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            656656656656حمرض اجللسة رمق حمرض اجللسة رمق حمرض اجللسة رمق حمرض اجللسة رمق 

        ).2009يونيو  16( 1430 اآلخرةجامدى  22الثال7ء     ::::التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
        .املستشار السـيد املعطي بنقدور، رئيس جملس املستشارين    ::::ا=لسا=لسا=لسا=لسرئيس رئيس رئيس رئيس 

واOقيقة وعرشون دقيقة ابتداء من الساعة الثانية  ةساعتان ومخس ::::التوقيتالتوقيتالتوقيتالتوقيت
  . ربعني بعد الزوالاألو  اخلامسة

  .األسـئY الشفهية    مناقشة ::::جدول األعاملجدول األعاملجدول األعاملجدول األعامل

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

        ::::رئيس ا=لسرئيس ا=لسرئيس ا=لسرئيس ا=لس    ،،،،املستشار السـيد املعطي بنقدوراملستشار السـيد املعطي بنقدوراملستشار السـيد املعطي بنقدوراملستشار السـيد املعطي بنقدور
  .بسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم عىل أرشف املرسلني

  السادة الوزراء،
 السـيدة والسادة املستشارون احملرتمون،

ووفقا ملقتضيات النظام اOاخيل  من اOسـتور 56معال بأحاكم الفصل 
=لس املستشارين، خيصص ا=لس هذه اجللسة ألسـئY السادة 

  .املستشارين وأجوبة احلكومة علهيا
قبل الرشوع يف تناول األسـئY الشفهية املدرجة يف جدول أعامل هذه 

جد من  اجللسة، أعطي اللكمة للسـيد األمني إلطالع ا=لس عىل ما
  .ة للسـيد األمنيمراسالت، فاللكم

        ::::املستشار السـيد أمحد حا�، أمني ا=لساملستشار السـيد أمحد حا�، أمني ا=لساملستشار السـيد أمحد حا�، أمني ا=لساملستشار السـيد أمحد حا�، أمني ا=لس
بسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم عىل سـيد� محمد وعىل آ� وحصبه 

  .وسمل
  .شكرا سـيدي الرئيس

  السادة الوزراء احملرتمون،
  السـيدة والسادة املستشارون احملرتمون،

  :ول احملرتم، هذا نصهاتوصلت رئاسة ا=لس برسا� من السـيد الوزير األ
  إىل السـيد رئيس جملس املستشارين احملرتم" 

  .نتاجئ �نتخا�ت الترشيعية اجلزئية: املوضوع
  سالم �م بوجود موال� اإلمام

املتعلق  32.97من القانون التنظميي رمق  53طبقا ألحاكم املادة  وبعد؛
، 1.97.186مبجلس املستشارين، الصادر بتنفيذه الظهري الرشيف رمق 

، كام وقع تغيريه 1997سبمترب  4، موافق 1428بتارخي فاحت جامدى األول 
من ربيع  19الصادر يف  2.09.263وتمتميه، فقد مت مبوجبه املرسوم رمق 

، دعوة الناخبني ا¯ين تتألف مهنم الهيآت )2009أبريل  15( 1430األخري 
 2السامرة، يوم الثال7ء - الناخبة املكونة من ممثيل الغرفة الفالحية جبهة لكممي

، النتخاب مستشار واحد، خلفا للمستشار ا¯ي رصح 2009يوينو 

ا=لس اOسـتوري بفقدانه لعضويته مبجلس املستشارين وبشغور املقعد 
  .ا¯ي اكن يشغ· هبذا ا=لس

ويف هذا الصدد، يرشفين إحاطتمك علام بأن �نتخا�ت الترشيعية 
د أسفرت عن انتخاب السـيد مبارك النفاوي حبزب اجلزئية السالفة ا¯كر ق

  .اإلحتاد �شرتايك للقوات الشعبية
  .مع خالص التحية والسالم

  "عباس الفايس: الوزير األول

  :كذÄ توصلت رئاسة ا=لس بعدد من الرسائل أولها

  إىل  رئيس جملس املستشارين احملرتم"

  .2009يونيو  16جلسة األسـئY الشفهية ليوم الثال7ء : املوضوع
  سالم �م بوجود موال� اإلمام

يرشفين أن أبلغمك أن السـيد اكتب اOو� Oى السـيدة وزيرة  وبعد؛
 Yالطاقة واملعادن واملاء والبيئة، امللكف �ملاء والبيئة، سـيجيب عن األسـئ

  .الشفهية املوÉة إىل السـيد وزير التجهزي والنقل
  .وتفضلوا بقبول خالص عبارات التقدير

  .الوزير امللكف �لعالقات مع الربملان
  ".محمد سعد العلمي: إمضاء

  .كذÄ رسا� أخرى من فريق األصا� واملعارصة
  من رئيس األصا� واملعارصة"

  إىل 
  .السـيد رئيس جملس املستشارين احملرتم

  .طلب تأجيل سؤال شفهـي آين: املوضوع

  سالم �م بوجود موال� اإلمام
الرئيس احملرتم أن أطلب منمك تأجيل السؤالني وبعد؛ يرشفين السـيد 

، املوÉة "مطارح النفاÎت املزنلية والطبية"الشفهيني اآلنيني، املتعلقني ب
عدم قبول شواهد الضعف Oى "إىل السـيد اكتب اOو� امللكف �ملاء، و

، املوÉة إىل "املستشفيات العمومية للقيام ببعض الفحوصات الطبية
  .صحة، إىل جلسة الحقةالسـيدة وزيرة ال

  .وتقبلوا فائق عبارات التقدير �حرتام

  أمحد الكور: إمضاء
  ".رئيس فريق األصا� واملعارصة

  :كذÄ رسا� أخرى من فريق التحالف �شرتايك
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  من السـيد عبد اللطيف أمعو
  .رئيس فريق التحالف �شرتايك 

  إىل
  .السـيد رئيس جملس املستشارين

  .ل شفويتأجيل سؤا: املوضوع

  .سالم �م بوجود موال� اإلمام
يرشفين أن أطلب منمك تأجيل السؤال الشفوي لفريقنا، املوجه إىل  وبعد؛

مرشوع بناء اخلط السكيك احلديدي "السـيد وزير التجهزي والنقل، حول 
، املربمج مضن حصة األسـئY الشفوية ليوم "الرابط بني مراكش والعيون

  .ذÄ ألجل الحق، و 2009يوينو  16الثال7ء 
  .وتفضلوا، السـيد الرئيس، بقبول عبارات التقدير و�حرتام

  عبد اللطيف أومعو
  ".رئيس الفريق التحالف �شرتايك

  :كذÄ رسا� أخرى، من فريق احلركة اOميقراطية �جØعية
  إىل"

  .السـيد  رئيس جملس املستشارين احملرتم

  .تأجيل سؤال شفوي: املوضوع

  .د موال� اإلمامسالم �م بوجو 
وبعد؛ يسعد� و يرشفنا أن نلمتس من سـيادتمك، تأجيل السؤال 

، املتعلق بعدم احرتام 2009يونيو  16الشفوي املدرج يف جلسة يوم 
  .الرشاكت العقارية، لآلجال احملددة لتسلمي ا=معات السكنية لوقت الحق

  .وتقبلوا يف األخري فائق التقدير و�حرتام

  ".فريق احلركة اOميقراطية �جØعيةرئيس : إمضاء

  :كذÄ رسا� من فريق التجمع الوطين لألحرار
  إىل "

  .السـيد رئيس جملس املستشارين احملرتم

  .تأجيل سؤال: املوضوع

  سالم �م بوجود موال� اإلمام،
وبعد؛ يرشفين أن ألمتس منمك، تأجيل طرح السؤال الشفوي املتعلق 

سـهتالكية، املوÉة إىل السـيد الوزير املنتدب Oى �رتفاع أسعار املواد �
الوزير األول، امللكف �لشؤون �قتصادية والعامة، وا¯ي اكن مقررا 

  .2009يونيو  16إدراجه مضن األسـئY الشفهية جللسة يوم الثال7ء 
  .وتقبلوا فائق التقدير و�حرتام

  ".فريق التجمع الوطين لألحرار

بية اليت توصل هبا جملس املستشارين ابتداء من األسـئY الشفهية والكتا
  :منه 16إىل غاية يوم الثال7ء  2009يونيو  9

  سؤ�؛ 20: عدد األسـئY الشفهية -

  .أسـئY 3: عدد األسـئY الكتابية -
  .ولمك اللكمة، السـيد الرئيس

        ::::ا=لسا=لسا=لسا=لسالسـيد رئيس السـيد رئيس السـيد رئيس السـيد رئيس 
  .شكرا السـيد األمني

من  128تضيات املادة طبقا ملق : يف البداية، هناك مخس طلبات إحاطة
  :النظام اOاخيل، وردت عىل الرئاسة طلبات اإلحاطة التالية

  .. أوال، طلب إحاطة من الفريق الفيدرايل، � اللكمة، تفضل أسـتاذ
  نقطة نظام؟

        ::::املستشار السـيد العريب القباجاملستشار السـيد العريب القباجاملستشار السـيد العريب القباجاملستشار السـيد العريب القباج
  .شكرا السـيد الرئيس

يه  بطبيعة احلال، اسـمتعنا إىل عرض السـيد األمني، لكن مل نسمع ما
  .األجوبة عىل األسـئY الكتابية اليت ما زلنا ننتظر اجلواب علهيا

  .أعتقد أنه حان الوقت ليك نتوصل �إلجابة فé خيص األسـئY الكتابية
  .وشكرا السـيد الرئيس

        ::::ا=لسا=لسا=لسا=لسالسـيد رئيس السـيد رئيس السـيد رئيس السـيد رئيس 
  . شكرا السـيد املستشار احملرتم

ت مع فاملالحظة مسجY، وسـيطلب من السـيد الوزير امللكف �لعالقا
Yالربملان أن تبادر احلكومة �إلجابة، خاصة اليت بعثت منذ مدة طوي.  

  ..نقطة نظام؟ تفضل أسـتاذ

        ::::املستشار السـيد محمد دعيدعةاملستشار السـيد محمد دعيدعةاملستشار السـيد محمد دعيدعةاملستشار السـيد محمد دعيدعة
 9أوال، الغياب اليل اكين متاع الوزراء، توصلنا بأنه اليوم اكينني تقريبا 

الرتبية  دÎل الوزراء اليل هام غايبني، اكين اOاخلية، املالية، �تصال،
الوطنية، العدل، الفالحة، التشغيل، الصناعة والتجارة، وهذا الغياب ا¯ي 
 Yورة، وا¯ي يؤثر عىل اإلجابة عىل األسـئOهو يتصاعد منذ بداية ا

  . الشفوية اليت تقدمنا هبا
هناك عدة أسـئY تقدمنا هبا، السـيد الرئيس، مل تلق اجلواب إىل يومنا 

ة أسـئY شفوية آنية، مل تتعامل معها احلكومة هذا، بلغ العدد دÎلها عرش 
  .�جلدية املطلوبة

أيضا، هناك األسـئY الكتابية، السـيد الرئيس، أسـئY كتابية ومل جتب 
عهنا احلكومة، وهذا فيه خرق ملقتضيات اOسـتور وللنظام اOاخيل متاع 

  .ا=لس
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  .وشكرا السـيد الرئيس

        

        ::::ا=لسا=لسا=لسا=لسالسـيد رئيس السـيد رئيس السـيد رئيس السـيد رئيس 
 نفس املالحظة اليت أدىل هبا املستشار قبل جسلت املالحظة، ويه

  . قليل يف اجلزء الثاين
  .تفضل السـيد الوزير

        ::::السـيد محمد سعد العلمي، الوزير امللكف �لعالقات مع الربملانالسـيد محمد سعد العلمي، الوزير امللكف �لعالقات مع الربملانالسـيد محمد سعد العلمي، الوزير امللكف �لعالقات مع الربملانالسـيد محمد سعد العلمي، الوزير امللكف �لعالقات مع الربملان
اسـمتعت �هØم إىل املالحظتني، وأود أن أؤكد أن احلكومة تتعامل 

سواء مهنا األسـئY جبدية اكمY مع أسـئY السادة املستشارين احملرتمني، 
الشفوية أو األسـئY الكتابية، وسيتوصل جملس املستشارين اليوم، مبجموعة 

  .هامة من األجوبة عن األسـئY الكتابية
فé يرجع لألسـئY الشفوية، فإن الوزراء حيð يعتذرون، فيعتذرون بناء 
 عىل أعذار متعارف علهيا، أي حيð يكونون يف نشاط يتعلق بنشاط مليك،

  . أو يف ôمة خارج املغرب، أو يف مؤمتر دويل ينعقد يف املغرب
احلكومة حتاول �سـمترار أن تتعامل باكمل �حرتام مع الربملان، هذا ما 

  .أردت أن أؤكده، حىت ال يكون هناك أي التباس
  .وشكرا السـيد الرئيس

        ::::ا=لسا=لسا=لسا=لسالسـيد رئيس السـيد رئيس السـيد رئيس السـيد رئيس 
  .ف· اللكمة طلب اإلحاطة من الفريق الفيدرايل،.. رجاءا. شكرا

        ::::املستشار السـيد عبد املاÄ أفرÎطاملستشار السـيد عبد املاÄ أفرÎطاملستشار السـيد عبد املاÄ أفرÎطاملستشار السـيد عبد املاÄ أفرÎط
  .شكرا السـيد الرئيس
  السـيدان الوزيران،

  السـيد�ن، السادة املستشارون،
من القانون اOاخيل، يرشفين أن أتدخل  128طبقا ملقتضيات املادة 

�مس الفريق الفيدرايل للوحدة واOميقراطية، إلحاطة الرأي العام الوطين، 
يونيو من  12العام الوطين حماط، وأحيط مبا عرفته انتخا�ت  رمغ أن الرأي

  .مذحبة لøميقراطية
لألسف، مرة أخرى، خيلف املغاربة امليعاد من خالل ما عرفته هذه 
�نتخا�ت من تزوير إلرادة امجلاهري، وهذه املرة بصيغ جديدة ومن 

هل ميكن أن اسـتعامل فاحش للامل أمام مرأى امجليع، واليوم نتساءل مجيعا 
يقنعنا أي اكن بأن هذه �نتخا�ت مرت يف أجواء عادية، وأهنا ذات 

   !مصداقية؟
ولو  -وأيضا، أليس للمغاربة احلق يف أن ينتشوا . لألسف أنه كنا ننتظر
  �نتخا�ت نزهية ودميقراطية؟ - ملرة واحدة منذ اسـتقاللنا 

ميكن أن نعترب أن إن ما وقع يرجع إىل الوراء، يرجعنا إىل الوراء، بل و 
لك من زور أو سامه يف الزتوير أو اسـتعمل املال، املال احلرام، هو جمرم 

  . يف حق الوطن ويف حق املغاربة، وأنه يسامه يف توجيه البالد حنو ا=هول
نعم، كنا ننتظر أن تشلك هذه احملطة قطيعة مع ممارسات املايض، لكن 

  ".قةحلمية عىل عاداهتا الساب"لألسف ما زالت 
هناك من جاء ليقول لنا بأنه جاء . مث أيضا، حنن مسعنا خبطا�ت جديدة

عندما اكن يف موقع : ليك يؤهل املشهد السـيايس وليك يؤثثه، وحنن نقول
 Yاملسؤولية، أمل يسامه يف بلقنة املشهد السـيايس؟ أمل تكن � اليد الطوي

  يف تفتيت املشهد السـيايس ويف خلق كيا�ت حزبية جديدة؟
 -ولألسف الشديد  -إذن هذا اخلطاب ليست � أية مصداقية، بل 

امسح يل السـيد الرئيس، هذا موضوع الساعة، ولألسف، أقول أنه اآلن، 
إضافة إىل الزتوير واسـتعامل املال، اليوم انتقلنا من الفساد األصغر إىل 
الفساد األكرب، كام جاء يف إحدى الصحف، حيث أنه اليوم هناك العديد 

املرحشني واليل تيتعتربوا يف عداد ا�تطفني واملفقودين، أية مصداقية  من
لهاته �نتخا�ت؟ وحنن نسمع بأن صوت بعض الناخبني الكبار وصل إىل 
املاليني دÎل السـنتéت، وأقول أ� كون غري اتفقوا هؤالء املرحشني، 

ا مشاريع وجيمعوا هاذ الفلوس اليل خرسوا يف هذه �نتخا�ت، وداروا هب
  .ألوالد املغاربة لاكن أفضل
  .وشكرا السـيد الرئيس

        ::::ا=لسا=لسا=لسا=لسالسـيد رئيس السـيد رئيس السـيد رئيس السـيد رئيس 
  .شكرا السـيد املستشار

أرجو أن نتعاون مع الرئاسة حىت متر اجللسة يف أحسن الظروف، فلمك 
اللكمة وقت ما �خدوها وتطلبوها، وعلينا أن حنرتم الوقت، حىت نبقى يف 

  .الوقت ا�صص للك حصة
  .طة الثاين من فريق التحالف �شرتايكطلب اإلحا

        ::::املستشار السـيد مصطفاملستشار السـيد مصطفاملستشار السـيد مصطفاملستشار السـيد مصطفىىىى الاكنوين الاكنوين الاكنوين الاكنوين
يف إطار إحاطة ا=لس علام بقضية طارئة، حسب مقتضيات النظام 
اOاخيل =لسـنا، يؤسفنا مرة أخرى أن حنيط ا=لس علام، مبا تعرفه معلية 

ألدىن تشكيل ماكتب ا=الس امجلاعية من خروقات فظيعة للقانون وللحد ا
  .من األخالق السـياسـية

فبعد أن أهنينا العملية �نتخابية بسالم، رمغ اخلروقات ورشاء 
األصوات من طرف جتار �نتخا�ت وجتار السـياسة، وحىت تدخل بعض 
أعوان السلطة، وبعد أن دمعنا املواطنون بإجيابية عىل العموم مع العملية 

املشاركة، ها مه جتار �نتخابية من خالل تسجيل نسـبة مقبو� من 
�نتخا�ت والعصا�ت �نتخابية واملتالعبون مبصاحل املواطنني ومصاحل 
الوطن، يفسدون لك يشء، وذÄ �سـمترارمه يف نفس املامرسات اليت 
جسلناها يف �نتخا�ت السابقة، بهتريب املستشارين املنتخبني وعزهلم يف 

ض وترهيب آخرين، وتقدمي أماكن بعيدة عن جامعهتم، بل اختطاف البع
عروض مالية مغرية والضغوط مبختلف األشاكل، من أجل احتالل املواقع 



 2009200920092009    بريلبريلبريلبريلدورة أدورة أدورة أدورة أ    ––––تشارين تشارين تشارين تشارين داوالت جملس املس داوالت جملس املس داوالت جملس املس داوالت جملس املس مممم

4  

 )2009 يونيو 16( 1430 اآلخرةجامدى  22

القيادية خلدمة املصاحل الشخصية، وهو ما يعترب رسقة واغتصا� لهذه املواقع 
وخيانة وتالعبا بأصوات املواطنني، مما يعمق من اليأس ا¯ي عرب عنه 

�ت من العملية �نتخابية، ومن العمل ماليني املواطنني واملؤهلني لالنتخا
  .السـيايس برمته

وإذا كنا نسجل بإجيابية وجود حتالفات سـياسـية يف عدد من املدن 
واملناطق، حىت وإن اكن بعضها خارج الطبيعة، فإن هذه التحالفات تبقى 

غري أنه يف عدد من املناطق، . سـياسـية وال تتناقض مع اOميقراطية واحلاكمة
ية مهنا، فإن جتار �نتخا�ت يفسدون املشهد السـيايس خاصة القرو

ويعمتون عىل اجلوانب اإلجيابية، ويرضبون يف الصممي قواعد احلاكمة 
أن  -نقولها مبرارة  -واملؤمل . والقانون، وأبسط أخالقيات العمل السـيايس

بعض رجال السلطة يف عدد من مناطق البالد، يتدخلون بشلك واحض يف 
ب وصناعة أغلبيات مزيفة ألجل تنصيب رؤساء فاسدين عىل تشكيل املاكت

  .رأس بعض امجلاعات، لتحقيق مصاحلهم الشخصية املادية
Oينا، السـيد الرئيس، مثال ملموسا عايشـته خشصيا، وهو ما جيري 

أقول لمك . بإقلمي آسفي، من تدخل مكشوف لبعض رجال السلطة احمللية
ة، أن رئيس دائرة عبدة وقائد قيادة وللحكومة وللرأي العام، وبلك مسؤولي

بوكدرة مبعية شـيخ تورط سابقا يف عدة معليات فاسدة، قد عرضوا عيل 
خشصيا مبكتب القائد أن أمدمه مببالغ مالية ôمة للك واحد مهنم، حىت 

رفضت طبعا . يضمنوا يل رئاسة جامعة سـيدي التيجي، وبطريقهتم املعلومة
م بدمع ترهيب عدد من املستشارين ودعوت إىل الزناهة، وقاموا اليو 

  .لتنصيب خشص قبل بدفع ت" املاليني
أتساءل، السـيد الرئيس، هل السـيد الوايل عىل عمل هباذ اليشء؟ إذا 
اكن عىل عمل، فهـي اكرثة، وإن مل يكن عىل عمل، فهـي اكرثة أيضا، يعين فني 

  يه �سـتعالمات؟ فني يه �سـتخبارات؟ 
سادة، معرب عن مدى ما وصل إليه بعض هذا مثال ملموس، أهيا ال 

رجال السلطة من فساد واشـتغاهلم كأهنم غري �بعني ألي سلطة، ماعدا 
سلطة املال، غري مبالني ال �لتوجهيات امللكية السامية وال �لزتامات السـيد 

  .وزير اOاخلية وال مبصداقية اOميقراطية وال مسعة مصاحل بالد�
وضوع، ألن هذا اليشء منطبق عىل مجيع نطالب بتحقيق عاجل يف امل

هذا جمرد مثال ينطبق عىل لك . امجلاعات احمللية اليل يه يف إقلمي آسفي
امجلاعات التابعة لنفوذمه، وينطبق عىل عدد آخر من امجلاعات يف مناطق 
خمتلفة ببالد�، ¯Ä نناشد احلكومة من خالل أÉزهتا املرتبطة مبارشة هبذه 

اريت اOاخلية والعدل، التدخل العاجل إليقاف هذه العملية، خاصة وز
املهازل اليت جتري يف عدد من املناطق، ويعرفها اخلاص والعام، و�ألحرى 
أÉزة اOو�، وذÄ بتطبيق لك املقتضيات القانونية وإيقاف املفسدين 
وجتار �نتخا�ت عند حدمه الزجري، معلية تشكيل ماكتب امجلاعات يف 

ات السـياسـية املعلنة، مبا فيه مصلحة مدننا وقرا� ومصلحة إطار التحالف
øالب.  

  السـيد الرئيس،
 6سـنوات، هذي راه جرمية غادي خنلصوها  6هذا أمر تهيم البالد 

سـنوات، السـيد الرئيس، هاذ الناس اليل كيتكونوا رامه هام اليل غادي 
احلكومة يكونوا هاذ ا=لس املوقر، خاصمك تدخلوا، السـيد الرئيس، Oى 

اللهم إن هذا . إليقاف هذه العملية، هاذي راها اكرثة، السـيد الرئيس
  . منكرا، السـيد الرئيس

ملا اكن وزير . هاذ اليش اليل كيجري يف إقلمي آسفي راه معرو ما اكن
ماليني  10اOاخلية السابق اكنت كتباع األصوات جبوج ماليني، د� 

معرو ما اكن هاذ اليش، السـيد مليون، هاذ اليش  50مليون،  12للعضو، 
  .الرئيس

        ::::ا=لسا=لسا=لسا=لسالسـيد رئيس السـيد رئيس السـيد رئيس السـيد رئيس 
أرجو أن . طلب اإلحاطة الثالث من فريق التجمع الوطين لألحرار

  .نتكيف مع ثالث دقائق

        ::::املستشار السـيد احلو املربوحاملستشار السـيد احلو املربوحاملستشار السـيد احلو املربوحاملستشار السـيد احلو املربوح
  .شكرا السـيد الرئيس

  السادة الوزراء،
  السـيد�ن والسادة املستشارون احملرتمون،

د الرئيس، حول الظروف اليت جرت فهيا إحاطتنا اليوم، السـي
  . �نتخا�ت امجلاعية األخرية

هبذه املناسـبة، نريد إ7رة بعض املشالك اليت عاشها عدد كبري من املرحشني، 
�لرمغ من ا=هودات اليت بذلهتا احلكومة، لتنظمي معلية �قرتاع اليت جرت 

خلارجيون يف ظروف حسـنة عىل العموم، واملالحظون اOاخليون وا
Äيشهدون عىل ذ.  

ليك ال تؤول لكمتنا، أ� خشصيا جنحت يف �نتخا�ت وامحلد *، 
. حصل عىل نتاجئ مرشفة ومرضية) حزب التجمع الوطين لألحرار(وحزبنا 

إذن من �ب املسؤولية، إن املالحظات اليت نريد طر-ا، عادة ما يربطها 
ا التنبيه إلهيا ملعاجلهتا يف املواطن �ملرشع، ¯Ä اكن من الالزم علين

املسـتقبل، فالعملية �نتخابية عرفت عدة مشالك، اكن من أسـباهبا إعادة 
التقسـمي يف عدد من امجلاعات، وكذÄ املراجعة �سـتثنائية للواحئ 
�نتخابية اليت مل يعد املواطنني يعرفون من يتحمك فهيا، خصوصا يف العامل 

تنقيل عدة تسجيالت بصفة غريبة،  القروي، حيث عرفت عدة أقالمي
  .أ7رت اسـتغراب واستياء املواطنني

فعىل سبيل املثال ال احلرص، جامعة مالعب بإقلمي الراشـيدية، وهنا 
الزوج مسجل يف دائرة والزوجة يف : احلاالت تعد �ملئات، وأكرر �ملئات

دائرة أخرى، الشخص الناخب يسكن يف دوار ومسجل يف دوار آخر، 
دى هذا اإلشاكل أو هذا �رتباك إىل حدود تزوير التسجيالت، وقد تع

  . هبدف واحد، هدف فربكة اOوائر �نتخابية
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فإن احلكومة مطالبة بإعادة النظر يف طريقة تدبري املراجعة  ،¯ا
�سـتثنائية للواحئ �نتخابية، وحتمل اإلدارة الرتابية ملسؤوليهتا الاكمY يف 

سـمي الرتايب لøوائر، وفق ضوابط موضوعية تراعى ضبطها ويف إعادة التق 
�خب،  400هل من املعقول يف نفس امجلاعة، دائرة ب  .التوازن والتاكفؤ

  �خب؟ 90حداها ب اودائرة 
كذÄ، السـيد الرئيس، لقد جسلنا من خالل هذا �قرتاع، احلياد 

ج، حيث السليب املبالغ فيه لإلدارة الرتابية اليت اكنت يف وضعية املتفر 
رفضت يف العديد احلاالت حىت معاينة اخلروقات اليت يتقدم هبا املرحشون، 
وحتيلهم تلقائيا عىل القضاء، وهنا يصبح املرحش �هئا بني العدا� والسلطة 
احمللية، مفو� عىل نفسه فرصة املعاينة، وتصبح الوضعية معقدة يسـتحيل 

ماكتب التصويت بعرشات  معها توفر وسائل اإلثبات، ملا تبعد احملامك عن
الكيلومرتات، وهو الشأن يف العامل القروي عامة، ويف األقالمي املرتامية 

  .األطراف كإقلمي الراشـيدية خصوصا
  السـيد الرئيس، 

إن الوقت ال يتسع ¯كر مجيع اخلروقات واإلشاكليات، سواء القانونية 
نتخايب األخري، مهنا أو العملية، ¯كر مجيع اخلروقات اليت شابت الفعل �

¯ا فإنين، �مس فريق التجمع الوطين لألحرار، أطلبمك السـيد الرئيس بعقد 
اجØع للجنة اOاخلية يف أقرب وقت ممكن لتقيمي العملية �نتخابية، ومتكني 

  . السادة املستشارين من طرح مجيع املشالك واملالحظات و�قرتاحات
ع �لتقدم اOميقراطي ا¯ي تعرفه هدفنا الوحيد، السـيد الرئيس، هو اOف

  .بالد�، مفن سار عىل اOرب وصل
  .وشكرا السـيد الرئيس

        ::::ا=لسا=لسا=لسا=لسالسـيد رئيس السـيد رئيس السـيد رئيس السـيد رئيس 
  . شكرا السـيد املستشار احملرتم

  .طلب إحاطة آخر من الفريق �سـتقاليل

        ::::املستشار السـيد عبد العزيز العزايباملستشار السـيد عبد العزيز العزايباملستشار السـيد عبد العزيز العزايباملستشار السـيد عبد العزيز العزايب
وعىل آ�  بسم هللا الرمحن الرحمي وصىل وسمل و�رك عىل سـيد� محمد

  .وحصبه
  السـيد الرئيس احملرتم،

  السادة الوزراء،
  األخوات املستشارات، 

  إخواين املستشارون،
أحيط ا=لس علام والرأي العام الوطين أنه مت تسجيل حا� إصابة 
جديدة بفريوس أنفلونزا اخلنازير، وذÄ يوم السبت املايض �Oار البيضاء، 

        .إلصابة إىل ثالثة حاالت �ملغرباليشء ا¯ي يرفع عدد من حاالت ا
ولقد سـبق للسـيدة وزيرة الصحة عند جواهبا عىل السؤال ا¯ي تقدم 
به الفريق �سـتقاليل حني ظهور هذا الفريوس من أجل اختاذ التدابري 

الوقائية، وذÄ لوضع نظام للرصد والتتبع يسمح �ملراقبة الصحية اليومية 
لكة املغربية، وخاصة القادمني من البøان ىل املمإمجليع األشخاص القادمني 

إصابة بفريوس أنفلونزا اخلنازير، خصوصا وأن هناك  تاليت جسلت هبا حاال
حاالت حامY للفريوس وال تظهر علهيا أية أعراض إال بعد مرور فرتة قصرية 
من الزمن، اليشء ا¯ي يسـتدعي اليقظة واحلرص من انتقال العدوى إىل 

  .أشخاص آخرين
فعىل الوزارة أن تتخذ التدابري الالزمة القتناء مكيات اكفية من  ،¯ا

اللقاحات والواقيات ووضع سـيارات إسعاف جمهزة توضع رهن إشارة مصاحل 
الوقاية املدنية، وكذا تكوين أطر طبية وتوزيع أقنعة طبية يف لك املراكز 

  .الصحية، تأهبا ألي طارئ ال قدر هللا 
  السـيد الرئيس، 

م غادي نسـتقبلو عاملنا العاملني �خلارج، وهذا الو�ء لكه ولك حنا اليو ا
هذه احلاالت أتت من اخلارج، ولهذا تنطلبو من احلكومة، وعىل رأسها 
وزارة الصحة، �ش تدير مجيع �حتياطات، وخاصة حيð نسـتقبل اإلخوة 

م دÎل اخلارج، و�لتايل عاوتين ا¯هاب إىل اÎOر املقدسة والرجوع، ألهن
  .سـيلتقون مع اإلخوة يف أحناء تراب العامل

  .وشكرا السـيد الرئيس

        ::::ا=لسا=لسا=لسا=لسالسـيد رئيس السـيد رئيس السـيد رئيس السـيد رئيس 
  . شكرا للمستشار احملرتم، وشكرا عىل احرتامه للوقت

  .طلب اإلحاطة األخري من الفريق اإلشرتايك

        ::::املستشار السـيد محمد اخلضورياملستشار السـيد محمد اخلضورياملستشار السـيد محمد اخلضورياملستشار السـيد محمد اخلضوري
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيدات والسادة املستشارون،
  وزيران،السـيدان ال

من القانون اOاخيل، أحيط علام جملسـنا املوقر  128بناء عىل املادة 
يونيو الحظنا  12ومن خال� املواطنني، عىل أن بعد �نتخاب دÎل هنار 

  :عدة مالحظات

أوال، اكين سلطة املال، املال اليل كيترصف بطريقة مرشوعة،  -
  واملال اليل كيترصف بطريقة غري مرشوعة؛

لوبيات الفساد، اليل كيرتأسها لوبيات العقار، اليل اOو� اكين هناك  -
  كتساعدمه �ش يقدموا �قتصاد، وهام كيخمجوا البالد؛

كذÄ، الحظنا أن هناك واحد العدد من الناس اليل هام داخلني  -
يف هذه اللعبة، اليل هام من الناس اليل كيسريوا واحد العدد دÎل 

 احلا�ت؛

خالق، هود ال خالل امحلY، وال حىت كذÄ املسـتوى دÎل األ  -
 داخل األحزاب جبميع مكو�هتا، اجلانب األخاليق هود؛
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هناك حقيقة واحد . اكين نقطة أخرية، أال ويه السلطات احمللية -
احلياد جد سليب، ولكن هناك واحد �حنياز اليل هو كيتربر 
بعوامل سـياسـية، واكين احنياز اليل هو وراءه مصاحل خشصية، 

  .ذ اليشء يف املغرب لكهوها

هذه العوامل لكها كتشجع العزوف أوال، ولكن تتشجع واحد العدد 
 Yل الطاقات البرشية اليل يه مثقفة ومؤهÎل املؤهالت، واحد العدد دÎد
وحمرتمة، تبعد من هذه اللعبة السـياسـية، وغادي خنليو هاذ السـياسة غري 

رضبوا واليل تيخطيوا واليل للوبيات والشامكرية واليل تيشجعوا واليل تي
  .تيسـبوا

أ� أحذر أوال اOو�، و7نيا أحذر األحزاب السـياسـية واملكو�ت اليل 
كتسعى ملصلحة هذه البالد، راه غاديني �Oميقراطية دÎلنا إىل الهاوية، إىل 
بقينا هذه مسائل قلناها، ما ظنيتش يش واحد غادي يناقشـين فهيا، 

حنا كنحذرو ابلك مصداقية عن قرب، لهذا  حلقاش هذه مسائل ملسـناها
  .ألن بالد� راه غادية إىل واحد �نزالقات خطرية هالرأي العام، وتنحذور

  .وشكرا السـيد الرئيس

        ::::ا=لسا=لسا=لسا=لسالسـيد رئيس السـيد رئيس السـيد رئيس السـيد رئيس 
  . شكرا السـيد املستشار احملرتم، رئيس الفريق، شكرا عىل احرتامك للوقت

ستشار احملرتم أو األخت اللكمة اآلن يف إطار نقطة نظام إىل السـيد امل 
  .تفضيل األسـتاذة خدجية. اليل بغيتوا، واحد فيمك. الغامري

        ::::املستشارة السـيدة خداملستشارة السـيدة خداملستشارة السـيدة خداملستشارة السـيدة خدجيجيجيجية الغامرية الغامرية الغامرية الغامري
  .شكرا السـيد الرئيس

بغيت فقط أن أثري انتباه السادة أعضاء احلكومة والسـيدة والسادة 
يل املستشارين وعربمه الرأي العام، إىل احلا� دÎل �ستياء العميق ال

كيعيشوه اكفة موظفات وموظفي وزارة الفالحة من جراء اإلجراءات 
املصاحبة إلعادة الهيلكة، هاذ اإلجراءات اليل كمت يف ظروف من خالل 

 يف ظروف ال إنسانية وôينة لكرامة املوظفات متالتنقيالت اليل كت
 بدون وضع الحئة بأسامء املوظفات واملوظفني متواملوظفني، حبيث كيت

احل واملاكتب اليل غادي ميشـيوا لهيا، وال الحئة بأسامء الرؤساء دÎل واملص
  .املصاحل واألقسام اجلديدة

هذه التعيينات اليل متت بدون وضع مقاييس واحضة وشفافة، و�لتايل 
كنحملو املسؤولية إىل وزارة الفالحة �ش تتحمل املسؤولية يف لك 

ينتجها هاذ اإلجراءات  العواقب اليل ميكن تنتج واألحداث اليل ميكن
التعسفية يف حق املوظفات واملوظفني، وكنطالبو �ش يكون لقاء وحوار 
جاد مع اجلامعة الوطنية للقطاع الفال@، �ش يكون استشارهتا يف مجيع 

معها  ههذه اإلجراءات، كيف مت �تفاق مع الوزير يف آخر لقاء اكن عند
ما  هو�لتايل كنأكدو أيضا أنمارس، �ش توضع حد لهذه املسائل،  18يف 

ميكن ألي إسرتاتيجية وال خمطط ينجح بدون مراعاة املكتسـبات 
  .�جØعية، املادية واملعنوية للعنرص البرشي، اليل ميكن هو وحده ينجحها

  .وشكرا

        ::::ا=لسا=لسا=لسا=لسالسـيد رئيس السـيد رئيس السـيد رئيس السـيد رئيس 
  .نعتربها إحاطة وليست نقطة نظام. شكرا لألخت املستشارة احملرتمة

معاجلة األسـئY الشفهية املدرجة يف جدول أعامل هذه نرشع اآلن يف 
سأتلو عليمك بعد ذÄ األسـئY اليت جاء يف . سؤ� 22اجللسة، وعددها 

  .أجلها تأجيل عندما نصل إلهيا
نسـهتل هذه اجللسة �لسؤال اآلين األول إىل السـيد وزير اإلساكن 

ملتنقY والقاطنة والتعمري والتمنية ا=الية، حول حتسني أوضاع الساكنة ا
محمد طاحلا، العلوي موالي : حتت اخليام، للمستشارين احملرتمني السادة

ادريس، يوسف بنجلون، محمد عبو، ابراهمي احلب، محيد العكرود، عبد 
الرحمي عامين، عبد هللا الغويت، محمد القلويب، عبد الواحد الشاعر، محمد 

ز بوهدود، عيل طلحة، الشهواين، حلبيب لعلج، أمحد حا�، عبد العزي
امليك حلريزي، خريي بلخري، عبد السالم أمغار، محمد مفيد، محمد بوداس، 
شفيق بنكريان، عالل العزيوين، العلمي التازي، احلسني أشـنلكي، محمد 
بوهريز، عبد القادر سالمة، امليلودي عفوت، احلو املربوح، احلسن 

حلسن و الرحمي وامعرو  العواين، احلبيب نواس، عبد العزيز البنني، عبد
  . عباد

  .اللكمة ألحد املستشارين احملرتمني

        ::::املستشار السـيد موالي ادريس العلوياملستشار السـيد موالي ادريس العلوياملستشار السـيد موالي ادريس العلوياملستشار السـيد موالي ادريس العلوي
  .بسم هللا الرمحن الرحمي
  السـيد الرئيس احملرتم،

  السادة الوزراء احملرتمون،
  السـيدات والسادة املستشارون احملرتمون،

طبع خصوصيهتا ولها إن الساكنة املتنقY واليت تعيش يف اخليام، لها �ل 
هذه الفئة . منطها يف احلياة ونظاôا القبيل ولها كذÄ عاداهتا وتقاليدها

�جØعية من ب�ø تعيش، السـيد الوزير، ظروف صعبة للغاية، وأخص 
�¯كر أقالمي الراشـيدية وورزازات وفكيك وخنيفرة، واليت يتواجد فهيا 

حبثا عن الكأل واملاء وظروف  مواطنني رحل يف النجود العليا، ويه تنتقل
  .مناخية ألطف

  السـيد الرئيس،
  السـيد الوزير،

الترصحي احلكويم ا¯ي تفضل به السـيد الوزير األول أمام جملس 
املستشارين هنا ال يزال يرن يف آذاننا، حبيث وعد سـيادته بأنه سوف هيمت 

قوق هبذه الرشحية �جØعية من املواطنني، حفاظا عىل مبدأ تاكE احل
�جØعية وتاكE الفرص يف اململكة، ألن املواطنني جيب أن يكونوا 
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  .سواسـية أمام احلقوق والواجبات
وها يه سنتان، السـيد الوزير، من معر هذه احلكومة، واليت جدد فهيا 
صاحب اجلال� ثقته السامية، متر وحنن نشهد لهذه احلكومة بإجنازاهتا 

وأمتىن أن أكون  -ن أن أجد شيئا ملموسا أقول مرت سنتان دو . وجمهوداهتا
  .قد وصل هذه الساكنة - خمطئا 

إن اجلفاف، السـيد الوزير، املتعاقب عىل هذه األقالمي أثر سلبا عىل 
الظروف املعيشـية لهذه الساكنة، وأخص �¯كر قبائل آيت بوشاون، إيد 

يت آيت خليفة، آيت كيل، أيت أمحد أوسعيد، آ�رص، آيت بورزوين، 
  . يت خباشآيدو، حد

هذه القبائل ويه معزتة بوطنيهتا ومعزتة مبلكها تطلب التفاتة حكومية 
إلهيا، وذÄ بتعزيز طلباهتا واليت تمكن يف تعزيز نقط املاء، وهذا ملسـناه مع 
السـيد وزير الفالحة، حبيث هناك تعزيز غري اكيف، ولكن هناك تعزيز 

ساء، السـيد الرئيس، يعيشن الن . الرعاية الصحية خاصة لألطفال والنساء
يف ظروف صعبة، وحتسني ظروف العيش وذÄ بفتح أوراش ذات 
املنفعة العمومية اخلاصة هبا، كفتح الطرقات واملساÄ وبناء بعض املنشآت 

  .السوسـيو اقتصادية
أخريا، التفكري عىل املدى املتوسط والطويل يف بر�مج شامل Oمج 

التكوين املهين وعرب التأهيل  هذه الساكنة يف القرى واملدن عرب
  .�قتصادي

هل فكرت : هذا، السـيد الرئيس، جيعلنا نطرح السؤال التايل
احلكومة، حكومة جال� امل"، يف هذه الرشحية من الرحل يف بالد�؟ 
وإن اكن األمر كذÄ، السـيد الوزير، ما يه التدابري املتخذة يف هذا 

  .للمسؤولية إزاء هاذ املواطنني؟املضامر وفاء للترصحي احلكويم ووفاء 
 .وشكرا

        ::::ا=لسا=لسا=لسا=لسالسـيد رئيس السـيد رئيس السـيد رئيس السـيد رئيس 
  .اللكمة للسـيد الوزير احملرتم. شكرا السـيد املستشار احملرتم

        ::::السـيد أمحد توفيق السـيد أمحد توفيق السـيد أمحد توفيق السـيد أمحد توفيق جحجحجحجحرية، وزير اإلساكن والتعمري والترية، وزير اإلساكن والتعمري والترية، وزير اإلساكن والتعمري والترية، وزير اإلساكن والتعمري والتمنمنمنمنية ا=اليةية ا=اليةية ا=اليةية ا=الية
  .بسم هللا الرمحن الرحمي

  السـيد الرئيس،
  السادة الوزراء،

  املستشارين،حرضات السـيدات والسادة 
ميكن أن . فعال، الرحل أرس مغربية تعيش يف ظروف متدنية جدا

نعتربمه يف مقة األرس اليت تعيش مقة الفقر املدقع، ويعيشون حتت وطأة 
هاذ األرس الرحل موجودين �ألقالمي دÎل جرادة، . ظروف سكنية متدنية

والقرى كنتلكم مايش عىل أقالمي يعين املدن . بوعرفة، فكيك، تندرارة
والضوا@ دÎل هاذ املدن، قلت جرادة، بوعرفة، وفكيك، وتندرارة، وعبو 

يت بو مرمي، ومعرتكة، وبين تيجيت، و�ليسـينت، وعني بين آلكحل، و 

  .مطهر
وحبال اليل قال السـيد املستشار، املنطقة املتواجدة بني الراشـيدية 

أن أؤكد وألزتم  وبغيت. ولكممية، ما غادي ميكن إال نتضامنو مع هذه األرس
أن احلكومة عازمة عىل املساعدة دÎل هذه األرس، من أجل الرفع من 

  .ظروفهم السكنية والظروف دÎل العيش دÎهلم
املشلك اليل اكين هو أن هذه األرس، كام يدل عهنا امسها، هذه أرس 
دÎل الرحل معمتدة عىل النشاط دÎل الرعي، مايش مسـتقرة يف نفس 

اكين صعوبة كذÄ ملعرفة . عوبة يف التحمك يف املعطياتاملاكن، اكين ص
اكين صعوبة دÎل التدخل، �عتبار . أشـنو يه األسـبقيات دÎل هذه األرس

التجارب السابقة اليت تدخلت فهيا اOو�، وما أعطاها هذا التدخل حىت 
  .نتيجة، ما غريش المنط �جØعي والسوسـيولو� لهذه األرس

احلكومة و�لزتام دÎل الوزارة أمام جملسمك املوقر،  بعد �لزتام دÎل
اتفقنا عىل أنه غادي نقومو بدراسة معلياتية، مايش دراسة دÎل اليل غادي 

ال، دراسة من أجل التدخل، �ش ما خنطؤوش يف األسـبقيات وما . حتط
خنطؤوش يف منط التدخل اليل من املفروض أنه يوصل إىل األولوÎت دÎل 

يف شهر  - إن شاء هللا  -ذه اOراسة غادي تكون جاهزة ه. الساكن
أكتوبر، وكنقرتح عىل السادة املستشارين املهمتني هبذا املوضوع، أهنم يوÉوا 
اOعوة، جنيو نعرضو النتاجئ دÎلها هنا يف الربملان، �ش نتفقو عىل طريقة 
التدخل عىل األسـبقيات دÎل التدخل وعىل المنط دÎل التدخل، �ش 

هاذ اOراسة . لتدخل مييش بشلك مبارش لألرس ويصلح األوضاع دÎهلما
  :األهداف دÎلها مخسة، ما فهيا �س نسـتحرضوها

 التشخيص عرب اإلحصاء؛ -

 إحداث قاعدة للمعلومات؛  -

 إشاكل السكن املتنقل؛ -

 احلاجيات واألسـبقية دÎل احلاجيات دÎل الساكن؛  -

سط رشوط الراحة وكذÄ آشـنو يه الرشوط اOنيا لضامن أب   -
السكنية عند الساكن وأشـنو يه طريقة التدخل اليل ممكن تبلغ 

 .للساكن وجتاوب مع األسـبقيات دÎلها

اليل السـيد املستشار يتأكد منه، أنه اكين الزتام دÎل املساندة دÎل هاذ 
فقط ما بغيناش خنطؤو وبغينا منشـيو بشلك مبارش لألسـبقيات . الساكن

  .ية دÎل الساكنواإلنتظارات احلقيق 
  .وشكرا

        ::::ا=لسا=لسا=لسا=لسالسـيد رئيس السـيد رئيس السـيد رئيس السـيد رئيس 
  . شكرا للسـيد الوزير احملرتم

  .التعقيب للسـيد املستشار احملرتم
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        ::::املستشار السـيد موالي ادريس العلوياملستشار السـيد موالي ادريس العلوياملستشار السـيد موالي ادريس العلوياملستشار السـيد موالي ادريس العلوي
  .شكرا السـيد الرئيس
حنا كنشكرو السـيد الوزير عىل تفض· �جلواب، وهذا اعىل لك حال، 

علمي واOراسة امليدانية يه اليل ما ميكن لينا غري نؤيدوه، ألن املهنج ال
كيتبىن علهيا لك تلبيات املتطلبات �ش هناك أسـبقيات، ألن السـيد 
الرئيس، هاذ الرشحية من الساكن دÎل الرحل، يف احلقيقة ما عندمهش 
املواطنة واحلقوق �جØعية، أاكد أقول ما اكينش ما عندمهشاي، ألهنم هام 

أن املغرب قفز قفزة كبرية يف هاذ الباب، رحل ينتقلون إىل آخره، يف حني 
والبد هاذ املواطنني رامه كثار، السـيد الرئيس، راه مايش عرشة وال مائة 

حنا كنتذاكرو عىل قبائل لها �رخي ولها امتداد طبيعي يف هذه اوال ألف، 
  .النجود

  السـيد الوزير، 
حنا متفقني عىل هاذ الباب ومتفقني عىل اOراسة، متفقني عىل ا

احلياة يه يف . �قرتاح اليل قلتوا، ولكن احلياة ال تنتظر، السـيد الوزير
األطفال اليل  :اسـمترار، هناك حاجيات ملحة جدا وجب التفكري فهيا حاال

نساء كذÄ  ؛هاذي ال تنتظر. كيقدوا ميوتوا يف حني خاصهم واحد التلقيح
اOراسة . ان ينتظركيوOوا، كيضيع ال الوO وال املرأة، هذا ما ميكنش اإلنس

عىل املدى املتوسط والطويل أهال وسهال، ولكن هناك حاجيات؛ املاء 
  .رضوري ومؤكد �ش يكون عندمه ال للامشـية دÎهلم إىل آخره

حنا كنشكرو السـيد الوزير، ومعول �ش الهنوض هبذا امع هذا لكه، 
من هذا الفئة �جØعية، وراه كيقوم �لواجب دÎلو، راه اسـتقبل أخريا 

النوع دÎل آيت خليفة، ووعدمه بأن غادي ميكن هلم التجهزي وميكن لهيم 
  .التجزئة دÎهلم إىل آخره، وهذا امحلد * كيبرش �خلري جيب أن يعمم

  .وشكرا

        ::::ا=لسا=لسا=لسا=لسالسـيد رئيس السـيد رئيس السـيد رئيس السـيد رئيس 
  .شكرا السـيد املستشار احملرتم

        ::::السـيد وزير اإلساكن والتعمري والتالسـيد وزير اإلساكن والتعمري والتالسـيد وزير اإلساكن والتعمري والتالسـيد وزير اإلساكن والتعمري والتمنمنمنمنية ا=اليةية ا=اليةية ا=اليةية ا=الية
  .يسشكرا السـيد الرئ 

فقط بغيت نعاود نذكر أنه املشلك مايش مشلك المتويل، ومايش 
 -كذÄ  –مشلك العزمية، ومايش مشلك األسـبقية، ومايش مشلك 

املشلك مرتبط �لصعوبة، وأ� كنقول ونعاود أنه ما . اإلرادة دÎل احلكومة
غادي ميكن إال نكونو متضامنني بشلك قوي مع هاذ الساكن ا¯ين يعيشون 

عبة جدا أكرث مما نتصور، ولكن هاذو رحل كيتنقلوا من منطقة ظروف ص 
  .إىل منطقة

�لنسـبة للرحل اليل قرروا أهنم يسـتوطنوا بشلك هنايئ، حتلت املشالك 
كنسـتحرض هنا عدد كبري دÎل الرحل اليل اسـتوطنوا بضوا@ . دÎهلم

ام ، واعترب� اخلي"مدن بدون صفيح"املدن، دجمنامه يف الرب�مج الوطين 

  .دÎهلم نوع من أنواع الصفيح
املوضوع الثاين كذÄ، يف @ الزاري مبدينة وجدة، واحد العدد كبري 
دÎل الرحل اليل قرروا يسـتوطنوا �لضوا@ دÎل مدينة وجدة، حتلوا 

كتعرفها ما بني الراشـيدية وما بني لكممية  -قبيY آيت عيىس . املشالك دÎهلم
  .ألرض �بعة للجموع تقرر تعطى هلمقروا يسـتوطنوا فوق واحد ا -

فé يتعلق �لبايق اليل ما زالني خمتارين وما زالني يف املنطق دÎل 
الشـتاء  -هللا حيسن العوان  -الرتحال من منطقة إىل منطقة، �بعني 

�لنسـبة للامشـية دÎهلم، هذا خاصنا نراعيو هذا الهاجس وهذا املوضوع يف 
هو املوضوع اليل كنلزتمو أنه إن شاء هللا  وهذا. حتسني ظروفهم السكنية

  .غادي نلقاو ليه صيغة من أجل جتاوز هذا املشلك
  .وشكرا

        ::::لسلسلسلسالسـيد رئيس ا=السـيد رئيس ا=السـيد رئيس ا=السـيد رئيس ا=
ونعتذر لتأجيل األسـئY الثالثة اليت جاء يف . شكرا للسـيد الوزير احملرتم

  . حقها التأجيل
اكنوا  السؤال الثاين جاء يف حقه تأجيل، والسؤال الثالث والرابع، لكهم

موÉني للسـيد وزير اإلساكن والتعمري، جاء يف حقهم التأجيل بطلب من 
  .الفرق اليت ينمتون إلهيا
  .وشكرا السـيد الوزير

  . ننتقل إىل األسـئY املوÉة إىل السـيدة وزيرة الصحة، مرحبا
السؤال األول والثاين يتناوالن موضوع املراقبة الصحية للمأكوالت 

املوضوع أسـتأذن ا=لس املوقر بعرضهام دفعة  الرسيعة، ونظرا لوحدة
  .معا السؤالني عن لإلجابة الوزيرة للسـيدة اللكمة نعطي ذÄ وبعد ،واحدة

 الرسيعة للمأكوالت الصحية املراقبة حول املوضوع يف األول السؤال

محمد طاحلا، العلوي : السادة احملرتمني للمستشارين الصيف، فصل خالل
نجلون، محمد عبو، ابراهمي احلب، محيد العكرود، موالي ادريس، يوسف ب 

عبد الرحمي عامين، عبد هللا الغويت، محمد القلويب، عبد الواحد الشاعر، 
مصطفى الشهواين، حلبيب لعلج، أمحد حا�، عبد العزيز بوهدود، عيل 
طلحة، امليك احلريزي، خريي بلخري، عبد السالم أمغار، محمد مفيد، محمد 

كريان، عالل عزيوين، العلمي التازي، احلسني أشـنلكي، بوداس، شفيق بن
محمد بوهريز، عبد القادر سالمة، امليلودي عفوت، احلو املربوح، حلسن 
العواين، احلبيب نواس، عبد العزيز البنني، عبد الرحمي وامعرو، حلسن 

  . عباد
  .اللكمة ألحد السادة املستشارين احملرتمني اتفضل

        ::::التازيالتازيالتازيالتازياملستشار السـيد العلمي املستشار السـيد العلمي املستشار السـيد العلمي املستشار السـيد العلمي 
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيدة والسادة الوزراء،
  السادة املستشارون،
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قبل ما نطرح السؤال عىل السـيدة الوزيرة، بغيت نقدم لهيا الهتاين 
�لفوز الكبري يف �نتخا�ت، وتهنين من خاللها مجيع السـيدات والسادة 

  .اليل كذÄ حصلوا مهنم، السـيد الرئيس احملرتم، هنيئا للجميع
  السـيدة الوزيرة، 

هذا السؤال اليل تنطرحو عليمك من طرف فريق التجمع الوطين 
ôم جدا، حبيث كتعرفوا بأنه يف  -عىل لك حال  -لألحرار، وهو سؤال 

الصيف، أوال اجلالية املغربية كتجي بكرثة، وهذا العام ها أنØ مسعتوا بأنه 
، اجلالية دÎلنا اليل مليون ونصف متاع املغاربة 2غادي جتي عىل ما يفوق 

  . غادي جتي من اخلارج
مث �إلضافة إىل اجلالية اكين هناك السـياح إىل آخره، ولهذا خاص البد 

 -عىل لك حال  - من املراقبة، املراقبة متاع املواد الغذائية، وحنتفظو 
  .�لصحة دÎل املواطنني

يف، ولهذا كنعرفو بأنه لك سـنة كتتخذوا التدابري، وخصوصا هذا الص 
 -عىل لك حال  -حيث كتكون احلرارة والشواطئ عامرة �لناس، فكتكون 

مراقبة املواد الغذائية، ال للناس اليل مه رمسيني وعندمه املتاجر دÎهلم، أوال 
  . حىت دوك الباعة املتجولني اليل كيدورو �ملواد الغذائية

، اليل �لطبع اكين أÉزة أخرى إدارية اليل جبانب وزارة الصحة معمك
حنا اآلن كنطرحو السؤال عليمك السـيدة الوزيرة احملرتمة، اكرتاقب، ولكن 

عن التدابري واإلجراءات �سـتعجالية اليت اختذهتا وزارتمك ملراقبة هذه 
املواد �سـهتالكية الغذائية اليل مديورة للبيع �لنسـبة للمواطنني وللعموم 

  بصفة عامة؟ 
  .لتدابري اليت اختذتوا يف هذا الشأنلهذا كنشكرومك مسـبقا عىل هذه ا

  .وشكرا

        ::::ا=لسا=لسا=لسا=لسالسـيد رئيس السـيد رئيس السـيد رئيس السـيد رئيس 
  . شكرا السـيد مستشار احملرتم

السؤال اآلخر ا¯ي هو يف صلبه، من السادة املستشارين احملرتمني، 
حول جتنيد اللجان امللكفة مبراقبة التغذية، وخاصة الوجبات الرسيعة، 

، عزيز الفياليل، عبد العزيز السـيدة خدجية الزويم: للمستشارين احملرتمني
العزايب، العريب القباج، جامل برنبيعة، عبد الكبري برقية، عيل قيوح، اكيف 

  . الرشاط، محمد تيتىن العلوي، �� خفاري، محمد األنصاري
  .اللكمة ألحد السادة املستشارين

        ::::املستشار السـيد �� املستشار السـيد �� املستشار السـيد �� املستشار السـيد �� خفخفخفخفارياريارياري
  .أرشف املرسلنيبسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم عىل 

  السـيد الرئيس،
  السـيدة الوزيرة،
  السادة الوزراء،

  أخيت املستشارة،

  إخواين املستشارون احملرتمون،
لقد جسلت العديد من حاالت التسمم يف صفوف املواطنني نتيجة 
تناوهلم لوجبات رسيعة ببعض املطامع، حيث وصلت البعض مهنا إىل 

، ومبا أننا مقبلون عىل هذه درجات خطرية اسـتوجبت تدخال طبيا عاجال
الوجبات الرسيعة، خصوصا مع حلول فصل الصيف وما تعرفه هذه 
احملالت من إقبال كبري، فالبد من جتنيد اللجان ا�ول لها مراقبة سالمة 

  .وحصة التغذية من أجل السهر عىل الصحة العامة
املزمع نسائلمك، السـيدة الوزيرة، ما يه التدابري العملية �سـتعجالية 

اختاذها من أجل تفعيل دور هذه اللجان وتغطيهتا لاكفة احملالت املتواجدة 
  باكفة تراب اململكة، حفاظا عىل حصة وسالمة املواطنني؟

  .شكرا

    

        ::::ا=لسا=لسا=لسا=لسالسـيد رئيس السـيد رئيس السـيد رئيس السـيد رئيس 
  . شكرا السـيد املستشار احملرتم

  .اللكمة للسـيدة الوزيرة احملرتمة لإلجابة عىل السؤالني

        ::::وزيرة الصحةوزيرة الصحةوزيرة الصحةوزيرة الصحة    السـيدة Îالسـيدة Îالسـيدة Îالسـيدة Îمسمسمسمسينة �دوينة �دوينة �دوينة �دو
  .بسم هللا الرمحن الرحمي

  السـيد الرئيس،
  السـيد�ن املستشار�ن،

  السادة املستشارون،
يف البداية، أريد أن أتقدم �لشكر اخلالص للسـيد املستشار عىل 

  .هتانيه
يف احلقيقة، هذا املوضوع دÎل السالمة الغذائية، و�خلصوص مراقبة 

ترب من بني املواضيع اليت حتظى بأمهية �عة الوجبات الرسيعة واجلاهزة، يع 
خاصة، و�خلصوص يف هذه الفرتة، فرتة الصيف، ألن كتكون نسـبة احلرارة 
مرتفعة، فهاذ اإلشاكلية، أوال، حتظى �هØم مجيع املتدخلني يف ميدان 

ولكن اليل . مراقبة جودة وسالمة املواد الغذائية، مايش فقط وزارة الصحة
ارتفاع مزتايد لعدد التسمامت الغذائية، �خلصوص يف الحظنا هو أنه اكين 

   .هذه الفرتة دÎل الصيف
ووعيا من الوزارة بأمهية هذا املوضوع، وبأمهية مراقبة هذه احملالت 
�لضبط، السـé خالل فصل الصيف، حيث تسامه درجات احلرارة املرتفعة 

  .يف رسعة تلف بعض املواد الغذائية
ملصاحل اخلارجية لوزارة الصحة خالل سـنة ويف هذا اإلطار، قامت ا

مت كذÄ . مراقبة حصية لهذه احملالت الغذائية 193.000بإجناز  2008
حفص طيب للعاملني يف جمال هتيئة املأكوالت، كام متت  15.000حفص 

حتليل �كتريولو� لعينات  9500حلقة للتوعية الصحية، و 809.000
  .املأكوالت
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التعاون مع قطاعات حكومية أخرى اليل ومن Éة أخرى، ويف إطار 
  :كتدخل يف هذا الشأن، اكن هناك تدبريان هامان

أوهلام، هو التوقيع بني وزارة الصحة ووزارة اOاخلية ووزارة  -
الفالحة عىل اتفاقية إطار هتدف إىل تعزيز املراقبة الصحية للمطامع 

إسرتاتيجية وحمالت املأكوالت اجلاهزة، مع تقوية التنسـيق من أجل تبين 
  موحدة للمراقبة والتتبع؛

مث هناك إجراء 7ين اليل هو ôم، ومت إحداث اخللية الوطنية  -
لليقظة الصحية، اليت تضم مصاحل وزارة اOاخلية ووزارة الصحة ووزارة 
الفالحة، واليت ترتكز ôمهتا، سواء عىل الصعيد املركزي أو احمليل 

لغذايئ واختاذ اإلجراءات �ألساس عىل متابعة لك حاالت التسمم ا
والتدابري الرضورية و�سـتعجالية، بتنسـيق ا=هودات واملوارد سواء مهنا 

  .البرشية أو التقنية

ومن Éة أخرى، وعىل غرار السـنوات املنرصمة، ويف إطار بر�مج 
شواطئ نظيفة ا¯ي ترتأسه صاحبة السمو املليك األمرية ال� حسـناء داخل 

محلاية البيئة، مت إرسال دورية يف بداية الشهر احلايل مؤسسة محمد السادس 
إىل مجيع مندوبيات وزارة الصحة �ملدن الشاطئية املربجمة يف معلية شواطئ 

  .نظيفة لهذه السـنة، من أجل املشاركة الفعلية والفعا� يف هذا الرب�مج
ومن مضن اإلجراءات اليل جاءت يف هذا ا�طط، يه املراقبة املسـمترة 

الت املطامع املتجو�، ومراقبة نقط املاء ا�صصة للرشب �لشواطئ، حمل
واملسامهة يف حصص التوعية والتحسيسـية، إذن هذا بر�مج متاكمل اليل 
فيه مجيع املتدخلني، مجيع الوزارات املتعلقة هبذا املوضوع، وكذÄ ا=متع 

  .املدين، ولك من هيمت �حملافظة عىل البيئة

        ::::لسلسلسلسا=ا=ا=ا=السـيد رئيس السـيد رئيس السـيد رئيس السـيد رئيس 
  . شكرا السـيد الوزيرة احملرتمة، وشكرا عىل احرتام الوقت

  .اللكمة يف إطار التعقيب، للسـيد املستشار احملرتم، تفضل

        ::::املستشار السـيد العلمي التازياملستشار السـيد العلمي التازياملستشار السـيد العلمي التازياملستشار السـيد العلمي التازي
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيدة الوزيرة،
، ، ومن خاللمك احلكومة، عىل هذه التدابري اليل اختذمتبغينا نشكرومك
د كذÄ حىت هاذوك الناس اليل كيبيعوا املواد الغذائية، ولكن كيخص الب

الثالجات إىل آخره، �ش ميكن هلم : حتاولوا �ش يكون عندمه التجهزيات
  .حيتفظوا �جلودة دÎل املأكوالت اليل كيبيعوا

هاذي أعتقد بأنه حىت اOعاÎت اليل اكينة بعض املرات، مثال 
ارات، أ� قلت يف عوض ما اتصاالت املغرب كتعطي هدية دÎل السـي

يعطيوا سـيارات كهدية، يعطيوا ثالجات وال يش آليات اليل ميكن هلم 
حيتفظوا دوك الباعة املتجولني، ميكن هلم يبداوا يسـتعملومه �ش يبيعوا 

عىل لك حال  -املواد الغذائية، ولكن يبيعوا املواد الغذائية السلمية، حمتفظني 
 -عىل لك حال  -الصيف، اليل كيخص �خلصوص يف هذا الوقت دÎل  -

  .  منسقني مع واحد العدد دÎل الوزاراتانØتزيدوا و 
�لطبع الوزارة دÎلمك وزارة الصحة وكذÄ وزارة اOاخلية، تتبعوا، 
كنعرفو بأنه كتقوموا بواحد الواجب دÎل املراقبة للمواد الغذائية اليل كمتيش 

ولكن كيخص نفس الرصامة تكون  كنعرفو بأنه الرصامة اكينة،. للتصدير
  .كذÄ للمواد الغذائية اليل كتسـهت" حمليا داخل البالد

  .وشكرا

        ::::ا=لسا=لسا=لسا=لسالسـيد رئيس السـيد رئيس السـيد رئيس السـيد رئيس 
  . شكرا السـيد املستشار احملرتم
  .األسـتاذ األنصاري، تفضل

        ::::املستشار السـيد محمد األنصارياملستشار السـيد محمد األنصارياملستشار السـيد محمد األنصارياملستشار السـيد محمد األنصاري
  .شكرا السـيد الرئيس

  أخيت، إخواين املستشارون،
  رات، السادة الوزراء والوزي

بطبيعة احلال، أ� يف البداية بغيت أوال نتقدم �لهتاين للسـيدة الوزيرة 
عىل فوزها يف �نتخا�ت امجلاعية األخرية، وكذÄ بغيت نشكرها، مرة 
أخرى، عىل البيا�ت واملعطيات اليت تقدمت هبا للمجلس املوقر، ومن 

  .خال� للرأي العام حول هذا املوضوع املهم
أن أؤكد مرة أخرى، أننا يف �ب فصل الصيف، وقت  إال أنين أود

وبطبيعة احلال، هذا الوقت خاصنا نتاخذو أكرث . �صطياف �متياز
احليطة واحلذر من املراقبة دÎل األطعمة، وخاصة يف أماكن �صطياف، 

وأعتقد أن اإلشاكل الكبري املطروح . و�لنسـبة ألحصاب الوجبات الرسيعة
ا¯ي ينبغي أن تكون قبلية، ما نبقاوش حىت توقع الاكرثة اآلن يف املراقبة، 

  . عاد تينوض لكيش كيجري
خا أشارت � السـيدة اأ� أعتقد أنه ما اكينش واحد �نسجام، و 

فهناك تعدد األقسام �قتصادية  .الوزيرة يف جواهبا، ما بني أÉزة املراقبة
ك املصاحل التابعة هنا ،هناك مصاحل مقع الغش. و�جØعية يف العامالت

لوزارة الصحة، والسـيدة الوزيرة يف نظري اكن ينبغي أن تشري إىل مصلحة 
أخرى تكون �بعة لوزارة السـياحة، �عتبار أن املناطق اليت تعرف إقباال 
كبريا، سواء خبصوص السـياحة اOاخلية أو اخلارجية، البد كذÄ أن 

  .قبليةتشارك هذه الوزارة وتسامه يف هذه املراقبة ال 
أعتقد كذÄ أن هذا املشلك، أظن غادي منر عليه مرور الكرام، هو 

أصبح  1984ظهري . قضية إعادة النظر يف القوانني املنظمة للمراقبة
متجاوزا، وخاصة عند� اآلن قانون حامية املسـهت" اليل خاص البد من 

ر هذا تفعي·، وهاذ امجلعيات دÎل حامية املسـهت" اليل اآلن جاءت يف إطا
 اكبري  االقانون اليل صادق عليه الربملان، بدون شك أهنا غادي تلعب دور
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كرشيك للمؤسسات الرمسية لøو�، �ش، إن شاء هللا، تكون واحد 
املراقبة فعا�، اليل غادي يكون الراحب مهنا هو حصة املواطن، و�لتايل 

  .شكرا، املغرب

        ::::ا=لسا=لسا=لسا=لسالسـيد رئيس السـيد رئيس السـيد رئيس السـيد رئيس 
  . رتمشكرا السـيد املستشار احمل

  .السـيدة الوزيرة، لمك اللكمة، يف إطار عىل التعقيب

        ::::السـيدة وزيرة الصحةالسـيدة وزيرة الصحةالسـيدة وزيرة الصحةالسـيدة وزيرة الصحة
  السـيد الرئيس،

أريد يف البداية أن أتقدم كذÄ بتشكرايت للسـيد املستشار، وبدوري أريد 
  .أن أتقدم بهتاين مجليع املستشارين واملستشارات ا¯ين فازوا يف �نتخا�ت

ن تعدد التدخالت، ولكن سـبق يل أن �لنسـبة للمراقبة، حقيقة اكي
ذكرت اللجنة الوطنية لليقظة الصحية اليت تضم لك هؤالء املتدخلني 

. ما بقاش التعدد، لك واحد كيقوم من جانبه بإجراءات. للتنسـيق ما بيهنم
  .اكين هاذ اخللية اليل كمتكنا أننا تكون هناك تنسـيق بيننا

اك اآلن العديد من التجارب �لنسـبة للباعة املتجولني، حقيقة اكين هن
�خلصوص يف إطار املبادرة الوطنية للتمنية البرشية، اليل كيجمتعوا هاذ الباعة 
املتجولني داخل واحد امجلعية، وكيكون داك احملل دÎهلم اليل كيتجولوا به، 
وال داك الكروصة كيكون عندها واحد الرمق، كيكون عندها مراقبة وكتكون 

  .تكون وجبة الطعام فهيا مجيع املعايريمؤهY وجمهزة، �ش 
حنا كنشجعو هاذ �جتاه، أن الباعة املتجولني حىت هام يكون اإذن 

عندمه حمالت مرمقة، واليل سهل �لنسـبة للجنة اليقظة الصحية أهنا تراقب 
  .وجبات الطعام

        ::::=لس=لس=لس=لسالسـيد رئيس االسـيد رئيس االسـيد رئيس االسـيد رئيس ا
  . شكرا السـيدة الوزيرة

الضعف، جاء يف حقه تأجيل، السؤال املوايل حول عدم قبول شواهد 
والسؤال ا¯ي يليه أيضا كذÄ، وا¯ي اكن موÉا للسـيدة الوزيرة حول 

  .جاء يف حقه تأجيل ،أنفلونزا اخلنازير
سؤال موجه للسـيدة الوزيرة، حول تقدم األشغال يف املستشفى 

السـيد محمد اخلضوري، السـيدة : اجلامعي بفاس، للمستشارين احملرتمني
  .، موالي احلسن طالب، أبو بكر عبيد، معر موروزبيدة بوعياد

أعتقد أنه ما عند�ش يش سؤال . فاللكمة ألحد السادة املستشارين
تفضلوا اليس اخلضوري، اليس املستشار . آخر يف الصحة، حىت ننتظر

  .احملرتم، سؤاÄ ينتظرك

        ::::املستشار السـيد محمد اخلضورياملستشار السـيد محمد اخلضورياملستشار السـيد محمد اخلضورياملستشار السـيد محمد اخلضوري
  .أعتذر السـيد الرئيس

  تشارون،السـيدات والسادة املس 

  السـيدة والسادة الوزراء،
دÎلو،  le texteهاذ السؤال يف احلقيقة اكن تطرح قدمي، إىل قرينا 
اليل كنطلبو من . كنصيبوه قدمي، ولكن أ� يف اOماغ دÎيل ما زال جديد

السـيدة الوزيرة أنه تراجع معنا األسـئY اليل طرحنا يف هذا املوضوع، 
بر�مج املستشفيات مبدينة فاس، وحلول  واملالحظات اليل در� فé خيص

املستشفى اجلامعي اليل دشـنو صاحب اجلال� وهو كيخدم دا�، واليل 
ولكن املالحظات اليل در� ذاك الوقت، الوقت . كيعطي نتاجئ مزÎنة حقيقة

  .دÎل دا� عطا� احلق، وهنا كنخيل السـيدة الوزيرة جتاوبين
  .وشكرا

        ::::ا=لسا=لسا=لسا=لسالسـيد رئيس السـيد رئيس السـيد رئيس السـيد رئيس 
  .السـيدة الوزيرة. شكرا

        ::::السـيدة وزيرة الصحةالسـيدة وزيرة الصحةالسـيدة وزيرة الصحةالسـيدة وزيرة الصحة
  .بسم هللا الرمحن الرحمي

  السـيد الرئيس،
  السـيد�ن املستشار�ن،

  السادة املستشارون،
يف احلقيقة، بطبيعة احلال، السؤال اكن متعلق بتقدم األشغال يف 

، اهذا أصبح متجاوز - بطبيعة احلال  -املستشفى اجلامعي بفاس، إذن 
يقول عىل أنه اكنت هناك، بذلت بعض  ولكن السـيد املستشار

ها، عندمك فهيا احلق، ما و املالحظات، واآلن هذه املالحظات اليل قلت
  .عرفتش أشـنو يه هاذ املالحظات، السـيد املستشار

اليل ميكن يل نقول لمك، هو منذ تدشني هاذ املركز اإلستشفايئ 
، وهو 2007يناير  14اجلامعي من طرف صاحب اجلال� نرصه هللا، يف 

هذا . يشـتغل بصفة منتظمة هاذ املركز اليل يعترب مفخرة �لنسـبة لبالد�
اكين هناك . مركز استشفايئ جامعي من النوع التكنولو� العايل واحلديث

كذÄ فريق طيب من الطراز العايل، واليل معرتف �ملهنية واحلرفية دÎل 
س اآلن، و* امحلد ويف مدينة فا. الطامق دÎل هاذ األطباء اليل كيشـتغلو

اكين هناك واحد العرض طيب يف مسـتوى جد عايل، اليل ما كتسـتافدش 
فقط ساكنة فاس، ولكن ساكنة اجلهة باكملها، وحىت كيجيوا الناس من  همن

Éات أخرى، وغادي يمكل العرض الطيب والعال� دÎل املركز 
غيفتح مركز اإلستشفايئ خالل آخر السـنة أو بداية السـنة املقبY، بعدما 

  .األنكولوجيا
غل به ترسير، وكيشـ  900تقريبا طاقة استيعابية دÎل  هفهاذ املركز عند

إطار، رمبا إىل تذكر�، السـيد املستشار يتحدث عن  1744حاليا حويل 
املستشفى الغساين، يه اآلن الوترية دÎلو بدات كرتتفع، من هنا للشهر 

مرضني، اليل غادي ميكنوا عىل أن املقبل غادي يمت تعيني مجيع األطباء وامل
الغساين يبقى كيشـتغل كام اكن من قبل، وألن فاس يف حاجة إىل مركز 
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 Äاستشفايئ جامعي اليل كيتوفر عليه ذا مسـتوى عايل، ولكن هو كذ
واحد اOور  هحمتاج إىل مستشفى إقلميي اليل غادي حىت هو يكون عند

فة إىل املستشفيات املتخصصة ôم اليل غادي يلعبو، اآلن الغساين �إلضا
بوملان عندها -حنا كنعتربو اآلن عىل أن Éة فاسااألخرى �لنسـبة للجهة، 

 -بطبيعة احلال  - واحد العرض حصي ذو مسـتوى عايل، وهو متاكمل واليل 
Yغادي نزيدو ندمعوه �لنسـبة للسـنوات املقب.  

        ::::لسلسلسلسالسـيد رئيس ا=السـيد رئيس ا=السـيد رئيس ا=السـيد رئيس ا=
  . شكرا السـيدة الوزيرة
  .املستشار احملرتم التعقيب للسـيد

        ::::املستشار السـيد محمد اخلضورياملستشار السـيد محمد اخلضورياملستشار السـيد محمد اخلضورياملستشار السـيد محمد اخلضوري
  .شكرا السـيدة الوزيرة، شكرا السـيد الرئيس

غري �لنسـبة للمسائل اليل طرحناها، حقيقة، راك السـيدة الوزيرة، 
  .لقضية مستشفى الغساين رشتأراك . مذكراها

�لنسـبة للمالحظات اليل كنا الحظناه أنه اكن من السـياسة دÎل 
أنه الغساين يبقى �بع للمستشفى اجلامعي، حلقاش اكن املستشفى الرتشـيد 

تأهل، واكن خاص تبقى نفس الطب يكون �لنسـبة للمدينة كلك، 
خصوصا أن املستشفى اجلامعي اليل حتل هو موجه للجهة بصفة عامة، هو 

قبل فتح املستشفى اجلامعي دÎل وجدة،  L’Orientalموجه للجهة وحىت 
  .ىلهاذي النقطة األو

النقطة الثانية، هو أنه عالش بغينا أنه هاذ مستشفى الغساين يبقى 
حلول املستشفيات  د�بع، عىل حقاش، السـيدة الوزيرة، الحظنا أنه بع

اجلامعية، واحد العدد دÎل الشوائب كتقالل، الرشوة يف املستشفيات، 
يف تيبداوا املرىض كيتداواوا بطريقة معقو�، وهاذ اليش عاود�ين بدا 

راها يف احملمكة دا�،   dernièrementاليل l’affaireالغساين، وعندمك 
راه اكين هاذ األمر بيد . طبيب مع ممرض حاصلني أهنم كذبوا وزوروا

  .العدا�، ما عند�ش الش هنرضو عليه
حنا اليل بغيت نقول Ä، السـيدة الوزيرة، وهاذ القضية ما األن 

ش يف املالحظات دÎل السادة املستشارين تقلقيش عليا فهيا، أنه ما كتدهيا
حنا غي كنجيو هنا حنطو ادÎل هنا، كتعميل السـياسة اليل بغييت، و 

عطا� احلق ألهذا الوقت  .السؤال ومنشـيو حبالنا، وكيبقى املوضوع هو هو
 يبقى �بع للمستشفى اجلامعي، وميكن � أن ذاك املستشفى اكن ميكن �

حد السـياسة حصية متوازنة ومتاكفئة يف املدينة يبقى مؤهل، وميكن نعملو وا
  .لكها

  .وشكرا

        ::::=لس=لس=لس=لسالسـيد رئيس االسـيد رئيس االسـيد رئيس االسـيد رئيس ا
  . شكرا السـيد املستشار احملرتم

  .اللكمة للسـيدة الوزيرة احملرتمة

        ::::السـيدة وزيرة الصحةالسـيدة وزيرة الصحةالسـيدة وزيرة الصحةالسـيدة وزيرة الصحة
  ليكن يف عمل السـيد املستشار عىل أن وزارة الصحة، لك 

يع الفاعلني اإلجراءات اليل كتتخذها، تتخدها بعد أن تستشري مج 
  .والعاملني واملتدخلني يف القطاع

أ�، أوال، آخذ دامئا بعني �عتبار مالحظات السادة املستشارين 
والسـيدات املستشارات وكذÄ لك املالحظات اليل كيجيوا من خالل 

  .اللجنة، منني كتكون هناك مناقشات املواضيع املتعلقة �لصحة
أن هذا القرار اليل ختاذ، ختاذ وأريد أن أذكر السـيد املستشار، عىل 

بناءا عىل واحد اللجنة اليل مضت مجيع الفرقاء، األساتذة اجلامعيني ومدير 
املستشفى اجلامعي ووزارة الصحة، واكن هناك العديد من املتدخلني، ومت 

  . اختاذ هذا القرار �إلجامع
ىل وأقول لمك، السـيد املستشار، عىل أن هذا القرار اليل خذيناه اكن ع

. صواب، واآلن ما جيري بفاس أعطا� احلق، وكنا عىل صواب حيð اختذ�ه
ال يعقل عىل أن مدينة حبال  ،ال يعقل، ما اكينة هاذيك حفىت يش تنظمي

فاس عىل Éة حبال فاس، ما يكونش عندها واحد املستشفى إقلميي، 
وىل يكون فقط مركز جامعي دÎل اOرجة الثالثة، وما يكونش هناك درجة أ

ودرجة 7نية إىل آخره، وهذا هو اليل كيجعل ميل ما كيكونش مستشفى 
إقلميي، هذا هو اليل كيجعل أن املستشفيات اجلامعية، كتعرف عراقيل يف 

  .بعض املدن اليل ما كيكونش عندها مستشفى إقلميي
اآلن، حبمك هذا القرار اليل خذيناه، أصبحت اليوم فاس ما عندهاش 

نبقاوش نقولو ال عالقة بني الرشوة وما بني مستشفى هاذ املشالك، وما 
إقلميي ومستشفى جامعي، وما نبقاوش نطعنو يف األطباء واملمرضني دÎل 
وزارة الصحة، اليل اآلن هام اليل يف الواÉة، هام اليل كيواÉوا اآلن هاذ 

 4اليل اآلن موجودة، شكون اليل كيبقى حىت  H1N1األنفلوانزا دÎل 
صباح؟ ويف أي وقت كنعيطو هلم؟ هام األطباء، هام  6أو  5صباح أو 

املمرضني، إذن هذا مستشفى إقلميي خاصو يكون مستشفى جامعي، وما 
جنيوش ونطعنو يف األطباء �لرشوة، وبأشـياء اليل ال عالقة لها مع اختاذ 

  .قرار، اتضح اليوم أنه اكن عىل صواب
  .وشكرا

        ::::=لس=لس=لس=لسالسـيد رئيس االسـيد رئيس االسـيد رئيس االسـيد رئيس ا
ك عىل فوزك ؤ وبدوري أهن. شكرا عىل املسامهة ،رةشكرا السـيد الوزي

يف �نتخا�ت، وأهj من طرفك لك النساء اللوايت فزن يف �نتخا�ت 
  .األخرية

أنتقل بعد ذÄ إىل السؤال اآلين، املوجه إىل السـيد الوزير املنتدب 
 Oى الوزير األول امللكف �جلالية املغربية املقمية �خلارج، حول تكرمي ممثيل

السـيد أمحد الكور، محمد : اجلالية املغربية �خلارج، للمستشارين احملرتمني
طريبش، محمد العقاوي، ميلود �رص، محمد أبو اخلدادي، عبد القادر 
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الربييك، أمحد اOيبوين، محمد عبده عز اOين، أمحد الرشقاوي، محمد 
ية، ن، أمحد السـنييت، سـيدايت الشاكف، محمد برطين، خاO برق ابلحس

  . مصطفى الرداد، محمد املنصوري والسـيد عابد شكيل
  .اللكمة ألحد السادة املستشارين، اليس عابد شكيل

        ::::املستشار السـيد عابد شكيلاملستشار السـيد عابد شكيلاملستشار السـيد عابد شكيلاملستشار السـيد عابد شكيل
  .شكرا، السـيد الرئيس احملرتم

  السـيدة والسادة الوزراء،
  السـيدة والسادة املستشارون،

  السـيد الوزير،
ا=متع املدين للجالية املغربية حنا، أن املمثلني دÎل اكيف كتعرف، أنت و 

�خلارج كيلعبوا واحد اOور كبري يف تأطري اجلالية املغربية بدÎر املهجر، كام 
كيدافعوا بلك وسائلهم عن الوحدة الرتابية لبالد� عىل مقدساهتا، وأنمت 
تعلمون، السـيد الوزير، أهنم يسامهون يف بلورة توÉات جال� امل" نرصه 

  .ة إىل ترسـيخ مبدأ التضامن والتاكفل �جØعيهللا، الرامي
لكن، السـيد الوزير، لألسف الشديد أن احلكومة ما كتقومش 
بواجهبا جتاه هؤالء املغاربة اليل هام كميثلوا أحسن سفراء لبالد�، السـيد 

يكفيين بأنين كنشوف . الوزير، وأ� أتوجه إىل وزير � مقدرة ويعمل
لها و�تصاالت املبارشة اليل عندو مع اجلالية  البøان يوميا اليل كمييش

املغربية، ولكن كيبقى نقص كبري مع هاذ ا=متع املدين اليل ما عطيناهش 
هاذ ا=متع كيف يكون مقدرا عند  هاحلق دÎلو، وكنعرفو يف العامل لك

  .حكومته
  السـيد الوزير، 

واش ما كتفكرش احلكومة يف تكرمي ممثيل هذه امجلعية، اعرتافا 
�=هودات اليل كيبذلوها، وتقديرا لألعامل اليل كيقدموها يف تأطري اجلالية 

  دÎلنا، واخنراطهم يف مبادرة التضامن والتاكفل �جØعي؟
  .وشكرا السـيد الوزير

        ::::ا=لسا=لسا=لسا=لسالسـيد رئيس السـيد رئيس السـيد رئيس السـيد رئيس 
  . شكرا السـيد املستشار احملرتم

  .اللكمة للسـيد الوزير احملرتم

السـيد محمد عامر، الوزير املنتدب Oى الوزير األول امللكف �جلالية السـيد محمد عامر، الوزير املنتدب Oى الوزير األول امللكف �جلالية السـيد محمد عامر، الوزير املنتدب Oى الوزير األول امللكف �جلالية السـيد محمد عامر، الوزير املنتدب Oى الوزير األول امللكف �جلالية 
        ::::املغربية املقمية يف اخلارجاملغربية املقمية يف اخلارجاملغربية املقمية يف اخلارجاملغربية املقمية يف اخلارج

  .شكرا السـيد الرئيس
بغيت نشكر السـيد املستشار عىل هاذ السؤال اليل طرح، وأ� 

ط اجلالية كنشاطرو عىل أن اOور األسايس اليل كيقوم به ا=متع املدين وس
املغربية يف مواكبة انشغاالت اجلالية املغربية يف بøان اإلقامة، ولكن كيقوم 
كذÄ بدور أسايس عىل مسـتوى بالد� يف املسامهة يف التمنية احمللية ويف 

  .مشاريع التمنية البرشية وكذÄ املشاريع التضامنية بصفة عامة

املغربية، هذا املوضوع حنا، يف إطار الرب�مج اليل عند� مع اجلالية ا
أعطيناه األولوية، ونعترب اليوم أن العمل و�هØم بقضاÎ اجلالية املغربية مير 
�Oرجة األوىل، أو مير أوال وقبل لك يشء، �الهØم �لعمل امجلعوي وسط 

  :نعطيومك بعض اإلشارات اليل كنشـتغلو حولها. اجلالية

وسط اجلالية، غالبية امجلعيات أوال، الحظنا عىل أنه ا=متع املدين  -
واليوم احلكومة . تعاين من نقص يف جمال التكوين ويف جمال القدرات

بصدد وضع بر�مج متاكمل للرفع من قدرات امجلعيات دÎل ا=متع 
. املدين وسط اجلالية، ومبشاركة هذه امجلعيات وهو مرشوع ôم جدا

شاء هللا، يف  حنن بصدد وضع اللمسات األخرية، وغادي يبدا، إن
  الشهور القليY املقبY؛

هناك كذÄ حمور 7ين اليل كنشـتغلو حو�، وهو دمع لك  -
هاذ السـنة دمعنا عدد . مبادرات امجلعيات املغربية يف جماالت متعددة

كبري من املبادرات يف ا=ال الثقايف، ودمعنا كذÄ مبادرات ôمة يف 
Äعي؛جمال تعلمي الثقافة واللغة املغربية وكذØمبادرات يف ا=ال �ج   

وعند� كذÄ احملور الثالث، وهو أنه هذه السـنة، إن شاء هللا،  -
غشت، مبناسـبة اليوم الوطين للجالية، غادي يكون أول لقاء  10يف 

دويل للجمعيات دÎل املغاربة �خلارج العامY يف احلقل التمنوي، 
معو هاذ املبادرات والهدف دÎلنا هو كذÄ التفكري امجلاعي كيف ند

داخل أرض الوطن، وكيف ندمعوها خارج أرض الوطن، و�لتايل عىل 
  .أنه �هØم هبذا املوضوع هو من أولوÎت العمل داخل الوزارة

  .وشكرا

        ::::لسلسلسلسالسـيد رئيس ا=السـيد رئيس ا=السـيد رئيس ا=السـيد رئيس ا=
  . شكرا السـيد الوزير احملرتم

  .اللكمة للسـيد املستشار احملرتم، يف إطار التعقيب

        ::::د شكيلد شكيلد شكيلد شكيلاملستشار السـيد عاباملستشار السـيد عاباملستشار السـيد عاباملستشار السـيد عاب
  .شكرا السـيد الرئيس

شكرا، السـيد الوزير، عىل هذه املعلومات، وأ� متيقن بأنمك جدي يف 
األعامل دÎلمك، ولكن كنبغي نؤكد ونطلب منمك أنمك تواكبوا هاذ الناس يف 
األعامل دÎهلم، ألهنا لكها يف صاحل الوطن، وهاذ الناس كيعملوا معنا بدون 

طن، إال �عرتاف �مجليل؟ وهذا يشء ما ماذا ينتظرون من الو . مقابل
حنا كنعرفو بأن أي معل يؤدي عليه، هذدو . تنخلصو عليه حىت يش حاجة

�س كيجيبو فلوسهم كجيبو دÎهلم كميشـيو يطلبو وجييبو لنا، وخدامني ليل 
حنا غري نعرتفو هلم . هنار من أجل الوطن، رمغ البعد اليل هو كيعيشو فيه

ونرشفو هبم، وأ� متيقن بأن وزير حبالكوم غادي مييش �مجليل، نكربو هبم 
  .يف هذا الطريق

  .وشكرا
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        ::::ا=لسا=لسا=لسا=لسالسـيد رئيس السـيد رئيس السـيد رئيس السـيد رئيس 
  . شكرا السـيد املستشار احملرتم
  .السـيد الوزير لمك اللكمة

السـيد الوزير املنتدب Oى الوزير األول، امللكف �جلالية املغربية املقمية السـيد الوزير املنتدب Oى الوزير األول، امللكف �جلالية املغربية املقمية السـيد الوزير املنتدب Oى الوزير األول، امللكف �جلالية املغربية املقمية السـيد الوزير املنتدب Oى الوزير األول، امللكف �جلالية املغربية املقمية 
        ::::�خلارج�خلارج�خلارج�خلارج

عىل أن الرب�مج اليل عند� فé أن بغيت نطمأن السـيد املستشار 
خيص ا=متع املدين، اليل كيشـتغل وسط اجلالية، واليل كيشـتغل يف وسط 

حنا غادي ااملرتبط �جلالية املغربية �خلارج، هو بر�مج طموح و  ،املغرب
 -نعلنو عليه يف األسابيع املقبY، وغادي نكون سعيد وغادي نسـتدعيمك 

 الرب�مج، اليل حقيقة كهيدف �ش هاذ لالطالع عىل - مكمثيل األمة 
حنا اامجلعيات العامY يف وسط اجلالية، تتحول لواحد الفاعل أسايس، ألن 

يف حاجة هلم وأ� معمك، حقا أنه كيقدموا خدمات كبرية للبø يف اخلارج، 
حنا يف احلكومة اوكيقدموا خدمات كبرية للبø يف اOاخل، ومن مسؤوليتنا 

مØسكة لتشجيع هذا العمل امجلعوي ولøخول معه يف  �ش نوضعو سـياسة
  .رشاكة ودمعه، ألنه معل يف صاحل امجليع

  .شكرا

        ::::ا=لسا=لسا=لسا=لسالسـيد رئيس السـيد رئيس السـيد رئيس السـيد رئيس 
  . شكرا السـيد الوزير، وشكرا عىل املسامهة

ننتقل بعد ذÄ إىل السؤال اآلين املوجه إىل السـيد اكتب اOو�، ولكن 
تقل بعده إىل سؤال موجه إىل نن ، هذا السؤال األول ورد يف شأنه تأجيل

اكتب اOو� Oى وزارة الطاقة واملعادن واملاء والبيئة، امللكف �ملاء والبيئة 
عبد القادر أقوضاض، : حول بناء السدود، للمستشارين احملرتمني السـيد

ادريس مرون، محمد فضييل، الهامشي السموين، احلسن قيشو@، عبد 
بويل، ن ن أبو العز، عبد اللطيف اسط ا=يد احلناكري، حسن بوعود، حس

براهمي إبوسلهام بيتة، عبد امحليد السعداوي، محمد الكبوري، معر مكدر، 
  . فضيل

  .اللكمة ألحد السادة املستشارين

        ::::قوضاضقوضاضقوضاضقوضاضأأأأ    املستشار السـيد عبد القادراملستشار السـيد عبد القادراملستشار السـيد عبد القادراملستشار السـيد عبد القادر
  .شكرا السـيد الرئيس
  السـيدان الوزيران،

  أخيت املستشارة،
  إخواين املستشارون،

  محن الرحميبسم هللا الر 
يشلك موضوع املاء �ملغرب أحد أمه املواضيع اليت تسـتأثر �هØم واسع 
وتثري انشغال معيقا Oى الساكنة وخاصة �لعامل القروي، �إلضافة إىل 
املسؤولني ا¯ين يدركون ا�اطر اإلسرتاتيجية و�قتصادية و�جØعية 

  . اليت قد ترتتب عن ندرة املياه

اء السدود املتبعة منذ السـتينات، فإن بالد� من اOول فرمغ سـياسة بن
املرحشة لتشهد نقصا يف املياه خالل امخلسة عرش سـنة املقبY، بفعل المنو 
اOميوغرايف وتنوع األنشطة �قتصادية وتزايد متطلبات الزراعة، األمر 
ا¯ي يفرض عىل احلكومة مواصY اجلهود من أجل املتابعة احلثيثة لسـياسة 

عبئة املوارد املائية كام جاء خالل الترصحي احلكويم بأن احلكومة سـتواصل ت 
سدا متوسطا وصغريا يف  60سدود كبرية و 10تعبئة املياه السطحية بإجناز 

  .2012أفق 
ما يه اOراسات اليت : من هذا املنطلق، نود السـيد الوزير مسائلتمك
ا يف الرب�مج احلكويم؟ مقمت هبا من أجل بناء السدود، اليت مت الترصحي هب

وما يه اجلهات اليت ستسـتفيد من هذه السدود؟ وأين وصل بر�مج 
  األوراش الكربى لتحويل املياه بني اجلهات؟

  .شكرا السـيد الرئيس

        ::::ا=لسا=لسا=لسا=لسالسـيد رئيس السـيد رئيس السـيد رئيس السـيد رئيس 
  . شكرا السـيد املستشار احملرتم

  .اللكمة للسـيد الوزير احملرتم

O و�Oالسـيد عبد الكبري زهود، اكتب اO و�Oالسـيد عبد الكبري زهود، اكتب اO و�Oالسـيد عبد الكبري زهود، اكتب اO و�Oى وزيرة الطاقة واملعادن واملاء ى وزيرة الطاقة واملعادن واملاء ى وزيرة الطاقة واملعادن واملاء ى وزيرة الطاقة واملعادن واملاء السـيد عبد الكبري زهود، اكتب ا
        ::::والبيئة، امللكف �ملاء والبيئةوالبيئة، امللكف �ملاء والبيئةوالبيئة، امللكف �ملاء والبيئةوالبيئة، امللكف �ملاء والبيئة

  .بسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم عىل أرشف املرسلني
  السـيد الرئيس،
  السـيدة الوزيرة،
  السـيد الوزير،

  السادة املستشارون احملرتمون،
أشكر السـيد املستشار احملرتم عىل طرحه هذا السؤال حول السدود 

مهية اليت تلعهبا السدود يف تدبري ندرة املاء ببالد�، وما أريد أن أؤكده واأل
للسـيد املستشار احملرتم، وكام تتبعمت، فقد مت تقدمي إسرتاتيجية جديدة 
وطنية للامء أمام أنظار صاحب اجلال� نرصه هللا، يف أبريل املايض، وقد 

وقد اعمتدت  ركزت هذه اإلسرتاتيجية عىل مواصY ورش بناء السدود،
من السدود الصغرى والسدود التلية يف أفق  1000و اكبري  اسد 60إجناز 
، إضافة إىل أوراش أخرى كربى من حتويل املياه كذÄ وتعبئة املياه 2030

غري التقليدية وتدبري الطلب عىل املاء و�قتصاد فيه، فاإلسرتاتيجية اليت 
�ططات اإلجرائية املرتبطة قدمت، واليت اآلن رشعنا يف تنفيذ حماورها وا

  .هبا، لكها تؤكد مواصY سـياسة السدود
سدود  10أما خبصوص ما جاء به الترصحي احلكويم خبصوص إجناز 

، ففعال احلكومة تواصل 2012و 2008ما بني  اسدا صغري  60كربى و
إجناز هذه السدود الكربى وسنمتكن من إجناز هاذ العدد من السدود، بل 

عىل  -التوقعات تؤكد لنا أننا سننجز . السدود الصغرىسنتعداه خبصوص 
  .سد صغري 100 -األقل 
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خبصوص السدود اليت اآلن يف طور اإلجناز، هناك عدة سدود هتم 
مجيع اجلهات، فإضافة إىل سد زرار بإقلمي الصويرة، هناك سد تنقيت بإقلمي 

عالوة  الراشـيدية وسد �ملوت بإقلمي خنيفرة وسد مارتيل بإقلمي تطوان،
  .عىل عرشات السدود الصغرى مبختلف Éات اململكة

عرفت انطالق األشغال بعدد كثري من السدود، أذكر  2009وسـنة 
مهنا سد تيوين بورزازات وسد دار خروفة �لعرائش وكذÄ سد سـيدي 
عبد هللا بتارودانت، وا¯ي سينطلق قبل هناية السـنة، إضافة إىل سد 

الي بوشـتة قرب مدينة شفشاون لزتويد قنفودة بناحية وجدة وسد مو
شفشاون �ملاء الصاحل للرشب، وكذÄ منشآت أخرى للحامية من 
الفيضا�ت من جراء الفيضا�ت اليت عرفهتا بالد� مؤخرا، خصوصا بطنجة 

  .واحلسـمية والناضور وبوملان ووجدة
أما خبصوص الرب�مج الضخم لتحويل املياه، فاOراسات اآلن يف طور 

وسـمنر إىل اOراسات التفصيلية، وهناك إماكنية لتحويل املياه اليت  متقدم
تذهب إىل البحر، أي ما يصطلح عىل تسميته املياه اخلام، ليست املياه 
املوÉة إىل �سـتعامالت �ملناطق الشاملية أو الغرب، هناك املياه اليت 

ين للفيضا�ت نتحدث عىل حتويلها، يه املياه اليت نقرر هبدف التدبري العقال
أن تذهب إىل البحر، هذه املياه يه اليت اآلن توجد يف حمط اOراسة 

  .هبدف حتويلها إىل املناطق الوسطى واملناطق اجلنوبية
فلك هذا لنؤكد بأنه اإلسرتاتيجية اليت تعمتدها احلكومة اليوم، يه 
إسرتاتيجية تؤكد عىل مواصY هذه األوراش الكربى، وكذÄ اللجوء إىل 

ول أخرى غري تقليدية، كتحلية مياه البحر وإعادة املياه املسـتعمY بعد حل
  .معاجلهتا وبعد تنقيهتا، يف مسـتوى عايل من التطهري

  .وشكرا

        ::::ا=لسا=لسا=لسا=لسالسـيد رئيس السـيد رئيس السـيد رئيس السـيد رئيس 
  . شكرا السـيد الوزير

  .اللكمة للسـيد املستشار احملرتم، يف إطار التعقيب

        ::::املستشار السـيد عبد القادر أقوضاضاملستشار السـيد عبد القادر أقوضاضاملستشار السـيد عبد القادر أقوضاضاملستشار السـيد عبد القادر أقوضاض
  .لوزيرشكرا السـيد ا

حنن ال نشك يف اOينامية اليل كتشـتغلوا هبا يف وزارتمك، إال أنه يف 
حنا شفنا هاذ السـنة ا. oمك األخري أرشت إىل املياه اليل كمتيش للبحر

فé خيص املنطقة اليل . مياه مباليني األمتار املكعبة اليل مشات للبحر
دÎلو مملوء كهنرض علهيا ويه منطقة ملوية، نظرا للسد اليل النص 

اليل اكن تهيز، رجع  3ممليون  �730ألوحال، انØ عارفني هاذ اليش من 
؛ اليشء اليل غادي ينتج عليه خصاص عند�، ال 3ممليون  290كهيز 

�لنسـبة للفالحة دÎلنا وال �لنسـبة حىت ملاء الرشب، ألنه حاليا السد هنار 
املناطق املاء لرشب مجيع  هتدار تدار خاص �لفالحة، واليوم خدات من

إذن واش بغينا  .تقريبا اليل كتدخل فيه سـنوÎ 3ممليون  15الساكنة، 

هذاك املاء اليل كمييش للبحر، هللا جيازيمك، راه منكر �ش مييش بداك 
  .الشلك للبحر

حنا اأشهر ما وقفش،  أربعشهور واملاء دايز للبحر  أربعهاذ السـنة 
السامء إال ونديرو لها بالصهتا �ش  بأمس احلاجة للك قطرة ماء طاحت من

نشدوها، وهذا كنظن هاذي يه اإلسرتاتيجية دÎلمك، ولكن املنطقة حاليا 
كيخصها �ش ننتهبو لها، مبا أنه اكن هناك مرشوع جلوج سدود، بغينا واحد 

هكتار دÎل األرض  70.000خترجوه للوجود عىل األقل �ش حنميو 
واليل كتنتج وكتعطي واحد اإلنتاج كبري، ما الصاحلة للزراعة واليل مزروعة 

حنا كنشوفو بأن إىل اخاصناش نغفلو هاذ املوضوع دÎل هاذ املنطقة، ألنه 
نربجمو لها يش سد من هاذو اليل اكنوا جاوا  ءاسـمترت ذاك املنطقة بال ما

  .يف ا�طط امخلايس دÎل مديرية املاء
بطيء، اليشء اليل  إذن أ� كنظن بأن املنطقة غادي �ش متوت موت

كنهبو ليه احلكومة �ش تراعي ليه، وهذا ما كيكون كيصب إال يف املصلحة 
  .العامة

  .وشكرا

        ::::ا=لسا=لسا=لسا=لسالسـيد رئيس السـيد رئيس السـيد رئيس السـيد رئيس 
  . شكرا للسـيد املستشار احملرتم
  .السـيد الوزير، لمك اللكمة

السـيد اكتب اOو� Oى وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيئة، امللكف �ملاء السـيد اكتب اOو� Oى وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيئة، امللكف �ملاء السـيد اكتب اOو� Oى وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيئة، امللكف �ملاء السـيد اكتب اOو� Oى وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيئة، امللكف �ملاء 
        ::::والبيئةوالبيئةوالبيئةوالبيئة

سد  60أ� أريد أن أطمنئ السـيد املستشار احملرتم، حبمك أنه هاذ 
سد صغري ومتوسط وسد تيل،  1000الكبرية اليل جات هبا اإلسرتاتيجية و

يه �ش مجيع املواقع اليل صاحلة إلنشاء السدود علهيا غادي نسـتعملوها، 
يري، ألنه فعال هاذ السـنة مشات املاليري ليست املاليني، بل مشات املال

مشات حنو البحر، وهذا يتطلب كذÄ منا  3م مليار 14مىش ما يفوق 
تظافر اجلهود، داك اليش عالش جات اإلسرتاتيجية �ش تؤكد كذÄ عىل 

نصيب كبري من هاذ السدود، إن  هأمهية هذا الورش، وحوض ملوية عند
  .شاء هللا

        ::::ا=لسا=لسا=لسا=لسالسـيد رئيس السـيد رئيس السـيد رئيس السـيد رئيس 
  . شكرا السـيد الوزير

أدري هل صاحباه جييبان عنه أم يؤجل؟  هناك سؤال آخر، لست
سؤال موجه إىل السـيد الوزير  :اليس أقوضاض. ألنه جاء يف حقه تأجيل

حول نسـبة تلوث الهواء، يؤجل ألنه جاء يف حقه تأجيل، ورأيت أنمك 
  .أجبمت عىل السؤال

السؤال املوايل هو كذÄ موجه إىل السـيد الوزير امللكف �لبيئة 
: ياه العادمة �لبحر، للمستشارين احملرتمني السادةواملاء، حول رصف امل 

�� خفاري، محمد صاحل داداه، بلعيد بنشميس، محمد السويس املوساوي، 
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فوزي بنعالل، عبد امحليد بلفيل، عبد الكبري برقية، يوسف التازي، محمد 
  . كرمين، مصطفى القامسي، بنجيد األمني، العريب بوراس، محمد األنصاري

  .لسـيد الرئيس، رئيس اجلهة، املستشار احملرتماللكمة ل 

        ::::املستشار السـيد عبد الكبري برقيةاملستشار السـيد عبد الكبري برقيةاملستشار السـيد عبد الكبري برقيةاملستشار السـيد عبد الكبري برقية
  .شكرا السـيد الرئيس

  السادة الوزراء، 
  السـيدة الوزيرة،

  أخيت املستشارة، 
  إخواين املستشارون،

  .بسم هللا الرمحن الرحمي
  السـيد الوزير،

لنا بأنه لقد سـبق لفريقنا أن قدم هذا السؤال يف هذه القاعة، وقيل 
دراسة تهتيأ يف املوضوع، ومن خالل وبعد الزÎرة املميونة لصاحب اجلال� 
امل" محمد السادس نرصه هللا إىل سد سـيدي محمد بن عبد هللا، مسعنا 
مجيعا التعلéت املولوية يف هذا املوضوع، أعطيت لتصفية املياه العادمة 

  .واسـتعاملها بدال من رمهيا يف البحر
  راءات اليت اختذت من طرف وزارتمك؟ما يه اإلج - 1
هل الوزارة هيأت قوانني إلعادة اسـتعامل هاته املياه، وحتديد نوعية  - 2

 املغروسات حىت ال تكون النتيجة سلبية عىل حصة املواطنني؟
 .شكرا معايل الوزير

        ::::ا=لسا=لسا=لسا=لسالسـيد رئيس السـيد رئيس السـيد رئيس السـيد رئيس 
  . شكرا السـيد الرئيس

  .اللكمة للسـيد الوزير

رة الطاقة واملعادن واملاء والبيئة، امللكف �ملاء رة الطاقة واملعادن واملاء والبيئة، امللكف �ملاء رة الطاقة واملعادن واملاء والبيئة، امللكف �ملاء رة الطاقة واملعادن واملاء والبيئة، امللكف �ملاء السـيد اكتب اOو� Oى وزيالسـيد اكتب اOو� Oى وزيالسـيد اكتب اOو� Oى وزيالسـيد اكتب اOو� Oى وزي
        ::::والبيئةوالبيئةوالبيئةوالبيئة

  . شكرا للسـيد املستشار احملرتم عىل طرحه لهذا السؤال
وفعال أؤكد أن هناك تعلéت مولوية سامية صدرت خبصوص هذا 
املوضوع، وقد تطرقت إليه اإلسرتاتيجية اليت قدمت أمام أنظار جال� 

حزيا ôام لهذا املوضوع، حبيث أن هذا امل" نرصه هللا، واليت ختصص 
احملور املتعلق بإعادة اسـتعامل املياه العادمة بعد معاجلهتا أصبح وجو� وليس 

من  3مليون م 600مفروض علينا، ألنه ندبر الندرة ببالد�، وهناك . اختيار
  .املياه اليت تقذف يف احمليط، واليت جيب علينا أن نعاجلها ونعيد اسـتعاملها

اءات اليت جاءت هبا اإلسرتاتيجية يه مراجعة الرب�مج الوطين اإلجر 
للتطهري، حيث أنه الرب�مج األول ا¯ي اكنت رشعت احلكومة السابقة يف 
تنفيذه، اكن مل يأخذ بعني �عتبار وجوب إعادة اسـتعامل لك هذه املياه 
املسـتعمY، و�لتايل أدرجنا يف لك هذه الربامج ما يصطلح عىل تسميته 

، حبيث أنه املياه %96، أي أكرب نسـبة للتطهري تفوق "املعاجلة الثالثية"

  .بعد معاجلهتا تصبح صاحلة للسقي و�سـتعامالت الفالحية
وقد جاءت اإلسرتاتيجية برتسانة ôمة من اإلجراءات، مهنا إجراءات 
قانونية وحتفزيية، حبيث أنه ال ميكن أن نرخص �سـتعامل املياه العذبة من 

ت املياه اجلوفية أو املياه املتواجدة �لسدود إذا اكنت Oينا بدائل من طبقا
  .هذا النوع، خصوصا �لنسـبة للمياه املوÉة للسـياحة أو للصناعة

و�لتايل، فهذا الرب�مج أصبح اليوم بعد مراجعته، األهداف دÎل هو 
 ثلو ت، وتقليص ال 2030سـنة  %90، 2020دÎل الربط يف سـنة  80%

، و�لتايل أصبحت تلكفته 2030سـنة  %90و 2020سـنة  %80بنسـبة 
مليار اليت اكنت يف  43، بدل 2030مليار اOرمه يف أفق  80تصل إىل 

  .السابق
وقد رشعنا يف تعممي هذا الرب�مج كذÄ عىل الوسط القروي، وقد 
تتبعمت، السـيد املستشار، حبيث أنمك من املوقعني عىل اتفاقية مع اجلهة اليت 

أمام أنظار جال� امل" نرصه هللا، واليت جاءت كذÄ إطار ميكننا وقعت 
من المتكن من إجناز هذا الرب�مج الضخم مع مجيع اجلهات �قتصادية 

  .�ململكة
  .وشكرا

        ::::ا=لسا=لسا=لسا=لسالسـيد رئيس السـيد رئيس السـيد رئيس السـيد رئيس 
  . شكرا السـيد املستشار احملرتم

  .اللكمة، يف إطار تعقيب، للسـيد املستشار احملرتم اليس عبد الكبري

        ::::ملستشار السـيد عبد الكبري برقيةملستشار السـيد عبد الكبري برقيةملستشار السـيد عبد الكبري برقيةملستشار السـيد عبد الكبري برقيةاااا
شكرا معايل الوزير عىل هذه األرقام وهذا �جتاه اجلديد �لنسـبة لوزارتمك، 

  .وهذا يطمنئ القلب
إال أننا يف بعض األحيان، نرى من خالل ربورطاجات أجنبية، 
و�ألخص األخري ا¯ي رأيناه يف قناة أجنبية حول مرشوع السعيدية، أن 

لناحية البيئية، و�ألخص �لنسـبة حملطة التصفية �لنسـبة هناك مشلك من ا
  .للبناÎت املوجودة

7نيا، هناك مشلك الرمال اليت أتت إىل داخل املنازل والبناÎت، فهاته 
لكها مشالك بيئية، ونمتىن كذÄ وحنن لنا اليقني أنمك تعملون جادا �لنسـبة 

لنسـبة للمشالك حلل املشالك، ولكن البد أن يكون جمهود إضايف �
  .املطروحة، حىت ال تكون مسعة البالد حمطة انتقادات من طرف األجانب

  .شكرا معايل الوزير

        ::::ا=لسا=لسا=لسا=لسالسـيد رئيس السـيد رئيس السـيد رئيس السـيد رئيس 
  . شكرا كذÄ للسـيد املستشار احملرتم

  .اللكمة للسـيد الوزير
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السـيد اكتب اOو� Oى وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيئة، امللكف �ملاء السـيد اكتب اOو� Oى وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيئة، امللكف �ملاء السـيد اكتب اOو� Oى وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيئة، امللكف �ملاء السـيد اكتب اOو� Oى وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيئة، امللكف �ملاء 
        ::::والبيئةوالبيئةوالبيئةوالبيئة

بعد هذه املالحظة للسـيد املستشار احملرتم، أريد أن أخرب ونعتقد أنه 
السـيدة والسادة املستشارون يعلمون ذÄ، أنه املغرب اآلن يتوفر عىل 
قانون يتعلق بدراسة التأثري عىل البيئة للك املشاريع التمنوية، وهناك مراسـمي 

بييئ مجليع تطبيقية صدرت بشأنه، وهناك جلنة وطنية Oراسة الوقع ال 
هذه اللجان سـتدرس لك مرشوع مرشوع، . املشاريع، وهناك جلن Éوية

وتدرس التأثريات عىل البيئية، وإذا اكن هناك مرشوع ما عنده تأثريات 
، فهذا "القبول البييئ"بيئية غري قابY للتحمك فهيا، فال تعطي � ما يسمى 

متت إجراء املرشوع هذا اليل تلكمت عنه، هو مرشوع متت دراسـته و 
  .خربة عليه، كأي مرشوع هناك تأثريات عىل البيئة، لكن يمت التحمك فهيا

هناك حمطة املعاجلة ôمة بل مرجعية،  ،أما خبصوص حمطة املعاجلة
وكذÄ ما يمت اعØده من معايري Oراسة الوقع البييئ هو معرتف به من 

احلكومة طرف املؤسسات اOولية، وخصوصا البنك اOويل ا¯ي يصاحب 
فأ� ال أعتقد أن هناك مشلك ما، �لنسـبة لهذا . يف هذه األوراش الكربى

  .املرشوع، فهو خضع مجليع اOراسات عىل الوقع البييئ
أكرث من هذا، خربة دولية اكنت خبصوص هذا املوضوع، وتعلمون، 

صدرت أالسـيد املستشار احملرتم، أنه اكنت اجلرأة أكرث، حبيث أنه احلكومة 
هناك ذاك البحث . ملرسوم اليل كميكن من احلق يف الولوج للمعلومةذاك ا

العلين منني كيكون يش مرشوع، املواطنني كيسجلوا املالحظات دÎهلم 
وكيكون حبث علين اليل كتستند عليه هذا اللجان اجلهوية واللجان احمللية 

  .Oراسة التأثري البييئ للك مرشوع
وتعمتدها املصاحل يه ترسانة ôمة بالد� فالرتسانة اليت تعمتدها احلكومة 

بتوفرها عىل هذه الرتسانة، يه تسري يف مسـتوى اOول املتقدمة خبصوص 
هذا املوضوع، وذÄ �عرتاف املؤسسات اOولية اليت تصاحبنا يف هذه 

 ،األوراش البيئية الكربى، إضافة إىل ما تعلمونه من خلق مراصد Éوية
اصد Éوية بلك Éات اململكة اليل ثالثية وهذه مبادرة كذô Äمة، مر 

ا اجلامعيني، وفهيا �س دÎل اإلدارة وفهيا �س دÎل اجلهة، التسـيري، فهي
تقرير اجلهوي السـنوي للحا� البيئية بلك Éة، و�لتايل فهـي ال اليل كتصدر 

 تهفهذا املوضوع، أ� رهن اإلشارة ملناقشـ . تتبع الوضع ال �لنسـبة للرمال
  .جنة ا�تصةداخل الل 

  .شكرا

        ::::ا=لسا=لسا=لسا=لسالسـيد رئيس السـيد رئيس السـيد رئيس السـيد رئيس 
ننتقل إىل األسـئY املوÉة إىل السـيد وزير التجهزي والنقل، . شكرا

  .وسيتوىل اإلجابة عهنا، �لنيابة، السـيد اكتب اOو� امللكف �ملاء والبيئة
السؤال األول املوجه إىل السـيد الوزير، حول توسـيع وتطوير شـبكة 

محمد طاحلا، : ية، للمستشارين احملرتمني السادةالنقل عرب السكك احلديد

براهمي احلب، محيد إالعلوي موالي ادريس، يوسف بنجلون، محمد عبو، 
العكرود، عبد الرحمي عامين، عبد هللا الغويت، محمد القلويب، عبد الواحد 
الشاعر، محمد الشهواين، حلبيب لعلج، أمحد حا�، عبد العزيز بوهدود، 

حلريزي، خريي بلخري، عبد السالم أمغار، محمد مفيد،  عيل طلحة، امليك
محمد بوداس، شفيق بنكريان، عالل عزيوين، العلمي التازي، احلسني 
أشـنلكي، محمد بوهريز، عبد القادر سالمة، امليلودي عفوت، احلو املربوح، 
حلسن العواين، حلبيب نواس، عبد العزيز البنني، عبد الرحمي وامعرو، 

  . ل اOين العكرودحلسن عباد، جام
يتوىل طرحه أحد املستشارين اليل هو املستشار احلو املربوح، ف" 

  .اللكمة

        ::::املستشار السـيد احلو املربوحاملستشار السـيد احلو املربوحاملستشار السـيد احلو املربوحاملستشار السـيد احلو املربوح
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيدة الوزيرة، 
  السـيد الوزير،

  السادة املستشارون احملرتمون،
لوجيستيكيا ôام وحاسام يف املنافسة  يعترب النقل السكيك عامال

�قتصادية، كام يكتيس أمهية قصوى يف حتقيق التمنية �قتصادية 
وقد عرف هذا القطاع تطورا ملموسا، . و�جØعية اليت تطمح إلهيا بالد�

، ا¯ي اعمتده املكتب الوطين 2009- 2005خاصة من خالل خمطط 
للسكك احلديدية، واملمتثل يف تأهيل البنيات التحتية، وتوسـيع الشـبكة 

ة وإنشاء حمطة اجليل اجلديد، إال أنه رمغ لك ذÄ ما زالت العديد السككي
من انعدام وجود شـبكة للنقل السكيك،  امن املناطق رمغ أمهيهتا، تشكو 

  .خاصة املناطق اجلنوبية الرشقية، وهو ما يعوق التمنية هبذه املناطق
حنن، السـيد الوزير احملرتم، مع تطوير وحتسني النقل السكيك، لكن 

¯ا . عىل حساب توسـيع الشـبكة السككية لبايق Éات اململكةليس 
  : نسائلمك
ما هو بر�مج وزارتمك لتطوير وتوسـيع شـبكة النقل السكيك،  -

  �فياللت واملناطق اجلنوبية الرشقية، بصفة عامة؟-خصوصا جبهة مكناس
  .وشكرا

        ::::ا=لسا=لسا=لسا=لسالسـيد رئيس السـيد رئيس السـيد رئيس السـيد رئيس 
  . شكرا السـيد املستشار احملرتم

  .زير احملرتماللكمة للسـيد الو 

السـيد اكتب اOو� Oى وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيئة، امللكف �ملاء السـيد اكتب اOو� Oى وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيئة، امللكف �ملاء السـيد اكتب اOو� Oى وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيئة، امللكف �ملاء السـيد اكتب اOو� Oى وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيئة، امللكف �ملاء 
        ::::نيابة عن السـيد وزير التجهزي والنقلنيابة عن السـيد وزير التجهزي والنقلنيابة عن السـيد وزير التجهزي والنقلنيابة عن السـيد وزير التجهزي والنقل    ،،،،والبيئةوالبيئةوالبيئةوالبيئة

شكرا للسـيد املستشار احملرتم عىل طرحه هذا السؤال، وأريد أن أقدم 
إىل اعتذار زمييل السـيد كرمي غالب، لظروف طارئة مل يمتكن من احلضور 

  .ا=لس املوقر
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فبخصوص السؤال، السـيدة والسادة املستشارون احملرتمني، مفن 
املعلوم أن الشـبكة السككية ببالد�، تعاين من حمدودية طولها وال تغطي 
اكفة الرتاب الوطين، ومل تسجل تطورا ملحوظا منذ اسـتقالل املغرب، 

  .2005بسبب قY �ستuر يف هذا القطاع إىل غاية سـنة 
ويف هذا اإلطار، عرف النقل السكيك يف اآلونة األخرية وحتديدا منذ 

تطورا هاما، تدل عليه انطالقة مجموعة من املشاريع الكربى  2005سـنة 
واملهمة، اليت تدخل يف إطار الرب�مج �ستuري اجلاري املسطر من 

، وا¯ي يبلغ غالفه املايل ما 2009- 2005طرف املكتب الوطين لفرتة 
وهتدف هذه املشاريع إىل توسـيع رقعة الشـبكة . مليار درمه 18هز ينا

ميناء بين  - احلديدية الوطنية يف اجتاه الشامل عرب إجناز خطي �وريرت
ميناء رأس الرمل املتوسطي -لكم، وطنجة 117انصار بإقلمي الناضور مبسافة 

مرشع بلقصريي وعرصنة -لكم، إضافة إىل خمترص سـيدي حيىي 45بطول 
  .دات املتحركةاملع

ومن أجل متابعة دينامية تطوير وتوسـيع الشـبكة السككية، يف إطار 
نظرة إسرتاتيجية هادفة إىل ربط املناطق اليت مازالت تفتقد إىل بنية حتتية 
سككية، يعمل املكتب حاليا عىل إعداد تصممي توجهيـي لتحديد خمطط 

ه عىل مجيع مديري عىل املدى املتوسط والبعيد، من أجل تعممي خدمات
�فياللت واملناطق اجلنوبية الرشقية، -مناطق اململكة، مبا فهيا Éة مكناس

  .موضوع السؤال السادة املستشارين احملرتمني
وجتدر اإلشارة إىل أن املكتب الوطين يعمتد، يف هذا الصدد، عىل مبدأ 
 األولوية ا¯ي يمت حتديده انطالقا من حتليل مجموعة من املؤرشات السوسـيو

اقتصادية واملالية، ودراسة الطلب مع مراعاة التاكمل بني خمتلف وسائل 
النقل وكذا اإلماكنيات املالية املتاحة للمكتب ومدى مسامهة امجلاعات 

بصفهتا ركزية أساسـية يف  ،احمللية مبشاريع تطوير النقل السكيك مبناطقها
  .التمنية املسـتدامة وإعداد الرتاب الوطين

  .وشكرا

        ::::ا=لسا=لسا=لسا=لسيس يس يس يس السـيد رئ السـيد رئ السـيد رئ السـيد رئ 
  . شكرا للسـيد الوزير احملرتم

  .التعقيب للسـيد املستشار احملرتم

        ::::املستشار السـيد احلو املربوحاملستشار السـيد احلو املربوحاملستشار السـيد احلو املربوحاملستشار السـيد احلو املربوح
  .شكرا السـيد الوزير، شكرا السـيد الرئيس

 ةقيحنا متفقني بيل الشـبكة دÎل السكك احلديدية يف بالد� �ا
ية املالية ضعيفة، هذا منطلق ôم، ا=هودات اليل اكينة دا� يه من الناح 

يه جمهودات جبارة، ولكن اليل كنالحظو هو أنه هذه ا=هودات كمتيش 
  . لتحسني الشـبكة اليل يه موجودة وبعض املشاريع فعال دÎل التوسـيع

حنا اليل كنقولو وهو خاص جمهود أكرث وأكرب، وخاصنا نأخذو بعني ا
تصادية، إىل �عتبار األمهية دÎل هاذ السكك احلديدية يف التنافسـية �ق 

معلنا خمطط بعيد املدى، خاصنا نعملو عىل هذا األساس �ش هاذ املناطق 
اليل ما فهياش السكك احلديدية �ش حىت يه تواكب، ويكون عندها 

  .عامل دÎل املنافسة يف املسـتقبل املتوسط
احملور اليل هرض� عليه، السـيد الوزير، هو دÎل اجلنوب الرشيق، 

داية �سـتقالل إن مل نقل يف هناية امحلاية، اكن هناك اجلنوب الرشيق يف ب
مرشوع ساري املفعول دÎل اخلط من وجدة للراشـيدية وصل لبوعرفة 
بفعل املنامج اليل اكنت يف �سـتغالل آنذاك، لو ذاك املرشوع تزاد، 
السـيد الوزير، كون اليوم نكونو كنتذاكرو عىل ورزازت أاكدير، يكون 

  .ت للراشـيدية وفاهتا ووصلت لورزازاتالسكك احلديدية وصل
إذن، لتدارك هذا، كنطلبو دراسة مسـتعجY لهذا اخلط اليل هو غي 
توقف، أما راه اكن خمطط واكنت امحلاية وما بعد امحلاية اكن خدام واكن 
املرشوع غادي، واكن السكك احلديدية اكن غادي يوصلوا حىت مليدلت 

طقة جبلية لقاو لهيا احلل �ش توصل عرب القصايب، السـيد الوزير، يعين من
  .لهيا السكك احلديدية

حنا يف اإذن، اليل كنطلبو به هو دراسة، دراسة عالش؟ ألنه اآلن 
�فياللت، بصدد دراسة ا�طط اجلهوي - ا=لس اجلهوي دÎل مكناس

إلعادة الرتاب الوطين، ومن حماور هذه اOراسة، عند� النقل بصفة عامة، 
  .ية يف اجلهة بصفة خاصةوالسكك احلديد

ولإلشارة، فهذا ا�طط اجلهوي، السـيد الوزير، معلنا فيه كثري وامللف 
اآلن يركد يف الوزارة املعنية، كنطلب �ش يتطلق رساحه، �ش ندوزو 
ملراحل أخرى، وكنطلبو هاذ اOراسة �ش تعطيوا هنا بعجا� �ش ميكن لها 

  .ندخلوها يف هذا ا�طط
  .وشكرا

        ::::ا=لسا=لسا=لسا=لسرئيس رئيس رئيس رئيس السـيد السـيد السـيد السـيد 
  . السـيد املستشار احملرتم، شكرا

ننتقل إىل السؤال املوايل املوجه إىل السـيد وزير التجهزي والنقل، حول 
: البطاقات اإللكرتونية املتعلقة �لسـياقة، للمستشارين احملرتمني السادة

العريب القباج، تيتىن العلوي، اكيف الرشاط، خدجية الزويم، عبد العزيز 
بنجيد األمني، العريب بوراس، محمد لفحل، محمد بن الزيدية، جامل العزايب، 

برنبيعة، رفيق بنارص، محمد العيدي، رضا بوطيب، بنعيىس بزنروال، أمحد 
  .بومكوك، محمد األنصاري

  .اللكمة ألحد املستشارين

        ::::املستشار السـيد العريب القباجاملستشار السـيد العريب القباجاملستشار السـيد العريب القباجاملستشار السـيد العريب القباج
  .شكرا السـيد الرئيس

السالم عىل سـيد� محمد وعىل آ� بسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة و 
  .وحصبه

يف البداية، أطلب من السـيد الوزير، تقدمي هتانينا لليس كرمي غالب 
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  .عىل فوزه يف �نتخا�ت األخرية
فé خيص السؤال، نسجل بلك ارتياح اإلجناز ا¯ي حققه السـيد وزير 

خصة التجهزي والنقل، فé خيص هاذ البطاقة اإللكرتونية اليت سـتعوض ر 
بطبيعة احلال، هذا إجناز اليل خاصنا البد . السـياقة والبطاقة الرمادية

بطبيعة احلال، كيربهن أن بالد� . نسجلوه يف إطار احلسـنات دÎل احلكومة
  . غادية يف األمام، وبطبيعة احلال، كيأهل البالد دÎلنا

لكن هناك بعض املالحظات البد نشريو لها هبذه املناسـبة، وهو أن 
 الوزارة جابت واحد اإلجناز لكام هناك واحد البطء يف احلصول عىل لكام

هذه البطاقات، حبيث أنه اكين بعض املندوبيات اليل عندها تأخري دÎل 
عدة أشهر، يف الوقت اليل أن البطاقة، خصوصا رخصة السـياقة، خاصها 

كذÄ احلكومة اآلن . تسمل، أو البطاقة الرمادية خاصها تسمل بعد شهر
زارة النقل تسعى �ش املغاربة لكهم اليل عندمه رخصة السـياقة قدمية، وو

  .�ش يعملوا إىل تغيري الرخصة القدمية �لرخصة اجلديدة
كنسألو الوزارة واش كتخمم الوزارة يف مراجعة األمثنة؟ حبيث  ،لكن

أنه اكين بعض املواطنني اليل حالهتم ما كتسمحش هلم �ش عاود يصاوبوا 
ن بتلكفة مرتفعة، تشجيعا للمواطنني، �ش Îخذوا رخصة ملف آخر بمث

جديدة، واش كتخمم الوزارة مبراجعة األمثنة دÎل طلب احلصول عىل 
  البطاقة اإللكرتونية؟

  .شكرا السـيد الوزير

        ::::ا=لسا=لسا=لسا=لسالسـيد رئيس السـيد رئيس السـيد رئيس السـيد رئيس 
  . شكرا السـيد املستشار احملرتم

  .اللكمة للسـيد الوزير احملرتم

رة الطاقة واملعادن واملاء والبيئة، امللكف �ملاء رة الطاقة واملعادن واملاء والبيئة، امللكف �ملاء رة الطاقة واملعادن واملاء والبيئة، امللكف �ملاء رة الطاقة واملعادن واملاء والبيئة، امللكف �ملاء السـيد اكتب اOو� Oى وزيالسـيد اكتب اOو� Oى وزيالسـيد اكتب اOو� Oى وزيالسـيد اكتب اOو� Oى وزي
        ::::نيابة عن السـيد وزير التجهزي والنقلنيابة عن السـيد وزير التجهزي والنقلنيابة عن السـيد وزير التجهزي والنقلنيابة عن السـيد وزير التجهزي والنقل    ،،،،والبيئةوالبيئةوالبيئةوالبيئة

وأود يف البداية . شكرا للسـيد املستشار احملرتم عىل طرحه لهذا السؤال
التذكري بأن تسلمي البطاقات الرمادية ورخص السـياقة يمت جبميع مراكز 

 63اب الوطين، واليت يبلغ عددها تسجيل السـيارات املنترشة عرب الرت 
، �لنسـبة للبطاقات الرمادية، فإن لك مواطن حيصل مبجرد إيداع امركز 

ملف الرتقمي أو انتقال امللكية اخلاصة بعربته، مبركز تسجيل السـيارات 
 Yالقريب من مقر سكناه، عىل بطاقة رمادية مؤقتة صاحلة ملدة شهر قاب

اقة الرمادية الهنائية، وتشـمتل هذه البطاقة للتجديد، يف انتظار إجناز البط
الرمادية املؤقتة عىل رمق التسجيل املمنوح للعربة، وكذا مجيع املعلومات 

  .املتعلقة هبا ومبالكها عىل غرار ما هو مبني يف البطاقة الرمادية الهنائية
أما �لنسـبة لرخصة السـياقة، فإن لك مواطن مبجرد اجتيازه بنجاح 

صة السـياقة، إال وحيصل عىل رخصة سـياقة مؤقتة صاحلة امتحان نيل رخ
ملدة شهرين قابY للتجديد يف انتظار السـياقة الهنائية، وتشـمتل هذه الرخصة 
املؤقتة كذÄ عىل مجيع املعلومات املتعلقة �ملعين �ألمر، وكذا صنف 

  .رخصة السـياقة احملصل علهيا عىل غرار ما هو مبني برخصة السـياقة الهنائية
تعاجل بطريقة تقليدية،  2007لك هذه امللفات اكنت قبل شهر غشت 

واكن يمت تسلمي البطاقات الرمادية ورخصة السـياقة عىل شلك مطبوعات 
كام أشار إىل ذÄ  -وابتداء من هذا التارخي رشعت مصاحل الوزارة . ورقية

يف تسلمي البطاقات الرمادية ورخص السـياقة  - السـيد املستشار احملرتم 
  .إللكرتونيةا

وعليه، فقد أصبحت معاجلة امللفات تتطلب إدخال مجيع املعلومات 
املتعلقة هبا يف نظام معلومايت، والتأكد من حصهتا واملصادقة علهيا قبل إرسال 
طلب إصدار الو7ئق، البطاقات الرمادية أو رخص السـياقة إىل مركز طبع 

اإلصالحات يتطلب  وطبيعي أن هذا اإلصالح كلك. البطائق اإللكرتونية
فرتة انتقالية لتجربة النظام اجلديد، وتنقيحه وتمثينه وتكوين املوظفني من 
أجل تأقلمهم معه، حيث عرفت هذه الفرتة �نتقالية بعض التعرثات 
 اوالتأخري يف معاجلة امللفات وترامكها يف بعض املراكز اليت تعرف نشاط

  .اء والر�طكبريا، مكراكز تسجيل السـيارات �Oارالبيض
وجيب التأكيد عىل أنه بعد هذه الفرتة �نتقالية، سيمت تسلمي البطاقات 
الرمادية ورخص السـياقة اإللكرتونية ألحصاهبا يف أجل أقصاه سـبعة أÎم 
من �رخي إيداع امللفات، ولتدارك الوضع ا¯ي تعرفه هذه املراكز، فإن 

ملعاجلة مجيع امللفات، ووضع  الوزارة تعمل حاليا عىل تعزيز مواردها البرشية
حد لرتامكها ومتكني املواطنني املعنيني من و7ئقهم حسب توارخي إيداع 

، وبعد 2009ملفاهتم هبذه املراكز، وذÄ يف أجل أقصاه ممت شهر يوليوز
هذا التارخي سـتعمل الوزارة عىل حتقيق التوازن بني جحم اخلدمات املقدمة 

ليات الالزمة إلجنازها، من أجل تسلمي هذه واملوارد البرشية املناسـبة واآل
  .الو7ئق داخل أجل سـبعة أÎم

كام أهنا سـتضع نظام لتتبع معاجلة امللفات داخل مراكز تسجيل 
السـيارات، لضامن الشفافية واملساواة يف تقدمي اخلدمات للمواطنني، وعليه 

إىل  فإن الوزارة سـتلجأ عىل غرار املصاحل اليت تؤمن خدمات للمواطنني،
 Äحتديد أوقات معل الشـبابيك التابعة ملراكز تسجيل السـيارات، وذ

  .تسهيل مأمورية املوظفني العاملني هبذه املراكز
  .وشكرا

        ::::ا=لسا=لسا=لسا=لسالسـيد رئيس السـيد رئيس السـيد رئيس السـيد رئيس 
  .السـيد املستشار احملرتم ،شكرا السـيد الوزير

        ::::املستشار السـيد العريب القباجاملستشار السـيد العريب القباجاملستشار السـيد العريب القباجاملستشار السـيد العريب القباج
نمتناو عىل أن شكرا السـيد الوزير عىل هذه اإليضاحات، إال أنه 

الوزارة تدير واحد العمل، جتند من أجل اسـتدراك هذا التأخري فé خيص 
احلصول عىل هذه البطاقة، اليل كنعتربوها إجناز ôم، وخاص املديرÎت 

Äهل الوزارة : نتساءل اجلهوية تنخرط يف إجناز هذا العمل، لكن كذ
حبيث أن بطاقة مخمت يف إعطاء هذه البطاقة قميهتا كام اكنت سابقا؟ 
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مع  -التسـيري اكنت كذÄ بطاقة رمسية تعترب اكلبطاقة الوطنية، إال أنه 
الحظنا يف �نتخا�ت األخرية أن بطاقة السـياقة مل تؤخذ بعني  - األسف 

�عتبار، علام أن املعطيات اليت أرشت، السـيد الوزير، أن املعلومات اليت 
لسـياقة تكون ترجع لقميهتا السابقة فهيا معلومات دقيقة، فنمتناو أن بطاقة ا

إضافة إىل أن تشجيعا �ش املغاربة ينخرطوا يف هذا �جناز، . كورقة رمسية
ال يعقل أن . وحيصلوا عىل بطاقات إلكرتونية، خاص الوزارة تراجع األمثنة

السـيد خيلص نفس المثن، حبال اليل غادي يأخذ رخصة السـياقة من 
  .األمثنةجديد، ولهذا البد من مراجعة 

كذÄ، البد �ش نشـيد �=هودات اليل قامت هبا الوزارة فé خيص 
�متحا�ت، حبيث أنه اآلن نالحظ أن لك القيل والقال اليل اكن كيتشار 
� فé خيص احلصول عىل رخصة السـياقة، اآلن ميكن القول أنه هناك 

شاعات اليت لغى لك اإلأ -بطبيعة احلال  -شفافية، هناك اجلو سلمي اليل 
هذا واحد  -بطبيعة احلال  - اآلن . تقول أن رخص السـياقة تعطى ملن وال

ا=هود قامت به الوزارة، نمتناو أن لك املصاحل اجلهوية تساير ما تقوم به 
نعتربوه إجناز  -بطبيعة احلال  -الوزارة، حىت نصفق لكنا لهذا اإلجناز اليل 

  .كبري وكبري جدا
  .شكرا السـيد الوزير

        ::::ا=لسا=لسا=لسا=لسسـيد رئيس سـيد رئيس سـيد رئيس سـيد رئيس ال ال ال ال 
  . شكرا السـيد املستشار احملرتم

السؤال املوايل لنفس السـيد وزير التجهزي والنقل، حول بطء تنفيذ 
برامج جتديد حظرية عر�ت النقل الطريق للبضائع، للمستشارين احملرتمني 

محمد أبو الفرج، العريب القباج، خدجية الزويم، معر حداد أمحد : السادة
قامسي، بلعيد بنشميس، مصطفى ميارة، الطيب املوساوي، ��، مصطفى ال

عيل قيوح، العريب سديد، اسامعيل قيوح، سعيد كرم، ادريس احلسـين، 
  . محمد األنصاري

  .األسـتاذ الرئيس محمد األنصاري

        ::::املستشار السـيد محمد األنصارياملستشار السـيد محمد األنصارياملستشار السـيد محمد األنصارياملستشار السـيد محمد األنصاري
  السـيد الرئيس،

  أخيت، إخواين املستشارون،
  السـيدة والسادة الوزراء،

داية، البد أن نذكر بأن الفريق �سـتقاليل أراد بطرح هذا يف الب
السؤال أن يؤكد عىل التنويه �إلجراءات اليت تقوم هبا احلكومة، وخاصة 
وزارة التجهزي والنقل حملاربة آفة حوادث السري، وكذÄ تدعمي السالمة 

  .الطرقية
قد اختذت عدة إجراءات، ومن مضن  - كام يعمل امجليع  -واحلكومة 

اإلجراءات اليت اختذت يف هذا املضامر، هو ختصيص دمع لتجديد حظرية 
مليار  51وبطبيعة احلال، هذا اOمع ا¯ي يصل إىل . عر�ت النقل الطريق

سـنتمي، هو خمصص بصفة أساسـية للمقاوالت الصغرى يف جمال نقل 
  .البضائع وكذÄ األفراد

الفئة، هذه الفئة ويتجىل عىل أرض الواقع أن هذا اOمع ا�صص لهذه 
تلقى صعو�ت من أجل جتديد العر�ت، نظرا لعدم سهو� احلصول عىل 
. متويل إضايف من طرف املؤسسات البنكية، أو مؤسسات �ئØن املايل

  .لك إصالح يه رشيك أسايس لøو�لوبطبيعة احلال، هذه املؤسسات 
أن  ونمتىن من خالل طرح هذا السؤال أن تعمل احلكومة جاهدة عىل

تØىش هذه املؤسسات مع الرب�مج احلكويم، من أجل تسهيل املأمورية 
عىل هذه املقاوالت الصغرى وعىل األفراد من أجل جتديد هذه احلظرية، 

  .ا¯ي فهيا كذÄ مصلحة عامة لøو�
وبطبيعة احلال، نريد من خالل ا=لس املوقر وجواب السـيد الوزير، 

عرف عن اإلجراءات املتخذة يف هذا ا=ال، نيابة عن احلكومة، نريد أن ن
ليك تعم الفائدة �لنسـبة مجليع املهمتني هبذا القطاع، ولاكفة الفاعلني يف جمال 

  .نقل البضائع
  .وشكرا

        ::::ا=لسا=لسا=لسا=لسالسـيد رئيس السـيد رئيس السـيد رئيس السـيد رئيس 
  . شكرا السـيد املستشار احملرتم

  .اللكمة للسـيد الوزير احملرتم

ن واملاء والبيئة، امللكف �ملاء ن واملاء والبيئة، امللكف �ملاء ن واملاء والبيئة، امللكف �ملاء ن واملاء والبيئة، امللكف �ملاء السـيد اكتب اOو� Oى وزيرة الطاقة واملعادالسـيد اكتب اOو� Oى وزيرة الطاقة واملعادالسـيد اكتب اOو� Oى وزيرة الطاقة واملعادالسـيد اكتب اOو� Oى وزيرة الطاقة واملعاد
        ::::نيابة عن السـيد وزير التجهزي والنقلنيابة عن السـيد وزير التجهزي والنقلنيابة عن السـيد وزير التجهزي والنقلنيابة عن السـيد وزير التجهزي والنقل    ،،،،والبيئةوالبيئةوالبيئةوالبيئة

  .شكرا للسـيد املستشار احملرتم عىل طرحه لهذا السؤال
ففي إطار التدابري اليت اختذهتا احلكومة لتأهيل قطاع النقل الطريق 

ري، للبضائع، مت اعØد بر�مج جتديد حظرية عر�ت نقل البضائع حلساب الغ
مليون درمه، حيث ميتد عىل مدى  510وقد خصصت � مزيانية تبلغ 
  .2008ثالثة سـنوات، ابتداء من سـنة 

ويتجىل هذا الرب�مج يف إحداث منحة عن جتديد العر�ت ترتاوح بني 
ألف  260ألف درمه، وميكن أن يصل هذا املبلغ إىل  130ألف درمه و 90

أن �قيل احلاوÎت بإماكهنم جتديد  كام. درمه فé خيص الشاحنات املقطورة
املقطورة وحدها �ستبدالها مبقطورة تتوفر عىل أÉزة تثبيت للحاوية عىل 

ألف درمه، يف حني أن مثن  130ظهرها، حبيث ميكن أن تصل املنحة إىل 
  .ألف درمه 180املقطورة اجلديدة ال يتعدى 

اء العربة وتمتثل رشوط �سـتفادة من تكسري العربة القدمية واقتن
طن وتتوفر عىل أÉزة السالمة الالزمة، من  15اجلديدة تتعدى محولهتا 

 Yبدون غرف هوائية، وحمدد للرسعة ونظام الفرم YجعABS.  
هذا، وجتدر اإلشارة إىل أن الرب�مج السالف ا¯كر واÉته عدة 

يف عدم مواكبته من طرف مؤسسات  -عىل اخلصوص  -صعو�ت، تمتثل 
 أشار إىل ذÄ السـيد املستشار احملرتم، وقد مت إجياد احللول المتويل كام
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املناسـبة لهذا العائق بإبرام عدة اتفاقيات بني مصنعي الشاحنات واملهنيني 
واملؤسسات البنكية ورشاكت التأمني، مما مكن من انطالق معلية التجديد 

اليت متت ، وقد بلغ إىل حد اآلن عدد امللفات 2008يوليوز  16فعليا بتارخي 
  .ملف 267معاجلهتا 

جدير �¯كر أن األسـباب الرئيسـية لبطء وترية تنفيذ هذا الرب�مج، 
  :ترجع أساسا

إىل عدم إطالع عدد كبري من الناقلني، خاصة الصغار مهنم،   -
عىل مكو�ت الرب�مج واملزاÎ اليت يوفرها للناقلني والقطاع عىل السواء، 

  وتعدد ممثليه؛وذÄ بسبب تشتت القطاع وتنوعه 

رغبة عدد كبري من الناقلني ا¯ين يعملون كأشخاص ذاتيني، يف  -
�سـتفادة من منحة التجديد كأشخاص معنويني، اليشء ا¯ي ال يتالءم 

من قانون املالية ا¯ي أحدثت هذه املنحة  16حاليا ومقتضيات املادة 
  .مبوجبه

الناقلني، اعمتدت ولتعممي مكو�ت هذا الرب�مج، وكذا مزاÎه عىل مجيع 
الوزارة وصY إشهارية تودع حاليا عىل أمواج اإلذاعة والتلفزيون، كام تعقد 
حاليا جلسات معل مع مجيع الفئات املمثY للناقلني حلهثم عىل �خنراط أكرث 

  .يف هذه العملية
وفé يتعلق �لناقلني ا¯ين ميارسون النقل بصفة خشص ذايت، سـتعمل 

عىل تغيري املقتضيات  2010عداد قانون املالية لسـنة الوزارة يف إطار إ
  .القانونية املناسـبة حىت يمت متكيهنم من �سـتفادة من بر�مج جتديد احلظرية

  .وشكرا

        ::::ا=لسا=لسا=لسا=لسالسـيد رئيس السـيد رئيس السـيد رئيس السـيد رئيس 
  . شكرا السـيد الوزير

  .اللكمة للسـيد املستشار

        ::::املستشار السـيد محمد األنصارياملستشار السـيد محمد األنصارياملستشار السـيد محمد األنصارياملستشار السـيد محمد األنصاري
  .شكرا السـيد الرئيس

بداية، �ش نشكر السـيد الوزير عىل هذه البيا�ت امسحوا يل، يف ال 
. اليل بدون شك سيسـتفيد مهنا املسـمتع واملواطن واملهمت بصفة خاصة

والسـيد الوزير، يف معرض جوابه، أكد عىل أن اإلشاكلية مطروحة يف 
املواكبة لهذا الرب�مج اإلصال@، وبرش� بعقد اتفاقية مع مؤسسات �ئØن 

أمورية �لنسـبة للمقاوالت واألفراد العاملني مبجال نقل من حيث تسهيل امل
  . بضائع

وأمتىن أن يمت التعريف بكثافة بت" �تفاقيات، وكذÄ �لطرق املتخذة 
من أجل حث مؤسسات �ئØن عىل مواكبهتا هذا الرب�مج اإلصال@ 
ا¯ي صفق � امجليع و�دى به امجليع، وا¯ي هو من مكو�ت اإلصالح 

مويل يف جمال حماربة حوادث السري، وذÄ عن جتديد حظرية دÎل الش

من هذه الرشحية  %75السـيارات، وخاصة يف نقل البضائع اليت تشلك 
  .من احلظرية اإلجاملية لنقل البضائع عىل الصعيد الوطين

إذن كنمتناو �ش احلكومة تعمل جاهدة عىل التعريف بت" اإلجراءات 
  .الوزير اليت جاءت يف جواب السـيد

  .وشكرا

        ::::ا=لسا=لسا=لسا=لسالسـيد رئيس السـيد رئيس السـيد رئيس السـيد رئيس 
بعد ذÄ نشكر السـيد الوزير عىل . شكرا السـيد املستشار احملرتم

  . املسامهة
وننتقل إىل السؤال املوجه إىل السـيد وزير السـياحة والصناعة 
: التقليدية، حول وضعية السـياحة اOاخلية، للمستشارين احملرتمني السادة

يدعة، عبد السالم خريات، محمد بورمان، محمد عبد الرحمي الرماح، محمد دع 
العشاب، محمد عداب الزغاري، عبد امحليد فاحتي، عبد املاÄ أفرÎط، 

  .محمد الهبطي، محمد لشكر، أمحد العاطفي، حسن ألكمي
  .اللكمة ألحد السادة املستشارين

        ::::املستشار السـيد عبد الرحمي الرماحاملستشار السـيد عبد الرحمي الرماحاملستشار السـيد عبد الرحمي الرماحاملستشار السـيد عبد الرحمي الرماح
  .بسم هللا الرمحن الرحمي

  ،السـيد الرئيس
  السادة الوزراء،

  اإلخوة املستشارون احملرتمون،
سؤالنا املوجه إليمك، السـيد وزير السـياحة والصناعة التقليدية، واليل 

يتعلق بأوضاع وضعية السـياحة اOاخلية، واليل  - بطبيعة احلال  - هو 
حنا، يف الفريق الفيدرايل للوحدة واOميقراطية، أن هناك جماالت اكنعتربو 

دÎل السـياحة اOاخلية، جمال اليل اكين إماكنيات كبرية �ش  ومهنم جمال
  .نفعلوه، �ش نطوروه، �ش يعطي دمع قوي لالقتصاد الوطين

كنعرفوها  ،طبعا، اكينة جماالت اليل فهيا صعو�ت العتبارات دولية
مجيعا، ولكن السـياحة اOاخلية يف إماكننا، إىل قويهنا، إىل طور�ها، تعطي 

قوية، خاصة، السـيد الوزير، وأنمت تعلمون أن Éات اململكة  واحد اOفعة
السـتة عرش تتوفر عىل مؤهالت كبرية يف اكفة ا=االت، غري أن هذه 

لقدر الاكيف، وما ما مستمثراش �ما معروفاش  - مع األسف  - املؤهالت 
�لقدر الاكيف، اليشء اليل كيخيل واحد العدد دÎل املواطنني املغاربة يبقاوا 

  .خلارج املغرب وخاصة إسـبانيا -اآلن  –يتوÉوا 
من هنا كنشوفو الرب�مج دÎلمك يف هذا ا=ال اليل كتقوموا به، يقترص 

للفنادق املصنفة، يف  -من طبيعة احلال  -فقط عىل ختفيض األمثنة �لنسـبة 
، اليل فيه "بالدي"إطار بر�مج اليل أنØ واضعينو يف هذا ا=ال دÎل 

كذÄ  -بطبيعة احلال  -واكين . اكين ختفيض دÎل األمثنة: التجوج جما
اجلانب الثاين املتعلق بتوفري بعض األماكن لتوفري مسـتقبال، لتوفري أماكن 

  . خاصة �لسـياحة اOاخلية
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كنعتربو أن، أوال �لنسـبة للجانب األول هو ما اكفيش، يعين املتعلق 
احد التأخري، إذن كنطلبو أنه اجلانب الثاين فيه و . بتخفيض األمثنة فقط

يكون واحد اجلهد قوي، أكرث مما هو موجود اآلن، واليل خاصو خاصة 
التعريف �ملؤهالت اليل اكينة، وحناولو نوفرو  -كيف قلت  -نركزو عىل 

الرشوط مجليع املواطنني، وخاصة ذوي اOخل احملدود، ألن واحد العدد 
ربة �ش يتنقلوا، كيبغيوا يشوفوا، من دÎل املواطنني اكينة الرغبة عند املغا

اليل كنشوفو املناطق دÎل املغرب اكينة السـياحة الثقافية، حبال املدن مثل 
 -فاس مثل مراكش اخل، كذÄ اكين جماالت أخرى اليل يه متوفرة ولكن 

مع األسف، هذا ا=ال ما فهيش . خلإيف السهول واجلبال  -مع األسف 
منه يف هذا السؤال هو أن تبذل اجلهود الاكفية  جمهود اكيف، واليل الهدف

  .والقوية قصد دمع وتقوية السـياحة اOاخلية
  .وشكرا السـيد الوزير

        ::::ا=لسا=لسا=لسا=لسالسـيد رئيس السـيد رئيس السـيد رئيس السـيد رئيس 
  . شكرا املستشار احملرتم

  .اللكمة للسـيد الوزير احملرتم

        ::::السـيد محمد بوسعيد، وزير السـياحة والصناعة التقليديةالسـيد محمد بوسعيد، وزير السـياحة والصناعة التقليديةالسـيد محمد بوسعيد، وزير السـياحة والصناعة التقليديةالسـيد محمد بوسعيد، وزير السـياحة والصناعة التقليدية
  بسم هللا الرمحن الرحمي

  يد الرئيس احملرتم،السـ 
  السادة املستشارون احملرتمون،

أشكر الفريق احملرتم عىل وضعه لهذا السؤال، اليل يف احلقيقة السؤال 
حول السـياحة اOاخلية جاء يف عدة مناسـبات، وهذه فرصة أخرى لنؤكد 

اهØما �لغا ) السـياحة اOاخلية(أوال، عىل أن احلكومة تويل لهذا القطاع 
لب إسرتاتيجية التمنية السـياحية ألسـباب ذكرمتوها، السـيد وتضعه يف ص

املستشار، اجØعية، �ش نعرفو املواطنني املغاربة ببالدمه، اقتصادية أيضا، 
من السوق  %20إذ أن السـياحة اOاخلية اآلن راها سـياحة كمتثل حوايل 

من عدد املبيتات املسجY يف الفنادق املصنفة يه  %20السـيا@، 
  .ني مغاربة، وأيضا ألسـباب أخرى ثقافية إىل غري ذÄملواطن

فطبعا، املنطلق اكن هو واحد اOراسة، اليل حاولت حترص أشـنو هام 
العوائق اليل ما كتساعد�ش منيو السـياحة اOاخلية، حددهتا �ختصار يف 

  .جوج دÎل العوائق

 أوال، عدم مالمئة الفنادق احلالية أو الفنادق بصفة عامة، للتوجه -
السـيا@ دÎل املواطنني املغاربة اليل كميشـيوا مع عائالهتم، وطبعا 

 الشقق الفندقية ما كتكونش دامئا مالمئة للسفر العائيل؛

�لنسـبة ¯وي  -وذكرمتوه، السـيد املستشار  –العائق الثاين، هو  -
 اOخل املتوسط، أو الرشحية أو الطبقات املتوسطة، هو األمثنة 

 . دقاملرتفعة دÎل الفنا
 :حنا من خالل هذه اOراسة نعمل عىل اجتاهنياف

�جتاه األول، هو خلق حمطات سـياحية خاصة �لسـياحة  -
اOاخلية يف مثان وÉات اليل حددوها املواطنني املغاربة عرب هذه اOراسة، 

هكتار مبرافق  40و 30وهذه احملطات السـياحية اليل يه عبارة عن 
éل ا�Îت، بشقق فندقية أو ترفهيية، مبحالت دAppart-hôtel  عوض

درمه  100األوطيل، وبأمثنة يعين مالمئة أو نعتقد أهنا مالمئة، إذ ترتاوح بني 
درمه يف الليY  500لليY الواحدة �لنسـبة للعائY طبعا يف ا�مي، إىل 

ثالثة حمطات مت التفويت دÎلها، بلك من . الواحدة �لنسـبة لهذه احملطات
ي عابد �جلديدة، وإميي ودار بأاكدير، وثالثة حمطات اليل يه إفران، سـيد

ور وأيضا ظقيد التفويت يف هذه األÎم القليY املقبY املتعلقة، برأس املاء �لنا
حمطة إفران بدينا نتشـتغلو فهيا، . الواد املاحل �بن سلéن، وأيضا ôدية

  ؛�2011ش ل، ولكن ما انتظر2011وأوىل هذه احملطات غادي توجد يف 

اشـتغلنا أيضا عىل الوÉة الثانية، اليل يه حماو� ختفيض األمثنة  -
كنوز "�لنسـبة للفنادق �ش نشجعو السـياحة اOاخلية، ويه العملية دÎل 

اليل انطلقت، واليل جاءت �جلديد هذه السـنة، مفا بقاتش " بالدي
ه هذه ت طول السـنة، وهذا اجلديد فهيا هو أنمقترصة عىل العطل، وال

السـنة العدد دÎل الشقق املوضوعة رهن إشارة السـياح اOاخلني ارتفع إىل 
 . شقة، وبدينا يف معلية الرتوجي 4000

حلد اآلن، امحلد *، نسجل نتيجة إجيابية  هوميكن يل نقول لمك أن
�لنسـبة ألراء املواطنني حول هذه العملية، وجسلنا ارتفاع يف احلني اليل اكن 

، ففي األربع %3ت دÎل األجانب يسـتقر أو ينخفض إىل عدد املبيتا
�لنسـبة لعدد مبيتات املواطنني املغاربة يف هذه  ااألشهر األوىل جسلنا ارتفاع

  .%5الفنادق 
  .شكرا السـيد الرئيس

        ::::ا=لسا=لسا=لسا=لسالسـيد رئيس السـيد رئيس السـيد رئيس السـيد رئيس 
  . شكرا السـيد الوزير احملرتم

  .التعقيب للسـيد املستشار احملرتم

        ::::مي الرماحمي الرماحمي الرماحمي الرماحاملستشار السـيد عبد الرحاملستشار السـيد عبد الرحاملستشار السـيد عبد الرحاملستشار السـيد عبد الرح
  :طبعا هذا اجلواب دÎلمك عندي ثالثة مالحظات

املالحظة األوىل تتعلق بعامل الزمن، السـيد الوزير، عند� واحد  -
كثري من األحيان كنسطرو . خاصنا نتجاوزوها -مع األسف  -اخلاصية 

ما قلتيش لنا، السـيد الوزير، . برامج، ولكن ما كرناعيوش عامل الزمن
ع أو هذا الرب�مج فوقاش غادي يكون جاهز؟ ألن فوقاش هذه املشاري

وكنعاود مرة أخرى . عامل الزمن عامل أسايس، وخاصة أننا مؤخرين
ما . لو أننا فكر� يف السـياحة اOاخلية قبل، لاكن وضعنا أحسن: كنقول

حنا شفنا ا. أنØ عارفينو. اOويل غاديش نتذاكرو عىل الوضع اآلن
يفني العجز اليل اكن عىل مسـتوى املغرب شا. اإلحصائيات اليل اكينة
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اإلحصائيات األخرية ما . العريب، ما بني الوضع ما بني تونس وما بيننا
  بغيتش نرجع لها، أنتوما عارفيهنا، ما غاديش نرجعو، إذن عامل الزمن؛

وسائل اإلعالم، يف املالحظة الثانية، تتعلق �لتعريف �ملنتوج  -
كيفاش كتبان بعض املناطق، املغرب كنشوفوا وصالت يف Éات أخرى، 

عنده مؤهالت كبرية ما معروفاش �لقدر الاكيف عرب خمتلف وسائل 
  اإلعالم؛

ديسمرب، السـيد الوزير،  12كذÄ، اكين الفريق الفيدرايل منذ  -
طلبنا اجØع خاص، ألن هذه املسأ� كتعين امجليع، فهيا اOور دÎل 

طلبنا . راف اليل خاصها تاكثف اجلهودامجلاعات، فهيا واحد العدد دÎل األط
اجØع، الفريق الفيدرايل تقدم �جØع دÎل اللجنة �ش نتلكمو، ¯Ä نؤكد 
من جديد أن هذا املوضوع ما غاديش ميكن � يتعاجل يف ثالث دقائق، 
خاصنا جنلسو معمك، السـيد الوزير، ونتذاكرو مجيعا، وبعد ذÄ ميكن 

هات، لتفعيل هذا العمل، من طبيعة احلال تكون لقاءات عىل مسـتوى اجل 
  اليل هو؛

كذÄ، السـيد الوزير، كنالحظ أخريا اكين تطور، أن البارح كنت  -
شفنا اإلحصائيات اليل اكينة يف . اكين تطور. عند املندوب دÎلمك يف فاس

أنمت تعرفوهنا، وسبب . مقارنة مع املدن األخرى %30فاس، يه مرتفعة 
لية، فإذن اكين إىل وقع تعريف �ملنتوج، هذا ا=ال ذÄ هو السـياحة اOاخ 

من   -يعرف يتطور، و¯Ä نؤكد عىل رضورة تكثيف لك اجلهود، ألنه
ميكن تدمعوا وتطوروا اقتصاد� بشلك اليل  -خالل السـياحة اOاخلية 

  .خيفف وحنلو به الصعو�ت اليل كنواÉوها
  .شكرا

        ::::ا=لسا=لسا=لسا=لسالسـيد رئيس السـيد رئيس السـيد رئيس السـيد رئيس 
  . احملرتم شكرا للسـيد املستشار

  .السـيد الوزير احملرتم، تفضل

        ::::السـيد وزير السـياحة والصناعة التقليديةالسـيد وزير السـياحة والصناعة التقليديةالسـيد وزير السـياحة والصناعة التقليديةالسـيد وزير السـياحة والصناعة التقليدية
السـيد املستشار، أ� حتت ترصفمك لعقد هذه اللجنة يف أقرب وقت، 

  .لتدارس هذا امللف بصورة معمقة
  .شكرا

        ::::ا=لسا=لسا=لسا=لسالسـيد رئيس السـيد رئيس السـيد رئيس السـيد رئيس 
  . شكرا عىل املسامهة. شكرا السـيد الوزير

خر سؤال، ختامه مسك، حول السؤال ننتقل إىل سؤال آخر، هو آ
املوجه إىل السـيدة وزيرة التمنية �جØعية واألرسة والتضامن، حول 

محمد اخلضوري، : ماكحفة �جتار يف البرش، للمستشارين احملرتمني السادة
ن أشن، عيل سامل شاكف، أبو بكر عبيد، سعيد زبيدة بوعياد، عبد الرحام

  .سن طالبرسار، محمد حتيفة، موالي احل 

  .فاللكمة ألحد املستشارين أو املستشارة احملرتمة

        ::::املستشارة السـيدة زبيدة بوعياداملستشارة السـيدة زبيدة بوعياداملستشارة السـيدة زبيدة بوعياداملستشارة السـيدة زبيدة بوعياد
  .شكرا السـيد الرئيس
  السـيدات الوزراء،

  إخواين املستشارون،
، مبارشة بعد الرد األممي 2008بداية، هذا السؤال طرحناه يف نومفرب 

 ضد املرأة، واكنت حول آليات تطبيق اتفاقية القضاء عىل لك أشاكل المتيزي
�øهناك عدة مالحظات إجيابية وأخرى سلبية يف حق ب.  

 23و 22يف الفقرة : من مجY املالحظات السلبية اليل اكنت، يه مثال
فé خيص �جتار يف األشخاص، لقد الحظنا ونالحظ أن األرقام يف تزايد، 

ص تصدير نظرا لهذه الظواهر �جØعية اليل أصبحنا نالحظها، فé خي
مجموعة من النساء ملهن خارج الوطن، وكتطور إىل ôن أخرى وخاصة 

  .لøعارة
يف املغرب هناك عدة قوانني اليل تدارت للحفاظ عىل هاذ احلقوق 

لكن يف هاذ الصدد، حامية �جتار يف األشخاص، . وعىل حامية هاذ املرأة
  .ت مل تر النورسواء وخاصة يف األرس الهشة وعند األطفال والنساء الزال

  السـيدة الوزيرة، 
هل هناك اشـتغال فé خيص هاذ اجلانب من أجل حامية لك 

يسـتغلون، وما  -Î لألسف  - األشخاص اليل هام عندمه حاجيات واليل 
الحظنا اآلن أثناء �نتخا�ت اكن اسـتغالل لألطفال وللنساء؟ و�لتايل 

والنساء فé خيص  هل أنمت بصدد هتييء نصوص من أجل حامية األطفال
  �جتار �ألشخاص؟

        ::::ا=لسا=لسا=لسا=لسالسـيد رئيس السـيد رئيس السـيد رئيس السـيد رئيس 
  . شكرا األسـتاذة عىل احرتامك للوقت

  .اللكمة للسـيدة الوزيرة احملرتمة

        ::::السـيدة نزهة الصقيل، وزيرة التالسـيدة نزهة الصقيل، وزيرة التالسـيدة نزهة الصقيل، وزيرة التالسـيدة نزهة الصقيل، وزيرة التمنمنمنمنية �جØعبة واألية �جØعبة واألية �جØعبة واألية �جØعبة واألرسرسرسرسة والتضامنة والتضامنة والتضامنة والتضامن
  .شكرا السـيد الرئيس احملرتم

  السـيدة الوزيرة،
  رتمون،السـيدة والسادة املستشارون احمل

أشكر السادة والسـيدة املستشارين احملرتمني للفريق �شرتايك عىل 
وضع هاذ السؤال املهم ذي احلساسـية البالغة، واليل فعال يتعلق األمر، 
 éأوال، مبقاربة استباقية حملاربة األسـباب العميقة لهذه الظاهرة وخاصة ف

ذكرمت يف سؤالمك،  خيص حماربة الفقر واألمية والهشاشة �جØعية، كام
ويتعلق األمر كذÄ مبسأ� اليل يه أفقية واليل كتجمع مجموعة من 

  .القطاعات احلكومية املعنيني مبختلف اجلوانب تتعلق مبحاربة هذه الظاهرة
ولهذا السبب، مت انطالقة بر�مج كبري جدا وôم، بر�مج متعدد 

لنساء والفتيات، واليل القطاعات حملاربة العنف ضد النساء بتقوية القدرات ل 
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دÎل الواكالت  8دÎل القطاعات احلكومية و 13مت �نطالقة دÎلو مبشاركة 
، حتت 2008ماي  30دÎل األمم املتحدة، وتعطات �نطالقة دÎلو يوم 

الرئاسة الفعلية لصاحبة مسو املليك األمرية اجلليY ال� مرمي، وكذÄ وزارة 
  .والتضامن، ملكفة بتنسـيق هاذ الرب�مجالتمنية �جØعية واألرسة 

ويف إطار هاذ الرب�مج، سيمت انطالقة مراكز متعددة الوظائف من 
أجل تقوية قدرات النساء اليل مه يف وضعية هشاشة، وكذÄ تنظمي 
أنشطة مدرة لøخل وخاصة يف سـتة Éات مسـهتدفة من هاذ الرب�مج 

- ماسة درعة، مراكش- سوس: اليل هام اجلهات األكرث عرضة للهشاشة
بوملان، -تطوان، اجلهة الرشقية، فاس-أزيالل، طنجة-احلوز، �د�-�نسـيفت

  .�إلضافة إىل العامصة الر�ط
وكذÄ، ممكن أن نقول أنه دور امجلاعات احمللية ôم جدا يف هذا 

دÎل النساء مكستشارات  3406الصدد، وأكيد أنه انتخاب ألول مرة ل
حد اOفعة قوية Oور امجلاعات احمللية فé خيص جامعيات، غادي يعطي وا

  .الهنوض بأوضاع النساء اليل هام يف وضعية هشاشة
إذن، كذÄ يف هذا اإلطار، غادي تمت انطالقة دراسة حول �جتار 
يف النساء واOعارة برشاكة مع وزارة العدل ووزارة اOاخلية، وكذÄ هناك 

برشاكة مع املندوبية السامية حبث وطين اليل متت �نطالقة دÎلو و 
للتخطيط حول ظاهرة العنف ضد النساء، مبا فهيا �سـتغالل 

وهناك مجموعة من الربامج املرتبطة . �قتصادي، و�جتار والعنف اجلسدي
�ألطفال، وليس لنا الوقت الاكيف من أجل أن نتلكم عهنا، ولكن وقع يل 

والوحدات املتنقY لإلسعاف كثري أنين تلكمت عىل وحدات حامية الطفو� 
حملاربة تشغيل الفتيات كخادمات بيوت، " إنقاذ"�جØعي وكذÄ بر�مج 

  .�عتبار أنه تشغيل الفتيات كخادمات البيوت يعترب اجتار كذÄ يف البرش
والبد أننا نذكرو كذÄ اOور الهام اليل كتلعبو املبادرة الوطنية للتمنية 

رفع من املسـتوى �قتصادي و�جØعي البرشية كرافعة من أجل ال
للساكنة، وهناك كذÄ املقاربة األمنية اليل كتقوم هبا وزارة اOاخلية يف 

شـبكة  220إطار واحد اإلسرتاتيجية متاكمY، واليل أدت إىل تفكيك 
شـبكة اليل مت التفكيك  2230، اليشء اليل كريفع إىل �2008جتار يف 
إطار الرجوع الطوعي للمهاجرين، هناك  ، وكذÄ يف2003دÎلها منذ 

دÎل املهاجرين يف املغرب اليل مت إرجاعهم �حرتام كرامهتم وحقوقهم  9000
  .إىل بøمه األصلية

  .شكرا
        ::::ا=لسا=لسا=لسا=لسالسـيد رئيس السـيد رئيس السـيد رئيس السـيد رئيس 

  ارةــــــــــاللكمة يف إطار التعقيب للمستش، شكرا السـيدة الوزيرة احملرتمة

  .احملرتمة، ف" اللكمة 
        ::::السـيدة زبيدة بوعيادالسـيدة زبيدة بوعيادالسـيدة زبيدة بوعيادالسـيدة زبيدة بوعياداملستشارة املستشارة املستشارة املستشارة 

شكرا، السـيدة الوزيرة، عىل هذه األسـئY وعىل لك ، شكرا السـيد الرئيس
املبادرات واإلجراءات اليت اختذت من أجل اجلواب واإلجابة عىل الزتاماتنا 
سواء اخلارجية أو اOاخلية، واليل اكنت من مجY �لزتامات يه مجع 

  . الظاهرة عىل املسـتوى الوطين املعلومات واOراسات من أجل معرفة هذه
حنن مع الوقاية ألنه �لتعلمي حماربة األمية وحماربة الفقر وحماربة الهشاشة، 

لكن كذÄ، هناك جمهودات جيب أن . ميكننا أن حنارب كذÄ هذه الظاهرة
املصادقة عىل اتفاقية برتوكول منع ومقع التجارة يف األشخاص، : تبذل، مثال

ىل هذه �تفاقية، ونغتمن فرصة تواجد السـيدة الوزيرة ما زلنا مل نصادق ع
ليك نتعاون مجيعا من أجل تفعيل التصديق عىل هذه �تفاقية، ألهنا الزتام 

  .وطين والزتام جامعي من أجل حماربة لك هذه الظواهر
  .وشكرا

        ::::ا=لسا=لسا=لسا=لسالسـيد رئيس السـيد رئيس السـيد رئيس السـيد رئيس 
  . شكرا السـيدة املستشارة احملرتمة

  .اللكمة للسـيدة الوزيرة

        ::::دة وزيرة التدة وزيرة التدة وزيرة التدة وزيرة التمنمنمنمنية �جØعية واألية �جØعية واألية �جØعية واألية �جØعية واألرسرسرسرسة والتضامنة والتضامنة والتضامنة والتضامنالسـيالسـيالسـيالسـي
  .شكرا السـيدة املستشارة احملرتمة

فé خيص هاذ �تفاقية اOولية دÎل حماربة �جتار يف األشخاص، 
املغرب صادق عىل هاذ �تفاقية، واآلن حنن منكبون مبعية وزارة اOاخلية 

تعلق مبحاربة �جتار ووزارات أخرى معنية يف حتضري التقرير األويل امل 
�ألشخاص، و�لتايل املغرب ميكن لنا نقولو، بلك صدق، أنه أصبح متالمئ 
لكيا مع املنظومة اOولية يف ميدان حقوق اإلنسان من �ب �لزتامات 

  .دÎلو
معلوم أنه التفعيل كيتطلب واحد الوقت اليل هو أطول، واليل هو 

يف الطريق اجليد، وأننا كنعملو لك رهني مبجهودات امجليع، ولكن أكيد أننا 
  .ا=هودات دÎلنا برشاكة مع امجليع من أجل الوصول إىل هذه األهداف

  .وشكرا
        ::::ا=لسا=لسا=لسا=لسالسـيد رئيس السـيد رئيس السـيد رئيس السـيد رئيس 

وشكرا للجميع عىل صربمك واحرتاممك للوقت،  ،شكرا السـيدة الوزيرة
  .وانهتت احلصة

 .شكرا للجميع، ورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسة


