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        666699999999رمق رمق رمق رمق حمرض اجللسة حمرض اجللسة حمرض اجللسة حمرض اجللسة 

  )م 2015 ينا�ر 13( هـ 1436 ربيع أ"ولمن  21 ثال9ءال : التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
   .رئJس اIلسل الثايناخلليفة  ،محمد فضييلالس@يد املس�شار : الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
اTقMقة اخلامسة دقMقة، ابتداءا من الساQة الرابعة و ساQة ومخسون  :التوقMتالتوقMتالتوقMتالتوقMت

  .وأ"ربعني بعد الزوال
  .م[اقشة أ"س@ئ] الشفهية ::::Yدول أ"عاملYدول أ"عاملYدول أ"عاملYدول أ"عامل

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

    ::::د فضييل، رئJس اجللسةد فضييل، رئJس اجللسةد فضييل، رئJس اجللسةد فضييل، رئJس اجللسةاملس�شار الس@يد محماملس�شار الس@يد محماملس�شار الس@يد محماملس�شار الس@يد محم
  .hسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Qىل ٔ�رشف املرسلني

  .hسم هللا، Q�ٔلن عن افjتاح اجللسة
  حرضات الس@يدات والسادة الوزراء احملرتمني،

  حرضات الس@يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
 من اTس@تور، ووفقا ملقjضيات القانون 100معال بpٔحاكم الفصل 

اTاwيل Iلس املس�شار�ن، خيصص جملس@نا املوقر هذه اجللسة ٔ"س@ئ] 
  .السادة املس�شار�ن ؤ�جوبة احلكومة Qلهيا

وق�ل ٔ�ن ن�[اول Yدول ٔ�عامل هذه اجللسة، ٔ�عطي اللكمة |لس@يد ٔ�مني 
اIلس ليطلعنا Qىل ما Yد من مراسالت وٕاQال�ت وقرارات، فليتفضل 

  .الس@يد أ"مني مشكورا

        ::::الس@يد محيد �وسكوس، �ٔمني اIلسالس@يد محيد �وسكوس، �ٔمني اIلسالس@يد محيد �وسكوس، �ٔمني اIلسالس@يد محيد �وسكوس، �ٔمني اIلس    املس�شاراملس�شاراملس�شاراملس�شار
  .شكرا الس@يد الرئJس

توصلت الرئاسة مبراس] من الس@يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع 
الربملان، خيرب من wاللها اIلس طلب الس@يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء 
والب�Jة ٕ�دراج السؤال الفريد املوYه لوزارته م�ارشة بعد أ"س@ئ] املو�ة 

الص�ة، اللزتامه �Tراسة والتصويت Qىل مشاريع قوانني بلجنة  لقطاع
الب�Mات أ"ساس@ية مب�لس النواب، وكذ� طلب الس@يد وز�ر التجهزي 
والنقل وا|لوJYس�Mك ٕ�دراج السؤال الشفه¡ي الوحMد املوYه ٕاليه يف �ٓخر 

  .اجللسة
كام توصلت الرئاسة مبراس] من الس@يد رئJس الفريق ¤س@تقاليل 

من wاللها تpٔجMل ٔ�س@ئ] الفريق اليت اكنت مربجمة wالل Yلسة يطلب 
ٕاىل Yلسة الحقة، ومبراس] 9نية من رئJس فريق  2015ينا�ر  13الثال9ء 

التجمع الوطين لٔ©حرار يطلب من wاللها تpٔجMل السؤال املوYه ٕاىل الس@يد 
لنا الوز�ر امللكف �ملغاربة املقميني �خلارج حول املداخMل املرتق�ة لعام

�خلارج، والسؤال املوYه |لس@يدة الوز�رة امللكفة �لب�Jة حول مجع وحرق 
  .النفا¯ت الطبية ٕاىل Yلسة الحقة، هذه من �ة

من النظام اTاwيل Iلس  175من �ة ٔ�خرى، طبقا ٔ"حاكم املادة 
املس�شار�ن، نعلن عن توصل اIلس من رئJس احلكومة مبرشوع قانون رمق 

مؤسسة |لهنوض �ٔ"عامل ¤ج·عية لفائدة موظفي µ�ٕداث  135.12
  .ؤ�عوان وزارة الش@باب والر¯ضة

وتوصل الس@يد رئJس جملس املس�شار�ن �رسا« من الس@يد رئJس 
الفريق ¤س@تقاليل |لوµدة والتعادلية خيرب من wاللها �عتذار ٔ�عضاء 

�ر ينا 13الفريق ¤س@تقاليل عن حضور اجللسة العامة ليومه الثال9ء 
2015.  

كام توصل الس@يد رئJس جملس املس�شار�ن �عتذارات مكjوبة من Qدد 
من السادة املس�شار�ن عن حضور ٔ�شغال هذه اجللسة، ويتعلق أ"مر 

السموين الهامشي، محمد الزعمي، ٔ�محد wلييل، عبد الرحمي عمثون، : �لسادة
لب، عياد الطييب، ٔ�خطور س@يدي محمد، ٕا�راهمي فضيل، احلبJب �ن الطا

ٔ�هل ��، Qادل املعطي، املهدي  ةعبد الرحمي وامعرو، امليك احلنكوري، مح
، عبد الرحامن الصخيعمثون، العريب احملريش، احلسني بلمقدم، جحوب 

ك، بوشعيب هاليل، حفMظ وشاك، حسن ٔ�لكمي، الصادق الرغيوي، البد
س@يدي املصطفى الرداد، س@يدي محمد سامل امجلاين، س@يدي اÊتار امجلاين، 

صلوح امجلاين، لطيفة الزيواين، محمد شفMق بنكريان، عبد الرزاق بنكريان، 
  .، احلو املربوححسJسنمحمد ٔ�مزال، عبد امحليد 

ويف س@ياق مواص] إالQالن عن ٔ�سامء املس�شار�ن املتغيبني عن ٔ�شغال 
من النظام اTاwيل  163و 162اجللسات العامة تطبيقا ٔ"حاكم املادتني 

�شار�ن، خنرب اIلس املوقر ٔ�ن مكjب جملس املس�شار�ن قرر Iلس املس 
الرشوع يف معلية ¤قjطاع  2015ينا�ر  12يف اج·Qه املنعقد يوم االثنني 

من تعويضات السادة املس�شار�ن املتغيبني عن ٔ�شغال اجللسات العامة من 
، وا�Ñن مل يتوصل مهنم مكjب اIلس بpٔي 2014بداية دورة ٔ�كتو�ر 

 Q ،12ىل الساQة 2015ينا�ر  12ح ٔ�و اعتذار ٕاىل µدود يوم االثنني توضي
ٔ�محد البوزيدي، ٔ�محد ح[صايل، اسامعيل : زو¤، ويتعلق أ"مر �لسادة

ٔ�مغاري، الباكي بورYل، الطيب املوساوي، العريب هرايم، بوز�ري جامخ، 
بوشعيب ح�يذ، بوشعيب عامر، جامل ا�Tن العكرود، سعاد لغامري، 

القرطاوي، سالمة حفMظي، س@يدي محمد صاحل داداه، عبد الرحمي  سفMان
، فاروق ا�و�يب، عبد الرزاق الورزازي، عبد العز�ز البنني، عبد هللا خ[وف

، محمد احسايين، محمد ج�ييلاشهري، فريدة النعميي، محمد ٔ�بو اخلدادي، محمد 
  .نصريي، حيىي حيىي، يوسف بن�لون
فهية والكjابية اليت توصل هبا جملس وw�ٔريا، �ل�س@بة لٔ©س@ئ] الش 

  :ينا�ر، فه¡ي اكلتايل 13املس�شار�ن ٔ�و الرئاسة ٕاىل Ùاية يوم الثال9ء 

  سؤ¤؛ 23: أ"س@ئ] الشفهية -

  سؤال؛ 19: أ"س@ئ] الكjابية -
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  .جواب واµد: أ"جوبة الكjابية -
  .شكرا الس@يد الرئJس

        ::::الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
  .شكرا الس@يد أ"مني

ٔ�ي ٕاطار؟ يف ٕاطار Ýس@يري اجللسة، تفضلوا لمك نقطة يف .. Ûرشع ا"ٓن
  .نظام، تفضلوا

        ::::عز�ز الفMاليلعز�ز الفMاليلعز�ز الفMاليلعز�ز الفMاليلاملس�شار الس@يد املس�شار الس@يد املس�شار الس@يد املس�شار الس@يد 
  الس@يد الرئJس،

ورد يف ما مسعناه من طرف أ"خ أ"مني ٔ�نه الفريق ¤س@تقاليل ٔ�رسل 
ٕاىل اIلس اعتذار الفريق، فpٔ� عنرص من الفريق ¤س@تقاليل، ؤ�� µارض، 

ين فقط من كتبه، يعين نفسه، وال يعين الفريق يف وما ورد �Tمك هو يع
يشء، ٔ"نه الفريق ¤س@تقاليل ال ميكن بpٔي µال من أ"حوال ٔ�ن يتغيب 

  .عن Yلسة دس@تورية، ٔ"ن فهيا رضب |äس@تور وما حيتوي Qليه
فpٔ� ٔ�جسل، �مس حزب ¤س@تقالل، الغياب، ٔ"نه ال æس@تحق هذا 

ولكن اغتمنها فرصة لتقدمي اêهتاين  الغياب، هو غياب رمبا لست ٔ�دري نوQه،
�رى اجلديدة |لس@نة أ"مازيغيةÑ� ،ٕاىل مجيع املغاربة، عرب ؤ�مازيغ .  

  .وشكرا

        ::::الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
  . شكرا |لس@يد املس�شار

Ùري لعلممك ٔ�ن رئاسة اIلس توصلت �رسا« موقعة من طرف الس@يد 
ن wاللها �عتذار رئJس الفريق ¤س@تقاليل |لوµدة والتعادلية، خيرب م

هل Yلهم؟ هل بعضهم؟ هذا سوف لن ندwل ٔ�عضاء الفريق، هل لكهم؟ 
ال، هذا هيم الفريق، .. فMه يف ٕاطار اجللسة العامة، هذا موضوع هيم الفريق

  .اح[ا جسلنا الرسا«، وw�ٔرب� هبا، ولمك واسع النظر .هذا هيم الفريق
 Yدول ٔ�عامل هذه Ûرشع ا"ٓن يف معاجلة أ"س@ئ] الشفهية املدرYة يف

سؤ¤، اثنان مهنا �ٓنيان، مو�ان لقطاع الص�ة  14اجللسة، وQددها 
والس@ياµة، واثنا عرش سؤ¤ Qاد¯ موزQة Qىل قطاQات الص�ة، 
الس@ياµة، العدل، التعلمي، التعلمي العايل، التجهزي والنقل، الطاقة، التضامن 

ناQة التقليدية، الوزارة امللكفة واملرٔ�ة، الثقافة، املغاربة املقميني �خلارج، الص 
  .�ملاء

Ûس@هتل Yدول ٔ�عامل هذه اجللسة �لسؤال ا"ٓين املوYه ٕاىل الس@يد 
  . وز�ر الص�ة حول ïردي اخلدمات �ملس�شفMات العمومMة

اللكمة ٔ"µد السادة املس�شار�ن من الفريق احلريك لتقدمي السؤال، 
  .فليتفضل مشكورا

  ::::املس�شار الس@يد م�ارك الس@باعياملس�شار الس@يد م�ارك الس@باعياملس�شار الس@يد م�ارك الس@باعياملس�شار الس@يد م�ارك الس@باعي
  .شكرا الس@يد الرئJس

  الس@يدتني الوز�رتني،
  السادة الوزراء،

  ٕاخواين املس�شار�ن احملرتمني،
يعرف Qدد من املس�شفMات العمومMة ïردي اخلدمات الصحية املقدمة 
|لمرىض، ٕاضافة ٕاىل النقص املهول يف أ"طر الطبية، وضعف التجهزيات، 

  .لجوء ٕاىل العالجوحمدودية التغطية الصحية اليت ختول |لمواطنني ا|
ويف هذا الس@ياق، وكام يف Qلممك، الس@يد الوز�ر احملرتم، فقد تناقلت 
Qدد من املواقع ¤لكرتونية، واملنا�ر إالQالمMة، مؤخرا Qدة صور ومشاهد 
مpٔساوية، تعري الواقع املزري لعدد من املس�شفMات العمومMة بعدة �ات 

  .من اململكة
لوز�ر احملرتم، حنن كفريق حريك، Ûسائلمك وتنو�را |لرٔ�ي العام، الس@يد ا

حول مالhسات هذه القضية، وحول إالسرتاتيجية احلكومMة لتصحيح 
  . ¤خjالالت املشار ٕاêهيا Q�ٔاله

  .شكرا الس@يد الوز�ر

        ::::الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
  . شكرا لمك الس@يد املس�شار

  .لمك اللكمة، الس@يد الوز�ر، لٕالYابة Qىل السؤال، تفضلوا

        ::::سني الوردي، وز�ر الص�ةسني الوردي، وز�ر الص�ةسني الوردي، وز�ر الص�ةسني الوردي، وز�ر الص�ةالس@يد احل الس@يد احل الس@يد احل الس@يد احل 
  .شكرا الس@يد الرئJس

  .ٔ�وال، الشكر اجلزيل |لفريق احلريك لطرح هذا السؤال
ٔ�وال، امسحوا يل مبناس@بة الس@نة أ"مازيغية اجلديدة، اساكس ٔ�م�اريك، 

  .اساكس ذاصب�ان الص�اث السرتة دالعافMة ٕان شاء هللا |لجميع
فù خيص ذاك اليش فjحتو يل هاذ الفرصة �ش نوحض بعض أ"مور، 

. ا|يل رشت ú، الس@يد املس�شار احملرتم، والصور والفMديوهات ا|يل شف[اها
حصيح، ولكن، امسح يل نpٔكد � من هاذ املنرب ٔ�ن بعض الصور، ٔ�قول 
بعض، مفربكة، البعض ا"ٓخر والفMديوهات، بعض الفMديوهات قدمية 

وم Qىل مس�شفى وقدمية Yدا، مهنا �ٓخر فMديو ا|يل اك�ن دا� هو الهج
الق[يطرة، هذاك عندو اكرث من Qامني، وهذاك الناس ا|يل جهموا، حتامكوا، 

  .حمكوا Qلهيم بعام، دوزوا Qام وخرجوا
النقطة الثالثة ا|يل ابغيت Ûشري لها، بعض الفMديوهات ا|يل ت�رسب، 
وبعض الصور ال Qالقة لها مع املغرب، ٔ�قول ال Qالقة لها مع املغرب، wاصة 

|يل ت�رشت Qىل ٕاطار واسع ا|يل تتوري واµد الشاريو فوق م[و صورة ا
يش زلي�ات، ٕاىل الحظيت ذاك الزليج ا|يل فوق ذاك الشاريو، ما 
تjJصنعش عند�، وهذاك الصورة �نت يف إالنرتنت يف واµد دو« 

، و�ضت Qلهيا جضة يف هاذ 2014ٔ�كتو�ر  18بيرتودوالر جماورة لنا يوم 
ال Qالقة لها مع املغرب، ؤ�� Ý�ٔساءل اQالش؟ ولكن  اTو« القريبة م[ا،

  .اك�ن صور حقMقMة، اك�ن صور حقMقMة
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فpٔش@نو در� �وزارة؟ �لك رصاµة ق�ل ما نقول � �ٓش در�، راه اك�ن 
ٕاجنازات ٕاجيابية Yدا ا|يل حققهتا احلكومات السابقة، وحىت هاذ احلكومة 

  . حققت البعض مهنا، واح[ا Ùاديني يف هاذ ¤جتاه
�ٓش در�؟ سولتJين �لضبط فù خيص هاذ الصور وهاذ اليش ا|يل 
�ن، فاح[ا ما معر� ا�كر� هاذ املشالك ا|يل اكينني يف القطاع، ٔ�� خشصيا 
ٔ�ماممك ما معرين �كرت النقائص، الهفوات واملشالك، ولكن قوال وفعال 

  .تن�اولو تدرجييا نلقاو لها يعين احللول
فطنا جلان تفJjش@ية، فني ما �ن يش صورة، فù خيص �ٓش در�؟ صي 

قالوا لنا يش صورة، نpٔكد من هذا املنرب هاذ املف�شني ا|يل ïميش@يو مايش 
�ش يق[يو وين�شوا اشكون الطبJب، اشكون الفرميل ا|يل صيفط 
الصورة، ال، ما هيمنJش ٔ�� هذاك اليش، حرية التعبري هللا يعاوهنم، 

اكن هفوات ومشالك �ش نصححوها، �لعكس اح[ا ابغينا نلقاو ٕاىل 
م ال ) table d’opération(تنصيفطو هاذ املف�شني، ٕاىل لقMنا يش 

#رسة خصنا Ûرشيوها، يش µاYة خصها تعاجل تعاجل، وليين ٔ�ؤكد هاذ 
  .املف�شني ما ïميش@يوش �ش ن�شو ونقلبو اشكون صيفط وال هذا

  .شكرا الس@يد املس�شار احملرتم

        ::::الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
  . كرا لمك الس@يد الوز�رش

  .هل هناك تعقMب؟ يف ٕاطار التعقMب.. اللكمة

        ::::املس�شار الس@يد م�ارك الس@باعياملس�شار الس@يد م�ارك الس@باعياملس�شار الس@يد م�ارك الس@باعياملس�شار الس@يد م�ارك الس@باعي
  . شكرا الس@يد الوز�ر

اح[ا ت�شكرومك Qىل الرصاµة د¯لمك، الس@يد الوز�ر، ٔ"ن فعال اح[ا هاذ 
اليش عهد�ه فMمك، ويف احلقMقة كتقولوا املسائل ا|يل يه معقو«، واملسائل 

  .wدمjو راها معروفة، واح[ا حىت اح[ا كنعرفوها واملغرب لكو تيعرفهاا|يل 
  الس@يد الوز�ر، 

اح[ا ا|يل ابغينا نقولو لمك بpٔن يه املزيانية ا|يل مjخصصة لوزارة الص�ة 
اح[ا مع التعلمي، حقMقة مع .. راه ال Ýساوي يشء، الس@يد الوز�ر، مقارنة مع

ق�ل لك يشء، ق�ل ال تعلمي وال التعلمي، ولكن الص�ة، الس@يد الوز�ر، يه 
  .مسائل

  الس@يد الوز�ر، 
اح[ا هاذ الصور هاذي فعال اكينة، ٕاىل ابغييت نعطيوها لمك راه اكينة 
حقMقMة، راه مايش ما اكيناش، ٕاىل امشJ[ا، الس@يد الوز�ر، Ùري 
|لمس�شفى، نعطيك Ùري واµد املثال صغري، هو املس�شفى د¯ل محمد 

عطيين، الس@يد الوز�ر، واش تربمج واµد يف ا 7اخلامس، راه من شهر 
)la programmation ( ب اجلرا)؟ راه ما اكي�ش، ٕاال�د¯ل املر

املس@تع�الت، ٕاال ٕاىل اكن يش واµد مس@تع�ل وال يش µاYة هو ا|يل 
، وراه ٕاىل لقMيت هاذ اليش واملسائل مايش يه )le bloc(تيدwلوه لهاذ 

  ...هاذك راه
املس�شفMات، اح[ا تنطلبو كفريق حريك،  فù خيص، الس@يد الوز�ر،

تنطلبو �ش �كون عند� مس�شفMات د¯ل أ"م والطفل هباذ املناس@بة، 
الس@يد الوز�ر، �كونوا مس�شفMات wاصة د¯ل أ"م والطفل، ٔ"ن ٕاىل 

د¯ل ال�ساء ا|يل ابغاو يوTوا Yالسني،  3امشJيت لقسم الوالدة راه تلقى 
Yالسني فوق �موس@ية، وال تلقامه  3ة وال ٕاما تلقى جوج فوق من �موس@ي

مفرشني أ"رض، هذا هو ا|يل �يpٔسف[ا، هذا هو ا|يل �يحز� يف wاطر�، 
ولهذا، تنطلبو واح[ا ما تنكروش اIهودات ا|يل كتقوموا . الس@يد الوز�ر

  .هبا
ٕاىل امشJ[ا، الس@يد الوز�ر، |لمس�شفى د¯ل محمد اخلامس درتوه لكو 

املدين، ٕاىل اكن ما عند�ش أ"من وما عند�ش الثقة ب�Jان احبال السجن 
يف املواطن ا|يل �يوجلوا هاذ امسيتو، راه لكو ب�Jان احبال ٕاىل دا�ر�ن جسن 

  ...مدين

        ::::الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
  . شكرا |لس@يد املس�شار

  .لمك اللكمة، الس@يد الوز�ر، يف ٕاطار الرد Qىل التعقMب، تفضلوا

        ::::الس@يد وز�ر الص�ةالس@يد وز�ر الص�ةالس@يد وز�ر الص�ةالس@يد وز�ر الص�ة
� ٔ�ؤكد مرة ٔ�خرى ٔ�� ما قل�ش الصور ما اكي��Mش لكها، راه بع�ا«، �ٔ 

قلهتا �، كنقول � البعض Ùري حصيح، وwاصة هاذي ا|يل تداولت 
بواµد الطريقة، هذاك كذب ومايش تصاور د¯ل املغرب، هذا ال يعين ما 

  .ٕاىل �ٓخره... اكي��Mش، هذا ال يعين ما اكي�ش املشالك
، وما عندæش الوقت �ش نقول لهاذ Ùري ابغيت نpٔكد من هاذ املنرب

الناس �لك تواضع تن�رت#م، راه الناس ا|يل ضام[ني هباذ املامرسات غنغريو 
املسار وال غناwذ ٕاجراءات ا|يل صبحت ما تتع��ش البعض والبعض 
فقط، رامه Ùالطني، راه هاذي يه املسرية، وحىت Ýسايل هاذ احلكومة 

  .وÛسايل معها
  .شكرا

        ::::لسةلسةلسةلسةالس@يد رئJس اجل الس@يد رئJس اجل الس@يد رئJس اجل الس@يد رئJس اجل 
  . شكرا لمك الس@يد الوز�ر

اللكمة . السؤال املوايل يتعلق �لوضع الصحي |ل�ساء احلوامل �ملغرب
  .ٔ"µد السادة املس�شار�ن من الفريق ¤شرتايك

        ::::املس�شار الس@يد ٔ�بو �كر عبيداملس�شار الس@يد ٔ�بو �كر عبيداملس�شار الس@يد ٔ�بو �كر عبيداملس�شار الس@يد ٔ�بو �كر عبيد
  الس@يد الرئJس،
  الس@يد الوز�ر،

  السادة املس�شار�ن،
ٔ��رزها الظاهرة املمتث]  ي�سم املشهد الصحي �ملغرب بpٔوضاع مقلقة، من



 2014 كتو�ردورة �ٔ  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

4 

 )م 2015 ينا�ر 13( ه 1436 ربيع أ"ول 21

يف وفاة امرٔ�تني لك يوم hس�ب تعقMدات ٔ�ثناء الوالدة، وهو ما ٔ�كده �ٓخر 
  . تقر�ر لصندوق أ"مم املت�دة |لساكن

و�رتفع هذا العدد يف الوسط القروي مرتني مقارنة مع الوسط احلرضي، 
د�، وهو ما يعترب مؤرشا سلبيا |لغاية عند لك تقMمي |لمنظومة الصحية ببال

 µ100ا« وفاة مضن لك  112حMث يبلغ Qدد وفMات أ"#ات يف املغرب 
ٔ�لف والدة حMة، وÝشلك Ûس@بة الوفMات يف العامل القروي الثلثني من هذا 

 .العدد
مفا يه أ"س@باب اليت حتول دون خضوع هؤالء ال�ساء ملراق�ة طبية 

  مس@مترة ٔ�ثناء امحلل؟ 
ملرافق والتجهزيات الصحية وكذا وما يه التدابري املت1ذة Qىل مس@توى ا

  اخلدمات والتpٔطري الطيب؟ 
مث ما يه التدابري املت1ذة µاليا ومس@تق�ال |لتقليص من µاالت الوفاة 

  عند الوالدة؟ 
  .شكرا

        ::::الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
  . شكرا لمك

  .اللكمة الس@يد الوز�ر لٕالYابة Qىل 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 املس�شار احملرتم

ٔ�وال، ٔ�س@باب وفMات أ"#ات ا|يل رشت لها، الس@يد املس�شار، ال يف 
السؤال د¯لمك ؤ�� Qاودهتا، يه الزنيف واضطرا�ت ارتفاع الضغط اTموي 
والتعفن ا|يل قلتوها ا|يل ٔ�شار ٕاêهيا تقر�ر أ"مم املت�دة |لساكن يف نيويورك، 

الزنيف، ارتفاع : مليه نفس أ"س@باب اليت تؤدي |لوفMات يف مجيع دول العا
  .الضغط اTموي، التعف[ات

و9نيا، ٔ�كدت Qلهيا ٔ�نه هاذ يعين أ"س@باب ميكن لنا نتفاداوها، وقالها 
  .حىت التقر�ر

9لثا، ٔ�رشت ٕاىل الفوارق والتفاو5ت ا|يل اكينني بني العاملني القروي 
هو ا ممواحلضاري يف املغرب، الثلثني د¯ل الوفMات يف العامل القروي، ٔ�كرث 

  ...يف العامل
فpٓش در�؟ ٔ�وال ٔ�ش@نو هام أ"س@باب يف املغرب؟ اكينني Ùادي نقول 
رمبا س@ب�ني، الس�ب أ"ول يتجسد يف حمددات اج·عية مرتبطة �لص�ة، 
يه الطرق، التعلمي، الوضعية ¤قjصادية، العادات، التقاليد، هاذي واليين 

اين هو ا|يل ïهيم ما كتلع�ش واµد اTور #م Yدا، ولكن الس�ب الث
املنظومة الصحية و¤خjالالت ا|يل كتعرفها لكها، وا|يل رشت لها وا|يل 

  .خصنا نعملو جبدية �ش نقصو من هاذ الوفMات
فالوزارة واحلكومة احلالية ïمثينا |لمجهودات ا|يل قامت هبا احلكومات 

ل�رسيع وترية تقليص وفMات  2016- 2012السابقة، اكن خمطط العمل 

ٕاجراء ا|يل ïهتم  50د¯ل احملاور، وتوµدوا  6ات وأ"طفال، ا|يل فهيا أ"#
ٔ�وال وق�ل لك يشء املناطق النائية، العامل القروي، ا|يل مهنا م ال اكنت 
احلكومة السابقة م ال كتعطي اIانية |لعملية القMرصية �ش توT املرٔ�ة، 

د¯ل احلكومة السابقة، احلكومة احلالية wالهتا، مثنهتا، مثنت هاذ اIهودات 
زادت Qلهيا جمانية الفحوصات اÊربية، زد� Qلهيا يعين اIانية ل�شمل ٔ�يضا 

، ٕاىل �ٓخره، )les complications(التكفل �ملضاعفات الصحية، يعين 
  . فٕاعطاء أ"ولية لٔ©وساط الفقرية واملهمشة وأ"قل تغطية يف مراق�ة امحلل

  .شكرا

        ::::الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
  . ا لمك الس@يد الوز�رشكر 

  .اللكمة |لفريق ¤شرتايك يف ٕاطار التعقMب

        ::::املس�شار الس@يد ٔ�بو �كر عبيداملس�شار الس@يد ٔ�بو �كر عبيداملس�شار الس@يد ٔ�بو �كر عبيداملس�شار الس@يد ٔ�بو �كر عبيد
  الس@يد الوز�ر، 

Ùري يف التعقMب د¯يل، اQرتفjو بpٔنه اكينة اخjالالت، اكينة اخjالالت 
ومن ٔ�س@باب هاذ ¤خjالالت والعواقب د¯لها يه جمانية الص�ة، ميل 

حي |ل�ساء وأ"طفال، حبيث كام ٔ�سلفت وفاة د¯ل التدهور د¯ل الوضع الص
  .وفاة يف الس@نة Û1500ساء لك يوم ٔ�ثناء امحلل والوضع، مما يعين  4

و�Ñ، فٕان تبعات امحلل والوالدة تعد الس�ب الرئJيس يف الوفMات، 
مرات من ال�س@بة املس�] يف أ"ردن م ال، ومرتني  5فه¡ي ٔ�كرث ارتفاQا بـ 

  .] مبرصونصف �ل�س@بة |لمس�
وكذ� خبصوص ٔ�س@باب الوفMات، Ýشري ٕاىل املعطيات الرمسية ٕاىل ٔ�ن 

من أ"#ات تpٔيت hس�ب حصول �زيف، كام س@بق ٔ�ن ذ�رمت الس@يد  33%
  .الوز�ر

  الس@يد الوز�ر، 
Ùري �ش �متم التدwل د¯يل يف التعقMب، Ùادي نتابع ما Yاء يف السؤال 

مس�شفى محمد اخلامس ا|يل اكن س@بقين زمMيل ا|يل س@بق فù خيص 
بpٓسفي، فهو يعاين من نقص يف املوارد ال�رشية، الس@يد الوز�ر راه اكرثة، راه 
ما اكي�ش ٔ�طر، راه هنائيا ما اكي�ش ٔ�طر، راه كام Yا يف التدwل د¯ل 
الزمMل د¯يل راه اك�ن نقص يف أ"طر، نقص يف املعدات، نقص Qىل مجيع 

  .النوا)
�ر، ما اعرف�ش �يفاش هذاك املدwل املدwل الرئJيس، الس@يد الوز

حبال ٔ�نه ما اعرف�ش فني داwل إالÛسان، احبال ما عندوش اكع الهيئة د¯ل 
  .مس�شفى

مصل�ة املس@تع�الت، الس@يد الوز�ر، لكها اخjالالت، ما اكي�ش، 
كتجي واµد الوقت مع الوµدة وال اجلوج نتاع ا|ليل ما كتلقاش ا|يل يتذا�ر 

  .الس@يد الوز�ر معك هنائيا، اك�ن فراغ،
مس@تودع أ"موات µا« �رىث لها، الس@يد الوز�ر، راه الرحية Qاطية من 
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  . �را، راه هاد اليش ال يطاق
  الس@يد الوز�ر، 

Ùادي منيش بعيد اشوية و�رجع |لعامل القروي، الس@يد الوز�ر، العامل 
القروي هاد اليش راه يف املدينة اك�ن و�ٔ"حرى يف البوادي، البوادي راه 

شاء هللا، راه حىت أ"طباء ما اكي�ش، وÛسوق �، الس@يد الوز�ر، م ل  ما
يف امجلاQة القروية د¯ل احرض اليت Ý�ٔرشف �رئاس@هتا، طبJب ما اكي�ش، 

ٔ�لف د¯ل الساكن وما عندمهش الطبJب،  20ٔ�لف حىت  16اك�ن 
لكم، هاذي Ùري يف µا« املرض العادي،  70لكم حىت  60�يضطروا ي�jقلوا 

  .رى ٕاىل اكنت الوفMات تقدر متوت املرٔ�ة اكع يف الطريقو�ٔ"ح
  الس@يد الوز�ر، 

  . هللا جياز�مك خبري كنلمتسو تصححوا الوضعية
  .شكرا

        ::::الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
  . شكرا لمك

  .لمك اللكمة، الس@يد الوز�ر، يف ٕاطار الرد Qىل التعقMب

        ::::الس@يد وز�ر الص�ةالس@يد وز�ر الص�ةالس@يد وز�ر الص�ةالس@يد وز�ر الص�ة
ي املرة الثانية ا|يل كنت بع�ا«، فpٔ� مس�شفى محمد اخلامس زرتو هاذ

زرتو، ٔ�� ا|يل كنت شفت اكن Qىل حساب إالخوان املس�شار�ن وال 
النواب ا|يل اكنوا µارض�ن مع املشلك أ"ول وأ"wري اكن املوارد ال�رشية 
ا|يل µاولنا نعاجلو واµد اجلزء مهنا، 9نيا اكن التجهزيات البيوطبية وكنت 

 le(ٔ�نه اس@تجبنا للك يش، رمبا لواµد  Qارفها وديناها معنا، هذا ال يعين
pourcentage (ادي ند�ر جمهودات صغري �زاف، والÙ ��ٔ دكQيين ٔ�� نوا

  .ٔ�كرب ٔ"ن اخلصاص والنقائص Qىل الصعيد الوطين
فù خيص ما قلته حول وفMات أ"#ات، مفا خصش تفهم Ùلط، فرمغ 

فÙ �ٔpري ٕاخل، كن�اولو ما ٔ�مكن، ... لك كنقول � خمطط وطين، خمطط
راض متاما Qىل النتاجئ، فاشكون فMنا Ùادي �رىض ولو بوفاة واµدة من 
ٔ�#اتنا ٔ�و ٔ�خواتنا ٔ�و Yاراتنا، حىت واµد ما �رضاها، Ùري وµدة، بال ما 

  .ٔ�لف Q100ىل لك  112نوصلو لــ 
فاح[ا تن�اولو ما ٔ�مكن بطريقة Qلمية Qىل أ"جرٔ�ة د¯لها Qىل ٔ�رض 

ٔ�نه ابدينا يف التقMمي د¯لو هاذ  2012|يل ابدينا يف الواقع ٔ�نه هاذ اÊطط ا
اÊطط �ش Ûشوفو ٔ�ش@نو هام النقائص د¯لو �ش حناولو نعاجلو أ"مور 

  . تدرجييا
  .شكرا الس@يد املس�شار احملرتم

        ::::الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
  . شكرا لمك الس@يد الوز�ر، وشكرا Qىل املسامهة
الطاقة واملعادن واملاء  ن�jقل ٕاىل السؤال املوYه Qىل الس@يد وز�ر

  . والب�Jة، وموضوQه اس@ترياد وختز�ن املواد البرتولية

اللكمة ٔ"µد السادة املس�شار�ن من الفريق ¤شرتايك، فليتفضل 
  .مشكورا

        ::::املس�شار الس@يد محمد Qلمياملس�شار الس@يد محمد Qلمياملس�شار الس@يد محمد Qلمياملس�شار الس@يد محمد Qلمي
  .شكرا الس@يد الرئJس

  السادة الوزراء،
  السادة املس�شار�ن،

  الس@يد الوز�ر،
يوم، يتقدم hسؤال حول التقر�ر الصادر عن الفريق ¤شرتايك، ال 

اIلس أ"Qىل |لحسا�ت اÑي ٔ�كد ٔ�ن طريقة اس@ترياد املواد البرتولية ي�سم 
�خjالالت معيقة، مما جيعلها مصدر هتديد لٔ©من ¤قjصادي 

  .و¤سرتاتيجي |لملكة
ولعل التدبري لهاذ املسpٔ« بطريقة ختفض من جحم ¤س@ترياد اÑي يصل 

من µاجMاتنا الوطنية، ينضاف ٕاىل ذ�، الس@يد الرئJس، Qدم  %96ٕاىل 
توفر بالد� Qىل مواK ت�سع لرسو �قالت النفط الكربى، مما يرتتب عنه 
ارتفاع لكفة النقل وحتمل خزينة اTو« جلزء من غرامات التwٔpري الناجتة ٔ�و 

  .املرتتبة عن تفريغ السفن
ما يه ن يد الوز�ر، عتفريعا Qىل هذه املعطيات، Ûسائلمك، الس@ 

أ"س@باب اليت حتول دون مراق�ة املصاحل العمومMة اÊتصة Êتلف مراµل 
وٕاجراءات ورشوط الزتويد املمنوح لرشاكت القطاع اخلاص، وهل س��ادر 
احلكومة ٕاىل ٕاطالق مرشوع ميكن بالد� من مMناء |لغاز الطبيعي قصد 

اÊاطر اليت ميكن ٔ�ن هتدد تpٔمني وتدبري خمزون احjياطي جينب اململكة من 
  أ"من ¤قjصادي الوطين؟ 

  .وشكرا الس@يد الوز�ر

        ::::الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
  . شكرا لمك، الس@يد رئJس الفريق

  .لمك اللكمة، الس@يد الوز�ر، لٕالYابة Qىل السؤال

        ::::الس@يد عبد القادر اعامرة، وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والب�Jةالس@يد عبد القادر اعامرة، وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والب�Jةالس@يد عبد القادر اعامرة، وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والب�Jةالس@يد عبد القادر اعامرة، وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والب�Jة
  .شكرا الس@يد الرئJس

عض بسpٔتقدم ب . دة املس�شار�ن Qىل طرح هذا السؤالشكرا |لسا
  :التوضي�ات فù يتعلق هباذ اIال ٔ"ن السؤال فMه شقان

ٔ�وال يمت ïزويد البالد �ملواد البرتولية السائ] بواسطة املصفاة احمللية 
�ل�س@بة للك املواد جممتعة، ويمت تغطية البايق عن  70%�حملمدية يف µدود 
و¤س@ترياد wاصة عند� يف مادة الغازوال ا|يل  طريق ¤س@ترياد،
، ٕاذن ٕاىل اwذينا ما ت��jه املصفاة مع ¤س@ترياد، %50ت�س@توردو تقريبا 

هذه لكها بطبيعة احلال تقع مراق�هتا من طرف املصاحل اÊتصة ٔ�ساسا 
  .الوزارة

�ل�س@بة |لمخزو�ت ا|يل ت�jوفرو Qلهيا Qىل مس@توى رشاكت التوزيع، 



 2014 كتو�ردورة �ٔ  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

6 

 )م 2015 ينا�ر 13( ه 1436 ربيع أ"ول 21

  . يوم من Ùاز البو5ن 28يوم من ¤س@هتالك من املواد السائ] و 30عند� 
يف احلقMقة تتعلق �لطاقة  96%فù خيص جحم ¤س@ترياد، هاذيك 

  .93%ما ابقاÝش، ا"ٓن تقريبا اح[ا حوايل  h%96شلك Qام، وهاذ حىت 
ٔ�ما فù يتعلق �ملواد السائ]، كام قلت |لس@يد املس�شار، فعند� تقريبا 

ند� يعين حمليا، ٔ"ن الطاقة إالجاملية د¯ل ïكر�ر �ل�س@بة |لمصفاة ع  %70
  .املليون د¯ل الطن 10د¯ل المسري حوايل 

 �2ل�س@بة لغاز البو5ن، حصيح ¤س@ترياد تقريبا �بري، ٔ"ن عند� 
مليون د¯ل الطن، وهاذ ¤س@ترياد د¯ل هاذ الغاز د¯ل البو5ن تيخضع 

مسطرة ق�لية، عكس املواد السائ] ا|يل اكنت لواµد املسطرة دقMقة يه 
مسطرة بعدية، ولكن Qىل لك µال كام يعمل الس@يد املس�شار هاذ املواد 
السائ] لكها خرجت ا"ٓن من صندوق املقاصة، حبيث مل تعد اTو« تتحمل 

  .فهيا
عند� بعض الغرامات د¯ل التwٔpري، وهذا حصيح، غرامات د¯ل 

ملو املسؤولية فù يتعلق بغاز البو5ن، ولكن ٕاذا ما التwٔpري ٔ"نه اح[ا ت�jح
مليار د¯ل  15قورنت حبجم ما ترصفه اTو« ا|يل هو تقريبا ٔ�كرث من 

  .اTرمه د¯ل املقاصة، ٕاذن ال متثل ش�Jا
الشق الثاين وهو شق #م Yدا، الس@يد املس�شار، رشتو ú، انطالقا 

لنا رشعنا يف الغاز الطبيعي ٕان شاء هللا من هاذ أ"¯م Ùادي البالد د¯
املسال، Ùادي نب�Mو حمطة يف اجلرف أ"صفر، وÙادي �كون فهيا الب�Mات 
التحتية د¯ل هاذ ¤س@تق�ال، وغيكون أ"نبوب، وÙادي �كون بطبيعة 

مليار د¯ل اTرمه  40احلال حمطات Oهر�ئية، وهذا واµد املرشوع د¯ل 
الس@نوات املق�]، وهو ا|يل Ùادي  رشعنا فMه، Ùادي يتدار ٕان شاء هللا يف

خييل بالد� ما تبقاش مرتبطة �الس@ترياد من دو« معينة ٕان شاء هللا 
  . وتعاىل

  .شكرا الس@يد املس�شار، شكرا الس@يد الرئJس

        ::::الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
  . شكرا لمك الس@يد الوز�ر

  .اللكمة |لفريق ¤شرتايك يف ٕاطار التعقMب

        ::::املس�شار الس@يد محمد Qلمياملس�شار الس@يد محمد Qلمياملس�شار الس@يد محمد Qلمياملس�شار الس@يد محمد Qلمي
  .شكرا الس@يد الرئJس

  الس@يد الوز�ر،
حنن كفريق اشرتايك �مثن هاته اIهودات، وÛشكرمك Qىل هاته املعطيات 
اTقMقة اليت من wالل ٕاYابتمك Qىل هذا السؤال ٔ�فدمت الرٔ�ي العام الوطين 
حول حقMقة هذا امللف، ولكن، الس@يد الوز�ر، البد يل ٔ�ن ٔ�شدد من هاذ 

wالل جوا�مك Qىل ٔ�ن البالد د¯لنا ٕان شاء هللا املنرب Qىل ٔ��مك ٔ�كدمت من 
  .س@تعرف ÝشMJد هاذ املرشوع الضخم الك�ري يف م[طقة اجلرف أ"صفر

اح[ا ابغينا انعرفو مكعارضة أ"Yل الزمين ٕان شاء هللا ا|يل ميكن لهاذ 

املرشوع خيرج ٕاىل µزي الوجود، ٔ"ن العربة لJست �لنوا¯ وٕامنا العربة 
، ٔ�و بداية أ"شغال، اح[ا 2016، 2015انعرفو واش �لتنفMذ، ابغينا 

Ûُساءل، واح[ا دور� ٔ�يضا Ûسائل احلكومة لنصل ٕاىل احلقMقة، وحنن معمك 
من Y�ٔل ٕاخراج هاذ املرشوع الهام ا|يل يف احلقMقة Ùادي يعطي واµد 
اTفعة قوية، وا|يل غميكن املواطنني املغاربة من ¤س@تفادة الفورية من هاذ 

ل الغاز الطبيعي، وحىت �متكن املواطن املغريب ٕاسوة �ملواطن يف الرثوة د¯
البالد اIاورة من ٔ�ن æس@تفMد من الغاز الطبيعي �كMفMة مMاكنيكMة و�ٓلية، 
ؤ�يضا التدف�ة ٔ"نه ال قدر هللا ٕاىل Yات Ùري يش �ز« الربد املواطن يعاين 

  . غرب العميقوwاصة يف املناطق د¯ل أ"طلس واملناطق اجلبلية ويف امل
  .وشكرا الس@يد الرئJس

        ::::الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
  . شكرا لمك

  .لمك اللكمة، الس@يد الوز�ر، يف بضع ثواين |لرد Qىل التعقMب

        ::::الس@يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والب�Jةالس@يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والب�Jةالس@يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والب�Jةالس@يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والب�Jة
Qىل الشق الثاين ا|يل ïلكم Qليه الس@يد املس�شار، ٔ�� كنت الزتمت يف 

ين خنرجو، يف حبر الس@نة خرجjو، إالشاكل بداية التعيني د¯يل �وز�ر ٔ�ن
Qىل مس@توى البىن ا|يل فMه هو ٔ�نه عندو �Yٓال ما ميك[ليناش خنترصوها 

، 2020التحتية، لكن ا|يل نpٔكد ٔ�ن البدا¯ت د¯ل ¤خjبارات غتكون يف 
ٕان شاء هللا، وÙادي جتي �لضبط مع ا�هتاء العقد ا|يل عند� فù يتعلق بـ 

)SONATRACH
1 (ùيتعلق بـ وف )le gazoduc  ( د¯ل مغرب ٔ�ورو� ٕان

مليار ٔ�مjار مكعبة، ويه  5شاء هللا تعاىل، واح[ا تنقدرو ٔ�ن غنحتاجو 
  . مقدور Qلهيا ٕان شاء هللا Qىل مس@توى السوق اTولية

  .شكرا الس@يد الرئJس

        ::::الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
  . شكرا لمك، وشكرا Qىل مسامهتمك
وايل املوYه ٕاىل الس@يد وز�ر الس@ياµة حول ون�jقل ٕاىل السؤال ا"ٓين امل

  . بفاس" ج[ان بالص"مpٓل ف[دق 
اللكمة ٔ"µد السادة املس�شار�ن من فريق التجمع الوطين لٔ©حرار 

  .لتقدمي السؤال

        ::::ااااسليغو سليغو سليغو سليغو سن سن سن سن احل احل احل احل املس�شار الس@يد املس�شار الس@يد املس�شار الس@يد املس�شار الس@يد 
  .شكرا الس@يد الرئJس
  الس@يدات الوز�رات،

  السادة الوزراء،
  زماليئ املس�شار�ن،

                                                 
1 Société Nationale pour la Recherche, la Production, le Transport, la 
Transformation, et la Commercialisation des Hydrocarbures (Algérie) 
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  احملرتم،الس@يد الوز�ر 
تعترب بالد� ق�] س@ياحMة �مjياز، وخصوصا املدن التارخيية Qىل رٔ�سها 
مدينة فاس العريقة، حMث ٔ�ن Qدد أ"رسة �ملدينة حمدودة �ملقارنة مع 
مسعهتا التارخيية والس@ياحMة، جند ٔ�ن ٔ�مه الف[ادق املصنفة �ملدينة يه مغلقة 

اÑي هو م[ذ " ان فاسج["من Y�ٔل إالصالح، وQىل س�Mل املثال ف[دق 
  .ثالث س@نوات، وا"ٓن نتفاpYٔ كذ� قرص اجلامعي فهو مغلوق

  الس@يد الوز�ر،
ٕاىل مىت س�Jقى هذا التpٔخر مس@مترا يف ٕاصالح هذه املعلمة الس@ياحMة، 
خصوصا ٔ�ن مدينة فاس س@تحتضن wالل أ"شهر املق�] #رYان املوس@يقى 

  العريقة، ومؤمتر دويل |لمدن التارخيية؟
  .شكرا

  :الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
  . شكرا |لس@يد املس�شار

  .لمك اللكمة، الس@يد الوز�ر، لٕالYابة Qىل السؤال

        ::::الس@يد حلسن µداد، وز�ر الس@ياµةالس@يد حلسن µداد، وز�ر الس@ياµةالس@يد حلسن µداد، وز�ر الس@ياµةالس@يد حلسن µداد، وز�ر الس@ياµة
  .شكرا الس@يد الرئJس

  .، وQىل املغاربة �êمين والرباكت�2965ملناس@بة س@نة ٔ�مازيغية سعيدة 
ت ا|يل مت �ل�س@بة لهاذ السؤال د¯ل ج[ان بالص هو �لفعل ٔ�نه الوق

، اكن الزتام من صندوق إاليداع والتدبري 2012ينا�ر  31إالÙالق د¯لو يف 
  . شهر د¯ل ٕاQادة الت�ديد د¯لو 18ا|يل هو يف امللكMة د¯لو �ش يد�ر 

مع أ"سف نظرا يعين لٕالشاكلية د¯ل إالجناز، وكذ� راه جمهود 
كذ� نظرا ٔ�نه  مليون د¯ل اTرمه، ولكن 380اس�Vري �بري Yدا، فMه 

ٔ"نه ما اكنوش لقاو ا|يل Ùادي يعمل التدبري، ا"ٓن لقاو ا|يل Ùادي يعمل 
التدبري، هبذا هو خصك البد ٔ�نك كتكون معك هذاك ا|يل Ùادي يد�ر 

  .ال�س@يري والتدبري �ش ميكن � تد�ر املواصفات ا|يل ت�Jغهيا
وات، لهذا، اكن واµد تعطلوا يش اشوية يف إالجناز، ا"ٓن ثالث س@ن

، Ùادي 2015¤لزتام د¯هلم هو ٔ�هنم Ùادي ينجزوا ٕان شاء هللا يف ماي 
خيلصوا معلية الت�ديد، وÙادي �كون هذا ٕاضافة ملا يلعبه هذا الف[دق د¯ل 

  .من ٔ�مهية �ل�س@بة ملدينة فاس" ج[ان بالص"
  .وشكرا

        ::::الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
  . شكرا لمك
  .لمك اللكمة

        ::::ااااسليغو سليغو سليغو سليغو سن سن سن سن احل احل احل احل املس�شار الس@يد املس�شار الس@يد املس�شار الس@يد املس�شار الس@يد 
  . شكرا الس@يد الوز�ر Qىل هذه إاليضاµات

حترتم هاذ املرة هاذ املوQد كام ) CDG2(كنمتناو �ش رشكة التدبري 
 36شهر، وا"ٓن  30شهر، ورجعت  18قلت ٔ"نه ٔ"ول مرة اكنوا طلبوا 

شهر، يعين ٔ�كرث من ثالث س@نوات، وحلدود الساQة لJس هناك ٔ�]ر �ش 
  .ميكن لو يت�ل

حياولوا يعطيوها احبال  "ج[ان فاس"ملعلمة د¯ل كنمتىن �ش هاذ ا
الف[ادق العاملية، يش مسري ا|يل هو Qاملي �ش �كون يف املس@توى، تصور 
ثالث س@نني وهو مغلق، وحلد ا"ٓن مجيع العامل �يتقاضاو، حقMقة هذا من 

لو اس@تعملوا هاذ إالصالµات ق�ل .. حقهم، ولكن راه ما اك�ن ال تpٔطري وال
وا هاذ الرشكة العاملية ا|يل ميكن لها Ýسري واعطاوها ذاك كذا إالÙالق، ق�ط

مليار ا|يل هو دا� خترس Qليه، كتظن بpٔن هاذ الرشكة، اكن ميكن  30و
  .شهر 18هاذ الرشكة العاملية Ùادي ïكون وYداتو يف ٔ�قل من 

ولكن مع أ"سف دامئا اح[ا كنعرفو بواµد املسpٔ« ٔ"نه ميل �يكون املال 
كوÛش واµد الك�دة د¯ل املسري�ن، وهاذ اليش يف بعض العام ما كت

املؤسسات، هاذي �لك رصاµة خصنا نرصحو هبا، ٔ"ن ال يعقل بpٔن كذا 
، 30، خطرة 18مليار امشات Qىل واµد املعلمة، وحلد ا"ٓن خطرة  30و

  .36خطرة 
يغلق بدون  "قرص اجلامعي"، هل يعقل "قرص اجلامعي"�ل�س@بة ل

ومىت س�مت أ"شغال؟ ٕاذن د¯ل مىت س��دٔ� أ"شغال؟ �ر�مج، ال �ل�س@بة 
جوج د¯ل الف[ادق مبدينة فاس مغلوقني، Qىل أ"قل خصنا نعرفو واµد 

قرص "الرؤية �ل�س@بة لهاذ الف[ادق فوقاش غتبدا هاذ أ"شغال �ل�س@بة ل
  ، وفوقاش غت�هت¡ي؟ "اجلامعي

 .شكرا الس@يد الوز�ر

        ::::الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
  . ملس�شارشكرا لمك الس@يد ا

  .الس@يد الوز�ر، لمك اللكمة يف ٕاطار الرد Qىل التعقMب

        ::::الس@يد وز�ر الس@ياµةالس@يد وز�ر الس@ياµةالس@يد وز�ر الس@ياµةالس@يد وز�ر الس@ياµة
ال، يه �ل�س@بة، الس@يد املس�شار احملرتم، �ل�س@بة حلقوق العامل هذا 
حتسب لصندوق إاليداع والتدبري، ٔ"هنم µافظوا Qىل أ"جور د¯ل العامل 

مليون د¯ل  22با واµد ومعلوا حىت خمطط د¯ل املغادرة الطوعية، وتقري 
د¯ل املس@ت1دمني ا|يل  97اTرمه ا|يل يه مشات يف هذا إالطار هذا، 

  . اس@تافدوا مهنا، هذا حيسب هلم
ولكن ٔ�� معك بpٔنه اكن هناك تقصري �ل�س@بة ملدة إالجناز وكذ� 
البحث Qىل املسري، ا"ٓن وصولوا ٔ�هنم يوYدوا مسري، ا|يل هو رشكة Qاملية 

و لها إالشهار هنا، ولكن ٔ�عين ٔ�نه لقاوها، لية، ما Ùادæش نعممبواصفات Qامل 
ولكن يف نفس الوقت اح[ا كنا كن�اولو ٔ�نه ما يمت ٕاQادة جتديد وتpٔهيل قرص 

افjح، �ش �كون عند� واµد الطاقة  "ج[ان بالص"اجلامعي حىت �كون 
                                                 

2 Caisse de Dépôt et de Gestion 
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¯ل جنوم مبواصفات �برية، ومع أ"سف ٔ�نه ا"ٓن مت إالÙالق د 5ٕايوائية د¯ل 
)Palais Jamaï( د الفرتة د¯لµادي �كون واÙالنتظار  5ٔ�شهر وال  4، و

  . الفjح د¯ل ج[ان بالص
، اك�ن الزتام من املكjب الوطين )Ù)Palais Jamaïري �ل�س@بة لــ 

شهر يف الت�ديد د¯لو، وٕان  18|لسكك احلديدية ٔ�نه سوف لن يت�اوز 
إالطار هذا، خصوصا ٔ�نه و معهم �ش �كون يف هذا لشاء هللا Ùادي نعم

  . هناك الزتام رمبا �ل�س@يري من طرف املؤسسات التابعة لها
حنن ساهر�ن �ش ميكن لنا ٔ�نه يف فاس ïكون فMه، ٔ"نه فاس �ل�س@بة 
لنا يه ق�] س@ياحMة ذات قمية Qالية، �ش ميكن لنا ٔ�نه هاذ الف[دقني �كونوا 

د د¯هلم، ولكن �ل�س@بة مؤهلني �ل�س@بة ملدينة فاس، و�كون كذ� الت�دي
جلنان بالص هناك الزتام #م وحقMقي ا"ٓن بpٔنه يف ماي Ùادي يمت ¤�هتاء 
من أ"شغال وÙادي �كون هو مفjوح، ومفjوح ٔ"نه س@يؤدي ٕاىل الرفع من 

  .الطاقة إاليوائية |لمدينة
  .وشكرا

        ::::الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
أ"مر مبنتجع واد السؤال املوايل موYه لمك ٔ�يضا الس@يد الوز�ر، يتعلق 

اللكمة ٔ"µد السادة املس�شار�ن من الفريق اTس@توري لتقدمي . اش�Mكة
  .السؤال، فليتفضل µ�ٔدمه مشكورا

        ::::املس�شار الس@يد املهدي زر�واملس�شار الس@يد املهدي زر�واملس�شار الس@يد املهدي زر�واملس�شار الس@يد املهدي زر�و
  .hسم هللا الرمحن الرحمي

ٔ�وال وق�ل لك يشء س@نة سعيدة ٔ�مازيغية لٕالخوة أ"مازيغ و|لشعب 
ري ومجع الشمل والرباكت Qىل املغريب قاطبة، وٕان شاء هللا س@نة اخل

  . الشعب املغريب وQىل أ"مة املغربية
  الس@يد الرئJس،
  السادة الوزراء،

  السادة املس�شار�ن،
ارïكزت ٕاسرتاتيجية املغرب الس@ياحMة |لمناطق اجلنوبية يف ٕاÛشاء 
م[تجعات خفمة اكم] املرافق ل�شجيع الس@ياµة الشاطئية، من بJهنا م[تجع 

هذا احلمل الك�ري اÑي اكن من املفرتض Ýسلمي .  طانطانواد اش�Mكة ٕ�قلمي
، Ùري ٔ�ن ذ� مل نلمس م[ه ٔ�ي يشء Qىل ٔ�رض 2012مفاتي�ه يف هناية 

  .الواقع ٕاىل هذه الساQة
من هنا Ûسائلمك، الس@يد الوز�ر، عن ٔ�س@باب هذا التwٔpري، وما مصري 

  م[تجع اش�Mكة والشاطئ أ"بيض؟

        ::::الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
  . لس@يد املس�شارشكرا لمك ا

  .لمك اللكمة، الس@يد الوز�ر، لٕالYابة Qىل السؤال

        ::::الس@يد وز�ر الس@ياµةالس@يد وز�ر الس@ياµةالس@يد وز�ر الس@ياµةالس@يد وز�ر الس@ياµة
  .شكرا الس@يد املس�شار احملرتم Qىل هاذ السؤال

، ونظرا �2007لفعل ٔ�ن املنتجع د¯ل اش�Mكة متت االتفاقMة Qليه يف 
ومت لظروف اقjصادية ودولية املس�مثر مل يفي �لزتاماته يف الوقت احملدد، 

ودخول صندوق إاليداع  2012ٕاQادة Yدو« اIهود ¤س�Vري يف 
وكذ� رشكة ٔ�خرى �ش �كون ) ORASCOM(والتدبري مع رشكة 

  .واµد اIهود اس�Vري Yديد
إالشاكلية ا|يل مطروµة ٔ�ش@نو يه؟ وهو ا"ٓن هناك جمهود اس�Vري 

تفاقMة أ"ساس@ية فهيا ف[ادق، مع العمل ٔ�ن اال �3ش ميكن لنا ٔ�ننا نوصولو ٕاىل 
  . د¯ل الف[ادق 8

 3ا"ٓن �ٓش تيقولوا املس�مثر�ن؟ تيقول � اح[ا Ùادي نعملو هاذ 
الف[ادق وÝسلموا لنا أ"مور وÙادي من بعد Qاد غنتذا�رو Qىل املراµل 
أ"خرى، اح[ا ال ميك[نا هذا، ٔ"نه ابغينا ٔ�نه يمت ٕاجناز احملطة �لك ف[ادقها يف 

الف[ادق أ"وىل Ùادي تنجز يف  3تفقو Qلهيا، يعين ٔ�نه الفرتة ا|يل Ùادي ن 
يف غضون هاذ أ"شهر هاذي، وبعدها يمت كذ� ٕاجناز  2016-2017

الف[ادق أ"خرى، ملاذا؟ �ش ïكون عند� واµد الطاقة ٕايوائية م[اس@بة يف 
واد اش�Mكة ا|يل Ùادي ميكن لنا جنيبو الطريان لطانطان ولكممي �ش 

Ù س@تعلموها، ا|يلæ اديÙ الت، �شµالر gادي ميكن ٔ�نه هيمتوا هبا مرو
ïكون عند� حمطة �لك املواصفات اTولية، حمطة د¯ل ثالثة د¯ل الف[ادق، 

جحرة، Ùري ممك[ة يف واµد املنطقة ا|يل يه م[طقة د¯ل  1500ود¯ل تقريبا 
  .طانطان

  .وشكرا

        ::::الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
  . شكرا لمك

  .هدي زر�والفريق اTس@توري، اليس امل 

        ::::املس�شار الس@يد املهدي زر�واملس�شار الس@يد املهدي زر�واملس�شار الس@يد املهدي زر�واملس�شار الس@يد املهدي زر�و
  الس@يد الوز�ر،

اح[ا كتعرفوا بpٔن املرشوع هو موقع اسرتاتيجي، واêهنار ا|يل اس@ت�رش 
امجليع بpٔن هاذ املرشوع غيمت، وتدwلت احلكومة السابقة، واحلكومة احلالية 
ٔ�كدت بpٔن املرشوع غي�[جز، واكن ٔ�مل �بري لساكنة طانطان وساكنة اجلهة 

  .نة أ"قالمي اجلنوبية لكها بpٔن هاذ املرشوع غيمت يف ٔ�حسن ما �راموساك 
الناس، الس@يد الوز�ر، . لكن، الواقع بعيد من هاذ اليش ا|يل نقولو

امشاو عن ٔ�رضهم، أ"رض بقت wالية، ما اس@تفادوا مهنا الساكنة ا|يل اكنوا 
 فهيا، املرشوع ما تنجز، حىت حلد الساQة ماعرف[ا ٕامىت غي�[جز هاذ

ونفس إالشاكلية اكينة يف الشاطئ أ"بيض، رمبا السؤال د¯ل . املرشوع
الشاطئ أ"بيض، راه Yاي، ٕان شاء هللا، و�متناو �كون عندك السؤال 

  .موفق
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  الس@يد الوز�ر، 
اح[ا ا|يل كنبغيو بpٔن إالقلمي د¯ل طانطان اع·دو ٔ�ساسا Qىل البحر، 

حلد الساQة، . ئ د¯ل اش�Mكةامليناء، وهاذ املرشوع ا|يل اكن د¯ل الشاط
اح[ا ابغينا احلكومة ٔ�هنا، Qل أ"قل، Qىل أ"قل، املدة ا|يل . ال يشء يذ�ر

ابقى لها، و�متناو ٔ�هنا اكع ما تطول حىت، ٔ"ن مادارت لنا والو، Qىل أ"قل 
  . املدة ا|يل ابقات مهنا تبني لنا اشوية د¯ل الربكة

  .وشكرا

        ::::الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
  . شكرا لمك

  .الس@يد الوز�ر، لمك اللكمة فù تبقى من الوقت

        ::::الس@يد وز�ر الس@ياµةالس@يد وز�ر الس@ياµةالس@يد وز�ر الس@ياµةالس@يد وز�ر الس@ياµة
هاذ احلكومة Ùادي تطول، اكع ال Ýس@ىن، ما يبقاش فMك احلال، Ùادي 

  .تطول، ٕان شاء هللا
Ùري �ل�س@بة لواد اش�Mكة، ٕاىل ابغيتو �رجعو لو، واد اش�Mكة اح[ا¯ 

ٔ�ننا �كون عند� واµد ا"ٓن يف ٕاطار العمل مع املس�مثر�ن �ش ميكن لنا 
اÊطط ٕالجناز مجيع الف[ادق، Qىل أ"قل ïكون عند� واµد الطاقة ٕايوائية 

  .ا|يل يه حمرتمة
راه وصلوا فهيا تقريبا ) la Marina(العمل راه قامي ا"ٓن، يعين ٔ�نه 

مليون درمه، راه تقريبا واµد اIهود اس�Vري ا|يل  100، راه %70واµد 
مليون د¯ل اTرمه، مازال ما �نوش الف[ادق كام  300تعمل متاك د¯ل 

  ...ابغيناها، ولكن راه اك�ن واµد
ٕاذن، اك�ن ا"ٓن مازال ما اتفق[اش فقط Qىل ٔ�ش@نا هو املدة د¯ل 

ابغينا مس�مثر ا|يل هو . العمل، وكذ� ٔ�ش@نو هو احلدود د¯ل املس�مثر
ٔ�لفها ٕاىل ¯هئا، ما  ينجز لنا مجيع املكو�ت د¯ل احملطة د¯ل واد اش�Mكة من

ميك[ليناش ٔ�ننا ند�رو فقط ثالثة د¯ل الف[ادق ومنرو ملرµ] ٔ�خرى، وما 
  .Ùادæش ïكون عند�

ابغينا ٔ�نه �كون جمهود اس�Vري مjاكمل، واح[ا كنعملو ا"ٓن مع 
املس�مثر �ش ندفعوه يف هاذ إالطار هذا، وميكن لنا ٔ�ننا �مكلو مهنا يف 

ه ميكن لنا واµد املرµ] ٔ�وىل ا|يل يه فهيا ثالثة ، مع العمل ٔ�ن2020غضون 
د¯ل الف[ادق، وا|يل فهيا الف[دق كذ�، �دي كذ� |لس@ياµة، ٔ�ننا 

  .Ûش@تغلو فهيا يف مدة ثالث س@نوات املق�]
هذا ما تيعنJش بpٔنه ما #متي�ش هباذ املنطقة هاذي، ولكن اكنت 

ن كذ� ٕاشاكليات ظروف اقjصادية ا|يل يه wارYة عن إالطار د¯لنا، اك
عند املس�مثر�ن، خصوصا ٔ�ن املس�مثر أ"سايس هو مس�مثر مرصي، واكنت 

  . عندو مشالك �برية يف م[اطق ٔ�خرى من العامل
ا"ٓن، مادام ٔ�نه اسرتجع القوة د¯لو، وابغى يعمل يف هاذ إالطار هذا، 

  ...اح[ا¯ مس@تعد�ن ٔ�ننا

  .وشكرا

        ::::الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
  .ز�ر، وشكرا Qىل مسامهتمك يف هذه اجللسةشكرا لمك الس@يد الو 

ن�jقل ٕاىل السؤال املوYه ٕاىل الس@يد وز�ر العدل واحلر¯ت، وموضوQه 
  . تنفMذ أ"حاكم القضائية

اللكمة ٔ"µد السادة املس�شار�ن من الفريق الفMدرايل لتقدمي السؤال، 
  .فليتفضل مشكورا

        ::::املس�شار الس@يد محمد لشكراملس�شار الس@يد محمد لشكراملس�شار الس@يد محمد لشكراملس�شار الس@يد محمد لشكر
  .شكرا الس@يد الرئJس

املعلوم ٔ�ن مرµ] تنفMذ أ"حاكم القضائية يه ٔ�مسى مرµ] يف من 
مسطرة ٕاحقاق احلقوق، من حMث �وهنا الهدف املتوj من ا|لجوء ٕاىل 

  .القضاء، ومن مت ٔ�مكن اعتبارها مبثابة املعيار أ"سايس لصدقMة القضاء
Û ،�Ñسائلمك، الس@يد الوز�ر، عن إالجراءات املت1ذة لتنفMذ أ"حاكم 

  . ية احلاlزة حلجية أ"مر املقيض بهالقضائ 
  .وشكرا الس@يد الرئJس

        ::::الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
  . شكرا لمك

  .لمك اللكمة، الس@يد الوز�ر، لٕالYابة Qىل السؤال، تفضلوا

        ::::الس@يد املصطفى الرمMد، وز�ر العدل واحلر¯تالس@يد املصطفى الرمMد، وز�ر العدل واحلر¯تالس@يد املصطفى الرمMد، وز�ر العدل واحلر¯تالس@يد املصطفى الرمMد، وز�ر العدل واحلر¯ت
  .شكرا الس@يد املس�شار احملرتم

ورية يف بناء دو« ٔ�تفق معمك بpٔن تنفMذ ٔ�حاكم القضاء æشلك دQامة حم
القانون، ٔ"نه لك مjقايض ٕاال وæس@هتدف حتقMق Ùاية، ويه اس@تصدار حمك 

  .يؤكد مصاحله وحيمهيا، ولكن ٔ�يضا ٔ�ن يصل أ"مر ٕاىل ٔ�ن ينفذ ذلمك احلمك
هناك صعو�ت تعرتض ٔ�حMا� مسطرة ٔ�و مساطر التنفMذ، مهنا ما �رجع 

ىل مماط] احملكوم Qلهيم، مهنا ما ٕاىل ïراn امللكفني �لتنفMذ، مهنا ما �رجع إ 
�رجع ٕاىل Qدم سلوك ٔ�حصاب املصل�ة |لمساطر القانونية اخلاصة، مهنا ما 
�رجع ٕاىل ٔ�س@باب wارYة عن ٕارادة امجليع، كام احلا« ملا يتعلق أ"مر بعدم 

  .وجود ما حيجز ملا كمنش@يو Ûس@توفMو مجيع املساطر د¯ل التنفMذ اجلربي
 مقنا هبا ونقوم هبا، فطبعا ٔ�مه ما س�س@تق�ل به، �ل�س@بة |لمجهودات اليت

ٕان شاء هللا تعاىل، املس@تق�ل هو ما سjJضمنه مرشوع قانون املسطرة 
املدنية اÑي ا�هتينا من صياغته، واÑي تضمن مجموQة من املقjضيات 

 -ٕاذا حس�ت النيات  - واملس@ت�دات، اليت من شpٔهنا ٔ�ن جتعل التنفMذ 
احلاالت اليت س��قى من Ùري املمكن تنفMذها مJسورا وممك[ا، ٕاال يف 

  .ٔ"س@باب wارYة عن ٕارادة امجليع
و�لطبع، فٕان إالحصائيات اليت نتوفر Qلهيا Ýشري ٕاىل ٔ�ن هناك مس@توى 
من التنفMذ يف تصاQد، ؤ�نه وٕان اكن أ"مر مل يصل |لمس@توى اÑي �متناه 
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تبدو نتاجئها  وÛسعى ٕاليه، ٕاال ٔ�نه مع ذ� هناك �ود، وهاذ اجلهود بدٔ�ت
  .واحضة، وسوف نصدر تقر�را نتعرض فMه لاكفة نتاجئ هذه اIهودات

  .وشكرا

        ::::الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
  . شكرا لمك الس@يد الوز�ر

  .لمك اللكمة يف ٕاطار التعقMب، تفضلوا

        ::::املس�شار الس@يد محمد دعيدQةاملس�شار الس@يد محمد دعيدQةاملس�شار الس@يد محمد دعيدQةاملس�شار الس@يد محمد دعيدQة
  .شكرا الس@يد الرئJس

  الس@يد الوز�ر، 
فو يف التنفMذ، فالعامل ميل تيكون كتفقوا معنا يف اجلوهر، ولكن كنختل

واµد الزناع و�يلتجؤوا |لقضاء مكرµ] من املراµل، وكJس�[فذوا لك املراµل 
 ،ú ي�[فذش هلم احلمك، فهذا ال يلحق رضرا فقط �حملكوم�القضائية، وما 
 ú ة أ"حاكم الصادرة عن اجلهاز القضايئ، كام �كونMىل مصداقQ بل يؤ]ر

املواطنني يف القضاء، فضال عن �ونه ميس هببة القضاء  ٔ�بلغ أ"]ر Qىل ثقة
  .وقدس@ية ٔ�حاكمه

Qامل وQام] بف[دق  111احلا« اليوم انتاع ورزازات، : هناك µاالت
س@نني هاذي وهام اليوم يف الشوارع، مهنم ا|يل اليوم هو  4، ا|يل "بلري"

يل ما حيامك ٔ"ن ما عندوش �ش خيلص الطريطة نتاع اTار، مهنم اليوم ا|
عندوش �ش يقري اوالدو، مهنم اليوم ا|يل اعرض لك أ"9ث د¯لو |لبيع 

  .|لحياة اليومMة، و�لتايل Ùري معقول نبقاو كنتظرو
ا|يل معتصمني قدام الوزارة، هاذي " مطاحن الساµل"كذ� عامل 

مدة ٔ�يضا، و�لتايل اليوم، الس@يد الوز�ر، لٔ©سف ال قمية لهذه أ"حاكم ٕاىل 
  .تنفذ اكنت ال

ٔ�يضا احلكومة ا|يل صامئة عن احلوار ¤ج·عي، وا|يل Qاجزة اليوم Qىل 
حامية حقوق العامل واحلق يف العمل النقايب، كتدعو� اليوم ٔ�ن ن�ساءل عن 

  .مصري السمل ¤ج·عي
لو هاذ . �Ñ، نطلب م[مك، الس@يد الوز�ر، العمل Qىل تنفMذ أ"حاكم

ت، لاكن مصريمه التنكMل و¤عتقال العامل اعتصموا يف هذه الوµدا
  . 288والسجن، السجن بطبيعة احلال بدعوى الفصل 

�Ñ ندعومك، الس@يد الوز�ر، ٔ�نمت الرYل احلقويق ٕاىل حامية حقوق 
  .الطبقة العام]

  .شكرا

        ::::الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
  . شكرا لمك

  .لمك اللكمة، الس@يد الوز�ر، |لرد Qىل التعقMب، تفضلوا
  

        ::::عدل واحلر¯تعدل واحلر¯تعدل واحلر¯تعدل واحلر¯تالس@يد وز�ر الالس@يد وز�ر الالس@يد وز�ر الالس@يد وز�ر ال
ٔ�وحض ٔ�نه و�ل�س@بة لعامل مطاحن الساµل، مفن املعلوم ٔ�ن الرشكة 
املعنية يه حمل تصفMة، وملا �يتعلق أ"مر مبوضوع التصفMة، مفعناه كنقولو 
إالفالس، ٕاذن �يتوزع ذاك اليش ا|يل اك�ن، واك�ن أ"س@بقMات، والعامل 

اذ احلا« �ميكن لنا اح[ا يف عندمه واµد أ"س@بقMة معينة، فال تقولوا بpٔنه يف ه
  .هاذ البالد وال يف ٔ�ي بالد ٔ�خرى ند�رو ٔ�ش@ياء من املس@تحيل ٕاعاملها

تنفMذي Qىل املنقوالت، اكن  2010ف[دق بلري ٔ�س@يدي اكن جحز يف 
من بعد اكن جحز . هناك بيع �ملزاد العلين ما حرض حىت واµد æرشي
من . ىت واµد æرشيحتفظي Qىل أ"صل الت�اري د¯ل الف[دق، ما حرض ح

بعد اك�ن عند� جحز حتفظي Qىل عقار، راه يه إالجراءات Yارية، وتعني 
  .خ�ري و�متناو ٔ�ن إالجراءات توصل ٕاىل مداها املطلوب

  .شكرا

        ::::الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
  .شكرا لمك الس@يد الوز�ر، وشكرا Qىل مسامهتمك يف هذه اجللسة

وز�ر التعلمي العايل، ون�jقل ٕاىل السؤال املوايل، موYه ٕاىل الس@يد 
وموضوQه ٕاسرتاتيجية احلكومة لتكو�ن أ"طر القادرة Qىل ٕاجناح وموا�بة 

  . الربامج القطاعية الكربى
  .اللكمة ٔ"µد السادة املس�شار�ن من الفريق احلريك

        ::::املس�شار الس@يد عبد الك�ري �رقMةاملس�شار الس@يد عبد الك�ري �رقMةاملس�شار الس@يد عبد الك�ري �رقMةاملس�شار الس@يد عبد الك�ري �رقMة
  .شكرا الس@يد الرئJس

  الس@يد الوز�ر،
رتاجتيات القطاعية، مهنا Qىل س�Mل اعمتدت احلكومة مجموQة من إالس

، "ٕاقالع"، "�Halieutisر�مج "، "خمطط املغرب أ"خرض"املثال 
، ٕاال ٔ�ن هذه "|لس@ياµة 2020رؤية "، "املغرب الرمقي"، "رواج"

إالسرتاجتيات الكربى حتتاج ٕاىل ٔ�طر وكفاءات قادرة Qىل اس�Mعاهبا 
  . وٕاجناtا

  ق�ل |لقطاQات املشار ٕاêهيا؟ ما هو موقف الوزارة لتكو�ن ٔ�طر املس@ت 
  .شكرا معايل الوز�ر

        ::::الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
  . شكرا لمك

  .لمك اللكمة، الس@يد الوز�ر، لٕالYابة Qىل السؤال، تفضلوا

        ::::الس@يد حلسن اTاودي، وز�ر التعلمي العايل والبحالس@يد حلسن اTاودي، وز�ر التعلمي العايل والبحالس@يد حلسن اTاودي، وز�ر التعلمي العايل والبحالس@يد حلسن اTاودي، وز�ر التعلمي العايل والبحثثثث العلمي وïكو�ن أ"طر العلمي وïكو�ن أ"طر العلمي وïكو�ن أ"طر العلمي وïكو�ن أ"طر
  .شكرا الس@يد الرئJس

  .شكرا الس@يد املس�شار
املغرب بدٔ� جيين مثار هذه املشاريع، Qىل س�Mل  .هناك مشاريع كربى

وهذا قام .. املثال صناQة الس@يارات، ا"ٓن الطاlرات، املغرب أ"خرض
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بpٔصعدة مغربية، الناس املغاربة ا|يل ابناو هاذ اليش، وهاذ املغاربة خترجوا 
  .من اجلامعات املغربية، وامحلد u املغرب عندو تنافس@ية قوية �والدها

Qىل مس@توى . نقولوش ٔ�ننا وصلنا لٔ©هداف ا|يل اكنت مسطرةا"ٓن ما 
، Qىل 12.000وصلنا  10.000املهندسني امحلد u، اكن الهدف هو 

ه تقريبا الّ طبJب يف الس@نة، ا"ٓن ¯ 3000مس@توى أ"طباء اكن الهدف 
طبJب، ا"ٓن تن�[يو لكية الطب يف ٔ�اكد�ر، لكية الطب يف طن�ة،  2000

لطب يف بين مالل، فjحنا جوج لكيات يف ٕاطار ها اح[ا �رجمنا لكية ا
  .الرشاكة يف اTار البيضاء والر�ط

�ونوا Qىل يقني ٔ�ن املغرب Ùادي �كون يف املوQد، وفjحنا معاهد 
Yديدة يف ختصصات Yديدة حبال الطريان، خص جنيبو معاهد مع التعاون 

  . اTويل �ش نوYدو املغرب
د�ش  خص ïكون يف هاذ ٕاذن، اح[ا wدامني، احلاYة ا|يل ما عن

البالد، ما تبقاوش حتتاجوا املغاربة �رسلوا اوالدمه ليش دو« �ش يقراو، 
  . خصنا نوفرو هلم رشوط القراية هنا يف بالدمه ويبقاو اµدا ديورمه

ٕاذن، اح[ا Ùاد�ن يف اجتاه نوفرو أ"طر الالزمة و�كونوا املغاربة، وعيب 
ن ٕاىل در� التكو�ن املهين، اح[ا تقريبا يبقى عند� تقريبا ٔ�قل من مليون، "ٔ 

مليون Ûسمة �ملغرب، عند� ٔ�قل من مليون طالب، الناس ا|يل  34
مليون، ٕاذن خصنا �زيدو يف الطاقة  3مليون و 2�ي�[افسوا معنا عندمه 

  . ¤س�Mعابية، يف Qدد ¤ساتذة، واح[ا wدامني
يش واµد هاذ اليش ا|يل ابدينا يف ثالثة الس@نوات، ٔ�� كنت�دى 

  .3الس@نوات مقابل  6نعطي .. يقول
  .شكرا

        ::::الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
  . شكرا لمك

  .اللكمة يف ٕاطار التعقMب |لفريق احلريك، أ"س@تاذ �رقMة

        ::::املس�شار الس@يد عبد الك�ري �رقMةاملس�شار الس@يد عبد الك�ري �رقMةاملس�شار الس@يد عبد الك�ري �رقMةاملس�شار الس@يد عبد الك�ري �رقMة
  .شكرا معايل الوز�ر

البد ٔ�ن ٔ�نوه مبا تقومون به يف الوزارة وما تقوم به احلكومة، افهميت، Ùري 
ة |لربامج، ٕاال ٔ�نه، معايل الوز�ر، الحظنا من wالل التطبيق، هناك �ل�س@ب

wلل �ل�س@بة |لتكو�ن التطبيقي �ل�س@بة |لمهندسني ولٔ©طباء، Qلام ٔ�ن يف 
Qدة دول، حىت �ل�س@بة للكية الطب، بعد الس@ن�ني أ"وىل �ميش@يو يد�روا 

ش Qىل أ"قل واµد التدريب وال تيد�روا واµد التكو�ن مع اIمتع املدين، �
  . تيكون مؤمن �ملهمة ا|يل غيقوم هبا

�ل�س@بة |لمهندسني كذ�، ïمييش ٕاىل اكن Ùادي �كون �ش �كون 
#ندس معامري، بعد الس@ن�ني أ"وىل ïمييش تيد�ر س@نة د¯ل التكو�ن يف 

  . امليدان
�ل�س@بة |لتكو�ن د¯ل #ندس فال)، بعد الس@ن�ني أ"وىل ا|يل 

تيد�ر 9ين تدريب يف واµد القطعة ٔ�و ال يف واµد تتكون Qلمية، ïمييش 
الضيعة، �ش �كون Qىل أ"قل مpٓمن بpٔنه بعد ما Ùادي خيرج هو Ùادي 

  .ي�jج يف القطاع ا|يل اك�ن
اح[ا ا|يل ت�متناو �ل�س@بة |لتعلمي العايل، ا"ٓن، معايل الوز�ر، وهو 

يف النظر¯ت،  �كون ïاكمل، ٔ"نه، افهميت، راه ت��قاو يف النظر¯ت، ت��قاو
ïمنش@يو نتلكمو Qىل أ"طباء، أ"طباء بعد ما تيد�روا التكو�ن د¯هلم العلمي 

يف اللكية، وبعد ما ïميش@يو يد�روا التداريب يف املس�شفMات، وان· Qارفني، 
معايل الوز�ر، بpٔنه افهميت رؤساء املصاحل يف املس�شفMات ما عندمهش 

  . خمترب، ما اكي�ش حبث
افهميت، �ل�س@بة للكية ¤قjصاد، اك�ن واµد العدد ميل ïمنش@يو، 

تيجهلوا هنائيا واµد العدد د¯ل الطرق �ل�س@بة |لتطبيق د¯ل أ"مور 
ور، ¤قjصادية، هذا هو ا|يل تنطلبوا م[مك، معايل الوز�ر، �ش ïكون أ"م

افهميت، النظرية تطابق التطبيقMة، �ش �كون عند� العنرص يف املس@توى 
  .العايل اكTول، افهميت، الراقMة

  .شكرا معايل الوز�ر

        ::::الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
  . شكرا لمك

الس@يد الوز�ر، لمك اللكمة يف ٕاطار الرد Qىل التعقMب، ٕان تفضلمت، ٕان 
  .ٔ�ردمت

        ::::لعلمي وïكو�ن أ"طرلعلمي وïكو�ن أ"طرلعلمي وïكو�ن أ"طرلعلمي وïكو�ن أ"طرالس@يد وز�ر التعلمي العايل والبحالس@يد وز�ر التعلمي العايل والبحالس@يد وز�ر التعلمي العايل والبحالس@يد وز�ر التعلمي العايل والبحثثثث ا ا ا ا
  .هللا ¯ ودي، اعطيوين Ùري الوقت

 appels à(ٔ�� �غي ن�رش املغاربة من wاللمك، معلنا عرض 
projets(،  ا�Y ،جواب، مهنا  293عرض |لبحوث يف جمال الفوسفاط

بتعاون مع Yامعات وخمتربات ٔ�ج[بية، مبا فهيا الوال¯ت املت�دة وكندا  223
دو«، ٔ�عباد هللا،  29 شار�ت اجلامعات د¯ولنا، دو« 29واTول أ"وربية، 

شار�ت اجلامعات د¯لنا يف البحث العلمي �ش يتعاونوا مع اجلامعات، 
خصنا نعزتو هباذ اليش ا|يل عند�، هاذ اليش ا|يل عند� راه الناس �Ùني 

  .يتعاونوا معه
 يف حقMقة عند� نقص، ما قلناش جود�، ا"ٓن املنح زد� يف املنح، زد�

 ،u ادي �كون عندمه  270العدد ا|يل عندمك، امحلدÙ ،طالب عندو م[�ة
ٔ�لف غتكون عندمه التغطية الصحية، هذا اس�Vر  270.. التغطية الصحية

مع أ"سف �قني يف املالية تيقول لنا اس@هتالك، هذا اس�Vر يف املس@تق�ل 
  .د¯ل Ùدا

تن�[يو املهندسني د¯ل ٕاذن، تن�[يو املغرب د¯ل Ùدا، ïكو�ن أ"طر، 
Ùدا، و�جلودة، ا"ٓن هاذ اجلامعات ا|يل اكينة لكيات احلقوق، ا"ٓن غنجهزو 

�ش العمل هيجم Qىل الطالب،  ،)haut débit(اجلامعات لكها �ٔ"نرتنJت 
، العمل هيجم Qىل )haut début(أ"حMاء اجلامعية ندwلو لها أ"نرتنJت 
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  .اكينة الطالب، مايش يبقى يقلب Qلهيا فني
  .شكرا

        ::::الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
شكرا لمك الس@يد الوز�ر، وشكرا Qىل مسامهتمك يف هذه اجللسة 

  .املباركة
ن�jقل |لسؤال املوYه ٕاىل الس@يد وز�ر التجهزي والنقل وا|لوJYس�Mك، 

  . وموضوQه تعريفة الطرق الس@يارة
اللكمة ٔ"µد السادة املس�شار�ن من الفريق احلريك، فليتفضل 

  .مشكورا

        ::::املس�شار الس@يد ٔ�محد شداملس�شار الس@يد ٔ�محد شداملس�شار الس@يد ٔ�محد شداملس�شار الس@يد ٔ�محد شد
  .hسم هللا الرمحن الرحمي

  الس@يد الرئJس،
  السادة الوزراء،

  ٕاخواين املس�شار�ن،
تعرف Ýسعرية الطرق الس@يار تفاو5ت �برية، ويت�ىل ذ� بني اجلهات 
وأ"قالمي املرتبطة بني ش@بكة الطرق الس@يارة، ف�سعرية الطريق الس@يار 

درمه، تعترب Yد مرتفعة �ملقارنة  33رف الرابطة بني بين مالل وخريبكة تع
مع املسافات �جلهات أ"خرى، الس�ب اÑي يؤدي ٕاىل عزوف اس@تعامل 

  . هذا الشطر، ٔ�ي شطر بين مالل خريبكة
  : وQليه Ûسائلمك، الس@يد الوز�ر احملرتم

  ما يه املعايري املعمتدة يف حتديد Ýسعرية الطرق الس@يار؟ 
الطريق الس@يار بين مالل حنو املناطق  وما هو مpٓل الشطر الثاين لتمك]

أ"خرى ٔ�و حنو �رش@يد، مع العمل ٔ�نه عرفت مجموQة د¯ل التpٔخرات، واµد 
  املدة زم[ية د¯ل التpٔخرات؟ 

  .وشكرا

        ::::الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
  . شكرا لمك الس@يد املس�شار

  .لمك اللكمة، الس@يد الوز�ر، لٕالYابة Qىل السؤال

        ::::والنقل وا|لوJYس�Mكوالنقل وا|لوJYس�Mكوالنقل وا|لوJYس�Mكوالنقل وا|لوJYس�Mك    الس@يد عز�ز ر�ح، وز�ر التجهزيالس@يد عز�ز ر�ح، وز�ر التجهزيالس@يد عز�ز ر�ح، وز�ر التجهزيالس@يد عز�ز ر�ح، وز�ر التجهزي
  .ٔ�شكر املس�شار احملرتم Qىل طرح هذا السؤال

نبغي نوحض ٔ�نه واµد العدد د¯ل التpٔخرات فù يتعلق �لب�Mة التحتية 
راجعة �ٔ"ساس ٕاىل التpٔخر يف موضوع �زع امللكMة، وÙري� املقاربة ٔ�نه �زع 

�قاو نفكرو يف امللكMة تعطى لها أ"ولوية، مايش حىت نطلقو املرشوع Qاد ت� 
  .�زع امللكMة

ٔ�وال الشطر، ٕان شاء هللا، ق�ل .. املوضوع الثاين وهو ٔ�نه مز¯ن نعطي
الطريق الس@يار  وه وغتكمتللمغنبداو Ûس@تعٔ�شهر، ٕان شاء هللا،  4واµد 

� خمطط Yديد |لطرق دمن بين مالل حىت |äار البيضاء، وh�ٔرشمك ٔ�ننا Q�ٔد
  . هللا، ٕاىل مجيع �ات اململكة س@نة املق�]، ٕان شاء 20الس@يارة لـ 

ولكن ا|يل Ùادا تفjح �ٓفاق  ،%100بطبيعة احلال ما ميك�ش نقولو 
�برية .  

الرشكة : Oعنطي واµد أ"رقام نبغي رضوري w5ذوها بعني ¤عتبار
 38د¯ل الطرق الس@يار د¯لنا، السادة املنتخبني ممثيل أ"مة، ك�سال فهيا 

¯ل اTرمه، Ùري �ش نعرفو اQالش مليار د 38مليار د¯ل اTرمه، 
كنتذا�رو، واح[ا ما �رهناش ند�رو احبال بعض اTول ا|يل كتد�رها 

)gratuite(، يرتاجعوا�مليار �ش در� هاد  38. ولكن راه ابداو 
wذينا يه ¤س�Vرات لكها ٕاىل . ¤س�Vرات د¯ل اTرمه، Ùري �ش نعرفو

مليار  38ليار د¯ل اTرمه، اTيون م  55السابق والالحق و�زع امللكMة، 
  .د¯ل اTرمه

 30لكم كرنحبو  100لكن ا|يل #م يف هاذ اليش وهو ٔ�نه ميل كتكون 
د¯ل ا|ليرتات  4حىت  3دقMقة راه تقريبا كرنحبو بني  30دقMقة، ميل كرنحبو 
من �حMة السالمة هاذ الس@نة عند�  - Ùري كنقول لمك  - د¯ل البزن�ن، مبعىن 

املرات ٔ�كرث سالمة من الطرق العادية، ف|�  3من املوىت،  %�20قص 
اح[ا نقولو |لمواطنني بطريقة يصربوا معنا، هاذ اليش �ش ميكن لنا Ûس�مثرو 

مليار، ابغينا Ûس�مثرو، ما اك�ن �س، بضع درامه يعطهيا و�مييش  38هاذ 
ول مر5ح �ش ميكن لنا Ûشميو Ûس�مثرو يف �ٓفاق ٔ�خرى، مع العمل ٔ�ن د

ٔ�خرى دارت ٔ�مور، ٔ�ش@نو تتد�ر؟ فني ما داز الطريق الس@يار �يحس@بوا 
درمه، ميل كتدوز الطريق  1000احشال اكن اêمثن د¯ل أ"رض، م ال 
 %50درمه كتعطي مهنا  4000الس@يار �يعاودوا حيس@بوا لها، والت 

|äو«، ٔ�� هاذي ق[اعيت، ما ا�ره�ش ٔ�ن هاذ القرار �wذوه، ما æسمى بــ 
)la plus value( »وTيطلع العقار، ا�، فني ما كتد�ر واµد الب�Mة حتتية 

  . ك�س@تافد اشوية �ش ميكن لها تد�ر ب�Mة حتتية ٔ�خرى
�Ñلل ميكن لنا  ،وw كمنتىن تق�لوا هاذ ال�سعرية، وٕاذا اكن يش

وزد� ذوك الاكمMو�ت  ،)TVA3(�ملناس@بة راه ما زد�ش، فقط . �راجعوه
كJسوى املئات د¯ل الطوموبيالت زد� Qلهيم يش اشوية،  الك�ار ا|يل اكمMو

ي ـــــــٔ�ما wلينا نفس ال�سعرية ا|يل اكنت، مع العمل ٔ�ن احلكومة السابقة ف
)le contrat programme ( زاد يفï ٔ�نه من بني أ"مور تيخصها

ال�سعرية، اح[ا ما در�ش هاذ املقاربة، فقط µاولنا نالمسو القضية د¯ل 
   .ملضافةالقمية ا

        ::::الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
  . شكرا لمك الس@يد الوز�ر

  .لمك اللكمة يف ٕاطار التعقMب، ٕان تفضلمت
  

                                                 
3 Taxe sur la Valeur Ajoutée  
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        ::::املس�شار الس@يد ٔ�محد شداملس�شار الس@يد ٔ�محد شداملس�شار الس@يد ٔ�محد شداملس�شار الس@يد ٔ�محد شد
  . شكرا الس@يد الوز�ر

فعال �يتالحظ هو ٔ�ن اك�ن اس�Vر �بري وخضم، ولكن ا|يل تjJالحظ، 
ال تصوروا م .. ورمبا ميكن نقلبو املعاد« هو ٔ�ننا تنلقاو بpٔن بعض أ"شطر

معنا من الر�ط لفاس ٔ�ن تقريبا ش@به فارÙة، تقريبا نفس الطريق ا|يل تتpٔدي 
خريبكة، رمبا يف بعض -ه فارÙة، ما هنرضوش Qىل بين مالللوYدة ش@ب

أ"حMان مايش فارÙة، وال µ�ٔد ïمير Qرب ساQات وساQات، واش ما 
ن التعريفة ت�شوفوش بpٔن هاذ ¤س�Vر ممكن ٔ�ننا نقصو، ٔ�� تنقول نقصو م

رمبا ٔ�� تنظن . �ش ميكن �زيدو Ûشجعو مس@تعميل هاذ النوع د¯ل الطرق
هاذ التجربة غتعطي ٔ�حسن، ٔ�ننا منش@يو يف اجتاه د¯ل ٔ�ننا �زيدو يف 

  .التعريفة
يشء �ٓخر ا|يل رمبا، الس@يد الوز�ر، املالحظ هو أ"من د¯ل اس@تعامل 

خصوصا أ"¯م أ"wرية، هاذ الطرق فعال تيعطينا ٔ�ننا Ûس@تعملوها ٔ�كرث، 
تنالحظو بpٔن اك�ن قانون د¯ل ممنوع الوقوف والتوقف، وتنالحظو بعض 
املرات بpٔن اك�ن بعض التدwالت د¯ل رYال اTرك ا|يل تيجيو يف الوسط 

  .د¯ل الطريق، ورمبا هذا ميكن خمالف |لقانون، هاذي مالحظة
تكون ٔ�� اكينة مالحظة ٔ�خرى هو بعض الباµات د¯ل ¤سرتاµة، ك 

كنعرف عندها دفرت حتمالت، وتنلقاو بpٔن اك�ن بعض الباµات ا|يل ال ïرىق 
  . ٕاىل مس@توى �ش ميكن ٔ�هنا Ýس@تعمل

يف نفس الوقت عندي مالحظة ٔ�خرى، وهو ٔ�ننا ميكن، الس@يد 
الوز�ر، اح[ا Qارفني بpٔن اIهود د¯لمك، اك�ن تدwل د¯لمك قوي يف هذا 

من الصيانة د¯ل بعض احلواجز، ا|يل فعال ٔ�هنا الباب، ٕاىل ميكن ٔ�ننا �زيدو 
  .تضمن ¤س@تقرار وأ"من د¯ل اس@تعامل هاذ الطرق

  .وشكرا

        ::::الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
  . شكرا لمك

  .الس@يد الوز�ر، يف ٔ�قل من دقMقة

        ::::الس@يد وز�ر التجهزي والنقل وا|لوJYس�Mكالس@يد وز�ر التجهزي والنقل وا|لوJYس�Mكالس@يد وز�ر التجهزي والنقل وا|لوJYس�Mكالس@يد وز�ر التجهزي والنقل وا|لوJYس�Mك
 كنت �متىن ٔ�ن ميكن الطرق الس@يارة حتتاج ٕاىل مزيد من النقاش �ش

  .نعطيمك بعض املعطيات
د¤ت ــــــــــــــــــــــــــــٔ�وال، اح[ا �Ùس�مثرو ا"ٓن Qىل مس@توى ال�

)les échangeurs ( د العدد د¯لµدد، ٔ"ن واQ ش ميكن جنيبو ٔ�كرث�
  .املناطق عزلت، ا"ٓن Ùادي نفjحوها عن طريق البد¤ت

د�رو دراسة القضية الثانية وهو ٔ�نه ميكن، حىت اح[ا طلبنا ا"ٓن ن
التعريفة اQالش الناس ما تياwذوش الطريق الس@يار، اك�ن س�ب ظاهر ٔ�ن 

كن�رش السادة املس�شار�ن ٕاىل . احملاور الطرقMة ا|يل جبنهبا لكها قاديناها
 3حول جودة الطرق، يف  2012ٕاىل  2002د¯ل النقط من  10ضيعنا 

ل الطرق رمبا د¯ل النقط، مبعىن رمبا اجلودة د¯ 5س@نوات �س�[ا حوايل 
  .تؤ]ر، فعىل ٔ�ية µال، ولكن حىت التعريفة

أ"مر ا"ٓخر ا"ٓن در� دفرت حتمالت |لباµات، وغند�رو طلب عروض 
لكم، وÙادي نفرضو  40لكم، ما ابقاÝش لك  20قريب ا|يل غند�رو لك 

  ...wدمات من نوع wاص ا|يل خصهوم حيرتموها هاذوك الناس د¯ل
ون، الس@يد املس�شار، غناwذوه بعني ميكن نقول � بpٔن ما تقرتح

¤عتبار، وٕان اكن غتجي الفرصة، ٕان شاء هللا، يف اIلس املوقر نتذا�رو 
Qىل هاذ اليش د¯ل الطرق الس@يارة، ٕان شاء هللا، ونعطيمك مزيد من 

  .املعلومات

        ::::الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
  . شكرا لمك، شكرا Qىل مسامهتمك

ة وز�رة التضامن واملرٔ�ة، وموضوQه ون�jقل |لسؤال املوايل موYه |لس@يد
  . وضعية مؤسسات الرQاية ¤ج·عية اخلاصة ٕ�يواء الطالبات والطلبة

اللكمة ٔ"µد السادة املس�شار�ن من فريق أ"صا« واملعارصة لتقدمي 
  .السؤال مشكورا

        ::::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
  الس@يد الرئJس،

  hسم هللا الرمحن الرحمي،
  ز�رة،الس@يدة الو 

تلعب مؤسسات الرQاية ¤ج·عية اخلاصة ٕ�يواء التلميذات والتالمMذ 
دورا ٔ�ساس@يا يف متكني هؤالء من مjابعة دراس@هتم يف ظروف حس@نة، 

ر املدريس، Ùري ٔ�ن هذه دايل Ýسامه يف التقليص من µدة الهو�لت
املؤسسات ٔ�صبحت تعJش وضعية صعبة ن��Mة ضعف اTمع املمنوح لها، 

Y�ٔل التجهزي ٔ�و ال�س@يري، �ٕالضافة ٕاىل تعقMد املساطر القانونية  سواء من
القايض �لرتخMص بفjح هذه املؤسسات  14.05الواردة يف القانون 

  .واس@تفادهتا من دمع وزارïمك، Qرب ٕادارة التعاون الوطين رمغ هزالته
Ñا، Ûسائلمك، الس@يدة الوز�ر احملرتمة، عن التدابري املت1ذة من وزارïمك 

وصية من Y�ٔل دمع هذه املؤسسات ليك تقوم �Tور املنوط هبا، املمتثل ال
  .يف رQاية الطلبة والطالبات، من Y�ٔل مjابعة دراس@هتم يف ظروف حس@نة

  .شكرا الس@يد الرئJس

        ::::الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
  . شكرا لمك الس@يد املس�شار
  .لمك اللكمة الس@يدة الوز�رة

        ::::ملرٔ�ة وأ"ملرٔ�ة وأ"ملرٔ�ة وأ"ملرٔ�ة وأ"رسرسرسرسة والتمنية ¤ج·عيةة والتمنية ¤ج·عيةة والتمنية ¤ج·عيةة والتمنية ¤ج·عيةالس@يدة hس@مية احلقاوي، وز�رة التضامن واالس@يدة hس@مية احلقاوي، وز�رة التضامن واالس@يدة hس@مية احلقاوي، وز�رة التضامن واالس@يدة hس@مية احلقاوي، وز�رة التضامن وا
  .والصالة والسالم Qىل س@يد املرسلني hسم هللا الرمحن الرحمي

  الس@يد الرئJس،
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  الس@يد املس�شار احملرتم،
ٔ�وال، ٔ�شكرك Qىل طرح هذا السؤال املهم، واÑي يطرح قضية دور 
الطالب والطالبة ومدى Qالقة وزارة التضامن واملرٔ�ة وأ"رسة والتمنية 

ج·عية، الوقوف عند Qالقة هذا القطاع هباته املؤسسات، من حMث ¤
من  73%�وهنا مدرYة مضن مؤسسات الرQاية ¤ج·عية، Qىل اعتبار ٔ�ن 

  . مؤسسة |لرQاية ¤ج·عية يه يف الواقع دور الطالب والطالبة 1500
وهاذ دور الطالب والطالبة ما هوماش مؤسسات اج·عية �ملعىن د¯ل 

واء ف�ات يف وضعية صعبة ٔ�و يف وضعية هشة ٔ�و يف وضعية فقر، ولكن ٕاي
معوما ا�Ñن يعانون من بعد املدارس عن  Ýس@تق�ل الطفالت وأ"طفال

سك[امه، و�لتايل القضية تدwل يف داlرة الرتبية الوطنية، وتدwل يف داlرة 
ن ٕايواء وٕاقامة داwليات wاصة �ٔ"طفال والطفالت ا|يل كJسك[وا ابعاد م

املدارس ٔ�كرث من �وهنا مؤسسات |لرQاية ¤ج·عية الرصفة، حبال �يق 
املؤسسات د¯ل املس@نني، د¯ل أ"طفال يف وضعية صعبة املت1ىل عهنم، 

  . د¯ل أ"ش1اص يف وضعية ٕاQاقة
و�لتايل، هاذ املقاربة اليوم اجلديدة ا|يل كنعمتدوها د¯ل ٔ�ننا نطرحو 

ب والطالبة مع وزارة الرتبية الوطنية يه من القضا¯ املتعلقة بدور الطال
املقار�ت اجلديدة اليت جيب ٔ�ن نتحمل فهيا املسؤولية احلكومMة �لشلك 
اÑي يضمن حقوق هاته الف�ة املس@تفMدة من �ة، وكذ� نضمن العناية 

  . هباته اTور يف ٕاطار ¤خjصاصات
الس@نة  ومع ذ�، فٕان املن�ة اÊصصة لهاته املؤسسات وصلت هاذ

مليون، ويف الواقع يه تزتايد من س@نة ٕاىل س@نة، Qىل اعتبار احلاYة  100
د¯ل جتويد اخلدمات املقدمة |لمس@تفMد�ن وكذ� تpٔهيل العاملني داwل 

  .هذه املؤسسات

  :الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
  . اللكمة

  .ٔ"µد السادة املس�شار�ن من فريق أ"صا« واملعارصة

  :بوبوبوبومنمنمنمنرررراملس�شار الس@يد عبد الكرمي املس�شار الس@يد عبد الكرمي املس�شار الس@يد عبد الكرمي املس�شار الس@يد عبد الكرمي 
  .شكرا الس@يد الرئJس

  الس@يدة الوز�رة،
µاولمت ٔ�ن تصنفوا هاته املؤسسات، رمبا مبسافة ٔ�بعد من املؤسسات 

حنن Ûسائلمك مبسؤولية وانطالقا من الواقع، ٔ�نمت تعرفون قمية . ¤ج·عية
هاته املؤسسات ٔ"هنا احلكومة واحلكومات السابقة واملغاربة لكهم يت�دثون 

  . ل العامل القروي وwاصة الفjاةعن اêمتدرس د¯
إالشاكل فني اك�ن؟ هو ٔ�ن اللك يعرف ٔ�ن هاذ املؤسسات �لت�ديد 
يه ذ� املمر اÑي محل وحيمل واµد اIموQة من أ"طفال ومن املغاربة 
hشلك Qام من العامل القروي ٔ�و مبا æسمى �ملغرب Ùري النافع ظلام، æسمى 

µري النافع، ٔ"ن واÙ سري املغرب ظلام املغربÝ ة د¯ل أ"طر ا"ٓنQموIد ا

مروا من هاذ املؤسسات، ولو ما اكن�ش هاذ املؤسسات ميكن املغرب 
  .خيرس واµد العدد �بري د¯ل أ"طر

لهذا، حنن سpٔلنامك انطالقا من الواقع يف ٕاطار حكويم، ٔ"نه اك�ن 
حىت التاكفل احلكويم ٔ�و التضامن احلكويم، وما ذ�رتوش، الس@يد الوز�رة، 

  .حىت امجلاQات احمللية -ؤ�� ٔ�قولها لمك  -
حنن نت�دث عن اêمتدرس �ش ما ندwلوش يف ازدواجMة اخلطاب، 
اêمتدرس وٕاخراج املغريب املظلوم يف العامل القروي من ال�س@يان �ش 

  . Ýس@تافد م[و البالد
ٕاذن، خص احلل، حنن اح[ا ك�سولومك مكعارضة بناء Qىل الواقع، ؤ�نمت 

ي جتاوبو� بناء ماذا عندمك؟ ويف ماذا تفكرون؟ هذا هو ا|يل Oحكومة Ùاد
  . خص �كون اجلواب، ٔ"ن هاذي ما ميك�ش نت1الو Qلهيا، خص احلل

حنن Ûسائلمك عن احلل، جيب ٔ�ن يتضافر اIهود د¯ل وزارة الرتبية 
»ٔpات احمللية، �ش هاذ املسQمك وحىت امجلاïكنقول ٔ�هنا .. الوطنية ووزار ��ٔ

ال، اح[ا حمتاYني لها ا"ٓن، �ش ما . ٔ�صبح دورها يتضاءل ..بدٔ�ت
  .نطيحوش يف السكزيوفري�Mا ٔ�و ازدواج الشخصية

  .شكرا الس@يدة الوز�رة

        ::::الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
  . شكرا لمك الس@يد املس�شار

  .الس@يدة الوز�رة، � اللكمة يف ٕاطار الرد Qىل التعقMب

        ::::منية ¤ج·عيةمنية ¤ج·عيةمنية ¤ج·عيةمنية ¤ج·عيةالس@يدة وز�رة التضامن واملرٔ�ة وأ"الس@يدة وز�رة التضامن واملرٔ�ة وأ"الس@يدة وز�رة التضامن واملرٔ�ة وأ"الس@يدة وز�رة التضامن واملرٔ�ة وأ"رسرسرسرسة والت ة والت ة والت ة والت 
الس@يد املس�شار، بpٔن اح[ا Oحكومة مjحملني املسؤولية د¯لنا يف ٕاطار 
التضامن نعم، ولكن يف كذ� يف ٕاطار حتمل املسؤولية القطاعية يف 
Qالقهتا هباته املؤسسات، ونبغي خنربمك بpٔن الهدر املدريس تقلص بفعل 

ٔ�بناء أ"رس اليت  وجود هاته املؤسسات اليت تقرب التعلمي واêمتدرس من
  . Ýسكن بعيدا عن املدارات احلرضية وعن موقع املدارس

ونبغي نقول كذ� بpٔن Q�ٔىل معدل د¯ل البالكور¯ الس@نة املاضية اكن 
لفjاة يف مؤسسة من هاته املؤسسات، وذ� �لنظر ٕاىل العناية والرQاية 

و�لتايل  واملوا�بة اليت نقوم هبا لهاذ املس@تفMد�ن داwل هذه املؤسسات،
فاملؤسسات تلعب دورا #ام يف متدرس الفjيات والفjيان، ودور� #م كذ� 

  . ية واملوا�بةيف العنا
طبعا حنن نpٔمل دامئا التجويد وكذ� تقدمي wدمات ٔ�كرث جودة من 
�ة، وكذ� ا|يل يه كتليب إالنتظارات د¯ل هاذ املس@تفMد�ن، وطبعا يف 

بني القطاQني من Y�ٔل توفري اخلدمات  ٕاطار الت�س@يق وحتقMق ¤لتقائية
  .الرضورية |لمس@تفMد�ن داwل دور الطالب والطالبة

        ::::الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
  . شكرا Qىل مسامهتك

ون�jقل ٕاىل السؤال املوايل، موYه ٕاىل س@يد وز�ر الثقافة حول موضوع 
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  . وضعية معاهد املوس@يقى
ايك لتقدمي اللكمة ٔ"µد السادة املس�شار�ن من فريق الت�الف ¤شرت 

  .السؤال، فليتفضل مشكورا

        ::::املس�شار الس@يد محمد Qداباملس�شار الس@يد محمد Qداباملس�شار الس@يد محمد Qداباملس�شار الس@يد محمد Qداب
  .شكرا الس@يد الرئJس

  الس@يدات والسادة الوزراء احملرتمني،
  الس@يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

  الس@يد الوز�ر، 
ال Ýسمح ب��وء املوس@يقى املاكنة  الوضعية احلالية ملعاهد ïكو�ن املوس@يقى

يف املرشوع الثقايف لوزارة الثقافة وملرشوعمك، الس@يد الوز�ر، الالئقة هبا 
  . اÑي تلخصونه يف املغرب الثقايف

املوس@يقى مكون ٔ�سايس يف ٔ�ي مرشوع ثقايف، ولس@نا حباYة ٕاىل 
�يد Qىل ٔ�هنا موهبة، لكهنا ٔ�يضا Qمل، البد من دراسة قواQده |لمتكن من ٔpالت

  . ٕابداع Yاد ورايق
ة ٔ�و ما æسمى كذ�، ال Ýسامه Yد¯ يف التكو�ن وضعية املعاهد احلالي

املوس@يقي الفعيل واملؤهل ٕالبداع وتطو�ر احلياة الف[ية ببالد�، سواء مهنا 
املعاهد اجلهوية ٔ�و املعهد الوطين، Qالوة Qىل هتا� ب�Mات بعضها وQدم 
صالحMهتا لتكون معاهد مبعىن اللكمة، wاصة املعهد الوطين، الوضعية 

سة املوس@يقى اليت يعمل ÙالبJهتم عن طريق التعاقد و�رواتب الس�Jة ملدر 
هزي] وبدون ٔ�ي حقوق، فٕان �ر�مج التكو�ن Yد مjواضع، وتيقjرص Qىل 
حصتني يف أ"س@بوع، مما يضفي الطابع الهاوي لهذه املعاهد وتالمذهتا، وال 
 æسامه �لتايل يف ïكو�ن موس@يقي حقMقي، ويليب احلاجMات املطلوبة |لعازفني

واملكونني يف جمال املوس@يقى من طرف جماالت خمتلفة ٕالبداع الغناء، 
� كذ� والتلفزة، إالنتاج السمعي والبرصي يف خمتلف جماالته، وهو Jوالس
ما ال يناسب مرشوعمك الثقايف الك�ري والهام |لهنوض �لثقافة الوطنية يف لك 

  .اIاالت د¯لها
جممك خبصوص التكو�ن املوس@يقي Ñا، Ûسائلمك، الس@يد الوز�ر، عن �ر�

�لك مكو�ته، ب�Mات، جتهزيات، ïكو�ن، الوضعية القانونية والرتبوية لتصبح 
معاهد فعلية |لتكو�ن، ٔ�ال تفكرون يف حتويلها ٕاىل مدارس ميارس فهيا 
التدرæس بتفرغ اكمل لتالمذهتا Qىل  غرار �يق معاهد التكو�ن، يتوج 

عمومMة واملؤسسات اخلصوصية العام] يف بدبلوم معرتف به يف الوظيفة ال
اIال الفين؟ كام Ûسائلمك عن الت�س@يق بني وزارة الثقافة ووزارة الرتبية 

  الوطنية يف جمال التكو�ن املوس@يقي؟ 
  .شكرا الس@يد الرئJس

        ::::الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
  . شكرا لمك

  .لمك اللكمة، الس@يد وز�ر الثقافة، لٕالYابة Qىل السؤال

        ::::مني الصبيحي، وز�ر الثقافةمني الصبيحي، وز�ر الثقافةمني الصبيحي، وز�ر الثقافةمني الصبيحي، وز�ر الثقافةالس@يد محمد ا"ٔ الس@يد محمد ا"ٔ الس@يد محمد ا"ٔ الس@يد محمد ا"ٔ 
  .شكرا الس@يد املس�شار

قد نتفق Qىل العموم مع مالحظتمك، مع احلرص، بطبيعة احلال، ٕاىل 
النظر بتpٔين |لمعطيات املرتبطة هباذ املسpٔ«، والبد ما نعطيو بعض 

  .املعطيات الرمقية
ٔ"ذ�ر، ٔ�وال، ٔ�ن Qدد املس�لني �ملعاهد املوس@يقMة التابعة |لوزارة هو 

مؤسسة، الهيئة التدرæس@ية  31ٔ�لف تلميذ، ين�س@بون ٕاىل  11حوايل 
مدرس رمسي، ٔ�ي ب�س@بة ال تتعدي  83مدرس، مهنم فقط  460حوايل 

من اIموع، وهو Qدد Qىل قلته مرحش |لتناقص بفعل إالµا« Qىل  18%
د¯ل املناصب  7وال  6التقاQد، وQدد املناصب املالية الهزي]، ال ٔ�كرث من 

هذا هو ا|يل . م[صب ا|يل ت�jوصلو به يف وزارة الثقافة 20من بني س@نو¯ 
تيجعلنا يف وزارة الثقافة Ûش@تغلو مع Qدد من امللكفني �Tروس، وا|يل 

  .مليون درمه س@نو¯ 11تتطلب م[ا 
وٕاىل ركزت Qىل هاذ اجلانب د¯ل التpٔطري نوQا وكام، ٔ"نه يف نظري 

وس@يقي يف بالد�، وعندو تJشلك العائق أ"سايس لتطو�ر اTمع امل
انعاكسات �برية Qىل املكو�ت أ"خرى د¯ل النظام التعلميي يف اIال 

  . املوس@يقي
 4بطبيعة احلال مقنا يف البداية بعملية د¯ل Ýشخيص اكمل، ووقف[ا Qىل 

  : د¯ل النقط ٔ�ساس@ية
النقطة أ"وىل، يه ضعف الرتسانة القانونية، القانون املؤطر ٔ�و املرسوم 

، تقدم[ا يف شهر ش@ت�رب 85|يل تيpٔطر التعلمي املوس@يقي يف بالد� تريجع لـ ا
لٔ©مانة العامة احلكومة مبرسوم Yديد ا|يل تJ[ظم القطاع، Qرب معاهد  2014

  |لقرب Qىل صعيد امجلاQات، معاهد �وية ومعهد وطين؛
س@نو¯ تنخصصو ما . إالشاكلية الثانية، ضعف التجهزيات والهيالك

مليون درمه لتpٔهيل املعاهد املوس@يقMة، لرتممي املعاهد  15يفوق Qىل 
املوس@يقMة، وٕاطالق بنا¯ت معاهد Yديدة مبا فMه املعهد الوطين �لر�ط، 

مليون درمه، كام تن1ربمك  30ا|يل انطلق الس@نة املاضية وا|يل تطلب م[ا 
ل د¯لو بpٔن املعهد العايل |لموس@يقى والف[ون الفونوغرافMة ا|يل انطلقت أ"شغا

م[ذ س@نوات Ùادي يبدا æش@تغل ش@ت�رب د¯ل هاذ الس@نة، وتطلب م[ا 
  مليون درمه؛  200مزيانية تفوق 

إالشاكلية التالية هتم Qدم مالءمة حمتوى التعلّامت، جلنة خمتصة د¯ل 
اخلرباء اش@تغلت طي] الس@نة الفارطة ٕالQادة النظر يف الربامج، جزء من 

  ذ املناجه اجلديدة؛بعض املعاهد Ùادي ينطلقوا هبا
وإالشاكلية الرابعة يه ندرة أ"طر والق] د¯ل أ"طر، وهذا مشلك 

  . ا|يل ما كنتحمكش فMه م�ارشة

        ::::الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
  . شكرا لمك الس@يد الوز�ر
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  .أ"خ الرئJس، هل ïريدون؟ لمك بضع ثواين

        ::::املس�شار الس@يد محمد Qداباملس�شار الس@يد محمد Qداباملس�شار الس@يد محمد Qداباملس�شار الس@يد محمد Qداب
  .شكرا الس@يد الرئJس
وز�ر، ا"ٓفاق �برية د¯ل هاذ القطاع هذا، ولكن هاذ ٕاذن، الس@يد ال

املشالك ا|يل انت مjفق معنا Qلهيا، وا|يل اح[ا كنالمسوها، يه يف احلقMقة 
خصها تت�اوز، ٔ"نه هاذ املوس@يقى ٔ�صبحت حبالها حبال الر¯ضة، ٔ�كرث من 
الر¯ضة، ٔ�صبحت Qالج، وهاذ الندرة د¯ل املكونني وذاك اليش Qدم 

اµد الكMفMة معقو« وبواµد الكMفMة Qلمية هو ا|يل wال� نوصلو التكو�ن بو 
يف مجيع املياد�ن، ٕاذا ما اكÛش التكو�ن عندو واµد . لهاذ املس@توى هذا

راه يف دول .. أ"سس وعندو واµد املسائل Qلمية، وعندو مjوفرة لو مجيع
اخرى راه اك�ن �س عندمه معاهد د¯ل التكو�ن املوس@يقى خصوصية، 

  . تغلوا الناس وخمدمني الناسوكJش@ 
ٕاذن، اح[ا كن�لمو �ش �كون واµد معاهد املوس@يقى ا|يل ïكون يف 
املس@توى، ا|يل تعطي احلظ |لطلبة ا|يل  �غيني يتجهوا لهاذ امليدان وما 

  .ïكوÛش العشوائية فMه
  .وشكرا الس@يد الرئJس

        ::::الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
  . تمكشكرا لمك، وشكرا لمك الس@يد الوز�ر Qىل مسامه 

ون�jقل ٕاىل السؤال املوايل املوYه ٕاىل الس@يد الوز�ر امللكف �ملغاربة 
املقميني �خلارج وشؤون الهجرة، وموضوQه غياب س@ياسة معومMة م[دجمة 

اللكمة ٔ"µد السادة املس�شار�ن من فريق أ"صا« . يف جمال الهجرة
  .واملعارصة

        ::::املس�شار الس@يد ٔ�محد العاطفياملس�شار الس@يد ٔ�محد العاطفياملس�شار الس@يد ٔ�محد العاطفياملس�شار الس@يد ٔ�محد العاطفي
Jسشكرا الس@يد الرئ.  

  الس@يد5ن الوز�ر5ن،
  الس@يد الوز�ر، 

  ٕاخواين املس�شار�ن،
الزتمت احلكومة من wالل �ر�جمها Qىل جعل مغاربة العامل يف صلب 
ٔ�ولو¯هتا �لعمل Qىل ٕارساء س@ياسة معومMة م[دجمة وم�سجمة تعىن بتدبري 
شؤون املهاجر�ن، ٕاال ٔ�نه وحلد ا"ٓن مل تعلن احلكومة عن س@ياسة شام] 

لهجرة اÑي ال زال æشكو من Qدة ٔ�عطاب واخjالالت من ق�ل مللف ا
ال�ش�ت املؤسسايت وQدم موا�بة التحوالت العميقة اليت شهدهتا ب�Mة الهجرة 

  . املغربية
وانطالقا من هذه الوضعية، Ûسائلمك، الس@يد الوز�ر، مىت س@متضون 

يف س@ياسة حكومMة م[دجمة وواحضة تعىن مبغاربة العامل وٕاشاكلية الهجرة 
مشوليهتا؟ وكذ� ما يه إالجراءات اليت تعزتم احلكومة اختاذها ل�سا�ر 

  التحوالت العميقة اليت Ýشهدها ب�Mة الهجرة املغربية؟ 

  .شكرا الس@يد الرئJس

        ::::الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
  . شكرا لمك

  .� اللكمة، الس@يد الوز�ر، لٕالYابة Qىل السؤال، تفضلوا

        ::::غاربة املقميني �خلارج وشؤون الهجرةغاربة املقميني �خلارج وشؤون الهجرةغاربة املقميني �خلارج وشؤون الهجرةغاربة املقميني �خلارج وشؤون الهجرةالس@يد ٔ�نJس �رو، الوز�ر امللكف �ملالس@يد ٔ�نJس �رو، الوز�ر امللكف �ملالس@يد ٔ�نJس �رو، الوز�ر امللكف �ملالس@يد ٔ�نJس �رو، الوز�ر امللكف �مل
  .شكرا الس@يد الرئJس

  .شكرا الس@يد املس�شار احملرتم Qىل هذا السؤال
ابغيت نذ�ر بpٔنه رمبا السؤال تطرح يف واµد الوقت، هاذي مدة �ش 

دج[رب  8من بعد ما تطرح السؤال، ٔ�� نقول لمك يوم . تطرح السؤال
ل الوزارة مب�لس املس�شار�ن اكنت مبناس@بة املناقشة د¯ل املزيانية د¯

عندي فرصة ٔ�نين عرضت ٔ�وال هاذ الس@ياسة الشام] إالسرتاتيجية 
خبصوص جمال املغاربة املقميني �خلارج، وعرضت كذ� الس@ياسة ٔ�و 

تعرضوا يف هاذ ا|لجنة . إالسرتاتيجية املتعلقة مبلف الهجرة، اجلانب ا"ٓخر
كذ� تدار الس@نة املاضية �ش جنيو  هباذ املناس@بة هاذي، ٔ"نه اكن الزتام

  . هباذ جوج اسرتاتيجيات
واكن واµد املسامهة Yد قمية د¯ل Qدد املس�شار�ن ا|يل البعض مهنم 
µارض هنا، واكن اليس العريب واملهايش كذ� ا|يل اكن عندو مسامهة Yد 

  . قمية
 املقاربة ا|يل در�ها يف هاذ اIال، در� Qىل حساب الرتاكامت، ٔ"ن

هاذ اليش ما Ùادæش نصنعوه من أ"ول، اكنوا دراسات، اكنوا جتارب، اكنوا 
  . زمالء س@بقوا، اكنوا Qدد من أ"ش1اص ا|يل اش@تغلوا يف هاذ اIال

ٕاضافة ٕاىل ذ�، وïلكمتو Qلهيا، الس@يد املس�شار، راه ما عند�ش 
 Yالية وµدة، عند� Yاليات ا|يل تطورت يف الرت�يبة د¯لها، تطورت يف

¤نتظارات د¯لها، تطورت يف الطموµات د¯لها، يف ا"ٓمال د¯لها، يف 
بäان . ا"ٓالم د¯لها، يف املشالك د¯لها، يف الفضاءات فني يه موجودة

¤س@تق�ال ا"ٓن ختتلف اخjالفا �بريا Yدا Qىل الوضع ا|يل اكنت فMه بäان 
w� ذوه �العتبار، ¤س@تق�ال ملا امىش اجليل أ"ول، هاذ اليش لكو خصنا

  : هاذ اليش ا|يل wال� ٔ�نه حنددو الرها�ت يف ثالثة د¯ل احلواجي
  ٔ�وال، تعز�ز الهوية و¤رتباط؛

  9نيا، امحلاية د¯ل احلقوق واملصاحل د¯ل املغاربة ا|يل يف اخلارج؛
9لثا، املسامهة د¯هلم يف اêمنو د¯ل بالد�، وهذا مايش Ùري طلب د¯لنا 

  .بة د¯ل املغاربة د¯لنا يف اخلارجولكن كذ� رغ 
هاذ الثالثة د¯ل أ"هداف إالسرتاتيجية ٔ�و الرها�ت، يف احلقMقة راه 
انطلق[ا من اTس@تور، انطلق[ا من اخلطب امللكMة السامMة ا|يل ٔ�عطاتنا يعين 

  .توجهيات يف هاذ اIال
 6ن د¯ل الربامج قطاعية، اك� 8هاذ إالسرتاتيجية هاذي بلور�ها Qىل 

د¯ل الربامج ٔ�فقMة، وهاذ اليش لكو ïرجام�ه لــ  2د¯ل الربامج قطاعية و
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  . د¯ل املشاريع، �لضبط Qارفني يف لك جمال جمال ٔ�ش@نو Ùادي ند�رو 104
مرشوع ا|يل تjJعلق �ملراكز الثقافMة،  12عند� اIال الثقايف فMه 

  . قامات، ٕاىل Ùري ذ�تjJعلق �لتظاهرات الثقافMة، تjJعلق �لتبادالت، �مل
عند� اIال د¯ل الرتبية والتكو�ن، وتنعتربوه جمال ٔ�سايس �ل�س@بة 
|لمغاربة د¯لنا، ولكن ٔ�كرث من هذا �ل�س@بة |لمس@تق�ل، وهنا ترنكزو Qىل 
أ"طفال د¯ل املغاربة د¯لنا يف اخلارج، ترنكزو Qىل الن�اµات د¯هلم 

  . �ل�س@بة |لمس@تق�ل
ج·عي، اجلانب القضايئ وإالداري، هناك اجلانب هناك اجلانب ¤

كذ� د¯ل الكفاءات والش@باكت، ويه #مة Yدا، هناك اجلانب د¯ل 
  . ¤س�Vر والتمنية التضام[ية

هاذو هام يعين hرسQة القطاQات ا|يل ت�ش@تغلو Qلهيم، ٕاضافة ٕاىل الربامج 
ع املدين وا|ىل تتعلق أ"فقMة ا|يل تتعلق �لرشاكة، وهنا دور �بري د¯ل اIمت

  . �حلاكمة والتواصل
  .وشكرا

        ::::الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
  . شكرا لمك الس@يد الوز�ر

  .اللكمة لفريق أ"صا« واملعارصة يف ٕاطار التعقMب

        ::::املس�شار الس@يد ٔ�محد العاطفياملس�شار الس@يد ٔ�محد العاطفياملس�شار الس@يد ٔ�محد العاطفياملس�شار الس@يد ٔ�محد العاطفي
  .شكرا الس@يد الرئJس
  .شكرا |لس@يد الوز�ر

مل، وهو ما مع أ"سف التفاQل احلكويم مع قضا¯ اجلالية خميب ل©ٔ 
عكسه اÊطط ال�رشيعي |لحكومة اÑي ٔ��ن عن نظرة سطحية وعن 

  . غياب ٔ�ي م�ادرة لالس@ت�ابة |لمطالب ولالنتظارات املل�ة |لمهاجر�ن
�ر ٔ�ن تداعيات احلادث املؤسف اÑي عرفjه جم] Ñ� حري

)Charlie hebdo (ىل ف�ات املهاجر�ن املغاربةQ ٔثريهpس@ية، وتÛالفر.  
�رتبط hشلك م�ارش بغياب رؤية قادرة  -مع أ"سف-ث اÑي هذا احلاد

Qىل ٕادما�م من طرف اTول املقمية، وهذا ما س@يعمل ال حما« من ïكرæس 
موYات العداء واملد العنرصي اÑي æس@هتدف أ"Yانب، ومن مضهنم ٔ�فراد 

  .اجلالية املغربية
ات ؤ�مام هذه الوضعية، ويف ظل هذه أ"µداث، ن�ساءل عن إالجراء

اليت æس@توجب Qىل احلكومة املبادرة هبا ملوا�ة هذه الهجامت العنرصية، 
  . اليت Ýس@هتدف ٔ�فراد اجلالية املغربية

  .وشكرا

        ::::الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
  . شكرا لمك الس@يد املس�شار

شكرا الس@يد الوز�ر Qىل ... ون�jقل ٕاىل السؤال املوايل، موضوQه
  .مسامهتمك

ة وز�رة الصناQة التقليدية و¤قjصاد السؤال املوايل موYه ٕاىل الس@يد
  . ¤ج·عي والتضامين، وموضوQه دمع وÝشجيع املرٔ�ة الصانعة

  .اللكمة ٔ"µد السادة املس�شار�ن من فريق أ"صا« واملعارصة

        ::::عزيوينعزيوينعزيوينعزيويناملس�شار الس@يد Qالل املس�شار الس@يد Qالل املس�شار الس@يد Qالل املس�شار الس@يد Qالل 
  .hسم هللا الرمحن الرحمي

  الس@يد الرئJس،
  السادة الوزراء،

  ٕاخواين املس�شار�ن،
تطاعت املرٔ�ة املغربية احjالل ماكنة ممتزية يف العديد من املياد�ن لقد اس@ 

الس@ياس@ية و¤قjصادية و¤ج·عية، ؤ��نت Qىل قدرة فريدة من جتاوز 
  .الصعاب والت�د¯ت، وحتقMق العديد من إالجنازات

وïمتزي الصانعة التقليدية ببالد� حبس فين Qايل وبقدرة �برية Qىل اخللق 
الرمغ من ق] إالماك�ت وصعوبة ظروف العمل، مما جيعلهن  وإالبداع Qىل

يعمتدن Qىل ٕاماكنJهتن اخلاصة يف انتظار دمعهن، و¤Qرتاف مبجهودهن 

اليدوي اÑي �هنل من عراقة الرتاث املغريب أ"صيل والتقاليد املغربية املمتزية 
  . �جلودة والتنوع

  . من هذا املنطلق، Ûسائلمك الس@يدة الوز�رة
  .اوشكر 

        ::::الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
  . شكرا لمك

  .� اللكمة الس@يدة الوز�رة

الس@يدة فاطمة مروان، وز�رة الصناQة التقليدية و¤قjصاد ¤ج·عي الس@يدة فاطمة مروان، وز�رة الصناQة التقليدية و¤قjصاد ¤ج·عي الس@يدة فاطمة مروان، وز�رة الصناQة التقليدية و¤قjصاد ¤ج·عي الس@يدة فاطمة مروان، وز�رة الصناQة التقليدية و¤قjصاد ¤ج·عي 
        ::::والتضامينوالتضامينوالتضامينوالتضامين

  .شكرا الس@يد الرئJس
شكرا الس@يد املس�شار احملرتم Qىل هاذ السؤال ا|يل تي�ني ¤ه·م ا|يل 

ب يف حق املرٔ�ة Qىل العموم، ت�شارOك هاذ ال�م الطي. عندك |لمرٔ�ة
  .والصانعة �خلصوص

�ل�س@بة لاله·م |لصانعة التقليدية، هو صلب ¤ه·م د¯ل الوزارة، 
، مجيع "2015رؤية "واTليل Qىل ذ� ٔ�ن الرب�مج لتمنية الصناQة التقليدية 

أ"هداف د¯لو ïهتم الصانعة التقليدية، ال من الب�Mة التحتية، ال من 
ال من ال�شجيع Qىل إالبداع و¤بتاكر، ال من الرتوجي، ال من  التكو�ن،
  .ال�سويق

وملا الصانعة تتكون مكونة ïكو�ن ال يف احلرفة د¯لها، وال Qىل تدبري 
ملا تتكون wدمت Qىل . وÝس@يري وµدات م ال د¯ل اس@تغالل احلرفة د¯لها

ها، وÙادي اجلودة د¯ل املنتوج د¯لها، ٕاذن، ال�سويق Ùادي �كون æسهل ل 
  .ميكن لها تدwل لهاذ اIال

يف اIال " دار الصانعة"ابغيت هنرض لمك Qىل التجربة ا|يل �حجة د¯ل 
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هاذو فضاءات مالمئة ا|يل جمهزة . القروي، ا|يل خمصصة |لصانعة التقليدية
�"ٓليات د¯ل ا"ٓليات واملعدات Qىل حسب احلرفة ا|يل تتكون، ٕاما 

ار، تيجيو Ûساء د¯ل القرى تي1دموا يف هاذ دار Ûس@يج، ٕاما خزف وال الف1
هذا فضاء ٔ�يضا فني ïميكن . الصانعة مجموQني، ٕاذن تjJعلموا اخلدمة امجلاعية

هلم يتكونوا، فني ميكن هلم يعرضوا املنتوج د¯هلم، فا�ن ميكن هلم ي�Mعوا هاذ 
  .املنتوج د¯هلم

وهاذ  وهذا فضاء ا|يل قريب |لسكىن د¯هلم، و قريب لوالدمه،
بعدا ترتجع هلم الثقة يف نفسهم، وهذا #م، ال .. الس@يدات تjJعلموا �يفاش

وهاذ الس@نة قرر� �ش ند�رو واµد . هلم وال |لرتبية د¯ل الوليدات د¯هلم
  .املعرض wاص لهاذ املنتوج د¯ل دار الصانعة

�ل�س@بة |ل�سويق د¯ل املنتوج، عند� �ش جنت��و الوسطاء، عند� 
اجلهوية، الس@نة املاضية الوزارة وقعت اتفاقMة مع رؤساء الغرف  املعارض

�ش ïكون ٕالزامMا واµد ال�س@بة د¯ل املشاركة د¯ل ال�ساء الصانعات، ما 
، ويف احلقMقة ت�شوفو %30رفعناها لــ  20، اكنت ï30%كوÛش ٔ�قل من 

  . ا|يل يه ٕالزامMة %30بpٔن رامه تJشار�وا بpٔكرث من هاذيك 
Tيور الصانعة، ابغيت نعطيمك العدد د¯ل ديور الصانعة، بغيت �رجع ا

ا|يل الس@يدات ا|يل  3008و 2014دور الصانعة يف �ٓخر  53اك�ن 
  . مس@تفMد�ن من هاذ ديور الصانعة

مت  �2015ل�س@بة ملثال التكو�ن، �ل�س@بة |لتدرج املهين م[ذ تزنيل رؤية 
موع د¯ل اIمن  %53د¯ل اخلرجيني، ٔ�ي  15.605التكو�ن د¯ل 

  ... اخلرجيني، ٕاذن ال�ساء تjJكونوا، وا|يل

        ::::الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
الس@يدة الوز�رة، �ٓسف ا�هت¡ى الوقت، مل يبق � الوقت يف الرد Qىل 

دقائق تقسم ما بني طرح السؤال والتعقMب، ٔ�يضا  3التعقMب، ٔ"ن عند� 
من دقائق مقسمة Qىل اجلواب والرد Qىل التعقMب، ٕاذن البد  �3 ٔ�نت 

ïكMيف هذا الوقت مع التوقMت املنصوص Qليه يف القانون اTاwيل 
  . |لم�لس

  .اللكمة ٔ"µد السادة ٔ�عضاء فريق أ"صا« واملعارصة يف ٕاطار التعقMب

        ::::املس�شار الس@يد Qالل عزيويناملس�شار الس@يد Qالل عزيويناملس�شار الس@يد Qالل عزيويناملس�شار الس@يد Qالل عزيوين
  .شكرا الس@يدة الوز�رة

حنن نطرح السؤال اليوم والصدفة اك�ن وز�ر سابق ا|يل اعطى لهاذ 
دو ú به، ابغينامك حىت ان· متش@يو يف نفس الس@ياق ا|يل اكن القطاع وت�شه

امىش فMه الوز�ر، اكن تJشجع الصناع التقليديني و�خلصوص ٔ�نت دا� 
  . ٔ�عطيناك سؤال د¯ل الصانعة التقليدية، ؤ�نت مهنم

فني وصلت، االتفاقMة ا|يل اكنت Yامعة  %30ابغينا Ûشوفو هاذيك 
مع الغرف د¯ل الصناQة التقليدية، فني الغرف واالتفاقMة ا|يل اكنت 

  . ولكن ما اعرف[اش فني وصلت والنتاجئ د¯لها %30وصلت؟ ٔ"ن ٔ�عطيت 

تندوزو |لمشالك ا|يل تيلقاو يف اêمتويل، الصعو�ت �ل�س@بة لٔ©بناك 
  ... والطريقة �ش Ùادي ميكن Ûسهلو هلم الطرق �ش ميكن هلم

ه الصانعات التقليد¯ت خصهم التكو�ن والتكو�ن املس@متر، تنعرفو بpٔن
واµد املوا�بة �برية �ش ميكن خنرجو هاذ اليش، ال�سويق د¯ل املنتوYات 
د¯هلم، املقاوالت فني وصلت د¯ل الصناQة التقليدية، وما هو اTمع 

  املعنوي وا|لوJYس�Mيك لهاذ املقاوالت |لتكو�ن وال�شجيع؟
قMقة ٔ"ن تنلقاو الصناع ابغينا املناصفة ا|يل Yا هبا اTس@تور، يف احل 

التقليديني ا|يل قادر�ن وامشاو وقلبوا Qىل راسهم وصلوا، والصانعات 
التقليد¯ت ابقاو يف أ"حMاء املهمشة، وابقاو يف واµد أ"ما�ن ا|يل يه 
�ئية، ما لقاوش يد املساQدة ا|يل ميكن خصها ïكون موا�باها وتوا�بوها، 

  . الس@يدة الوز�رة
اه اح[ا اعطينامك سؤال، وان· فامهينه، وخصمك ختدموا ت�Jان Qىل ٔ�ننا ر 

  . Qليه، ٔ"ن امجليع ي�jظر، ي�jظر، ي�jظر
  .وشكرا

        ::::الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
  . شكرا لمك الس@يد املس�شار، شكرا � الس@يدة الوز�رة Qىل مسامهتك

ون�jقل ٕاىل السؤال املوايل املوYه |لس@يدة الوز�رة املنتدبة Tى وز�ر 
عادن واملاء والب�Jة، امللكفة �ملاء، وموضوQه اس@تفادة ساكن Qالية الطاقة وامل

  . السدود من الرثوة املائية
  .اللكمة ٔ"µد السادة املس�شار�ن من فريق أ"صا« واملعارصة

        ::::شاكفشاكفشاكفشاكفال ال ال ال املس�شار الس@يد س@يدااملس�شار الس@يد س@يدااملس�شار الس@يد س@يدااملس�شار الس@يد س@يدايتيتيتيت    
  .شكرا الس@يد الرئJس

  الس@يدة الوز�رة،
دود كربى ومjوسطة تتوفر بالد� Qىل ]روة مائية يمت جتميعها يف س

وصغرى، Ýس�مثر يف توليد الطاقة الكهر�ئية ويف مشاريع اقjصادية وزراعية 
  . خضمة، وكذا تغذية الفرشة املائية

هذه الرثوة املائية اليت يمت جتميعها يف سدود تتغذى مب�اري املياه اليت 
ت��ع من Qالية اجلبال، حMث تلحق ٔ�رضارا hساكنة املناطق اجلبلية 

اكهتم hس�ب قوة الس@يول واجنراف الرتبة، وت�س�ب يف تدمري ومبمتل
حماصيلهم الزراعية واقjالع ٔ�جشارمه املمثرة، Qلام ٔ�ن معظمهم فالحون صغار 
يعمتدون يف حMاهتم اليومMة Qىل Û�ٔشطهتم الفالحMة، أ"مر اÑي æس@توجب 

  .التفكري يف �ٓلية Ýسمح بتعويضهم عن خساlرمه
ز�رة، عن إالجراءات اليت تنوي وزارïمك Ñا، Ûسائلمك، الس@يدة الو 

اختاذها لتعويض ساكنة املناطق اجلبلية عن اخلساlر اليت تلحقها مMاه 
ال�ساقطات املطرية اليت تتجمع يف امل�شpٓت املائية ل�شكMل ïمنية لساكنة 

  ساف] السدود؟
  .وشكرا الس@يدة الوز�رة
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        ::::الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
  . شكرا لمك الس@يد املس�شار

  .مة، الس@يدة الوز�رة، لٕالYابة Qىل السؤال� اللك

ٔ�فMالل، الوز�رة املنتدبة Tى وز�ر الطاقة واملعادن ٔ�فMالل، الوز�رة املنتدبة Tى وز�ر الطاقة واملعادن ٔ�فMالل، الوز�رة املنتدبة Tى وز�ر الطاقة واملعادن ٔ�فMالل، الوز�رة املنتدبة Tى وز�ر الطاقة واملعادن     اليدرياليدرياليدرياليدري    الس@يدة رشفاتالس@يدة رشفاتالس@يدة رشفاتالس@يدة رشفات
        ::::واملاء والب�Jة، امللكفة �ملاءواملاء والب�Jة، امللكفة �ملاءواملاء والب�Jة، امللكفة �ملاءواملاء والب�Jة، امللكفة �ملاء
  .شكرا لمك الس@يد الرئJس

  الس@يدات والسادة املس�شار�ن،
هو يف الواقع السؤال ا|يل عندي هو مدى اس@تفادة الساكنات العالية 

اه د¯ل السدود، ولJس تعويض هاذ الساكنة انطالقا من أ"رضار من املي
  .ا|يل كت1لفها الس@يول

Qىل ٔ�ي، ٕاذا اكنت س@ياسة السدود وس@ياسة امل�شpٓت املائية اليت تعد 
µ�ٔد اQTامات أ"ساس@ية |لس@ياسة الوطنية املائية، واملتعلقة ب�منية وتطو�ر 

زتايدة |لساكنة يف الساف] عرض املوارد املائية من Y�ٔل تلبية احلاجMات امل
  . ؤ�يضا |لساكنة يف العالية

وهاذ س@ياسة السدود يه ختضع ملنطق التخطيط الق�يل، ٔ�ي 
اÊططات اليت تصاغ Qىل صعيد أ"حواض املائية ٔ�و ما يصطلح Qليه 
مبخططات التمنية املندجمة |لموارد املائية Qىل صعيد لك حوض، واليت يعين 

هداف املندجمة وال�شار�ية لهاذ امل�شpٓت املائية، مهنا تwٔpذ بعني ¤عتبار ا"ٔ 
ما هو املياه املو�ة لالس@هتالك اليويم، مهنا ما هو موYه لتمنية املدارات 

  .السقوية، ومهنا ما هو موYه ٔ�يضا لتوليد الطاقة الكهر�ئية
واس@تغالل هاذ امل�شpٓت املائية ختضع ٔ�يضا ملنطق احملاصصة، ما هو 

ٔ�ي لك م�شpٔة مائية خنصص حصة معينة |لفالµة،  م[طق احملاصصة؟
وخنصص حصة ٔ�خرى |لامء الصاحل |لرشب، وحصة ٔ�خرى لتوليد الطاقة 

  .الكهر�ئية
فù يتعلق �س@تفادة الساكنة العالية، هو ٔ�ظن ٔ�نه اكن �لفعل هناك 
تpٔخر مjعلق �ٔ"ساس �س@تكامل التجهزيات املائية من Y�ٔل ïزويد هاذ 

�ملاء الصاحل |لرشب، وا"ٓن هناك خمطط يف ٕاطار تفعيل  املناطق العالية
ïزويد العامل القروي �ملاء الصاحل |لرشب، واÑي هيدف �ٔ"ساس ٕاىل فك 
العز« Qىل هاذ املناطق القروية ورفع احليف املامرس ضدها فù يتعلق 

  .�لولوج ٕاىل هاذ املوارد املائية �خلصوص �ملناطق العالية
  .يد املس�شاروشكرا لمك الس@ 

        ::::الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
  . شكرا � الس@يد الوز�رة

  .لمك اللكمة، الس@يد املس�شار احملرتم، يف ٕاطار التعقMب

        ::::شاكفشاكفشاكفشاكفال ال ال ال املس�شار الس@يد س@يدااملس�شار الس@يد س@يدااملس�شار الس@يد س@يدااملس�شار الس@يد س@يدايتيتيتيت    
  .شكرا الس@يد الرئJس

  الس@يدة الوز�رة،

ٕاذا اكن املغرب من البäان اليت سعت ٕاىل توفري نوع من أ"من املايئ 
ïمتثل يف س@ياسة السدود اليت هنجها امل� الراµل  Qرب سن س@ياسة مائية

احلسن الثاين م[ذ س@تJ[يات القرن املايض، هذه الس@ياسة اليت اكنت 
Ýس@هتدف ٔ�ساسا ختز�ن املياه لتحويلها يف ٔ�فق سقي املليون هكjار مع هناية 

  . القرن العرش�ن
] ٕاال ٔ�نه البد من إالقرار ٔ�ن بالد� ال تتوفر Qىل ٕاسرتاتيجية مjاكم

ودميقراطية يف هذا الصدد، بل �رست نوQا من الهدر ¤ج·عي، وسامهت 
يف تدهور احلياة الزراعية واملعJش@ية والرعوية، ودفعت hساكنة هذه 
املناطق ٕاىل الهجرة، يف الوقت اÑي ذهبت فMه wرياهتم wارج اIال 

مما يطرح  اجلبيل، سواء تعلق أ"مر �ملياه ٔ�و الرثوة الغابوية ٔ�و املعدنية،
Ýساؤل جوهر¯ حول موقع املناطق اجلبلية يف أ"وراش التمنوية |لبالد، ويف 

خبصوص  2013ورش اجلهوية، وهو ما Yاء يف خطاب عرش لس@نة 
ٕاµداث واك« wاصة �ملناطق اجلبلية، فال اTو« اس@تطاعت فك العز« 

ذ عن العامل القروي واجلبيل، وال الس@ياسات العمومMة املتعاق�ة م[
  . ¤س@تقالل ٔ�خرجت هذه املناطق من الفقر واêهتمJش

مفا هو ٔ�]ر صندوق التمنية القروية واجلبلية؟ وما يه اخليارات 
املطروµة لفك العز« وحتقMق Qدا« جمالية وïاك� الفرص بني املناطق وبني 
Qالية السدود وسافلهتا، حMث سJمت حتقMق ذ� واحلكومة ïركز 

يف ٔ�قطاب و�ات دون ٔ�خرى؟ ٔ��ن هو م�دٔ� ¤س�Vرات العمومMة 
املواطنة؟ ٔ��ن هو م�دٔ� التضامن الوطين ما بني ساµل السدود وQالية 

  السدود؟ 
ٕان أ"مر æس@تدعي وضع س@ياسة wاصة هبذه املناطق، وجعل ساكنهتا 
يف قلب تضامن وتوافق وطين م�ين Qىل التوزيع العادل |لثورة Qىل الصعيد 

ين، حبيث ال ميكن |لجامQات الرتابية الفقرية واملهمشة إالقلميي واجلهوي والوط
ٔ�ن حتقق التمنية املس@تدامة، وال الرفع من املس@توى املعJيش |لمواطنني 

  . حملاربة الفقر والعز« واحلكرة بدون ]روة
  .وشكرا

        ::::الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
  . شكرا لمك الس@يد املس�شار

  .عقMبالس@يدة الوز�رة، � اللكمة يف ٕاطار الرد عن الت 

الس@يدة الوز�رة املنتدبة Tى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والب�Jة، امللكفة الس@يدة الوز�رة املنتدبة Tى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والب�Jة، امللكفة الس@يدة الوز�رة املنتدبة Tى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والب�Jة، امللكفة الس@يدة الوز�رة املنتدبة Tى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والب�Jة، امللكفة 
        ::::�ملاء�ملاء�ملاء�ملاء

  الس@يد الرئJس،
  الس@يد املس�شار احملرتم،

ٔ�� ٔ�ظن ٔ�نه من احليف وإالحجاف ٔ�ن منارس äY اÑات، ٔ"ن هاذ 
الس@ياسة الوطنية املائية اليت مايش احلكومة هاذي يه ا|يل يعين س�هتا، 

ات املتعاق�ة يه اليت مك[ت من تpٔمني µاجMات البالد م[ذ جفر احلكوم
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¤س@تقالل، وبفضل س@ياسات السدود، وبفضل تعبئة املوارد املائية 
السطحية، ومك[ت املغرب من اجjياز فرتات جفاف قاهرة، ٔ�قول قاهرة، 
ٕا�ن مثانJ[ات وٕا�ن ال�سعينات، ومك[ت املغرب من تفادي ٔ�زمة عطش ٔ�و 

  . اءحرب د¯ل امل
ؤ�قول بpٔنه بفضل هذه الس@ياسة مك[ت ٔ�يضا من ïمنية الفالµة املسقMة 

ق�ل ا"Yٓال املعلنة اليت اكن  Q97ىل مساµة مليون ونصف هكjار يف 
  . µ2000ددها �ٓنذاك الرحMل احلسن الثاين يف Qام 

من إالنتاج الوطين من  %10ومك[ت ٔ�يضا هذه الس@ياسة من توليد 
ومك[ت هذه الس@ياسة من ïزويد املناطق القروية  �حMة الطاقة الكهر�ئية،

  . يف العامل القروي %94والرفع من Ûس@بة متدرس الفjاة القروية ب�س@بة 
هذا ال يعين بpٔن الزال هناك نواقص، الزالت هناك يعين تفاوت ما بني 
اجلهات، وهو ا|يل ٔ�رشت هلم الس@يد املس�شار فù يتعلق �س@تفادة بعض 

ٔ�قول هنا العامل القروي العميق واملناطق العالية اليت رمبا املناطق القروية، و 
صعوبة د¯ل التضارæس وحمدودية املوارد املائية احمللية µالت دون 
اس@تفادهتا، ولكن هناك �ملوازاة مع ذ� خمطط هيدف �ٔ"ساس ٕاىل يعين 

  . ضامن حق هاذ املناطق هاذي من Y�ٔل الزتود �ملاء الصاحل |لرشب
ٕاقلمي  26، الس@يد املس�شار، بpٔن هناك خمطط هيم وهنا w�ٔربمك

جامQة قروية ا|يل مjواYدة يف Qالية هاذ امل�شpٓت املائية  �130ٔ"ساس و
مليار درمه، واح[ا رشعنا جزء �بري مهنا يعين رشع يف  �130لكفة مالية 

  . ¤س@تغالل د¯لو واجلزء ا"ٓخر يف القريب العاYل
  .وشكرا لمك الس@يد املس�شار

        ::::د رئJس اجللسةد رئJس اجللسةد رئJس اجللسةد رئJس اجللسةالس@يالس@يالس@يالس@ي
شكرا � الس@يدة الوز�رة، شكرا Qىل مسامهتك يف هذه اجللسة 

  . املباركة
ون�jقل ٕاىل السؤال املوايل، ٔ�عتقد بpٔنه الس@يدة الوز�رة مل حترض، وهو 
سؤال |لفريق أ"صا« واملعارصة، ومل ïلكف µ�ٔدا من السادة الوزراء لينوب 

  ... صحي، انت Ùاديتدبري مرفق الرصف ال.. عهنا، الس@يدة وز�رة
اللكمة ٔ"µد . ٕاذن، السؤال املوايل موضوQه تدبري املرفق الصحي

   .شار�ن من فريق أ"صا« واملعارصةالسادة املس� 
اللكمة ٔ"µد السادة املس�شار�ن من الفريق أ"صا« واملعارصة لتقدمي 

  .السؤال، تفضل

  ::::ملس�شار الس@يد ٔ�محد الس@نJيتملس�شار الس@يد ٔ�محد الس@نJيتملس�شار الس@يد ٔ�محد الس@نJيتملس�شار الس@يد ٔ�محد الس@نJيتا
  .شكرا الس@يد الرئJس

  الوز�رة احملرتمة،الس@يدة 
  ٕاخواين املس�شار�ن احملرتمني،

الس@يدة الوز�رة احملرتمة، لقد معلت مجموQة من امجلاQات احمللية Qىل 
تفويض تدبري املرفق الصحي |لمصاحل التابعة |لمكjب الوطين |لامء الصاحل 

معدت Qدة جامQات Qىل |لرشب، وQىل س�Mل املثال فقط ال |لحرص، 
الصحي لفائدة املكjب الوطين |لامء الصاحل |لرشب تفويت تدبري الرصف 

اÑي قام Q�ٕداد اTراسات املتعلقة هبذا اIال، ٕاال ٔ�ن تنفMذ هذه املشاريع 
يعرف العديد من الصعو�ت، وهو ما يؤ]ر hشلك سليب Qىل تدبري هذا 

  .املرفق املهم
Ñا، Ûسائلمك، الس@يدة الوز�رة احملرتمة، عن س�ب توقف اTراسات 

ملتعلقة بتدبري الرصف الصحي، وما يه التدابري وإالجراءت اليت تعزتمون ا
  القMام هبا لت�اوز هذه إالشاكلية؟ 

وكذ�، الس@يدة الوز�رة احملرتمة، كنا �قش@نا معمك ٔ�ثناء م[اقشة القانون 
املايل، واêمتس@نا م[مك، الس@يدة الوز�رة، بpٔن تعطوا صبغة اس@تع�الية من 

فjقر ملعاجلة املياه العادمة، وQىل س�Mل املثال امجلاQات Y�ٔل امجلاQات اليت ت 
موقريصات، الزويم وامجلاQات أ"خرى، الس@يدة : املتواYدة يف ٕاقلمي وزان

  . الوز�رة
البد، الس@يدة الوز�رة، ٔ�ن تعميل ما يف وسعك من Y�ٔل ٕاخراج هذا 
املرشوع ٕاىل µزي الوجود، حىت نصطف و�هتيpٔ ونلتحق �ساlر اTول 

  .ة يف هذا اIالاملتقدم
  .وشكرا

        ::::الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
  .� اللكمة الس@يدة الوز�رة لٕالYابة Qىل السؤال

الس@يدة الوز�رة املنتدبة Tى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والب�Jة امللكفة الس@يدة الوز�رة املنتدبة Tى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والب�Jة امللكفة الس@يدة الوز�رة املنتدبة Tى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والب�Jة امللكفة الس@يدة الوز�رة املنتدبة Tى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والب�Jة امللكفة 
        ::::�ملاء�ملاء�ملاء�ملاء

  .شكرا لمك الس@يد الرئJس
  الس@يد املس�شار،

ؤال س@يدي رµال ٔ�� يف الواقع هذا س. ٔ�وال، ٔ�شكرمك Qىل هاذ السؤال
  .والعطاوية، ولكن انتقلنا من قلعة الرساغنة لوزان ما اك�ن مشلك

Ùري فù يتعلق، الس@يدات والسادة ... فù يتعلق بقطاع الرصف الصحي
املس�شارون، فù يتعلق بقطاع الرصف الصحي، اك�ن ما هو Qامل حرضي 

 |لكهر�ء ٔ�و ش@به حرضي ا|يل �يتلكف به، يعين يفوت ٕاىل املكjب الوطين
واملاء الصاحل |لرشب، اك�ن تطهري السائل يف العامل القروي ا|يل هو اح[ا 
الزم[ا ن�jظر اÊطط الوطين لتطهري السائل اÑي سوف تعلن Qليه يف 
القريب العاYل وزارة اTاwلية، ا|يل غي�دد اشكون هام الفاQلني ٔ�و 

  .املتدwلني أ"ساس@يني يف هذا القطاع
راكز احلرضية ٔ�و الش@به حرضية، واليت حتدد ٔ�و تقرر فù يتعلق �مل

امجلاQات الرتابية ٔ�و امجلاQات احمللية تفويت هاذ القطاع يف ٕاطار املكjب 
|لامء الصاحل |لرشب، يقوم املكjب الوطين لقطاع املاء �Tراسة الوطين 

التفصيلية ريV تعطى أ"س@بقMة ٔ�و حتدد س@نو¯، هناك جلنة حتدد س@نو¯ 
مركز ا|يل كJشملهم اÊطط  300و يه املراكز ا|يل عندها ٔ�ولوية مضن ٔ�ش@ن
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الوطين |لتطهري السائل، وهاذ ا|لجنة يرتٔ�سها وزارة اTاwلية اليت حتدد 
¤عتبارات واملعايري املدققة، ٔ�ش@نا يه س@نو¯ هاذ املراكز ا|يل غيتدwل 

  .هذا القطاع فهيا املكjب الوطين، وغيتدwلوا فهيا الفاQلني أ"ساس@يني يف
ريV حتدد هاذ املراكز، �يقوم املكjب الوطين �Tراسة التفصيلية يعين 

)l’APD( ىل طلب العروض ٔ�و الصفقات، ولكن هناكQ مث ٔ�يضا يعلن ،
ا|يل �يكونوا املصادقة ٔ�وال Qىل ) Q)les préalablesدة ٔ�ولو¯ت ٔ�و 

Q ٔثريpة، املرشوع من طرف ا|لجنة اجلهوية يف ٕاطار دراسة الت�Jىل الب
املصادقة ٔ�يضا Qىل اتفاقMة التدبري املفوض من طرف اجلهات اÊتصة، مث 

بpٔن امجلاQات احلرضية  ٔ�يضا توفري ¤ع·دات أ"ساس@ية، وهنا خصنا نعرفو
ٔ�و امجلاQات الرتابية اليت تفوض تدبري هاذ القطاع ٕاىل املكjب الوطين الز#ا 

ا تصفMة العقار، واÑي يعد يف µد من لكفة املرشوع، ؤ�يض %50ٔ�هنا توفر 
  .ذاته ٕا�راه ٔ�سايس لتفعيل هاذ اÊطط الوطين لتطهري السائل

  .وشكرا لمك الس@يد املس�شار

        ::::الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة لفريق أ"صا« واملعارصة، تفضلوا

        ::::املس�شار الس@يد Qابد شكMلاملس�شار الس@يد Qابد شكMلاملس�شار الس@يد Qابد شكMلاملس�شار الس@يد Qابد شكMل
  .ك مفMدةشكرا الس@يدة الوز�رة Qىل هذه املعلومات، ٔ"ن معلومات

ولكن، الس@يد الوز�رة، ليكن يف Qلمك ٔ�ن بعض اجلهات ا|يل تفوض 
ت�[وي ختوي وتفرغ لها ٔ�مر التدبري د¯ل هاذ الشpٔن، بعض اجلهات ٕاما راها 

ومتيش، ما تبقاش مسؤو« Qىل هاذ اجلهة، وانت تتعريف هاذ اليش ا|يل 
املهام  ، واك�ن رشاكت �ٓخر�ن ا|يل تفوض لها هاذ"ريضال"Yاري عند� مع 

ومشات يف µاالهتا، واكن من املفروض بpٔهنا يه ا|يل Ùادي تقوم هباذ 
  . اليش، وامجلاQات الزالت ت�jظر

واش انت ïرضاي �ش املغاربة يبقاو دامئا تيعJشوا يف هاذ احلا«، ٔ�ن 
فني ما خنلقو يش مدينة ما Ûس@تطعوش �ش نتكفلو هبا ونضمنو لها النقاوة 

 مرة تنجيبو واµد الرشكة ونعيطوها هاذ املهام، د¯لها؟ اQالش؟ ٔ"ننا لك
وتتعطيوها فلوس@نا وتتجمعهم وïمتيش يف µاالهتا وتت1لينا تن�jظرو، ٔ�ش@نو 
هو حق امجلاQات ا|يل ما تJس@تطعوش �ش حيققوا املنجزات د¯هلم ٔ�و 

  املشاريع د¯هلم؟ 

  الس@يدة الوز�رة، 
، ت��قاو دامئا حبال ا"ٓن اح[ا �ٓش تيوقع لنا. لكيش �يعمتد Qىل وزارتك

يش �رة تنرتاماو ما بني اTاwلية وما بني الوزارة د¯�، ميل ïمنش@يو 
وميل منش@يو عندك الوزارة .. |äاwلية تيقولوا ال شوف الوزارة د¯ل

أ"خرى، ولكن هاذ اليش راه خصمك تتفقوا بعضياïمك وحتددوا املسؤولية، 
  . و9نيا تعرفوا ملن تتفوضوا، الس@يدة الوز�رة

  .وشكرا

        ::::الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة
  . شكرا لمك الس@يد املس�شار

  .الوز�رة، ٕان اكن هناك وقت ة� اللكمة، الس@يد

الس@يدة الوز�رة املنتدبة Tى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والب�Jة، امللكفة الس@يدة الوز�رة املنتدبة Tى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والب�Jة، امللكفة الس@يدة الوز�رة املنتدبة Tى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والب�Jة، امللكفة الس@يدة الوز�رة املنتدبة Tى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والب�Jة، امللكفة 
        ::::�ملاء�ملاء�ملاء�ملاء

ٔ�ظن ٔ�ن تفويض ¤خjصاصات هو خمول |لجامQة املعنية �ٔ"مر، ٕاذ 
 "ريضال"بري قطاع تطهري السائل |لخواص وال اكنت فوضت اخjصاص تد

كام شفjو، فهنا اك�ن السلطة د¯ل وزارة اTاwلية وال مد�رية امجلاQات 
احمللية، ٕان فوضته ٔ�يضا |لمكjب الوطين |لكهر�ء واملاء الصاحل |لرشب 

  . اكينة هناك وزارة وصية، يعين خصنا نفرقو ما بني اجلهتني املعني�ني
ه أ"سايس يف قطاع تطهري السائل هو تعدد ٔ�� ٔ�ظن بpٔن إال�را

املتدwلني، تعدد املتدwلني يعد يف µد ذاته ٕا�راه، واملسؤولية مذوبة ما بني 
امجليع، املنتخب وال رئJس جامQة ما �يعرفش راسو ملن يتوYه، واش لوزارة 
اTاwلية؟ واش؟ ولكن هو عندو سلطة القرار، يعين امجلاQة OجامQة ïرابية 

ة القرار تفوض |لجهة املعنية �ٔ"مر وال اجلهة ا|يل ميكن لها ٔ�هنا عندها سلط
ما عندي السلطة Qلهيا،  "ريضال"تثق فهيا يف تدبري هذا القطاع، ٔ"ن 

  . الس@يد املس�شار، معذرة
        ::::الس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسةالس@يد رئJس اجللسة

  . ا�هت¡ى �ر�مج اليوم
ٔ�شكر امجليع ؤ�شكر الس@يدة الوز�رة مرة ٔ�خرى Qىل مسامههتا يف هذه 

  . ةاجللس
  .ورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسة


