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  امخلسنيو  امسةاخل اجللسةحمرض 

  ).م2016 يونيو 14(هـ 1437 رمضان 8الثال7ء : التارخي
ئKس ر اخلليفة الثاين ل، عبد إالاله احللوطيالس@يد  املس�شار: الرئاسة
  .اLلس

ثالثة وعرشون دقNقة، ابتداء من الساSة الواRدة واQقNقة : التوقNت
Wاخلامسة عرش زو.  

  .م`اقشة أ]س@ئ^ الشفهية: \دول أ]عامل

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

  :عبد إالاله احللوطي، رئKس اجللسةاملس�شار الس@يد 
  .ن الرحمي والصالة والسالم Sىل ٔ�رشف املرسلنيرمحdسم هللا ال

  .فmتاح اجللسةاSلن عن �ٔ 
  احملرتمون، الوزراءالسادة 

  ،احملرتمون الس@يدات والسادة املس�شارون
من اQس@تور، ووفقا ملقmضيات النظام  100معال بrٔحاكم الفصل 

 Lلس املس�شار�ن، خيصص اLلس هاذه اجللسة ٔ]س@ئ^ السادة اQاwيل
  .املس�شار�ن ؤ�جوبة احلكومة Sلهيا

وق�ل الرشوع يف تناول أ]س@ئ^ الشفهية املدر\ة يف \دول أ]عامل، 
د من مراسالت طالع اLلس Sىل ما \ٔ�عطي اللكمة �لس@يد أ]مني الٕ 

  .وٕاSال�ت
  .اللكمة �لس@يد أ]مني

  :س@يد ٔ�محد تو�زياملس�شار ال 
  .شكرا الس@يد الر�س

  .النيب أ]مني الة والسالم Sىلن الرحمي والصهللا الرمحdسم 
درة عن اLلس اQس@توري قرارات صا 3توصل جملس املس�شار�ن ب 

  :التوايل مبا ييل تتعلق Sىل
ٕ�لغاء ٕانت�اب الس@يد يوسف قيض مبوج�ه  1006/16القرار رمق  -

 S2ىل ٕا�ر إالقرتاع ا�ي ٔ�جري يف  عضوا مب�لس املس�شار�ن،بن�لون 
، يف نطاق الهيئة الناخ�ة ملمثيل غرف الصيد البحر، �ة 2015ٔ�كتو�ر 
احلس@مية، وب�`ظمي ٕانت�اب جزيئ لشغل املقعد الشاغر، طبقا - تطوان- طن�ة

 ؛من القانون التنطميي املتعلق مب�لس املس�شار�ن 92ملادة ملقmضيات ا
نت�اب الس@يد محمد ٕ�لغاء إ قيض مبوج�ه  1007/16رمق القرار  -

 2قرتاع ا�ي ٔ�جري يف ٕا�ر االٕ  Sىلعضوا مب�لس املس�شار�ن، م اسعيد ©ر 
ماسة، -سوسهوي جلهة اLلس اجل �رمس الهيئة الناخ�ة ملمثيل  2015ٔ�كتو�ر 

من  92امدة املقعد الشاغر، طبقا ملقmضيات �ل جزيئ لشغل نت�ابوب�`ظمي إ 
 .علق مب�لس املس�شار�نالقانون التنطميي املت

الس@يد عبد ا�لطيف الرايم ٕاىل ٕالغاء انت�اب  �رفض طلب الطعنوكذا 
  .عضوا مب�لس املس�شار�ن Sىل ٕا�ر Wقرتاع املذ©ور ٔ�معو

س@يد عصام ٕ�لغاء انت�اب ال قىض مبوج�ه  1008/16القرار رمق  -
 2عضوا مب�لس املس�شار�ن Sىل ٕا�ر Wقرتاع ا�ي ٔ�جري يف  امخللKيش
يف نطاق الهيئة الناخ�ة ملمثيل اLالس امجلاعية وجمالس  ،2015ٔ�كتو�ر 

احلس@مية، وب�`ظمي انت�اب جزيئ  -تطوان -العامالت وأ]قالمي، �ة طن�ة
نون التنظميي Lلس من القا 92طبقا ملقmضيات املادة  ،لشغل املقعد الشاغر

  .املس�شار�ن
  :كام توصل جملس املس�شار�ن من جملس النواب مبشاريع قوانني التالية

  يتعلق �لتنظمي القضايئ �لمملكة؛ 38.15مرشوع قانون رمق  -

 17.99يقيض بتغيري و¶متمي القانون رمق  59.13مرشوع قانون رمق  -
 املتعلق مبدونة التrٔمNنات؛

يتعلق �زجر الغش يف Wمm¸ا�ت  02.13مرشوع قانون رمق  -
 .املدرس@ية

 �14ل¾س@بة لٔ½س@ئ^ اليت توصلت هبا الرئاسة ٕاىل ºاية يوم الثال7ء 
 :فهÀي اكلتايل 2016يونيو 

  سؤW؛  S :14دد أ]س@ئ^ الشفهية -

 ٔ�س@ئ^؛  S :6دد أ]س@ئ^ الكmابية -

 .ٔ�جوبة S :5دد أ]جوبة -
كام حنيط اLلس املوقر ٔ�ننا س@نكون Sىل موSد بعد هناية \لسة 

معومNة ختصص النت�اب اLلس لثالثة ٔ�عضاء أ]س@ئ^ الشفهية مع \لسة 
  . �حملمكة اQس@تورية

  .شكرا الس@يد الرئKس

  :الس@يد رئKس اجللسة
  . شكرا الس@يد أ]مني

وÈس@هتل \دول ٔ�عامل هذه اجللسة �لسؤال أ]ول مو\ه لقطاع 
، وقد تقدم به لك "ختليق احلياة الرÊضية"الش@باب والرÊضة، وموضوSه 

، فريق أ]صاÏ واملعارصة، الفريق Wشرتايك والفريق من الفريق Wس@تقاليل
  . اQس@توري اQميقراطي WجÐعي

  .اللكمة ٔ]Rد السادة املس�شار�ن لتقدمي السؤال

  :املس�شار الس@يد احلسن سليغوة
  .شكرا الس@يد الرئKس

  .dسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Sىل س@يد املرسلني
  السادة الوزراء،

  والسادة املس�شار�ن، الس@يدات
  الس@يد الوز�ر احملرتم،
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لٔ½سف الشديد عند قرب هناية البطوÏ الوطنية لكرة القدم مبختلف 
 Ôهتم فÕأ]قسام ¶كرث ترصحيات مسؤويل أ]ندية والالعبني ا��ن ي��ادلون ا
بKهنم بوجود تالعبات يف املقابالت، يعين البيع والرشاء، أ]مر ا�ي يرض 

بطوÏ الوطنية لكرة القدم ويؤ�ر سلبا Sىل القمي الرÊضية والروح مبصداقNة ال 
الرÊضية ا�ي ي¾�غي ٔ�ن Üسود املقابالت اليت يتابعها امجلهور الرÊيض 

  .dشغف ©بري
  :الس@يد الوز�ر �ا Èسائلمك

ما يه إالجراءات والتدابري اليت تعزتم الوزارة القNام هبا �ل¸د من هذه 
  ليق احلياة الرÊضية؟ املامرسات السلبية وخت 

  .وشكرا

  :الس@يد رئKس اجللسة
  .شكرا الس@يد املس�شار احملرتم

  .اللكمة �لس@يد الوز�ر لٕال\ابة Sىل السؤال

  :الس@يد حلسن السكوري، وز�ر الش@باب والرÊضة
  الس@يد الرئKس احملرتم، 

  ،الس@يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني
نه ملوضوع املامرسة الرÊضية بداية ٔ�شكرمك Sىل WهÐم ا�ي تولو 

  . ببالد� بصفة Sامة واحلرص Sىل ختليق احلياة الرÊضية بصفة wاصة
جوابنا Sىل سؤالمك فٕان الترصفات اليت ٔ�رشمت ٕاÕهيا الس@يد املس�شار 
احملرتم، واليت ند�هنا Üيسء �لمنظومة الرÊضية ببالد� وملصداقNة التباري 

ملقابالت اRرتام الشفافNة ومصداقNة ا الزنيه وÜس@توجب السهر واحلرص Sىل
  .الرÊضية و¶اكفؤ الفرص

وتتوىل هذه املهام �ٔ]ساس، كام تعلمون، اجلامعات الرÊضية من 
wالل ٔ�نظمهتا أ]ساس@ية وقوانKهنا اQاwلية اليت حتدد أ]�زة املو©ول ٕاÕهيا 
 بدارسة وت��ع لك الشاكÊت ٔ�و الترصحيات ٔ�و املقابالت الصحفNة اليت

Üشري من قريب ٔ�و من بعيد ٕاىل املس جبوهر قمي وم�ادئ الروح الرÊضية 
  .املب¾Nة Sىل التنافس الرشيف وتق�ل نتاجئ املبارÊت �روح رÊضية

وجتدر إالشارة ٕاىل ٔ�ن هناك جلنة التحكمي املس@تق^ حبمك القانون 
ومشلكة من حاكم دوليني سابقني، وكذí جلنة أ]wالقNات اليت تقوم 

îث ا وتت�ذ ٕاجراءات عقابية لكام مبهاðالل �لقوانني ٔ�و  تwٔ�ن هناك ٕا
  .�ٔ]wالقNات الرÊضية

Sىل مس@توى الس@ياسات العمومNة والتدابري إالجرائية الالزمة لرتس@يخ 
  :احلاكمة وختليق اLال الرÊيض، تعمل الوزارة Sىل

  ؛تطبيق بنود النظام أ]سايس �ل�امعات ودفرت التحمالت -
  ؛ن لٔ½طر إالدارية والتق`يةتوفري التكو� -
  ؛موا©بة الفرق الوطنية والت��ع الطيب �لرÊضيني -
  .العمل Sىل ¶رس@يخ القمي وم�ادئ الروح الرÊضية -

وتدعÔ ٕالرساء احلاكمة و¶رس@يخ اQميقراطية يف تدبري الشrٔن الرÊيض، 
مت ٕاصدار قرار وزاري dشrٔن النظام أ]سايس اÕمنوذõ �لجمعيات الرÊضية 

  .2016ماي  19ه مؤخرا �جلريدة الرمسية، ٔ�ي يف مت Èرش 
Sىل مس@توى ختليق احلياة الرÊضية، S�ٔدت الوزارة مرشوع قانون 
حملاربة امل¾شطات، وذí حامية لص¸ة الرÊضيني وضام� لشفافNة املظاهرات 

  . الرÊضية و¶اكفؤ الفرص بني املتبار�ن
لس ٔ�ورو� حول ولٕالشارة فٕان املغرب وافق م�دئيا Sىل اتفاقNة جم

ماكحفة التالعب يف املنافسات الرÊضية اليت يه اتفاقNة دولية، وسKمت 
  .2016يوليوز  3التوقNع Sىل هذه االتفاقNة يوم 

  :الس@يد رئKس اجللسة
  . شكرا الس@يد الوز�ر

  .اللكمة ٔ]Rد السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعقNب

  :املس�شار الس@يد احلسن سليغوة
  . ز�ر Sىل إاليضاRات دÊلمكك¾شكر الس@يد الو 

اح`ا ما ك¾شكوش بrٔن وزارة الش@باب والرÊضة كتعمل واRد اLهود 
©بري، ولكن مع أ]سف الشديد وهاذ اليش قلناه يف Sدة م`اس@بات، دامئا 
بrٔن الوزارة بوRدها ما ميك`لهاش حتد من هاذ النوع دÊل التالعبات، ٕاىل ما 

  . اQاwلية ووزارة العدلاكÈش واRد التضامن حكويم من وزارة 
مع أ]سف الشديد رمغ لك هاذ إالجراءات مازال ك¾سمعو ا�يل ما 

، ٔ]نه 1ل  17س@نة، ميل ك�سمع فريق تريحب ب  40مسعناهش هاذي 
  . ٕاصابة �ش يضمن البقاء دÊلو 16©يخصوا 

نعم، هناك قرارات من اجلامعة يف ٕاطار الزجر وهباذ أ]ندية، ولكن هاذ 
 ©يرتخس فالقاSدة دÊل ©رة القدم، ©يفاش ºادي ميكن لنا حناربوه املفهوم ا�يل

ٕاىل ما اكن�ش واRد إالرادة فعال دÊل احلكومة مازال كنقولها، ما نقضيوش 
  .Sىل هاذ النوع دÊل إالجراءات

و�متىن من wالص ٔ�عامق`ا ٔ�ن تتوقف هذه التالعبات ؤ�ن تتوقف معها 
Êدمة �لصاحل العام ممارسة التحمك، سواء يف املشهد الرw ،يض ٔ�و الس@يايس

  .وWس@تقرار الوطين بقNادة \الÏ امل� نرصه هللا
  .وشكرا

  :الس@يد رئKس اجللسة
  . شكرا الس@يد املس�شار احملرتم

  .اللكمة �لس@يد الوز�ر يف Rدود ثواين معدودة

  :الس@يد وز�ر الش@باب والرÊضة
Êٔن الرrات املعنية �لشSٔن القطاrل يف ٔ�وال، ©يظهر ليا بwيض كتد

الظروف ا�يل ©يخصها تدwل فهيا، واQليل Sىل ذí هو البالغ املشرتك 
  .ا�يل مقنا ٕ�خرا\ه مع وزارة اQاwلية ووزارة العدل
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ا�يل كنبغي نقول وهو ٔ�نه يعين جيب إالقرار يف احلقNقة Sىل ٔ�ن هناك 
جمهودات تبذل من طرف امجليع، وزارة ومجعيات رÊضية وٕاSالم وجممتع 

  .ين �لهنوض �لرÊضة ببالد�مد
  ...ؤ�ود التذكري Sىل ٔ�ن الوزارة

  :الس@يد رئKس اجللسة
  .شكرا الس@يد الوز�ر

  .وشكرا لمك Sىل مسامهتمك معنا يف هذه اجللسة، ا�هتÀى الوقت
، اللكمة ٔ]Rد "Üشجيع الس@ياRة اQاwلية"السؤال الثاين موضوSه 

  .الت املغرب لتقدمي السؤالالسادة املس�شار�ن من فريق Wحتاد العام ملقاو

  :املس�شار الس@يد يوسف حميي
  .شكرا الس@يد الرئKس

  السادة الوزراء،
  السادة املس�شار�ن، 

  .الس@يدات املس�شارات احملرتمات
  الس@يد الوز�ر، 

قطاع الس@ياRة اQاwلية كام تعرفون Rلقة ٕاسرتاتيجية لبناء قطاع 
  .س@يا� وطين م`دمج ومmاكمل

الوز�ر، عن إالجراءات املعمتدة لتقوية العرض �ا Èسائلمك، الس@يد 
   ؟الس@يا� املو\ه �لمواطن املغريب جبميع رشاحئه

 Ôمك فmسائلمك، الس@يد الوز�ر عن اخلطة اليت اختذهتا حكومÈ íوكذ
خيص تقوية \ذب بعض املناطق الس@ياحNة املغربية اليت �رى ٔ�نه الزالت 

  îمشة يف هذا إالطار؟
  .شكرا

  :لسةالس@يد رئKس اجل 
  . شكرا الس@يد املس�شار

  .اللكمة �لس@يد الوز�ر لٕال\ابة Sىل السؤال

  :الس@يد حلسن Rداد، وز�ر الس@ياRة
  .شكرا الس@يد الرئKس

  . شكرا الس@يد املس�شار Sىل طرح هاد السؤال
و�لفعل راه الو�ات الناجضة يه ا�يل تتكون فهيا الس@ياRة اQاwلية 

  . كتلعب واRد اQور îم \دا
، اح`ا %45حىت  40 شفmو اس@بانيا وال فرÈسا كتلعب تقريبا راه ٕاىل

من الس@ياRة  %40ٔ�ننا نوصلوا ل 2020عند� هدف يف ٕاطار الرؤية دÊل 
  . اQاwلية

، رمق املعامالت دÊل %31ا]ٓن وصلنا ل %25: 2012كنا يف 
مليار درمه، هذا بفضل إالجراءات ا�يل اكينة،  33الس@ياRة اQاwلية راه 

  . ختذهتا هاذ احلكومةااختذهتا احلكومات املاضية و  ٕاجراءات
ا�يل هو " بالدي" من مضن هاذ إالجراءات وهو ٔ�نه العرض دÊل

يتقدم ا]ٓن dشلك ©بري \دا، وصلنا تقريبا ثالث داحملطات ا�يل يه 
dرشوط م`اس@بة �لمغاربة، وهناك كذí وجود الطرق الس@يارة Üسامه يف 

íل املغاربة، هناك كذÊل العطل ا�يل والت �وية، السفر دÊد Ïٔrاملس 
Üسامه كذí يف العمل Sىل ٔ�نه wلق تنافس@ية ما بني الف`ادق، وٕاجراءات 
ٔ�خرى اختذ�ها يف هذا إالطار هذا، �ل¾س@بة لنا الس@ياRة اQاwلية îمة 

  .�ل¾س@بة �لس@ياRة العامة
  .وشكرا جزيال

  :الس@يد رئKس اجللسة
  . شكرا الس@يد الوز�ر

R[ٔ باللكمةNد السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعق.  

  :املس�شار الس@يد يوسف حميي
  الس@يد الوز�ر، 

ا�يل بغيت نؤكد Sليه، الس@يد  .لقد ٔ�نص�ت لعرضمك يعين �هÐم
الوز�ر، هو ٔ�ن الس@ياRة اQاwلية راه عند� ٔ�ربعة حماور îمة، ا�يل ٕاذا 

ٔ�كرث من هاذ الن�اح ا�يل حققmو، ٔ]ن ما نقولوش  ركز� Sلهيا ºادي جنحو
  . ما ©ي¾شاي، فعال اك�ن

وامحلد � هاذ العمل دÊلمك كKسامه اليوم يف قطاع دÊل الف`دقة 
، ولكن الس@يد الوز�ر، كنقول بrٔنه العرض wاصو يتحسن، اك�ن %30ب

  . العرض واك�ن ال�سويق واك�ن الب¾Nة التحتية واك�ن Üشجيع Wس� ر
�ل¾س@بة �لعرض ما ميك¾ش اليوم م!ال مدينة حبال الراش@يدية وال حبال 
بين مالل، لك واRدة يف شلك دÊلها، واRدة يف الصحراء واRدة اكينة يف 
م`طقة ج�لية، ما �كوÈش عند� �Qيطاي يعين نعرفو ٔ�ش فني ميكن 

وا منش@يو؟ ونعملو Sىل هاذ العرض هذا مع الناس املسؤولني يف املنطقة، اكن
  .îنيني وال اكنوا مسؤولني دÊل اQوÏ، هذا من �حNة العرض

من الناحNة الب¾Nة التحتية، الس@يد الوز�ر، ٔ�نت Sارف �ل¾س@بة 
درمه يف السðت  �3000لطا$رات، اليوم عند� اخليار منش@يو �#اw^ ب

درمه  1500وأ]Rد، وال امجلعة والسðت وأ]Rد، وال منش@يو لبار%س ب
درمه، يعين اخليار واحض، ٕاىل ما معلناش  2000شلونة بوال منش@يو لرب 

واRد العرض يف الب¾Nة التحتية، يعين wاصتنا  S(l’offre)ىل واRد يعين 
رشكة �وية، wاصنا رشكة وطنية ا�يل ختدم اجلهات، �ل¾س@بة 

، و�ل¾س@بة �لمواطنني العاديني راهام ©ميش@يوا �لعط^ يف (transport)ل
  . و©ميش@يوا يف الس@يارات دÊهلم (train)الاكر و©ميش@يوا يف 

وكنا طلبنامك، الس@يد الوز�ر، Sىل ذيك بطاقة العطل، رامك wدامني 
  . Sلهيا، ولكن كنظن بrٔنه wاص ال�رسيع، wاصنا Èرسعوها

وبغيت نعاود نؤكد، الس@يد الوز�ر، ٔ�نه هاذ املسÏٔr دÊل الس@ياRة 
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راه .واك�ن (les 5 étoiles) اQاwلية راه كتو\ه لعموم املواطنني، اك�ن
بغينامه حىت هام ميش@يوا، ولو ©ميش@يوا اليوم ملراكز Wصطياف، هام ا�يل 
©يوافقومه من حNث اÕمثن، من �حNة اللكفة، وهاذوك مراكز Wصطياف 
اك�ن عند اLموSات الكربى، بغينا �كون يش شلك ا�يل ¶كون مراكز 

س، �ش رشحيات كربى درمه لهاذ النا 150درمه ٔ�و  W120صطياف ب
  . دÊل املغاربة ميكن ميش@يوا �لعط^

ولهذا كندوزو �ل�شجيع دÊل Wس� ر يف هذا إالطار، ٕاىل ما اكÈش 
Üشجيع دÊل Wس� ر يف ٕاطار مراكز Wصطياف ما غنوصلوش لهاذ 
العرض هذا، وSىل لك Rال اح`ا ما كنقولوش ما م`طلقN¾ش من العدم، راه 

  .ل ا�يل هو ©برياك�ن واRد العم
اك�ن كذí ال�سويق، الس@يد الوز�ر، راك عرفmيه، ذاك اليش دÊل 
WنرتنKت راه ما wدامش، كنقولوا Sىل كنوز بالدي، كنوز بالدي ما 
wدامش ال�سويق دÊلها يف WنرتنKت ما اكي¾ش، بغينا يش موقع Wنرتنت 

روا فNه احلجز ا�يل �كون يف املس@توى، Èشوف فNه اÕمثنات وميكن لنا ند�
  .Sرب WنرتنKت

  .وشكرا الس@يد الوز�ر

  :الس@يد رئKس اجللسة
  .شكرا الس@يد املس�شار

  .اللكمة �لس@يد الوز�ر �لرد Sىل التعقNب

  :الس@يد وز�ر الس@ياRة
  . ٔ�� يف احلقNقة، الس@يد املس�شار احملرتم، مmفق معك

العرض يتطور، هناك عرض ا�يل هو ا]ٓن م`اسب لواRد الرشحية 
Êل "بالدي"ل املغاربة من الطبقة املتوسطة يف ٕاطار دÊاحملطة د ،
ا�يل ك¾ش@تغلوا لها وحمطات " îدية"، دÊل "ٕاميي ودار"، دÊل "ٕافران"

  . ا�يل يه \اية
ولكن كذí جيب �ش Èشوفو يف الطبقة ا�يل يه عندها واRد 
 íهاد كذ ،íري ذº ت، ٕاىلÔإالماكنيات حمدودة وا�يل كمتيش �لمخ

  .جود عرض يف هذا إالطار هذامو 
ºري هو إالشاكلية ا�يل مطروRة �ل¾س@بة لهاذ الرشحية، جيب ٔ�ن جند 
واRد العرض ا�يل هو ©يناسب كذí املس�مثر�ن، وا�يل �كون مرحب 

 .�ل¾س@بة �لمس�مثر�ن
ºري املسÏٔr ا�يل اكينة راه �ل¾س@بة �لب¾Nة التحتية ا�يل يه اكينة ا]ٓن، 

\دا Sىل الس@ياRة اQاwلية، راه الس@ياRة اQاwلية يه Üشجع dشلك ©بري 
يه ا�يل اكنت املمزي الك�ري \دا �ل¾س@بة ]ٔاكد�ر، يه Üسامه مبرا;ش dشلك 
©بري \دا، ولكن حىت العرض دÊل الطريان راه اك�ن جمهودات، اLهودات 

 Le) ا�يل قامت هبا اجلهة، ا�يل قاموا هبا كذí وزارات مmعددة، و
ticket)  ¾س@بة ل �ل(le billet)   ما يش ^wراه �3000ل¾س@بة �#ا ،

درمه، وهذا ٔ]ن اكينة مسامهة دÊل اجلهة واكينة املسامهة دÊل كثري  2000
  .من الفرقاء

ؤ�� مmفق معك، Qمع الس@ياRة اQاwلية جيب ٔ�ن ¶كون هناك رشكة 
راه  مmخصصة يف الس@ياRة اQاwلية دÊل الطريان وا�يل ¶كون بتلكفة قلي^،

جتارب دولية موجودة يف جزر الك`اري يف دول ٔ�خرى wاصنا Èش@تغل 
  .Sلهيا

�ل¾س@بة يل ٔ��، املسÏٔr أ]ساس@ية ا�يل الورش ا�يل wاصنا Èش@تغلوا 
Sليه مجيعا وكذí مع اLموSة دÊل مقاوالت املغرب، وهو ش@ياكت 

فNه العطل، هاذ ش@ياكت العطل هو توفري �ل¾س@بة �لعط^ ا�يل ميكن %سامه 
املشغل، و%سامه فNه كذí الناس ا�يل تKش@تغلوا، وميكن لو ٔ�نه يعطي 
واRد اQفعة قوية �ل¾س@بة �لس@ياRة اQاwلية، هذا هو ا�يل ٔ�عطى دفعة 
قوية يف ٕاس@بانيا ؤ�عطى دفعة قوية يف فرÈسا، wاصنا كذí ٔ�ننا Èش@تغلوا 

 �ش Sليه، ولكن �مmيازات وكذí بتحفزيات رضيNðة �ل¾س@بة �لمشغلني
  .ميكن هلم %سامهوا كذí يف اLهود دÊل العطل

  .وشكرا

  :اجللسة رئKسالس@يد 
  .شكرا الس@يد الوز�ر ،شكرا شكرا،

  .وÈشكره كذS íىل مسامهته معنا يف هذه اجللسة
، وقد تقدم "¶مثني املواقع أ]�رية"ون¾mقل ٕاىل السؤال الثالث، موضوSه 

التجمع الوطين  به لك من فريق العداÏ والتمنية، الفريق احلريك، فريق
  .اللكمة ٔ]Rد السادة املس�شار�ن لتقدمي السؤال .لٔ½حرار

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

  الس@يد الرئKس،
  ،نيالسادة الوزراء احملرتم

  الس@يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
رية اليت الس@يد الوز�ر احملرتم، �زخر املغرب مبجموSة من املناطق أ]�

بالد�، مهنا Sىل سNðل املثال ال احلرص ¶رجع حلقب وحضارات مرت Sىل 
بطرفاية، اليت تعترب ٕاRدى ٔ�مه املعامل  )البحر دار( "casamar"م`طقة 

، ضوا� موالي ٕادر%س زرهون، "ولييل"التارخيية �ملنطقة، ٕاضافة ٕاىل 
  . ضوا� مرشوع �لقصريي "ابناص"و

توا\دة مبختلف م`اطق املغرب تعرف ٕاهامال هذه املواقع وم!يالهتا امل 
  . ©بريا، اليشء ا�ي حيد من ¶منية املناطق احملتضنة لت� املواقع أ]�رية

  هبذه املواقع؟ ضهنو شامال �لهل مت� وزار¶مك �ر�جما : الس@يد الوز�ر
وما هو مس@توى الت¾س@يق بني وزار¶مك ووزارة الس@ياRة الس@تقطاب 

  الك�شاف ت� املواقع أ]�رية؟ الس@ياح املغاربة وأ]\انب
  .وشكرا
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  :اجللسة رئKسالس@يد 
  .شكرا الس@يد املس�شار

  .الوز�ر لٕال\ابة Sىل السؤال �لس@يداللكمة 

  :الس@يد محمد أ]مني الصبيحي وز�ر الثقافة
  .شكرا الس@يد املس�شار Sىل هذا السؤال

 �لفعل املغرب ©يتوفر Sىل واRد الرتاث غين مmنوع، ¶راث مادي ¶مييش
من الفرتات ما ق�ل التارخي، ٕاىل الفرتات القدمية، ٕاىل عهد� هذا، وبطبيعة 
 ÏوQس@تقالل، ولكن دامئا اW تتجهتد مايش فقط م`ذ ÏوQاحلال ا
اجهتدت �ش حتمي هذا الرتاث ا�يل ¶ميثل جزء من ا�ا©رة دÊلنا، وا�يل 

  .اح`ا ملزمني �ش ننقF ٕاىل أ]جNال الالحقة
 بrٔن وزارة الثقافة تتدwل Sىل Sدة مس@توÊت، املس@توى ميكن نقول لمك

أ]ول اخلربة العلمية التق`ية، اخلربة يف تrٔهيل و¶رممي هاذ املعامل التارخيية، مث 
  . توفري جزء من املزيانية اHصصة لرتممي هاذ املrٓ�ر التارخيية

  . 16.000موقع ٔ��ري، ا�يل مقنا �جلرد دÊلو  16.000املغرب تيضم 
موا بrٔن املسؤولية يه مسؤولية مشرتكة، ميل تتلكم Sىل اQوÏ وتتفه

بrٔن هناك وزارة الثقافة بطبيعة احلال ا�يل ت�سامه ٕ�ماكنياهتا املتواضعة، اك�ن 
  .قطاSات Sديدة، اك�ن امجلاSات الرتابية

واRد الرؤية  2013وهذا هو ا�يل Rاولنا نوضعوا فهاذ الفرتة م`ذ  ،اليوم
جعل بrٔن لك املتدwلني تKش@تغلوا من ٔ�\ل حامية هاذ ٕاسرتاتيجية ا�يل تت

الرتاث، مايش فقط ٔ]ن ¶ميثل ا�ا©رة دÊل بالد�، ولكن اليوم الرتاث ¶ميثل 
واRد رٔ�س مال، لك ما اس�مثر� فNه لك ما اك�ن مردودية فعلية Sىل 

  .الصعيد Wقmصادي، Sىل الصعيد الس@يا�
ٕاماكنيات مالية ©برية ٔ�كرث من هاذ الرؤية مmوا\دة، ولكن تتطلب تعبئة 

  .2021ٔ�وال  2020ثالثة داملليار دÊل اQرمه ٕاىل Rدود 
تتطلب ثالثة د املليار دÊل اQرمه، ما  2020-2015الفرتة دÊل 

  .عند�ش
تنقوموا �ملرافعة، مقنا �ٕالسرتاتيجية، مقنا �Qراسات، ºادي جيي واRد 

Êل امحلاية دÊل الرتاث دÊلو، الوقت ا�يل املغرب ºادي يوعى �ٔ]مهية د
  .و�ٔ]مهية دÊل Wس� ر يف الرتاث دÊلو

و�ٓنذاك هاذ الرتاث ºادي �كون عندو واRد املردودية ٔ�ساس@ية Sىل 
  .الصعيد Wقmصادي

  .شكرا

  :الس@يد رئKس اجللسة
  . شكرا الس@يد الوز�ر

  .اللكمة ٔ]Rد السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعقNب

  :محمد الرزمة املس�شار الس@يد
  . ٔ�شكرمك الس@يد الوز�ر Sىل جوا�مك اليوم

و�مس فرق أ]ºلبية ٔ�رد� طرح هذا السؤال لراهنmKه، وذí ٔ�ن 
 "البحردار "ٔ�س@باب �زوÜ Iس@تدعي م`مك التدwل العا\ل ٕالنقاذ قلعة 

، واملطار التارخيي، والقصبة اليت اشرتى زي¾هتا السلطان موالي بطرفاية
، واليت تو\د يف وضعية \د مقلقة وîددة 1894ة احلسن أ]ول م`ذ س@ن

  .�الهنيار
  الس@يد الوز�ر، 

و�نا هاذ السؤال من ٔ�\ل التدwل ا]ٓين واملس@تع�ل �لحفاظ Sىل 
هذا املوروث إالÈساين، وهذا التدwل ٔ�رد�ه داwل فريق التجمع الوطين 

دينة، لٔ½حرار ٔ�ن �كون مبعيتمك، تفاSال مع اكفة هيئات اLمتع املدين �مل
حفاظا Sىل ا�ا©رة امجلاعية �لمغرب، ©ب# عريق ضارب جبذوره يف ٔ�عامق 

خصوصا ؤ�ن مدينة طرفاية لها ما لها من ثقل وماكنة  Lرخيية ، التارخي
عريقة، وجتسد �مللموس لعالقة مدن الصحراء dسالطني اQوÏ العلوية 

  .واململكة املغربية
  .وشكرا

  :الس@يد رئKس اجللسة
  . س@يد املس�شار احملرتمشكرا ال 

  .اللكمة �لس@يد الوز�ر يف ٕاطار الرد Sىل التعقNب

  :الس@يد وز�ر الثقافة
  . ٔ�مام طرفاية، اQراسة مقنا هبا "�ب البحر"فÔ خيص املوقع دÊل 

مليون دÊل اQرمه، دÊل الباب  12اليوم تmKطلب هاذ الرتممي واRد 
اQاwلية ومع امجلاSات الرتابية  دÊل طرفاية، واح`ا ا]ٓن يف اتصال مع وزارة

ٔ�و املد�رية العامة دÊل امجلاSات الرتابية، Õمتويل هاذ املرشوع دÊل الرتممي 
، ورمبا ٕاال توفرت هاذ إالماكنيات، ميكن لو �#راسة، "�ب البحر"دÊل 

حNث يه \اهزة، ميكن لها تنطلق من هاذ الس@نة، اح`ا يف اتصال مع 
  .وزارة اQاwلية

ي نؤكد Sليه، هو ٔ�ن وزارة الثقافة اش@تغلت من ٔ�\ل واRد ا�يل نبغ
الرؤية وطنية فÔ خيص حامية هاذ الرتاث، وبrٔن هاذ الرؤية ºادي Üسمح 
�لرتاث �ش يلعب واRد اQور ٔ�سايس يف التمنية Wقmصادية، dرشاكة مع 
امجلاSات الرتابية، ٔ]ن ما ميك¾ش امجلاSات الرتابية ¶هترب من املسؤولية 

Êٔن هاذ السور طاح، هاذ الباب ما مرممشدrهاذي .. لها، ما ميك¾ش تقول ب
  .مسؤولية دÊل وزارة الثقافة، مسؤولية وطنية

  :الس@يد رئKس اجللسة
  .شكرا الس@يد الوز�ر

  .وشكرا لمك ملسامهتمك معنا يف هذه اجللسة ،شكرا الس@يد الوز�ر
  . شكرا ملسامهة امجليع

  .ورفعت اجللسة


