اvموOة من 
املبادرات يف ٕاطار رشاكة جتمعنا مع اvمتع املدين، واح-ا مس;تعد�ن �ش 

 vن مع اTٔ ،كون رشاكة مع اجلهة يف ٕاطار يعين ٕارساء مشاريع كربىÔ متع
 âش;تغلوا معنا مقابل، طبعا، رشاكة فهيا دمع وفهيا موا?بة وفهيا كذEاملدين ت
Ôكو�ن وتدريب وتقوية قدرات لهاته امجلعيات، و�ش نقول â راه اك�ن 

  .ا�يل تيوصل اSمع دòلو حىت ملليون دòل اSرمه، واك�ن ما هو ٔ�دىن طبعا
املاكن طبعا، واليوم يف فâª، الرشاكة راه يه مس;مترة يف الزمان ويف 

ٕاطار تزنيل اجلهوية اح-ا مس;تعد�ن يف ٕاطار رشاكة ند�رو مشاريع كربى مع 

  .اجلهة دòلمك

  :اجللسة رئEسالس;يد 
  .شكرا الس;يدة الوز�رة

  .ؤ�شكرمك Oىل املسامهة يف هذه اجللسة اSس;تورية
نhªقل ٕاىل السؤال اTٔول املوWه ٕاىل الس;يد الوز�ر املنتدب Sى وز�ر 

تجهزي والنقل وا�لوجس�Gك، امللكف �لنقل، وموضوOه ٕاMداث خط ال 
  .جوي ٕاضايف بني املغرب واجلزا�ر

اللكمة MTٔد السادة املس�شار�ن من فريق العداÕ والتمنية لÖسط 
  .السؤال، تفضل الس;يد املس�شار

  :املس�شار الس;يد عبد الصمد مرميي
  .شكرا الس;يد الرئEس

  .fسم هللا الرمحن الرحمي
  د�ن الوز�ر�ن،الس;ي

  الس;يدة الوز�رة،
  الس;يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

  الس;يد الوز�ر، 
ٔ�مام احلاWة املل¤ة �لتواصل وتبادل الزòرات العائلية �لمواطنني، 
والس;ð ساكنة اجلهة الرشقGة مع ٔ�قارهبم �مجلهورية اجلزا�رية يف ظل ٕاµالق 

وية املوجودة Mاليا Oىل الربط بني احلدود الربية، ونظرا القhصار اخلطوط اجل
مديªيت اSار البيضاء واجلزا�ر العامصة ووهران، وهو ما ميثل صعوبة �لغة 
لساكنة هذه اجلهة يف التواصل والتنقل بني الب�²ن fسÖب التاكليف املالية 

  .ٔ�وال، و6نيا fسÖب بعد وسائل التنقل
  الس;يد الوز�ر، 

  :�سائلمك
كن ٔ�ن تت�ذوها ٕالضافة خط جوي �ربط بني ما يه إالجراءات اليت مي

مدينة وWدة ؤ�قرب مدينة يف املنطقة الغربية من اجلزا�ر مدينة وهران، 
  �لمساOدة يف ´سهيل التواصل بني العائالت يف الب�²ن؟

  .وشكرا

  :اجللسة رئEسالس;يد 
  .شكرا الس;يد املس�شار

  .لمك اللكمة الس;يد الوز�ر لٕالWابة Oىل السؤال

  :ر�ح وز�ر التجهزي والنقل وا�لوEWس�Gك الس;يد عز�ز
  . ٔ�شكر الس;يد املس�شار احملرتم Oىل طرح هذا السؤال

اح-ا كنمتناو ومايش فقط µري اTٔجواء، كنëو حىت احلدود الربية ٔ�ن 
Ôكون مفhوMة، Tٔنه اك�ن مصل¤ة الشعبني والب�²ن، كنمتناو ٔ�نه اخلالفات 

صل العائيل والتبادل التÉاري الس;ياس;ية يشء والتبادل العائيل والتوا
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و¼قhصادي، يعين �متناو ٔ�ن هاذ اليش �كون يعاجل بطريقة Ôمنوية، ويبقى 
  . حىت ٕاىل اكن zالف س;يايس يبقى اخلالف الس;يايس، اح-ا كنمتناو

دòل املمرات ما بE-ا وبني إالخوان، Tٔن اك�ن اتفاق،  7عند� اTٓن 
ى �التفاق بني دولتني ا�يل كتعرف العالقة مع ٔ�ي دوÕ ?يكون ما Ðسم

  .رZM ذها� وٕا�ò للك يوم 7رZM،  14?ي¤دد Oدد الرMالت، عند� اTٓن 
وفعال اكن هذا املطلب نظرا لٕالشاكالت ا�يل Ôلكمتوا Oلهيا، واTٓن راه 
اك�ن مفاوضات مع الطرف اجلزا�ري �ش ميكن لنا ٕان شاء هللا �ربطو 

و، �متناو، يبدو ٔ�ن عندمه ق�ول وWدة مع وهران، اح-ا Wالسني كنت¤ار 
  . م�ديئ، عند� ق�ول م�ديئ، ميكن الرتت�Eات ٕان شاء هللا

وٕان كنت ٔ�� رٔ�يي ميكن لنا نوصلو ٕاىل اTٔجواء املفhوMة بيª-ا وبني 
اجلزا�ر، Tٔن الطلب مزتايد من 0تنا و من 0هتم، ٔ�نه ما Ðسمى بnٔنه ما 

ىت فhح احلدود، حىت ٕاذا حنددوش العدد دòل الرMالت، اح-ا كنمتناو ح
  . تnٔخر الربي Oىل اTٔقل اجلوي ما �كو�ش فGه

فاح-ا كنمتناو، مايش µري معهم، مع واMد العدد دòل اSول، رمبا 
س;نوات تضاعفت Oدد الرMالت مع العامل  10إالخوان يعرفوا يف ٔ�قل من 

كام دòل املرات ومع اSول إالفريقGة fشلك ?بري Wدا، واTٓن رامك  3حبوايل 
تتابعون مشE-ا لرشق ٕافريقGا ا�يل ما اكن�ش، مشE-ا �ل�شاد، نريويب، 
وµادي منش;يو �لسودان، واTٓن كندرسو اجلو إالثيوبية، كنتفاوضو معهم، 
امحلد ¥ اTٓن النقل اجلوي دوليا ?يتطور، واجلزا�ر كنعتقدها ٔ�ولوية �لªس;بة 

العائالت، بل حىت ٕالينا نظرا لهذه العالقات التارخيية والعالقات بني 
  .العالقات التÉارية بني الب�²ن

  :الس;يد رئEس اجللسة
 . شكرا الس;يد الوز�ر

  .اللكمة MTٔد السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعقGب

  :املس�شار الس;يد عبد الصمد مرميي
  . شكرا الس;يد الوز�ر

بطبيعة احلال هذه الزòرات ال تقل ٔ�مهية وشnٔ� عن تá اليت تقام بني 
ðدا، خمW مÈ رشÖالرمح، وهذا م Zقالمي اجلنوبية يف ٕاطار صTٔت تندوف وا

سمعه اTٓن ساكنة، لEس فقط اTٔقالمي  ٔ�و .. مسعناه م-مك الس;يد الوز�ر ́و
املنطقة الرشقGة يف املغرب، ولكن حىت املنطقة الغربية يف اجلزا�ر اليت تعج 

  . �ملواطنني املغاربة
Ô مور فوق اخلالفات وبطبيعة احلال، حنن �متىن ٔ�نTٔكون هذه ا

الس;ياس;ية اليت تقوم Oىل مس;توòت ٔ�خرى، و�مثن هذا اvهود ا�ي 
تقومون به، و�سnٔل هللا س;ب¤انه وتعاىل ٔ�ن نصل ٕاىل هذا اخلط، Tٔنه فعال، 
بطبيعة احلال، ٕاذا اكنت ٕاجراءات Oىل مس;توى احلدود الربية لها zلفGاهتا، 

-ية لنصف ساOة س;تعين الكري ولكن Oىل املس;توى اجلوي مسافة زم 
  .�لªس;بة لهذه العائالت

  .شكرا لمك جمددا الس;يد الوز�ر

  :الس;يد رئEس اجللسة
 شكرا الس;يد املس�شارـ 

  .الرد Oىل التعقGب الس;يد الوز�ر

  :الس;يد وز�ر التجهزي والنقل وا�لوEWس�Gك
هذه ٔ�يضا فرصة �غي نقول �لس;يدات والسادة املس�شار�ن ٔ�نه اح-ا يف 

Sالتنا اz راسات ا�يلSل اòد العدد دMراسات ا�يل مقنا هبا مبناس;بة وا
  . س;نة فð يتعلق �لطريان املدين 20اTٓن عند� تصور من هنا ل 

س;نة  20هذه احلكومة ٔ�هنت الربامج اليت وWدهتا وO�ٔدت �رامج ل 
كة املق�Z يف اكفة اvاالت، اك�ن املياه، اك�ن الطاقة، ٕاىل µري ذâ، يف الش;ب

الطرقGة، يف الش;بكة السككGة، يف ش;بكة النقل اجلوي، يف اجلانب البحري 
واملينايئ، يف اvال ا�لوEWس�Gيك ا�يل µادي خييل ٕان شاء هللا �ٓفاق 

  . مس;تق�لية �لªس;بة �لبالد دòلنا
اح-ا كنتصورو بnٔنه يف النقل اجلوي µادي يضاعف، عند� اTٓن 

مليون،  75نوصلو حلوايل  µادي 2035مليون، كنقدرو  18?يدzلو 
و�â اTٓن اك�ن حىت معل Oىل مس;توى تطو�ر املوا¬ وتقوية الرشكة 
الوطنية وفhح اTٔجواء مع ٔ�كرث من دوÕ، واح-ا مقhنعني عند� مع اجلزا�ر 
راه مايش فقط µري هاذ اليش، رمبا مع اجلزا�ر لو اكن لقاو يش صيغة 

ور، Tٔن هام عندمه رشكة واح-ا �لرشكتني �كونو راحبني، Tٔن هذا هو التص
عند� رشكة، راه كنعتقد ٔ�كرث من مدينة مع ٔ�كرث من مدينة يف املغرب ميكن 

  .لنا �ربطومه
اTٓن بدينا بقضية املفاوضات، �متناو ٔ�هنا تعطي ٕان شاء هللا نتاجئ، بل 
حىت مع الس;نغال وهذه fرشى لٕالخوان، ٔ�ننا كنتفاوضو اTٓن ما بني داكر 

Tٔن هذا اكن مطلب من 0هتم ومطلب من 0تنا، Tٔن مه وما بني فاس، 
  .فاس �لªس;بة ٕا�هيم يعين و0ة رضورية ؤ�ساس;ية

  :الس;يد رئEس اجللسة
 .شكرا الس;يد الوز�ر

منر اTٓن ٕاىل السؤال الثاين واzTٔري موضوOه اخلط السكيك بني مرا�ش 
مجموOة  ؤ�اكد�ر واTٔقالمي الصحراوية، اللكمة MTٔد السادة املس�شار�ن من

  . الكونفدرالية اSميقراطية �لشغل لتقدمي السؤال
  .تفضيل الس;يدة املس�شارة

  :املس�شارة الس;يدة رWاء الكساب
  الس;يد الرئEس،
  الس;يدة الوز�رة،

  الس;يد�ن الوز�ر�ن،
  الس;يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
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 يلعب النقل السكيك دورا هاما يف ¼قhصاد الوطين ويعترب M�ٔد ٔ�مه
وسائل النقل �لªس;بة �لمسافر�ن و�لªس;بة �لبضائع ؤ�كرثها ٔ�م-ا وحفاظا 

  . Oىل البHEة
̧ٔسف نالحظ ٔ�ن هناك مجموOة من اTٔقالمي، وOىل رٔ�سها اTٔقالمي  ولكن ل
اجلنوبية حمرومة ومضهنا الصحراء، بطبيعة احلال، املغربية حمرومة من هذه 

ذ س;نوات عن النقل السكيك اخلدمة العمومGة، وقد يعين مسعنا من ق�ل م-
̧ٔسف هذا مرشوع مل �ر النور بعد   . ملدينة ٔ�اكد�ر، ولكن ل

�ا �سائلمك، الس;يد الوز�ر، عن هاذ املرشوع سريى النور ٔ�م ال؟ 
وهل اTٔقالمي اجلنوبية واTٔقالمي اTٔخرى احملرومة من هذه اخلدمة العمومGة، 

  ٔ�لEس لها احلق يف هذه اخلدمة العمومGة؟ 
  .وشكرا

  : الس;يد رئEس اجللسة
  . شكرا الس;يدة املس�شارة

  .لمك اللكمة الس;يد الوز�ر لٕالWابة Oىل السؤال

  :الس;يد وز�ر التجهزي والنقل وا�لوEWس�Gك
  املس�شارة احملرتمة، 

�لعكس، لها احلق يعين ٔ�بدٔ� هبذه، Tٔنه احلق يف التنقل، بطبيعة احلال، 
  . مرZM لها وس;يلهتاتوفري الوس;يZ، وبطبيعة احلال لك جGل ولك 

ٔ�هنينا ما Ðسمى �Îطط السكيك حلجم  2016-2015ٔ�� تتعرفوا بnٔنه 
¼س�wرات، اTٓن يف هاذ امخلس س;نوات ما بني القطار الرسيع وتnٔهيل 

مليار  33الش;بكة، تثGªة يف اجتاه مرا�ش، تثGªة يف اجتاه الق-يطرة، الكهر�، 
  . �wرات يف الش;بكة السككGةمليار دòل اSرمه اس  33دòل اSرمه، 

قالمي واجلهات ا�يل ما واصالش لها  ̧ٔ طبعا، املس;تق�ل µادي منش;يو ل
السكة، و�â اك�ن اTٓن اSراسة يف اجتاه �مكلوا لبين مالل، Tٔن واصلني 

  . Mد النوا� دòل خريبكة، واد زم، µادي منش;يو اك�ن دراسة
ÕالWٓن اك�ن دراسة �ش منش;يو �لجنوب، وTاكن خطابه  وا áامل

واحض يف ذ?رى اTٔربعني �لمسرية اخلرضاء بnٔنه السكك احلديدية، �ٕالضافة 
�لطريق س;نذهب ج-و�، طبعا املقطع ا�يل عندو ٔ�ولوية اTٓن هو مقطع 

  . ٔ�اكد�ر - مرا�ش، يعين مرا�ش 
اTٔمهية دòل هاذ اليش، بطبيعة احلال، اك�ن طلب ٔ�نه ٔ�اكد�ر مركز 

ا�ش مركز س;يا�، اSار البيضاء مركز س;يا� اقhصادي وس;يا�، مر 
  . واقhصادي، الربط بني ثالثة داملراكز ٔ�?يد µادي يnٔ^ر Oىل معدل ا�منو

ملا تنفكرو يف الش;بكة السككGة ما تنفكروش فقط يف السفر دòل 
املواطنني، يعين املسافر�ن، تناzذو بعني ¼عتبار نقل البضائع، واTٓن حىت 

 دòل البHEة، اTٓن التوWه العاملي هو ´شجيع ما هاذ اليش (COP21)هاذ 
Ðسمى �لتنقالت الصديقة �لبHEة، من zالل اTٓن س;يارات وشاح-ات ا�يل 

  . يه، ولكن ٔ�يضا ´شجيع النقل السكيك

اTٓن اSراسات راه اح-ا تنقومو هبا �ش مرة ٔ�خرى حنجزو 
(couloir)يعين حىت يف اجتاه ٔ�قىص ، .  

 ªس;بة �لش;بكة اجلديدة يف وميكن ليا نقول لمك سªراسات �لSي هذه اºهن
س;نة املق�Z، ولكن اTٔولوية كام قلت لمك، هذا  20املغرب يف ٔ�فق ٔ�يضا 

  .مقطع a ٔ�ولويته وخطاب WالÕ املá اكن واحض يف هذا اvال

  :الس;يد رئEس اجللسة
  . شكرا الس;يد الوز�ر

  .الس;يد املس�شار لمك لكمة يف ٕاطار التعقGب

  :الس;يد عبد احلق EMساناملس�شار 
  .شكرا الس;يد الرئEس

  الس;يدان الوز�ران احملرتمان،
  الس;يدة الوز�رة احملرتمة، 

  السادة والس;يدات املس�شار�ن احملرتمني واحملرتمات، 
يف احلقGقة ٔ�� ٔ�س;تغرب ٔ�ن ٔ�مسع من الس;يد الوز�ر Oىل ٔ�نه اح-ا òاله 

  . µ(couloir)ادي ند�رو اSراسات وس;نحجز املسار وال 
فالس;يد املد�ر العام �لمكhب الوطين �لسكك احلديدية رصح يف يش 
ندوة حصفGة، وقال بnٔنه اSراسات موجودة وzاصو ينطلق، يف الندوة 

قالها اليس ربيع خلليع املد�ر العام �لمكhب  2015الصحفGة دòل يوليوز 
  . الوطين �لسكك احلديدية

لعيون، قال بnٔنه هاذ واخلطاب دòل WالÕ املá محمد السادس يف ا
الربط دòل اTٔقالمي اجلنوبية �لسكك احلديدية عندو ٔ�ولوية، اTٓن ما 
عرف-اش واش هاذ اSراسات اكينة؟ واش هاذ املرشوع غيخرج حلزي 

س;نة؟ Tٔنه ال يعقل ٔ�ن يمت ربط املناطق دòل  20الوجود وال من هنا 
حبال اTٔقالمي  �لقطار الفائق الرسOة وتبقى م-اطق )TGV11(الشامل ب 

اجلنوبية ؤ�اكد�ر واخلط الثاين يف اجتاه ورزازات وتنغري والراش;يدية يبقى ما 
اكيªش، ٔ�وال µري حبال ذاك الطرف دòل طنÉة، تطوان، ما �كو�ش، ٔ�و ال 

  . بين مالل، خريبكة ما �كو�ش
فال يعقل ٔ�نه يبقى يمت التعامل مع املناطق دòل املغرب هباذ ا�متيزي ما 

ناطق، Tٔنه حىت إالدماج اvايل دòل اTٔقالمي اجلنوبية، راه Èم Wدا بني امل 
ربطه �لسكك احلديدية، ما كنفهموش ?يف ي��ذل 0ود ?برية، يف ٔ�نه 
الوMدة الرتابية، ولكن µري هذاك الربط السكيك مع اTٔقالمي الصحراوية ما 

hادي يد�ر التمنية ¼قµ لام ٔ�نهO ،صادية، ?يف �كو�ش وما تعطاهش ٔ�ولوية
ما قلتو نقل البضائع وÔمنية الس;ياMة، وٕان اكن راه اك�ن عند� تفاوت يف هاذ 
املسÕٔn هذا، راه كنقولو �غيني �منيو الس;ياMة، ولكن كنلقاو بعض الفضاحئ 
ا�يل غريبة، ?يف ٔ�ن رشكة ٕايطالية تغادر ف-دق يف مدينة ٔ�اكد�ر، ف-دق 

)Valtur(،د ما حياس;هباM زيد وحىت يشÔىل مس;توى ، وO...  

                                                 
11 Train à Grande Vitesse 
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  شكرا الس;يد الرئEس

  :الس;يد رئEس اجللسة
  . شكرا الس;يد املس�شار

  .الس;يد الوز�ر لمك احلق يف الرد Oىل التعقGب

  :الس;يد وز�ر النقل والتجهزي وا�لوEWس�Gك
كنقدر، بطبيعة احلال، Tٔن هذا هو دور دòل ممثيل اTٔمة، مايش 

  .. متيزي، ٔ�� كنمتىن اTٔمر يؤzذ
ي تبغي تقاد واMد البالد كتد�ر اTٔولوòت، يه قضية يه ميل µاد

  . �رجمة
، اTٓن 1800?يلومرت وال يف الطريق الس;يارة  2000اTٓن سالينا هاذ 

امحلد ¥ µادي ندوزو ملناطق ٔ�خرى، يه قضية �رجمة وفق ٔ�ولوòت، كام 
  . قلت â حتدد اسرتاجتيا

مرZM "اTٓن مرZM اجلنوب، Wاء خطاب WالÕ املá واحضا، 
امليناء دòل اSاZz، تطو�ر مGناء : ، اجلنوب اTٓن تداروا فGه موا¬"اجلنوب

العيون، امليناء دòل طرفاية، امليناء دòل بوWدور، اس�wرات خضمة، 
الطريق ا�يل ٔ�عطاه WالÕ املá، النقل اجلوي ا�يل ٔ�نقصنا اللكفة دòلو 

  . و Oىل النقل السكيك، Wا الوقت �ش نتلكم%50اSاzيل Oىل اTٔقل ب 
فلام نقول اSراسات، راه ٔ�¯ الكرمي، ?يلومرت دòل السكة احلديدية 
  كتحتاج ٕاىل دراسة دòل س;نوات، ففهيا اSراسة دòل املسار، فهيا اSراسة 

التق-ية، فهيا اSراسة املالية، فهيا واMد العدد دòل اSراسات، ق�ل ما تبدا 
قة بناء Oىل الطريق الÛس;ييك مبعىن كتحفر، فاكنت دارت دراسات ساب

?يلومرت،  220?يلومرت، اليوم تبني بnٔننا غننطلقو ٕاىل طريق رسيع دòل  160
، حفيE-ا اSراسات، Tٔن لكام زديت يف الرسOة نوعية البGªة 160ما غند�روش 

التحتية ?يخصك تغريها، فاTٓن هاذي يه اSراسات ا�يل كنقوم هبا، وا�يل 
µ ادي يتطرح يف الرب�مج ٕان شاء هللابطبيعة احلال .  

 - 220ا�يل كنقول لمك، اSراسات ا�يل كنقومو هبا فهيا القطار الرسيع 
�ش �مكلوها، فهيا تnٔهيل الش;بكة املوجودة اTٓن �ش  320حىت  260

  .. الكهربة حبال ا�يل µرتحبنا، وفهيا
مك، ما امسح يل µري �زيد هاذي فرصة، ٕاىل بغيتو جنيو �لÉان نعرضو Oلي

Ðسمى �لقطار اجلهوي، ما ميكªش مرا�ش ما �كو�ش عندها قطار 0وي، 
فاس، هاذو  –اSار البيضاء ما �كو�ش قطار 0وي، مك-اس  -الر�ط 

هام اSراسات ا�يل فهيا ما هو مhقدم وفهيا ما هو Wديد ٕان شاء هللا 
Zال املق�Ģٔج   .ل

  :الس;يد رئEس اجللسة
  .شكرا الس;يد الوز�ر

  . Oىل املسامهة ؤ�شكرمك
  .ؤ�شكر امجليع Oىل مسامههتم

  .ورفعت اجللسة


