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  )2012 يونيو 26  (1433 شعبان 6 الثال6ء: التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
  . لساEرئDس ل الثالثاخلليفة  ،حلسن بي=د�كنالس;يد  املس�شار: الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
واNقHقة  الثانية الساJة ، ابتداء مندقHقة ٔ�ربعونثالث ساJات و : التوقHتالتوقHتالتوقHتالتوقHت

  . بعد الزوال ة والثالثنيامساخل
   .مXاقشة اTٔس;ئV الشفوية ::::Uدول اTٔعاملUدول اTٔعاملUدول اTٔعاملUدول اTٔعامل

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

  :املس�شار الس;يد حلسن بي=د�كن، رئDس اجللسةاملس�شار الس;يد حلسن بي=د�كن، رئDس اجللسةاملس�شار الس;يد حلسن بي=د�كن، رئDس اجللسةاملس�شار الس;يد حلسن بي=د�كن، رئDس اجللسة
  .والصالة والسالم Jىل ٔ�رشف املرسلني هللا الرمحن الرحمي]سم 
  .عن افfتاح اجللسةJ�ٔلن 

  الوز�ر احملرتم،الس;يد 
  املس�شارات احملرتمات،الس;يدات 

  املس�شارون احملرتمون،السادة 
من اNس;تور ووفقا ملقfضيات النظام اNاoيل  100بmٔحاكم الفصل معال 

س;ئV السادة املس�شار�ن �شار�ن، خيص اEلس هذه اجللسة E ٔTلس املس 
  .ة احلكومة Jلهياجوب�ٔ و 

س;ئV الشفهية املدرUة يف Uدول ٔ�عامل هذه الرشوع يف تناول اTٔ قzل 
اEلس Jىل ما Uد من طالع عطي اللكمة �لس;يد اTٔمني الٕ �ٔ لسة، اجل 

 ٔTال�ت، اللكمة �لس;يد اJمنيمراسالت وٕا.  

  :املس�شار الس;يد عبد ا�لطيف ٔ�بدوح، ٔ�مني اEلساملس�شار الس;يد عبد ا�لطيف ٔ�بدوح، ٔ�مني اEلساملس�شار الس;يد عبد ا�لطيف ٔ�بدوح، ٔ�مني اEلساملس�شار الس;يد عبد ا�لطيف ٔ�بدوح، ٔ�مني اEلس
  .شكرا الس;يد الرئDس

�ل�س;بة لٕالJال�ت واملراسالت اليت توصلت هبا رئاسة جملس 
  :املس�شار�ن

توصلت الرئاسة مبقرتح قانون يقيض ٕ��داث هيئة �لمناصفة وماكحفة 
الزويم،  لك ٔ�شاكل ا�متيزي، تقدمت به املس�شارة احملرتمة الس;يدة oدجية

  .من الفريق �س;تقاليل �لو�دة والتعادلية
كام توصلت الرئاسة مبراسV من الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان، 
خيرب من oاللها طلب الس;يد وز�ر الص¡ة احملرتم بتقدمي اTٔس;ئV املو�ة 

  .لوزارته يف بداية اجللسة
 :2012يونيو  626ء ٕاىل ¤اية يوم الثال... ٔ�ما �ل�س;بة لٔ£س;ئV الشفهية

  سؤ�؛ J :19دد اTٔس;ئV الشفهية -

  ٔ�س;ئV؛ J :3دد اTٔس;ئV الكfابية -

  . ٔ�جوبة J :3دد اTٔجوبة الكfابية -

  .شكرا الس;يد الرئDس

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  .شكرا الس;يد اTٔمني

 7من النظام اNاoيل، توصلت الرئاسة بـــ  128طبقا ملقfضيات املادة 
فريق الت¡الف �شرتايك، ٕاذن اللكمة لفريق التجمع اللكمة ل. طلبات ٕا�اطة

  .الوطين لٔ£حرار

        ::::املس�شار الس;يد محمد Jدالاملس�شار الس;يد محمد Jدالاملس�شار الس;يد محمد Jدالاملس�شار الس;يد محمد Jدال
  .شكرا الس;يد الرئDس

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

طبقا ملقfضيات النظام اNاoيل Eلس;نا املوقر، ٔ�حHط جملس;نا بقضية 
بية ببµان إالقامة، خصوصا مع اTٔزمة طارئة، هتم ٔ�وضاع Uالي�Xا املغر 

�قfصادية العاملية، مؤكد�ن ٔ�ن هذه اTٔوضاع انعكست سلبا Jىل Jائدات 
ورمغ هذه الصعو�ت و�لنظر ٕاىل العالقات . الوطن مع العمV الصعبة

املقدسة اليت «ربط ٔ�بناء Uالي�Xا يف دºر الغربة بوطهنم املغرب، فٕاهنم 
U�ٔ زمة منTٔدة �اكبدون ضد اJصيل ومساTٔمه اµل دمع اس�½راهتم يف ب

  .Jائالهتم ؤ�بناء قzيلهتم مما حzامه هللا من ٕاماكنيات
  الس;يد الرئDس،

ٔ�لف مواطن ومواطنة مغربية  63لقد دoل ٕاىل �دود يوم ٔ�مس حوايل 
يف بداية مومس العبور، مطالبني من احلكومة اليوم توفري اكفة وسائل 

�س;تقzال  اتف إالقامة، خصوصا يف ���س;تقzال وتوفري اكفة ظرو
ويف الطرقات الرئDس;ية عند مرورمه بنقط املراقzة، مXوهني �ملناس;بة بعمل 
مؤسسة محمد اخلامس �لتضامن اليت Æسهر Jىل هذه العملية �لك مسؤولية 

  . وجترد
  .شكرا الس;يد الرئDس

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  .�شرتايك اللكمة لفريق الت¡الف. شكرا الس;يد املس�شار

        ::::املس�شار الس;يد عبد الرحمي الزمزيماملس�شار الس;يد عبد الرحمي الزمزيماملس�شار الس;يد عبد الرحمي الزمزيماملس�شار الس;يد عبد الرحمي الزمزيم
  الس;يد الرئDس،

  السادة املس�شار�ن،
  الس;يدات املس�شارات،

يف ٕاطار النظام اNاoيل، ٔ�حHط جملس;نا Jلام �س;مترار ٕاهدار املال العام 
 Èال، وكذEة يف هذا اHة وغياب الشفافHىل مس;توى الصفقات العمومJ

وتطمح . )J )bons de commandeىل مس;توى بو�ت الطلب يعين
هذه إال�اطة ٕاىل ٕا6رة ان�zاه لك مسؤويل اNوÕ واملؤسسات العمومHة 
وامجلاJات احمللية والقطاع اخلاص لهذه إالشاكلية اليت تعترب ٕا�دى وسائل 
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تبذ�ر املال العام عندما يمت التفريط يف حسن تدبريه يف هذه الظرفHة 
يع من حصول جعز مايل يف خزينة اNوÙ� ،Õات، اعتبارا ملا يعرفه امجل 

والصعو�ت اليت توا�ها احلكومة يف التحمك يف مزيانية اNوÕ ]سÛب اTٔزمة 
  .�قfصادية اليت مازالت تتفامق و«زداد �6ٓرها Jىل املالية العمومHة

العجز قامئ �لفعل، لكXنا ن�zه ٕاىل ٔ�ن اTٔموال العمومHة تضيع يف بعض 
ة ٔ�و حىت الومهية ٔ�حHا� ومشرتºت اNوÕ يف جمال الصفقات املغشوش

ال�س;يري حت�سب بmٔمثان Uد مرتفعة تقارب ٔ�حHا� ضعف مثهنا احلقHقي يف 
) les bons de commande(السوق، وٕاصدار بو�ت طلب يعين 

  .ومهية
ومن اTٔمVç الصارoة Jىل اس;مترار �خfالل يف مHدان الصفقات Jىل 

، احfاكر بعض ماكتب اNراسات احملدودة العدد مس;توى امجلاJات احمللية
Jىل مجمل اNراسات املتعلقة ٕ�جناز خمططات التمنية، وذJ Èىل حساب 

  .قواJد املساواة و«اكì الفرص والشفافHة
ٕاننا ن�سائل îيف حتظى ماكتب حمدودة بصفقات ٔ�¤لب امجلاJات 

ضافة ٕاىل ٔ�ن احمللية؟ ٔ�لDس لنا يف املغرب ماكتب ٔ�خرى ي�zغي Æشجيعها؟ إ 
�حfاكر يؤدي ٕاىل ا�منطية يف خمططات التمنية بدون اجهتاد ٕالدماج 

  .املعطيات احمللية الثقافHة واحلضارية واملعامرية يف هذه اòططات
ٕاننا نتلقى �س;مترار شاكºت مقاولني ؤ�ر�ب مؤسسات خبصوص 

لكية الطريقة اليت يمت هبا ٕاس;ناد الصفقات العمومHة رمغ لك املظاهر الش 
�لشفافHة، ورمغ وجود مساطر توö �لزناهة، واحلقHقHة ¤ري ذÈ متاما، 
حHث يوUد حمظوظون يعرفون îيف ÷س;تحوذون Jىل صفقات بmٔساليب 
 ÕوNة ٔ�ن ا=Hة، والن�HقHري من التاكليف احلقçملتوية بل وبتاكليف ٔ�كرث �ك

ز دراسات وامجلاJات احمللية Æشرتي بmٔمثان ٔ�كرب وتÛين بتاكليف ٔ�خضم وتنج
¤ري مفHدة ٔ�حHا� بmٔمثان J�ٔىل �كçري مما هو ممكن، والن�H=ة ماليري من اNرامه 
تضيع يف وقت حتتاج فHه احلكومة ٕاىل مصادر �متويل �راجمها الطمو�ة، 
وتضطر ٕاىل ا�لجوء ٕاىل جHوب املس;هتلكني يف ¤البDهتم العظمى ¤ري 

  .مDسور�ن �لتîٔmيد مكصدر �لمتويل
و املصاحل احلكومHة لٕالüكzاب جبد Jىل موضوع لندعٕاهنا مXاس;بة 

الصفقات العمومHة وٕاصدار بطاقة التوصية، وندعو ]شلك oاص ٕاىل ٕاجناز 
دليل ملزم للك مصاحل احلكومة وامجلاJات احمللية، يضم اTٔسعار يف خمتلف 
جماالت ا�متويل، وٕاجناز اNراسات والبيا�ت حبد ٔ�دىن و�د ٔ�قىص ال ميكن 

  .معمول به يف Jدد من البµان اNميقراطيةجتاوزه كام هو 
كام ندعو ٕاىل اس;تحضار الروح الوطنية ومصاحل بالد� من طرف 
املقاولني وا�لجن املعنية وماكتب اNراسات اليت تقدر التاكليف املالية ٕالجناز 
املشاريع، ٕاضافة ٕاىل رضورة مراجعة إالطار املؤسسايت لتوفري لك رشوط 

جمال الصفقات العمومHة، وذÈ �ل¡د من ٕاهدار املال  الشفافHة والزناهة يف
العام وتوفري مصادر �متويل املشاريع �ج�عية �لحكومة واحلفاظ Jىل 

  . القدرة الرشائية �لمواطنني

  .وشكرا

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  .اللكمة �لفريق الفHدرايل. شكرا الس;يد املس�شار

        ::::املس�شار الس;يد الصادق الرغيوياملس�شار الس;يد الصادق الرغيوياملس�شار الس;يد الصادق الرغيوياملس�شار الس;يد الصادق الرغيوي
  .الرئDس شكرا الس;يد

  السادة املس�شار�ن واملس�شارات،
عرف دوار الشلي¡ات ٕ�قلمي العرا
ش ٔ��دا6 دامHة مؤسفة ]سÛب 
املوا�ات اخلطرية بني قوات اTٔمن من �ة ومواطين ومواطنات دوار 

هذه ا�Tٔداث اليت . الشلي¡ات وبعض اNواو�ر احمليطة هبا من �ة ٔ�خرى
العوامرة وريصانة ٕ�قلمي العرا
ش ولك جعلت ساكنة مXطقة العد�ر وزوادة و 

املناطق اEاورة تعDش مسلسل رعب مل ÷س;بق � مçيل جراء إالüزال 
اTٔمين املكçف �ملنطقة و]سÛب القمع ¤ري املس;بوق اÙي تعرضت � ساكنة 

  .املنطقة
وبدل معاجلة اTٔس;باب �ج�عية و�قfصادية واليت تعود ٕاىل حرمان 

مل يف السهول احمليطة بدواو�رمه اليت اعتادوا ساكن املنطقة من الع
�ش;تغال فهيا مXذ ما قzل املر�V �س;تعامرية، احنازت السلطة ٕاىل Uانب 
الرشكة إالس;بانية اليت اخfارت زراJة اTٔرز اÙي ال يتطلب يد JامV �مة، 
وحولت ساكن املنطقة ٕاىل Jاطلني، ٕاىل Uانب ٔ�بناهئم ا�Ùن Jادوا من 

Ûب اTٔزمة �قfصادية، ليصري اللك معطال يف دواو�ر حماطة اس;بانيا ]س 
  .بmٔمجل ؤ�خصب اTٔرايض الشاسعة اليت يطلق Jلهيا اكليفورنيا ٕافريقHا

وبدل معاجلة إالشاكلية يف ٕاطار معاجلة مشولية، اقfصادº واج�عيا، 
مس;تحرضة العالقات التارخيية بني ساكنة املنطقة واTٔرايض احمليطة هبم، 

احلكومة ٕاىل مقع احملت=ني من �ساء وش;يوخ ؤ�طفال وش;باب،  سارعت
مس;تعمV ٔ�ساليب Æشلك سابقة خطرية يف موا�ة احلراكت �حf=اجHة 
�ج�عية، وتعود بنا ٕاىل طرح ٔ�كرث من سؤال حول التطور اNميقراطي 
اÙي عرفه املغرب مXذ س;نوات، كام جيعلنا �سائل احلكومة حول تغيDب 

  .îرسها اNس;تور اجلديداملاكسب اليت 
ٕان وضعية دوار الشلي¡ات لDست معزوÕ، ٕاذ تعDش ٔ�¤لب دواو�ر 
املنطقة نفس الوضعية، مما جيعل املنطقة لكها، سواء اNواو�ر التابعة مجلاJة 
 Vة زوادة والعوامرة، قابJباكرة والعد�ر والقاضة ودواو�ر جامî ش
العرا

ة موضوعية مراعية مصل¡ة الساكن لالنف=ار يف لك حلظة ٕاذا مل تعاجل معاجل
هبذه املناطق واليت ٔ�ججها الوضع �ج�عي و�قfصادي، ٕاضافة ٕاىل 
اخلطا�ت الشعبوية والس;ياسوية لت=ار �نت�ا�ت ا�Ùن �لغوا واس;تغلوا 
فقر املنطقة وقدموا وعودا اكذبة مقابل ٔ�صوات املواطنني واملواطنات الفقراء 

  .2011رب نون 25ٔ�ثناء اس;تحقاقات 
لDست ٕاال جزءا من .. ٕان املعاجلة اTٔمXية اليت اس;تعملت احلكومة

املهنجية اTٔمXية ¤ري املسؤوÕ يف معاجلة احلراكت �حf=اجHة اليت تتعرض 
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�لقمع لك يوم يف مجموع مXاطق املغرب ؤ�مام بوابة الربملان، oاصة املعطلون 
دواجHة اخلطاب و�املو الشهادات، مما جيعلنا ن�ساءل كذÈ حول از 

املعسول لرئDس احلكومة يف موا�ة �حf=اUات املرشوJة Eموع من 
  .الف�ات احملرومة اليت مل جتد اTٔجوبة و�لول Nى احلكومة ٕاال س;ياسة العصا

ٕاننا يف الفريق الفHدرايل ٕاذ حنتج Jىل العودة ٕاىل ٔ�ساليب  ؛نقطة o�ٔرية
جوع ٕاىل Uادة الصواب العهد البائد، فٕاننا نطالب رئDس احلكومة الر 

  ...وٕاجياد

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  .اللكمة �لفريق احلريك. شكرا الس;يد املس�شار

        ::::املس�شار الس;يد عبد الرحمي العاليفاملس�شار الس;يد عبد الرحمي العاليفاملس�شار الس;يد عبد الرحمي العاليفاملس�شار الس;يد عبد الرحمي العاليف
  .شكرا الس;يد الرئDس

  الس;يد الوز�ر،
  ٕاخواين، ٔ�خوايت املس�شار�ن،

من النظام  128÷رشفين ٔ�ن ٔ�تدoل �مس الفريق احلريك يف ٕاطار املادة 
oيل Eلس;نا املوقر، TٔحHطمك Jلام ومن oاللمك الرٔ�ي العام الوطين اNا

بقضية طارئة ٔ�ال ويه اTٔوضاع املرتدية اليت �ٓلت ٕا�هيا املرافق الصحية ٕ�قلمي 
خريبكة يف غياب طبDب �لوالدة، حبيث عرف إالقلمي وفاة امرٔ�تني 
 �املتني، وا�دة مبص¡ة oاصة واTٔخرى oالل هذا اTٔس;بوع �ملس�شفى

إالقلميي خبريبكة، وذÈ راجع �Tٔساس ٕاىل غياب طبDب الوالدة رمغ ٔ�ننا 
üهبنا احلكومة السابقة بنقص املوارد الÛرشية واTٔطر الطبية هبذا إالقلمي وال 

  .جميب
ولهذا، فٕان احلكومة املوقرة تتحمل مسؤوليهتا ف" خيص هذا اجلانب، 

احلسن الثاين خبريبكة  Jلام ٔ�ن اليوم توUد وقفة احf=اجHة ٔ�مام مس�شفى
مجلعية حقوق إال�سان من U�ٔل التنديد �لنقص احلاصل يف اTٔطر الطبية 

  .oاصة ٔ�طباء الوالدة
والغريب يف اTٔمر ٔ�ننا فوج�نا ٔ�مس البار�ة خبرب من مصادر من داoل 

ٔ�طباء قدموا اس;تقاالهتم من الوظيفة العمومHة،  6املس�شفى ٔ�ن 
هذا الشهر، ويتعلق اTٔمر بطبDب  وس;يغادرون هذا املس�شفى ٔ�واخر

 Èب املساDشعة، وطبTٔ� ب �لفحصDب احلنجرة، وطبDلقلب، وطب�
البولية، وطبDب اجلهاز التنفيس، وطبDب صيديل، كام ٔ�نه يف ٔ�واخر الس;نة 

ٕاطارا حصيا من ٕاقلمي خريبكة Jىل التقاJد، دون ٔ�ن «متكن  24س;ي¡ال حنو 
  .الوزارة من تعويضهم

لوزارة ٔ�ن مصل¡ة القلب هبذا املس�شفى مغلقة وحنن يف كام ٔ�ننا نؤكد �
عز فصل الصيف وشدة احلرارة وما يصاحب ذÈ من مضاعفات ؤ�زمات 
قلبية، كام ٔ�ن قسم الفحص �Tٔشعة هو ٔ�يضا مغلق ]سÛب رخصة الوالدة 

  .�لس;يدة الطبzDة يف غياب من يعوضها
اجلهوي �لص¡ة كام ٔ�ننا حنمل املسؤولية من هذا املنرب �لس;يد املد�ر 

ورديغة اÙي ال يقوم بتوزيع مfاكì وJادل لٔ£طر الطبية بني - جلهة الشاوية
  . ٔ�قالمي اجلهة، حبيث ٔ�ننا جند فائضا يف املدينة اليت هو يوUد هبا

س;يارات دºل إالسعاف اليت سلمها  9كام ٔ�ننا ن�ساءل Jىل مصري 
لمي خريبكة، واليت صاحب اجلالÕ نرصه هللا مبناس;بة الزºرة املميونة ٕالق

  .الزالت راكنة �ملر�ٓب دون اس;تعاملها ]سÛب بطء لٕالجراءات إالدارية

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
اللكمة لٔ£صاÕ واملعارصة، اللكمة لمك الس;يد . شكرا الس;يد املس�شار

  .الرئDس

        ::::املس�شار الس;يد عبد احلكمي ب�شاماملس�شار الس;يد عبد احلكمي ب�شاماملس�شار الس;يد عبد احلكمي ب�شاماملس�شار الس;يد عبد احلكمي ب�شامشششش
  .شكرا الس;يد الرئDس احملرتم

  ة املس�شار�ن احملرتمني،ٕاخواين، ٔ�خوايت، الساد
ابغيت، الس;يد الرئDس، ن�هتز فرصة وجود الس;يد وز�ر الص¡ة احملرتم 
معنا يف هذه اجللسة Tٔثري وا�د القضية كنعتربوها Jىل درUة îبرية من 
اخلطورة Tٔن عندها ارتباط مzارش �كرامة املاليني من املواطنني، مه 

  ". RAMED"املس;هتدفني من الرب�مج دºل 
 ابلغنا، الس;يد الوز�ر احملرتم، Jدد من الشاكºت من خمتلف ا�يل

مXاطق املغرب، فهيا يش شوي دºل التضارب، ولكن تتقاطع حول نقطة 
ني يف هذا الوطن، الفقراء الÛسطاء، ا�يل îميش;يو ذبوا�دة، ٔ�ولئك املع

�لمس�شفHات العمومHة �ش كDس;تافدوا من اخلدمات �س�شفائية جما� 
  . ، Jىل Jالت هاذيك اخلدماتJىل Jالهتا

هؤالء املواطنني ا�يل اعتادوا ÷س;تافدوا جما� بتقدمي هاذيك الشهادة 
ا�يل كDسميوها شهادة �حfياج، شهادة الضعف، اليوم ومXذ انطالق 
�ر�مج طموح صفقXا �، وهذه وا�دة من اTٔس;باب ا�يل oالتنا نصوتو 

تنا �كفاءة الرUل ا�يل îيد�ر لصاحل مزيانية وزارة الص¡ة، ٕاضافة ٕاىل قXاع 
  .هاذ القطاع وüزاهته

هؤالء املواطنني، الس;يد الوز�ر، ميل îميش;يو �لمس�شفHات ما 
افfح معي اÙهن دÈº، الس;يد الوز�ر . îيقzلوش هلم شهادة �حfياج

احملرتم، تصور معي جحم املعا�ة واTٔمل ا�يل كDشعروا به هاذ املواطنني ملا 
بالدو تقدم � oدمة يه اليوم حق ٔ�سايس مبقfىض îمييش Jىل ٔ�مل ٔ�ن 

  . اNس;تور، احلق يف الص¡ة، احلق يف الولوج �لص¡ة
ٔ�� سولت Tٔنه قلت ما ميك�ش هاذ احلكومة اليت عزفت Jىل و«ر 
الضعفاء والÛسطاء وoدمة الشعب، ما اكتف�ش ٕ�قرار زºدة �وÕ ا�يل 

ºل املقاوالت الصغرية مست القدرة الرشائية دºهلم، ومست التنافس;ية د
واملتوسطة، ولكن سدت Jلهيم الباب بقرار ¤ري معلن، Tٔن ميل سولت 
واش هذا قرار دºل احلكومة؟ قالوا يل ٔ�ودي ما اكي�ش قرار معلن، ولكن 
مبا ٔ�ن احلكومة مصتت وسكfت ومل «رسل وا�د املذîرة وال وا�د امل�شور 

بطاقة �حfياج، هاذ òتلف املس�شفHات، ا�يل تقول فHه ٔ�ودي هاذ 
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شهادة �حfياج والضعف جيب ٔ�ن تبقى سارية املفعول ٕاىل �ني خروج 
  ".RAMED"بطاقة دºل 

تصورا معي ٔ�ية حكرة ؤ�ية معا�ة، دا� احXا كنتلكمو Uالسني يف 
الر�ط، وعند� مس�شفى Uامعي زاروه إالخوان دºلنا واك�شفوا فHه هول 

ملاليني من املواطنني الÛسطاء يف املغرب املشالك واملعا�ة، ما �لمك �
معلية  العميق، ا�يل îمييش Jىل ٔ�مل ٔ�نه يلقى ٔ�سرب�ن ٔ�و يلقى ا�يل يد�ر �

  ...امسح لنا هاذ شهادة الضعف جراحHة، ويقولوا �
وÈÙ، ن�zه الس;يد الوز�ر احملرتم ٕاىل خطورة هذا �رتباك، هذا فHه 

ٔ�� ٔ�«لكم Jىل  - عهتا احلكومة مساس مzارش بصدقHة الشعارات ا�يل رف
ولكن جيب تو�وا وا�د املذîرة Jىل  - احلكومة ]شلك Jام ما يش Jليك

  ... اTٔقل تقzلوا هاذ الشواهد ٕاىل �ني خترجوا هاذ
ما شفXاش يش محV حتسDس واسعة النطاق، " RAMED"مث بطاقة 

وÈÙ بدل احلكومة ت�شغل مبتابعة اجلرائد الوطنية ا�يل كتكشف بعض 
حبال يف املنطقة ا�يل كتعرفوا،  "RAMED"بمظاهر الفساد املرتبطة 

  ...جيب Jىل احلكومة ٔ�ن

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  .اللكمة �لفريق �شرتايك. شكرا الس;يد املس�شار

        ::::املس�شار الس;يد عبد الوهاب بلفقHهاملس�شار الس;يد عبد الوهاب بلفقHهاملس�شار الس;يد عبد الوهاب بلفقHهاملس�شار الس;يد عبد الوهاب بلفقHه
  .]سم هللا الرمحن الرحمي

  الس;يد الرئDس،
  الس;يد الوز�ر،

  الس;يدات املس�شارات،
  سادة املس�شار�ن احملرتمني،ال 

ٔ�ود ٔ�ن ٔ�ثري قضية ٔ�ثريت �Tٔمس، كنا نود ٔ�ن نطرح فهيا سؤ� كفريق 
اشرتايك، ولكن �Tٔمس و�ني طرح الفريق �شرتايك مب=لس النواب 
سؤ� Jىل الس;يد وز�ر التجهزي، اس;تغربنا مكنتخبني وîساكنة اTٔقالمي 

اÙي نقدره وحنرتمه و�شهد � اجلنوبية من oالل رد الس;يد وز�ر التجهزي، 
حبنكfه الس;ياس;ية وإالدارية وفصاحfه وكذJ Èىل سعة صدره وهدوئه، ٕاال 
ٔ�ن اTٔمس اكن رده غريبا و¤ري مXطقي بmٔن يقول �لفريق �شرتايك بطر�ه 
لسؤال تث�Hة الطريق من «زنDت ٕاىل اNاVo، ٕاىل احلدود الوطنية مع 

  .ول ال ٔ�رد العيب �لعيبîيلومرت، بmٔن يق 1200موريتانيا، ٔ�ي 
س;يدي الوز�ر، هل العيب ٔ�ن خترتق الطريق هذه : هنا ٔ�طرح السؤال

املناطق العز�زة Jلينا؟ îيف �لس;يد الوز�ر احملرتم املقfدر ٔ�ن جييب مبثل 
هذه إالUابة؟ غريب Uدا ٔ�ن �سمع من الس;يد الوز�ر ٔ�ن امجلاJات يه اليت 

ٔ��ن العداÕ ما بني املناطق جيب ٔ�ن «كون رش�كة يف هذه الطريق، îيف؟ 
  اليت �رفع شعارها الس;يد الوز�ر احملرتم؟ 

كفا� من شعارات مçل هذه، هذه املناطق ٔ�يضا Æس;تحق التمنية، اللك 

دفع ا�مثن ¤اليا وال زال امجليع لك من موقعه يدفع من U�ٔل «منية هذه 
املناطق، و�سمع من عضو يف احلكومة مçل هذه الترصحيات ومçل هذه 

عيب، س;يدي الوز�ر، ٔ�ن تصل التث�Hة . ردود، فهذا عيب س;يدي الوز�رال
ٕاىل ٕاقلمي «زنDت ؤ�ن تقف يف هذا احلد، عيب، س;يدي الوز�ر، ٔ�ن نÛين 

  .مXاطقXا ؤ�نت تقول هذه مسؤولية امجلاJات ٔ�ن Æشرتك معنا
ومفfو�ة Jىل القارة  1الس;يد الوز�ر، هذه الطريق الوطنية رمق 

لعار ٔ�ن تقول هذا º س;يدي الوز�ر؟ حرام Jليمك، إالفريقHة، ٔ�لDس من ا
  . حنن ٔ�يضا üمتىن التمنية

îيف Tٔقالمي oلق لها صاحب اجلالÕ نرصه هللا واكÕ ويت�zع خشصيا 
هذه املناطق ؤ�ن تقف الطريق يف ٕاقلمي «زنDت Jىل بوابة الصحراء؟ ¤ري 

  . مقzول هذا
«كفV الطريق مك اكنت صدمfنا �Tٔمس �ني �سمع ٔ�ن الس;يد الوز�ر 

مليار دºل اNرمه  3ماليري، نبداو هباذ  3مليار دºل اNرمه والتوسعة  12
اجلهات، احشال هاذ  3. وند�رو التث�Hة، ما اك�ن مشلك ن�Xازلو اجلهات جييو

  املزيانية دºل هاذ اجلهات؟

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  .شكرا الس;يد املس�شار

        ::::املس�شار الس;يد عبد الوهاب بلفقHهاملس�شار الس;يد عبد الوهاب بلفقHهاملس�شار الس;يد عبد الوهاب بلفقHهاملس�شار الس;يد عبد الوهاب بلفقHه
لس;يد الرئDس، هللا �كرث oريك، هللا جيازيك خبري، هللا �كرث oريك، ا

-ٔ�نت راك عرفت وJانDت خشصيا ودافعت Jىل طريقك من �ة سوس
درJة حىت وصلتهيا وJاو�تك وزارة املالية، واش مايش حرام تقف - ماسة

الطريق يف تزينDت وما تدوزش لٔ£قالمي اجلنوبية؟ مايش مXطقي، الشHÛكة 
 ٓTىن اÛيفاش ابغينا ند�روا الس;يا�ة؟ كتî ،ن �ش ¤ادي نوصلوها  

  ...وüمتىن من الس;يد وز�ر الص¡ة وهو �ارض معنا

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
الس;يد .. اللكمة �لفريق �س;تقاليل. شكرا الس;يد املس�شار احملرتم

  .اللكمة �لفريق �س;تقاليل. املس�شار ا�رتموا ¤ري احلضور

        ::::بورابورابورابوراسسسس    املس�شار الس;يد محمد العراملس�شار الس;يد محمد العراملس�شار الس;يد محمد العراملس�شار الس;يد محمد العريبيبيبيب
  .شكرا الس;يد الرئDس

÷رشفين �مس الفريق �س;تقاليل �لو�دة والتعادلية، يف ٕاطار املادة 
من النظام اNاoيل، ٔ�ن ٔ�حHط اEلس املوقر Jلام بقضية طارئة هتم  128

وضعية الب¡ارة املزاولني �لصيد البحري �لش;باك العامئة املنجرفة واليت تعDش 
�ت املتكررة ]سÛب تداعيات قرار وقف Jىل وقع �حf=اUات وإالرضا

، 2011غشت  2العمل �لش;باك املنجرفة اÙي رشع يف تنفHذه بتارخي 
وذÈ تنفHذا لاللزتامات اNولية �لمغرب �عتباره عضوا يف ا�لجنة اNولية 

  .محلاية اTٔحHاء البحرية يف احمليط اTٔطليس التابعة لٔ£مم املت¡دة
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ر ٕاىل ٔ�ن الشق املتعلق �ملغرب يف ٕاطار وجتدر إالشارة يف هذا إالطا
االتفاقHة املذîورة يبقى مهبام ف" خيص التعويض املمنوح ملهنيي الصيد 
البحري، حHث مت جتاهل حقوق الب¡ارة ]شلك جمحف وهو عكس ما 
نصت Jليه االتفاقHة �ل�س;بة ملهنيي الصيد يف دول إالحتاد اTٔوريب، حHث 

  .ٔ�ورو Tٔ4000عضاء مبا يناهز مت متتيع لك حبار يف اNول ا
ٔ�ما يف بالد� فقد اس;تفاد من التعويض املمنوح يف ٕاطار ما يعرف 

 �250ملغادرة الطوعية اخلاصة �لش;باك املنفردة ٔ�ر�ب املراîب مببلغ �هز 
ٔ�لف درمه �لمراîب الكzرية، يف  450ٔ�لف درمه �ل�س;بة �لمراîب الصغرية و

لصيد السا�يل من هذا التعويض، مما حبار �  �3000ني مت ٕاقصاء حوايل 
عرض حHاهتم وحHاة ٔ�رسمه �ل�رشد والضياع، oاصة ؤ�ن صيدمه لسمك 
ٔ�بو س;يف اكن ÷شلك ٔ�مه املوارد الس;نوية اليت يعمتدون Jلهيا يف حHاهتم 
اليومHة، Jلام ٔ�ن الب¡ارة املعنيني �لقرار ÷ش;تغلون حبصة املنتوج ولDس 

  . سارة ويقسمون الرحب مع ٔ�ر�ب املراîب�Tٔجر اليويم، كام يتحملون اخل 
وJليه، فٕاننا يف الفريق �س;تقاليل �لو�دة والتعادلية، ومن مXطلق 
دفاعنا وتضامXنا مع هذه الف�ة والرشحية العز�زة من جممتعنا، ووعيا مXا �KTٔر 
البالغ لهذا إالرضاب Jىل موارد سوق السمك وJىل حق املواطنني يف هذه 

oاصة مبدينة طن=ة، ندعو اجلهات الوصية Jىل القطاع ٕاىل املادة احليوية 
الوفاء �لزتاماهتا وفfح حوار مسؤول مع ممثيل القطاع Jىل الصعيد الوطين 
ٕالجياد احللول �لمشالك القامئة وüزع فfيل اTٔزمة، كام نؤكد ٔ�ن تفهم مطالب 
هذه الف�ة املس;تضعفة يعد مدoال ٔ�ساس;يا لتحقHق اTٔمن الغذايئ Jىل 

توى توفري املنتوج السميك �لمواطنني، وJامال ٔ�ساس;يا محلاية الرثوات مس; 
  . السمكHة واTٔحHاء البحرية

  .وشكرا

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  .شكرا الس;يد املس�شار

�رشع اTٓن يف معاجلة اTٔس;ئV الشفهية املدرUة يف Uدول ٔ�عامل هذه 
ت مهنا �ٓنية مو�ة للك من قطاJا 14سؤ�،  20اجللسة وJددها 

 6اNاoلية، التجهزي والنقل، الص¡ة، الطاقة واملعادن، الصناJة والت=ارة، و
ٔ�س;ئJ Vادية موزJة Jىل قطاJات اNاoلية، التجهزي والنقل، والتضامن 

  .واملرٔ�ة
�س;هتل Uدول اTٔعامل �لسؤال اTٓين املوUه ٕاىل الس;يد وز�ر الص¡ة 

عبد : ني السادةحول اس;تف¡ال ال�سمامت الغذائية، �لمس�شار�ن احملرتم
امحليد السعداوي، عبد الرحمي العاليف، عبد هللا ٔ�بو زيد، معر مكدر، 

        .اللكمة �Tٔد السادة املس�شار�ن. حلسن بلبرصي

        ::::املس�شار الس;يد عبد الرحمي العاليفاملس�شار الس;يد عبد الرحمي العاليفاملس�شار الس;يد عبد الرحمي العاليفاملس�شار الس;يد عبد الرحمي العاليف
  .شكرا �لس;يد الرئDس

  الس;يد الوز�ر،

  ٕاخويت، ٔ�خواين املس�شار�ن،
، بدٔ�� �س=ل لٔ£سف مع �لول فصل الصيف وارتفاع درUة احلرارة

الشديد اس;تف¡ال ال�سمامت الغذائية يف حمالت بيع املîٔmوالت والوجzات 
الرسيعة �لعديد من املدن املغربية، مما جيعلنا نطرح من Uديد ٕاشاكلية 

فعىل صعيد إالدارات . غياب املراقzة، رمغ Jدد املتدoلني يف هذا النطاق
املكfب الوطين �لسالمة  الرتابية جند مصاحل حفظ الص¡ة، كام ٔ��دث

الصحية �لمنت=ات الغذائية لضامن جناJة ٔ�فضل ملعاجلة ٕاشاكلية ال�سمامت 
  .الغذائية

ما يه التدابري : انطالقا من هذه املعطيات، �سائلمك الس;يد الوز�ر
املزمع اختذها محلاية حصة املواطنني من ال�سمامت الغذائية؟ وما مدى جناJة 

معاجلة ٕاشاكلية اس;تف¡ال ال�سمامت الغذائية؟ املقاربة املؤسساتية يف 
  .وشكرا

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  .اللكمة �لس;يد الوز�ر �لجواب عن السؤال. شكرا الس;يد املس�شار

        ::::الس;يد احلسني الوردي، وز�ر الص¡ةالس;يد احلسني الوردي، وز�ر الص¡ةالس;يد احلسني الوردي، وز�ر الص¡ةالس;يد احلسني الوردي، وز�ر الص¡ة
  الس;يد الرئDس احملرتم،

  الس;يد املس�شار،
  الس;يدة والسادة املس�شار�ن احملرتمون،

يف املغرب  %90ية يه مfعددة، ٔ�كرث من ٔ�س;باب ال�سمامت الغذائ 
ٔ�مه . مبواد î"ئية %�10جتة عن تلوت اTٔطعمة �مليكرو�ت وما يقرب 

املواد الغذائية امل�سzÛة يف ال�سمامت يه ا�لحوم، اUNاج، اTٔسامك، 
  . احلليب ومش;تقاته

يف ¤الب اTٔحHان ت�fج ال�سمامت عن املîٔmوالت الرسيعة املعروضة يف 
�ادثة  80: 2011فقد جسلت س;نة . ويف اTٔعراس ويف املوامساTٔسواق 

�لعالج  �406اÆ Õسمم، وقد نقل مهنا  Æ1073سمم ¤ذايئ، نتج عهنا 
  .داoل املس�شفHات

�اÕ  355ٕاىل يومXا هذا، مت Æسجيل  2012ومXذ بداية هذه الس;نة 
ث ٕاقلمي، من بDهنا ا�يل اكنت معروفة يف اجلرائد �اد Æ20سمم، موزJة Jىل 

�اÕ لكها �االت  Æ119سمم وقع يف املدرسة ٕ�قلمي احلاجب، نتج عهنا 
  . ]س;يطة

و�ل¡د من اTٔخطار الصحية النامجة عن ال�سمامت الغذائية، فوزارة 
  : الص¡ة تقوم ٕ�جراءات

  ة حلاÕ ال�سمم الغذايئ؛ئ�ولها املتابعة الفور -

ليف 6نيا، التكفل �ملصابني من Jالج وÆشخيص �لمرض وحتمل «اك -
  العالج؛ 

  6لثا القHام ببحوث مHدانية �لوقوف Jىل مصادر �االت ال�سمم؛  -
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  إالبالغ إاللزايم حلاالت ال�سمم امجلاعي Nى املصاحل الصحية؛  -

 �رش اNليل إالجرايئ ملراقzة املؤسسات الغذائية؛  -

وo�ٔريا، �ٕالضافة ٕاىل التوعية والتحسDس Jرب ٕانتاج لقطات تلفزية حول  -
سة �لسالمة الغذائية، وكتDب حول هاته القواJد مو�ة القواJد امخل 

  .�لعاملني �ملطامع امجلاعية

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
اللكمة �Tٔد السادة املس�شار�ن �لتعقHب Jىل . شكرا الس;يد الوز�ر

  .اجلواب

        ::::املس�شار الس;يد عبد الرحمي العاليفاملس�شار الس;يد عبد الرحمي العاليفاملس�شار الس;يد عبد الرحمي العاليفاملس�شار الس;يد عبد الرحمي العاليف
ذائية ٕاال ٔ�ن موضوع ال�سمامت الغ. شكر �لس;يد الوز�ر Jىل جوا�مك

  : �زداد خصوصا يف فصل الصيف، ومن اTٔس;باب اليت Æسامه يف ذÈ وهو

 ٔ�ننا نالحظ Jدم ا�رتام درUة احلرارة الالزمة حلفظ املواد الغذائية؛ -

 6نيا Jدم ا�رتام سلسV التربيد من املصنع ٕاىل �ئع التقس;يط؛  -

6لثا Jدم تفعيل جلن املراقzة ف" خيص مراقzة زي الطهTي Jدة مرات  -
  .يف الوجzات الغذائية، مما ي�سÛب يف ٕافراز مواد سامة

كام ٔ�نه مبناس;بة �لول شهر رمضان الكرمي جيب Jىل احلكومة ٔ�ن تقوم 
حبمالت حتسDس;ية �لباJة املتجولني، oاصة ٔ�حصاب الرغيف واحللوºت 
السكرية وتوزيع مطوºت وقفازات الجfناب اTٔمراض املتنقV عن طريق 

  .حبمى املتنقالت، ٔ�ي الساملة ملسها �ليد ما ÷سمى
وo�ٔريا، فٕان من شmٔن قHام وزارة الص¡ة ووزارة الفال�ة بلجن مشرتكة 

من ان�شار ال�سمامت  %60ٕاىل  50سDساهامن يف احلد حبوايل من 
  .الغذائية

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  .اللكمة �لس;يد الوز�ر �لرد Jىل التعقHب. شكرا الس;يد املس�شار

        ::::الس;يد وز�ر الص¡ةالس;يد وز�ر الص¡ةالس;يد وز�ر الص¡ةالس;يد وز�ر الص¡ة
  . كراش

معلية التفDfش ا�يل «لكم Jلهيا الس;يد املس�شار احملرتم يه اكينة، معلية 
تفDfش وحفوصات يف ٕاطار �ر�مج وطين ÷شمل لك ٔ�قالمي اململكة وهكذا 

  :بعض اTٔرقام
 19ٔ�لف مراقzة �لم¡الت الغذائية مبا فهيا املطامع، مت  220مت : 2011

îٔmٔ�لف �لقة  106والت، مت ٔ�لف حفص طيب �لعاملني يف جمال هتيئة امل
ٔ�لف خشص، مبا يف ذÈ العاملني  �300لتوعية الصحية واس;تفاد مهنا 

 ،Õٓالف حتليل  �10ملطامع وحمالت املناو�)bactériologique ( لعينات
  .املîٔmوالت

املكfب الوطين �لسالمة  2009جتدر إالشارة ٔ�ن احلكومة ٔ��شmٔت س;نة 
�شار احملرتم، واÙي ÷شمل الغذائية ا�يل «لكمت Jليه، الس;يد املس 

  . اخfصاصاته مراقzة مجيع احملالت الغذائية
ويف ٕاطار التعاون مع �يق املتدoلني، هذه الس;نة مت ٕا�داث اخللية 

 -ابدا الصيف ورمضان ٕان شاء هللا  - احمللية �ليقظة الصحية اليت تضم 
Jىل  مصاحل وزارة اNاoلية والفال�ة والص¡ة واليت «ر«كز �مهتا �Tٔساس

مfابعة لك �االت ال�سمم الغذايئ واختاذ إالجراءات والتدابري الرضورية 
  . و�س;تع=الية بت�س;يق اEهودات واملوارد، سواء مهنا الÛرشية ٔ�و التقXية

  .شكرا الس;يد املس�شار احملرتم

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
السؤال اTٓين الثاين املوUه �لس;يد وز�ر الص¡ة، . شكرا الس;يد الوز�ر

لسؤال موضوJه مرض التو�د، اللكمة �Tٔد السادة املس�شار�ن من ا
  .الفريق �س;تقاليل

        ::::املس�شار الس;يد العراملس�شار الس;يد العراملس�شار الس;يد العراملس�شار الس;يد العريبيبيبيب بورا بورا بورا بوراسسسس
  .شكرا الس;يد الرئDس

  الس;يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
  . موضوع السؤال الشفوي دºلنا هو حول مرض التو�د

  الس;يد الوز�ر احملرتم، 
 ٔ�س;تاذا يف الطب فٕان ف�ة عريضة من كام ال خيفى Jليمك بصفfمك

املواطنني يعانون مادº ومعنوº من مضاعفات ٔ�بناهئم املصابني مبرض التو�د 
¤ري �ش نفرش ٔ�ش;نو هو مرض التو�د، بطبيعة احلال هو ٕاJاقة تتعلق (

��منو الطبيعي دºل املخ وîيبدا يف الس;نوات اTٔوىل دºل العمر دºل 
  ).اTٔطفال

ما يه إالجراءات اليت تقوم هبا وزار«مك : وز�ر، �سائلمكÙا، الس;يد ال
]شmٔن مرض التو�د؟ وهل لوزار«مك ٕاسرتاتيجية قريبة املدى لتوفري 

  العالUات �لمرىض واNمع املادي واملعنوي Tٔرسمه؟ 
  .شكرا الس;يد الرئDس

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  .الاللكمة �لس;يد الوز�ر لٕالUابة Jىل السؤ . شكرا الس;يد املس�شار

        ::::الس;يد وز�ر الص¡ةالس;يد وز�ر الص¡ةالس;يد وز�ر الص¡ةالس;يد وز�ر الص¡ة
  .شكرا الس;يد الرئDس

هذه مXاس;بة لٕالشارة ٔ�ن مرض التو�د يعترب من اTٔمراض اليت  ،ٔ�وال
تصDب اجلهاز التطوري، كام ٔ�رشت � الس;يد املس�شار احملرتم، اجلهاز 
التطوري �لطفل واليت تؤدي ٕاىل �دوث مشالك Nى املصاب معوما يف 

ت يف اك�ساب �ارات التعلمي السلويك îيفHة االتصال مبن حو� واضطرا�
  .و�ج�عي
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اTٔعراض، كام قال الس;يد املس�شار، ت�zان يف ٔ�واخر الس;نة الثانية من 
العمر ٔ�و الس;نة الثالثة من العمر îيكون اNري صغري مازال، îيفاش هاذ 
اTٔعراض؟ اTٓ�ء والعائV يه ا�يل ت�شوف هاذ اTٔعراض، ٕاشارات تدل 

Vٓ�ء والعائTري ما اNىل مشلك التواصل يعين اJ والناس ا�يل دا�ر�ن به 
تzDقاش يتواصل، و6نيا ما يبقاش تيحس، ٔ�نه ما تيضحكش وانت ت�رشح 

هاذي . � وهو اكع ما تيدهيا يف ذاك اليش، و6لثا îينطق �`م ال معىن �
  ...مسائل دºل التواصل دºل التطور اÙهين دºل الطفل مXذ

ملرض مازالت ¤ري معروفة Jىل الصعيد العاملي، البحوث مفسzÛات هذا ا
تظهر ٔ�مهية العوامل اجلي�Hة وكذÈ ٕاماكنية ربطه مبجموJة من احلاالت اليت 
تؤKر Jىل منو اNماغ واليت حتدث قzل ٔ�و ٔ�ثناء ٔ�و مzارشة بعد الوالدة، 

  .ويظهر مرض التو�د oالل الثالث س;نوات اTٔوىل كام قلنا
«زايد مس;متر Jرب ٔ�رUاء العامل، ٕاىل درUة ٔ�نه مرض التو�د هو يف 

طفل îيكون  150طفل، لك  150يصDب ما يقارب طفل وا�د Jىل لك 
ويقدر Jدد املصابني مبرض التو�د �ملغرب . فهيم وا�د عندو هاذ املرض

  .ٔ�لف �اÕ 70حبوايل 
رة، Tٔن دؤ�شري ٔ�ن إالسرتاتيجية اجلديدة �لرJاية الصحية لٔ£مراض النا

رة، اليت تنكب الوزارة �اليا يف ٕاJدادها خمطط داTٔمراض النايه من 
، ٔ�وال إالملام ٔ�كرث �لوضعية الو�ئية لٔ£مراض 2016- 2012القطاع الصحي 

رة يف املغرب مبا فهيا مرض التو�د، وهاذي البداية من لكية الطب دالنا
  . �ش حىت اTٔطباء يعطيو إالملام لهاذ اليش

ملبكر، مفن هذا املنرب حنث اTٓ�ء 6نيا، الفحص وال�شخيص ا
مشلك  هوالعائالت ٔ�نه ٕاذا عندك يش دري ٔ�قل من ثالث س;نوات عند

التواصل البد من اس�شارة طبية، الرJاية الصحية، التوعية والتثقHف 
  . واالتصال

نقطة �مة Uدا يه الرشاكة، ٔ�� شفت �زاف دºل امجلعيات،  ،وo�ٔريا
 Eور �م و�م مبا فهيا الرشاكة مع مجعيات اNمتع املدين ا�يل تيقوموا بوا�د ا

  .Uدا
  .شكرا الس;يد املس�شار

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
اللكمة �Tٔد السادة املس�شار�ن �لتعقHب Jىل . شكرا الس;يد الوز�ر

  .اجلواب

        ::::املس�شار الس;يد بنجيد اTٔمنياملس�شار الس;يد بنجيد اTٔمنياملس�شار الس;يد بنجيد اTٔمنياملس�شار الس;يد بنجيد اTٔمني
  .شكرا الس;يد الوز�ر Jىل جوا�مك

îٔmيد كنا ن�fظر ٔ�نه طبعا هذا املرض دºل التو�د فهو �لك ت
ومن oالل املعطيات العلمية . إالسرتاتيجية دºل الوزارة يف هذا اEال هذا

ا�يل جسلهتا oالل وا�د الندوة الطبية واحلقوقHة ا�يل نظمهتا o�ٔريا بطن=ة 
العصبة املغربية �µفاع عن حقوق إال�سان حول مرض التو�د، وطبعا 

فعدد اTٔطفال املصابني مبرض التو�د، : ٔ�ذîرمك مبا ييل ،املعا�ة دºل اTٔرس
ٔ�لف، نظرا  340ٔ�لف فهTي تصل ل  70الس;يد الوز�ر، كام ذîرت بmٔن 

لٕالحصاءات اكينة وا�د العدد دºل اTٔرس ا�يل îي�سرتوا، وت�سميوها احXا 
  . اجلنون ٔ�و جمنون ٔ�و ¤ري هاذ اليش هذا هٕاما ذاك الوN عند

ٔ�لف �اÕ،  340واصلني فإالحصاء هو ¤ري رمسي، ولكن ÷شري ٔ�نه 
وoاصة يف ٕاطار الت�س;يق مع هاذ امجلعيات هاذو، ؤ�ن من ت�سرت Jائالهتم 
Jىل إالصابة هبذا املرض ال يعد وال حيىص العتباره ٔ�نه هاذ النوع ا�يل 

  .كDسميوه دºل الطابو ٔ�و اجلنون
يعد التو�د من ٔ�كرث إالJاقات ان�شارا يف العامل، ويتطور بدرUة رسيعة، 

ويؤكد اخلرباء بmٔن الطفل . %17ٕاىل  10ٔ�رشت الس;يد الوز�ر، ما بني كام 
  .املصاب �لتو�د ٕاذا مل يتلق العالج مzكرا ميكن ٔ�ن يتحول ٕاىل خمتل عقيل

ٕاذن هنا كنبغيو �شوفو الوزارة إالسرتاتيجية دºلها، وا�يل ٔ�رشت بmٔنه 
تبقى  خص �كون نوع دºل االتصال، فاملص¡ات دºل هاذ املعاجلة فاTٔرس

�اdرة فني ¤ادي توUه اTٔوالد دºلها، وتيخص �كون وا�د التقس;مي Jىل 
املس;توى اجلهوي، ا�يل عندو العالUات يف هذا اEال ٔ�نه �كون îيتواUد 
يف طن=ة، يف الر�ط، يف اNار البيضاء، يف العيون، ٕاىل ¤ري ذÈ، �كون 

  .وا�د التقس;مي ا�يل Æسهر Jليه الوزارة
Tٔن هاذ البحوث حلد اTٓن ما عرفاÆش ٔ�ش;نو يه وحبال ا�يل قليت 

املسائل املبارشة �لتو�د، ولهذا مطالبة السادة معداء لكيات الطب، ؤ�نت 
  .ٔ�س;تاذ، �ملغرب لفfح شعبة ختصص يف مرض التو�د

تبقى هذه الف�ة من فeات î�ٔباد�، الس;يد الوز�ر، ومهنا من تعاين 
مدى حنن فاJلون ملساJدة  بصمت وبmٔمل دفني، وطبعا فXحن مكسؤولني ما

هذا العالج، وقد يصبح يوما ما هذا إال�سان ممن يعانون من هذا املرض 
مçل النبغاء والعباقرة ٔ�مçال �هتوفن ونيو«ن وٕا�ش;تا�ن، هاذو لكهم اكن عندمه 

ولهذا، كنطلبو من الوزارة ٔ�هنا تعطي لنا . هاذ املرض وتعاجلوا به
  .املmٔساة التوضي¡ات لٔ£رس اليت تعاين من هذا

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  .اللكمة �لس;يد الوز�ر �لرد Jىل التعقHب. شكرا الس;يد املس�شار احملرتم

        ::::الس;يد وز�ر الص¡ةالس;يد وز�ر الص¡ةالس;يد وز�ر الص¡ةالس;يد وز�ر الص¡ة
  .شكرا الس;يد الرئDس

ا�يل ابغيت التîٔmيد Jليه هو ٔ�وال �ش اüكونو واحضني، لDس هناك 
حفوصات طبية، ما اكي�ش يش حفوصات طبية oاصة ا�يل ميش;يو عند 

oºذ لنا عينة دºل اNم، وال اك�ن يش حتاليل �ش ¤ادي نقولو  الطبDب
هذا عندو التو�د، ما عندوش، oاصة تثÛت مرض التو�د ٔ�و تنفي 

ذيك اTٔعراض ا�يل تذاîرت Jلهيم هام ا�يل خص . وجوده، هاذي ما اكيناش
  .حنثو العائالت ٔ�وال ميش;يو يف اس�شارات طبية
مالحظات اTٓ�ء واملربني  يعمتد ال�شخيص من قzل اTٔطباء Jىل
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.. �ك�شاف وال�شخيص املبكر�ن ملرض التو�د يعدان. واTٔقارب
إالسرتاتيجية دºل الوزارة كتبدا يف هاذ النقطة هاذي، ٔ�وال هو 
ال�شخيص، �ك�شاف وال�شخيص Tٔن قلهتا Jىل حساب إالحصائيات 

موا ٔ�لف، Jىل حساب ما تfDقال Tٔن الناس تيحش 70ا�يل عند� احXا 
ٕاىل  70.000يعين من  350.000وتي�افوا ٔ�نه يقولوا ٔ�ن وNك ٔ�محق، اك�ن 

  .راه رمق �ول Uدا 350.000
 Èºٔكد السؤال دmطفال، وهنا نTٔاة طبيعية اك�ن من اHيف س;ياق ح

دºل اTٔطباء، ٕاما ٔ�طباء  2املطروح، Tٔن هاذ النوع ا�يل تfDلكفوا به 
وال اòتصني يف اTٔمراض العقلية  س;نوات 3اTٔطفال Tٔنه عندو Jامني ٔ�و 

يل، ــــــــدºل اTٔطفال، هو ما يش مرض عقيل ولكن كام قلنا لمك تواص
)les pédopsychiatres(  ن �ش ادويت ٔ�� منTٔ ،ٔكدوmا�يل خصنا ن

حمسوبني ) les pédopsychiatres(قzل Jىل التعلمي وJىل لكية الطب، 
، هيف املغرب لك 15ٔ�و  10اكينني  Jىل اTٔصابع Tٔن عند� يف املغرب ٔ�ظن

º ولهذاj ابدينا يف هاذ امليدان هذا، ت�شجعو هاذ التخصص وتنعطيوه 
... �ش الناس يتخصصوا يف هاذ )les résidanats(املناصب املالية يف 

هذا ما حناول توفريه Jرب مصاحلنا اòتصة ولكية الطب والصيدÕ مهنا 
ٕاطار  -ٔ�ؤكد Jلهيا �لمرة الثانية  - وكذÈ  ومصاحل الرJاية الصحية اTٔولية

  . Æشاريك مع مجعيات اEمتع املدين اليت تلعب دورا �ام يف هذا إالطار
  .وشكرا

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  .شكرا الس;يد الوز�ر

السؤال اTٓين الثالث املوUه ٕاىل الس;يد وز�ر الص¡ة موضوJه تنايم 
د السادة املس�شار�ن من اللكمة �Tٔ. ٕاصابة املرىض بعدوى املس�شفHات

  .فريق اTٔصاÕ واملعارصة

        ::::املس�شار الس;يد ماملس�شار الس;يد ماملس�شار الس;يد ماملس�شار الس;يد ميكيكيكيك احلنكوري احلنكوري احلنكوري احلنكوري
  .شكرا الس;يد الرئDس

  السادة الوزراء، 
  زمHليت املس�شارة،

  زماليئ املس�شار�ن،
الس;يد الوز�ر، عرفت بالد� وا�د التقدم �م �ملقارنة مع املايض يف 

�لتmٔمني إالجzاري، واك�ن مHدان الص¡ة واك�ن هناك مك�س;بات ف" يتعلق 
"RAMED " يلHليه زمJ ا�يل «لكم) Vل تدبري املر�ºاك�ن مشلك د

ما تيعرفوش îيفاش  ولكن املسؤولني "Tٔ"RAMEDنه اك�ن  �نتقالية،
يتعاملوا، اك�ن ا�يل تيقول شهادة �حfياج ما ابقاÆش مقzوÕ، اك�ن ا�يل 

وإالخوان املواطنني ما عر� ما  تيقول التوصيل ما ابقاش مقzول، احXا بيدينا
 Vنه تيخص �كون وا�د البالغ ها التعامل مع املر�Tٔ ،نقولو هلم

  .، ٔ�� افfحت قوسني �ش ميكن لمك يف نفس الوقت جتاوبو�)�نتقالية

¤ادي üرجع �لموضوع دºيل ا�يل حقHقة الفريق دºلنا ابغى يثريو، هو 
ية العالج والتطبDب، سواء ٔ�ثناء اòاطر دºل انتقال العدوى ٔ�ثناء معل 

  .العملية اجلراحHة ٔ�و ٔ�ثناء إالقامة يف املس�شفى
تنقول هاذ اليش واملعطيات يف احلقHقة إالحصائية ا�يل عند� ما 

رمبا  -كام تتعرفوا الس;يد اTٔس;تاذ يف الطب- اكفHاش، يف اNول املتقدمة 
يه إالنعاش، كتعرفوا هاذ امليدان ٔ�حسن مين، oاصة �خfصاص دºلمك 

ٔ�� ما موUدÆشاي وا�د إالحصائيات ا�يل نعمتدو Jلهيا، يف اNول املتقدمة 
، ولقHت وا�د اNراسة ا�يل دارها مس�شفى 5/10اك�ن ا�يل îهيرض Jىل 

  .املائةفاصV يش �اUة يف  23ا�ن سXDا تfDلكم Jىل 
 الس;يد الوز�ر، احXا كنعتربو يف الفريق دºلنا Jىل ٔ�نه Uا الوقت �ش

ٔ�س;باب  ههنمتو هباذ املوضوع هذا، Tٔنه هاذ املوضوع ا�يل كتعرف عند
Jديدة، اTٔس;باب دºلو ٔ�وال ٔ�نه سÛب ]رشي واTٔطر دºلنا الطبية îيتعاملوا 
بوا�د الطريقة ا�يل دميا تيخص التذكري والتحسDس يف املعامTٔ ،Vن هاذ 

ن دºل الناس املسائل ما كتطلب ال مادة ال والو، كتطلب إالدارة والتعاو 
  . واملمرضني ا�يل îي�دموا يف املدينة مبا فهيم اTٔطباء

واك�ن وا�د التدابري Jاود 6ين ا�يل ما اعطيناهاش ٔ�مهية يف احلقHقة يه 
املعامV مع الزاdر ٔ�وقات الزºرة، واك�ن املسائل الوقائية، املمرات، واك�ن 

تعاملو مع املايض، �زاف دºل احلواجي، حىت من oالل املس�شفHات �يق كن 
تن�لطو املرىض وكن�لطو هذا فHه مرض كن�لطوه Jىل مرض �ٓخر، 

  .. وتتعرفو ٔ�نه هاذ املسائل
ٔ�� اس;تغربت ميل تنلقى مس�شفى اTٔطفال ا�يل فHه ٔ�مراض معدية 

 les(دºل العناية �لناس �دييث الوالدة  املصل¡ة الصق عندو
prématurés .(خصهاذ املسائل خصنا نت=اوزوها وTٔ� انوا  ٔ�نهzDابداو ت

  .إالماكنيات �ش نت=اوزو هاذ اليش
وخص نعرفو ٔ�ن هاذ املشلك كرتتب Jليه �زاف دºل املشالك ٔ�نه 
كرتتفع �س;بة الوفHات يف املس�شفى دºلنا، العاهات، واك�ن «اكليف حىت 

  . º�ٔم º�ٔ10م تzDقى  5يه كزتيد، ا�يل ابغى يبقى وا�د 
  . نطلبو مXمك تعطيو وا�د العناية لهاذ املوضوعولهذا، الس;يد الوز�ر، ك 

  .وشكرا

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
اللكمة �لس;يد الوز�ر لٕالUابة Jىل . شكرا الس;يد املس�شار احملرتم

  .السؤال

        ::::الس;يد وز�ر الص¡ةالس;يد وز�ر الص¡ةالس;يد وز�ر الص¡ةالس;يد وز�ر الص¡ة
  . شكرا الس;يد الرئDس

قzل ما جناوب Jىل السؤال قلت بني قوسني، بني هاللني، املشلك 
¤ادي جناوبك بني هاللني ٕاذا مسحت يل  حىت ٔ�� "RAMED"دºل 

الس;يد الوز�ر، ها هو �ارض معنا مشكور، . مجيع �حfياطات اختذت(
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مجيع التعل"ت تعطات، ما oليناهش هاد اليش، احXا كنا كنعرفو بيل هاد 
اليش ¤ادي يوقع، ما خصش املواطن ٔ�و املواطنة يفهموا ٔ�نه التعل"ت 

، ولكن ٔ�نه مجيع املواطنني يتقzلوا، ٕاىل اكن تعطات بmٔنه �حfياج ما ابقاش
راسو  لك وا�د îيلغي بلغاه، ولك وا�د تيقول لو ذاك اليش ا�يل قال �

واك�ن  "RAMED"خص يتحمل املسؤولية دºلو، وهاذ اليش اك�ن يف 
يعين هاذ املسائل ¤ري �ش اüكونو واحضني،  ،"o"RAMEDارج من 

دراء اجلهويني �لمرة اخلامسة والسادسة فالتعل"ت لكها تعطات مع مجيع امل
  ). واحXا يف �ج�Jات Jىل هاد اليش

ف" خيص، ٕاذا مسحت يل، حصيح ٔ�ن هناك ٕاصابة املرىض بعدوى 
 ، ٔ�ش;نو يه بعدا)Les infections nosocomiales(املس�شفHات يه 

)Les infections nosocomiales(س  ؟Dات ا�يل كتقXيه التعف
ينعس يف السHÛطار، مçال مريض دoل �لمس�شفى املريض وهو امىش 

�ش يفfح Jىل املرارة، فfح Jىل املرارة وهو فايق ال�س Jليه، ومن بعد 
ات وذاك ـــــــــــــــالتنفس �صطناعي يف قاJة العملH ميل فfح داروا �

)le tuyau  ( ا�يل در� ليه التنفس �صطناعي، «كون وا�د التعفن يف
هو Æشاىف من املرارة، صدقXا يف �اUة ٔ�خرى ا�يل هو ما  الصدر وابقHنا

 l’infection(اك�ش حباUة هبا، ما اك�ش îي�س;ناها، هاذي يه 
nosocomiale( ة ٔ�خرى رمبا متيشUة اصدق يف �اUىل �اJ لoهو د ،

  .اكع تقfلو
فهاذ املوضوع ÷شلك يف احلقHقة ٔ��د إالîراهات اليت تعاüهيا ٔ�ية مXظومة 

مل هذا املشلك اك�ن، واليت تتطلب يف مجملها ٕاجراءات فعاÕ حصية، يف العا
  . مادية ومعنوية

ف" خيص الشطر اTٔول من سؤالمك املتعلق �ملعطيات، البد من 
tخطر لٕالصابة ¤ري موجود ٕاطالقا يف العامل، ا�يل  0التذكري بmٔن �س;بة 

هاد اليش  هٔ�و مص¡ة يف العامل لك) clinique(تيدoل مس�شفى ٔ�و يش 
اNراسات املنجزة يف العديد من اNول اTٔوروبية اخلطر îمييش من . تيوقع

Jالش؟ ميل تfDعلق اTٔمر مبصاحل  %30يف العامل،  %30ٕاىل  7%
  .إالنعاش Tٔن فهيا �زاف دºل التنفس �صطناعي

ٔ�ما ف" يتعلق �Nراسات املشار ٕا�هيا يف سؤالمك دºل مس�شفى ا�ن 
وتيقول ذاك الرمق ا�يل ٔ�رشت �  %9,7و تيقول فه 2010سXDا ا�يل ٔ�قميت 

يه طالعة مfفقني، وهاذ الرمق اكنت  20/23يف إالنعاش، يف العامل  23%
  . 9,5ا�يل كتدوي Jليه يف  94الوزارة قدمت وا�د العمل يف 

، احXا عند� %15، اجلزاdر %13و  7يف تو�س فهيا بني  ،لٕالشارة
  .%10قل  9,7ٔ�و 9,5

دا� ولكن Uاء يف السؤال دºلمك  رشتDش �اا�يل ما  ٔ�ما الشطر الثاين
املادة املس;تعمV يف التحقHقات اجلنائية، Tٔن ٔ�ش;نو هو ) Luminol(هو 

اNور دºلو؟ وا�د قfل يش وا�د تDشوفوا واش اك�ن اNم ولو ما تzDا�ش 
غنقولو اك�ن اNم، ¤ادي ا�شوفو ذيك ) Luminol(تيد�روا هاد املادة 

 .و دºل اEرم ٔ�و الالعينة واش ه
ٔ�ما يف هاذ اليش ال Jالقة �، احXا �ٓش قربنا ليش دم، لقHيت اNم ٔ�و 

رمبا ما خصكش ال، ٔ�� تنقول È تعفXات اNم، رمبا مايش هو ا�يل اك�ن، 
  . تد�ر، رمبا �اUة ٔ�خرى

  .شكرا

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  . شكرا الس;يد الوز�ر

Hب Jىل اجلواب ٕاىل اكن يش اللكمة �Tٔد السادة املس�شار�ن �لتعق 
  .تعقHب

        ::::املس�شار الس;يد ماملس�شار الس;يد ماملس�شار الس;يد ماملس�شار الس;يد ميكيكيكيك احلنكوري احلنكوري احلنكوري احلنكوري
شكرا الس;يد الوز�ر Jىل اجلواب دºلو ا�يل يف احلقHقة ٔ�� كنتفهم ما 
Uاش يف الخر دºيل ٔ�نه هاذ اليش املشلك اك�ن، حقHقة اك�ن، ¤ري احXا 
 ا�يل كنقولو كنطلبو جمهود Tٔن يف غياب املعطيات ا�يل يه حصي¡ة وا�يل

  .تنقولو احXا ند�رو جمهود Tٔن كنكونو احXا يف املس;توى دºل الخر
Tٔن ) Luminol(، الس;يد الوز�ر، Jىل املوضوع ا�يل ٔ�رشت �

السؤال مايش ٔ�� ا�يل طرحfو، طرحو الفريق دºيل، ٔ�� ا�يل فهمتو Jليه ما 
  .رشÆش ليه Tٔن إالUابة دºلمك يه هاذيك، Jليه ما طرحfوش

نا هو التحسDس واملزيد من اEهودات، خصوصا ٔ�نه ٕاذن السؤال دºل 
اك�ن ما يتدار يف املس�شفHات دºلنا يف التنظمي وند�رو º�ٔم حتسDس;ية 
لٔ£طباء وال املمرضني �ش نتفاداو هاذ املشلك Tٔن يف احلقHقة ميل كتوقع 

دoل Jىل مرض وîيصدق يف مرض  حبال ا�يل قلت هاذ املشلك ٔ�نه الس;يد
دoل Jليه، هذا غيوقع Æساؤل، هذا تDشجعنا �ش نقومو �ٓخر خطري ا�يل 

  . مبجهود ٔ�كرث
  .مرة ٔ�خرى ٔ�شكرمك الس;يد الوز�ر وشكرا لمك

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  .اللكمة �لس;يد الوز�ر �لرد Jىل التعقHب. شكرا الس;يد املس�شار

        ::::الس;يد وز�ر الص¡ةالس;يد وز�ر الص¡ةالس;يد وز�ر الص¡ةالس;يد وز�ر الص¡ة
اليش  ٔ�وال اEهود والبد خصو �كون وكنظن راه اك�ن، ¤ري يه يف هاذ

  . %20حىت  7يه  هالنتاجئ دºلو كتكون ٔ�� قلت È راه يف ٔ�ور� والعامل لك
  :، اك�ن �ر�مج وزاري2004ا�يل ابغيت نقول من 

  ؛ٕاجراء دراسة حول وضعية Jدوى املس�شفHات راه قلهتا È ،ٔ�وال -
ٕاJداد مرشوع ٕاسرتاتيجية وطنية ملاكحفة Jدوى املس�شفHات، مهنا  -

ل=ان احمللية Tٔن لك مس�شفى بدورية وزارية والبد �زز تدريب ٔ�عضاء ا�
  ؛مهنم خص «كون جلنة ملاكحفة Jدوى املس�شفHات

مس�شفى حىت  55«كو�ن جلان حملية حملاربة Jدوى املس�شفHات هبا  -
مس�شفى ا�يل موجودة يف  141مس�شفى من بني  55، اك�ن 2011هناية 
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  ؛اذ �جتاهاملغرب، قليV وقليU Vدا، خصنا منش;يو يف ه
  ؛اك�ن مرشوع نظام اليقظة وتقHمي ٔ��شطة ماكحفة Jدوى املس�شفHات -
مد�ر  73تدريب دºل املدراء دºل املس�شفHات ا�يل تدربوا مهنم  -

حتث املسؤولني  2008مس�شفى، واك�ن وا�د اNورية وزارية دºل س;نة 
  .س�شفHاتملاكحفة Jدوى امل  - قلهتا  –Jىل ٕا�شاء وتفعيل ا�ل=ان احمللية 

مع اTٔسف الشديد ال توUد هناك طريقة معينة توقف Jدوى 
املس�شفHات ٕاال ٔ�ن ا�يل معروف ٕاىل يومXا هذا، ا�يل مfفقني Jليه مجيع 

 %30حىت  25الناس، ٔ�ن اس;ت�دام املعايري الوقائية الالزمة قد ختفض من 
من هذه العدوى ؤ�ش;نو يه هاذ إالجراءات؟ ¤ري الغسل دºل اليد�ن، 

�سان îيقلب مريض، فرملية كتداوي مريض �ش تدوز مريض �ٓخر االٕ 
خصك تغسل ¤ري يديك �لصابون، يه الطريقة الوحHدة واTٔكرث فعالية، 

املصابني من  -كام قلت  -يلهيا o�ٔذ �حfياطات الالزمة مث عزل املرىض 
  . احلد من ان�شار العدوى داoل املس�شفى

  .شكرا الس;يد الرئDس

        ::::سةسةسةسةالس;يد رئDس اجلل الس;يد رئDس اجلل الس;يد رئDس اجلل الس;يد رئDس اجلل 
  .شكرا الس;يد الوز�ر، و�شكرمك Jىل مسامهتمك يف هذه اجللسة

ن�fقل ٕاىل اTٔس;ئV املو�ة ٕاىل الس;يد وز�ر اNاoلية، والسؤال اTٓين 
اللكمة �Tٔد السادة املس�شار�ن . اTٔول حول وضعية شغيV امجلاJات احمللية

  .من الفريق الفHدرايل

        ::::املس�شار الس;يد عبد الرحمي الرماحاملس�شار الس;يد عبد الرحمي الرماحاملس�شار الس;يد عبد الرحمي الرماحاملس�شار الس;يد عبد الرحمي الرماح
  . الرحامن الرحمي]سم هللا

  الس;يد الرئDس،
  الس;يد الوز�ر،

  السادة املس�شار�ن،
رمغ اNور الهام اÙي تقوم به شغيV امجلاJات احمللية يف التمنية 

ٔ�لف موظف، فٕان  �153قfصادية و�ج�عية، واليت تتكون من 
الوضعية املادية و�ج�عية لهذه الف�ة Uد مfدهورة وال «رىق ٕاىل املس;توى 
املطلوب، وهو ما يتطلب من احلكومة ٕاعطاءها اTٔمهية واملاكنة اليت تليق 

  .�ملهام اجلس;مية اليت تطلع هبا
Ùا، الس;يد الوز�ر، �سائلمك عن ما يه اخلطوات اليت قامت هبا 
وزار«مك من U�ٔل تلبية نقط امللف املطليب لهذه الف�ة؟ ٕاخراج النظام 

؟ ما مت القHام به من U�ٔل ا�رتام اTٔسايس �لعاملني �مجلاJات الرتابية
احلرºت النقابية اليت تتعرض �س;مترار �لمضايقات يف العديد من امجلاJات 

ٕادماج  ؟والعامالت؟ ما مت القHام به من U�ٔل ٕارUاع املوقوفني واملطرود�ن
موظف، Æسوية وضعية  1500اEاز�ن يف السمل العارش والبالغ Jددمه 

، Jىل غرار ما مت القHام به يف 7500البالغ Jددمه التقXيني، «رس;مي املؤقfني 
  ؟ 2010الوظيفة العمومHة س;نة 

ٔ��ن وصل مرشوع القانون اخلاص مبؤسسة اTٔعامل �ج�عية اليت لها 
دور ٔ�سايس يف جماالت السكن والتغطية الصحية والتقاJد التمكييل 

  و�صطياف وoدمات ٔ�خرى؟
ا مع النقا�ت اTٔكرث متثيلية، ٕاال ٔ�ننا وٕاذ �س=ل ٕاجيابيا احلوار اجلاري �الي

�س=ل كذÈ سريه ببطء، مما يتطلب ٕاعطاءه اجلدية املطلوبة وإالرساع 
مبعاجلة القضاº املطرو�ة، وهو ما سXDعكس ٕاجيابيا Jىل ٔ�وضاع هذه الف�ة، 

  .و�زيل ٔ�وضاع التو«ر اليت يعرفها هذا القطاع
  .وشكرا الس;يد الوز�ر

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  .اللكمة �لس;يد الوز�ر لٕالUابة Jىل السؤال. ا الس;يد املس�شارشكر 

        ::::لعنلعنلعنلعنرصرصرصرص، وز�ر اNاoلية، وز�ر اNاoلية، وز�ر اNاoلية، وز�ر اNاoليةااااالس;يد احمند الس;يد احمند الس;يد احمند الس;يد احمند 
  .شكرا الس;يد الرئDس

  الس;يدة والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
  الس;يد املس�شار احملرتم، 

�لفعل احلوار ما بني ٕادارة امجلاJات احمللية والنقا�ت وهو يعين قدمي، وهو 
Jىل وا�د العدد دºل  2007و H2002ه اتفاقHة وقعت س;نة من مدة وف 

 ،نقط 6ٔ�و  5احملاور ا�يل انصب Jلهيا �ش;تغال، وميكن يل نلخصها يف 
  :مهنا

  ؛ٕا�داث مؤسسة اTٔعامل �ج�عية -
  ؛مراجعة الوضعية النظامHة لبعض املوظفني -
  ؛وضعية �اميل الشهادات -
  ؛الرتقHات -
  ؛نظام التعويضات -
  .النظام اTٔسايسمث  -

وميكن يل نقول ٔ�ن �س;تXzاء من هاذ اجلدوÕ ا�يل اكينة يف ذيك 
االتفاقHة، �س;تXzاء نقطتني ا�يل �قHني Jالقfني، ويه املؤسسة دºل اTٔعامل 
�ج�عية والقانون اTٔسايس، وسmٔقول ملاذا، البايق فعال ٔ�جنز �اكم} ٔ�و 

  : يعين جبزء Uد �م، فمت مçال

 ؛%30ٕاىل  20التعويضات عن اTٔعامل الشاقة ب الرفع يف  -

التصفHة دºل مجيع امللفات املتعلقة �لرتقHة يف الرتبة واNرUة سواء  -
 عن طريق �مf¡ان ٔ�و اTٔقدمHة ٔ�و امf¡ا�ت الكفاءة؛ 

ٕادماج مجيع املوظفني الرمسيني احلاملني لٕالUازة وJددمه ما يقرب من  -
 يف السمل العارش؛  4000

وضعية النظامHة لبعض املوظفني ا�يل اكنت عندمه �االت مراجعة ال -
 oاصة ما ميك�ش هلم �زيدوا، مçال îمييش من السمل اخلامس ما ميك�ش �
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يتعدى السمل السابع، فهيم الرسامني وبعض التقXيني ا�يل اTٓن ميكن هلم 
 . ميش;يو حىت �لسمل التاسع

  .وكذÈ يعين ما يتعلق ببعض املطالب اTٔخرى -
لطبع ٔ�ن هناك مطلب دºل إالدماج يف السمل العارش دºل تzDقى �

�اميل إالUازة ¤ري الرمسيني، وهذا بطبيعة احلال يف امجلاJات احمللية ن�zع ما 
تقوم به الوظيفة العمومHة Jىل الصعيد دºل الوظيفة العمومHة، وهنا مازال 

  .النقاش داdر
ال ا�يل قال الس;يد ف" يتعلق �لنظام اTٔسايس، النقاش راه ابدى وحب

املس�شار واضع السؤال ٔ�ن هناك حوار ما بني إالدارة والنقا�ت وتيظهر يل 
  .بmٔن راه مت االتفاق Jىل اس;ت|Xاف هاذ امللف يف شهر ش;ت�رب املقzل

�ل�س;بة �لمؤسسة دºل اTٔعامل �ج�عية، املرشوع دºل القانون 
Nورة املقVz، ولكن اTٓن رمبا Uاهز رمبا ت�fوoاو ٔ�نه يعرض Jىل الربملان يف ا

¤ادي �س;تافدوا من هاذ التoٔmري، ¤ادي �كون ٕاجيايب، Tٔن ¤ادي �س;تافدوا 
بوا�د إالجراءات ¤ادي تقوم هبا احلكومة ف" يتعلق �المfيازات لكها دºل 
املؤسسات دºل اTٔعامل �ج�عية بصفة Jامة، ومث بطبيعة احلال اNخول 

  .طاعف" يتعلق �لك قطاع ق
  .وشكرا الس;يد الرئDس

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
اللكمة �Tٔد السادة املس�شار�ن يف ٕاطار . شكرا الس;يد الوز�ر

  .التعقHب

        ::::املس�شار الس;يد عبد املاÈ ٔ�فرºاملس�شار الس;يد عبد املاÈ ٔ�فرºاملس�شار الس;يد عبد املاÈ ٔ�فرºاملس�شار الس;يد عبد املاÈ ٔ�فرºطططط
  .شكرا

  الس;يد الرئDس،
  الس;يد الوز�ر،

 �2002لفعل ذîرمت ببعض االتفاقات، oاصة اتفاق فاحت يوليوز 
شاكلنا الكzري هبذا البµ هو Jدم الوفاء �اللزتامات واالتفاق اTٓخر، لكن إ 

وoاصة �لتعاقدات �ج�عية، وحنن منثل اTٔجراء ٕاذن فال ميكن ٔ�ن 
  .نت¡دث ٕاال عن التعاقدات �ج�عية

طبعا الزال هناك إالشاكل اÙي ذîرمت به واملتعلق ٔ�ساسا مبؤسسة 
يل هاته املسJ Õٔmىل غرار ما اTٔعامل �ج�عية وحنن ن�ساءل ملاذا مل يمت تفع 

  وقع �لعديد من القطاJات، التعلمي، الص¡ة، العدل، ٕاىل ¤ري ذÈ؟ 
النظام اTٔسايس ٔ�صبح مf=اوزا ومfقادما ويتطلب التحيني، ÈÙ البد 
Tٔنه عندما يمت ال�طل يف مçل هذه القضاº اليت حسمت Jرب توقHع 

اoل القطاع احfقا� اج�عيا االتفاق، مفن اîTٔيد ٔ�ن هذه املسائل ختلق د
وÆش;ن=ات، تؤدي ٕاىل العديد من إالرضا�ت، هاته إالرضا�ت اليت طبعا 

  .لها ٔ�كرث من مربر
ÈÙ، الس;يد الوز�ر، فXحن نطالبمك �ٕالرساع �لت=اوب مع املطالب 

 Vهذا القطاع، و6نيا ٕاذا كنمت تطالبون هاته الشغي Vة لشغيJاملرشو
ل ٔ�ن �امال Nبلوم اNراسات العليا وهناك من Nيه �ملردودية فكHف يعق

�ٓالف  3شهادة اNكتوراة حيرر عقود �زدºد يف امجلاJات وبmٔجر ال يت=اوز 
  درمه وحنن نطالبه �ملردودية؟ 2500درمه و

سؤال �ٓخر ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�طر�ه، اكن هناك �ديث عن مسÕٔm املغادرة 
ال بmٔن هناك فائض من املوظفني الطوعية �مجلاJات احمللية، Jلام ٔ�نه اكن يق

Õٔmوتقرر ٔ�ن «كون هناك معلية املغادرة الطوعية ومل يمت تفعيل هاته املس .
ÈÙ، فXحن نقرتح، الس;يد الوز�ر، ٔ�ن يمت تنظمي يف ٕاطار مقاربة Æشارîية 
ليوم درايس ٔ�و يوم وطين ملناقشة لك هذه القضاº املتعلقة oاصة تدبري 

  .مسÕٔm املوارد الÛرشية
  .شكرا

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  .اللكمة �لس;يد الوز�ر �لرد Jىل التعقHب. شكرا الس;يد املس�شار

VoاNالس;يد وز�ر اVoاNالس;يد وز�ر اVoاNالس;يد وز�ر اVoاNالس;يد وز�ر ا::::        
  .شكرا الس;يد املس�شار احملرتم. شكرا الس;يد الرئDس

 هٔ�تفهم فعال ٔ�ن دور النقابة وهو فعال اNفاع عن اUTٔري واUTٔري عند
ف�ة، ٔ�� �رايس راه دزت من  مfطلبات يومHة، ميكن ٔ�ن تتغري من ف�ة ٕاىل

  .متاك، وهذا هو مmٓل النقابة واUTٔري
، 2007و 2002ملا قلت ٔ�ش;نو هو ا�يل اكن مت Jليه االتفاق يف  ،لكن

ما تنحيدشاي النقط اTٔخرى وكتعرفو يف إالطار دºل احلوار ا�يل اس;تmٔنف 
عين مؤخرا ٔ�ن هناك ملفات ٔ�خرى ندرسها، مهنا الرتس;مي دºل املؤقfني ا�يل ي

فHه وا�د العدد îبري و¤ادي يبدا، ا�يل اك�ن هاذ اTٔمور دºل هاذ الف�ات 
  .ا�يل «هنرضو Jلهيا دºل املغادرة الطوعية

فعال هناك فائض، راه خصنا اüكونو واحضني، ميكن رمبا التوزيع ¤ري 
الالئق، ولكن كنعرفو ٔ�ن التوزيع يف هاذ اTٔمور ما îي=د÷ش، ما ميك�شاي 

د الباîية من هنا وحتطها يف وا�د �ة ٔ�خرى Tٔن îيطرح ا�يل غهتز وا�
  .ٕاشاكليات

هاذو لكهم ٔ�مور ا�يل ¤ادي نتدارسوها مع النقا�ت ا�يل احلوار اس;تmٔنف 
معها و¤ادي نطرحو مجيع القضاº اليت هتم الشغيV دºل امجلاJات احمللية Tٔن 

طيت مؤخرا îهيمنا ٔ�ن هذه الشغيV فعال «زول Jلهيا ت~ الصورة ا�يل ٔ�ع 
ٔ�ن امجلاJات احمليV ال Æش;تغل وتعرقل مصاحل املواطن وüريد ٔ�ن ال تبقى هذه 

  . الصورة لصيقة هبا
  .وشكرا

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  . شكرا الس;يد الوز�ر

. السؤال الثاين موضوJه إالرضا�ت املتكررة ملوظفي امجلاJات احمللية
  .قاليلاللكمة �Tٔد السادة املس�شار�ن من الفريق �س;ت
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        ::::املس�شار الس;يد عبد العز�ز عزااملس�شار الس;يد عبد العز�ز عزااملس�شار الس;يد عبد العز�ز عزااملس�شار الس;يد عبد العز�ز عزايبيبيبيب
  .�مس هللا الرمحن الرحمي

  الس;يد الرئDس،
  السادة الوزراء،

 ٕاخواين املس�شار�ن،
  ٔ�خوايت املس�شارات،

بطبيعة احلال هذه القضية دºل امجلاJات احمللية، قzل ٔ�ن ٔ�دoل 
� لٕالرضاب س;بق ٕالخواين يف الفHدرالية اNميقراطية �لشغل ٔ�ن حتدثوا و�ٔ 

سmٔحتدث يف نفس املوضوع، ملاذا سmٔحتدث يف نفس املوضوع؟ واكن ميكن 
�كون سؤال وا�د وس;يجيXÛا الس;يد وز�ر اNاoلية ٔ�� وٕاخواين دºل 
الفHدرالية اNميقراطية �لشغل Tٔننا فعال عقد� لقاء مع الس;يد وز�ر اNاoلية 

ية، لDست حصبة ٕاخواننا يف مجيع املركزºت النقابية، ووUد� ٕارادة قو 
  .مب=امV، يف الس;يد وز�ر اNاoلية ا�يل هو وز�ر س;يايس

بطبيعة احلال ٔ��النا Jىل السادة مد�ر املالية امجلاعية واملد�ر العام 
�لجامJات احمللية واس;تmٔنف احلوار، اس;تmٔنف احلوار Jىل ٔ�ساس االتفاق دºل 

 ا�يل كنت �ارضا فHه ومن املوقعني Jليه مع اليس ٕادر÷س جطو 2002
، مع اTٔسف راه Uل املطالب 2007، ؤ�عيد االتفاق مرة 6نية س;نة 2002

 10، بعد 2012ٕاىل يومXا هذا، واحXا يف  ذتنف ٔ�و Uل بنود االتفاق مل
  . س;نوات

وٕاذا اكنت إالرضا�ت يف ذÈ الوقت ويف هذه الس;نوات اoTٔرية، رمغ 
fح حوار �حتاد العام لن يقوم بmٔي ٕارضاب واملسامهة فHه ولكن قام بف 

  .وحوار حصبة ٕاخوانه يف الفHدرالية اNميقراطية �لشغل
اليوم تفهمت وزارة اNاoلية، وتفهمت املالية امجلاعية واحXا يف دراسة 
يف اTٔس;بوع الفارط ووصلنا ٕاىل اتفاق وهذا ا�يل خصو يعرفوا امجليع، وصلنا 

يفة الرتابية ٕاىل اتفاق ف" يتعلق جبل النقط، مبا فهيا النظام اTٔسايس �لوظ 
ومؤسسة اTٔعامل �ج�عية ومXظومة التكو�ن املس;متر وهيلكة إالدارة 
امجلاعية وملف �اميل الشهادات اجلامعية واNبلومات التقXية، �ٕالضافة ٕاىل 

، 1986وضعية مسريي اTٔوراش والرسامني و�اميل شهادة تقين قzل 
  . هنيةوإالoالالت املصاحzة ٕالجراءات امf¡ا�ت الكفاءة امل 

ٔ��ن وصل واحXا ن�ساءل واحXا يف ٕاطار : Ùا، �سائلمك الس;يد الوز�ر
 2002حوار تنقولو واش س;تكون يف املس;تقzل القريب االتفاق دºل 

ابغينا «كون س;نة انفراج يف عهد  2012؟ هاذ 2012يف س;نة  2007و
هذه احلكومة املنçÛقة من صناديق �قرتاع، والوز�ر املرشف Jىل �التنا، 

  يل ويص Jلينا ا�يل هو وز�ر س;يايس، üمتىن يف عهده ٔ�ن حتل مشالكنا؟ ا�
  .وشكرا

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
اللكمة �لس;يد الوز�ر يف ٕاطار اجلواب Jىل . شكرا الس;يد املس�شار

  .السؤال

        ::::الس;يد وز�ر اNاoليةالس;يد وز�ر اNاoليةالس;يد وز�ر اNاoليةالس;يد وز�ر اNاoلية
  .شكرا الس;يد الرئDس

  الس;يدة والسادة املس�شار�ن،
  شكرا الس;يد املس�شار احملرتم،

حfين Tٔن ميل شفت السؤال ما اجتمعش مع السؤال اTٓخر، قلت ٔ�ر 
 j ة ما بني النقا�ت يف هاذ اليومني هاذي؟ امحلدUك ما وقعت يش �اº
مل يقع ٔ�ي يشء، فzالفعل اجلواب ا�يل ميكن يل نعطيه هو اجلواب ا�يل 
اعطيت، ال Jىل النقط ا�يل طرحfوها، ولكن ابغيت كذÈ منيش يف 

امىش فHه الس;يد املس�شار ٔ�ن �لفعل كذÈ إالدارة ملست يف  �جتاه ا�يل
�ج�ع اoTٔري مع مجموJة من النقا�ت املمثV يف القطاع ٔ�ن هناك رغبة 
مشرتكة، رمبا اكنت يش قXطرة oاصة من هاذ اجلهة لهاذ اجلهة �ش 
نقطعوها �ش يتواصلوا الناس، ٔ�ن ما اكيناشاي يش ٕارادة Tٔن املصل¡ة لكها 

س املصل¡ة ويه �ل املشالك دºل امجلاJات احمللية وهو احلفاظ Jىل نف
املصاحل املرشوJة بطبيعة احلال دºل املوظفني دºل امجلاJات احمللية، 

 2007وال دºل  2002وكذÈ ما نبقاوشاي حDzسني وال لصيقني ال دºل 
ات ولكن üكونو يف وا�د إالطار دºل اNينامHة، ت�شوفو ٔ�ش;نو هام التطور

ا�يل تقع، خصوصا ٔ�ن اNس;تور اجلديد Uاب وا�د العدد دºل إالجيابيات 
ودºل التطورات، اعطى وا�د العدد دºل �خfصاصات ا�يل ¤ادي 
�كرسها القانون التنظميي لرؤساء امجلاJات، ال يف التدبري دºل املوظفني وال 

  .يف شؤون ٔ�خرى
ت�سا�رو هاذ فٕاذن تيخص حنن وممثيل املmٔجور�ن ٔ�ننا اüكونو 

التطورات، وهذا ا�يل الرغبة اîٔTيدة ا�يل عند إالدارة وا�يل ¤ادي حترس 
والنقط ا�يل  2007و J2012لهيا حىت ما يبقاش «هنرضو Jىل االتفاق دºل 

  .ٕان شاء هللا ٕاىل اTٔمام 2012فHه، بل هنرضو رمبا Jىل �نطالقة دºل 
  .وشكرا

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
اللكمة �لس;يد املس�شار يف ٕاطار التعقHب Jىل . د الوز�ريشكرا الس; 

  .اجلواب

        ::::املس�شار الس;يد عبد العز�ز عزااملس�شار الس;يد عبد العز�ز عزااملس�شار الس;يد عبد العز�ز عزااملس�شار الس;يد عبد العز�ز عزايبيبيبيب
�شكر الس;يد الوز�ر Jىل توضي¡ه وJىل امليش معنا يف هذا املوضوع، 
وا�يل ت�متناو وJاود تنîٔmودها بmٔنه ت�متناو �ش «كون هاد ا�يل احXا مقzلني مع 

اعية والس;يد مد�ر امجلاJات احمللية الس;يد الوز�ر والس;يد مد�ر املالية امجل
يف هاذ اTٔس;بوع راه احXا مfفقني �ش نوقعو اتفاق احXا وإالخوان دºل 

  .الفHدرالية اNميقراطية �لشغل مع الس;يد وز�ر اNاoلية
كام ٔ�ؤكد راه احXا الس;يد الوز�ر وا�يل يف الرد دºلو تت�اجلين وا�د 

حلرºت النقابية، وحرية العامل القضية ا�يل يه ٔ�كرث من املطالب، يه ا
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�مجلاJات احمللية، مبعىن ٔ�نه لDس لنا حق املواطنة يف ب�µ، لDس لنا حق 
Xا دس;توري وت�متنعو مXهالرتش;يح يف مدننا، وهذا حق  �Hيف الرتش;ي¡ات ح

Èات احمللية ٔ�و يف اجلهات ٔ�و ¤ري ذJتتجي الرتش;ي¡ات يف امجلا.  
Nاoلية �ش يعطيين يش توضيح يف ولهذا، ابغينا من الس;يد وز�ر ا

ٔ�لف موظفني  154ٔ�مهية مباكن وتيقولوا لنا احXا هاد  ههاذ املوضوع Tٔنه عند
جامJة، تيقولوا لنا ٕاخويت حقXا ما تنقzطوهشاي وجHبوا لنا حقXا،  1500يف 

واعطيو� ¤ري حقXا اNس;توري ا�يل عند� îساdر املواطنني، حقXا يف 
  . الرتش;يح

  .وشكرا

        ::::رئDس اجللسةرئDس اجللسةرئDس اجللسةرئDس اجللسة    الس;يدالس;يدالس;يدالس;يد
اللكمة �لس;يد الوز�ر يف ٕاطار الرد Jىل . شكرا الس;يد املس�شار

  .التعقHب

        ::::الس;يد وز�ر اNاoليةالس;يد وز�ر اNاoليةالس;يد وز�ر اNاoليةالس;يد وز�ر اNاoلية
  .شكرا الس;يد الرئDس

ما كنت سmٔعقب لو مل �كن طرح املسÕٔm اTٔخرى، والتعقHب ساهل، 
خطوة خطوة oليو� نربدو هاذي ونتذاîرو يف اTٔخرى، �شوفو واش ميكن 

ميك�ش لها «كون؟ ٔ�ش;نو هام املعيقات؟ ٔ�ش;نو هام  لها «كون ٔ�و ما
املسzÛات؟ راه اك�ن مسzÛات واش �يق اكينة ٔ�و ما اكي�شاي؟ ولكن منش;يو 
 Õىل الطاوJ و�ني �ش ميكن حنطو مجيع امللفاتfا مفXشوية ]شوية ٔ�ما اح
وننقاشها ا�يل يه ممكXة ما ميكن تلقاو يف وزارة اNاoلية ٕاال املساJد 

  .ا�يل ما يه يش ممكXة ¤ادي نطرحوها ٔ�ماممك ونفرسوها مجيعاواملساند، 
  .شكرا

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  .شكرا الس;يد الوز�ر

نواصل مع الس;يد وز�ر اNاoلية �Tٔس;ئV املتعلقة ��Tٔداث اليت عرفها 
السؤال اTٓين اTٔول يف املوضوع . ٕاقلمي العرا
ش واليت جيمعها و�دة املوضوع

 عرفها ٕاقلمي العرا
ش، اللكمة �Tٔد السادة يتعلق ��Tٔداث اليت
  .املس�شار�ن من فريق اTٔصاÕ واملعارصة

        ::::املس�شار الس;يد امحمد امحيدياملس�شار الس;يد امحمد امحيدياملس�شار الس;يد امحمد امحيدياملس�شار الس;يد امحمد امحيدي
  .شكرا الس;يد الرئDس

  الس;يدة والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
  الس;يد الوز�ر احملرتم،

Jىل ٕاKر ا�Tٔداث اليت عرفها ٕاقلمي العرا
ش مؤخرا، واملوا�ات العنيفة 
يت اكنت بني عنارص من اTٔمن وهذه الساكنة، واليت oلفت Jددا îبريا ال

من اجلر� من الطرفني �لك رصا�ة، فلقد مقنا يف فريق اTٔصاÕ واملعارصة 
�زºرة مHدانية �لوقوف Jىل هذه املشالك، و�لك رصا�ة املشالك ا�يل 

وUد� فهTي Uد Uد ]س;يطة، ولكن هناك تقاعس دºل احلكومة �لك 
  .وسوف حنيك هذا التقاعس ٔ��ن يت=ىلرصا�ة 

ٔ�وال وقzل لك يشء عوض احلكومة ٔ�ن جتلس ٕاىل طاوÕ املفاوضات مع 
هذه الساكنة والرشكة، الت=mٔت ٕاىل العنف وهتديد الساكنة، خصوصا اكن 
هناك لقاء مع رئDس امجلاJة دºل العوامرة، واكن هناك لقاء مع الساكنة 

بmٔن يف احلقHقة لDس هناك مشلك ولكن وكذÈ مع الرشكة املعنية، فوUد� 
جيب Jىل احلكومة ٔ�ن تعرف ما هو سÛب هذا املشلك؟ Tٔن هناك بعض 
�üهتازيني وº�ٔدي خفHة اليت لوحظت يف هذا امللف، خصوصا بmٔن لقد 
قامت �ج�Jات كثرية مع Jامل إالقلمي ولكن هناك مت بعد ذÈ انقالب 

  .عن هذه االتفاقHات
بmٔن عوض ا�Tٔزة اTٔمXية ¤ادي حتقق و¤ادي تعرف ٕاذن احXا كنقولو 

هاد الناس ا�يل كDس;تغلوا هاذ الظرف ف" خيص العبث �Tٔمن دºل 
الساكنة ودºل اNوÕ، واحلكومة بmٔن جمربة �ش ¤ادي حتافظ Jىل التوازن 

وال Jىل املس�مثر، فهترب ٕاىل الوراء ) املواطن املغريب(ال دºل الساكنة 
ا�يل îيجي لها يف احلقHقة بmٔن هذا هو احلل اTٔ]سط  وÆس;ت�دم العيص

واTٔجنع ا�يل ك�شوفو يف رٔ�ي احلكومة، خصوصا بmٔن هناك بعض املتطلبات 
وا�يل وUد� وا�د الت=اوب îبري ال من طرف الساكنة وال من طرف هاذ 

  . الرشكة هاذي، خصوصا هناك دمع îبري
�د مسؤول Jىل وميل تنقولو بيل هناك تقاعس احلكومة بmٔن لك وا

إالقلمي وكDسريو �ملزاج دºلو، هناك وUد� بmٔن يف الس;نة املاضية هاذ 
الرشكة هاذي طلبوا مهنا هاد الساكن دºل هاذ اNواو�ر �ش ¤ادي يوفروا 
هلم النقل، فهاذ الرشكة قامت بوا�د املبادرة Uد طيبة حيمد لها، �لك 

املوافقة بmٔن يه س;متول  رصا�ة، مع مXظمة ٕاس;بانية يف مدريد ؤ�عطيت لها
هاذ النقل املدريس، ٕاىل �د اTٓن بmٔن العامل دºل إالقلمي السابق مل جيب 

  . عن هذا الطلب
ٕاذن هناك Jدة مشالك ا�يل وUد�ها يف هاذ املشالك، خصوصا بmٔن 
الرشكة تتقول È ف" خيص ال�شغيل تتقول È بmٔن يه غتقدر «زيد يف 

¤ادي �كفهيا، وتقول È بmٔن يه العامل ا�يل  ٕاطار احلدود دºلها ا�يل تقدر
îي�دموا يف هاذ الرشكة ¤البا ما تيكونوا من هذه اNواور ؤ�عطتنا 

  .عامل من مدينة العرا
ش �4ٕالحصاءات وقالت بmٔن عندي 
عفوا .. ٕاذن طلبوا مهنا وا�د املسافة ا�يل ¤ادي تبعد بني هاذ الزراJة

ساكنة، وا�يل الزتمت بmٔن ¤ادي هناك بعض احلرشات ا�يل îيرضوا هاذ ال 
تقوم �لواجب دºلها ف" خيص اTٔدوية ولكن «كون اجلرٔ�ة دºل احلكومة 

  . �ش ¤ادي جتلس Jىل طاوÕ املفاوضات وحتل املشالك
 .وشكرا

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  . شكرا الس;يد املس�شار
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السؤال الثاين موضوJه ٔ��داث مXطقة الشلي¡ات ٕ�قلمي العرا
ش، 
  .ة �Tٔد السادة املس�شار�ن من الفريق احلريكاللكم

        ::::املس�شار الس;يد عبد ااملس�شار الس;يد عبد ااملس�شار الس;يد عبد ااملس�شار الس;يد عبد امحلمحلمحلمحليد السعداوييد السعداوييد السعداوييد السعداوي
  الس;يد الرئDس،

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

الس;يد الوز�ر، لكنا نالحظ يف هذه الس;نني القريبة اoTٔرية تنايم 
عي املوا�ة، مçال ظاهرة �حf=اUات، مهنا ما يد�ر مبرونة ومهنا ما ÷س;تد

ماي و�خلصوص دوار  J14ىل ذÈ ما شهدته مدينة العرا
ش يوم امخلDس 
الشلي¡ات بضواö املدينة، ا�يل عرفت وا�د املوا�ات عنيفة بني قوات 
اTٔمن والقوات املساJدة وساكن هذه املنطقة ملا تدoلت قوات اTٔمن 

اTٔرايض ا�يل كتكرتهيا لتفريق احملت=ني يف مسرية نظموها Jىل ٕاKر اسرتUاع 
الرشكة إالس;بانية لزراJة اTٔرز واحليلوÕ دون حر�ا، وهذا، الس;يد الوز�ر، 
كام تعلمون oلف وا�د العدد îبري من اجلر� واملصابني يف لكتا الطرفني، 
ال خبصوص الساكن وال قوات اTٔمن، وكذÈ «رتب عنه مfابعات قضائية 

  .ؤ�مXية
نو�را �لم=لس املوقر و�لرٔ�ي العام الوطين، نود مXمك، الس;يد الوز�ر، ت 

نود توضي¡ات حول حقHقة هذه ا�Tٔداث وoلفHاهتا، وكذا احللول املقرت�ة 
ل�سوية هذا الوضع وٕارUاع اTٔمور ٕاىل نصاهبا وٕاعطاء للك ذي حق حقه، 

  .وس;تكون هذه Jربة لعدد îبري من ساكن ضواö املدن
فقط يف مدينة العرا
ش  وهذه الظاهرة، الس;يد الوز�ر، مل نالحظها

ولكن الحظناها يف Jدة مدن، وشهدهتا مدينة القXيطرة و�لضبط مXطقة 
وهاذيك مXطقة حرة ا�يل دش;هنا  (free zone)ٔ�والد بورمحة، ا�يل مXطقة 

س;يد� ؤ�عطى وا�د اNفعة îبرية لهاذيك املنطقة لالس�½ر، واكنت فهيا 
مة لهذا �س�½ر، لوال كذÈ احf=اUات îبرية من طرف الساكن ومقاو 

تدoل الس;يد الوايل احملرتم وقوات اTٔمن والقوات املساJدة لتفريق هؤالء 
احملت=ني، وهنجت هذه املنطقة طريق �س�½ر، وا�يل كنطلبو مXمك، 
الس;يد الوز�ر، ٕاعطاء ٔ�مهية كربى للك اTٔرايض الساللية ا�يل ٔ�صبحت 

  ...اليوم يه املتنفس
  .شكرا الس;يد الرئDس

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  . شكرا الس;يد املس�شار

السؤال الثالث موضوJه احلفاظ Jىل اTٔمن مع ا�رتام حق �حf=اج، 
  .اللكمة �Tٔد السادة املس�شار�ن من فريق الت¡الف �شرتايك

        ::::املس�شار الس;يد العراملس�شار الس;يد العراملس�شار الس;يد العراملس�شار الس;يد العريبيبيبيب خربو خربو خربو خربوشششش
  .شكرا الس;يد الرئDس

  الس;يد الوز�ر،

  ني، الس;يدات والسادة املس�شار�ن احملرتم
شهدت مXطقة العرا
ش يف املدة اoTٔرية ٔ��دا6 مؤملة ]سÛب احf=اج 
ساكن دوار الشلي¡ات Jىل رشكة ٕاس;بانية، ووجود üزاع بني الرشكة 
والساكن، ويه ٔ��داث اÆسمت بطابع اخلطورة، حHث مت اس;تعامل طاdرة 
الهيلكوبرت لتطويق �حf=اUات وتداعياته، وoلفت حضاº من جر� 

  .Jالوة Jىل ٕاتالف املمتلاكتومعتقلني، 
وتطرح هذه ا�Tٔداث مرة ٔ�خرى معادÕ احلفاظ Jىل اTٔمن العام ويف 
نفس الوقت ا�رتام حق املواطنني يف �حf=اج واNفاع عن مصاحلهم 
والتعبري عن مطا�هبم، فهل ميكن ٔ�ن يمت ذÈ �ملقاربة اTٔمXية احملضة ٔ�م 

املطرو�ة دون ا�لجوء ٕاىل �حلوار وٕاجياد �لول �لمشالك والزناJات 
  �س;تعامل املفرط �لقوة كام �دث يف العرا
ش؟

و�سائلمك، الس;يد الوز�ر، حول طبيعة الزناع، وهل قامت السلطات 
العمومHة مب¡اوÕ ٕاجياد �ل �لمشلك قzل اس;تف¡ا�؟ وما يه املبادرات اليت 

  مت اختاذها قzل اس;تعامل القوة؟
Tٓفاق املمكXة حلل املشالك املطرو�ة كام �سائلمك، الس;يد الوز�ر، عن ا

  .مبا يضمن حقوق املواطنني ولك اTٔطراف املعنية هبذا الزناع
  .وشكرا الس;يد الرئDس

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  . شكرا الس;يد املس�شار

السؤال الرابع موضوJه ا�Tٔداث اoTٔرية اليت عرفهتا مدينة العرا
ش، 
  .�س;تقاليل اللكمة �Tٔد السادة املس�شار�ن من الفريق

        ::::املس�شار الس;يد عبد السالم ا�لباراملس�شار الس;يد عبد السالم ا�لباراملس�شار الس;يد عبد السالم ا�لباراملس�شار الس;يد عبد السالم ا�لبار
  الس;يد الرئDس،

  إالخوة املس�شار�ن، 
  اTٔخوات املس�شارات،

  الس;يد الوز�ر احملرتم،
بدوري و�مس الفريق �س;تقاليل ٔ�وUه نفس السؤال حول ا�Tٔداث 
املؤملة اليت عرفهتا مXطقة العرا
ش واNواو�ر املتامخة ملزرJة اTٔرز، اليت 

  .ت الرشكة إالس;بانية تود القHام مبشاريع زراJة هذه املادةاكن
فقد 6�ٔر ان�zاه امجليع ولك مfتبع Jرب وسائل إالJالم، oاصة الص¡افة 
املكfوبة مهنا، ٔ�هنا هولت اTٔمر ؤ�رجعت بنا ٕاىل زمن ابتعد� عنه كثريا 
بفضل الس;ياسات الرش;يدة اليت �هنجها UالÕ امل~ محمد السادس نرصه 

، وبفضل التو�ات العامة اليت هب الشعب املغريب قاطبة �لتصويت هللا
Jىل اNس;تور، دس;تور يضمن الشفافHة، يضمن احلرºت، يضمن ا�رتام 

مفا عرفه إالقلمي ال ميت بصV مبا نطمح ٕاليه . القانون وتطبيق القانون لDس ٕاال
  .مكغاربة

ود ٔ�ن سؤالنا، يف الفريق �س;تقاليل، عن ماذا �دث �لضبط؟ ون
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�س;متع ٕاىل س;ياد«مك، الس;يد الوز�ر، ؤ�نمت ٔ�ول مطلع Jىل ما جرى �لضبط، 

 ٔmتواصل ما بني السلطات إالقلميية واملواطنني؟ ٔ�م اخلط ٔmخط ٔmفهل اخلط
راجع ٕاىل الرشكة اليت �اولت ٔ�ن Æسطو بطريقة ال قانونية Jىل ممتلاكت 

  امجلاJات؟
د �ان الوقت بmٔن فzدوري و�مس الفريق �س;تقاليل، ٔ�قول ٕانه ق

تلعب السلطة إالقلميية دورها يف احلاكمة والتواصل، ؤ�ملنا îبري مكغاربة 
يرتقzون Jىل مسؤول ٕاقلميي جيب ٔ�ن يبارش ٔ�مره �حلضور امليداين واملراقzة 
امليدانية وحماوÕ مجع الش;تات وتقريب املفهوم والتواصل، لس;نا يف �اUة 

 مكfبه، فالوقت اTٓن وقت العمل، ٕاىل مسؤول ٕاقلميي Jامل يبقى قابعا يف
  .وقت امليدان، وقت التقرب ٕاىل املواطن

فٕاذا اكن راعي البالد UالÕ امل~ يقرتب من الصغري ومن الكzري ومل 
يرتك مXطقة حىت النائية مهنا ٕاال وزارها واقرتب من ساكنهتا، مفا �ل 

د لك مسؤول ٕاقلميي ٔ�ال يبحث و÷س;ت�zط املشلك قzل وقوJه، وحنن نfÛع
البعد عن اس;تعامل السلطة واس;تعامل القمع يف موا�ة املواطن، اكن 

 ...�Tٔحرى التواصل معه والت=اوب معه ومع
  .شكرا الس;يد الرئDس

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  . شكرا الس;يد املس�شار

السؤال اخلامس موضوJه ا�Tٔداث اoTٔرية اليت عرفها ٕاقلمي العرا
ش، 
  .ر�ن من فريق التجمع الوطين لٔ£حراراللكمة �Tٔد السادة املس�شا

        ::::املس�شار الس;يد عبد اEيد املهااملس�شار الس;يد عبد اEيد املهااملس�شار الس;يد عبد اEيد املهااملس�شار الس;يد عبد اEيد املهايشيشيشيش
  .شكرا الس;يد الرئDس

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

يف نفس إالطار ويف نفس املوضوع، عرف دوار الشلي¡ات ٕ�قلمي 
العرا
ش ٔ��دا6 خطرية واحf=اUات ٔ�دت ٕاىل التصادم بني قوات اTٔمن 

وقد تناقلت وسائل إالJالم وحتدثت بعض الترصحيات . نيواحملت=
�لحقوقHني بmٔن التدoالت اTٔمXية جتاوزت احلدود املقzوÕ، حHث جسلت 
�االت تعنيف وٕاصا�ت يف صفوف احملت=ني ا�Ùن ي�متون ٕاىل دواو�ر 
قروية، وحتدثت بعض املصادر عن مداهامت وحصار وتطويق وٕاصا�ت 

  .وجر�
املوا�ات حسب ما يتداول وما 6�ٔرته من مواقف و�لنظر ٕاىل جحم 

مfباينة، �سائلمك، الس;يد الوز�ر احملرتم، ما يه ٔ�س;باب هذه ا�Tٔداث؟ 
هل يتعلق اTٔمر حبركة اج�عية احf=اجHة؟ ٔ�م هل جمرد oالفات بني 
رشكة oاصة وساكن املنطقة؟ وهل اكن فعال ٕافراط يف اس;تعامل العنف 

وهل يتعلق اTٔمر �لفعل �هنب ٔ�رايض من طرف القوات العمومHة؟ 
املواطنني ٔ�م ٔ�نه شغب وعرقV لالس�½ر اTٔجXيب من طرف بعض 

  الساكن؟
�خfصار، الس;يد الوز�ر احملرتم، üريد معرفة احلقائق، üريد ٔ�ن يعرف 
من oاللمك الرٔ�ي العام الوطين لك احلقائق، oاصة ٔ�ن مçل هذه ا�Tٔداث 

  .ة وخXيفرةتتكرر يف Jدة مXاطق، اكلقXيطر 
  .شكرا الس;يد الرئDس

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
اللكمة �لس;يد الوز�ر لٕالUابة Jىل اTٔس;ئV . شكرا الس;يد املس�شار

  .دقHقة 15املتعلقة بmٔ�داث العرا
ش يف �دود 

        ::::الس;يد وز�ر اNاoليةالس;يد وز�ر اNاoليةالس;يد وز�ر اNاoليةالس;يد وز�ر اNاoلية
  .شكرا الس;يد الرئDس

  الس;يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
اTٔس;ئTٔ Vن �لفعل وقعت ٔ��داث  بداية ابغيت �شكر واضعي هذه

مؤملة، ٔ��داث ال �رضاها ٔ��د يف العرا
ش، والبد ٔ�ن الرٔ�ي العام تيخص 
  .من oاللمك ٔ�نه تعطاه التوضي¡ات

ٕاىل امسحتوا يل رمبا قzل احلديث عن ا�Tٔداث، البد من حتديد 
الس;ياق دºل هاذ العملية Tٔن تقال Jلهيا الكçري، ¤ري حىت اهناº دا� بmٔن 

س;تعامل املروحHات، Tٔن ابغينا حنميو الس;بليون، اك�ن ا�يل قال بmٔن ا
Èلينا، ٕاىل ¤ري ذJ يخصنا نعطيو الوقائع كام يه... السفارة يه ضغطتî.  

هاذ الرشكة اTٔجXبية ا�يل كتد�ر الروز يف هاذ املنطقة، هاذ  ،ٔ�وال
 Jام وهاذ اTٔرايض مكرية ويه 14، يعين هاذي 1998اTٔرايض اîراهتم من 

  . دºل امل~ اخلاص دºل اNوDomaines (Õ(ٔ�رايض دºل 
قضية الروز مايش يش �اUة جzناها Uديد، املغرب راه اكن معروف 
�لروز واكن îيصدر الروز وا�د الوقت قzل ما يوقعوا املشالك دºل اTٔمثنة 

 7درامه ملا كنتجوها احXا ب  3اNولية ملا اكنت مرص كرتسل لنا الروز ب 
ٕاذن  .ٔ�لف طن دºل الروز يف الس;نة 42، يف الغرب كنا وصلنا حىت درامه

  . هاذي يعين صريورة طبيعية ٔ�ن الرز يف هذه املنطقة موجود
 1600ويه Tٔن يف العقدة ا�يل عندها وا�د  1998هاذ الرشكة من 

هكfار �لروز، عندها احلبوب وعندها يعين املواد اTٔخرى، ما  1800ٔ�و 
  . ، ما تطرحش مشلكمعر اكن حىت يش مشلك

دوÕ، يف ٕافريقHا،  25هاذ الرشكة ٔ�وال رشكة îبرية، موجودة اTٓن يف 
يف ٔ�مر�اك، يف ٔ�ور�، ويف هاذ الس;نوات اoTٔرية كت�fج تقريبا يف املغرب ما 

 %65ٔ�لف طن دºل الروز ٔ�ي ما ميثل تقريبا  20ٔ�لف حىت  18يقرب من 
وهذا طبيعي ٔ�ن اîرات خصها دºل �س;هتالك الوطين، ودارت اس�½راهتا 

Æس�مثر وÆشغل وا�د العدد دºل الناس، عندها الو�دة دºل املعاجلة يف 

دºل  700دºل الناس، وك�شغل تقريبا وا�د  132العوامرة، ك�شغل فهيا 
  .الناس يف العملية لكها ومل يقع ٔ�ي مشلك

مس ا�يل وقع وهو ٔ�ن ابدات يف ٔ��ريل دºل هاذ الس;نة، ملا تzDدا املو
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دºل احلرث دºل الروز، ابداو �حf=اUات، مXعوا الساكنة ا�يل اقراب 
من هاذ املنطقة مXعوا هاذ الرشكة من احلرث، قالوا لها ما حترثDشاي لعدة 
ٔ�س;باب، السÛب املطروح اTٔول راه اك�ن الناموس، يعين الروز tجيب 

لعرشة الناموس، والسÛب الثاين وهو خص �شغلو لكهم ٔ�بناء اNواو�ر ا
Èب الثالث د�روا لنا اس�½رات، ٕاىل ¤ري ذÛاورة، السEٔ�ش;ياء من هذا . ا

القzل Jىل ٔ�ي �ال �اولوا مينعوها، اجتهت �لسلطات، اجتهت �لقضاء، 
  .طلبت ٔ�هنا حتمى ويتحمى �س�½ر دºلها

وفعال املسÕٔm طرحت، مايش طرحت Jىل احلكومة ٔ�هنا تتدoل ٔ�و 
ºور دNس املس�مثر حتمي، رمغ ٔ�ن اDهو حامية �س�½ر ول Èكذ ÕوNل ا

الفالين، �س�½ر بصفة Jامة، ولكن طرحت املشالك حىت يف ا�لجنة 
الثنائية دºل ما بني املغرب وٕاس;بانيا، طرحت يف �ات ٔ�خرى، ما عند� 
غرض، هذا س;يرض فعال �ملغرب ٕاذا ما اoذيناشاي إالجراءات، مايش 

هاذي ولكن إالجراءات �ش حنميو �س�½ر، إالجراءات �ش نوا�و 
  .ٔ�ؤكدها دتنعاو 

دºل �ج�Jات �لضبط، مع  10ٔ��ريل ٕاىل يومXا هذا، وقعت  9من 
العامل، مع املمثلني دºل الساكنة، مع املمثلني دºل اNواو�ر، مع املنتخبني، 

وصلوا ٔ��ريل، ميكن يل نعطيمك الالحئة،  9هنار  10حبضور بعض الربملانيني، 
 150ماي ا�يل تيقول ما اك�ن مشلك، ¤ادي خنليو  31لوا�د االتفاق هنار 

 10اك�ن  150مرت، Jىل ٔ�ي �ال  15هكfار اEاورة لهذه اNواو�ر، 
هكfار ا�يل غتكون وا�د  150اTٔمfار، يعين وصلنا لـــ  î10يلومرت واك�ن 

ار ¤ادي هكf 45القطع فهيم  3السمطة وقائية ما ¤اد÷ش حترث �لروز، 
  .حتر�م هذه الرشكة tٔ� �ش ميكن هلم ÷س;تعملومه الناس �لهبامئ دºهلم

مث اكن الزتام كذÈ دºل املصاحzة من طرف السلطات العمومHة ٔ�ن 
نبحثو Jىل بعض ا�Tٔشطة املدرة �oµل �ش احناولو خنففو من هاذ اليش 

قل املدريس، ٕاىل هذا واك�ن ذاك اليش ا�يل قالوه السادة املتدoلني دºل الن
Èري ذ¤. 

 6، اس;مترت �ج�Jات ٕاىل يوم 31طيب، ملا وصل هاذ االتفاق هنار 
يونيو ¤ادي جتي تبدا احلرث  12يونيو، Jىل ٔ�ساس ٔ�ن هاذ الرشكة هنار 

دºلها، فوقع Jدم القzول �التفاق، قالوا هاذوك الناس املمثلني، وهاذي 
لعدد دºل الناس واك�ن �س معروفة بmٔن يف اNواو�ر الش;باب ووا�د ا

�ٓخر�ن رمبا ا�يل قالوا هاذ اليش هذا مايش هو هذاك، ابدوا ال خصنا مايش 
هكfار، ال ماخصشاي يتدار هاذ اليش خص  300هكfار، خصنا  150

تدار هاذي، Jىل ٔ�ي �ال وصلنا لوا�د احلاÕ ٔ�ن هذه الرشكة ٕاىل ما 
  . اد÷ش تد�ر الروزيونيو، معىن ٔ�ن هاذ العام ما ¤ 15حرث�شاي قzل 

السلطات العمومHة ٔ�ش;نو هو دورها يف هاذ العملية هاذي؟ ويه 
تطبيق القرارات إالدارية والقضائية ويه حامية فعال الوقاية �ش ما �كو�ش 

يونيو، امشاو �ش �كون وا�د  �14صطدام، امشات الفرق اTٔمXية هنار 
هيا الروز، ٔ�وال الطرقان احلزام وقايئ وكتعرفوا ذيك املنطقة ا�يل îيتحرث ف

ما فهياشاي، يعين اك�ن الطرقان مابني احلقول، ٔ�وال فهيا املاء، امشاو واقفني 
¤ري �ش ما �كو�ش �صطدام بني اجلرارات ا�يل îيحرثوا وما بني 
الساكنة، واك�ن صور، هذه يه املهمة دºل املروحHة، مايش امشات 

  .�ن صورترضب يش ٔ��د وال هذا، ويه �oذ الصور، اك
هاذ الناس واقفني، اNواور ال اNواور ا�يل اكينني متا وال اNواو�ر 
اEاورة وال ما هو ٔ�خطر من هذا ٔ��س من طن=ة، ٔ��س من �ات ٔ�خرى 
اليت ال Jالقة لها ال مع اNواو�ر وال مع املطالب اكنت موجودة و�ارضة 

اقفني، îيحرثوا واكن سالح ٔ�بيض واك�ن مقالع واك�ن احلجر، هاذ الناس و 
وا�د من القوات العمومHة ا�يل  272الناس، ابدا Jلهيم احلجر، اك�ن 

  .يف �اÕ حمرUة 17جرحت، ا�يل اتصابت، مهنا 
اJالش هاذ اليش هذا؟ Tٔن هاذ احلائط ا�يل �اولنا ند�روه �لناس، 

ملا تيكون . وا�د ا�دى وا�د �ش ما�كو�ش ال رضب وال حىت يش �اUة
دºل امليرتو ٔ�نت واقف دا�ر  8دºل امليرتو Jىل  4 وا�د قدامك Jىل

احليط، هو oدام كDشري Jليك �حلجر، �ملقلع، يعين ٔ�ش;نو هو ا�يل ¤ادي 
  ميكن؟

مل يقع ٔ�ي يشء، �لعكس القوات دºل اTٔمن �ش  14رمغ ذÈ هنار 
ما يوقع حىت يش اصطدام توخرت ورجعت، هزت اجلر� دºلها 

نفس العملية، نفس السXDاريو، فاضطرت  15 هنار. ورجعت ما حترك�ش
 Vابل املس;يXس;تعمل فعال ذوك القÆ ش تفرق هاذ الناس هاذو ٔ�هنا�

ونفس العملية ¤ادي اجتي الوجzة ا�يل . �µموع، واحامت الناس ا�يل îيحرثوا
اجلبني،  ¤ادي Æشوف فهيا الصور، وا�يل مؤمل وا�يل خطري وا�يل تXDدى �

كترضب، ال �لعكس وهو îيف يمت الهجوم Jىل قوة مايش ٔ�ن القوة اكنت 
مساملة واقفة حHط ٔ�هنا ¤ري �ش ما يوقعش �صطدام بني من ÷ش;تغل 

  .ومن حيارص هذا �ش;تغال، هاذي اTٔوىل
يف الشهر، واك�ن معروفني الناس ا�يل اكنوا حمرضني  16ٔ�و  17اهنار 

ر انتقلت، ملا شافوا يف الشه 16وا�يل اكنوا îيدفعوا لهاذ اليش هذا، اهنار 
Xة، الطريق هاحلزام الوقايئ ما ميك�ش هلم خيرجوا مHامشاو �لطريق العموم ،

الوطنية ا�يل كرتبط مابني سوق اTٔربعاء والعرا
ش، مايش 
)l’autoroute( لºوار دNوىل و�اولوا يقطعوها يف اTٔالطريق الوطنية ا ،

 .ازواتة وقطعوها، مايش �اولوا، قطعوها
دoلت كذÈ قوات اTٔمن �ش ميكن لها تفfح الطريق، �لفعل ت

واس;تعملت اTٔنبوب دºل املاء كام ÷س;تعمل يف مجيع التفريق دºل مجيع 
حتول اجتاه هاذ الناس امشاو �لعوامرة، . هاملظاهرات يف اNول دºل العامل لك

، �لفعل تصدت هلم القوة، مXعهتم، ووقع )l'autoroute(ابغاو ميش;يو ٕاىل 
رهن  20يف امجليع، مهنا  34ٔ�و  32العدد دºل �عتقاالت، تقريبا  وا�د

 .يف القرص الكzري، ¤ادي يتقدموا �لم¡امكة �9عتقال يف طن=ة و
  ٔ�ش;نو هو؟ هاخلالصة دºل هاذ اليش هذا لك

مل �كن هناك اس;تعامل مفرط �لقوة، �س;تعامل املفرط، ٔ�رجومك  ،ٔ�وال
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ابغينا، ¤ري ٕاما فعال ابغينا ٔ�ن هاذ البالد خصنا üكونوا واحضني ونعرفو ٔ�ش;نو 
«كون بالد دºل القانون، هاذ الناس حىت هاذ الناس ا�يل îيحتجوا ٕاىل 

واîراهتا ) dommaines(تيقولوا هاذ اTٔرض ا�يل هاذي س;نني ويه دºل 
)dommaines ( ام ك�ش;تغل، اليوم ٔ�صبحت والت ٔ�رض  14وهاذيJ

يو �لقضاء، ابغينا نفسخو هاذ العقدة ٔ�خرى º ودي راه اك�ن القضاء، منش; 
نطلبو من اNوÕ ا�يل دارهتا ٔ�و من القضاء ٔ�نه يفسخها، ¤ري ٕاما فعال üكونو 
يف هاذ إالطار والقوات العمومHة ما عندهايش يش �اUة ٔ�خرى من ¤ري 
امحلاية دºل تطبيق القانون، من � الطرفني، من هذا الطرف ومن هذا 

ٕاىل خرجت من العقدة دºلها ٔ�و خرجت من الطرف، حىت هاذ الرشكة 
االتفاقات دºلها، جيب Jىل القوة العمومHة ٔ�ن حتمي كذÈ مصاحل 

  .املواطنني
ٕاذن هذا لDس هو �حf=اج سلمي، ملا تتكون متا قداممك، هذا Jىل بعد 
 ºيفرقين مع الس;يد الوز�ر، تتكون القوة واقفة وتتكون هناî هاذ اليش ا�يل

الش;باب، العياالت تيجيبوا احلجر من الشعبة ا�يل  دºل 300ٔ�و  200
ا�دامه وهام oدامني تيرضبوا فهيم واTٓخر�ن واقفني، ٔ��ن هو العنف؟ 

  اشكون هو ا�يل اس;تعمل العنف؟
املسÕٔm الثانية يف هاذ القضية، هو ٔ�ن حتدثوا الناس Jىل ٔ�ن هناك 

اذ عقاب جامعي، هل عقاب جامعي يعين مع هاذ اليش ا�يل وقع مع ه
وا�د �لعداÕ؟ لDس هناك نية ال  20اجلر�، ¤ادي �كون الكفاية بتقدمي 

عقاب جامعي، Tٔن اNوÕ ما عندهاش Jالش ¤ادي تعاقب يش �د يف 
  .هاذ الباب

احلوار كام قلت لمك هو اTٔساس ا�يل ت�ش;تغلو به، ولكن �ٓش من حوار 
عاب Jلهيم وîيمت �ج�Jات، îيمتوا جوج االتفاقات وîيت î10يبقى ملا كتد�ر 

االتفاق اoTٔري ٔ�ننا ¤ادي احنرثو ا�هنار الفالين وجتي �ش حترث وتلقى 
الناس قدامك مصممني ٔ�هنم �رمجوك �حلجر، �ٓش من حوار ¤ادي يبقى يف 

  .هاذ القضية؟ البد من وا�د ٔ�نه حيمي املسار
وخنرج من العرا
ش وüرجع  ا�يل ابغيت �شري � ،يف اoTٔري

، فوزارة اNاoلية �تفاق مع الس;يد رئDس احلكومة لالحf=اUات لكها
واحلكومة tلك، ا�هنج الوحHد ا�يل عندها يف هاذ الباب وهو ٔ�ن لك ما 
يتعلق اTٔمر �حلقوق الفردية وامجلاعية دºل املواطن، مبا فهيا �حf=اج 
السلمي Tٔن كنعتربو �حf=اج ٔ�نه وس;يV من الوسائل العرصية ا�يل كتعرب 

رضا ٔ�و خسط املواطن Jىل الس;ياسة العامة، لك ما اكن هاذ ٕاما عن 
�حf=اج سلمي وال ميس حبرية اTٓخر، ال ميكن ٕاال ٔ�ن حنمي احملتج، 

  .تنحميوه هو �راسو
ملا �كون التطاول Jىل امل~ العام، التطاول Jىل امل~ اخلاص، املس 

�لضبط يف �حلرية دºل اTٓخر البد من اخلضوع ٕاىل القانون وهذا ما وقع 
العرا
ش، لDس هناك ال نية حامية مس�مثر ٔ�جXيب ضد مصاحل املواطنني 
والساكنة، لDس هناك تدoل جلهة تفرض Jلينا ما جيب ٔ�ن نقوم به، وهاد 

اليش تنعملوه مع ٔ�ي مس�مثر، لDس هناك نية الس;تعامل القوة بدون مربر ومل 
 J j� ،س;تعمل ورصا�ة لكمك رامك ك�شوفوا التلفزيونÆ ليمك يف دول ٔ�خرى

نت واقف هنا اا�يل ك�شوفوها ¤ادي �كون هذاك مت تيرضبك �حلجر و 
 la(روه لــ ـــــــــــــــــواش ما ك�شوفومهشاي îميش;يو و÷شدوه وجي

fourgonnette( مورTٔهذا ما وقعش هنائيا، وعند� الصور وعند� ا ،
  . دºل هاذ اليش

، ال من مصاحل اTٔمن هه حقفلهذا، ٔ�عتقد ٔ�ن تيخصنا لك وا�د نعطيو 
  . وال من مواطن وجيب ٔ�ن حنتمك مجيعا ٕاىل القانون

 .وشكرا

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
التعقHبات، اللكمة لفريق اTٔصاÕ واملعارصة يف . شكرا الس;يد الوز�ر

  .ٕاطار التعقHب Jىل اجلواب

        ::::املس�شار الس;يد العراملس�شار الس;يد العراملس�شار الس;يد العراملس�شار الس;يد العريبيبيبيب احملر احملر احملر احملريشيشيشيش
  الس;يد الرئDس،

  . لDس من رٔ�ى مكن مسع الس;يد الوز�ر، يف احلقHقة
الس;يد الوز�ر، مقنا مبعاينة �ل¡اÕ عن قرب، وUد� هناك يوم امخلDس 

يل قدم ا�اEلس الوطين حلقوق إال�سان ا�يل تقدم بوا�د املبادرة Uد طيبة 
إالسعافات اTٔولية �لمصابني يف Jني املاكن واحXا ٔ�جنز� تقر�ر كفريق 

يل وقع فهيم املشلك واس;متعنا كذÈ، اTٔصاÕ واملعارصة وزر� املدارش ا�
الس;يد الوز�ر، �لمواطنني واس;متعنا �لمنتخبني، واس;متعنا كذÈ �لرشكة 
إالس;بانية، لصاحب الرشكة، يعين وتبني لنا بmٔن هناك �ة ما عندها 

  . مصل¡ة يف تmٔجHج اTٔوضاع يف إالقلمي دºل العرا
ش
 ٔmلنا، قلنا لمك، الس;يد الوز�ر، بºن املواطنني املطالب ويف التقر�ر د

دºهلم، اقرتحXا املطالب ا�يل تقدموا هبا املواطنني اقرتحXاها Jىل الرشكة 
، قالت املطالب دºل املواطنني %99املعنية، والرشكة املعنية جتاوبت معنا 

  . يه مس;تعدة �ش تت=اوب مع املواطنني
 وهاد اليش ا�يل قليت الس;يد الوز�ر ا�يل Uاء يف الرد دºلمك Jىل

اTٔس;ئV، فعال يعين املسا�ة ا�يل طلبوا الساكنة �ش «كون بعيدة Jىل 
اNوار جتاوبت معهم الرشكة، املشلك دºل الناموس جتاوبوا معهم، ولكن 
املشلك نؤكد مرة ٔ�خرى اك�ن هناك º�ٔدي خفHة، Tٔن اللك قابل �ش حيل 

لسلطات املشلك، NرUة ٔ�ن املواطنني دا� تيقول È بmٔن اTٔرض حرثت، ا
تدoلت، احXا وقع فHنا ا�يل وقع، ولكن احXا مس;تعد�ن نعاجلو املشلك، 
الرشكة تتقول مس;تعدة تعاجل املشلك، ولكن يوم السÛت وا�Tٔد والبارح 

  . وقعت اعتقاالت
تصور الس;يد رئDس اNاdرة، الس;يد الوز�ر، «مييش لعند املواطنني 

معهم واJالش قلتو تيقول هلم اشكون هادوك ا�يل Uاو، وJالش اهرضتو 
هلم، راه حىت ا�لجنة الطبية تDسولها، مع العمل ٔ�ن املبادرة دºل الس;يد 
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العامل ا�يل تDشهد هبا صاحب الرشكة واملواطنني ٔ�نه قام بدور جzار ولكن 
 ...بعض رUال السلطة واTٔعوان

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
فيت الس;يد املس�شار، راه فيت الوقت، راه . شكرا الس;يد املس�شار

  .اللكمة �لفريق احلريك يف ٕاطار التعقHب Jىل اجلواب. الوقت

        ::::املس�شار الس;يد عبد ااملس�شار الس;يد عبد ااملس�شار الس;يد عبد ااملس�شار الس;يد عبد امحلمحلمحلمحليد السعداوييد السعداوييد السعداوييد السعداوي
  .شكرا الس;يد الرئDس

ك�شكرو الس;يد الوز�ر Jىل هاذ التوضي¡ات، وفعال اكن جواب مقXع 
Tٔن ما زود� به الس;يد الوز�ر �ملعلومات حول ا�Tٔداث اليت شهدهتا 

  . نور� الرٔ�ي العام الوطين هبذه اTٔجوبة املقXعةمدينة العرا
ش، فعال
ولكن، الس;يد الوز�ر، ٕاننا نؤكد Jىل رضورة احلفاظ Jىل ٔ�من املواطنني 
واملمتلاكت، ؤ�نمت من موقعمك، îوز�ر اNاoلية، مسؤولون عن اTٔمن �لك 
ٔ�حناء املغرب، وٕاذ نؤكد جيب ٔ�ن «كون هناك مزاوUة بني املقاربة اTٔمXية 

ة التمنوية، Tٔن هذا îيتطلب يف مXظور�، كفريق حريك، جيب ٔ�ن واملقارب
«كون هناك �رامج «منوية ذات طابع اقfصادي واج�عي �ش متكن الساكنة 
دºل هاذ املنطقة ومXاطق ٔ�خرى كذÈ من توفري بدائل ا�يل ك�سمح هلم 
�ٕالدماج �ج�عي، Tٔن، الس;يد الوز�ر، هذا من شmٔنه �ش يضمن 

كرمي لساكنة هذه املناطق و�لتايل يوفر املناخ املالمئ ل�شجيع العDش ال
�س�½ر، واللك يعمل ٔ�ن �س�½ر هو قاJدة �ل�شغيل وقاطرة �لتمنية 
املس;تدمية، ورمغ ٔ�ن هذه املناطق تعDش يف ظروف اللك يعلمها �ملناطق 

  . القروية
  .شكرا الس;يد الرئDس

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
اللكمة لفريق الت¡الف �شرتايك يف ٕاطار . شارشكرا الس;يد املس� 

  .التعقHب Jىل اجلواب

        ::::املس�شار الس;يد عبد ا�لطيف ٔ�معواملس�شار الس;يد عبد ا�لطيف ٔ�معواملس�شار الس;يد عبد ا�لطيف ٔ�معواملس�شار الس;يد عبد ا�لطيف ٔ�معو
  .شكرا الس;يد الرئDس

  الس;يد الوز�ر،
  السادة املس�شار�ن واملس�شارات،

الس;يد الوز�ر، ٔ�ظن ٔ�نه وصل الوقت لتنكب احلكومة Jىل رضورة 
ا Uاء به اNس;تور من ا�رتام ٕاجياد �ل ٕالشاكلية التناسب والتوافق بني م

  .حقوق اTٔفراد وامجلاJات واملقار�ت اTٔمXية اليت تلتجئ ٕا�هيا احلكومة
ٕاىل �د اTٓن، ؤ�� ٔ�ؤكد لمك هذا، لDس هناك ٔ�ي تقارب بني التحوالت 
العميقة اليت عرفها املغرب ]شهادة اNس;تور وما Æرسي Jليه اTٓن ٕادارة ما 

هناك تقدم îبري يف الوعي امجلاعي . الق÷سمى �لقوة العمومHة Jىل إالط
Nى الشعب املغريب يوازي ٔ�و يقاس بmٔمهية ما Uاء يف اNس;تور، هناك 

  .مجود يف املقار�ت اTٔمXية Nى السلطات العمومHة
اNليل Jىل هذا ٔ�ن التقر�ر الشمويل اÙي قدمه املغرب يف جونيف 

دوÕ  99ن جسل اTٔس;بوع املايض حول العرض الشمويل حلقوق إال�سان اك
توصية، كثري مهنا يتعلق هبذا  112ملناقش;ته، فرجع الس;يد وز�ر العدل بــــ 

مفطلوب من املغرب ٔ�ن جييب Jىل هذه التوصيات، . املوضوع، هاذ الفشل
جيب  112، ٔ�جHب عهنا، اTٓن 12توصية، ال تتعدى  12اكنت  2008يف 

   .2016ٔ�ن جييب عهنا �ٕالجياب من هنا ٔ�ربع س;نني، يف 
هذا يطرحXا ٔ�مام ٕاشاكلية، مايش قضية العرا
ش، قضاº معاجلات ٔ�مXية 
ٔ�و حاكمة ٔ�مXية يف حق �حf=اج �لمواطنني، والكHفHة اليت تتعامل هبا 

  . السلطات العمومHة
هناك يف القضية اÙي مسعنا من جوا�مك اTٓن، ميكن ٔ�ن �س=ل بmٔن 

  .نصفامل دة ¤ري احلكومة مل Æس;تحرض ٕاشاكلية النظام العقاري املعق
6نيا، كذÈ احلكومة مل Æس;تحرض املقاربة ال�سابقHة واملقاربة ال�سHÛة 

من قانون امجلعيات رصحي، ال  19و 21، 20الواردة يف القانون، املادة 
  .تلتجئ ٕا�هيا احلكومة

اخلالصة الثانية ٔ�ن احنياز اNوµ� Õفاع عن مصاحل اخلواص ضد 
حل رشاكت ضد Jامة الشعب يف مصاحل امجلاJات، اNفاع عن مصا

  .العرا
ش
عقاب امجلاهري، اTٔفراد وامجلاJات، ]سÛب ممارسة حق  ،وo�ٔريا

�حf=اج اÙي مضنه اNس;تور، لك ترصف من هذا يعترب عقا� Jىل 
  .ممارسة حق

  .شكرا الس;يد الرئDس

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
تعقHب اللكمة �لفريق �س;تقاليل يف ٕاطار ال . شكرا الس;يد املس�شار

  .Jىل اجلواب

        ::::املس�شار الس;يد محمد اTٔنصارياملس�شار الس;يد محمد اTٔنصارياملس�شار الس;يد محمد اTٔنصارياملس�شار الس;يد محمد اTٔنصاري
  الس;يد الرئDس،

  الس;يدان الوز�ران،
  الزمHالت والزمالء،

اس;متعنا �لك ٕامعان لرد الس;يد الوز�ر اÙي اكن شامال ودقHقا يف 
الوصف لٔ£�داث اليت نتmٔسف Jىل وقوعها يف الفريق �س;تقاليل �لو�دة 

واء Nى ساكنة اNواو�ر املعنية ٔ�و والتعادلية وما oلفfه من ٕاصا�ت، س
  . Nى السلطات اTٔمXية

ؤ�عتقد ٔ�ن احلكومة، ؤ�� مfفق مع الس;يد الوز�ر، من واجهبا ومن 
ٔ�وجب الواجzات، ويف ٕاطار ما هو مXوط هبا، هو حامية مجيع اEمتع سواء 
اكن ٔ�فرادا ٔ�و جامJات، �ٕالضافة ٕاىل حامية �س�½رات كذÈ يف إالطار 

  . �لقانون وتطبيق القانونالرصحي
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وما مسعناه اليوم، وبطبيعة احلال ال ميكن ٕاال ٔ�ن نقول ٔ�ن هناك جزء 
îبري من املسائل اليت اكنت Æس;توجب التدoل ٕالرUاع اTٔمور ٕاىل نصاهبا 
من حHث املقاربة دºل حامية �س�½رات بغض النظر Jىل îوهنا وطنية ٔ�و 

اJات، Tٔنه هناك القانون دºل التجمعات ٔ�جXبية، وكذÈ حامية اTٔفراد وامجل
ودºل التجمهر اÙي ي�zغي كذÈ تفعيل مقfضياته، واTٓن يف تزنيل 
اNس;تور اجلديد هناك التجمهر السلمي اÙي ٔ�صبح ظاهرة نعزت هبا يف 
ب�µ، ولكن كذJ Èلينا مكجمتع مدين، ٔ�حزاب س;ياس;ية، مكركزºت نقابية 

نضباط مع القانون من ٔ�ي موقف اكن، ٕاذ ال ٔ�ن نذيك ثقافة �نصياع و�
 µيفام اكنت جتلياهتا، ٔ�ن نتقدم يف هذا البî ،ميكن عن طريق الفوىض
السعيد، اÙي لكنا نود ٔ�ن ندoل يف مر�U Vديدة، مر�V �كفل فهيا 

  .القانون احلقوق �لجميع، لٔ£فراد و�لجامJات
  .شكرا

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  .مة لفريق التجمع الوطين لٔ£حراراللك. شكرا الس;يد املس�شار

        ::::املس�شار الس;يد عبد اEيد املهااملس�شار الس;يد عبد اEيد املهااملس�شار الس;يد عبد اEيد املهااملس�شار الس;يد عبد اEيد املهايشيشيشيش
  .شكرا الس;يد الرئDس

  .ٔ�شكر الس;يد الوز�ر Jىل جوابه اNقHق واÙي اكن شامال
. الس;يد الوز�ر احملرتم، ٔ�شكرمك üTٔمك كنمت دقHقا وواحضا يف جوا�مك

، سواء اكن فîٔmيد، الس;يد الوز�ر، ٔ�نه جيب ٔ�ن حنافظ وحنمي �س�½ر
ٔ�ن حنمي حقوق وحرية املواطن مبا فهيا حقوقه ٔ�جXبيا ٔ�و وطنيا، وî�ٔيد ٔ�يضا 

البي|Hة وحقه يف الشغل، وJلينا ٔ�يضا ٕاقرار مzادئ الشفافHة واحلاكمة اجليدة 
املب�Hة Jىل اس�شارة الساكن Jرب ممثلهيم وٕارشاtهم يف القرارات املؤKرة Jىل 

  .ق والقانونحميطهم، لك ذÈ يف ٕاطار دوÕ احل
فالقانون، الس;يد الوز�ر احملرتم، ملزم �لجميع، ومن حق السلطات 
العمومHة التدoل �لحفاظ Jىل النظام العام، طبعا يف ٕاطار القانون ويف 

  .ٕاطار مقfضيات اNس;تور اÙي صوت Jليه املغاربة
لكن احلكومة كذÈ مطالبة �ع�د مقاربة اس�zاقHة ووقائية، مzنية Jىل 

فXحن مع . Hة واحلوار بني لك اTٔطراف املعنية لتجنب التو«ر والعنفالشفاف 
�س�½ر Tٔنه الكفHل بتوفري الشغل وتطو�ر �قfصاد، لكن ضد املهنجية 

فاملقاربة اليت . اليت تغيب مzادئ الشفافHة واحلوار وال «راعي حقوق الساكن
مسؤولية  تقوم Jىل التوازن يف احلقوق والواجzات و�ٓليات تطبيقها يه

  .حكومHة
الس;يد الوز�ر احملرتم، من oالل جوا�مك ميكن ٔ�ن �س;ت�لص ٔ�ن هناك 
من حرض Jىل هذا �حf=اج من oالل تواUد بعض الغر�ء Jىل املنطقة 

قلت، الس;يد الوز�ر احملرتم، ٔ�ن هناك من اكن ... كام Uاء Jىل لساüمك
قة كام Uاء حيرض Jىل �حf=اج من oالل تواUد بعض الغر�ء Jىل املنط

  .Jىل لساüمك، جيب حماس;بة لك من حيرض Jىل Jدم �س;تقرار

J اء يف جوا�مك ٔ�نه اكنU Èىل املعنيني ٔ�ن يلتجئوا ٕاىل 6نيا، كذ
القضاء، اعطيو�، الس;يد الوز�ر، يش ٔ�مVç دºل يش جامJة معينة الت=mٔت 
ٕاىل القضاء ؤ�نصفها القضاء وحتل املشلك، راه الناس ا�يل تDسمعوا بmٔن ا�يل 
اكن عندمه مشلك وامشاو �لقضاء وحتل هلم واoداو حقهم مçال ٕاذا اكنوا 

اكع هاذ القzائل ¤ادي �oذ هاذ الرتبية  تDس;تحقوه، ¤ادي �oذو لكنا،
  .هاذي ��لجوء ٕاىل القضاء
  .شكرا الس;يد الرئDس

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
اللكمة �لوز�ر يف ٕاطار الرد Jىل التعقHبات يف . شكرا الس;يد املس�شار

  .دقائق �10دود 

        ::::الس;يد وز�ر اNاoليةالس;يد وز�ر اNاoليةالس;يد وز�ر اNاoليةالس;يد وز�ر اNاoلية
  .شكرا الس;يد الرئDس

  .رتمني Jىل هاذ التعقHباتشكرا الس;يدات والسادة املس�شار�ن احمل
ٔ�� يف هذا الباب ¤ري تنعاود üكرر، هاذ القضية دºل العرا
ش ما يه 
ٕاال مçال، اTٓن راه تيخصنا مجيعا نتفقو Jىل فني ¤اديني، ٕاذا فعال واللك 
قالها ومقfنع هبا بmٔن جيب ٔ�ن �كون القانون هو س;يد امجليع، راه ٔ�ودي حىت 

مغاربة راه عندمه حقوقهم، راه ما ذوك رUال اTٔمن راه مواطنني 
  .جzنامهشاي من يش بالد ٔ�خرى، راه مغاربة مواطنني

ت�سمع اTٓن ٔ�ن احلقوق دºل اTٔرض دºل الناس، º ودي هاذ اTٔرض 
 ،ÕوNل اºلها اليوم يه دºٔن الوضعية القانونية دmقلت لمك ب ��ٔ

)domaines (راهتا، ابغى يش وا�د ينازع يف هاذ اليش ويîه، اHرتاجع ف
 يقول راه هاذ اTٔرض راه مايش دºل راه القضاء هو ا�يل ¤ادي ميكن �

)domaines( ، ،ل ما�هياºل السالالت وال دºمالك وال دTٔل اºراه د
  . ولكن مايش منش;يو ند�رو احلمك دºلنا بيدينا، وهذا ما وقع مع اTٔسف

كومة اك�ن مشالك اج�عية، هذا شغل �ٓخر، راه خصنا فعال tح
وكربملان جنلسو ندرسو هاذ املشالك، ولكن راه ما ميك�ش لنا حنلوها 

�ٓالف دºل الهكfارات دºل اTٔرز ا�يل  �4لشلل دºل �س�½ر، راه مايش 
جzان، وٕاذا الناس  هoالقة مشلك، وهو راه كنعرفوه لكنا ٔ�ن �س�½ر لك

  ه ¤ادي ÷س�مثر؟ ¤ري مؤمXني حىت Jىل �س�½ر دºهلم، Jالش ابغييت ٔ�ن
 112ٔ�وال  108قضية احلاكمة اTٔمXية، oالفا ملا قHل، ٕاذا املغرب قzل 

دºل املالحظات، هذا دليل ٔ�ن هناك اJرتاف �لتقدم دºل املغرب يف 
تطبيق احلقوق ويف توس;يع احلقوق، ٔ�ما ما اك�ش تيقzل هاذ اليش ا�يل 

ا�يل ¤ادي  8وا�د ، Tٔن اكن قzل مهنا 112داز، ويف احلقHقة ما قzلهاش 
Tٔن اTٓخر�ن راه تنعرفو مXني Uاو واشكون Uاهبم وJالش جياوب Jلهيم، 

  ...Uاو هاذ
فلهذا، ٔ�� ا�يل تنقول يف هاذ الباب هذا، ما اك�ن الش زعام نبقاو 
تنعقدو فHه اTٔمور، راه ٔ�والد ذوك اNواور راه ٔ�والد� لكنا، رامه مغاربة، راه 
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معهم، راه تيخصنا نبحثو Jىل احللول دºهلم، ولكن ٕاذا تmfDٔملوا راه ت�mfٔملو 
الطريقة راه ما يش يه هاذيك، الطريقة ما يش ٔ�ننا منش;يو هنرسو وا�د 
 Nيب ٔ�و عند مغريب ٔ�و ال عند وXا�يل ك�ش;تغل، سواء اكنت عند ٔ�ج ÕٓTا

  .اNوار هو �راسو، راه ¤دا ¤ادي ميكن يوقع لنا هاذ اليش هذا
لباب ٔ�ن تيخص وا�د الثقافة Uديدة، اللك هيرض فا�يل تنقولو يف هاذ ا

Jىل الثقافة اجلديدة، الثقافة اجلديدة خصها «كون حىت يف �حf=اUات، 
حىت �حf=اج �كون فعال تيعطي دليل بmٔن راه زد� �لقدام وتقدمXا، 

  . مايش ٔ�ننا «هنرسو
ٔ�ما من �حHة احلاكمة اTٔمXية، ميكن يل نقول لمك ٔ�نه هاذ اليش 

حظ وك�شوفوه، ٔ�ن العدد دºل رUال السلطة، العدد دºل رUال îيتال
اTٔمن ا�يل îيتقدموا �لم¡امك عندما �كون هناك دعوة ٔ�و شاكية، فهذا دليل 
فعال Jىل ٔ�ن اليوم راه هاذ احلاكمة وما Uاء به اNس;تور فهو يطبق وüريد 

ية دºل ٔ�ن نطبقه ٔ�كرث ؤ�كرث من هذا، بل ميكن يل نقول لمك بmٔن يف اTٔاكدمي 
الرشطة، يف مجيع املدارس اTٓن اTٔمXية، ٔ�ن املادة دºل حقوق إال�سان يه 

نية  هاملادة اTٔساس;ية اليت تدرس، دليل Jىل ٔ�ن لDس هناك يش وا�د عند
  . ٔ�ن املغرب يبقى ا�لور

ٔ�� امسحوا يل، مايش دفاJا Jىل هذه املصاحل، ٔ�وال من حقي ندافع Tٔن 
علين ندافع، ولكن مكواطن ميكن يل نقول ٔ�ن تيحز املسؤولية ا�يل ٔ�� فهيا جت

يف نفيس ملا ت�سمع ٔ�ن املغاربة تقدموا، اEمتع املدين تقدم ولك يش تقدم ٕاال 
املصاحل دºل اTٔمن راه مواطنني ويعملون �لوطن . املصاحل دºل اTٔمن

ويعملون محلاية هذا الوطن، وٕاذا اكن يش نقص حباهلم حبال املغاربة راه 
  . ء فوق امجليعالقضا

  .وشكرا الس;يد الرئDس

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  . شكرا الس;يد الوز�ر

السؤال اoTٔري املوUه �لس;يد وز�ر اNاoلية موضوJه الرب�مج اTٔفقي 
�لمبادرة الوطنية �لتمنية الÛرشية، اللكمة �Tٔد املس�شار�ن من الفريق 

  .�شرتايك

        ::::املس�شار الس;يد محمد الهبطياملس�شار الس;يد محمد الهبطياملس�شار الس;يد محمد الهبطياملس�شار الس;يد محمد الهبطي
  .لرئDسشكرا الس;يد ا

  الس;يدة املس�شارة، 
  السادة املس�شارون احملرتمون،

  السادة الوزراء، 
كنا نود طرح هذا السؤال مXذ حوايل س;نة تقريبا، لكن نعتقد بmٔن هذا 

�عتبار اTٔول وهو ٔ�مهية . السؤال مل يفقد صالحHته العتبار�ن مرتابطني
J رشية والرها�ت املعقودةÛاملبادرة الوطنية �لتمنية ال Vلهيا �لنظر �لمعض

  . �ج�عية وانتظارات الشعب املغريب يف هذا الباب

اليوم ٔ�كرث من ٔ�ي وقت مىض، املطلوب هو التضامن واس;تقرار املغرب 
ومتاسك ا�لحمة الوطنية هو رهني �لتغلب Jىل املشالك �ج�عية وJىل 

  .إالقصاء وJىل الفقر وJىل ا�هتمDش
عارات والتو�ات ا�يل Uات هبا احلكومة، �عتبار الثاين وهو ٔ�ن الش

والس;" يف اEال دºل احلاكمة، الرتش;يد، الت�ليق، الشفافHة، حسن 
التدبري، العداÕ، املساواة وحماربة الفساد، هذا الرهان وهذه الشعارات 
الكربى ا�يل امجليع يتفق Jلهيا، وحنن مكغاربة ن�fظر وقعها وK�ٔرها Jىل املعDش 

ن، ومن هنا ٔ�نتقل ٕاىل املبادرة الوطنية �لتمنية الÛرشية Tٔهنا اليويم �لموط
وا�د اEال ا�يل خص �كون فHه ٕاعامل ما يلزم من الشفافHة ومن 

  .املوضوعية ملوا�ة املعضالت �ج�عية الكربى
ما يه إالجراءات اليت تنوي الوزارة : ÈÙ، نتوUه ٕاليمك هبذا السؤال

معلية انتقاء مشاريع املبادرة الوطنية �لتمنية القHام هبا من U�ٔل ٔ�ن «كون 
الÛرشية حماطة بmٔقىص ما ميكن من معايري الزناهة واملوضوعية حىت «رفع عهنا 
لك الش;هبات اليت من شmٔهنا ٔ�ن تؤKر Jىل سالمة �نتقاء ؤ�ن توظف يف 

  ٔ�جXدات من ¤ري ٔ�جXدة التمنية؟
  .وشكرا

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  .اللكمة �لس;يد الوز�ر لٕالUابة Jىل السؤال. شكرا الس;يد املس�شار

        ::::الس;يد وز�ر اNاoليةالس;يد وز�ر اNاoليةالس;يد وز�ر اNاoليةالس;يد وز�ر اNاoلية
  .شكرا الس;يد الرئDس

  الس;يد املس�شار احملرتم،
¤ادي جناوب Jىل السؤال ا�يل Uا، ا�يل اكن îهيرض عن الشق دºل 
الرب�مج اTٔفقي دºل التمنية، ولكن فعال ما ينطبق Jىل اTٔفقي ينطبق 

ق هو ٔ�ن الرب�مج اTٔفقي موUه ٕاىل مراكز كذJ Èىل اجلانب اTٓخر، الفر 
امجلاJات واTٔحHاء ¤ري املس;هتدفة، Tٔن هاذوك ا�يل مس;هتدفة من طرف 
يعين املبادرة يه حمددة، اك�ن Jدد دºل اTٔحHاء ودºل كذا، ولكن هاذ 
اTٔفقي هو ا�يل îيجي وتي¡اول يصاحل ما بني هاذي وهاذي، ولكن ا�منط 

  ؟هو نفس ا�منط، فكHف �ش;تغل
ٔ�وال، يمت طلب العروض دºل املشاريع، هذا الطلب يوUه �لجمعيات، 
يوUه �لجامJات، ي�رش يف الص¡افة ويف مجيع اTٔماîن ا�يل موجودة يف «راب 
امجلاJة، دور الش;باب، دور امجلعيات، îيعطي املعايري دºل املرشوع، îيف 

Jال ÷س;هتدف كام قلت اميكن ٔ�ن يمت املرشوع، جيب ٔ�ن �كون مرشو 
اTٔماîن ا�يل �ددهتا املبادرة، جيب ٔ�ن �كون من بني املشاريع املدرة 

  .�oµل، يعين تيعطي وا�د العدد دºل املسائل
وîميكن كذÈ ٔ�نه يتعاونوا واضعي املرشوع، Tٔن تنعرفو ٔ�ن امجلعيات 
لكها مايش يه لكها îيف îيف، مايش لكها عندها نفس إالماكنيات �ش 

  . ذن اكينة حىت املصاحzة موجودةميكن توضع املشاريع، إ 
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ملا îيتوضعوا هاذ املشاريع، تدرس Jىل ٕاطار وا�د ا�لجنة تقXية، فهيا 
ممثلني املصاحل، العامî ،Õي¡اولوا ينقطوا هاذ املشاريع، وحياولوا يطلبوا من 
�اميل املشاريع ٔ�هنم يعاودوا يعوضوها ٕاذا اكن �قص يش �اUة، مث كتجي 

Èلية ا�لجنة إالقلميية كذoاNعددة �ن�ءات، يعين فهيا املصاحل واfم 
فهنا يمت حرص املشاريع اليت يه قابV . واEالس والناس ا�يل îميثلوا املبادرة

  . �لمتويل
تzDداو هاذ املشاريع، اك�ن املراقzة ٔ�ثناء العمل، اك�ن املراقzة بعد ا�هناية 

دºل اNاoلية مع  دºل املرشوع، اك�ن املراقzة دºل املف�ش;ية العامة
املف�ش;ية العامة دºل املالية، اك�ن املراقzة دºل املمولني، يعين حبيث ٔ�ن 

ممكن كذÈ ٔ�هنم ميش;يو معه، فmٔكرث من ) البنك اNويل ٔ�و كذا(املمولني 
  . هذا اليش راه ما ميك�ش لنا ند�رو ٔ�كرث

ت ميكن �كونوا هفوات حىت يف هاذ اليش، احXا تنطلبو ٔ�نه فعال احلاال
ولكن ميكن يل نقول . ان� ا�يل كتعDشوها يف Jني املاكن، ٕاذا اكن تعطى لنا

، 100دºل املشاريع من  10لمك ٔ�نه طبيعي ملا كتد�ر انتقاء، ¤ادي �oذ 
ٔ�خرى ا�يل ما Jاجهبا �ال Tٔن كتظن  10وا�د  90البد ٔ�نه «كون يف ذيك 

  . بmٔهنا Æس;تحق ومل تoٔmذ بعني �عتبار
  .    وشكرا

        ::::س;يد رئDس اجللسةس;يد رئDس اجللسةس;يد رئDس اجللسةس;يد رئDس اجللسةال ال ال ال 
اللكمة �لس;يد املس�شار يف ٕاطار التعقHب Jىل . شكرا الس;يد الوز�ر

  .اجلواب

        ::::املس�شار الس;يد محمد الهبطياملس�شار الس;يد محمد الهبطياملس�شار الس;يد محمد الهبطياملس�شار الس;يد محمد الهبطي
  .شكرا الس;يد الوز�ر

جوا�مك، الس;يد الوز�ر، ف" يتعلق هباذ اجلانب دºل املساطر، هذا 
ة دºل يشء معروف، لكن هذا ال يعفHنا ؤ�نمت كذÈ ذîرمت بmٔنه يف العملي

احXا يف سؤالنا هو هاذ املبادرة، îيف ميكن . �نتقاء ميكن حتصل هفوات
  ٔ�ن حنيطها �ٕالجراءات العملية اNقHقة �ش üرفعو Jلهيا الش;هبات؟ 

Tٔنه، الس;يد الوز�ر، ال ٔ�خفHمك ٔ�ن وا�د العدد دºل �خfالالت ا�يل 
 لDست جمرد هفوات، فهيا توظيف مش;بوه، توظيف يف ٕاطار ٔ�جXدة

س;ياس;ية يف ٕاطار امحلV �نت�ابية، هاذ اليش راه اك�ن، وعند� ٔ�مVç، ميل 
Jىل وا�د  2015كتلقى وا�د ا�لجنة ٕاقلميية تصادق قzل �نت�ا�ت دºل 

دوار مبقدار دºل مليون دºل  12الرب�مج دºل التدoل موزع Jىل 
  . ى �TٔولويةاNرمه، ماذا �سمي هذا؟ ومايش يف امجلاJة ا�يل ي�zغي ٔ�ن حتظ

ماليني اNرمه، وما متشاÆش،  3اك�ن مشاريع ا�يل تعملت بmٔكرث من 
Tٔنه يف اTٔول تعملت مبنطق الرتضيات، ما اتعمل�ش �ملنطق دºل اجلدوى 

ٔ�� كنتلكم هنا Jىل وا�د امل�شmٔة دºل ٕانتاج . واNراسة املوضوعية اNقHقة
ول اTٔسواق، بناء اTٔسواق احلليب ٕ�قلمي شفشاون، املبادرة اTٓن والت كمت

والقDسارºت، يف �ني ٔ�ن اTٔسواق والقDسارºت îميكن �متولوا من طرف 

صندوق التجهزي امجلاعي، امجلاJة ا�يل عندها مداخHل ميكن لها ٔ�ن تطلب 
  . قروض وتÛين مçل هذه امل�شmٓت، ما ميك�ش تدoل يف ٕاطار املبادرة

 امليدان، وجيب ٔ�ن هاذ اليش ا�يل كنتلكم Jليه، هناك هفوات يف
وÈÙ، ابغينا كذÈ حىت رUال إالدارة . يتحقق مهنا إال�سان يف امليدان

الرتابية ما يتورطوش يف هاذ اليش، �كونوا îيوقفوا Jىل مسافة وا�دة من 
امجليع، املهم هو ٔ�ن �ش;تغل مجيعا ليك üرتقي هبذه املبادرة حنو اTٔهداف اليت 

  . ٔ��ش|ت من U�ٔلها
  . حمكوشكرا، ؤ�س�سم

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
اللكمة �لس;يد الوز�ر يف ٕاطار الرد Jىل . شكرا الس;يد املس�شار

  .التعقHب

        ::::الس;يد وز�ر اNاoليةالس;يد وز�ر اNاoليةالس;يد وز�ر اNاoليةالس;يد وز�ر اNاoلية
  .شكرا الس;يد الرئDس

  الس;يد املس�شار احملرتم،
ميكن يل نقول لمك بmٔن اTٔهداف يعين نتقامسها، الهدف وهو ٔ�ن حامية 

هو ورش îبري وا�يل فعال هذا املرشوع ا�يل هو مرشوع وطين، ا�يل 
يفfخر به املغرب، Tٔن اTٓن Jدد من املؤسسات اNولية وال من دول ٔ�خرى 

  . تoٔmذه كمنوذج و«ريد ٔ�ن تطبق مzادئه
ما ميكن ٔ�ن يعمل، قلت È يعين يف ٕاطار الوضوح والشفافHة ٔ�ن 
÷شارك امجليع من البدء دºل املرشوع حىت الوضع دºل املفاتيح دºل 

  . املرشوع
هناك �لفعل، اهرضتوا مçال Jىل اTٔسواق، راه لك �اÕ �اÕ، راه 
ميكن يل منيش معمك يف هاذ الباب ونقول ٕايه، ونقول È راه امجلاJة راه 
تد�ر، لكن عندما «كون امجلاJة بدون ٕاماكنيات، عندما «كون الساكنة 

اTٔش;ياء واEمتع املدين يقول ٔ�ن عندي ٔ�� موارد، ٔ�� ٔ�نتج وا�د العدد دºل 
ٔ�� ٔ�عطي مçال، راه ما يف �لDش هاذ .. وما ميك�ش يل �سوقها، نقولو �

القضية هاذي، عنداك ÷س¡اب بmٔن راه كهنرض Jىل يش �اÕ، ولكن ¤ري 
تنقول يف �فرتايض، ٔ�� عندي وا�د العدد دºل امجلعيات îي�fجوا وتتعرفوا 

العطور وكذا موجود،  بmٔن اليوم هاذ اليش دºل املنتوج دºل الربيع، دºل
ٔ�� ها هام اكينني ما عند÷ش فني نHÛع، هاذ السوق راه ما اكي�ش، تنعرفو 

دºل �ش خيلصوا  %95يعين امجلاJات دºولنا تنعرفوها، وا�د العدد مهنم 
  . املوظفني راه خصو يعا�ن جييه من �ة ٔ�خرى

اذ مفمكن ٔ�� ٔ�قول بmٔن ممكن، بmٔن املبادرة ÆساJد ولو مؤقfا يف ه
العملية، ولكن ال ٔ�زيك، Tٔن هناك املعايري حمطوطة، اك�ن دليل دºل 
املعايري، راه حمطوط، ٕاذا اك�ن هاذ املرشوع ÷س;تويف هاذ الرشوط دºل 

  .اNليل، �ٓمني
اك�ن هاذ ا�لجنة املوسعة ا�يل فهيا مجيع هاذ القطاJات واEمتع املدين، 
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تفDfش Jىل امجليع وJىل احلاالت اليت ٕاذا اكنوا كزيîيو �ٓمني، واك�ن املراقzة وال 
  .ميكن ٔ�ن ÷شري لها ٔ�ي اكن وحنن مس;تعد�ن لهذا

  .وشكرا

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  . شكرا الس;يد الوز�ر

السؤال املوايل موضوJه النقل احلرضي، اللكمة �Tٔد السادة 
  .املس�شار�ن من الفريق �شرتايك

        ::::املس�شار الس;يد حفHاملس�شار الس;يد حفHاملس�شار الس;يد حفHاملس�شار الس;يد حفHظظظظ وشا وشا وشا وشاكككك
  .شكرا الس;يد الرئDس

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

تعرف العديد من امجلاJات احلرضية وoاصة الكربى مهنا، كفاس، 
طن=ة تطوان، ٔ�اكد�ر، مراtش، وUدة، ٕاىل ¤ري ذÈ، مشالك îبرية يف 
النقل احلرضي، مما ÷س;تدعي التدoل املبارش ملصاحل وزارة اNاoلية الوصية 

لية من U�ٔل ٕاجياد �ل لهذه املعضo ،Vاصة تÛين وسائل Jىل امجلاJات احمل 
Uديدة �لنقل احلرضي مطابقة �لعرص اكلرتامواي، Jىل غرار ما مت ٕاجنازه 

  .�لر�ط، واNار البيضاء مس;تقzال
مت  2011يونيو  8هذا مع العمل Jىل ٔ�نه يف شهر يونيو، و�لضبط يف 

) Simon Gray(د�ر اجلهوي التوقHع Jىل اتفاقHة مع البنك اNويل وقعها امل
ووز�ر املالية السابق اليس صالح ا�Nن مزوار، اليت مت مبقfضاها مXح 

مليار درمه، خصص  1,12مليون ٔ�ورو، ٔ�ي  100قرض �لمغرب بقمية 
Nمع «منية قطاع النقل احلرضي، oاصة حتسني حاكمة قطاع التنقالت 

مات وجتهزيات النقل احلرضية بصفة Jامة، وكذÈ ٕاعطاهئا الفعالية يف اخلد
احلرضي، من هيلكة oدماهتا عن طريق احلافالت، وoاصة املشالك ا�يل 
كتعرفها الر�ط، متارة، اNار البيضاء، ووضع عقود Uديدة �ل�س;بة �لنقل 

  .احلرضي
والنقطة الثالثة ا�يل îهيدف ٕا�هيا هاذ القرض وهو ٕاجياد جناJة اج�عية 

Jىل ٔ�ن احلافالت �ملغرب والو ¤اديني وبي|Hة �لقطاع، oاصة كام تعلمون 
واoNاخن oارUة، ٕاىل ¤ري ذÈ، واكنت هاذي مالحظة Jىل ٔ�هنا Æسامه 
بوا�د الشلك îبري يف تلوث الب�Dة بصفة Jامة، ومن U�ٔل هذا مت oلق 

ا�يل ٔ�طلق Jلهيا ا�لجنة الوطنية �لنقل  o(CNTU)لية يف وزارة اNاoلية 
ل لهاذ املشلك هذا والت�س;يق ما بني احلرضي من U�ٔل ت�zع وٕاجياد �لو 

  .النقل احلرضي بصفة Jامة
ٕاال ٔ�نه ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�نبه الس;يد الوز�ر بصفة Jامة Jىل ٔ�ن اTٓن احXا امحلد 
j مقنا Jىل الرتامواي يف الر�ط واNار البيضاء مس;تقzال، وهاذ اليش الزم 

وا�د ٔ�ننا خصنا نفكرو يف ال�س;يري دºل قطاع النقل احلرضي �ش �كون 
التاكمل بDهنم، يعين �ش �كون وا�د التاكمل بني النقل عن طريق 

) le transport collectif(الرتامواي والنقل عن طريق احلافالت، وهاذ 
ا�يل هو مايش امجلاعي، يعين النقل امجلاعي نتاع الرتاموي ونقل احلافالت، 

هبا رشكة الزم Jىل ٔ�نه اكن مت القHام Jىل ٔ�نه اكنت هناك دراسة قامت 
وا�يل ) Grand Lyon(«رامواي الر�ط وواكÕ التمنية الفر�س;ية ومدينة 
) un benchmarking(ٔ�عطت بعض �س;ت�fاUات وبعض املقار�ت 

Jىل الصعيد العاملي يف مدن مfعددة من U�ٔل تدبري النقل احلرضي بصفة 
  .Jامة

 ٕاذن �سائلمك، الس;يد الوز�ر، Jىل إالجراءات العملية اليت تنوي
وزار«مك القHام هبا رٔ�فة مبس;تعميل النقل والطرق احلرضية ومس;تعميل النقل 

  .العمويم بصفة Jامة
  . وشكرا

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  .اللكمة �لس;يد الوز�ر �لجواب Jىل السؤال. شكرا الس;يد املس�شار

        ::::الس;يد وز�ر اNاoليةالس;يد وز�ر اNاoليةالس;يد وز�ر اNاoليةالس;يد وز�ر اNاoلية
  الس;يد الرئDس،

  الس;يدة والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
س�شار احملرتم، �لفعل عندمك احلق ٔ�ن النقل احلرضي يف الس;يد امل 

املدن الكربى �خلصوص، يعين مشلك ومشلك îبري، مفع ٔ�ن هذا املرفق 
هو من اخfصاصات امجلاJات احمللية ولكن نعرف ٔ�ن ٕاذا ابقى ¤ري امجلاJات 

Tٔن إالماكنيات ٔ�وال، مث كذÈ املوارد، .. احمللية لو�دها، فال ميكن فعال ٔ�ن
ملا  2008وحىت قzل، ولكن يف  2008 املادية وال الÛرشية، فلهذا مXذ ال

وضع اòطط وإالسرتاتيجية �Tٔخص دºل النقل احلرضي تطرح هاذ 
املشلك، ٔ�وال Jىل الصعيد دºل املدن، Jىل الربط ما بني ما هو حرضي، 
 Èسات وكذا، واليوم خصنا �شوفو كذDل الطوبºا�يل اكن معروف د

ويف ٕاطار هاذه . ºل الطاîس;يات و�شوفو حىت اجلوار دºل املدناملشلك د
  :إالسرتاتيجية، بطبيعة احلال، حناول ٔ�ن نبلغ اTٔهداف التالية، ومه

ٔ�وال، تعممي اòططات، جيب Jىل لك مدينة �كون عندها وا�د 
اòطط ا�يل ميكن لها Æسا�ر التطور دºل الساكنة والتطور دºل العمران، 

  .معه التطور دºل النقل احلرضي و�كون ¤ادي
مث تعز�ز إالطار املؤسسايت، لتحسني احلاكمة وتطو�ر اTٓليات دºل 
التدبري، وراه  احXا Jارفني هاذ اليش هذا، ابدينا من ال�س;يري املبارش 

 ،Õوالواك)le service concédé(ه، هاذ اليش لك  Èراه تيخصو كذ
ون ¤ادي يف وا�د �جتاه دºل �كون، ال ٔ�قول مايش هو معقلن، ولكن �ك

  .اجلدوى ودºل العمل
 Èل قدرات التدبري، وكذºىل املس;توى دJ اتJل امجلاºمع دNومث ا
خصنا üكونو رص�اء Jىل املس;توى كذÈ املادي، ال ميكن ٔ�ن نقول ٕاال 
امجلاJة، اليوم ميل ك�شوفو الر�ط واNار البيضاء عندمه الرتامواي، ها 
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راه ال ميكن ٔ�ن هذا النقل �كون قاد �راسو لو�ده، يف  �س�½ر تدار،
مجيع اNول ملا تيكون هاذ النقل هبذه الكçافة وهبذا احلجم، معىن ٔ�ن هناك 

  ونــــــــــاNوÕ ٔ�و يش �ة ٔ�خرى ا�يل كتحمل وا�د القسط، ومث تيك
)le schéma  (� يفاش ميكنî ل التدبريºكون د� .  

 100خصصت الوزارة ٔ�¤لفة مالية، خصصت هاذ اليش ا�يل اجعل ٔ�ن 
 400مليون دºل اNرمه لتحضري هاذ اòططات، ووا�د الصندوق دºل 

Xس;تافد مDمو�ة  150مليون،  200النقل احلرضي ب  همليون ا�يل ك
مليون موUه  50بطبيعة احلال �لنقل املدريس، Tٔن هذا كذÈ ٕاشاكل، و

  .ٕاىل حتديث وسائل النقل Jرب الطاîس;يات
ف" يتعلق �ٕالجراءات، اك�ن ٕاجراءات قانونية ¤ادي يطول رسدها، ¤ري 
ا�يل ابغيت نقول ٔ�ن القرض ا�يل اعطاه البنك، مايش اعطاه �لنقل 
احلرضي، ولكن ٔ�عطاه �لمزيانية العامة، ومن الرشوط ا�يل خص �ش 
يعطى هذا القرض �µوÕ، من بني الرشوط ٔ�ن «كون كذÈ النقل 

بعني �عتبار، وعندي هنا الالحئة دºل مجيع هاذ احلرضي واoذينو 
إالجراءات املؤسساتية، هاذ إالجراءات املادية ا�يل جعل البنك اTٔورويب 
ٔ�نه يقfنع ويعطي هاذ القرض، وîيفام اكن احلال س�zقى مش;تغلني Jىل هذا 

  .امللف، Tٔنه ملف �م Uدا �ل�س;بة �لجامJات احلرضية
  .وشكرا

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  .اللكمة �لس;يد املس�شار �لتعقHب Jىل اجلواب. شكرا الس;يد الوز�ر

        ::::املس�شار الس;يد حفHاملس�شار الس;يد حفHاملس�شار الس;يد حفHاملس�شار الس;يد حفHظظظظ وشا وشا وشا وشاكككك
  . شكرا الس;يد الوز�ر Jىل إالUابة الاكفHة والشافHة

احلقHقة Jىل ٔ�ن فعال احXا ملا طرحXا هاذ املشلك ٔ�ن عند� قXاJة اTٓن 
ا امليدان، Tٔن Jىل ٔ�ن امجلاJات احمللية بصفة Jامة ٔ�صبحت مf=اوزة يف هذ

املدن دºل املغرب تعرف مشالك Jديدة ومfعددة يف التنقالت احلرضية 
بصفة Jامة، هذا ا�يل جعلنا ٔ�ن نقولو Jىل ٔ�نه îيخص وزارة اNاoلية، 
اNوÕ بصفة Jامة كام ٔ�رشمت �، ولكن عن طريق وزارة اNاoلية ا�يل يه 

   .وصية Jىل القطاع، ٔ�هنا �ش �oد هاذ امللف بيدها
Tٔن نفكرو ¤ري يف وا�د املسÕٔm وا�دة، �ش ٔ�ن اNوÕ خصها تتدoل 
بصفة مzارشة، ٔ�ش;نو يه؟ ا�شوفو ¤ري الفاتورة الطاقHة، ٔ�ن اTٓن الرتامواي 

ا�يل تدار �ل�س;بة �لرتامواي Jىل مس;توى  (l'impact)خص الزم اند�رو 
ت دºهلم مدينة الر�ط، ا�شوفو الناس ا�يل ما ابقاوش كDس;تعملوا الس;يارا

ٕاىل ¤ري ذÈ، وا�شوفو الوقع ا�يل oىل حبال هاذ النقل اجلديد ا�يل تدار، 
يعين ¤ري الفاتورة الطاقHة يعين الزم ٔ�ننا ¤ادي نوفرو ش�Dا ما من ذيك 
الفاتورة الطاقHة، زائد Jىل ٔ�ننا اTٓن خصنا نعمموه Jىل صعيد املدن، Tٔن 

ربية ٔ�صبحت اTٓن جميفة، وقع �كتظاظ، Tٔن هاذي ٕاشارة ٔ�ن املدن املغ
يعين �كتظاظ �ش منش;يو ¤ري من الربملان Tٔكدال خصنا نصف ساJة 

  . دºل املاكنة �لس;يارة، يعين ٔ�صبحت اكرثة عند املدن املغربية بصفة Jامة
هذا مع العمل Jىل ٔ�ننا الزم «كون عند� نظرة مس;تقzلية، îيف ما قلت، 

كرو �ش �كون ت�س;يق ما بني Tٔن اTٓن كن�لقو وسائل Uديدة، الزم نف
ٔ�و ) le tramway(ا�يل هو  )le transport collectif(النقل ا�يل هو 

)le métro(  ل احلافالت يعين �ش �كون وا�دºامة والنقل دJ بصفة
  . التعامل وا�د ورمبا «كون رشكة ٔ�خرى

كام قلت Jىل ٔ�نه الرشكة دºل طرامواي الر�ط قامت بدراسة بتعاون 
Õالتمنية الفر�س;ية و مع واك)Grand Lyon(  وا�يل داروا دراسة، وداروا

)un benchmarking ( يف تعاملوا يعين ميلî ،عددةfما بني مدن م
، (Grenoble)داروا هاذ الطرامواي، وهاذ املدن كام قلت حبال 

)Montpellier( ،)Bangkok( ،)Tunis( ىل ٔ�ن الزم خصJ ،وكذا ،
عمل واعطاو املثل السو÷رسي هو ٔ�حسن �كون وا�د الت�س;يق يف هاذ ال

 ... ميكن les tickets (È( مçال ٔ�ن
  .شكرا الس;يد الرئDس

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
اللكمة �لس;يد الوز�ر يف ٕاطار الرد Jىل . شكرا الس;يد املس�شار احملرتم

  . التعقHب
ٕاذن السؤال املوايل موضوJه احfالل امل~ العمويم، اللكمة �Tٔد 

  . ر�ن يف فريق اTٔصاÕ واملعارصةالسادة املس�شا

        ::::املس�شار الس;يد عبد الكرمي بواملس�شار الس;يد عبد الكرمي بواملس�شار الس;يد عبد الكرمي بواملس�شار الس;يد عبد الكرمي بومنمنمنمنرررر
  .شكرا الس;يد الرئDس

  .]سم هللا الرمحن الرحمي
  الس;يد الرئDس، 

نود من oالل هذا السؤال ٔ�ن نثري ان�zاهمك ٕاىل ٕا�دى الظواهر اليت ال 
«اكد ال Æس;تzين ٔ�ي مدينة مغربية، ويتعلق اTٔمر �حfالل واس;تغالل امل~ 
العمويم، حHث نالحظ ٔ�ن هناك تقاعس �لحكومة وامجلاJات احمللية عن 
�ضطالع بدورهام من U�ٔل ٕاجياد �لول معقوÕ وقانونية وواقعية لهذه 

  . الظاهرة
كام ٔ�ننا، ويف نفس املوضوع، نود الس;يد الوز�ر ٔ�ن �سmٔلمك عن مرشوع 

دة تنظمي طموح اكن قد تقدم به الس;يد وز�ر املالية السابق، يتعلق J�ٕا
هيلكة، هذا املرشوع اÙي رٔ�ينا ساعته ٔ�نه مرشوع امل القطاJات ¤ري 

طموح، سXDظم مجموJة من القطاJات وس;يفfح اEال �µوÕ وامجلاJات 
  . احمللية من U�ٔل ٕاجياد مجموJة من املوارد املالية

  .شكرا الس;يد الرئDس

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  .وز�ر لٕالUابة Jىل السؤالاللكمة �لس;يد ال. شكرا الس;يد املس�شار
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        ::::الس;يد وز�ر اNاoليةالس;يد وز�ر اNاoليةالس;يد وز�ر اNاoليةالس;يد وز�ر اNاoلية
  .شكرا الس;يد الرئDس

  الس;يد املس�شار احملرتم،
ف" يتعلق �ملرشوع، ٔ�عتقد ü�ٔمك . ¤ادي نبدى بmٓخر سؤال دºلمك

¡دثوا Jىل مناذج ا�يل تدارت îيفاش ميكن لنا فعال الباJة دºل الزنقة تكت 
عال اTٓن راه تقدم مع وزارة هاذ املرشوع ¤ادي �س;مترو فHه، وف.. وكذا

Tٔن ما اكي�ش ¤ري منوذج وا�د، اك�ن .. الت=ارة والصناJة ووزارة اNاoلية
Jدة مناذج، اك�ن ا�منوذج ا�يل ابدا، ولكن ما تيعطDش ٕاذا كنت ¤ادي تبعد 
الناس، ¤ادي هتزمه من البالصة ا�يل فهيا الرواج وتدهيم لبالصة ا�يل 

ٔ�ي �ال هذا ا�يل ميكن يل نقول لمك راه  واك�ن مناذج ٔ�خرى، Jىل.. هذا
  .مس;متر وعام قريب ¤ادي خيرج

ٔ�� ¤ادي üرجع رمبا �لقضية Tٔن هاذ اليش ا�يل فهمت من السؤال دºل 
�حfالل دºل امل~ العمويم من الناس ا�يل تيHÛعوا يف الزنقة وتيخرجوا 

ري، ¤ادي وهنا اجلواب دºيل ¤ادي �كون قص... قدام احلانوت، ا�يل، ا�يل
  . نقول لمك بmٔن معمك احلق

اليوم ٕاذا جHنا �لميثاق امجلاعي تنلقاو �خfصاصات اكينة عند رئDس 
�رخص وا�يل ميكن oºذ القرار ويغلق و�رخص،  امجلاJة هو ا�يل ميكن �

ولكن التطبيق احلقHقي ما اكي�شاي يش �اUة ا�يل مضبوطة، يف الرشطة 
 مبا ٔ�ن حىت الرئDس راه ما ميكن � إالدارية ما اك�ن حىت يش ضوابط،

  . يد�رو
ولهذا ٔ�ول ٕاجراء يف ٕاطار هاذ القوانني ا�يل ¤ادي خترج هو îيف ميكن 
ٔ�ن �كون ضبط دºل هاذ العمليات يف املرسوم ٔ�و القانون ا�يل ¤ادي 
يتلكف �لرشطة امجلاعية �ش ميكن تعرف املسؤولية وميكن التنفHذ، Tٔن 

تنفHذ ا�يل ما تيكو�ش Tٔن هذا راه ما عندوش يش مايش املسؤولية، راه ال 
 ٓ   . لية دºل التنفHذ، هذا ا�يل ميكن يل نقول لمك يف هاذ الباب�

  .وشكرا

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
اللكمة �لس;يد املس�شار يف ٕاطار التعقHب Jىل . شكرا الس;يد الوز�ر

  .اجلواب

        ::::املس�شار الس;يد عبد الكرمي بواملس�شار الس;يد عبد الكرمي بواملس�شار الس;يد عبد الكرمي بواملس�شار الس;يد عبد الكرمي بومنمنمنمنرررر
  .شكرا الس;يد الرئDس

6رة �لموضوع Tٔننا كام Uاء يف السؤال ا�يل oاص مبدينة العرا
ش هو إ 
  . وا�Tٔداث دºلها، ؤ�� دامئا نتخوف من املقاربة اTٔمXية

اقfصادي واج�عي الس;يد الوز�ر، احXا نعرف ٔ�ن املشلك هو مشلك 
�NرUة اTٔوىل، ٕاذن جيب اس;تحضار املقاربة �قfصادية و�ج�عية يف 

 ٔT شاريكÆ لهإاطارºش كتعطي املردود دÆية ما ابقاXمTٔن هاذ املقاربة ا .  
زºدة Jىل ٔ�ن، كام قلمت الس;يد الوز�ر، رؤساء امجلاJات ما عندمهش 

  إالماكنيات القانونية، من � إالماكنية يف �ل هذا املشلك؟
مسÕٔm ٔ�خرى، الس;يد الوز�ر، هو ٔ�ننا نت¡دث عن �حfالل ¤ري 

لكن هناك ظواهر ٔ�خرى، احfالل واس;تغالل القانوين �لم~ العمويم، و 
امل~ العمويم ا�يل كتظهر يف الشلك دºلها Jىل ٔ�هنا قانونية، ويه كتكون 

  .ن�H=ة لوا�د اEموJة من الصفقات املش;بوهة
هناك وا�د صفقات مش;بوهة تDس;تافدوا مهنا وا�د اEموJة دºل 

افق دºل اNوÕ احملظوظني يف ٕاطار وا�د اEموJة دºل القطاJات ٔ�و مر 
ا�يل لو مت اس;تغاللها ]شلك عقالين، ممكن ٔ�هنا ما ÷س;تافدوش مهنا ٔ�فراد 
و÷س;تافدوا مهنا ٔ�كرب Jدد من املواطنني املغاربة، وعند� وا�د اEموJة دºل 
احلاالت، هذا شلك من ٔ�شاكل الفساد، Tٔن هناك مرافق مدرة �oµل 

هنا «متيش بطرق، وهاذي ٕاذا وممكن Æس;تافد مهنا امجلاJة ٔ�و اNوÕ، ولك
ودرتوا ٕاحصاء ¤ادي .. اش;تغلتو Jلهيا، الس;يد الوز�ر، راه ميكن تعطي وا�د

تلقاو وا�د اEموJة دºل املرافق �قfصادية ا�يل ال Æس;تفHد مهنا اNوÕ وما 
  .كDس;تافدش مهنا املواطن
  .شكرا الس;يد الرئDس

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  .ة �لس;يد الوز�ر �لرد Jىل التعقHباللكم. شكرا الس;يد املس�شار

        ::::الس;يد وز�ر اNاoليةالس;يد وز�ر اNاoليةالس;يد وز�ر اNاoليةالس;يد وز�ر اNاoلية
  .شكرا الس;يد الرئDس

  الس;يد املس�شار احملرتم،
ٔ�� �لفعل هتر� من هاذ القضية دºل املقاربة اTٔمXية ا�يل بغيت üركز 
Jىل القانون، �لطبع هذا معروف، راه ميكن نقولو ٕاما راه اك�ن رئDس امجلاJة 

ا تيخص oºذ القرارات دºلو، دºل الرتخHص وال �خfصاصات وهذ هعند
  . املنع، والسلطة العمومHة فعال عندها حىت يه ميكن لها جتي وتفرض

ولكن ٔ�� ا�يل تنقول اTٓن وهو ٔ�ن مع اTٔسف املساطر القانونية ا�يل 
 ،Èن ممكن �كون فهيا شطط كذTٔ ،قHة �لتدقHعند� وال هذا راه ¤ري اكف

يه اليوم ميكن �كون شطط دºل السلطة، ٔ�� جHت،  ٕاذا اس;تعملناها كام
ما خترجشاي �لزنقة  هذا حHدوا �، هذاك ما حHدولوشاي، هذا قالوا �

  . اTٓخر ال
هاذ اليش Jالش ابغيت خنيل السؤال يف هاذ الغالف نقول بmٔن اليوم 
عند� وا�د املبدٔ� وهو دºل حتديد املسؤولية دºل احملاس;بة، ندققو هاذ 

ذا يف القوانني، يف املراس;مي التطبيقHة، يف القرارات التطبيقHة، �ش اليش ه
ذيك الساJة حىت وا�د ما ¤ادي يلقى فني ¤ادي هيرب، ونعرف اشكون 

  .ا�يل هو Jليه املسؤولية
اليوم السلطة ميكن لها تقول È بmٔن الرئDس دºل امجلاJة ما ابغاشاي 

هو يقول È ٔ�� اoذيت  oºذ القرار Tٔن راه تيفكر يف حواجي �ٓخر�ن،
القرار وما ابغى ٔ��د ينفذ، ولكن ما تنلقاوشاي اشكون ا�يل ¤ادي يفصل، 
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وابغينا ٔ�ن القانون �كون دقHق �ش ما نبقاوش ت�هتربو، يش ترييم الكرة 
  .Jىل يش

  .وشكرا الس;يد الرئDس

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  .شكرا الس;يد الوز�ر، و�شكرمك Jىل مسامهتمك يف هذه اجللسة

السؤ�ن املواليان مو�ان ٕاىل الس;يد وز�ر التجهزي والنقل جتمعهام 
و�دة املوضوع، اTٔول حول الرب�مج الوطين �لطرق القروية، اللكمة �Tٔد 

  .السادة املس�شار�ن من فريق التجمع الوطين لٔ£حرار

        ::::املس�شار الس;يد محمد Jدالاملس�شار الس;يد محمد Jدالاملس�شار الس;يد محمد Jدالاملس�شار الس;يد محمد Jدال
  .شكرا الس;يد الرئDس

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

لقد ٔ�ولت احلكومة السابقة عناية oاصة �لتمنية القروية واليت صنفهتا 
مضن ٔ�ولو�هتا من U�ٔل تفعيل س;ياسة القرب اليت هنجهتا يف العديد من 
اEاالت، ولقد اكن الغرض اTٔسايس من ذÈ رفع احليف عن العامل القروي 

 Dف من املعا�ة اليت تعHهاته والتخف ،Õشها ساكنهتا عن طريق فك العز
رمت الساكنة من ولوج اخلدمات �ج�عية و�قfصادية حالعزÕ اليت 

  .والصحية الرضورية، حتقHقا ملبدٔ� احلق يف العDش الكرمي
  الس;يد الوز�ر احملرتم،

ٔ��ن وصل هذا الرب�مج الوطين؟ وما يه �س;بة ٕاجنازه؟ : سؤالنا هو
ملسطرة � واليت نذîر مهنا Jىل اTٔساس يف فك وهل وصل ٕاىل اTٔهداف ا

التبا�ن بني خمتلف �ات ؤ�قالمي اململكة، رفع رصيد الطرق العزÕ، تقليص 
  ، معايري اجلودة؟ةاملعبد

  .شكرا لمك الس;يد الوز�ر

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
السؤال الثاين يف نفس املوضوع يتعلق بفك . شكرا الس;يد املس�شار

عبد امحليد السعداوي، : اجلبلية، �لمس�شار�ن السادة العزJ Õىل املناطق
اللكمة . بنارص ٔ�زاكغ، الهامشي السموين، عبد اEيد احلناكري، عياد الطييب

  .�Tٔد السادة املس�شار�ن

        ::::املس�شار الس;يد عبد اEيد احلناكرياملس�شار الس;يد عبد اEيد احلناكرياملس�شار الس;يد عبد اEيد احلناكرياملس�شار الس;يد عبد اEيد احلناكري
  .]سم هللا الرحامن الرحمي
  الس;يد الرئDس احملرتم،

  رتمان،الس;يدة والس;يدان الوز�ران احمل
  اTٔخت الزمVH والزمالء املس�شار�ن احملرتمني،

  الس;يد الوز�ر احملرتم،
تعDش املناطق اجلبلية حتت وطmٔة العزÕ وحتت سقف ا�هتمDش 

�قfصادي و�ج�عي رمغ ما لها من Kروات طبيعية و¤ابوية وما Æشلكه 
رب من خزان مايئ لبالد�، فضال Jىل îوهنا تضم حوايل ثلث ساكنة املغ

  . وتؤطرها نصف امجلاJات القروية ببالد�
ورمغ ٔ�ننا نقدر اEهود احلكويم وامجلاJات احمللية يف شق الطرق 
واملساÈ بغاية فك العزÕ عن العامل القروي معوما واملناطق اجلبلية بصفة 
oاصة، فٕاننا �س=ل كذÈ ٔ�ن هذا اEهود الزال حمدودا �لغاية Jىل اعتبار 

هذه املناطق احليوية يعترب مدoال ٔ�ساس;يا لهذه التمنية  ٔ�ن فك العزÕ عن
  . املندجمة املؤVU يف هذه املناطق

وJليه، �سائلمك الس;يد الوز�ر، عن ٕاسرتاتيجيتمك لرفع العزÕ عن 
التمنوية املسطرة من طرف احلكومة لبلوغ  ةالرؤياملناطق اجلبلية، وما يه 

رشوع يف رهان التوزيع جممتع جHل مس;تقر وضامن اس;تفادته من حقه امل 
  العادل �لرثوة الوطنية؟

  .وشكرا الس;يد الرئDس

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
اللكمة �لس;يد الوز�ر لٕالUابة Jىل السؤالني يف . شكرا الس;يد املس�شار

  .دقائق �6دود 

        ::::الس;يد عبد العز�ز ر�ح، وز�ر التجهزي والنقلالس;يد عبد العز�ز ر�ح، وز�ر التجهزي والنقلالس;يد عبد العز�ز ر�ح، وز�ر التجهزي والنقلالس;يد عبد العز�ز ر�ح، وز�ر التجهزي والنقل
م Jىل موال� رسول هللا ]سم هللا الرحامن الرحمي، امحلد j والصالة والسال

  .وJىل �ٓ� وحصبه ٔ�مجعني
  الس;يد الرئDس،
  الس;يد الوز�ر،

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

ٔ�شكر الفريقني Jىل طرح هذا السؤال وهذه مXاس;بة بطبيعة احلال 
. لتوضيح وا�د العدد دºل اTٔمور يعين مzدئية وبعض اTٔمور ا�يل يه تقXية

 ٔTليه مجيعا ٔ�نه يف التعاطي ملثل اJ ي جيب ٔ�ن حنرصÙديئ واzول مTٔمر ا
هذه امللفات هو ال ميكن ٔ�ن �كون تعاطيا ٕاىل ابغيت تقول ٕاذا حص التعبري 

بعد انت�ايب، Tٔنه حىت كتقرب �نت�ا�ت Jاد ميكن لوا�د يعين  هعند
  .ميكن يش زايد Jىل يش

Tٔوىل ٔ�و يف جملس النواب وÈÙ، ٔ�� البار�ة ملا كنت يف الغرفة ا
ٔ�ؤكده اليوم، حنرص حرصا îبريا Jىل ٔ�ن املقاربة دºلنا حنن tحكومة يف 
Jالقfنا مع املنتخبني، ٔ�¤لبية ومعارضة، ٔ�ن «كون مقاربة ينظر لك طرف 
من oالل الزاوية اليت هو فهيا من U�ٔل ٔ�ن «كمتل الصورة، oاصة ٕاذا 

ب، ٔ�� البارح رصحت �ش حس�ت النيات ولكن ٕاذا اكن املنطق هو العي
üكون واحض بmٔنه ال ميكن ٔ�ن ٔ�رد Jىل العيب �لعيب، �نتقادات مرحzا هبا، 
ٔ�ن ن�fقد يف ما تت¡دثون عنه ؤ�� ٔ�شكرمك ؤ�ن �كون املعطيات واحضة، لكن 
عندما �كون العيب فقط، ال يف الترصحي، فال ميكن ٔ�ن üرد Jليه وٕاال هاذ 
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اÙي ٔ�راد ٔ�ن �رتفع �لنقاش الس;يايس املس;توى اÙي Uاء به اNس;تور 
وبتدبري الشmٔن العام ٕاىل مس;توى يليق مبغرب اليوم، يعين غنكونو احXا 

  . فوتنا Jىل البالد دºلنا فرصة
ويف احلديث �خلصوص Jىل موضوع دºل الطرقان يف العامل القروي، 

ىل هاذي مXاس;بة ٔ�يضا �ش نوحض وا�د املبدٔ� 6ين، ٔ�وال ٔ�ن الطرق تنقسم إ 
  :اTٔقسام 4

ٔ�وال اك�ن ما ÷سمي �لطرق ا�يل عندها بعد هيلكي اقfصادي ويه 
الطرق الس;يارة، �ٕالضافة ٕاىل الطرق الرسيعة ودºل التث�Hة، هاذي ختضع 

س;يارة وال  10.000احشال فHه؟ واش ) le trafic(ملعايري، معايري دºل 
 ؟3000وال  2000

متويل من مؤسسات دولية ٔ�و  املعيار الثاين دºل الرشاكة، يعين ٕاما
رشاكة مع اجلهات، ٕاىل ما اكن�ش رشاكة ما ميك�ش توقع هاذ اليش، مث ٔ�يضا 
اNور دºل هاذ الطرق يف التمنية �قfصادية و�ج�عية دºل اجلهات 

  .وهذا هو التوUه
ٔ�� قلت لمك سابقا . احملور الثاين دºل الطرق وهو الصيانة دºل الطرق

هاذي  %64دºل الطرق «راجعت اجلودة دºل الطرق من بmٔن الصيانة 
من الطرق دºلنا،  %45. نقط 5، ضيعنا %54ٕاىل  2012، يف 2002

)patrimoine ( ن ميلTٔ ،ٓن خصنا نعاودو نؤسسه و¤ايلTا�يل هو �م ا
كتفرط يف وا�د احلفرة، يعين ماكتدارش كتويل حفرة îبرية، فzالتايل هذه 

  .القضية دºل الصيانة
�ٕالضافة ٕاىل ذÈ، تmٔيت طرق ما ÷سمى بطرق العامل القروي ا�يل 
مرتبطة، وÈÙ ٔ�� ٔ�فضل نتوافقو Jىل ٔ�ن �سمهيا التمنية القروية، مايش فك 
العزÕ، مبعىن كتدoل مضن مXظومة مfاكمV دºل التمنية القروية، îيدoل 

ق حتدثنا فهيا الطرق، الكهر�ء، املاء، îيدoل فهيا النقل، ا�يل فايت اس;ب
�لمشاريع دºل التمنية الÛرشية، îيدoل فهيا ) J)INDHليه، îيدoل فهيا 

الرب�مج دºل الفال�ة دºل هاذ اòطط اTٔخرض من U�ٔل «منية الفال�ة يف 
بعدها �س�½ري ا�يل يه الفال�ة الكzرية، ويف بعدها �ج�عي مبعىن 

يف العامل القروي، وا�د الفالح الصغري، يدoل فهيا ٔ�يضا تmٔهيل اTٔسواق 
  .العدد دºل اTٔمور ف" يتعلق �لتمنية القروية

ٔ�� ¤ادي نعطيمك اTٔرقام إالخوان دºيل بmٔنه ٕاىل اoذينا الرب�مج التايل، 
ا�يل فهيا العامل القروي وا�يل فHه العامل اجلبيل، ٔ�نه ا�يل اكن مقرر يف 

لكم، ا�يل  8400لساJة لكم، اÙي ٔ�جنز حلد ا 12600الرب�مج، اكن مقرر 
ٔ�جنز، مبعىن �س;بة إالجناز ميكن يل نقول لمك يعين ٕاىل بغيت تقول ا�يل 

  . %84، �س;بة إالجناز %81ٔ�عطيت � �نطالقة 
ٔ�ش;نو هو التوUه ا�يل امشXDا فHه؟ امشXDا يف التوUه دºل ٔ�نه در� 

نعد  وا�د العملية دºل التقHمي دºل الرب�مج الطريق، هاذ التقHمي �ش
�ر�مج Uديد، مسيناه العامل القروي واجلبيل، ابغينا منش;يو حىت �لجبال، مع 
وا�د املعطى ابغيت املنتخبني ٔ�هنم يعرفوه ٔ�ن الكHلومرت يف اTٔرض املس;توية 

يف . مليون، يعين مليون درمه 100يف العامل القروي îميكن يوصل لــــ 
ºل اNرمه، ¤ري �ش مليون د 10اجلبل îيوصل ٔ�حHا� ٕاىل مليار، ٕاىل 
  .كنعطيو املعطى �ش نعرفو ٔ�ش;نو اك�ن

املعطى الثاين ٔ�ن الطرق تنقسم ٕاىل طرق مصنفة من مسؤولية وزارة 
التجهزي، وابغيت الرٔ�ي العام �كون îيعرفها واك�ن الطرق ا�يل يه ¤ري 
مصنفة من مسؤولية امجلاJات القروية واك�ن طرق داoل املدار احلرضي 

Jات، فzالتايل ¤ري �ش نوحضو املسؤوليات �ش ما يقولش مسؤولية امجلا
  .. راه يش

ٔ�ش;نو ا�يل îيحصل �ش ميكن وزارة التجهزي وال وزارة اNاoلية عن 
îيتدار �ر�مج دºل الرشاكة، ٕاجامال  ؟طريق �ر�مج ا�هتيئة ٔ�هنا تتدoل

، %15وامجلاJات القروية الزتمت ب %85الزتمت وزارة التجهزي ب
ا�يل يه الزتمت راه الوترية كتكون رسيعة وا�يل مل تلزتم كنقلبو امجلاJات 

�ش  J200ىل الصيغة ؤ�� ٔ�عطيتمك وا�د الرمق حلد الساJة كنتظرو مليار و
  .ميكن لنا ما تبقى ٔ�ننا نقومو به

وÈÙ، ٔ�� كنقول احXا ملزتمون هبذا الرب�مج، ملزتمون �التفاقHات 
ا من oالل التقHمي ٔ�ننا منش;يو �لقرى حسب الزتام لك طرف، ملزتمون ٔ�يض

واجلبال ا�يل مل تنل النصDب دºلها، مçال ميل كنجيو ٔ�� عندي 
إالحصائيات �ل�س;بة �لجهات، اكينة �ات وصلت ٔ�قالمي فقط وصلت 

واك�ن ٔ�قالمي فعال وصلت .. ، ؤ�� ك�شكر إالخوان ا�يل طرحوا50%
 %80ا نوصلو لــــ Tٔن الهدف ٔ�نن %80اك�ن ٔ�قالمي وصلت  ،54%/50%

  .من �س;بة الولوج
فاحXا ابغينا من oالل مXطق العداÕ ٔ�ننا ند�رو توازن بني هذه اTٔقالمي، 

وجامJة وصلت لــ  %80ويف نفس إالقلمي كتوUد جامJة وصلت لـــــ 
، بطبيعة احلال حتليل هذا اTٔمر هل خيضع ٕاىل نية؟ ٔ�� ما ندoلوش 50%

احXا ابغينا ند�رو التوازن بني هذه اTٔقالمي ف. �لنيات ولكن هذا هو الواقع
وبني هذه امجلاJات مبا فهيا ما طرحمت ٔ�نه املناطق اجلبلية اليت جيب ٔ�ن 
حتظى بعناية oاصة وكنÛرشمك بmٔنه املناطق اجلبلية اTٓن هناك دراسة �ش 
ميكن لنا ند�رو لها مقاربة، جتمع بني التدoل املبارش من oالل الرب�مج وما 

د� وا�د العدد ما ÷سمى �ملصاحل دºل املعدات ا�يل كتد�ر �رامج بني عن
Õاحبال ا�يل در� يف �د Vاكمfىل �و�ت - مJ ٓن ¤ادي نعمموTٔ�زيالل، وا

  .وJىل �زة �ش ميكن منش;يو �لمناطق اجلبلية

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  نعم، نقطة نظام؟.. التعقHبات. شكرا الس;يد الوز�ر

        ::::د احلكمي ب�شامد احلكمي ب�شامد احلكمي ب�شامد احلكمي ب�شامششششاملس�شار الس;يد عباملس�شار الس;يد عباملس�شار الس;يد عباملس�شار الس;يد عب
�م /الس;يد الرئDس، الس;يد الوز�ر يف اجلواب دºلو تيوUه خطاب

�لمعارضة بصيغة إالطالق، و�هتمها بطريقة مضنية بmٔهنا تطرح ٔ�س;ئV لكام 
قربت �نت�ا�ت، احXا ما يف �لناش بmٔنه احلكومة قررت يش انت�ا�ت 
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  .ت�ش «هتم املعارضة بmٔهنا تطرح ٔ�س;ئV قرب �نت�ا�

  :الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  .الس;يد الرئDس، هاذي مايش نقطة نظام

  :املس�شار الس;يد عبد احلكمي ب�شاماملس�شار الس;يد عبد احلكمي ب�شاماملس�شار الس;يد عبد احلكمي ب�شاماملس�شار الس;يد عبد احلكمي ب�شامشششش
مث 6نيا، ¤ري الس;يد الوز�ر، هللا خيليك، ميل توUه ال`م �لمعارضة 
يدقق وحيدد ٔ�ش;نو îيقصد هباد املعارضة Tٔننا جزء من هذه املعارضة، وال 

ºه شوية دHه لنا �م فUل ٔ�ن يوzرتامنق�� Vل ق.  

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
التعقHبات، اللكمة . شكرا الس;يد الرئDس، ولو هاذي مايش نقطة نظام

  .لفريق التجمع الوطين لٔ£حرار

        ::::املس�شار الس;يد محمد Jدالاملس�شار الس;يد محمد Jدالاملس�شار الس;يد محمد Jدالاملس�شار الس;يد محمد Jدال
  .شكرا الس;يد الرئDس

الس;يد الوز�ر، يف احلقHقة خففت شوية Jىل التعقHب دºيل Tٔنك 
يف اجلودة، راه قلهتا، وكنا Uد سعداء  اJرتفت بmٔن اك�ن هناك «راجع

ومفfخر�ن Jىل ٔ�ننا �ش ن�fقلو من ٔ�مثنة معينة ٕاىل مليون دºل اNرمه 
مليون دºل اNرمه يف  �10لكHلومرت يف اTٔرايض املس;توية وحىت ملا يقارب 

  .املناطق الوعرة وصعبة الولوج
احملرتم، ٔ�� ابغيت نعرف اNور دºل ماكتب اNراسات، الس;يد الوز�ر 

اNور دºل ماكتب اNراسات وكذÈ ابغيت نعطيك بعض اTٔرقام دºل 
الرابطة بني امر�رت، ٔ�داروش،  712بعض الطرقات، الطريق اجلهوية رمق 

مليون، ؤ�عتقد ٔ�نك مريت فهيا يوما ما،  400ات «رقعت مبليار وز ٕاتنج
ات ولكن كرîب يف السوîوستمايش زºرة رمسية ولكن زºرة Jادية وابقHيت ت 

. ت ما رديتDش لها البال وما رديتDش الوقت فوقاش تنجزت وفوقاش اüهت
)La garantie ( يشÆ4ما اكيناش، الس;يد الوز�ر، وهللا العظمي ما مكال 

  . ٔ�شهر ما ابقاش اKTٔر دºل الطريق
، 7302ابغيت نقول È، الس;يد الوز�ر، كذÈ الطريق إالقلميية رمق 

  . ن دºل اNرمه، ما ابقاش اKTٔر دºلهامليو 34امر�رت واملاس، 
امر�رت  7304ابغيت نقول È، الس;يد الوز�ر، الطريق إالقلميية رمق 

لكم؟  18اس;نني يف  5عيون ٔ�م الربيع، �J jليك واش تتعرف بmٔن مقاول 
  . اس;نني 5لكم ومقاول هاذي  18

-la sous(ال ـــــــبغيتمك ت�fقلوا و«ردوا البال من ذيك املسÕٔm دياو 
traitance( ل، راها غريبة، راه كتد�ر مشالك، ٔ�ن مقاول �ش تزن � 

 Õرشف املقاوÆ ال Õٔmقل يعطيه السمرسة لوا�د �ٓخر، هاذ املسfالصفقة وي�
  .املغربية، وهنا îيتÛني الغش

ابغيت نقول لمك، الس;يد الوز�ر احملرتم، �خfصار ابغينا هللا يعطيمك 
�يل اعطيتمك �ش ما نزتايدوش يف ال`م مع اخلري من oالل هاذ اTٔرقام ا

املندوبيات اجلهوية وإالقلميية، ابغينا جلنة تنçÛق من اTٔطر دºلمك من وزارة 
التجهزي والنقل ومع املنتخبني ا�يل هام مسامهني معمك يف ٕاطار رشاكة Jىل 
�ش ا�شوفو هاذ الفضي¡ة Tٔن هاذي فضي¡ة نقول È الس;يد الوز�ر، هذا 

  .دºل املساءÕ ودºل احملاس;بة هو اNور
ابغينا الناس ا�يل هنبوا املال العام نفضحومه اليوم، راه ما ميك�ش 
�سمحو يف حقXا، كنا مر��ني وفر�انني �لرب�مج الوطين ولكن اليوم ما 

وما ابغيناهش Tٔن تدمرت ٔ�موال الشعب، داوها اTٔطر  ابقHناش فر�انني �
  ...وداوها

  .احملرتمشكرا الس;يد الرئDس 

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  .اللكمة �لحركة. شكرا الس;يد املس�شار

        ::::املس�شار الس;يد معر مكدراملس�شار الس;يد معر مكدراملس�شار الس;يد معر مكدراملس�شار الس;يد معر مكدر
  .شكرا الس;يد الرئDس

ٔ�وال ابغيت �شكرمك، الس;يد الوز�ر، Jىل التعامل ا�يل كتعاملوا معنا يف 
احXا كفريق حريك، ابغينا üمتناو . الربملان وJىل الرصا�ة ا�يل كهترضوا هبا

ل دÈº ال�ش;يط والزاهر يبان يف ٔ�قرب وقت ٕان شاء هللا Tٔنه È يف العم
  . البدء اصعيب واحلياة اصعيبة واحXا üمتىن È التوفHق

  .شكرا الس;يد الوز�ر

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
اللكمة �لس;يد الوز�ر يف ٕاطار الرد Jىل . شكرا الس;يد املس�شار

  .دقائق 4التعقHب يف �دود 

            ::::الس;يد وز�ر التجهزي والنقلالس;يد وز�ر التجهزي والنقلالس;يد وز�ر التجهزي والنقلالس;يد وز�ر التجهزي والنقل
فرق، Jىل ٔ�ية �ال ولDس عندي ٔ�ي فريق  2ٔ�س;ئV دºل  2ٔ�� عندي 

6نيا ٔ�نين رصحي، وامحلد j مل يثÛت، وإالخوان تيعرفوا حىت سابقا، . 6لث
لكن رصاحيت البد بقدر الرصا�ة اليت �سمع هبا �نتقادات، قV ا�رتام، 

  .رهابقدر الرصا�ة اليت جيب ٔ�ن ÷سمع امجليع رٔ�ينا يف املوضوع بقد
وÈÙ، ٔ�� تنقول احلكومة مس;تعدة ٔ�ن تعطي اTٔرقام، مس;تعدة ٔ�ن 
تعطي الربامج، مس;تعدة ٔ�ن حتاسب �هيب املال العام احلقHقHني، �هيب املال 
العام احلقHقHني مس;تعدة، لكن ٕاىل اكنت عند� معطيات واكنت عند� 

ر�ن معي الو6ئق، ؤ�� تنقول �لسادة املنتخبني مس;تعد�ن، ٔ�� درت مس�شا
داoل اNيوان كDس;تقzلوا الرشاكت ا�يل îي�شاكو، كDس;تقzلوا املنتخبني ا�يل 

ال خصنا .. و�ملناس;بة. îي�شاكو، ٕاىل وفرتوا لنا املعطيات مس;تعد�ن
  .املعطيات

  ...6نيا، هللا جياز�مك �خلري، هللا �ريض Jليمك، خصنا املعطيات

        ::::لس;يد رئDس اجللسةلس;يد رئDس اجللسةلس;يد رئDس اجللسةلس;يد رئDس اجللسةا
الس;يد املس�شار، .. )sans communiquer(الس;يد الوز�ر، عقب 



 2012201220122012    ٔ��ريلٔ��ريلٔ��ريلٔ��ريلدورة دورة دورة دورة     ––––مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن 

28 

 )2012يونيو  26( 1433 شعبان 6

  .اUلس ما عندtش اللكمة، اUلس

  :لس;يد وز�ر التجهزي والنقللس;يد وز�ر التجهزي والنقللس;يد وز�ر التجهزي والنقللس;يد وز�ر التجهزي والنقلا
 - ٔ�� راه دوزت الربملان - احXا مس;تعد�ن �oذو املعطيات، ٔ�حHا� 

كنجيو وتنقولو يف وا�د املنطقة فهيا كذا وكذا، ا�يل تيحصل ملا النائب 
التدقHق îيخرجوا ٕاىل Jني احملرتم îيعطي معطيات دقHقة، جلنة التفDfش و 

ال هاذ اليش راه احXا قامئني وامحلد j املف�ش;ية العامة .. املاكن، ملا îيكون
مت ٕاحHاؤها، ورئDس احلكومة ٔ�عطى التعل"ت �ش الوزارات حتييو 
املف�ش;يات العامة ويقويوها، وابدينا ك�ش;تا¤لو وخرجXا ٕاىل امليدان، ٕاىل 

ات، لكن ملا �كن فقط انطباع Jىل ٔ�ية �ال اTٔقالمي �ش �شوفو مجيع امللف
ليحمي حقوق إال�سان، ومن  هساوش Jىل ٔ�نه Uاء هذا اNس;تور لك� ما تن 

  . حقوق إال�سان ٔ�ن إال�سان مربٔ� ٕاال ٕاذا ثÛت ٔ�ن هناك دليل
احXا فقط ابغينا نتعاونو Jىل مس;توى اTٔدÕ، �لعكس احXا طالبني، 

صفقة س;نوº،  1500زارة التجهزي ٔ�ش;نو تنقولو؟ ما ميك�ش كند�ر ٔ�� يف و 
صفقة س;نوº، وٕاىل ٔ�ضفXا القطاع مبعىن املؤسسات  1500هذا فقط الوزارة 

صفقة، Tٔن املؤسسات  2000مليار دºل �س�½ر نصل ٕاىل  27العمومHة 
العمومHة كتد�ر صفقات îبرية، مبعىن îيف ما ابغى �كون اجلهاز إالداري ¤ري 

حلال دور املنتخبني، مايش غنعلمو إالخوان مكمتل، وهنا تيجي بطبيعة ا
احXا لكنا Jارفني هاذ اليش، اNور دºل الرقابة، Jىل مس;توى امليدان وJىل 

  .مس;توى املؤسسات �ش îيوقع نوع من التاكمل يف هذا اEال
اTٔمر الثاين هو القضية دºل ماكتب اNراسات، اTٓن ت�ش;تغلو Jىل 

ا�يل ¤ادي يدoلنا ٕان شاء هللا لوا�د وا�د امللف من امللفات املهمة، 
وتmٔهيل  املر�V دºل احلاكمة، هو ثالث ملفات، هو نظام دºل تصنيف

) le système de classification et de qualification(املقاوالت 
ودºل ماكتب اNراسات، بل ٔ�يضا نظام دºل التصنيف دºل املقاوالت 

املقاوÕ تنجز، ابغيناها تنجز جبودة  �مني، ٔ�وال 3دºل اòتربات، هاذو 
خصها حترتم التصنيف دºلها، وٕاذا دارت  1و�لتايل ٕاذا اكنت مصنفة رمق 

)la sous-traitance ( مور ا�يلTٔمن ا ÈÙة، و=Hراقب الن�ü ادي¤
املناوTٔ ،Õهنا يه ولو ) la sous-traitance(طالبت مهنم ٔ�نه üراقzو 

مع املقاوالت ا�يل ) la sous-traitance(عندها يف الصنف اTٔول كتعمل 
  ".ب"عندها الصنف 

ماكتب اNراسات نفس املوضوع، üراقهبا، Tٔن جHت لقHت ماكتب 
اNراسات داروا دراسات، وتبني من بعد ٔ�ن اNراسات ما احصي¡اش، 
ابغيت نقول هلم اعطيوين هاذ امللفات îيفاش تدارت هاذ اNراسة، 

دºل املراقب دºل السالمة دºل إالجناز، واòتربات Tٔن يه الضمري 
بطبيعة احلال احXا داoلني يف املرشوع دºل ٕاصالح هاذ النظام مfاكمل، 
املقاوالت، ماكتب اNراسات واòتربات اÙي خيدم ما ٔ�شار ٕاليه السادة 

  .املنتخبني احملرتمني

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
اليس .. الس;يد الوز�ر السؤال اoTٔري املوUه ٕاىل. شكرا الس;يد الوز�ر

دعيدJة اطلب اللكمة، اطلب نقطة نظام وال اطلب امسيتو، ولكن ما 
  .تبقاش «هتجم Jلينا هااكك

الس;يد الوز�ر موضوJه الرب�مج الوطين  السؤال الثالث املوUه ٕاىل
  .الثاين �لطرق، اللكمة �Tٔد السادة املس�شار�ن من فريق اTٔصاÕ واملعارصة

        : : : : د الس;نDيتد الس;نDيتد الس;نDيتد الس;نDيتاملس�شار الس;يد ٔ�محاملس�شار الس;يد ٔ�محاملس�شار الس;يد ٔ�محاملس�شار الس;يد ٔ�مح
  .شكرا الس;يد الرئDس

  .]سم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Jىل ٔ�رشف املرسلني
   الس;يد الرئDس،
  السادة الوزراء،

  الس;يدة الوز�رة احملرتمة،
  ٕاخواين، ٔ�خوايت املس�شار�ن احملرتمني،

الس;يد الوز�ر، يف ٕاطار ٕاسرتاتيجية فك العزÕ عن العامل القروي 
اTٔسايس اÙي تلعبه الطرق القروية يف التمنية �قfصادية  و�لنظر �µور

و�ج�عية، قامت احلكومات السابقة �ع�د �ر�مج وطين �لطرق القروية 
Jىل مر�لتني، كام مت ٕا�شاء صندوق متويل الطرق هبدف الرفع من وترية 

من  %80ٕاجناز الطرق والرفع من �س;بة الولوج ٕاىل الش;بكة الطرقHة �ربط 
  .2015ساكنة القروية �لطرق يف ٔ�فق ال 

لكن، الس;يد الوز�ر، املالحظ ٔ�ن العديد من املشاريع اليت س;بق 
ٕادرا�ا �لرب�مج الوطين �لطرق مت ٕاهاملها والت�يل عهنا �لرمغ من ٕاJداد 
اNراسات ]شmٔهنا، ورصد املزيانيات اخلاصة هبا وهو ما 6�ٔر اس�Hاء îبريا 

لقروية، Jىل سHÛل املثال ٕاقلمي وزان واTٔقالمي Nى ساكنة هذه امجلاJات ا
  . اTٔخرى

مع اختاذها ٕالجناز هذه ز ما يه إالجراءات امل :و�لتايل، الس;يد الوز�ر
الطرق ولطمmٔنة ساكنهتا، وكذÈ وٕاJادة املصداقHة �لحكومة و�لربملان 

  و�لمنتخبني؟ 
  .وشكرا الس;يد الوز�ر

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  .اللكمة �لس;يد الوز�ر لٕالUابة عن السؤال .شكرا الس;يد املس�شار

        ::::الس;يد وز�ر التجهزي والنقلالس;يد وز�ر التجهزي والنقلالس;يد وز�ر التجهزي والنقلالس;يد وز�ر التجهزي والنقل
  الس;يد الرئDس،

ا�يل ت�zغي نوحض ٔ�نه . ٔ�شكر الس;يد املس�شار احملرتم Jىل هذا السؤال
احلكومة كام ٔ�كد� مرارا ملزتمة مبا الزتمت به احلكومات السابقة، Tٔن هذه 

  . لتناوب مع �س;متراريةاNوÕ واحلكومات تmٔيت يف ٕاطار التداول وا
6نيا ٔ�نه هذه الربامج �س;متر فهيا ونقوم بعملية التقHمي دºلها، وزان 
�خلصوص عندها وا�د اخلصوص ٔ�ذîرها، اخلصوصية اTٔوىل ٔ�نه ملا Æشلك 
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tعامÕ وىل مقسوم Jىل جوج مد�رºت ٕاقلميية îيد�روا الش;بكة الطرقHة 
ية دºل س;يدي قامس واملد�رية ٔ�نمت Jارفني املد�رية إالقلمي . دºل وزان

إالقلميية دºل الشاون، فاال�س=ام بني هاذ جوج املد�رºت ما �اصلش، 
ٔ�ول قرار اoذيناه وoربت به السادة املنتخبني سابقا ٕا�داث مد�رية ٕاقلميية 
يف وزان �ش �oذ الش;باكت ا�يل يه مسؤوJ Õلهيا، �ش تويل يه 

توصل وا�د الطريق حىت �ل¡دود مع مسؤوÕ عن الرب�مج، Tٔن كتعرفوا ك 
الشاون وكت¡Ûس املد�رية إالقلميية، واTٔخرى Jاود 6ين مىت ¤ادي تربمج، 

يعين مfناس;بة، فzالتايل امشXDا   (synchronisée)فالربجمة ما تتكو�ش 
  . يف هاذ �جتاه

ٔ�يضا خنربمك بmٔنه بعد ما Uاء السؤال اoذيت املعطيات Jىل إالقلمي دºل 
 الطرق، ميكن يل نقول لمك بmٔنه اTٓن اعطينا �نطالقة دºل وزان وJىل

، تعطات ٕانطالقة �جناز Tٔن كنا ت�ساينو املصادقة Jىل املزيانية، لكم 136
انمت كتعرفوا بmٔن هاذ اليش مرتبط �ملزيانية، مث اNراسات Uاهزة، ووUد� 

از دºل مبعىن مرشوع دºل إالجن  (project d’exécution)مبا ÷سمى بـــ
  . لكم 141

حىت يف السؤال دºلمك ورد وا�د الطريق معينة، ٔ�]رشمك بmٔهنا داVo يف 
�نطالقة دºلو ٕان شاء هللا قريبا، فضال  هاذ اليش ا�يل ¤ادي تعطى �

Jىل ما تبقى ¤ادي �كون ٕان شاء هللا يف �ر�مج الثالث دºل العامل القروي 
  .دºل املناطق اجلبلية

        ::::جللسةجللسةجللسةجللسةالس;يد رئDس االس;يد رئDس االس;يد رئDس االس;يد رئDس ا
اللكمة �لس;يد املس�شار يف ٕاطار التعقHب Jىل . شكرا الس;يد الوز�ر

  .اجلواب

        ::::املس�شار الس;يد ٔ�محد الس;نDيتاملس�شار الس;يد ٔ�محد الس;نDيتاملس�شار الس;يد ٔ�محد الس;نDيتاملس�شار الس;يد ٔ�محد الس;نDيت
شكرا الس;يد الوز�ر Jىل اجلواب، فقط، الس;يد الوز�ر احملرتم، ٔ�� �لك 
رصا�ة �لس;نني طويV وحنن نتلكم Jىل هذه الطرق، وطرقXا لك اTٔبواب 

احملرتم، اتضحت لنا Jىل ٔ�ن هناك مغرب �فع و�لتايل، الس;يد الوز�ر 
  . ومغرب ¤ري �فع

و�لتايل، ٕاقلمي وزان، الس;يد الوز�ر، ال ÷رشف ال الساكنة وال إالقلمي 
الطرق، الس;يد الوز�ر، من العيب . وال املنتخبون وال الربملان وال احلكومة

لوز�ر احملرتم، �ش تبقى نظرا مجلاليهتا ؤ�ود�هتا و¤ا�هتا ويه حمارصة، الس;يد ا
مع العمل اك�ن هناك جامJات ا�يل تfDوفروا Jىل إالماكنيات دفعت احلصة 
دºلها، هناك Jىل سHÛل املثال جامJة زويم دفعت احلصة دºلها ما �زيد Jىل 
س;ن�ني ٔ�و ثالثة ٔ�و ٔ�ربعة، جامJة موقريصات، الس;يد الوز�ر، تعاين من 

ºل دHلها، يف املداخºلها، و�لتايل واش هاذ الناس نقص �اد يف املوارد د
  كتب Jلهيم ٔ�ن يبقاو يف اTٔرض معذبني؟ 

و�لتايل، الس;يد الوز�ر، هناك تضامن حكويم، امجلاJات اليت ال تتوفر 
Jىل إالماكنيات فHجب Jليمك مراسV امجلاJات احمللية ووز�ر اNاoلية احملرتم 

لتايل ما عند�ش هو اÙي حيل حملنا، احXا در� رسائل Jديدة ومfنوJة، و�
يش قدرة ٔ�خرى ¤ري هاذ اليش هذا، راسلنا اجلهات املعنية من U�ٔل احلل 
حملنا من U�ٔل متويل هذه الطرق، و�لتايل، الس;يد الوز�ر، من العيب �ش 

س;نة وما ٔ�كرث ويه تعDش يف  70س;نة ٔ�و  60تبقى هاذ الساكنة تعDش 
  .�اÕ مزرية ومرتدية لس;نوات طوال

الوز�ر، البد ٔ�ن تبذلوا جمهودا �ٓخر، و�لتايل، الس;يد  و�لتايل، الس;يد
، هاذو �س كتعطى تعل"ت حزبية، %80الوز�ر، هاذ الناس ا�يل قلت 

  . ٕاىل ¤ري ذÈ، يف املثل من U�ٔل ٕارضاء الرؤساء دºهلم والربملانيني دºهلم
و�لتايل، الس;يد الوز�ر، ٔ�� ٔ�عترب Jىل ٔ�نه هناك مغرب �فع ومغرب 

ع، و�لتايل هذا هو الهدف ا�يل جعلنا ند�رو هاذ اTٔس;ئV دامئا ¤ري �ف
ومن العيب، . ؤ�بدا، ودامئا ؤ�بدا نود الوصول من U�ٔل �ل هاذ إالشاكلية

الس;يد الوز�ر، ٔ�ن نعيب Jىل احلكومة �رمهتا هو احلكومة ما ابغاÆش 
Æس;تغل هاذ الرثوات، هاذ املياه، الس;يد الوز�ر، وهاذ اTٔودية وهاذ 

ال، س;ت¡ل، الس;يد الوز�ر، وا�د العدد دºل اTٓفاق Jىل الساكنة، اجلب
ÕوNىل خزينة اJ و�لتايل، الس;يد الوز�ر، البد ٔ�ن . وس;تعود �خلري العممي

  .تبذلوا ما يف وسعمك حىت نصطف وüهتيmٔ ونلتحق îساdر ٔ�قالمي اململكة
  .وشكرا

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
لوز�ر يف ٕاطار الرد Jىل اللكمة �لس;يد ا. شكرا الس;يد املس�شار

  .التعقHب

        ::::الس;يد وز�ر التجهزي والنقلالس;يد وز�ر التجهزي والنقلالس;يد وز�ر التجهزي والنقلالس;يد وز�ر التجهزي والنقل
الس;يد املس�شار احملرتم، ٔ�تفهم بطبيعة احلال Tٔن مXتخب اTٔمة البد من 
اNفاع Jلهيا، وكنقول È معك احلق اكمال، بطبيعة احلال هذا هو اNور 
دºل املنتخبني وهذا واجب، هذا حق املنتخبني وهذا الواجب Jىل 

  . مةاحلكو 
 ÕداJ ىلJ ٔحرص لك احلرصmؤ�لزتم، ورصحت هبا مك مرة، ٔ�نه س
 Vمر �لطرق ٔ�و بغريها،  هاذي مر�Tٔتوزيع املشاريع املربجمة، سواء تعلق ا
Uديدة، دس;تور Uديد، مXطق احلاكمة لDس فقط يف تدبري اTٔموال، ولكن 

  . ٔ�يضا يف توزيعها بني اجلهات واTٔقالمي
زان مçل وا�د العدد دºل اTٔقالمي، ونقولوها و�لتايل، كام قلت لمك و 

وüكونو رص�اء، ا�يل ما وصل�ش ال�س;بة Jىل اTٔقل �لمعدل الوطين، اك�ن 
Õٔ�زيالل، اك�ن وا�د العدد -ٕاقلمي �و�ت، اك�ن �ة الغرب، اك�ن �ة �د

  ... ال ٔ�حصهيا اكمV، و�لتايل
Tٔن عندي  ولكن ميكن يل نقول لمك بmٔنه موقريصات فايت اس;تفادت،

 î)en cours deيلومرت، اTٓن ا�يل هو  10الرب�مج، اس;تفادت يف 
lancement ( È يلومرت، يعين ما بني موقريصات  28وراه اعطيهتاî

ووزان، زويم اTٓن ¤ادي تنطلق فهيا، �نطالقة ¤ادي تعطى لوا�د 
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ÈÙيلومرت مبعىن اكينة يف الربجمة، وî لك  الطريق ا�يل قريبة توصل لعرش�ن
ما هو مربمج ولك ما هو ملزتم به ولك ما هو دفعت فHه امجلاJات احلق 

  .دºلها حنن نلزتم به
�ل�س;بة �لجامJات ا�يل ما عندهاش إالماكنيات، �ش üكونو واحضني، 
مسؤولي�Xا حنن îوزارة، وسmٔ«لكم من بعد Jىل التضامن ٕاذا اكن الوقت، ٔ�ننا 

، ولكن ٔ�يضا مسؤولي�Xا ٔ�ن نعرض نعاونو امجلاJات ونقومو �Nور دºلنا
املشالك دºل امجلاJات ا�يل ما عندهاش يف ٕاطار ما ÷سمى برب�مج ا�هتيئة، 
ولكن نقول لمك حىت رؤساء امجلاJات خصهم يتحرîوا واملنتخبني، Tٔنه Jاود 
6ين احXا ما ¤اد÷ش نوليو يف بالصهتم، بالصة رؤساء امجلاJات، Tٔنه اك�ن 

ا îيطلبوا مXا ندoلو Nاoل املدن �ش نعاونومه Jىل حىت املدن اتصلوا بن
الطرق، هاذي مايش مسؤولية وزارة التجهزي، ولكن مس;تعد�ن ندoلو يف 

نتعاونو Jلهيا �ش ميكن لنا منيو املدن ... رشاكة يف اNراسات، يف رشاكة يف
  .دºلنا والقرى دºلنا

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  .سامهتمك يف هذه اجللسةرمك Jىل م كشكرا الس;يد الوز�ر، و�ش

ن�fقل ٕاىل السؤال املوUه ٕاىل الس;يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والب�Dة 
اللكمة �Tٔد السادة املس�شار�ن من فريق . حول تعطيل احملراكت الكهر�ئية

  .�حتاد اNس;توري

        ::::املس�شار الس;يد محمد ٔ�قzيباملس�شار الس;يد محمد ٔ�قzيباملس�شار الس;يد محمد ٔ�قzيباملس�شار الس;يد محمد ٔ�قzيب
ني و�ٓ� وحصابته ]سم هللا الرمحن الرحمي، وصىل هللا Jىل ٔ�رشف املرسل

  .               ٔ�مجعني
  الس;يدة والسادة الوزراء احملرتمني،

  ٕاخواين املس�شار�ن احملرتمني،
تعرف املناطق القروية، وخصوصا املنطقة الشاملية، تعطيال دامئا 
�لمحوالت الكهر�ئية، مما يؤدي ٕاىل ٕاتالف العديد من ا�Tٔزة Nى الساكن 

   .ؤ�خص �îÙر ٕاقلمي الشاون
مبعين ملا كنتلكمو، الس;يد الوز�ر، Jىل ٕاقلمي الشاون كنتلكمو Jىل 
املنطقة القروية دºل ٕاقلمي الشاون وامجلاJات اEاورة ٔ�ي دºل املنطقة دºل 
الشاون، حبيث ٔ�ن ¤ادي نقول لمك بعض امجلاJات ا�يل îهيمها هاذ اTٔمر 

ية، يه جامJات وا�يل يه كتعاين من هاذ التعطيل دºل احملوالت الكهر�ئ 
 6بين صبيح، شوف دا� �ش نعرفو ٔ�ن فعال ٕاذا كنتو ٔ�نمت يف احلكومة 

اشهر احXاº �س;مترارية دºل إالدارة كنحملو املسؤولية �لجميع، مادام اك�ن 
  . اس;مترارية إالدارة ينص Jلهيا القانون، كمنش;يو احXاº يف اس;مترارية اTٔداء

دºل �موروت، اك�ن ٔ�وزاكن، اك�ن  اك�ن جامJة بين امسيح، اك�ن جامJة
�ن صالح، اك�ن بين مXصور، ٔ�و�ن، ان�Hواة، وٕاىل ¤ري ذÈ من امجلاJات 
القروية ا�يل كتعاين من هاذ العاهة ٔ�و ال هاذ املشلك العويص ا�يل îيجعل 

  . هياجر املنطقة دºلو من U�ٔل هاذ املشالك ا�يل اكينة ٔ�ن املواطن ميكن �

الطامق املوجود، �ش نقولو لكمة احلق، الطامق وJىل الرمغ من ٔ�ن 
املوجود �ملنطقة يقوم بواجzه التقين وإالداري مشكورا، فٕان ما يعرفه 
�ر�مج tهربة العامل القروي من صعو�ت يفوق ٕاماكنيات وقدرات الطامق، 
حHث ٔ�ن ال�ساهل مع بعض الرشاكت اليت ٔ�جنزت املرشوع، فعال Tٔن 

ذاîرÆش Jىل هاذ الرشكة �حلق هذا واقع، تسؤال ما الرشكة رمبا اكن يف ال 
الرشاكت اليت ٔ�جنزت املرشوع ٔ�دى ٕاىل غياب اجلودة يف اTٔشغال، حHث 
جسلت �االت سقوط اTٔمعدة ٔ�و Æسوسها وهذا هو ا�يل ٔ�دى انقطاع 
. الكهر�ء �س;مترار، وهذا هيدد حHاة املواطنني ]سقوط اخليوط الكهر�ئية

  . ة تثري اس�Hاء بعض الساكنهذه اTٔعطاب املتكرر
ولهذا، Æ�ٔساءل، الس;يد الوز�ر، ما يه إالجراءات املزمع اختاذها من 

  طرف وزار«مك؟ 
  .وشكرا

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
اللكمة �لس;يد الوز�ر يف ٕاطار اجلواب Jىل . شكرا الس;يد املس�شار

  .السؤال

        ::::الس;يد فؤاد اNو�ري، وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبDالس;يد فؤاد اNو�ري، وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبDالس;يد فؤاد اNو�ري، وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبDالس;يد فؤاد اNو�ري، وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والب����Dةةةة
  .كرا الس;يد الرئDسش

  .شكرا الس;يد املس�شار احملرتم
هاذ السؤال �م Uدا وتيÛني �üكzاب دºلمك Jىل املشالك احمللية 

  . واملشالك دºل املنطقة ا�يل كمتثلوا يف هاذ اEلس املوقر
ا�يل ابغيت نعطيمك، نعاود وüكرر �ل�س;بة �لرب�مج الوطين دºل «زويد 

�م Uدا و�ر�مج منوذ¤ ال �ل�س;بة �لمغرب وال القرى، هذا �ر�مج خضم و 
Èويل كذNىل الصعيد اJ ولية يعينµ� ول املنطقة وال �ل�س;بةN ل�س;بة� .  

هذا �ر�مج Uد �م، حHث �س�½ر دºلو، الغالف املايل س;نوº يبلغ 
مليار درمه س;نوJ ºىل حسب لك Jام ؤ�ش;نو  2حىت  200ما بني مليار و
مكXنا من «زويد  2010ٕاىل  95ٕاذن هاذ الرب�مج مXذ . ربمجهو ا�يل اكن م

من  %97,5وا�د ال�س;بة، اNواو�ر ا�يل مزود�ن اTٓن �لطاقة الكهر�ئية 
دواو�ر العامل القروي، وهذا ٕاجناز ا�يل تDرشفXا وتDرشف امجليع، ال حكومة 

  .وال �رملان
طقة دºل �ل�س;بة �لمشالك ا�يل «لكمت Jلهيم يف الناحHة دºل املن

الشاون، خبصوص هاذ املشالك، اك�ن تعطيل يعين احملوالت الكهر�ئية 
�ملنطقة، oاصة �ل�س;بة �لمحوالت دºل اجلهد دºل ف�ة اجلهد املتوسط، 
وهذا تيجي من معلية اخfالس الطاقة Jىل نطاق واسع يف هذه املنطقة 

ات oاصة يف ٕاقلمي الشاون، وذÈ من oالل الربط العشوايئ �لمض�
املوضوJة Jىل طول اTٔودية وداoل اTٓ�ر جللب املياه وسقي حقول القXب 

  . الهندي، خصوصا oالل املومس املايض اÙي عرف اجلفاف هبذه املنطقة
ٕاذن هذه العمليات العشوائية يه يف ٔ�¤لب اTٔحHان يه اليت ختلق هذه 
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�خfالالت وهذه �ضطرا�ت وختلق كذÈ خساdر �مة وخساdر 
ة ال �ل�س;بة �لمكfب الوطين �لامء والكهر�ء وال �ل�س;بة �µوÕ جس;مي

  .tلك، و�ل�س;بة كذÈ �لساكنة دºل هذه اجلهة
  . وشكرا

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  .التعقHب الس;يد املس�شار. شكرا الس;يد الوز�ر

        ::::املس�شار الس;يد محمد ٔ�قzيباملس�شار الس;يد محمد ٔ�قzيباملس�شار الس;يد محمد ٔ�قzيباملس�شار الس;يد محمد ٔ�قzيب
  .شكرا الس;يد الرئDس

انونية هو العقد رشيعة املتعاقد�ن، ابغيت نقول �لس;يد الوز�ر القاJدة الق
ٔ�نمت مككfب وطين �لكهر�ء، امعلتوا وا�د العقد مع املواطن �ش «زودوه 
�لكهر�ء، ٕاذن ما Jليمك ٕاال فوقاش ما اكن حمول اكن فHه عطب ٕاال �ش 

  .تصلحوه �ش «زودوه �لكهر�ء
شكرهتم هاذ اجلواب ا�يل Uاوبتوين îيقولوا املد�ر اجلهوي، Jىل لك ٔ�� ا

  . �ش ما نرتاجعش يف ال`م دºيل، الس;يد الوز�ر
ٔ�تmٔسف ü�ٔمك «هتمون املواطنني دºل املنطقة ٔ�هنم كDرسقوا الضو، ٔ�� 
نقول لمك وا�د القضية، منيش معمك ٔ�بعد من ذÈ، احXا ٕاذا اكنت يش 
رسقة دºل الكهر�ء ٔ�و هذا اكع، عندمك املراقzني دºلمك، وٕاذا ضبطتو وا�د 

ما  طن كDرسق ذاك الضو، معلوا معه إالجراءات القانونية، مبعىناملوا
ميكXلكش حىت حتيد لو ذاك الكهر�ء، كتعملوا الغرامة حفال ا�يل îيعلموا 

  . رشكة ٔ�ماند÷س
هنا مايش هو املشلك دºل الرسقة دºل الكهر�ء، املشلك فني هو؟ 

قامس، الربط  هو الربط ا�يل عندمك لهاذ املناطق وعندمك الربط من س;يدي
اك�ن من ٕاقلمي س;يدي قامس، �لضبط من اEاعرة اك�ن الربط دºل 

  . الكهر�ء، هاذي اTٔوىل
 610نيا، الس;يد الوز�ر، احXا ملا تعمل هذا املرشوع ما يفوق Jىل 

س;نني، ٔ�نمت Uاوبتوين Jىل الرمق Jىل الصعيد الوطين، ٔ�� ٔ�«لكم معمك Jىل 
ملا تعمل هاذ املرشوع . ا�يل îيعاين مهنا املواطنالرمق دºل املنطقة واملعا�ة 

دار، ولو ¤ادي نقولو ما «زادوش  200دار والت اليوم  60اكنوا مçال 
  ...املواطن والسكن دºل املواطن، هاذ التقXيات اجلديدة دºل الصوندا

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  .شكرا

        ::::املس�شار الس;يد محمد ٔ�قzيباملس�شار الس;يد محمد ٔ�قzيباملس�شار الس;يد محمد ٔ�قzيباملس�شار الس;يد محمد ٔ�قzيب
تعاملتوا مع �خوان اكملني، الس;يد  هللا خيليك ¤ري دقHقة، îيف ما

  ...   الرئDس، تعامل معاº ¤ري جوج دقايق، ¤ري يف القضية دºل
س;نني ما  10ف" خيص القضية دºل الصوندا، ما اكن�ش، هاذي 

الساكن �ش يعملوا وا�د  3اكن�ش، واش هذاك املواطن ¤ادي جيمتعوا 

ها هو  ؟ما Jاطهيمش الضواملرشوع دºل الصوندا ويعملوا البومzا، ؤ�نت 
  .وىل اس;هتالك دºل الكهر�ء

خص ٕاJادة الصيانة وîيخص ٕاJادة اNراسات يف ذاك املنطقة، راه 
والس;يد الوز�ر، هللا جياز�مك خبري، احXا نتفاءل مXمك  الناس مكرفسني،

  ...oريا، احXا ما كنقولوش احXا هنا، مازال اشكر� لمك الناس دºلمك
  .شكرا الس;يد الرئDس

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  .اللكمة �لس;يد الوز�ر. شكرا الس;يد املس�شار

        ::::الس;يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبDالس;يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبDالس;يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبDالس;يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والب����Dةةةة
  .شكرا الس;يد الرئDس. شكرا الس;يد املس�شار

يعين هاذ التدoل دÈº مقzول Tٔنك تدافع Jىل املنطقة، وهذا تدoل 
  . مقzول، ويعين احXا عند� هاذ املعلومات

ميكن يل نقول È هو ٔ�ن يف هاذ املنطقة مت رصد مXذ بداية  ٔ�� ا�يل
�اÕ اخfالس  600ٔ�شهر، ٔ�زيد من  6، يعين ٔ�قل من 2012س;نة 

�لكهر�ء، ومعظم هذه احلاالت �لغاية اليت «لكمت J Èلهيا، يعين 
الس;تعامل هذه الكهر�ء بصفة عشوائية �لمض�ات ول£ٓ�ر، هذا مضبوط 

ل التقXية دºل املكfب الوطين �لكهر�ء واملاء واك�ن تدoالت دºل الوسائ
الرشوب، وراك اشكرت املسؤولني التقXيني والطامق التقين دºل املنطقة 

  . ا�يل تيلعب اNور دºلو
ولكن حىت îيف قلت، اك�ن وا�د العقد ما بني اجلهتني، يعين وا�د 

ه ــــــكون فHالعقد ما بني الزبون والعقد ما بني الواكÕ، ولكن هاذ العقد تي
)le cas de force majeure( ارف العقد، ما اكي�ش يشJ يعين راك ،

عقد ا�يل تيقول È يف مجيع احلاالت تيكون عندك «زويد، تيكون عندك 
  . الزتويد يف �اJ Õادية وحسب ظروف Jادية

ٕاذن �اÕ اخfالس الطاقة ويعين احملوالت ]شلك عشوايئ، هاذي 
اÕ راه مايش ¤ري يف املغرب، رامك كتعرفوا بmٔنه يف مايش �اJ Õادية وهاذ احل

  .مجيع اNول
اTٓن تتعرفوا يعين مع ارتفاع سعر املعادن اك�ن �االت ٔ�خرى تيعاين 
مهنا املكfب الوطين �لكهر�ء وكذÈ املكfب الوطين �لسكك احلديدية 
مçال، اك�ن مçال بعض احلاالت مçال تDرسقوا ذاك الاكبالت Tٔن عندمه 

القمية �مة، وهاذ احلاالت ما ميك�ش ال السلطات، وهناك ت�شكرو  وا�د
السلطات احمللية وت�شكرو كذÈ املنتخبني دºل اجلهة، Tٔنه تيخص �كون 
وا�د التعاون دºل مجيع القوى، ال الس;ياس;ية وال السلطات، لتعبئة 
املواطنني �ش يفهموا ٔ�ش;نو يه اTٔرضار ا�يل تي�لقوا وتيكون كذÈ بعض 

حلاالت ا�يل «ميكن «كون عقوبة من �حHة امللفات ميش;يو �لقضاء، «ميكن ا
�كون، ولكن ٔ�ظن التعبئة والتوعية دºل املواطنني تيخصنا مجيعا خندمو 

  . فهيا
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  .وشكرا الس;يد الرئDس

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  . شكرا الس;يد الوز�ر

، السؤال الثاين واoTٔري موضوJه خمطط احلكومة يف اEال الطايق
  . اللكمة �Tٔد السادة املس�شار�ن من الفريق �س;تقاليل

        ::::املس�شار الس;يد محمد بلحساناملس�شار الس;يد محمد بلحساناملس�شار الس;يد محمد بلحساناملس�شار الس;يد محمد بلحسان
  .شكرا الس;يد الرئDس

  .]سم هللا الرمحن الرحمي
  الس;يدة والسادة الوزراء،

  ٕاخواين املس�شار�ن،
لقد ٔ�ولت احلكومfان، السابقة واحلالية، ٔ�مهية oاصة لتعبئة إالماك�ت 

لطاقات املت=ددة، وذÈ من oالل تنفHذ الرب�جمني الوطنية من الطاقات وا
الهامني املندجمني ٕالنتاج الطاقة الرحيية والشمس;ية و¤ريها من الطاقات، 
ولتمنية قدرات �نفfاح الطايق لالس;تعامل كذÈ يف القطاع السكين 
وتوظيفه وتوس;يع داdرة �س;تفادة مXه Jىل اكفة اTٔصعدة اجلهوية والوطنية، 

يف اكفة اEاالت لتحقHق �كتفاء اÙايت من الطاقة، هذا من  واس;ت�دامه
  . �ة

ومن �ة ٔ�خرى، العمل Jىل تطو�ر إالماك�ت الطاقHة، وذÈ هبدف 
تصد�ر الكهر�ء وoاصة من ٔ�صل مf=دد، واÙي ÷شلك ٔ��د ��شغاالت 
الهامة لتمنية ٕانتاج الكهر�ء من مصدر الطاقات املت=ددة من طرف 

يشء اÙي حيتاج ٕاىل «كو�ن تقXيني وoرباء يف هذا امليدان اخلواص، ال
اÙي ٔ�صبحت بالد� «راهن Jىل جناعته، نظرا Tٔمهيته التمنوية ودوره 
احليوي واملمتثل يف �نفfاح Jىل العامل ومدى قدرته Jىل اس;تقطاب ٔ�كرب 
Jدد من املس�مثر�ن الوطنيني واUTٔانب، نظرا لتعدد خصائصه وممزياته 

Tٔ� Vساس يف احلفاظ Jىل الب�Dة من التلوث وقدرته Jىل �س;مترارية واملمتث
  . يف الت=ديد

وكذÈ، الس;يد الوز�ر، ابغينا �ش «كون Æسهيالت �لرشاكت �ش 
ميكن هلم يدoلوا يف هاذ �س;مترار، ما �كو�ش ¤ري �حfاكر من وا�د 

  . الرشكة و�دة يف هاذ اEال دºل هاذ القطاع احليوي
البد من التفكري يف وضع واس;تكامل إالطار ال�رشيعي والتنظميي Ùا، ف

�لكهر�ء والطاقات املت=ددة، والن=اJات الطاقHة والسالمة واTٔمن النووي 
وإالشعاعي، وتطو�ر معل معهد البحث يف جمال الطاقة الشمس;ية والطاقات 

معات اجلديدة، اليت تعترب بدورها ٔ�داة حقHقHة ملواîبة معل الرشاكت واجلا
واملعاهد العليا من U�ٔل ٕا�شاء حرف Uديدة ذات قمية مضافة، ت�Hح فرصا 

  . îبرية �لش;باب يف ولو�م لسوق الشغل
وكذÈ، الس;يد الوز�ر، ابغينا �ش تعطيو لهذا املرفق احليوي لتتوفر 

ش;يدية ا�يل كتوفر فهيا هاذ مؤهالت اJىل بعض اTٔقالمي، مçل ٕاقلمي الر 

�مة �ش هاذ إالقلمي ÷س;تافد من هاذ املرفق  الشمس والرحي يف مXاطق
  . احليوي

ما يه إالسرتاتيجية احلكومHة من U�ٔل  :Ùا، �سائلمك الس;يد الوز�ر
  تنفHذ خمططها يف اEال الطايق؟

  .وشكرا

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  .اللكمة �لس;يد الوز�ر لٕالUابة Jىل السؤال. شكرا الس;يد املس�شار

        ::::دن واملاء والبDدن واملاء والبDدن واملاء والبDدن واملاء والب����Dةةةةالس;يد وز�ر الطاقة واملعاالس;يد وز�ر الطاقة واملعاالس;يد وز�ر الطاقة واملعاالس;يد وز�ر الطاقة واملعا
  .شكرا الس;يد الرئDس

  . شكرا الس;يد املس�شار Jىل هاذ السؤال
ؤ�� هذا تيmٔكد Jىل �ه�م الشخيص دÈº لهاذ املسÕٔm دºل الطاقة، 

س;نة، اكن  30ؤ�� ٔ�عرف يف العائV دÈº، الواN دÈº هاذي ٔ�كرث من 
ة الشمس;ية دºل «لكم Jىل الطاقة الشمس;ية واNور الرائد دºل الطاق

املغرب، ا�يل هو ميكن لنا نقولو هذاك هو البرتول اTٔخرض دºل املغرب، 
  . شكرا Jىل هاذ السؤال املهم

املغرب اTٓن : ٕاذن قzل ٔ�ن ٔ�جHب �لتدقHق، نعطي بعض املعطيات
من �حfياUات الطاقHة دºلو، والفاتورة الطاقHة  %95÷س;تورد ٔ�كرث من 

س;نوات  6اخلام، يعين يف ظرف  اoيلنتوج اNمن امل  %11تصل اTٓن ٕاىل 
من املنتوج اNاoيل اخلام وصلت  %�4,8ليوم تضاعفت، اكنت  2006من 

  . من املنتوج اNاoيل اخلام 2011يف  %11ل
يف نفس الوقت، الطلب Jىل الكهر�ء �رتفع س;نوº، ويف العرشية ا�يل 

 2012و 2011يف الس;نة، ويف  %7دازت ارتفع بوا�د املعدل يفوق 
من الكهر�ء، هذا مؤرش دºل التقدم �ج�عي  %8,5وصلنا ل

و�قfصادي، ولكن يف نفس الوقت تيجعل وا�د الضغط Jىل إالنتاج 
  . دºل الطاقة وoاصة الكهر�ء

فاحلكومة بلورت ٕاسرتاتيجية مXدجمة، يعين الهدف دºلها هو ضامن 
قاللية الطاقHة، ويف «زويد السوق �ملوارد الطاقHة وكذÈ «كر÷س �س;ت

  : هاذ الصدد يعين ٔ�مه بنود هاذ إالسرتاتيجية، اك�ن جوج بنود
حتسني الن=اJة الطاقHة، يعين لنفس �س;هتالك اك�ن اقfصاد يف  ،ٔ�وال

 2020يف ٔ�فق  %12الطاقة، والهدف دºلنا هو حتسني هاذ الن=اJة بــ 
  ؛ )من �قfصاد 12%(

. ب�س;بة مرتفعة من الطاقات املت=ددة و6نيا، ٕا�شاء �قة طاقHة مfنوJة
نوصلو  2020وهذا عند� ثالث �رامج، والهدف دºلنا هو يف ٔ�فق 

من الطاقة  %14من القدرة إالنتاجHة من الطاقة الرحيية، و %14ل
من الطاقة الهيدروtهرمائية �ش نوصلو يف اEموع ٕاىل  %14الشمس;ية و

  .ددةمن القدرة إالنتاجHة من الطاقات املت= 42%
وهذا ¤ادي جيعلنا من اNول الرائد�ن Jىل الصعيد العاملي، وهذا ¤ادي 
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ماليني ونصف طن من البرتول،  2جيعل كذÈ وا�د �قfصاد دºل 
مليون طن  9وهذا ¤ادي يدمع �س;تقاللية الطاقHة، كذÈ وا�د النقص 

. تدامةمن 6ين î�ٔس;يد الكربون وهذا Uد ٕاجيايب �ل�س;بة �لب�Dة والتمنية املس; 
مليار دوالر،  13حىت  12والغالف إالجاميل دºل هاذ املرشوع هو ما بني 

  . مليار درمه يف هاذ العرشية، وهذا �م Uدا 120حىت  110يعين 
واخfارت احلكومة هاذ �س�½رات يف ٕاطار التعاون ما بني القطاع 

راه قريبا  العام والقطاع اخلاص، ويعين املنجزات رامه اكينني، وٕان شاء هللا
  .¤ادي نعلنو Jىل يعين احملطة دºل الطاقة الشمس;ية دºل ورزازات

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
اللكمة �لس;يد املس�شار يف ٕاطار التعقHب Jىل . شكرا الس;يد الوز�ر

  .اجلواب

        ::::املس�شار الس;يد فؤاد قد�رياملس�شار الس;يد فؤاد قد�رياملس�شار الس;يد فؤاد قد�رياملس�شار الس;يد فؤاد قد�ري
  .]سم هللا الرمحن الرحمي

  الس;يد رئDس احملرتم،
  الس;يدة الوز�رة،

  وزراء،السادة ال
  الس;يدة املس�شارة احملرتمة،

  السادة املس�شار�ن احملرتمني،
�شكر الس;يد الوز�ر Jىل رده، حىت وٕان ضاق به اEال الزمين �لتوسع 
ٔ�كرث، ولكن Jىل ٔ�ي �شكرك Jىل ردك املفهم والناطق ٕ�يضا�ات 
ومبعطيات رمقية، قرب�Xا وقربت املت�zع لهذه اجللسة من حمكة ودينامHة 

  . الطاقHة �لمملكة املغربيةالس;ياسة 
يف الواقع سؤالنا اليوم، الس;يد الوز�ر، هو مXاس;بة يعرب من oاللها 
الربملان، مكؤسسة Æرشيعية ورقابية، Jىل مzاركته التامة �لتوUه إالسرتاتيجي 
يف اEال الطايق، هذا التوUه اÙي �دد معامله UالÕ امل~ ٔ�عز هللا ٔ�مره، 

ان Jىل اخنراطه يف لك ما من شmٔنه ٔ�ن حيمل هذا هو مXاس;بة ليؤكد الربمل
اòطط الطايق املغريب Jىل هودج الفعالية واملردودية العالية، ومXاس;بة 

  . كذÈ لتمثني لك املبادرات الرامHة ٕاىل تعز�ز مفهوم الن=اJة الطاقHة
هذه الن=اJة الطاقHة اليت ال üريدها فقط ٔ�و جمرد ٕادماج لفظي تداويل 

ك ٔ�و يتغيا مواîبة املوUة البي|Hة ٔ�و موUة الطاقات املت=ددة، موUه لالس;هتال
ولكن üريد من الن=اJة الطاقHة ٔ�ن «كون ثقافة ؤ�ن «كون هدفا، Æسرتخص 

  . يف سHÛ} لك اجلهود املادية واEهودات الفكرية
üريد منوذUا و«رîيبة جتمع بني تنويع وتوس;يع ال�س;يج الطايق من �ة، 

  .الطاقHة اجلديدة يف املنظومة �قfصادية الوطنيةوتعزز موقع الب�Hات 
اليوم، الس;يد الوز�ر، خمصصات الطاقة وخمصصات احملروقات «رهق 
صندوق املقاصة وتثقل اكهل املزيانية العامة، ودفعت �NوÕ ٔ�و �حلكومة 

  .مرمغة وحfف ٔ�نفها ٕاىل الزºدة يف ٔ�سعار احملروقات بدرمه ودرهامن

عي ٔ�ن نفكر يف طاقة خرضاء، طاقة بديV، ٕاذن هذا الوضع ÷س;تد
صديقة �لب�Dة كام يقال، بدل الطاقة املس;توردة امللكفة، جيب Jلينا الت�لص 

  .من ربقة التبعية الطاقHة اليت دفعنا مثهنا خضوJا وخXوJا ومعV صعبة
  .شكرا الس;يد الرئDس

  :الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  الوز�ر؟الرد Jىل التعقHب الس;يد . شكرا الس;يد املس�شار

  :الس;يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبDالس;يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبDالس;يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبDالس;يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والب����Dةةةة
ميكن ت�شكر الس;يد املس�شار احملرتم Jىل ال�شجيع، وهذا يعين 
�نضباط ا�يل اك�ن �ل�س;بة لهذه إالسرتاتيجية ا�يل يه ٕاسرتاجتية وطنية، 
وصاحب اجلالÕ هيمت كثريا مبشلك الطاقات املت=ددة ومشالك الب�Dة والتمنية 

مة، يعين امجليع، املواطنني كذTٔ Èنه يف ٕاطار امليثاق الوطين �لب�Dة املس;تدا
  . والتمنية املس;تدامة اك�ن تعبئة مجيع القوى املغربية الوطنية يف هذا إالطار

 Èلنا مايش فقط يف الطاقة ولكن كذºا�يل ابغيت نضيف ٔ�نه الهدف د
ف لتصد�ر اك�ن عند� وا�د الهدف وهو وا�د إالسرتاتيجية ا�يل كهتد

الطاقة اخلرضاء، مايش ¤ري �لسوق اNاoيل وعند� هناك اتفاقHات مع دول 
ٔ�وروبية، وٕان شاء هللا ن�fظر ي�هتيو هاذ االتفاقHات، Tٔن عند� مذاîرة 
ومشاورات مع اNول اTٔوروبية �ش �كون عند� اتفاقHة لتصد�ر الطاقة 

  .ٕاخل... وفر�سااخلرضاء، وعند� دمع من دول كثرية، مهنا ٔ�ملانيا 
ا�يل ابغيت نقول هو كذÈ ٔ�جنز� معاهد �لبحث وكذÈ �لتكو�ن، 

 une intégration(والهدف دºلنا كذÈ هو �كون تصنيع يف املغرب 
industrielle ( ،ةHة الطاقJل الطاقات املت=ددة والن=اºيف هاذ امليدان د

  .و�كون oلق فرص الشغل �لش;باب املغريب ٕان شاء هللا
  .وشكرا

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  . شكرا الس;يد الوز�ر

ن�fقل ٕاىل السؤال اTٓين املوUه ٕاىل الس;يد وز�ر الصناJة والت=ارة 
والتكXولوجHات احلديثة حول ما تعرفه سوق مادة زيت الزيتون من 

اللكمة �Tٔد السادة املس�شار�ن من فريق التجمع الوطين . تالعبات
  .لٔ£حرار

        ::::املس�شار الس;يد محمد عبواملس�شار الس;يد محمد عبواملس�شار الس;يد محمد عبواملس�شار الس;يد محمد عبو
  .]سم هللا الرمحن الرحمي

  .شكرا الس;يد الرئDس
  الس;يدة الوز�رة، 
  السادة الوزراء،

  ٔ�خيت املس�شارة، 
  ٕاخواين املس�شار�ن اTٔعزاء،
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الس;يد الوز�ر، احXا هاذ املادة هاذي، ورمبا السادة املس�شار�ن لكيش 
زيت الزيتون يه الرثوة . ¤ادي �كون Jىل Jمل هباذ املادة دºل زيت الزيتون

Tٔساس;ية عند� يف مجيع اTٔقالمي يف العامل القروي، وهاذ املادة دºل زيت ا
الزيتون س;يد� هللا ينرصو Jاطهيا وا�د �ه�م îبري �ل�ش=ري يف ٕاطار 
اòطط اTٔخرض ويف ٕاطار املبادرة الوطنية ا�يل îيرتٔ�سوها عامل صاحب 

ؤولية �لحكومة اجلالJ Õىل اTٔقالمي، ولكن º لٔ£سف، ٔ�� ما حنملش املس
  .اجلديدة، ولكن كنحمل املسؤولية �لحكومة القدمية

الس;يد الوز�ر، اعيXDا ما حنطو السؤ�ت وما اس;تاجzوش �لطلب 
وٕاذا جHت  دºل املواطن، هذا �مس حزب التجمع الوطين لٔ£حرار،

  . Æشوف �مس املس�شار�ن، Tٔن لكيش عندو الزيتون
تفاقHة ما بني املغرب وتو�س، التبادل وابغينا هاذ املشلك اكينة وا�د اال

احلر، هاذوك ا�يل اس;ناو هذاك التبادل احلر يف ٔ�اكد�ر، امسحوا يل راه 
îميش;يو يد�روا لنا التبادل احلر مع وا�د اNوÕ ... خص إال�سان يقطع هلم

هام عندمه اNمع، تو�س عندمه اNمع، احXا ما عند�ش ا�يل يه مXافسة، 
  . التنافس واك�ن التبادل احلر مع تو�س اNمع، وتيد�روا لنا
ٔ�لف Jام ما معرمه يديو  لرت من الزيت من املغرب،  100تو�س تبقى 

واحXا îيجيبوا لنا الزيت دºهلم، ولكن ال سام�ة لبعض الت=ار دºلنا 
كDس;توردوا الزيوت بال ديوانة وîيخرجوها �Nمع وهاذ اليش ما يش 

ا�يل كDس;توردوا الزيوت معفHة من معقول، ولكن هاذو الت=ار دºلنا 
  .اNيوانة وكDس;توردوها مرة و�رحبوا اNمع

ولكن احXا ما نعمموش مجيع املؤسسات ٔ�و مجيع الرشاكت، اكينة وا�د 
هاذيك وطنية عندها احملل يف ) زيت لورسا(الرشكة وطنية يف ٔ�اكد�ر 

 ك�س;تقzلو، وتDس;تقzل يف ٔ�اكد�ر ه�وجطاط، تقريبا زيتون املغرب لك
الزيت، هذاك وطين، ٔ�ما اTٓخر�ن ساحمهم هللا الت=ار دºل الزيت الزيتون 
لكهم غشاشة، ولكن احXا عند� ٔ�مل كثري يف هاذ احلكومة ا�يل îيرتٔ�سها 

  . اليس ا�ن كريان، عند� ٔ�مل كثري ¤ادي حيقق لنا هاذ املوضوع
وشوف، الس;يد الوز�ر، احXا معمك يف هاذ السؤال، لك ثال6ء ¤ادي 

  .رح السؤال، حىت حتلوا لنا هاذ املشلكنط
  .وشكرا

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  .اللكمة �لس;يد الوز�ر لٕالUابة Jىل السؤال. شكرا الس;يد املس�شار

        ::::الس;يد عبد القادر اعامرة، وز�ر الصناJة والت=ارة والتكXولوجHات احلديثةالس;يد عبد القادر اعامرة، وز�ر الصناJة والت=ارة والتكXولوجHات احلديثةالس;يد عبد القادر اعامرة، وز�ر الصناJة والت=ارة والتكXولوجHات احلديثةالس;يد عبد القادر اعامرة، وز�ر الصناJة والت=ارة والتكXولوجHات احلديثة
  .شكرا الس;يد املس�شار. شكرا الس;يد الرئDس

ملس�شار، �لك صدق ٔ�� ملا وصلين السؤال هو يف احلقHقة، الس;يد ا
  .ٔ�وليته عناية oاصة، و¤ادي حناول نعطيك ٕاUا�ت �ش حنرصو إالشاكل

ٔ�وال، الس;يد املس�شار، ٔ�نمت ٔ�رشمت Tٔمهية قطاع الزيتون، حصيح ٔ�ن يف 
 920ٔ�لف هكfار، دا� امحلد j عند� ٔ�كرث من  620اكن  2006-2007

طن وىل اTٓن  75.000زيت الزيتون ٔ�لف هكfار، اكن إالنتاج دºل 
  . طن 130.000

عند� وا�د التصور يف بالد� هو ٔ�ن هاذ اEال ميكن �شلكو به وا�د 
القطب تنافيس Jىل املس;توى اNويل، �لنظر �لمزاº ا�يل اكينة يف بالد� 
Jىل املس;توى الطبيعي، و�لنظر �ٕالماكنيات دºل �ش;تغال دºل 

  .الفال�ني دºلنا
 خيص Uانب االتفاقHة، حصيح ٔ�نه جتمعنا مع اNول دºل اTٔردن، ف"

مرص وتو�س اتفاقHة دºل ٔ�اكد�ر، اتفاقHة دºل الر�عي، ابغيت ¤ري نقول 
È، الس;يد املس�شار، ٔ�ن مع تو�س عند� كذÈ اتفاقHة دºل املنطقة احلرة 

ºل ٔ�اكد�ر ت�Hح العربية، وعند� اتفاقHات ثنائية، وفعال االتفاقHة الر�عية د
هذا اEال، Tٔنه �س;ترياد والتصد�ر بدون قHود، وهذاك يف ٔ�¤لب 

  .اEاالت مبا فهيا القضية دºل زيت الزيتون
هل هناك ٕاماكنية ٕاليقاف االتفاقHة؟ هذا ¤ري ممكن، من الناحHة 
القانونية ¤ري ممكن، لكن عند� ٕاماكنية ٕاذا ثÛت ٔ�ن هناك رضر مبنتج من 

كذÈ عند� ٕاماكنية ٔ�ننا . عند� إالماكنية يف االتفاقHة ٔ�ننا حنددواملنت=ات، 
�س;تعملو ما ÷سمى �ملياكنزيمات دºل امحلاية الت=ارية ا�يل فهيا إالغراق وفهيا 

  . كذا
ولكن ٔ�� ما ¤ادي نثقلش Jىل الس;يد املس�شار يف هذه اTٔمور، ٔ�� 

، االتفاقHة دºل ٔ�اكد�ر يه ¤ري ا�يل ابغيت نقول يف هذا اEال دºل االتفاقHة
  .اتفاقHة صاحلة واحXا �غيني نوسعوها

ف" خيص القضية دºل التالعبات، Tٔن ٔ�نت «لكمت، الس;يد 
املس�شار، Jىل الزيت ا�يل ميكن جتي وتعاود التصد�ر، وحHث اك�ن وا�د 

Tٔن اك�ن كثري،  2010اNمع تتعطيه اNوÕ �لمصدر�ن، oاصة اòزون دºل 
درمه دºل الطن، ٔ�� نقول È �لك صدق رجعت لٔ£رقام،  2000وا�د 

طن، ٕاىل در«هيا Jىل الغالف  1900جحم ما اس;تورد�ه من تو�س هو تقريبا 
، ٕاذن الرمق زهيد Uدا، لكن ٔ�� اÙي ٔ�طلب %1,5إالجاميل عند� تقريبا 

مXك، الس;يد املس�شار، ٔ�� ال ٔ�س;تطيع يف الوضع احلايل رمغ املعطيات ا�يل 
دي ٔ�ن ٔ�نفي نفHا قاطعا التالعب، ال ٔ�س;تطيع نفهيا، ولكن �لنظر ٕاىل عن

  .ال متثل ش�Dا %1,5احلجم ا�يل اك�ن هو حمدود Uدا 
فٕاذا اكن الس;يد املس�شار يتوفر Jىل معطيات ميكن ٔ�ن متدين هبا ف" 

Tٔنه هذا نوع من ا�هتريب بعد، ٔ�� ٔ�ؤكد È ٔ�ن التحقHق س;يفfح يف املوضوع 
Nمع ا�يل Jاطياه اNوÕ �لم�شmٔ اTٔصيل مايش �لم�شmٔ ا�يل Uاي دºل وا�د ا

  .من تو�س
  .شكرا الس;يد الرئDس

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
اللكمة �لس;يد املس�شار يف ٕاطار التعقHب Jىل . شكرا الس;يد الوز�ر

  .اجلواب
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        ::::املس�شار الس;يد محمد عبواملس�شار الس;يد محمد عبواملس�شار الس;يد محمد عبواملس�شار الس;يد محمد عبو
  الس;يد الرئDس،
  السادة الوزراء،

ز�ر Jىل جوابه، واكن اجلواب دºلو ٔ�� ٔ�وال ٔ�هينء ؤ�شكر الس;يد الو 
خشصيا اقfنعت به، ولكن ا�يل ما ميكXلDيش نقfنع به ٕاطالقا يه Jىل ٔ�نه 
التالعب راه اك�ن، والتالعب ا�يل îيد�روه هام الت=ار دºلنا املغاربة، ؤ�� 
ٔ�قرتح، Jالش هاذ تو�س îيدoلوا الزيت وما خيلصوش اNيوانة دºلها؟ 

ملنتوج الوطين دºلنا، خيلصوا اNيوانة، وٕاذا اكنت Jالش؟ �ش حنميو ا
  . االتفاقHة رضوري خيلصوا اNيوانة Jىل السلعة ا�يل تيجيبوا

ٔ�وال بعدا، ٔ�� ٔ�ه§ احلكومة املغربية ٕاىل عندها Jالقة مع تو�س، ولكن 
ٔ�� ا�يل كهنرض، الس;يد الوز�ر، وإالخوان راه îيعرفوين، ٔ�� .. احXا الت=ار

لغرفة الفالحHة �وي، ؤ�� كنعرف ما نقول يف هاذ امليدان راين رئDس ا
دºل الزيتون، ٕاذا اكن هاذ الناس هاذو عندمه تو�س معها Jالقة احلكومة 
مع احلكومة، احXا ما عند� Jالقة مع الت=ار، الت=ار دºل تو�س ما عند� 

  . Jالقة معهم، ما كDرشيو من عند� ما كنHÛعو هلم، ٕاال هيرسو�
ٔ�قول È، الس;يد الوز�ر، ٔ�� ٔ�طلب مXمك املساحمة، ؤ��متس من ؤ�� 

الس;يد وز�ر العالقات مع الربملان îوطين خملص �ش هاذ اليش يوصلوا 
هاذ الغضب دºلنا، هذا  �لس;يد رئDس احلكومة اليس ا�ن كريان، يوصل �

غضب عند املواطنني، هذا مXكر ٔ�عباد هللا، ما يش مXكر Jىل ٔ�نه جييو 
  وا�د االتفاقHة ويبداو جييو هيرسوا املغاربة؟  يصايبوا

هللا جياز�مك خبري، الس;يد وز�ر العالقات مع الربملان ٔ��متس مXك �ش 
ال، التوا�سة �ٓش بDين وبDهنم، «هنرض مع .. توصل هاذ اليش لرئDس احلكومة

 ...  

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  .اللكمة �لس;يد وز�ر الت=ارة. شكرا الس;يد املس�شار

        ::::وز�ر الصناJة والت=ارة والتكXولوجHات احلديثةوز�ر الصناJة والت=ارة والتكXولوجHات احلديثةوز�ر الصناJة والت=ارة والتكXولوجHات احلديثةوز�ر الصناJة والت=ارة والتكXولوجHات احلديثة    الس;يدالس;يدالس;يدالس;يد
  .شكرا الس;يد الرئDس

الس;يد املس�شار، هو االتفاقHة صاحلة، حصيح يه لصاحل تو�س ٔ�كرث 
مما يه لصاحل املغرب، ولكن احXا يف �ٓخر لقاء دºل ا�لجنة العليا املغربية 

 مشلك التو�س;ية ركز� Jىل وا�د الرساÕ �مة �لتوا�سة، احXا اكن عند�
مع التوا�سة Jىل ٔ�نه يف عهد النظام السابق اكنت حواجز ¤ري مجرîية، ما 
تنعرفوش ذاك اليش اكن مزاج إالدارة، اTٓن اتفقXا Jىل الشفافHة والزناهة، 

  . مبعىن ٔ�ن ٕاطار االتفاقHة ٕاطار صاحل
اTٓن ف" خيص زيت الزيتون، الس;يد املس�شار، ٔ�� مازالت ٔ�ؤكد ٕاذا 

Jالش؟ Tٔن املس;تورد، الس;يد املس�شار، هو ال يت=اوز اكنت معطيات، 
، مث هذا املس;تورد هو ٔ�ساسا من ذيك الزيت Jالية اجلودة، يعين 1,5%

يصعب ٔ�ن نتصور ٔ�ن يش وا�د ميكن يد�ر مهنا �نة ٕالJادة التصد�ر، 

  . ولكن مع ذÈ ٔ�� مل ٔ�قطع È �لنفي املطلق
الفال�ة، املعطيات ا�يل  ٔ�� اTٓن حسب املعطيات، Tٔن مرتبطة بوزارة

ٔ�ن اك�ن تالعب، ولكن ٔ�� ٔ�قول ٕاذا  %100عندي ال Æسمح يل بmٔن ٔ�ؤكد 
اكنت هذه إالماكنية عند الس;يد املس�شار من oالل معطيات تفHد� يف 

  .هذا البحث، فXحن مس;تعدون
املسÕٔm اoTٔرية ا�يل ابغيت نقول هو االتفاقHات، الس;يد املس�شار، 

ة ٔ�و املتعددة اTٔطراف يه ال ميكن ٔ�ن «كون دامئا يف االتفاقHات الثنائي
مصل¡ة املغرب، ولكن لDست كذÈ ضد مصل¡ة املغرب، خص ¤ري 
«كون عند� احXا القدرة ٔ�ننا �س;تفHد، Tٔن حىت يش �اUة ما متنعنا نصدرو 

  . لتو�س
وكام قلت È، الس;يد املس�شار، ٕاذا ثÛت ٔ�ن اك�ن يش �اUة ا�يل 

حنرîو هاذ املياكنزيمات املوجودة داoل االتفاقHة، ولكن ميكن ترض «ميكن لنا 
ٔ�� كام قلت È يصعب اTٓن يف وا�د احلجم دºل �س;ترياد ا�يل هو 

ٔ�لف طن ٔ�ننا نت¡دث فعال Jىل ٔ�ن اك�ن  130طن Jىل  1900وا�د 
مشلك دºل إالغراق ٔ�و اك�ن مشلك دºل الرضر، ٔ�ما ٕاذا ثÛت القضية 

fل التالعبات فهذه تفºنه حتويل وا�د دTٔ ،ىل القضاءJ ق وحتالHح فهيا حتق
اNمع ا�يل دارتو اNوÕ ٔ�ساسا �ش ÆساJد الفالح املغريب وخيضع 

  . �لتالعبات
  .شكرا الس;يد الرئDس

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  . شكرا الس;يد الوز�ر، و�شكرمك Jىل مسامهتمك يف هذه اجللسة

Uه ٕاىل الس;يدة �ٓخر سؤال مربمج يف Uدول ٔ�عامل هذه اجللسة مو 
وز�رة التضامن واملرٔ�ة واTٔرسة والتمنية �ج�عية وموضوJه تنايم ظاهرة 

اللكمة �Tٔد السادة املس�شار�ن من فريق اTٔصاÕ . اغتصاب اTٔطفال
  .واملعارصة

        ::::املس�شار الس;يد Jابد شكHلاملس�شار الس;يد Jابد شكHلاملس�شار الس;يد Jابد شكHلاملس�شار الس;يد Jابد شكHل
  الس;يد الرئDس،
  الس;يدة الوز�رة،
  السادة الوزراء،

  ٔ�خيت املس�شارة، 
  س�شارون،السادة امل 

الس;يدة الوز�رة، بدٔ�ت ظاهرة اغتصاب اTٔطفال تؤرق الرٔ�ي العام 
ببالد� بعد ٔ�ن جسلت يف اTٓونة اoTٔرية �االت مfفرقة ومfكررة يف Jدد 
من املدن والقرى، اüهتت بعضها حبوادث مmٔساوية راحت حضيهتا ٔ�جساد 

  . �ريئة
راءهتم وهناك العديد من �االت اغتصاب اTٔطفال و�عتداء Jىل �

تبقى تفاصيلها حDzسة اجلدران، يف �ني تفضل �االت Jديدة «كسري Uدار 
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 ºالم اليت حولت العديد من القضاJي �ذا بوسائل إالÙمر اTٔالصمت، ا
من جمرد قضية JائV وا�دة ٕاىل قضية رٔ�ي Jام، اÙي ٔ�صبح ينادي بJٔmىل 

جممتعنا اTٔصوات ب�شديد العقاب Jىل مر«كيب هذه اجلرامئ الشاذة عن 

  .ودي�Xا، وتطبيق القانون برصامة وجترد
Ùا، �سائلمك، الس;يدة الوز�رة، عن إالجراءات والتدابري الرامHة ٕاىل 

  .احلد من هذه الظاهرة وحمار�هتا
  .والسالم

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  .اللكمة �لس;يدة الوز�رة. شكرا الس;يد املس�شار

        ::::واTٔواTٔواTٔواTٔرسرسرسرسة والتمنية �جة والتمنية �جة والتمنية �جة والتمنية �ج����عيةعيةعيةعية    الس;يدة ]س;الس;يدة ]س;الس;يدة ]س;الس;يدة ]س;ميميميمية احلقاوي، وز�رة التضامن واملرٔ�ةة احلقاوي، وز�رة التضامن واملرٔ�ةة احلقاوي، وز�رة التضامن واملرٔ�ةة احلقاوي، وز�رة التضامن واملرٔ�ة
  .]سم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Jىل س;يد املرسلني

  الس;يد املس�شار احملرتم،
ٔ�وال ٔ�نوه بطرح هذا السؤال املهم Uدا يف قضاº ٔ�صبحت تؤرق اEمتع 
املغريب �رمfه، اTٔمر يتعلق �الغتصاب اÙي ندينه ونعتربه ٕاجراما، وعندما 

  . اTٔطفال ٔ�عتقد ٔ�نه يصبح نذاÕ، وكذÈ سلوك ال ٕا�ساين ميارس Jىل
وعندما üريد ٔ�ن �شخص هذا الوضع، ونطرح السؤال معا ملاذا يقع هذا 
يف ب�µ؟ وملاذا ت�Xاىم هاته الظاهرة؟ جند بmٔن اTٔمر يتعلق بعدة عوامل، 

ابقى مهنا سقوط املنظومة القميية يف جممتعنا، الكzري ما ابقى îبري، الصغري ما 
صغري، واoTٔالق ما ابقات o�ٔالق، والعالقات مل تعد تقوم Jىل ما جيب 

  .ٔ�ن تقوم Jليه العالقات السلمية بني مكو�ت اEمتع
6نيا، ان�شار اòدرات واملسكرات، واليت تغيب العقل، فاÙي ميارس 
�غتصاب وميارسه Jىل اTٔطفال البد ٔ�نه فاقد �لعقل، فال ميكن لعاقل ٔ�ن 

  .هذا اTٔمر ٕاال ٔ�ن �كون خمدرا ٔ�و مسكرا ميارس
املسÕٔm الثالثة يه �نفرادية ا�يل والت عند� يف اEمتع، لك وا�د 

  . مقابل راسو وîيقول È التيقار
اليوم ولو وزارة التضامن والتمنية �ج�عية واTٔرسة والطفوÕ تد�ر 

ن تتعلق هبذه مراكز �ليقظة وإالشعار والتبليغ Jىل احلاالت اليت ميكن �ٔ 
اكي��Hش الناس ا�يل ¤ادي الظاهرة وبغريها مما ميس برباءة اTٔطفال، فٕاىل ما 

يبلغوا ويقولوا ٔ�� �غي التيقار وما فHا ما نبلغ وما يف ما يدoل يف 
ÈÙ، لك املبادرات البد من . املشالك، كنظن بmٔننا لن ننجح يف هذا

  . اخنراط لكي للك ٔ�عضاء اEمتع
بmٔن هاذ اTٔمر اكنت فHه مzادرات، الزلنا مس;متر�ن يف ونبغي نقول 

 Èوزارة، وزارة الص¡ة وكذî اXل ٕاجنا©ا ف" بي�U�ٔ الت�س;يق حولها من
  . وزارة العدل واTٔمن الوطين

 Õالس;يد املس�شار، ٔ�ننا ٔ�سس;نا و�دات حامية الطفو ،È نبغي نقول
 ما Uاءت وoدمات اج�عية مقدمة لٔ£طفال حضاº العنف، ٕاضافة ٕاىل

من ٕا�داث مراكز اليقظة، ومmٔسسة الرJاية  4+4به إالسرتاتيجية اجلديدة 

oلية تغطي مجموع احملامك  85والتكفل لٔ£طفال حضاº العنف، وهناك ٔ�يضا 
Jىل الصعيد الوطين �لتكفل �ل�ساء واTٔطفال حضاº العنف �حملامك، 

�ل�ساء و�دة �لتكفل املندمج  75وÆرشف Jىل ذÈ وزارة الص¡ة 
واTٔطفال حضاº العنف، Tٔن �غتصاب هو J�ٔىل مس;توى من ممارسة 

  . العنف، سواء تعلق اTٔمر �ل�ساء ٔ�و �Tٔطفال
كذÈ معلت املد�رية العامة لٔ£من الوطين والقHادة العامة �µرك 
املليك Jىل ٕا�داث رشطة قضائية مfخصصة ومصل¡ة حملاربة اجلرمية 

HÛك Jرب هاته الش;باكت �لكرتونية لتوريط إاللكرتونية، Tٔن يمت ال�ش 
 ºمع النفيس لٔ£طفال حضاµ� ليةoمر، وTٔٔ�طفال مث اس;تدرا�م لهذا ا

  . العنف �ملد�رية العامة لٔ£من الوطين
Èس;�ع  ،كذ� ºالo ة منJوزارة الرتبية الوطنية اس;ت¡دثت مجمو

ºخرض لٔ£طفال حضاTٔالعنف  والوساطة �ملدارس، �هيك عن اخلط ا
  .اÙي اس;ت¡دث مع املرصد الوطين حلقوق الطفل

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
اللكمة �لس;يد املس�شار يف ٕاطار التعقHب . شكرا الس;يدة الوز�رة

  .Jىل اجلواب

        ::::الس;يد املس�شار Jابد شكHلالس;يد املس�شار Jابد شكHلالس;يد املس�شار Jابد شكHلالس;يد املس�شار Jابد شكHل
¤ري ٔ�ن، الس;يدة . الوز�رة Jىل لك هذه املعطيات ةشكرا الس;يد

ركة امجليع، البد من مشاركة الوز�رة، يف هذا امليدان البد من مشا
امجلعيات واEمتع املدين، Tٔن ا�يل îيحسب بو�دو ما تيد�ر حىت يش 

  . �اUة
الس;يدة الوز�رة، تنعرفو بmٔن يف دول ٔ�خرى اEمتع هو العمود اTٔسايس 
�µوÕ و�لحكومة يف هاذ امليدان، احXا ما ت�شارîوش، تند�رو مجعيات ٔ�و 

  . بل تنفرومه ما ت�fعاونوش معهمتيجيو يبغيو يتعاملوا معنا، 
اهرضيت Jىل اEمتع، �ٓش در� .. 6نيا، الس;يدة الوز�ر، ما نبقاوش

احXاº؟ عند� ٕاذاJات �ٓش در� لهذا اEمتع؟ �ٓش اعطيناه من �ٓراء؟ �ٓش 
ٔ�رشطة،  �حسس;ناه يف هاذ املوضوع؟ ما حسس;ناهش، بل تنجيبو 

كتدي ٔ�وقات îبرية  ٔ�فالم، ٕاذا ما Jاونت Jىل هاذ اليش تنجيبو �
�لشعب املغريب و�لرٔ�ي وما تت�لهيش هيمت �ملسائل ا�يل يه رضورية، 

  . ويه حقHقHة لهذا اEمتع
فmٔ� ٔ�ظن بmٔن ٕاذا اكن اTٔمن تيد�ر يش �اUة، تيخص كذÈ الوسائل 
اTٔخرى ا�يل يه مقXعة وا�يل يه حتسس اEمتع البد ما نتعاونو هبا �ش 

الظاهرة، ؤ�نت اJرتفت بmٔنين وشكرت بmٔنين  ميكن لنا نغلبو Jىل هذه
احلزب دºيل، فريق دºل اTٔصاÕ واملعارصة، ا�يل طرح هذا املشلك، 
هذا املشلك راه اTٓن ٔ�صبح مشلك وطين ؤ�صبح من الرضوري وٕاذا ما 

  . جzد�هش راه ¤ادي �زيد �ٔكرث فmٔكرث
  .وشكرا الس;يدة الوز�رة
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        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  .اللكمة �لس;يدة الوز�رة. ارشكرا الس;يد املس�ش

        ::::الس;يدة وز�رة التضامن واملرٔ�ة واTٔالس;يدة وز�رة التضامن واملرٔ�ة واTٔالس;يدة وز�رة التضامن واملرٔ�ة واTٔالس;يدة وز�رة التضامن واملرٔ�ة واTٔرسرسرسرسة والتمنية �جة والتمنية �جة والتمنية �جة والتمنية �ج����عيةعيةعيةعية
  الس;يد املس�شار احملرتم،

اJرتايف لDس �ام، املهم هو اJرتاف اEمتع بmٔن هناك ظاهرة ٔ�صبحت 
مؤرقة ويه اغتصاب اTٔطفال، يعين oاص هذا اTٔمر ال يبقى مسكو� 

يف فض¡ه، ٔ�ول خطوة �لقضاء Jليه يه فضح  عنه، البد ٔ�ن ننخرط مجيعا
  . لك هاته املامرسات

كة انعم �لمجمتع املدين دور، ؤ�� كنت معهم هذا الصباح، مجعية الرش 
مع وزارة التضامن واTٔرسة واملرٔ�ة والتمنية �ج�عية ودعوهتم ٕاىل 

  .�خنراط يف هذه الس;ياسة العمومHة امحلائية والوقائية
الوزارة �لقHام به يه ٕارساء هاذ مراكز إالشعار  ومن مجV ما تصبو

والتبليغ، واليت سوف متنع هؤالء ا�Ùن يعبثون برباءة اTٔطفال، سواء 
�غتصاهبم ٔ�و بتوريطهم يف ش;باكت دJارة ٔ�و ب�شغيلهم داoل بيوت، 

من هاذ الظاهرة ٕاذا اخنرطنا اكملني ومقنا بواجzنا، وبطبيعة  و¤ادي حند
  . مؤهV اليوم ليك تقوم هبذا اNور مبعية احلكومةاحلال امجلعيات يه 

6لثا، النقطة ا�يل «لكمت Jلهيا، الس;يد املس�شار، املتعلقة �ٕالJالم، 
نعم، حنن مfفقون Jىل ٔ�ن إالJالم اليوم يقوم بدور ٔ�سايس يف تmٔطري 
اEمتع، ٔ�وال حتسDسه �لقضاº اخلطرية اليت حتيط بmٔبنائه وحتيط به مكجمتع، 

التثقHف والتعلمي والتوجHه حنو ما ميكXه من حصانة ومن ٔ�من ومن 6نيا 
سالمة ومن مXاخ اج�عي سلمي، وكذÈ تقوم �Nور الرضوري �لرفع مXه 

  . حضارº وثقافHا

هل إالJالم املغريب اليوم يقوم هبذا اNور؟ جيب ٔ�ن  :نعم، السؤال
Jىل اNاء نطرح السؤال وجيب ٔ�ن نقوم �ل�شخيص الرضوري ونضع يد� 

واÙي يؤجج مçل هذه املامرسات اليت تعترب اعتداءا Jىل حرمة اجلسد، 
سواء تعلق اTٔمر �ملرٔ�ة ٔ�و �لطفل، îيخصنا ندينوه وتيخصنا نقولو بmٔن 
هاته اTٔفالم ال تصلح لنا، ونقولو بmٔن هذه الربامج Æس;تفز �Uس;ية الرUال 

يل احXا لكنا ساكتني و¤ريمه ٕازاء اTٔطفال ٔ�و ال�ساء، ونقولو ال`م ا�
  .Jليه

امسح يل الس;يد املس�شار، راه مايش ¤ري اجلريان ا�يل ساكتني وال، 
راه لكنا ساكتني، ا�Ùن ميثلون اEمتع ساكتني، اجلريان ساكتني، الص¡افة 
وإالJالم نعم يت¡دثون عن هاته القضاº عندما تقع، ولكن الناحHة الوقائية 

  . ن مçل هاته الظواهرال ٔ��د يقوم بواجzه حىت حند م
ما �كفDش، Tٔن ٔ�حHا� نقدرو نmٔججو، واحXا كنتلكمو Jىل الظاهرة 
بال ما ند�رو �حfياطات �ش حندوها، ٕاذا كنا ¤ري كنتلكمو Jلهيا، نطبع 

 ا»اEمتع مع وجودها و�لتايل «كرار احلديث عهنا س;يجعلها ش�Dا Jادي
  . وممارس;هتا لDست ش�Dا مدا�

م تيخصنا اكملني نعرتفو ونتلكمو Jىل هذه الظواهر، ونقولو بmٔهنا اليو 
من مس;توى اخلطورة اليت جتعل من هذا السلوك جرمية، جيب ٔ�ن يعاقب 
عهنا من يقوم هبا، ومmٓ� جيب ٔ�ن �كون السجن ؤ�ن Æشدد Jليه العقوبة 

  .حىت �كون Jربة ل£ٓخر�ن

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  . لجميعشكرا الس;يدة الوز�رة، وشكرا � 

 .ورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسة


