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  امخلسنيو  اديةاحل اجللسةحمرض 

  ).م2016ماي  31(هـ 1437شعبان  24الثال6ء : التارخي
ئHس اخلليفة اخلامس لر ، املس�شارة السDيدة BئA م@ة التازي: الرئاسة
  .اIلس

الرابعة واSق@قة  سابعة، ابتداء من الساMة ال ائقدقمثاين و  ةساM: التوق@ت
  .والعرش�ن مساءا

  .شة اXٔسDئA الشفهيةمZاق : Yدول اXٔعامل

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

 :املس�شارة السDيدة BئA م@ة التازي، رئHسة اجللسة
 .صالة والسالم Mىل ٔ�رشف املرسلنيcسم هللا الرمحن الرحمي وال

  .M�ٔلن عن افiتاح اجللسة
  السDيدmن الوز�رmن احملرتمiان،

  السادة الوزراء احملرتمون،
 Dيدات املس�شارات احملرتمات،الس  

  السادة املس�شارون احملرتمون،
من اSسDتور، ووفقا ملقiضيات النظام  100معال بoٔحاكم الفصل 

اSاyيل Iلس املس�شار�ن خيصص اIلس هذه اجللسة XٔسDئA السادة 
  .املس�شار�ن ؤ�جوبة احلكومة Mلهيا

امل، ٔ�عطي وق�ل الرشوع يف تناول اXٔسDئA املدرYة يف Yدول اXٔع
  . اللكمة �لسDيد اXٔمني ٕالطالع اIلس Mىل ما Yد من مراسالت وٕاMالBت

  .اللكمة �لسDيد اXٔمني

  :املس�شار السDيد ٔ�محد خلريف، ٔ�مني اIلس
  .شكرا السDيدة الرئHسة

  السادة الوزراء،
  السDيدmن الوز�رmن،

  ،السادة املس�شار�ن
بة Sى وز�رة الطاقة توصلت الرئاسة بطلب من السDيدة الوز�رة املنتد

واملعادن واملاء والب�Hة امللكفة �ملاء، ٕ�دراج السؤال الفريد املوYه لوزارهتا يف 
  . بداية اجللسة الرتباطها ب�شاط حكويم

 31و�ل�سDبة لٔ�سDئA اليت توصلت هبا الرئاسة ٕاىل �اية يوم الثال6ء 
  :، فه�ي اكلتايل2016ماي 

  ؛M :22دد اXٔسDئA الشفهية
 ٔXدد اMابيةiالك AئD20: س.  

  .شكرا السDيدة الرئHسة

  :السDيدة رئHسة اجللسة
  . شكرا السDيد اXٔمني

ندرة املياه " سDهتل Yدول ٔ�عاملنا �لسؤال املوYه لقطاع املاء، وموضوMه 
  ".يف بعض املناطق اجلنوبية الرشق@ة �لمغرب

اللكمة Xٔ¨د السادة املس�شار�ن من مجموMة العمل التقديم لتقدمي 
  .الالسؤ 

  :املس�شار السDيد Mدي جشري
  .شكرا السDيدة الرئHسة
  السDيدmن الوز�رmن،

  السادة الوزراء،
  ،السDيدات والسادة املس�شارون

 سائلمك، السDيدة الوز�رة احملرتمة، Mىل النقص احلاد يف املوارد املائية 
�Xٔقالمي اجلنوبية الرشق@ة �لمملكة، ؤ�خص �¬»ر ٕاقلمي ورزازات، زا»ورة، 

راشDيدية، تنغري، وعن التدابري اليت س�i±ذوهنا لوضع احلد ٔ�و عن الرؤية ال
  ف¶ خيص تدبري الندرة دµل هاذ املادة احليوية يف هاذ املناطق؟ 

  .وشكرا

  :السDيدة رئHسة اجللسة
  . شكرا السDيد املس�شار

  .اللكمة �لسDيدة الوز�رة لٕالYابة Mىل السؤال

املنتدبة Sى وز�ر الطاقة واملعادن  السDيدة رشفات اليدري ٔ�ف@الل الوز�رة
  :واملاء والب�Hة امللكفة �ملاء

  .شكرا السDيدة الرئHسة
  السDيدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

  . يف البداية ٔ�ود ٔ�ن �ٔشكر السDيد املس�شار Mىل هذا السؤال
�لفعل مZطقة اجلنوب الرشيق يه مZطقة معروفة جبفاف ب�@وي 

ئية سواء اكنت مهنا سطحية ٔ�و جوف@ة، وا�يل كمتزي وحمدودية املوارد املا
سDنوµ بوا¨د العجز ال من Bح@ة ال�ساقطات وال من Bح@ة ٔ�يضا الواردات 
املائية، ٔ�و يف ¨اÁ ما وYدت هذه املوارد وخصوصا مهنا اجلوف@ة تتكون 

  . اجلودة دµلها يعين جودة مiدهورة مما حيد من اس�Âرها واسDتغاللها
ا املشلك قامت الوزارة Mىل اXٔقل يف ظرف سDن�ني ٕ�خراج ملعاجلة هذ

مشاريع هيلكية، من املمكن ٔ�هنا Èشلك ٕاYابة هنائية ملشلك املاء �لك ٔ�قالمي 
  .ورزازات، الراشDيدية، تنغري، زا»ورة ٕاىل ¨دود حمام@د الغزالن

ولك Ëس�Âرات يعين يف yالل هاذ الثالث سDنوات اyXٔرية وÉت 
دالسدود كربى،  3وÉت لهاذ املنطقة، حبيث عرفت  Xٔ�%80ساس ٔ�و 

سد قدوسة مبنطقة بوذنHب، سد ٔ�كدز ٔ�يضا يف ٕاقلمي زا»ورة ا�يل �Hشلك 
وا¨د إالضافة نوعية �لمنظومة املائية �Xٔقالمي، وسد تودغى ٕ�قلمي تنغري ا�يل 
�ادي تنطلق مZو القZاة اجلهوية، ٕاىل ¨دود m»ونHت ٕاىل ¨دود mزBخت 
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ؤ�نيف �خلصوص، احلوض املعيرض ا�يل تتعرف خصاص .. عرفا�يل غت
  . ¨اد يف املوارد املائية

وريÂ خترج �لوجود، Xٔهنا yاصها وقت �ش تنجز هاذ السدود، قامت 
الوزارة ٔ�يضا بتعبئة املوارد املائية اجلوف@ة عن طريق تعميق ËسDتكشاف 

Éل مواY�ٔ ٓ�ر منXثقاب واXٔيل ضد هاذ املوارد وجتهزي ا�ة اخلصاص ا
  . تتعرفو اYل هاذ املناطق واملراكز
  . شكرا لمك السDيد املس�شار

  :السDيدة رئHسة اجللسة
  . اللكمة Xٔ¨د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعق@ب

  :املس�شار السDيد Mدي جشري
 شكرمك السDيدة الوز�رة Mىل جوا�مك، وMىل إالسرتاتيجية واملقاربة ا�يل 

�لàد من هاذ الظاهرة دµل حش املياه فهاذ املنطقة�ادي Þهنجوها مسDتق�ال  .  
و شكرمك كذM áىل العداÁ اIالية ا�يل حق@قة بدينا تنلمسوها، حبيث 
ٔ�نه يف مجيع تقريبا املناطق كنحسو بوا¨د التواYد دµل ٔ�وراش دµل 

  . امل�شoٓت يف هاذ اIال هذا
ام مربجمني يف كذá مZاسDبة �ش  شكرمك Mىل السدود الثالثة، ا�يل ه

  .mف@اللت، سد تود�ة، سد ٔ�كدز، سد قدوسة-اXٔحواض دµل درMة
طرحZا هذا السؤال السDيدة الوز�رة احملرتمة، نظرا لوا¨د العدد دµل 

  :إال»راهات
mف@اللت بدا يف -ٔ�وال، كام تتعرفوا بoٔن اIلس اجلهوي الفيت دµل درMة

ه وا¨د العدد دµل املشاريع البناية دµل اåطط التمنوي دµلو، ا�يل ف@
  . æيلكة ا�يل يه حمتاYة ملوارد مائية æمة

تتعرفو كذá وا¨د النوع دµل اجلدلية، بل ٔ�كرث من هذا وا¨د النوع 
دµل التناقض ا�يل كنعرفوه فهاذ املنطقة، حبيث ٔ�نه مZاطق æددة يف وقت 

يعين النقص اXٔمطار �لف@ضاBت، مث هناك مZاطق ا�يل ك�سèلو فهيم وا¨د 
احلاد دµل املياه، وا�يل تنطلبو ٔ�نه هاذ اIهود ëسDمتر �ش حق@قة ٔ�ن مجيع 

  . املياه ا�يل يه، يعين ميكن يتعبoٔ يف هاذ املناطق هذا حىت ٔ�مسيتو
كذÞ áلكمتوا مشكورة Mىل القZوات اجلهوية ا�يل يه ٔ�صبحت 

ميك�شاي ٔ�ن  رضورة، Xٔن هناك مZاطق ا�يل املياه اجلوف@ة ما فهياش، وما
  .هاذ املناطق Þزود ٕاال عن طريق هاذ القZوات اجلهوية هاذي

مرة ٔ�خرى، السDيدة الوز�رة، كنقدمو لمك الشكر Mىل هاذ اXٔعامل لكها 
وMىل هاذ املقاربة وMىل هاذ الرؤية، Xٔنه كنعتربو بoٔنه يعين هاذ إالسرتاتيجية 

  ..ياهيه ا�يل ميكن ٔ�هنا تعاجل هاذ املشلك هذا دµل حش امل 

  :السDيدة رئHسة اجللسة
  .شكرا السDيد املس�شار

  . اòهت�ى الوقت
  .اللكمة �لسDيدة الوز�رة �لرد Mىل التعق@ب

السDيدة الوز�رة املنتدبة Sى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والب�Hة، امللكفة 
  :�ملاء

  . يف الواقع مل يرث زعام يش نقطة ا�يل ميكن òرد Mلهيا
مع املنظومة املائية من yالل امل�شoٓت املائية �لفعل اكن الهدف هو د

الكربى ا�يل عرفاهتا إالقلمي من Y�ٔل اس�Âر م@اه امحلوالت ا�يل كتجي ٕاال ما 
  . Bدرا

Xٔن �لفعل كتعرف املنطقة بعض اXٔح@ان ف@ضاBت، ولكن مايش 
بوا¨د يعين يف ٔ�وقات Bدرة، وبذá اكن ¨ارضا هو بناء هاذ التجهزيات 

ن Y�ٔل اس�Âر هاذ م@اه الف@ض عوض Þرùها متيش �لصàاري، املائية م
وختز�هنا من Y�ٔل سد اخلصاص ا�يل كتعرفوا لك اXٔقالمي دµل اجلنوب 

  .الرشيق
  .شكرا لمك السDيد املس�شار

  :السDيدة رئHسة اجللسة
  . شكرا السDيدة الوز�رة

ل ن�iقل �لسؤال اXٓين املوYه لقطاع التعمري وٕاMداد الرتاب الوطين، حو 
اXٔجواء اليت تعHشها الوزارة بعد التعيZHات اyXٔرية يف مZاصب املسؤولية "

  ".العليا
اللكمة Xٔ¨د السادة املس�شار�ن من الفريق ËسDتقاليل لتقدمي 

  .السؤال

السDيد عبد العز�ز عامري الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واIمتع 
  :املدين

امن انعقاد اجللسة مع Yلسة ٕاىل مسحيت السDيدة الرئHسة نظرا لزت 
Èرشيعية يف جملس النواب واليت يقدم فهيا السDيد وز�ر التعمري نصا هبذا 
اخلصوص، وكذá الرتباط السDيد وز�ر السكىن بتقدمي النص يف جملس 
النواب، نلمتس ٔ�ن يتقدم السؤال املوYه �لسDيد وز�ر السكىن ويؤخر 

  .السؤال املوYه �لسDيد وز�ر التعمري

  :ئHسة اجللسةالسDيدة ر 
العراق@ل "السؤال املوYه لقطاع السكىن وسDياسة املدينة، وموضوMه 

  ".اليت تعوق ٕاMادة هيلكة بعض اXٔح@اء مبدينة اSار البيضاء
واللكمة Xٔ¨د السادة املس�شار�ن من فريق التجمع الوطين لٔ�حرار 

  .لتقدمي السؤال

  :املس�شار السDيد محمد البكوري
  .شكرا السDيدة الرئHسة

  .السادة الوزراء، السDيدات الوز�رات
  .ٕاخواين املس�شار�ن، ٔ�خوايت املس�شارات

ٔ�وضاMا نفسDية " سDباتة"تعHش ساكنة � النرص و� الو¨دة مبقاطعة 
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صعبة، بفعل ما �روج هذه اµXٔم عن مصري الساكنة اليت س�سDتف@د من 
Sة اÉ ادة الهيلكة، واليت سامهت يف ٕاجنازه لك من جملسMار مرشوع ٕا

سطات وب�ية اSار البيضاء وجملس عامÁ اSار البيضاء واملد�رية  -البيضاء
العامة �لجامMات احمللية cرشاكة مع مؤسسة العمران، yاصة بعد ٕاخراج 
تصممي ا�هتيئة اجلديد ا¬ي Yاء بقدرة قادر مبرشوع هتيئة مسا¨ة خرضاء 

تباطؤ ٕاجناز  وٕا¨داث � صناعي، ومما فامق من تoٔزم نفسDية هذه الساكنة
  .هذا املرشوع، ح@ث صارت الساكنة Yد قلقة Mىل مصريها

òريد مZمك، السDيد الوز�ر، ٔ�جوبة ملاذا يتعرث ٕاجناز هذا املرشوع املهيلك 
  ؟ "سDباتة"مبنطقة 

وملاذا مل يمت ٕارشاك الساكنة يف ٕاMداد تصممي ا�هتيئة ا¬ي ٔ�خرج ٕاىل 
  الوجود يف ظروف �ري Mادية؟

  :لسةالسDيدة رئHسة اجل 
  . اشكر

  .اللكمة �لسDيد الوز�ر لٕالYابة Mىل السؤال

  :السDيد محمد ن
@ل بنعبد هللا وز�ر السكىن وسDياسة املدينة
  .شكرا السDيدة الرئHسة احملرتمة

  . شكرا السDيد املس�شار احملرتم Mىل سؤالمك
مدينة اSار البيضاء كام تعلمون حتظى بربامج ٕالMادة هيلكة Mدد »بري 

يف دفعة 6نية، وهذا لy�ٔذ �لك  72يف دفعة ٔ�وىل مث  18من اXٔح@اء، 
  .اXٔح@اء اليت توYد يف ¨اYة ٕاىل ٕاMادة هيلكهتا

ٕاMادة الهيلكة يه معلية معقدة، جند صعو�ت يف بعض اXٔح@ان مرتبطة 
ببطء املصادقة Mىل Þراخ@ص التصاممي، مرتبطة ببطء يف Þرح@ل الساكنة 

  . املتواYدة Mىل الطرقات
نا عندما òريد ٔ�ن نصل ٕاىل التصف@ف، مبعىن متر�ر الطرقات، تعلمون ٔ�ن 

جند اSور ٔ�مامZا، و�لتايل من الصعوبة مباكن ٔ�ننا نقلعو هاذوك اSيور ومنروا 
A مiقدمة   . ٕاىل م̈ر

بطء ٕاجناز كذá بعض اXٔشغال املو»وÁ لرشاكء ٕامناء ف¶ خيص الرصف 
يه و� الو¨دة كذá من الصحي ٔ�و التجهزي، و� النرص ا�يل كتلكموا Mل 

اXٔح@اء اليت تعاين Mىل هذا املسDتوى، وٕان اكن اSراسات الطبوغراف@ة هبذه 
  :اXٔح@اء �لضبط، � النرص Mىل وYه اخلصوص مiقدمة ٔ�و مZهتية

  ؛%70: اSراسات التقZية -
مع MËرتاف بoٔنه هناك كذá بطء ا¬ي يتعني  %25تقدم اXٔشغال  -

  . جتاوزه
دراسة املوضوع م�ارشة معمك، ولكن كذá مع املعنيني وسDنعمل Mىل 

  .�Xٔمر من Y�ٔل تقدمي اXٔشغال بوترية ٔ�رسع ٕان شاء هللا

  :السDيدة رئHسة اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة Xٔ¨د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعق@ب

  :املس�شار السDيد محمد البكوري
  . شكرا السDيد الوز�ر Mىل جوا�مك الرصحي

انطلقت  2011بoٔن هناك بطء يف اXٔشغال، فعال مZذ وقد اMرتفمت 
ٔ�شغال ٕاMادة الهيلكة لهذ�ن احليني ومازالت Þراوح ماكهنا، وهناك تyٔoري »بري 
يف ٕاجناز هذا املرشوع، هو ëسري ببطء شديد، الساكن يعانون، السDيد 
الوز�ر، من مشالك جراء Mدم ٕامتام هذا املرشوع ا¬ي Èرشف Mليه 

ىت ي�سDىن لهؤالء الساكن العHش cسالم وبطمoٔنZHة مؤسسة العمران، وح
  . داyل هذه اXٔح@اء عندما Þكون Yاهزة

كذá هؤالء الساكنة، السDيد الوز�ر، ëشDتكون بoٔن لHس هناك مرافق 
اج�عية يف هذه اXٔما»ن، ويقال بoٔن هناك بعض املس�مثر�ن ا¬�ن ينجزون 

ربامج اج�عية، م�ل م�ال بعض املشاريع السكZية مل يمت حهثم Mىل املشاركة ب
áباب، ٕاىل �ري ذDد وال دار الشèبناء مدرسة وال مس .  

كذá، السDيد الوز�ر، املصري دالبعض الساكنة ا¬�ن Yاؤوا يف احلزام 
اXٔخرض ا¬ي ٔ�قره تصممي ا�هتيئة، كذá ي�ساءلون عن مصريمه، »يف ٔ�هنم 

�هتيئة ا�يل يف مل يمت ٕارشاùهم يف تقر�ر بعض مصري هذا التصممي دµل ا
احلق@قة اكن ëس
ب هلم بعض املشالك، yاصة ما بني العائالت الفقرية اليت 

  .Èسكن يف هذه اXٔح@اء
و¬á فoٔطلب مZمك، السDيد الوز�ر، العمل Mىل ٕاجياد ¨ل ٔ�وال ٕالجناز 
اXٔشغال يف ٔ�وقاهتا املعينة وكذá ٕالخراج هذه الساكنة من هذه املشالك 

  .اليت تعاòهيا ٕاىل اليوم
  .وشكرا

  :السDيدة رئHسة اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة á السDيد الوز�ر �لرد Mىل التعق@ب

  :السDيد وز�ر السكىن وسDياسة املدينة
  . شكرا

cرسMة Xٔقول لمك وتعلمون ذá بoٔنه جيب ٔ�ن ال ن�ىس ٔ�ن يف اXٔصل 
اXٔمر يتعلق cسكن �ري قانوين، لك هذه اXٔح@اء ا�يل كنعملو Mىل ٕاMادة 

علمون عن من بىن يف املناطق اخلرضاء مبعىن ٔ�نه �ري قانوين هيلكهتا، وت
  . مرتني

و�لتايل هذه من املشالك اليت نالقهيا واليت نعمل مع ذM áىل 
جتاوزها، مبعىن ٔ�ننا نyٔoذ بعني Ëعتبار ما هو مسDتعèل ٔ�مامZا، ونoٔيت يف 

A 6نية، كام نفعل م�ال �ل�سDبة ملدن الصف@ح عندما تزتايد اXٔرس ، نعمل م̈ر
  .Mىل ٕادراÉا كذá يف الربامج اåصصة ٕالMادة ٕاساكهنا

ف�á، سDنعمل Mىل اyXٔذ �لك هذه القضاµ املطرو¨ة، من Y�ٔل 
  .جتاوز لك املشالك اليت ٔ�رشمت ٕا�هيا ٕان شاء هللا
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  .شكرا

  :السDيدة رئHسة اجللسة
  . شكرا

نف السؤال اXٓين التايل، موYه لقطاع التعلمي العايل، وموضوMه الع 
اجلامعي، اللكمة Xٔ¨د السادة املس�شار�ن من فريق العداÁ والتمنية لتقدمي 

  .السؤال

  :املس�شار السDيد ن
@ل اXٔندلويس
  .cسم هللا الرمحن الرحمي
  .شكرا السDيدة الرئHسة

  السDيدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
  ،السDيدة الوز�رة احملرتمة

 ٔXة تعرف السا¨ة اجلامعية بني الف@نة واZHخرى ٔ�¨داث عنف مش
ومؤملة، اكن �ٓخرها ما تناقلته وسائل إالMالم حول نبoٔ حمامكة عنارص ت�متي 
لفصيل طاليب معروف بت
Zيه �لعنف ملسDت±دمة �لكية العلوم مبكZاس، 
اج�هيا يف حتد سافر ملؤسسة اSوÁ والقوانني اجلاري  وذá حبلق شعرها ̈و

  .هبا العمل
لهذا الفصيل املتطرف، ا¬ي يعيث يف ويه سلو»يات شاذة وممهنèة 

  .اجلامعات فسادا وصل يف بعض احلاالت ٕاىل ٕازهاق اXٔرواح
¬ا  سائلمك، السDيدة الوز�رة، عام سDتقومون به لردع هذه التèاوزات 
والسلواكت اخلطرية Mىل النظام العام واحلياة اجلامعية، و�لàد من ظاهرة 

  العنف �جلامعة املغربية؟

  :اجللسةالسDيدة رئHسة 
  . شكرا

  .اللكمة �لسDيدة الوز�رة لٕالYابة Mىل السؤال

السDيدة مجيA مصيل الوز�رة املنتدبة Sى وز�ر التعلمي العايل والبحث 
  :العلمي وÞكو�ن اXٔطر
  .شكرا السDيدة الرئHسة

  .شكرا الفريق احملرتم، والسDيد املس�شار Mىل هذا السؤال
جلواب اXٔسايس �ل�سDبة بداية، امسحوا يل ٔ�ن ٔ�ؤكد مرة ٔ�خرى ٔ�ن ا

لهذه املامرسات هو إالدانة اIمتعية ملثل هذه السلواكت اليت يعترب السكوت 
  .عهنا وMدم ٕاداòهتا، يعترب يف ¨د ذاته دعام معنوµ لها

فاليوم، اIمتع املغريب مدعو �لك ٔ�طيافه و�لك مكوBته ٕاىل اس�Zاكر 
  .ية »يف ما اكنتم�ل هذه السلواكت وجشهبا وMدم ٕاعطاهئا املرشوع 

كذXٔ ،áن خطورة هذا اXٔمر، ٔ�نه مرتبط �جلامعة، واجلامعة كام ال 
خيفى Mليمك مفروض ٔ�هنا فضاء �لعمل، �لمعرفة، �لبحث العلمي، �لتكو�ن، 

�لحوار.  

ٔ�كرث من ذá، البد من ٕادانة هذه السلواكت، Xٔنه ال ميكن ٔ�ن نق�ل ٔ�ن 
ءاته، وال ميكن ٔ�ن نق�ل ٔ�ن �زج �زج cشDباب مغريب »يف ما اكنت يعين ان�

هبذا الشDباب، ويف تoٔطريه بفكر حيمل، وخبطاب حيمل احلقد والكراهية، 
  .ويدعو لHس فقط �لعنف ولكن لٕالجرام

فاحلدث ا¬ي Þلكممت عنه، السDيد املس�شار، مل يعد فقط جمرد عنف 
لفظي ٔ�و عنف يعين يصنف مضن العنف، ولكن انتقلنا ٕاىل تصنيف �ٓخر 

  .امئوهو اجلر 
و�لتايل، عندما نتàدث عن هذه اجلرامئ، فالقانون املغريب جيرæا 

  .�لرضب واجلرح وا�هتديد وإاليذاء و�ريها، فه�ي جمرمة
و�لتايل هاذي مZاسDبة Xٔؤكد مرة ٔ�خرى، حرص وزارة التعلمي العايل 
Mىل ت
ين مقاربة احلزم يف م�ل هذه احلاالت بت�سDيق mم مع خمتلف 

  .املتدyلني
امسحوا يل ٔ�ن ٔ�تقدم �لشكر لوزارة اSاyلية، و�لسلطات احمللية  وهنا

Mىل دمعهم اSامئ ملؤسسات التعلمي العايل، وXٔؤكد بoٔن هناك حرص Mىل 
احلزم يف هذه احملطات واSعوة، بل إالمضاء يف تطبيق مقiضيات النظام 
اSاyيل ا¬ي تنفذه اIالس التoٔدي
@ة، وا¬ي يبدٔ�، سواء Mىل مسDتوى 
اXٔح@اء اجلامعية ٔ�و Mىل مؤسسات التعلمي العايل، يبدٔ� من إالنذار ٕاىل 

  .الفصل ا�هنايئ
كذá، تطبيق مقiضيات املنع، مZع املنàة للك ٔ�و توق@ف املنàة للك 
من يث
ت يف حقه التورط يف م�ل هذه السلواكت املدانة، بل ٔ�كرث من 

ا ٔ�م�A كثرية يف ذá، احلرمان من احلي اجلامعي ٕان اكن مسDتف@دا، وSين
  .تطبيق مقiضيات هذا القانون

ٕاذن، اليوم كذá، هاذي مZاسDبة Xٔؤكد ٔ�نه مت بت�سDيق مع وزارة 
العدل Mرب جلان اشDتغلت مZذ ٔ�شهر، حتاول ٔ�ن Þرصد الظاهرة وتتابعها، 

 800وا�يل يه �ملناسDبة معزوXٔ ،Áن اجلامعة املغربية اليوم، امحلد (، 
حقها يف التoٔطري ويف التعمل ويف البحث العلمي ٔ�لف طالب متارس يعين 

  .�لك طمoٔنZHة
ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�ؤكد ٔ�نه اليوم، يف القانون اجلنايئ ا¬ي سDيعرض مرشوع 
قانون اجلنايئ، يتضمن التoٔطري القانوين حملارصة هذه الظاهرة، و�لتعامل معها 

قA �حلزم املطلوب، Xٔنه عندما يتعلق اXٔمر بعرقA سري مرفق معويم ٔ�و عر 
ËمàiاBت ٔ�و مZع الطلبة من اجiياز ËمàiاBت، فهناك توYه اليوم ٕاىل 

  .التoٔطري القانوين يف هذا الشoٔن
  .وشكرا

  :السDيدة رئHسة اجللسة
  . شكرا �لسDيدة الوز�رة

  .اللكمة Xٔ¨د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعق@ب
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  :املس�شار السDيد ن
@ل شDيخي
  .شكرا السDيدة الرئHسة

  لوز�رة احملرتمة،السDيدة ا
  السادة الوزراء احملرتمني،

  السDيدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
ٔ�سDتغل هذه الفرصة �مس فريق العداÁ والتمنية، يك Y�ٔدد تنديدB لهذه 
اXٔساليب اهلمجية اليت قامت هبا هذه العنارص احملسوبة ٔ�و املنمتية ٕاىل 

ل دµلو لكها مؤطرة مبهنج فصيل معروف داyل اجلامعة ا�يل ٔ�صبحت اXٔعام
  . العنف ومبهنج الكراهية

احZا كنعتربو بoٔن هذه ٔ�ساليب بعيدة عن اXٔجواء اليت ي��غي ٔ�ن Èسود 
داyل اجلامعة ا�يل يه اXٔجواء دµل العمل، ٔ�جواء دµل املعرفة، ٔ�جواء دµل 

  . احلرية، اXٔجواء دµل حسن تدبري Ëخiالف يف ٕاطار حضاري
روض ٔ�هنا تعطي ا�منوذج �لمجمتع، و�لتايل احZا اجلامعة من املف

ك�سDتغربو لهذه اXٔساليب، ونلفت Ëن��اه كذá ٕاىل ٔ�نه �روج -م قوي 
Mىل ٔ�ن هذا الفصيل ٔ�و هذه العنارص مدعومة مع اXٔسف الشديد من 
Éات من yارج اجلامعة اليت تؤطرها وتوفر لها اSمع، و�لتايل حنن ندعو 

فiح حتق@ق يف املوضوع وÞرتHب اجلزاءات الرضورية من  اجلهات اåتصة ٕاىل
  . Y�ٔل حامية Yامعتنا من هاته اXٔساليب املشZHة

  السDيدة الوز�رة احملرتمة،
حنن Mىل بعد ٔ�سDبوMني من هذا احلادث املؤمل، òريد مZمك ٔ�ن تعمتدوا 
 املقاربة اليت ذ»رمتوها، ؤ�ن تفعلوا فعال بقوة وحبزم إالجراءات دµل اIالس

  . التoٔدي
@ة
ندعو كذá السلطات القضائية واXٔمZية ٕاىل اع�د مقاربة اس��اق@ة من 
Y�ٔل ؤ�د مجيع احملاوالت الرام@ة ٕاىل املس �السDتقرار واXٔمن يف اجلامعة 
دµلنا حىت تظل مZارة �لعمل، مZارة �لمعرفة ولHس جماال لتصف@ة حسا�ت 

  .سDياسوية ضيقة
  .شكرا السDيدة الرئHسة

  :رئHسة اجللسة السDيدة
  . شكرا السDيد املس�شار

ندوزو �لسؤال املوايل، والسؤال اXٓين اXٔول املوYه لقطاع االتصال 
  ".وضعية املكiب املغريب حلقوق املؤلفني ؤ�وضاع العاملني به"وموضوMه 

اللكمة Xٔ¨د السادة املس�شار�ن من فريق Ëحتاد املغريب �لشغل 
 .لتقدمي السؤال

  :ة فاطمة الزهراء اليحياوياملس�شارة السDيد
  .شكرا السDيدة الرئHسة

  السDيدات والسادة الوزراء،
  السDيدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

السDيد الوز�ر، ما يه إالجراءات والتدابري اليت اختذمتوها من Y�ٔل 
Ëرتقاء مبسDتوى ٔ�داء املكiب املغريب حلقوق املؤلفني حىت ëسا�ر التحوالت 

  يعرفها هذا اIال؟ والتطورات اليت

  :السDيدة رئHسة اجللسة
 .تفضل السDيد الوز�ر

  :السDيد مصطفى اخللفي وز�ر إالتصال الناطق الرمسي �مس احلكومة
  .cسم هللا الرمحن الرحمي

  :اختذ Mدد من إالجراءات، ٔ�مهها
ٔ�وال، العمل Mىل الرفع من ËسDت±الص دµل حقوق املؤلفني، وم�ال 

  ؛ %10فعت ب السDن�ني اyXٔريتني ارت
6نيا، ٕارساء ٔ�ساس قانوين السDت±الص هذه احلقوق بقرارات وزارية 

  صدرت يف اجلريدة الرمسية  Xٔول مرة؛
  6لثا، العمل Mىل حماربة القرصنة cسلسA من امحلالت؛ 

رابعا، اخلطوة دµل Yرب الرضر وحماربة القرصنة وحامية حقوق املؤلفني 
  ة؛عن طريق ٕارساء نظام ال�س±ة اخلاص

مث ٔ�يضا yامسا، وهذا اكن عندB ف@ه لقاء مع العاملني يف املكiب 
  .مجيعهم، اع�د نظام ٔ�سايس �لمسDت±دمني لضامن حقوقهم

  :السDيدة رئHسة اجللسة
 .اللكمة Xٔ¨د السادة املس�شار�ن

  :املس�شارة السDيدة وفاء القايض
  السDيدة الرئHسة احملرتمة،

  السDيدات والسادة الوزراء احملرتمون،
  السDيدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

  . شكرا السDيد الوز�ر Mىل جوا�مك
ٕاال ٔ�نه Sينا مجموMة من املالحظات اليت اسDتق@ناها من yالل ترصحيات 
فZانني وæنيني وذوي احلقوق من Éة، ومن Éة ٔ�خرى من yالل ما ورد 

  :، و سèل مهنا2014يف تقر�ر اIلس اMXٔىل �لحسا�ت لسDنة 
ر واس�@اء من الوضعية املزرية �لقطاع، يعHش املكiب املغريب تذم

حلقوق املؤلفني وضعا خمتال Mىل مجيع املسDتوµت التدبريية واملالية 
�لعديد من اXٔسDباب مهنا áواملؤسساتية، و�رجع ذ:  

Mدم تعيني مد�ر Mام �لمكiب، ومن شoٔن هذا الفراغ ٔ�ن Þكون 0 
�لمؤسسة؛ تoٔثريات سلبية Mىل السري العادي   

التباس الوضعية القانونية �لمكiب، فال هو مبؤسسة معوم@ة وال هبيئة 
yاصة وال هو يف وضعية املؤسسات شDبه العموم@ة، ال يتوفر Mىل نظام 
yاص �ملسDت±دمني والعاملني، لHس 0 نظام حماسDبايت وال خيضع Xٔي 

 تدق@ق ٕاداري ومايل؛ 
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رص ال
رشي العامل �ملكiب، غياب �رامج Þكوي�@ة وتدري
@ة لفائدة العن
 وهو ما ال ëساMد Mىل Þمنية موارده ونطاق مفاوضاته وتoٔثريه يف القطاع؛ 

  .ال يتوفر Mىل اXٓليات القانونية والتنظميية السرتYاع اSيون واملتoٔخرات
  :و�لخروج من هذه الوضعية، òرى يف Ëحتاد املغريب �لشغل

و شDبه معوم@ة قادرة رضورة العمل Mىل ٕا¨داث مؤسسة معوم@ة �ٔ  -
  Mىل مZح قوة قانونية �لمكiب؛

ٕا¨داث نظام ٔ�سايس yاص �ملسDت±دمني Mادل وحمفز وحيدد احلقوق  -
  والواج�ات؛

ضامن ËسDتقاللية �لمكiب عن لك التèاذ�ت السDياسDية من Y�ٔل  -
  الرفع من حرية إالبداع؛

  .yلق مZظومة ¨ديثة لالسDت±الص والتوزيع ونظام حماسDبايت -
، السDيد الوز�ر، ما وقع مؤخرا داyل املكiب من جهوم Mىل ولعل

ممارسات  شاط نقايب وتضييق Mىل احلرية النقابية خلري دليل Mىل رضورة 
  .ٕاMادة النظر يف سري املكiب

  .وشكرا السDيد الوز�ر

  :اجللسة رئHسةالسDيدة 

  .شكرا السDيدة املس�شارة
�لرد Mىل التعق@ب الوز�راللكمة �لسDيدة .  

  :ز�ر إالتصال الناطق الرمسي �مس احلكومةالسDيد و 
ٔ�وال، هذه مZاسDبة لشكر اIلس اMXٔىل �لحسا�ت Mىل تقر�ره، 

اكنت مZاسDبة لالسDتفادة من  2014وعندما قام بعملية Ëفàiاص يف 
  . yربته يف التدق@ق

ولكن ما تيعنHش ما اكي�ش تدق@ق، ق�ل ما جني اكن مكiب احملاسDبة 
  . 2011-2010جملس التدق@ق يف 

مث السDنوات اXٔخرى صدرت قرار وزاري دµل ٔ�ن املكiب تيخضع 
لنظام الصفقات العموم@ة، نظام احملاسDبة العموم@ة والنظام دµل الرتشDيح يف 

  .مZاصب املسؤولية، هذا املعطى اXٔول
»ون ٔ�ن ما اكي�ش نظام حماس
يت يف ¨ني ٔ�نه فاش Yاء اIلس اMXٔىل 

يف التقر�ر دµلو راه دار Yدول، وXٔول مرة احلسا�ت راه دار افàiاص و
  . احZا شكرBه Mلنا

6نيا، Mدم تعيني مد�ر �لمكiب Xٔن ا�لجنة ا�يل درست سDبع 
  . ÞرشDيàات ا�يل تقدمت ما وافقاÈش Mلهيم

  . فoٔيضا قدمZا �لجنة دµل النقا�ت املهنية ÞرشDيàات Yديدة
ش، B�ٔ يف اXٔول Ëلتباس يف الوضعية القانونية، ال، هذا ما ميكZلهي

دافعت Mىل فكرة مؤسسة معوم@ة ولكن ما ميكZلهيش �كون مؤسسة 
معوم@ة، Mالش؟ Xٔنه هيئة مسDتقA كتد�ر ٔ�موال دµل خواص، والقانون 

حسم الوضعية القانونية، �ٓشDنو قال؟ هيئة  60دµل حقوق املؤلف املادة 

تقدمة yاص �ل�سDيري امجلاعي، بناء Mىل ذá و»يف ما اك�ن يف اSول امل 
Þكون مجعية Mامة وËنت±ا�ت دµل اIلس دµل ال�سDيري وجلنة دامئة 

  . ملراق�ة توزيعات املنتخبة، وهاذ اليش ا�يل M�ٔلنت Mليه الشهر املايض
6لثا، بoٔنه ما اكي�ش نظام yاص �لمسDت±دمني، ال، مكiب اخلربة Yاء 

  . M�ٔد مرشوع وقلت بoٔنين �ادي نعمتدو
، ¨اليا Mدد �10ش Þمنية املوارد، يف ¨ني ارتفعت يف تيقول بoٔنه ما اكي 

، Þزاد 1000ق�ل ما جنيو اكن يف ¨دود  1200: 2015املسDتف@د�ن يف 
  . مسDتف@د 200

�ش نقدرو جحم اIهود، ال يف  1800حشال من Mدد املنخرطني؟ 
  . املوارد وال يف املسDتف@د�ن

ضائية، Mالش هاذ ËسرتYاع القانوين ��يون اك�ن، راه رحبنا دMاوى ق
 20اXٔساس القانوين �ش  سرتجعو اSيون مZني Yا؟ Yاء من ٔ�زيد من 

ل املشلك يف اجلريدة الرمسية وبدينا ترنحبوا  قرار وزاري ٔ�صدرته ووقعته ̈و
دMاوى قضائية يف وYدة، يف مراùش، يف ٔ�اكد�ر و�ريها من إالجراءات 

  .إالجيابية

  :السDيدة رئHسة اجللسة
  .ز�ر اòهت�ى الوقتشكرا السDيد الو 

  ".�رامج تلفزية yالل شهر رمضان"موضوMه  الثاينالسؤال 
  .واللكمة Xٔ¨د السادة املس�شار�ن من الفريق Ëشرتايك لتقدمي السؤال

  :السDيد اåتار صواب املس�شار
  .شكرا السDيدة الرئHسة

  السDيدات والسادة الوزراء،
  ،السDيدات والسادة املس�شار�ن

ز�ر، عن ËسDتعدادات التلفزية لشهر رمضان وفق  سائلمك، السDيد الو 
  ما يضمن جودة املنتوج الوطين التلفزي؟

  .وشكرا

  :اجللسة رئHسةالسDيدة 
  .اللكمة �لسDيد الوز�ر لٕالYابة Mىل السؤال

  :السDيد وز�ر إالتصال الناطق الرمسي �مس احلكومة
ٔ�وال، ٔ�شكر السDيد املس�شار من الفريق Ëشرتايك، كام ٔ�شكر 

وان يف إالحتاد املغريب �لشغل، Xٔنه فعال السؤال ëساMدB يف مسار إالخ
  . إالصالح

قلت، فعال اك�ن ËسDتعدادات، Xٔنه هاذ السDنة دارت نظام طلبات 
العروض اخلاصة �رمضان cشلك م�كر، اجلديد هاذ السDنة هو توYه �ٔكرب 

  .ٕانتاج وطين 90%حنو إالنتاج الوطين، تقريبا �ادي نوصلوا ل
الثاين هاذ السDنة، هو التوYه حنو اعتبار هاذ الشهر فرصة  اجلديد
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لتمثني املبادرات إالبداعية �لمبدMني املغاربة، هاذ اليش ال Mىل املسDتوى 

، Mىل مسDتوى اSراما، Mىل )les sitcoms(السH:يئ، ٔ�فالم التلفزية، 
  . مسDتوى الربامج املوا»بة

ٕالضافة �لمسابقة اخلاصة ٔ�يضا هاذ السDنة فهيا �رجمة تتèه �لشDباب، �
بتجويد القر�ٓن الكرمي يف القZاة الثانية، م�ال يف القZاة اXٔمازيغية مسابقة يف 

  . �Ëهتاالت
فاش قلت القضية دµل التوYه حنو Ëس�Âر يف Þمثني إالنتاج الوطين، 

دµل املسلسالت يف القZاة اXٔمازيغية  3هاذ السDنة Xٔول مرة �ادي يداروا 
فد اXٔمازيغية، ب�زيغت وب�شلحيت وبتاريف@ت، ملراMاة التوازن دالروا 3ب

  . Mىل مسDتوى الروافد
ٔ�يضا هاذ السDنة م�ال يف القZاة الثانية، الربامج السDياسDية حبال م�ارشة 
معمك �ادي ëسDمتر، ما �ادëش Xٔن بعض املرات تدار �رجمة yاصة، فقلنا 

  .سDمترةٔ�يضا خلصوصية هاذ السDنة تبقى الربامج سDياسDية م 
هاذ السDنة من بني املمزيات ا�يل اكينة ٔ�ن Ëس�Âر يف إالنتاج  ،ٔ�يضا

اSاyيل ٔ�دى ٕاىل ÞرشDيد إالنفاق Mىل املسDتوى اخلارC، حبيث ٕا¨دى 
مليون درمه، وهذا ف@ه Þمثني �لمبادرة ا�يل  40القZوات املزيانية ما جتاوجش 

  . اكينة Mىل مسDتوى القZوات Mىل املسDتوى اSاyيل
ضافة ¬á اك�ن Mدد من الربامج اSي�@ة يف ٕاطار الشDبكة دµل �الٕ 

، الربامج طرق العارفني، �رامج مiعلقة ب�شجيع ما "ا�Sن والناس"الربامج ك
 áؤ�يضا هنا ،á¬ يين واعتبار هذه فرصة يف رمضانSيتعلق �لسامع ا

  . �رامج ٔ�خرى ا�يل كت�@ح �لشDباب التفاMل مع إالنتاج املقدم
  .وشكرا

  :السDيدة رئHسة اجللسة
  .شكرا

  .اللكمة Xٔ¨د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعق@ب

  :املس�شار السDيد عبد امحليد فاحتي
  السDيدة الرئHسة،

  السDيدة والسادة الوزراء،
  السDيدات والسادة املس�شار�ن،

  .شكرا السDيد الوز�ر
ٔ�»يد ٔ�ن ما Yاء يف جوا�مك ي�سجم مع قانون ٔ�ساسا هو اSسDتور 

  .ملنطوق اSسDتوري ؤ�يضا مع دفاÞر التحمالتوا
لكن، خصوصية شهر رمضان حنن نعرف ٔ�ن مسيناه �لشهر الفضيل 
لHس فقط لطابع العبادات وطابع اعتاكف الناس �لتوYه ٕاىل هللا، ولكن 
ٔ�يضا ٔ�ن Mالقة إال سان تتغري مبجموMة من اXٔشDياء، تتغري Mالقة إال سان 

�هنار، تتغري Mالقiه �حمليط اIمتعي، و�لتايل تتغري ��ليل، تتغري Mالقiه �
  . تتغري ٔ�يضا Mالقiه مع القZوات التلفزية

ٕاذن òريد هاذ املواطن املغريب ا�يل اليوم يف هاذ الشهر الفضيل �ريد ٔ�ن 
جيلس يف بiHه، وëسDهتD مZتوYا وطنيا، òريده مZتوYا وطنيا Yذا�، يفرض 

  . Mليه ٔ�ن يبقى مع قZواته الوطنية
لٔ�سف التجربة ما تنذ»رش Mىل ما حتدثمت Mليه، ولكن التجربة ٔ�ثب�ت 
ٔ�ن مZتوجZا، لٔ�سف قZواتنا العموم@ة لHس �جلاذبية اليت ترتكنا ال نطل Mىل 
قZوات فهيا مZتوج موYه لشعوب ٔ�خرى، حنن òريد ٔ�ن تُدرس خصوصياتنا 

بغناها الفكري، ٔ�ن  املغربية ب�Zوعها الثقايف ب�Zوعها التارخيي، بغناها اجلغرايف،
  . تظهر يف �راجمنا التلفزية

¬á، فالسDيد الوز�ر، ٔ�عتقد ٔ�نه مطلوب جمهود اليوم لHس فقط Mىل 
مسDتوى السiHكومات ٔ�و مسDتوى املسلسالت، حصيح مسلسالت تعكس 

  . لنا تنوعنا ا�لغوي، تنوعنا دµل ا�لهèات الوطنية
قZواتنا جماال ٔ�ن ولكن òريد ٔ�يضا هاذ الشهر مZاسDبة ٔ�يضا ٔ�ن Þكون 

تطرح النقاش الفكري، النقاش الثقايف، املرسح لٔ�سف �ائب Mلينا يف 
قZواتنا التلفزية، نقاش التحق@ق ٔ�يضا يغيب يف هذا الشهر Xٔنه التحق@ق من 
اXٔشDياء اXٔساسDية ا�يل كنقلبو Mلهيا يف قZوات ٔ�خرى حول مواضيع هتم 

M لمواطن بصفة�  .امةبطبيعة احلال احلياة اليوم@ة 
¬á، فاملطلوب لHس فقط ٔ�ن نلزتم �لقانون، ٔ�ن نلزتم بدفاÞر 

من املنتوج الوطين، ولكن هل يف ُمْكZَة هذا  %90التحمالت ٔ�ن ن�iج 
إالنتاج الوطين ٔ�ن �كون قادرا Mىل ٔ�ن يعطي �لمواطن املغريب شهية مiابعته 

  .وشهية قول شكرا ���ن سهروا Mىل هذا املنتوج

  :لسةالسDيدة رئHسة اجل 
  . شكرا السDيد املس�شار

 .السDيد الوز�ر �لتعق@ب بقات نصف دق@قة

  :السDيد وز�ر إالتصال الناطق الرمسي �مس احلكومة
ٔ�وال، الربجمة اSي�@ة موجودة ومك�فة قZاة محمد السادس، ٕاذاMة محمد 
السادس والسادسة مفخرة املغاربة وعندها �رجمة تعزز إالسالم املعتدل 

  .الوسطي
مرسح@ات هذه  5املرسح@ات اك�ن معل، �ري قZاة mمزيغت 6نيا، 

  .السDنة
من إالنتاج الوطين د� �ادي  %650لثا، دفاÞر التحمالت كتنص Mىل 

  .%90نوصلو ل 
y�ٔريا، هاذ اليش ا�يل بدا اIهود ف@ه السDنة املاضية راه رفع  سDبة 

  .ةداملرات Mىل مسDتوى الرشكة الوطنية لٕالذاMة والتلفز  3املشاهدة 
  . املطلوب ٔ�ننا òرفعو اجلودة، وهذا هو التوYه دµلنا

  .وشكرا

  :السDيدة رئHسة اجللسة
  . شكرا السDيد الوز�ر
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ن�iقل �لسؤال اXٔول املوYه لقطاع التجهزي والنقل، وموضوMه 
  ".الف@ضاBت وهشاشة الب�@ة التحتية"

واللكمة Xٔ¨د السادة املس�شار�ن من فريق اXٔصاÁ واملعارصة لتقدمي 
 .السؤال

  :املس�شار السDيد احلو املربوح
  .شكرا السDيدة الرئHسة
  السDيد الوز�ر احملرتم،

عرت ال�ساقطات املطرية اyXٔرية واقع الب�@ات التحتية IموMة من 
لك Èس
ب Éات البالد، ح@ث ترضرت العديد من الطرق والقZاطر cش

يف شل حركة السري بعدد من املناطق، مفا يه إالجراءات اليت تت±ذها 
  وزارÞمك يف هذا الشoٔن؟

  .وشكرا

  :السDيدة رئHسة اجللسة
  . شكرا

 .اللكمة �لسDيد الوز�ر لٕالYابة Mىل السؤال

  :السDيد عز�ز ر�ح، وز�ر التجهزي والنقل وا�لوHYس�@ك
  .cسم هللا الرمحن الرحمي

  ،السDيدة الرئHسة
  .ٔ�شكر املس�شار احملرتم

ٔ�وال، ٔ�بدٔ� �لسؤال هشاشة الب�@ات التحتية، نعتقد لو اكنت هشة يف 
بالدB اكمال لزالت لكها، اك�ن امحلد ( وا¨د اجلودة فوا¨د العدد دµل 
الب�@ات التحتية، واك�ن فعال جزء من الب�@ات التحتية ا�يل يه حتتاج ٕاىل 

ج الصيانة، والربامج دµل التoٔهيل تoٔهيل وهاذ اليش Mالش اك�ن �رام
  . و�رامج الرشااكت مع اXٔقالمي ومع اجلهات

ما وقع مؤخرا B�ٔ دامئا ت�رش يف بعض الصحف مجموMة من اXٔشDياء الغري 
  . الصحيàة، صور قدمية وت�رش ؤ�ح@اB صور من yارج الب�

لكن، اك�ن هناك ٔ�¨داث قZاطر ٔ�و بعض النقط دµل Ëنقطاع، ا�يل 
ع هو ميل »يجي مومس دµل الشDتا كنكونو يعين حرضB ٔ�نفسDنا ووYدB »يوق

  . اXٓليات واملوارد ال
رشية ا�يل غميكن لها تدyل
لكن، ٔ�ح@اB كام تعلمون اليوم مع تغري املناخ ما بقاش »ي�شاور، Xٔنه 
سابقا اكنت وا¨د اخلريطة 6بتة ال تتغري تقريبا، معروفني املناطق، اليوم 

µل التحوالت املناخ@ة تغريت، ما بقاش »ي�شاور كتوقع مرة هنا، اخلارطة د
مرة كتوقع هنا، ف�التايل »يكون مطلوب ٔ�نك تتحرك cرسMة وهاذ اليش 

  .ا¬ي حيصل يعين التدyالت
مث ٔ�يضا لكام ¨دث من ذá كنعاودو بعدا حركة السري، اSليل Mىل 

يش إالصالح ٔ�هنا �ري مZقطعة يف ٔ�ي ماكن ميكن كنعاودوها بطريقة ما
ا�هنايئ، ولكن كتعاود حركة السري، مث »يدار �رBمج ٕالMادة التoٔهيل دµلها، 

مليون دµل اSرمه  800الربBمج ا�يل اXٓن ك�شDتغلو ف@ه حوايل مليار و
  .ٕالMادة معاجلة النقط دµل Ëنقطاع

  :السDيدة رئHسة اجللسة
  . شكرا السDيد الوز�ر

 .يف ٕاطار التعق@باللكمة لفريق اXٔصاÁ واملعارصة 

  :املس�شار السDيد احلو املربوح
  .شكرا السDيد الوز�ر

فعال الب�@ات التحتية ج@دة يف بعض املناطق، ولكن هشة ٔ�ؤكدها يف 
  . املناطق اليت سoٔتناولها

السDيد الوز�ر، يف اجلهات اجلنوبية دµلنا، اجلنوب الرشيق، لكام Yاءت 
ح، ٕاضافة ٕاىل اXٔرضار املادية الف@ضاBت وٕاال كنحسDبو الضàاµ يف اXٔروا

  . سواء ممتلاكت املواطنني ٔ�و الب�@ات التحتية من طرق وم�شoٓت فZية
السؤال اXٔول، السDيد الوز�ر، ٔ��ن ٔ�نمت من وعودمك ف¶ خيص 

  إالسرتاتيجية الوطنية لتدبري اåاطر؟ 
  .�يق يش ما شفZاه لك مرة تنحسDبو يف املوىت واXٔرضار

دµل املوىت  m "4ديغوست"فهاذ املنطقة يف  السDيد الوز�ر، y�ٔريا
cس
ب الب�@ة التحتية والعزÁ فهاذ امجلاMة، املس�شفى دµل الصو�رة تغمره 
 ÁصاXٔل اµيف املوضوع من الفريق د Áاملياه يف لك ف@ضان، وراه عندمك رسا

  . واملعارصة
، السDيد الوز�ر، B�ٔ �ٓسف الطريق اكنت "تHشاك"ومن ق�ل ذá اكنت 

سDيارة ما بني القمة  500سDيارة، حوايل  500قطوMة وB�ٔ كنت يف وسط م
»يلومرت يف ا�ليل، الطريق  100ساMة ل  12ووارزازات " تHشاك"دµل 

  .¨اYة ٔ�خرى" تHشاك"اكنت مقطوMة، وهذا املشلك دµل 
 -مع هاذ الناس هاذوا لكهم وكنت مèiه ٕاىل درMة" تHشاك"وكنت يف 

 ٔ�ؤكد، السDيد الوز�ر، ٔ�هنا æمشة من طرف mف@اللت، هاذ اجلهة اليت
  وزارÞمك وغنقول لمك Mالش؟

Xٔنه اXٓن ك�شوفو اجلهوية املتقدمة مZطلقة، ال �Mٓر Xٔي ورش æم، ا�لهم 
�ش ما òكونوش Mدم@ني وال تقولو لنا Mدم@ني بعض القZاطر، ال ٔ�قل وال 

  .ٔ�كرث
ته الوضعية Yاءت اجلهوية املتقدمة، السDيد الوز�ر، ملعاجلة م�ل ها

وYات اجلهوية املتقدمة بتàديد Ëخiصاصات، اطلعت ٕ�معان Mىل هاذ 
ف¶ خيص الب�@ة التحتية دµل " تنغري"الوثيقة، هاذ اåطط ا�يل قدمiو يف 

  . اجلهة
  السDيد الوز�ر، 

، ف@ه "تHشاك"ما ف@ه M�ٔر �لسكك احلديدية، ما ف@ه M�ٔر �لنفق دµل 
رق، يعين الصيانة فقط، وحتت عنوان عناو�ن م�ل توسDيع وتقوية الط

ويه اخiصاصات مZقوÁ " احملاور إالسرتاتيجية الوطنية اليت هتم اجلهة"
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وكتقولو لنا yاصنا ند�رو  %�24مiياز، ج@تو لنا �متويل موجود دµل 
74%.  

احملاور إالسرتاتيجية ا�يل عندها البعد اجلهوي اك�ن بعض اXٔقالمي ا�يل 
0% Ë لµيل موجود د�  .%100ع�دات، وكتقولو لينا ند�رو Mىل ا

  السDيد الوز�ر، 
ميل وضعت لمك السؤال سابقا، قلتو ليا منيش نتعمل اجلهوية، فهاذ اليش 
ا�يل قلت لمك، السDيد الوز�ر، yاصنا  شوفو B�ٔ وٕاµك شكون ا�يل yاصو 

  .يتعمل اجلهوية، وB�ٔ يف والية 6لثة

  :السDيدة رئHسة اجللسة
  . س�شارشكرا �لسDيد امل 

  .اللكمة �لسDيد الوز�ر

  :السDيد وز�ر التجهزي والنقل وا�لوHYس�@ك
Mىل ٔ�ية ¨ال ما بغي�ش òرد Mىل السوء مبثN، لكن كنقول á راه �يق 
ما سDنZHا والو مع اجلهة، ٕاذن ال داعي تقول �لمغاربة يش ¨اYة ما »يناش، مل 

اجلهة درB يوقع مع اجلهة، هذاك عرض، ٔ�ما هو مازال مع السDيد رئHس 
حوارات مع اجلهات اكمA، مل يوقع و�لتايل ال داعي �لكذب Mىل املغاربة، 
احZا Mاد غنوقعو مع اجلهات، واجلهات ا�يل غتàدد اXٔولوµت، اجلهات ا�يل 
غتàدد اXٔولوµت، واحZا يف ٕاطار اXٔولوµت وËخiصاصات رشاكة بني 

ÁوSاجلهات وا .  
و السادة املس�شار�ن واملس�شارات جييو mف@اللت B�ٔ كندع -ٔ�ما درMة

مرات ٔ�كرث مما  m3ف@اللت،  - نعطهيم اXٔرقام اليت اس�مثرت احلكومة يف درMة
سDنوات ق�ل جميء هذه احلكومة يف طرقاهتا، يف قZاطرها، يف  10اس�مثر 

مطاراهتا، يف نقلها اجلوي ا�يل وال كHرس á ٔ�نك جتي بنصف اللكفة، وا�يل 
درمه �ش جتي  1200درمه، د� كت±لص  2000من  كنيت كت±لص ٔ�كرث

  .ومتيش من Éة ٕاىل اSار البيضاء
هاذي اس�Âرات يف الراشDيدية املطار يتحسن، زا»ورة، وارزازات 
و�ريها، الطرقات احملاور الرئHسDية، السDيا¨ة يف اجلهة اكنت ملغية، هذه 

طرقات  احلكومة ا�يل Yات IموMة من املناطق السDياح@ة ودارت فهيا
ممتزية cشهادة اIالس إالقلميية وcشهادة الربملانيني، و¬B�ٔ á ٔ�دعو ؤ�حتدى 

سDنوات سابقة عندما كنت ت�متي جلهة ٔ�خرى  10نعطي اXٔرقام ونقارهنا مع 
  .اكنت قريبة من ال�سDيري

  :السDيدة رئHسة اجللسة
  . شكرا

  ".وضعية الطرق ٕ�قلمي خZيفرة"السؤال الثاين موضوMه 
Xٔ¨د السادة املس�شار�ن من الفريق اSسDتوري اSميقراطي اللكمة 

  .Ëج�عي لتقدمي السؤال

  :املس�شار السDيد محمد Mدال
  .شكرا السDيدة الرئHسة

  السDيدة الوز�رة، السادة الوزراء،
  السDيدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

ليت السDيد الوز�ر احملرتم، السؤال دµلنا هو حول املتاعب واملشالك ا
تعاين مهنا الساكنة دµل ٕاقلمي خZيفرة من ضعف الطرقات، من ضعف الب�@ة 

  .التحتية، �لك ٔ�صنافها
لكن، اليوم، السDيد الوز�ر احملرتم، بغينا نطرحو Mليمك، وا¨د السؤال 

  :دµل بعض الطرقات ا�يل يه
  ٔ�وال، ٔ�شDنو هو اSور دµل املد�رية إالقلميية؟

ٕالصال¨ات الرضورية، Xٔن ٕاقلمي نالحظ Mىل ٔ�ن هناك Mدم بعض ا
خZيفرة معرض لٔ�مطار الطوفانية، �ري الرMد، »يتلفوا الطرقات، و»يعمروا 

  .�لرتاب وٕاىل �ٓخره، ما »ي�ش ا�يل يعين، ا�يل »يyٔoد هاذ املسؤولية هاذي
6نيا، بغيت  سول، السDيد الوز�ر، وسDبق يل سولتمك شفوM µىل 

خZيفرة ومر�رت، تالنصات الصفقة، سDبعة دالك@لومرتات ا�يل يه ما بني 
  .، مث مت فسخ الصفقة(l ordre de service)وتعطات وyدا املقاول 

  .بغيت نعرف عفاك اجلواب، السDيد الوز�ر، هللا جياز�مك خبري
الثاين دµل اجلزء، الشطر الثاين دµل   (tranche)6نيا، بغيت نعرف
، السDيد الوز�ر، B�ٔ ما »يلومرت ا�يل بقات، بغينامك 14طريق ٔ�داروش، ٔ�ي 

بغي�ش نطرح Mليك السؤال، ما يه إالسرتاتيجية دµلمك، وما هو 
  الربBمج؟

B�ٔ فضلت، وكنفضل عندB، نقول á، هللا خيليك Mاوننا شوية يف 
  . ٕاقلمي خZيفرة
  .وشكرا

  :السDيدة رئHسة اجللسة
  . شكرا السDيد املس�شار

  .اللكمة �لسDيد الوز�ر لٕالYابة Mىل السؤال

  :لسDيد وز�ر التجهزي والنقل وا�لوHYس�@كا
  .ٔ�شكر السDيد املس�شار احملرتم

بطبيعة احلال، هذا واجب، واجب ٔ�ن نقوم به، وك�شكرك Mىل طرح 
هذا السؤال، مايش كنتفو�رو به Mىل املغاربة، هذا واجب، ٔ�ن نوزع 
cشلك Mادل املشاريع التمنوية حسب إالماكنيات ا�يل موجودة Mىل مجيع 

  .اXٔقالمي
ٔ�نمت تعلمون، السDيد املس�شار احملرتم، ٔ�نه سDبق اكنت زµرة خلنيفرة، 

  .واتفقZا Mىل احملاور الرئHسDية، وا�يل بدينا ك�شDتغلو Mلهيا
مرت، اXٓن ك�شDتغلوا Mىل  M6ىل س
@ل املثال، الطريق ا�يل اكنت ف@ه 

  .مرت 8
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 ٓXزع امللك@ة كام تعلمون، واò ن حصيح، يف بعض املقاطع وقع مشلك يف
�لèانب القانوين، Xٔن ما تفامهناش مع الساكن Bدز.  

مشZHا ٔ�ننا بدلنا حىت املسارات دµل الطريق، �ش ميكن لها تناسب 
  .حركة السري اليت اXٓن، يعين ٔ�صبحت كثيفة يف تD املنطقة

�ل�سDبة لبعض الصفقات مت ٕالغاؤها، ولكن نلزتم ٔ�ن بداية يوليوز هذاك 
  .ا س��دٔ� يف ËشDتغال فهيااملقاطع ا�يل Þلكمت Mلهي

مث اXٓن مع اجلهة ومع إالقلمي مت ٕاMداد اXٓن وا¨د االتفاق@ة رشاكة مع 
إالقلمي دµل خZيفرة، مث رشاكة اXٓن ا�يل كنوYدوها مع اجلهة دµل بين 

مليون دµل اSرمه �تفاق  430خZيفرة، ولكن �ٕالقلمي ¨دد 0 حوايل -مالل
  .ش نعاجلو فعال املقاطع اXٔخرى رضوريةمع املنتخبني، مع السلطات �

التصور دµلنا، ٔ�ن خZيفرة البد ٔ�نه يف اجتاه دµل مكZاس، دµل اجلهة 
مكZاس، »يخصها حتسن احلر»ية، وهاذيك يه -دµل مكZاس، دµل فاس

الطريق ا�يل احZا شغالني فهيا، راه اك�ن وا¨د العدد دµل املقاطع، ٔ�نه ما 
yاصها تويل سالسة، واشDتغلنا Mىل مقاطع æمة بZHه وما بني بين مالل، 

سDياح@ة، �ش ميكن لو جيي �لطريق السDيار، �كون قريب من اSار 
  .البيضاء

mف@اللت، �ش �كون عندو ارتباط مع -مث اشDتغلنا يف اجتاه دµل درMة
املنطقة دµل درMة mف@اللت، Xٔنه ٕاقلمي خZيفرة ميكن ٔ�ن يعترب ٕاقلمي دµل 

  .µل اجلهات ا�يل æمة، yاصة �ل�سDبة لٕالقلميوا¨د ثالثة د
فاحZا، بطبيعة احلال، ميكن ليا نعطيك العدد دµل الصفقات ا�يل 
درBها يف إالقلمي ٕان شاء هللا، وميكن ليا نقول á، اXٔشغال س��دٔ� يف 
يوليوز �ل�سDبة �لمقطع ا�يل Þلكمتو Mليه، وا�يل هو مقطع رضوري �ل�سDبة 

  .وش وملر�رتل، كام قلمت، ٔ�دار 

  :السDيدة رئHسة اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة �لفريق اSسDتوري اSميقراطي Ëج�عي يف ٕاطار التعق@ب

  :املس�شار السDيد محمد Mدال
B�ٔ ال y�ٔالفمك، هاذ اليش ا�يل كتقول اك�ن، ولكن، بغينامك �ش 
تعاونوXٔ ،Bن ٕاقلمي خZيفرة، رئHس احلكومة اليوم اكن »يتلكم Mىل العامل 

  .القروي وMىل اXٔقالمي النائية والضعيفة والفقرية
وبغينامك Èسامهوا �لب�@ات التحتية، Xٔن ٕاقلمي خZيفرة �زخر مبؤهالت 
طبيعية سDياح@ة، ا�يل ميكن لنا  س�مثروا فهيا، ولكن، البد من طرقات، 

  . البد من ùهربة العامل القروي
السDيد الوز�ر ٕاضافة ٕاىل النوع دµل الصفقات ا�يل ك�شDتغلوا هبا، 

احملرتم، ميكن يل نعطيك وا¨د املثل السDيد الوز�ر، عندB معمل دµل 
 ،¶Dل السµىل دوك الطرقات، لهذا هتلكوا،  75القصيبة دM يل كمتر�اكم@و ا

  .yاصمك تعاودوا الشطر الثاين

هناµ، الصفقات جيب ٔ�ن تدقق Mىل حسب الطوBج ا�يل اك�ن، 
  .السDيد الوز�ر احملرتم

  .ا، تنكرر بغينامك تعاونوB، السDيد الوز�روy�ٔري 
  .شكرا

  :السDيدة رئHسة اجللسة
  .اللكمة �لسDيد الوز�ر

  :السDيد وز�ر التجهزي والنقل وا�لوHYس�@ك
�ل�سDبة �لتدق@ق يف الصفقات، احZا مسDتعد�ن ٕاال اكنت يش صفقة ٔ�و 
اجناز دµل رشكة، كام قلت اليوم يف الغرفة اXٔوىل هناك رشاكت �ادرت 

قطاع، ال ÈسDتحق ٔ�ن تبقى يف القطاع، Xٔهنا مل تؤد اجلودة واملسؤولية ا�يل ال
  .Mلهيا

هاذ احلكومة، ما اكي�ش يش رشكة فوق القانون، وما اكي�ش يش 
رشكة »يحمهيا يش وا¨د، ت�متي ا�يل بغات ت�متي، وÞكون ا�يل بغات ت�متي، 

ٕالقلمي اكن فغادرت ؤ�لغينا معها صفقات M�ٔرت Mىل تoٔخر بعض اXٔشغال، وا
  .شوي حضية لهاذ اليش

املسÁٔo الثانية، MاودB النظام دµل التصنيف، النظام دµل التصنيف 
ا�يل هو ٔ�صبح نظام اXٔكرث شفاف@ة وMداÁ، وميكن È áسول رYال اXٔعامل 

  .ميكن هلم يؤكدو á هاذ القضية �التفاق معهم، مع الف@درالية
فرة، �ٕالضافة لهاذ الشDبكة الطرق@ة املساÁ الثالثة، ٔ�نه ملا مشHت خلني

ا�يل Þلكمتو Mلهيا، ٔ�مه املناطق السDياح@ة اتفقZا Mىل ٔ�ن منشوا Xٔم الربيع، ٕاىل 
  . �ري ذá، وبدينا امحلد ( هاذ اXٔعامل

اتفقت مع اليس ¨داد وز�ر السDيا¨ة، ¨ددB ٔ�ربعة مليار �لسDنوات 
يف املناطق  (les couloirs touristiques)املق�A، مبا ëسمى ب 

السDياح@ة غنàاولو نعاجل فهيا الطرقات، وخZيفرة عندها نصHب يف هاذ 
  .اIال، وغتكون يف هاذ الربBمج ا�يل Þلكمت Mليه

وكنمتىن ٔ�نه نعطيومك الصفقات، �ش ميكن لمك تطمئنوا Mىل بداية 
  .اXٔشغال

  :السDيدة رئHسة اجللسة
  . شكرا السDيد الوز�ر

  ".ظروف ËسDتق�ال �ملطارات"السؤال الثالث، موضوMه 
اللكمة Xٔ¨د السادة املس�شار�ن من مجموMة الكونفدرالية اSميقراطية 

�لشغل لتقدمي السؤال.  

  :املس�شارة السDيدة رYاء الكساب
  .شكرا السDيدة الرئHسة

  السDيدة الوز�رة،
  السادة الوزراء،
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  السDيدات والسادة املس�شار�ن،
طاMا ح@وµ واسرتاجتيا، مما ëسDتدعي يعترب قطاع النقل اجلوي ببالدB ق

تضافر اجلهود لتèاوز املشالك اليت تعاين مهنا املطارات والرفع من جودة 
اخلدمات متاشDيا مع املعايري اSولية، واحلرص Mىل ٔ�ن Þكون هذه املطارات 

Bة مرشفة لبالدÉوا.  
¬ا،  سائلمك، السDيد الوز�ر، عن إالجراءات املت±ذة لضامن سالمة 

  ارات وحتسني ظروف ËسDتق�ال هبا وضامن حقوق الشغيA ٔ�يضا؟املط
  .وشكرا

  :السDيدة رئHسة اجللسة
  .اللكمة �لسDيد الوز�ر

  :السDيد وز�ر التجهزي والنقل وا�لوHYس�@ك
  . شكرا �لسDيدة املس�شارة احملرتمة Mىل طرح هذا السؤال

ه هو ٔ�ن.. ميكن يل نقول لمك وا¨د التحول وقع يف هذه احلكومة cشلك
عندما نتàدث عن الب�@ة التحتية، فكZا دامئا كنتàدثو Mىل حشال من بناية 
درB، وحشال من »يلومرت درB وحشال من سكة درB، التحول ا¬ي حصل 

  . هو احلديث عن جودة وسالمة اخلدمات
وميكن á  1800واXٓن ال ¨ديث ٕاال عن هذا املوضوع، ميكن á د�ر 

هذاك ا�يل كHسDتعمل املطار »يفاش  د�ر مطار، ولكن ٔ�مه يشء هو ٔ�ن
  . ميكن يلقى اجلودة

اس�مثرB يعين، ميكن يل نقول لمك Mىل السالمة �ل�سDبة �لاكمريات، 
�ل�سDبة لٔ�من، �ل�سDبة �لطريقة دµل ËسDتق�ال دµل سالمة املواطنني 
 Bلية، ودرyاSليه وزارة اM يل ك�رشف�واXٔمن دµهلم، هذا وا¨د العمل ا

  .اس�Âري æم Yدا فهاذ اIال، وبدٔ� العمل به�رBمج 
6نيا �ل�سDبة �لشغيA، ميكن ٔ�ن نؤكد لمك هاذ اليش ثقافة، ٔ�نه ٔ�ي 
رشكة تدyل ٔ�ول يشء وهو ٔ�نه تyٔoذ العامل ا�يل اكينني، ٔ�نه »يوقع تغيري 
الرشاكت، العامل ا�يل اكينني تyٔoذمه هام اXٔولني، كند�روا املراق�ة ف¶ يتعلق 

)CNSS1 ( نXٔ ٔ�ن رشكة طردت من قطاع التجهزي والنقل á ميكن نقول
�لعامل احلقوق دµهلم، ٕاال ا�يل ما عرفZاش، ٕاىل ما عرفZاش  لق@هنا مكiعطHش

قولها لنا احZا Yاهز�ن، Yاهز�ن ٔ�ننا نقوم �Sور دµلنا هذا واجب، هذا 
  .عرق دµل الناس

M ل محمد اخلامسµالثالثة، ٔ�ن املطار د Áٔoيش شوي، اكن املس Bذرو
وا¨د املرشوع تoٔخر سابقا ٔ�ربع سDنوات، ٕان شاء هللا �ادي يتفiح يف 
دجZرب، وسDتالحظون التحول ا¬ي سDيقع يف مطار محمد اخلامس، اXٓن 
�ادي  ساليوه ٕان شاء هللا يف دجZرب، ف@ه وا¨د النوع من السالسة، فهيا 

طا^رات Yديدة،  وا¨د النوع من التوسعة، فهيا وا¨د النوع من اسDتق�ال
هذاك  (les escaliers)ف@ه نوع من اXٔمن والسالمة، ف@ه حىت ذوك 

                                                 
1 Caisse Nationale de Sécurité Sociale 

(tapis roulant)  ا مع إالخوانZمور، مث اتفقXٔل اµف@ه وا¨د العدد د
امجلارك òكرث العدد دµل ËسDتق�ال �ش ما ..دµل اXٔمن، ٔ�ننا òكرث العدد 

  .يعين Ëنتظار �كون طويل Yدا (la queue)تبقاش 
هذه من اXٔمور Ëس�Âرية و�الب هللا، انتظروB دجZرب ٕان شاء هللا، 

  .ٔ�و بداية ينا�ر �ادي يوقع حتسن »بري يف مطار محمد اخلامس

  :السDيدة رئHسة اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة Xٔ¨د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعق@ب

  :املس�شار السDيد عبد احلق ¨Hسان
  .شكرا السDيدة الرئHسة

السDيد الوز�ر، ميل Þلكمت Mىل جودة وسالمة اخلدمات،  مزµن،
  .ومزµن ميل Þلكمتو Mىل الرشاكت ا�يل كتàرتم القانون وتyٔoذ العامل

�ادي نبدا لمك م�ارشة السDيد الوز�ر، �لرشكة ا�يل ٔ�عطيهتا Ëمiياز 
وا�يل يه الرشكة دµل  (la RAM2) الوطنيةدµل مZافسة الرشكة 

(Suissport)  يل هاذ الرش�كة هاذي ما اyذاÈش العامل لكهم، Xٔنه العامل ا
  . yذاهتومش لكهماما  (Mar handling)يف  اكنوا

دµل املسDت±دمني، زائد ٔ�هنا ما  9وحىت ميل اyذاهتم اXٓن راه طردت 
كتàرتمش دفرت التحمالت دµلها ا�يل دارت، زائد ٔ�هنا هاذ الرشكة هاذي 

µت يف السجن د
ل جوج دµل اXٔجراء يف مطار كتكرس الهشاشة، وÈسDب
املنارة مبراùش وثالث ٔ�جراء مبطار فاس ساëس، Xٔهنا ما كت±لصهمش 

درمه مع املغرµت ا�يل  2500مزµن، Xٔنه ٕا سان yدام يف املطار وتعطيه 
  . اكينة، فoٔ»يد ٔ�نه �ادي يوقع ما ال ُحتمد عق�اه

يات من Bح@ة ٔ�خرى، السDيد الوز�ر، هاذ الرشكة هاذي ÈسDتعمل �ٓل 
مهتالكة، وسلمنا لمك ملف يف هذا املوضوع �اكمل الو6ئق واملسDندات 
ومازال عندB رشيط، السDيد الوز�ر، مازال عندB رشيط ف@ه �ٓلية »يصدر 
مهنا اySان جZب طا^رة مiوقفة، وهاذ الرشكة دµل الطريان ما بقاÈش 

  . تتجي �لمغرب cس
ب هذا احلادث
  السDيد الوز�ر، 

دµل  (Monarch)نعم، الرشكة دµل ...املشالك ا�يلهناك العديد من 
شدات ذاك  (Suissport)ٔ�خرى هاذ الرشكة دµل Ëجنلزي، من Bح@ة 

امللف شداتو وكتقوم �هتديد  وهذاك (l’ONDA3)امللف سDيفطتوه ٔ�ن� ل 
اXٔجراء بطردمه، Xٔهنا تدعي بoٔهنم ٔ�فشوا ٔ�رسار æنية، واش ا�يل »يبلغ Mىل 

كن يوقعوا فهيا ٔ�¨داث داyل مطار »واÉة حساسة ٔ�و ال ا�يل �ٓليات ا�يل مي
ٔ�و ال  (L’enquête)»يقول بoٔن وا¨د اXٔجراء دyلوا بدون ما يتجرى هلم 

وا¨د املسDت±دم yدام �لبلغة فاملطار، واش هذا ا�يل »يقول هاذ اليش هو 

                                                 
2 Royal Air Maroc 
3 Office National Des Aéroports 
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  يفيش رس æين؟
ت من Bح@ة ٔ�خرى، السDيد الوز�ر، ٔ�ريد ٔ�ن Þ�ٔلكم ٔ�يضا عن ب�@ا

ËسDتق�ال يف املطارات ا�يل ما كتليقش ببالدB، مفثال مطار الر�ط 
م@كو ش يف املسDتوى دµل بالدB داك الىش ا�يل Þلكمتو Mليه، العامصة 

  ..دµل بالدB م@كو ش ف@ه مطار ëرشفZا

  :السDيد رئHس اجللسة
 .شكرا السDيد املس�شار

  . اòهت�ى الوقت
 .نعطيو اللكمة �لسDيد الوز�ر

  :ز�ر التجهزي والنقل وا�لوHYس�@كالسDيد و 
 Dامل ÁالY نوDل الر�ط ياله دشµل الر�ط، املطار دµنبدا �ملطار د
فهاد احلكومة، بطبيعة احلال بدا يف احلكومة السابقة، ولكن ٔ�مت يف عهد 

  . هذه احلكومة
يعين حسب حر»ية النقل، Xٔنه د� املطار »ي��ع احلر»ية دµل النقل، 

نت حر»ية النقل »برية ٕاال وكتوYد املطار، و¬á يعين التفكري يعين لكام اك
املسDتق�يل ٔ�نه املنطقة حتتاج ٕاىل مطار بني الر�ط واSار البيضاء، يعين 

  .�ش »بري Yدا مبواصفات دولية واXٓن اSراسات قامئة
مراùش حتتاج، اSاAy توYه دµل YالÁ املD ٔ�ن جيعلها وا¨د القاMدة 

دµل احملطات �ٕالضافة لتوسDيع املطارات اXٔخرى  3ضا هاذو ٕالفريق@ا، ٔ�ي
  . اكملطار دµل طنèة

�ل�سDبة �لرشاكت دµل املناوÁ ٕاال ٕاذا �ابت عنا، احZا ٔ�شDنو الطريقة؟ 
�ش د�ر  Xٔ(l’ONDA)ن اك�ن ٕادارة احZا Yاتنا الشاكية ٔ�رسلناها ل 

  . حتق@ق يف املوضوع، yاصها جتاوبنا Mىل ذاك التحق@ق
ا ٔ�ن الرشاكت ÈسDتعمل مرة ٔ�خرى �ادي ند�ر حتق@ق يف هذا اXٔمر ٔ�م

هذا، نقول لمك فهذه القضية هذا الب� مسDتقل، هاذ ب� حر ال ميكن ٔ�ن 
نق�ل بoٔي رشكة تتèاوز القانون »يفام اكن موقعها، B�ٔ ٔ�تفاoYٔ ٔ�ن 

(Suissport)  وكنتحمل á من ٔ�حسن الرشاكت يف العامل، كنقولها
ايش كتد�ر �ري املناوÁ وكتد�ر ما ëسمى �لطريان اخلاص مسؤولييت Xٔن م

  . و�ري صرب باليت ٔ�سDتاذ، ودا� سoٔليت �ادي جناوبك
¬B�ٔ ،á هاذ اليش ا�يل قلت �ادي ن
ين Mليه، مايش التحق@ق �ادي 

�ادي د�رو املف�شDية دµل ٕان شاء هللا وزارة التجهزي  (l’ONDA)د�رو 
  .والنقل

  :السDيد رئHس اجللسة
 .راشك

السؤال املوايل موYه لقطاع الشDباب والرµضة، Yا Ëخراين قلنا 
  .�ادي ندوزوه الالخراين، ٕاىل القاMة بغات  سDبقوه  سDبقوه

وµاله .. السؤال اXٓين املوYه لقطاع التعمري وٕاMداد الرتاب الوطين حول

  .قلت ما ندوزوش الشDباب والرµضة، yاصمك
  .شكرا اليس ا�لبار، شكرا

 �  . الشDباب والرµضة.. لشDباب والرµضةòرجعوا 
وموضوع السؤال النقص يف التجهزيات الرµضية ببعض اجلهات، اللكمة 

  .Xٔ¨د السادة املس�شار�ن من الفريق احلريك لتقدمي السؤال

  :السDيد حيفظه �منبارك املس�شار
  .شكرا السDيدة الرئHسة احملرتمة

  السDيدات والسادة الوزراء احملرتمني،
  السادة املس�شار�ن احملرتمني،السDيدات و 

تعرف بعض Éات اململكة نقصا يف التجهزيات واملعدات الرµضية، 
اXٔمر ا¬ي ال ëشجع Mىل Þمنية املواهب هبذه اجلهات، بH: حتظى Éات 
ٔ�خرى �ملقومات الرµضية اليت Þمتثل يف املالعب والب�@ات التحتية 

دن اليت تفiقر ٕاىل املؤهالت اXٔساسDية، وتُعد مدينة اSاAy من بني امل
الرµضية مما جيعل بعض النوادي وامجلعيات الرµضية �SاAy تعاين من 
التجهزيات الرµضية، اXٔمر ا¬ي ينعكس سلبا Mىل الرµضة cشلك Mام 

  .هبذه املدينة
  :وMليه، السDيد الوز�ر احملرتم،  سائلمك

دينة اSاAy ما يه التدابري املت±ذة من طرف احلكومة لزتويد م
  �ملعدات الرµضية الالزمة؟

وهل هناك ٕاماكنية من ٕاقامة رشاكة ما بني الوزارة واIلس الب�ي من 
  Y�ٔل تعز�ز الب�@ات التحتية الرµضية �لمدينة؟

  .وشكرا السDيدة الرئHسة احملرتمة

  :السDيدة رئHسة اجللسة
  .شكرا السDيد املس�شار

  .سؤالالوز�ر لٕالYابة Mىل ال  �لسDيداللكمة 

  :السكوري، وز�ر الشDباب والرµضة حلسنالسDيد 
  .شكرا السDيدة الرئHسة احملرتمة

السDيد املس�شار احملرتم، شكرا Mىل Ëه�م ا¬ي تولون لقطاع 
  .الشDباب والرµضة وåتلف �راجمه

ٔ�وال، يف ٕاطار �رBمج معل احلكومة وتفعيل لٕالسرتاتيجية دµل الوزارة 
رسة الرµضية ببالدB وتطو�رها، حرصت الوزارة يف جمال ا�هنوض �ملام

yالل السDنوات اyXٔرية Mىل مضاعفة اجلهود الرام@ة ٕاىل ٕا¨داث امل�شoٓت 
والب�@ات الرµضية اåتلفة يف ٕاطار رشااكت Bجعة وتعمميها Mىل Yل مZاطق 
اململكة حتق@قا �لعداÁ اIالية، Mلام ٔ�ن الرµضة ٔ�صبحت اليوم حق 

  .دسDتوري
مثرت هذه اجلهود Mىل توفري العديد من امل�شoٓت الرµضية، من وقد �ٔ 

مالعب وقاMات مغطاة وقاMات مiعددة Ëخiصاصات ومراكز سوسDيو 
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لبات مطاطية ومساحب، ٕاىل �ٓخره   .رµضية �لقرب ̈و
وقد جسلت هنضة ممتزية Mىل مسDتوى اجلهات اجلنوبية �لمملكة، ف¶ 

بية، yاصة يف لك من مدن لكممي يتعلق ٕ�جناز امل�شoٓت الرµضية والشDبا
 Áض�ت مؤخرا البطوiوالعيون، العيون كام تعلمون اليت اح AyاSوا
إالفريق@ة لكرة اليد، واليت عرفت جنا¨ا �هرا نظرا �لتنظمي ا¬ي اكن يعين 
قامت به السلطات واملنتخبني احملليني، ؤ�يضا �لب�@ات التحتية اليت تتوفر 

  . Mلهيا هذه املناطق
هذه اIهودات Mىل Ëخنراط اجلدي �لوزارة يف ٕاجناح ا�منوذج  وتمن

التمنوي Xٔقا�مينا اجلنوبية ا¬ي يقوده صاحب اجلالÁ املD محمد السادس 
  .نرصه هللا

 AyاSشلك مدينة اÈ واد ا¬هب اليت AyاSجلهة ا ،AyاS� ف¶ يتعلق
ٓ  %90ما يناهز  oدة م�شM ىلM ضية، ملعب من ساكنهتا، فٕاهنا تتوفرµت ر

ب�ي معشوشب، ملعب رµيض ٔ�يضا يف طريق إالجناز، مركزان سوسDيو 
رµضيان، قاMات مغطاة، ¨لبات Xٔلعاب القوى، مسDبح مغطى يف طور 
ال�سلمي، ثالث مالعب �لقرب، مدرسة �لرµضة البحرية حىت يه طور 

مالعب cسDيطة يف ٕاطار  9اSراسة، مخسة مالعب �لقرب معشوشDبة، 
  ..ة حىت يه، ٕاذناSراس

  :اجللسة رئHسةالسDيدة 
  .شكرا السDيد الوز�ر

  .يف ٕاطار التعق@ب املس�شار�ناللكمة Xٔ¨د السادة 

  :املس�شار السDيد حيفظه �منبارك
  .شكرا السDيدة الرئHسة احملرتمة

  . شكرمك السDيد الوز�ر Mىل جوا�مك
ا تعاين ٕاال ٔ�نه ف¶ يتعلق مبدينة اSاAy، السDيد الوز�ر احملرتم، فٕاهن

خصاصا »بريا Mىل مسDتوى املوارد ال
رشية وتفiقر بعض اXٔح@اء ملالعب 
  . القرب

كام نoٔمل، السDيد الوز�ر، يف ٕا شاء مZزته رµيض �لشDباب مبدينة 
اSاAy، حىت �متكن ٔ�بناهئا من ٕاجياد فضاء ميارسون ف@ه هوا�هتم ويطورون 

اXٔاكدمييات واملعاهد æاراهتم البدنية وٕافراز ٔ�بطال Mىل غرار �يق بعض 
الرµضية لبعض اجلهات، yاصة ؤ�ن الوMاء العقاري مiوفر، كام ٔ�ن امللعب 
 ،Nٔهيoل تY�ٔ هودات اليت قامت هبا الوزارة منIرمغ ا AyاSالب�ي مبدينة ا
فرمغ ذá الزال حيتاج ٕاىل بناء مدرYات ٕاضاف@ة ليك ëسDتوعب المك الهائل 

y ،لفرق احمللية�اصة ؤ�نه يتوفر Mىل مسا¨ات شاسعة ميكن من املشجعني 
  . اسDتغاللها يف هذا إالطار

وملاذا ال تفكر الوزارة يف ٕا¨داث قاMة مغطاة Yديدة، السDيد الوز�ر 
  احملرتم، cشامل املدينة يف توزيع Mادل �لم�شoٓت الرµضية؟

وال تفوتين الفرصة، السDيد الوز�ر احملرتم، Xٔتقدم ٕاليمك، السDيد الوز�ر، 

مالعب  M3ىل Ëع�دات اليت خصصمتوها من Y�ٔل تعشHب  �لشكر
�لقرب.  

 شكرمك ٔ�يضا Mىل ٕا¨داث مد�رية ٕاقلميية " ٔ�ورسد"ٔ�ما �ل�سDبة ٕالقلمي 
�لشDباب، ونلمتس مZمك توفري Ëع�دات وإالماكنيات من Y�ٔل ٕا¨داث 

  .ب�@ات شDبابية ورµضية، اسDتèابة لتطلعات الساكنة
Hيد الوز�ر احملرتم، رئDس الفريق احلريك حىت هو عندو مطلب ف¶ الس

  .يتعلق ٕ�قلمي ٔ�سفي يف مالعب القرب
  .وشكرا السDيدة الرئHسة

  :السDيدة رئHسة اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة �لسDيد الوز�ر

  :السDيد وز�ر الشDباب والرµضة
  . ٔ�وال، مبا ٔ�نه ما بقاش ليا �زاف دµل الوقت

وك�شكرمك Mىل إالدالء مبا  B�ٔ »يظهر ليا بoٔن هناك جمهودات فعال ج�ارة
  ".ٔ�ورسد"مقنا به Mىل مسDتوى 

�ري B�ٔ ف¶ خيص Ëقرتاح دµلمك ٕالماكنية عقد رشاكة، فالوزارة 
مسDتعدة بطبيعة احلال �ش تدرس معمك لك إالماكنيات يف هاذ الشoٔن، 
واحZا مسDتعد�ن لتفعيل وا¨د املبادرة جماليا، جنيو لعندمك ل� يف ٕاطار ٕان 

  .املناسDبات Ëحiفالية املسDتق�لية شاء هللا
  .شكرا

  :السDيدة رئHسة اجللسة
  . شكرا

ن�iقل �لسؤال اXٓين اyXٔري املوYه لقطاع التعمري وٕاMداد الرتاب 
اXٔجواء اليت تعHشها الوزارة بعد التعيZHات اyXٔرية يف "الوطين، حول 

  ".مZاصب املسؤولية العليا
فريق ËسDتقاليل لتقدمي اللكمة Xٔ¨د السادة املس�شار�ن من ال 

  .السؤال

  :املس�شار السDيد عبد السالم ا�لبار
  .شكرا السDيدة الرئHسة

  السادة الوزراء،
  السDيدة الوز�رة،

  اXٔخوات وإالخوة،
السDيد الوز�ر احملرتم، قد بدٔ�ت وزارÞمك يف تعيني بعض املسؤولني يف 

  .جراءٕاطار املناصب العليا، �ري ò�ٔمك فاoYٔمت امجليع بتوق@ف هذا االٕ 
هذا التوق@ف yلف Mدة Èساؤالت وMدة فرضيات، سD¶ ؤ�ن مجموMة 
من املسؤولني ٔ�طالوا واسDتطالوا وyلقوا Mدة مشالك يف القطاع، مفاذا 
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  Þرون السDيد الوز�ر؟

  :السDيدة رئHسة اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة �لسDيد الوز�ر

  :السDيد ادرëس مرون وز�ر التعمري وٕاMداد الرتاب الوطين
  س�شار احملرتم، السDيد امل 

احZا ما وقفZاش، معلنا إالجراءات دµلنا »وزارة وحطينا ذاك اليش يف 
(circuit) ناوDوكن�س.  

  .شكرا

  :السDيدة رئHسة اجللسة
  .اللكمة Xٔ¨د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعق@ب

  :املس�شار السDيد عبد السالم ا�لبار
  . شكرا السDيدة الرئHسة

ا�يل كنظن ٔ�نه اكن السؤال دµلنا مربمج وك�شكر حىت السDيد الوز�ر 
هو اXٔول، ولكن ٔ�تعبه جملس النواب وYاء خمترصا وجوابه اكن Yد Yد 

áون كذ«ٔoخمترصا، وس.  
  السDيد الوز�ر، 

سDنوات، وµ  4راه كتعرفوا ٔ�ن بعض املسؤولني ا�يل قضاوا ٔ�كرث من 
  . ريت �كونوا تي±دموا املصلàة

ا¨د بقدر ما ٔ�ن الفريق احZا ما عندB حساب مع حىت يش و 
ËسDتقاليل �رى ٔ�ن تغيري هاذ الرؤساء بدم Yديد، �كفاءات Yديدة فهيا 
التحفزي وفهيا املردودية، خصوصا ؤ�نمت تعلمون ٔ�كرث من �ريمك، السDيد الوز�ر 
احملرتم، ٔ�ن بعض املسؤولني اXٓن يعرقلون العمل يف ٕاطار هاذ الواكالت، ها 

السDيد العامل؟ ها ا�يل عندو سوء الفهم مع  ا�يل عندو وا¨د سوء الفهم مع
السDيد الرئHس، واحZا شكون ا�يل تيضيع؟ كتضيع الساكنة وكتضيع 

  . املصلàة دµل البالد
فكZمتناو ٔ�ننا ند�روا ٕاجراء، ٕاجراء مايش قانوين ولكن ٕاجراء معمول به 

ٔ�ن لك ٔ�ربع سDنوات نبدلوا وهاذوك الناس ëشار»وا ما حنرæومش ٕاما يرتقاوا 
  .ٔ�و ٕاىل بZHوا Mىل Mدم املقدرة دµهلم جييوا Bس �كفاءات Mالية

  .وشكرا السDيد الوز�ر
  .شكرا السDيدة الرئHسة

  :اجللسة رئHسةالسDيدة 
  .شكرا السDيد املس�شار

  .الوز�ر �لرد Mىل التعق@ب �لسDيداللكمة 

  :التعمري وٕاMداد الرتاب الوطين وز�رالسDيد 
  ،السDيد املس�شار احملرتم

 هاذ اليش ا�يل قلت Mىل ٔ�نه يف تغري اSم البد من ٔ�ن Þكون بنZHا Mىل
فائدة، وبنZHا Mىل امل�شور ا�يل اك�ن وMىل اXٔنظمة ا�يل اكينة، ومعلنا العملية 
دµل تغيري فعال مجموMة دµل املد�ر�ن، وبعثنا بذá حسب ما يتطلبه اXٔمر 

ليت يه مطالبة ٕاىل السDيد رئHس احلكومة، وامللف اXٓن بني يدي احلكومة ا
áذ قرارا يف إالفراج عن ذyٔoٔن تoب .  

بل مشZHا ٔ�كرث من هاذ اليش اعتبارا Xٔن املصلàة داملواطنني عندB يه 
اXٔوىل ؤ�ن الناس ملا »يطولوا يف املناصب دµهلم تيويل مصيبة، فطلبنا 
 Áلية يف لك واكyكون معلية داÞ ٔنoٓن بXلمد�ر�ن القامئني ا�وكت
Zا حىت 

،Áل  واكyل العمل داµمهية دXٔ� س اجلديدHل يف التحسyوهذا دا
  .الواكالت ؤ�نه ال ٔ�¨د فوق القانون ؤ�ن هناك قوانني Yديدة

وهذا فعال حطينا بعض إالشاكليات، Xٔن �زاف الناس ما جعهبومش 
احلال، الناس مiعودة تت±دم بوا¨د الطرق، ال املوظفني دµل امجلاMات 

ت وال دµل الواكالت، ما اك�ن يش وا¨د فهيم ا�يل احمللية وال دµل العامال
نقول á هذا ٔ�حسن من اXٓخر، اك�ن مشالك تتعرفها إالدارة املغربية ف¶ 

  . يتعلق بدراسة امللفات دµل الرخص
وكنا ٔ�قدمZا Mىل هاذ العملية دµل التحريك من Y�ٔل ٕاعطاء ٕاماكنية 

د بتصور Yديد �لجميع �ش ëشوف �رؤية Yديدة ؤ�نه يبدٔ� من Yدي
  .حسب الرؤية املطلوبة اXٓن

  .شكرا

  :السDيدة رئHسة اجللسة
  .ملسامهتمكشكرا 

  .ورفعت اجللسة


