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        333384848484حمرض اجللسة رمق حمرض اجللسة رمق حمرض اجللسة رمق حمرض اجللسة رمق 

  )2012 ربمفنو  20  (1434 حمرم 5 الثال3ء: التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
  . لساGرئFس ل اEٔولاخلليفة  ،محمد فوزي بنعالل الس9يد املس�شار: الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
 الثانية الساNة ، ابتداء مندقJقة وثالثونثالث ساNات وMسع : التوقJتالتوقJتالتوقJتالتوقJت
  . السادسة واEٔربعني بعد الزوالواSقJقة 

  .م\اقشة اEٔس9ئZ الشفوية    ::::Xدول اEٔعاملXدول اEٔعاملXدول اEٔعاملXدول اEٔعامل

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

        ::::املس�شار الس9يد محمد فوزي بنعالل، رئFس اجللسةاملس�شار الس9يد محمد فوزي بنعالل، رئFس اجللسةاملس�شار الس9يد محمد فوزي بنعالل، رئFس اجللسةاملس�شار الس9يد محمد فوزي بنعالل، رئFس اجللسة
  .ف املرسلنيfسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Nىل ٔ�رش 

�Nلن عن افiتاح اجللسةٔ.  
  الس9يد الوز�ر،

  السادة املس�شار�ن احملرتمني،
من اSس9تور، ووفقا ملقiضيات النظام  100معال بnٔحاكم الفصل 

اSاxيل Gلس املس�شار�ن، خيصص اGلس هذه اجللسة Eٔس9ئZ السادة 
  .املس�شار�ن ؤ�جوبة احلكومة Nلهيا

Zس9ئEٔعامل هذه ق�ل الرشوع يف تناول ا� الشفهية املدرXة يف Xدول ٔ
اجللسة، وق�ل ٔ�ن ٔ�عطي اللكمة �لس9يد اEٔمني، ٔ�ود �مسمك مجيعا ٔ�ن ٔ�ندد 
 ��لعدوان اهلمجي Nىل قطاع غزة وNىل ٕاخواننا يف غزة، وٕاذا مسحمت نقرٔ

  .الفاحتة Nىل شهداء غزة

  :امجليع وقوفاامجليع وقوفاامجليع وقوفاامجليع وقوفا
الرحمنِ ،لَّه رب الْعالَمينالْحمد ل،بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ

اهدنَا الصِّراطَ  ،إِياك نَعبد وإِياك نَستَعين ،مالك يومِ الدينِ ،الرحيمِ
يمتَقسالَ  ،الْمو هِملَيغْضُوبِ عرِ الْمغَي هِملَيتَ عمأَنْع يناطَ الَّذرص

منيآ.الضَّالِّين .انحبا  سمع زّةالْع بر كبر فُونصيالَمسو  لَىع

دمالْحو ينلسرالْم ينالَمالْع بر للّه.  

  :الس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسة
هللا .. ٕاذن ٔ�عطي اللكمة �لس9يد اEٔمني ٕالطالع اGلس Nىل. شكرا

  .خيليك يف نطاق اجللسة، تفضل

  :املس�شار الس9يد محمد املفJداملس�شار الس9يد محمد املفJداملس�شار الس9يد محمد املفJداملس�شار الس9يد محمد املفJد
  .رمحن الرحميfسم هللا ال

  .شكرا الس9يد الرئFس
اح\ا، يف فريق التجمع الوطين لٔ�حرار، تقدم\ا �رسا� ٕاىل رئاسة 
اGلس لعقد وا د ا�لقاء من ٔ�Xل التنديد، لقاء د�ل جملس املس�شار�ن 

  .من ٔ�Xل التنديد Nىل العدوان إالرسائييل Nىل ٕاخواننا يف غزة
  .وشكرا

        ::::الس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسة
تفضل . كiب سF\ظر يف هذا وس9يقرر، ما اكي¤ش مشلكٕاذن امل . شكرا

  .الس9يد اEٔمني

        ::::املس�شار الس9يد محيد ¨وسكوس، �ٔمني اGلساملس�شار الس9يد محيد ¨وسكوس، �ٔمني اGلساملس�شار الس9يد محيد ¨وسكوس، �ٔمني اGلساملس�شار الس9يد محيد ¨وسكوس، �ٔمني اGلس
  .شكرا الس9يد الرئFس

يف البداية توصلت رئاسة جملس املس�شار�ن من الس9يد رئFس احلكومة 
يقيض ٕ� داث وتنظمي مؤسسة اEٔعامل  82.12مبرشوع قانون رمق 

  .ظفي ؤ�عوان وزارة املالية¯ج®عية لفائدة مو 
كام توصلت الرئاسة من جملس النواب �س9تدراك حول مرشوع قانون 

يتعلق بدعوة امجلهور ٕاىل ¯كتتاب و�ملعلومات املطلوبة ٕاىل  44.12رمق 
اEٔشµاص املعنوية والهيئات اليت تدعو امجلهور ٕاىل ¯كتتاب يف ٔ�سهمها ٔ�و 

  .س9نداهتا
الت اليت توصلت هبا رئاسة جملس �ل¤س9بة لٕالNال·ت واملراس

  : املس�شار�ن
توصلت الرئاسة مبراسZ من الس9يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع 
الربملان، خيرب من xاللها طلب الس9يد وز�ر الصناNة والت«ارة بتقدمي 
السؤال الشفه½ي الوحJد املوXه ٕاليه م�ارشة بعد قطاع الطاقة واملعادن، ؤ�ن 

 Fه لقطاع الس9يد وز�ر الثقافة سXابة �لنيابة عن السؤال املوXوىل إالi
  .السكىن ويلمتس تبعا ¿¾ �رجمة هذا القطاع م�ارشة بعد قطاع الثقافة

كام توصلت الرئاسة مبراسZ من الس9يد رئFس فريق اEٔصا� واملعارصة، 
يطلب من xاللها تnٔجJل السؤال املوXه ٕاىل الس9يد وز�ر اEٔوقاف حول 

  .املاليك يف املغرب ٕاىل Xلسة الحقةصيانة املذهب الس9ين 
يف اxEٔري، �ل¤س9بة لٔ�س9ئZ الشفهية والكiابية اليت توصل هبا جملس 

  :نونرب 20املس�شار�ن ٕاىل Æاية يوم الثال3ء 

 سؤ¯؛ N :20دد اEٔس9ئZ الشفهية -

 سؤ¯ن؛: Nدد اEٔس9ئZ الكiابية -

  .جوا�ن: Nدد اEٔجوبة الكiابية -
  .شكرا الس9يد الرئFس

        ::::رئFس اجللسةرئFس اجللسةرئFس اجللسةرئFس اجللسة    الس9يدالس9يدالس9يدالس9يد
  .شكرا الس9يد اEٔمني

من النظام اSاxيل، توصلت الرئاسة بÈن  128طبقا ملقiضيات املادة 
طلبات ٕا اطة، ٕاذن اللكمة �لفريق اSس9توري، تفضل الس9يد ) 8(

  .املس�شار احملرتم
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        ::::املس�شار الس9يد حلسن نJÉهاملس�شار الس9يد حلسن نJÉهاملس�شار الس9يد حلسن نJÉهاملس�شار الس9يد حلسن نJÉه
  .fسم هللا الرمحن الرحمي
  الس9يد الرئFس احملرتم،

  الس9يد الوز�ر،
  ٕاخواين، ٔ�خوايت املس�شارات،

ٕا اطتنا، الس9يد الرئFس، هتم قطاNا حJو� Nىل املس9توى ¯قiصادي 
  .و¯ج®عي، ٕانه قطاع الصيد البحري والسEٔ� Í9قالمي اجلنوبية

ٕان فريق ¯حتاد اSس9توري ٕاذ يتقدم هبذه إال اطة Eٔن ما يربر ذ¾ 
 ٔEٓونة اEسود يف اÏ قان اخلطري ا¿يiر�ب هو ¯ح�xرية داxل ٔ�وساط ٔ

املصانع وو دات التربيد مبدن اSاZx والعيون وطنطان، وذ¾ جراء 
  . 2004اÓهتمFش ا¿ي يطال مطاÓهبم املوضوعية م\ذ س9نة 

ولعلممك، الس9يد الرئFس، فٕان بعض القرارات ¯رجتالية، اختذت Nىل 
 عهد حكومة سابقة فرضت حصارا xانقا Nىل ٕانتاجJة هذه الو دات من

xالل ٕاقصاهئم من احلصص اØصصة من م\توXات الصيد السطحي، ٔ�xذا 
بعني ¯عتبار ٔ�ن و دات حمظوظة اس9تفادت وفق انتقائية Æري واحضة 

  .املعامل ترضب يف الصممي م�دٔ� ÝاكÜ الفرص ما بني املس�مثر�ن
واخلطورة، الس9يد الرئFس، ٔ�ن ٕاجراءات ßهذه مل تxٔnذ بعني ¯عتبار 

ت املالية اليت تقع Nىل Nاتق ٔ�ر�ب هذه الو دات، فاSو� ثقل ¯لزتاما
حتتضن ¯س�Èر وفق م\ظور غريب حقJقة، م\ظور اس�مثر ٔ�موا¾ وعش 

يف ٔ�حJان قد Ýكون  - ٔ�ي اSو�-مشالكك لو دك، والطامة الكربى ٔ�هنا 
جسلت  2008س�Éا م�ارشا وراء هذه املشالك، واSليل Nىل ذ¾ يف س9نة 

اما ٕ�خراج هذه الو دات من ش9بح إالفالس واملتابعة Nىل نفسها الزت 
القضائية، Nلام ٔ�ن اس�Èراهتم çشnٔت يف ظروف حس9بوها واحضة فٕاذا هبا 
تتحول بني عش9ية وحضاها مبجرد قرار لوز�ر ٕاىل حصار ال خمرج è وال 

  .م\فذ
  الس9يد الرئFس، 

ٕان ٕا اطتنا هذه Ýريم نقل معا·ة ٔ�ر�ب هذه الو دات ٔ�مام هذا 
اGلس املوقر، فٕاهنا كذ¾ ٔ�ساسا وس9يS Zق ·قوس اخلطر �لفت ان��اه 
احلكومة ٕاىل ٔ�ن إالشاكلية قابZ �لمعاجلة من xالل احلوار والتفاوض 
الهادئني قد تتحول يف بعض اEٔحJان ٕاىل ٕاشاكلية Mسطو Nلهيا بعض 
 اEٔطراف لتîاول ٕالباسها لباسا ٔ�كرب مهنا، لباسا خطريا، Nلينا ٔ�ن ìكون

  .دامئي اليقظة لنفشل xلفJاته
  الس9يد الرئFس، 

�نه يف الوقت ا¿ي اكنت فJه اEٓمال معقودة ٔ Zولعل ما �زيد الطني ب
ìراه  ،الطموح لي«د م\افذ واقعية حلل املشالك) N)Halieutisىل خمطط 

قد وXدها �لفعل ولكن لفùات ٔ�خرى لها مشالكها �لك تnٔ¨يد ولكن ٔ�قل 
ا ٕا اطتنا هاته، ذ¾ ٔ�ن الوزارة ٔ�عطت و دات  دة من تú اليت طرحهت

التصبري يف شامل السوا ل اجلنوبية حصة مائة ٔ�لف طن من اEٔسامك 

، فه½ي اس9مترارية النتقائية حمكومة خبلفJات )C(السطحية من خمزون 
  .نتخوف ٔ�ن Ýكون وراءها ¯ن®ءات اGالية ومل ال الس9ياس9ية

س9نوات  9ري ومعر قرابة وخiاما، قد ٔ�Nذر من ٔ�نذر، واملشلك خط
دون  ل وال حىت حوار ممثر، وتعلمون ٔ�ن الضغط يوS املشالك، و¿¾ 
ìرجو من احلكومة ٔ�ن تبارش fشلك مس9تع«ل خطوات يف اجتاه اس�Jعاب 

  . املشلك ٔ�وال، فالوقوف Nىل ٔ�بعاده ملعاجلته ولو بnٔنصاف احللول
  .شكرا الس9يد الرئFس

        ::::الس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسة
اللكمة �لفريق احلريك، تفضل الس9يد املس�شار . ملس�شارشكرا الس9يد ا

  .احملرتم

        ::::املس�شار الس9يد عبد ااملس�شار الس9يد عبد ااملس�شار الس9يد عبد ااملس�شار الس9يد عبد امحلمحلمحلمحليد السعداوييد السعداوييد السعداوييد السعداوي
  .شكرا الس9يد الرئFس
  الس9يد الوز�ر احملرتم،
  ٕاخواين املس�شار�ن،

�س9باب ìزول هذه إال اطة، الس9يد الرئFس، هو ما يعFش Nليه قطاع ٔ
�بناء القطاع fشلك غزة من ٕايقاع Nدوان ٕارسائييل Xديد، Ïس9هتدف ٔ

وحيش وممهنج، مل Ïس9ت�ين ال¤ساء واEٔطفال، وال يفرق بني املدنيني العزل 
واملسلîني، Nدوان Ïس9هتدف املمتلاكت املدنية والب¤Jات التحتية، Nدوان 
يnٔيت Nىل اEٔخرض والياfس، ويعيد ٕاىل اEٔذهان سلسZ العدوان املتكرر 

  . قودNىل حقوق ؤ�من الشعب الفلسطيين Nىل مدى ع
وحيدث هذا العدوان ٔ�مام مسمع ومرٔ�ى املنتظم اSويل ا¿ي مل حيرك 
ساكنا لوضع  د ملعا·ة ٔ�بناء غزة والشعب الفلسطيين معوما، مما وفر 
التغطية �لكJان إالرسائييل �ل®دي يف جمازره وجرامئه ضد إالçسانية، يف 

Jج�  .الهاخرق سافر للك املواثيق اSولية وحلقوق إالçسان مبختلف ٔ
وبناء Nليه، فٕان الفريق احلريك يعرب عن ٕادانته واس�\اكره الشديد�ن 
لهذا العدوان إالرسائييل ا¿ي ال يعمل ٕاال Nىل زرع املزيد من التوÝر يف 

  .م\طقة الرشق اEٔوسط بغطرسة Mس9هتدف قمي اEٔمن والسالم
ة كام نود هبذه املناس9بة، الس9يد الرئFس، ٔ�ن نعرب عن اNزتاز· �ملبادر 

السامJة لصاحب اجلال� املú محمد السادس نرصه هللا، الهادفة ٕاىل ٕاقامة 
مس�شفى عسكري مغريب بقطاع غزة لتقدمي املعونة والعالج لضîا� هذا 

وتnٔيت هذه ¯لتفاتة النZJÉ لصاحب اجلال� . العدوان إالرسائييل اهلمجي
هللا جتاه ٔ�بناء لتنضاف ٕاىل ذات املبادرة النوعية اليت �در ٕاÓهيا حفظه 

الشعب السوري املصابني واجلر يف اÍØت �حلدود اEٔردنية السورية 
  .اليت تفضل صاحب اجلال� وزارها يف وقت سابق

كام نغتمن ٔ�يضا هذه املناس9بة Sعوة الشعب املغريب �لمشاركة �ك�افة يف 
 2012نونرب  25املسرية الوطنية اليت س9تحتضهنا الر�ط يوم اEٔ د 

تضامن مع ٔ�بناء غزة والشعب الفلسطيين معوما، وذ¾ جتس9يدا �لمواقف �ل 
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 Zالثابتة �لملكة املغربية يف حق الشعب الفلسطيين يف ٕاقامة دولته املس9تق
  . وNامصهتا القدس الرشيف
  .وشكر الس9يد الرئFس

        ::::الس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسة
س9يد اللكمة �لفريق الفJدرايل، تفضل ال . شكرا الس9يد املس�شار احملرتم

  .املس�شار

        ::::املس�شار الس9يد الصادق الرغيوياملس�شار الس9يد الصادق الرغيوياملس�شار الس9يد الصادق الرغيوياملس�شار الس9يد الصادق الرغيوي
  .شكرا الس9يد الرئFس

  الس9يد الوز�ر،
  الس9يدات والسادة املس�شار�ن،

حتية ٕاXالل �لشهداء الفلسطي¤Jات والفلسطينFني ا¿�ن قدموا ٔ�روا�م 
  .فداء �لوطن

يتعرض قطاع غزة م\ذ ٔ�زيد من ٔ�س9بوع Eٔرشس محZ قصف من ق�ل 
رسائيلية، اليت جنحت فقط يف قiل اEٔطفال وال¤ساء الطا�رات احلربية االٕ 

  . والش9يوخ ا�Eٔر�ء ٔ�مام مصت دويل ج�ان
ٕان هذا العدوان الغامش والقiل الوحيش واGازر الرهيبة اليت ارÝك�ت 
�ن �كون لوال العجز العريب عن ٔ è ني، ما اكنFحبق املدنيني الفلسطين

�ن �كون موا�ة هذا العدوان املتكرر Nىل الشعب الف ٔ è لسطيين، وما اكن
لوال اSمع اEٔمر�يك الغريب املفضوح �لكJان إالرهايب الصهيوين املغتصب 

  .�لحق الفلسطيين، واملنهتك لس9يادته ؤ�م\ه وسالمiه
وٕاننا، ٕاذ نقف وقفة ٕاXالل وٕا¨بار ٔ�مام ٔ�رواح الشهداء ا�Eٔرار ا¿�ن 

صهيونية واليت Ïسقطون لك حلظة بفعل �ٓ� احلرب واSمار العسكري ال 
تطال ٔ�طفال وçساء الشعب الفلسطيين اEٔعزل يف اìهتاك فاحض للك 
املواثيق واEٔعراف وقواNد القانون اSويل، فٕاننا يف الوقت نفسه، كفريق 
�لفJدرالية اSميقراطية �لشغل، ند�ن وfشدة العدوان الصهيوين الغامش 

ونطالب املتواصل Nىل الشعب الفلسطيين احملارص يف قطاع غزة، 
احلكومات العربية والربملا·ت العربية �مليض قدما يف اختاذ خطوات معلية 
لوقف العدوان الصهيوين، دبلوماس9يا وس9ياس9يا واقiصاد� ؤ�م\يا، مع 
مواصZ فiح معرب رحف fشلك دامئ �لÉرش والبضائع ßخطوة ال حميد عهنا لرفع 

  .احلصار عن قطاع غزة
ة fسحب املبادرة العربية اليت مل يعد لها كام نطالب Xامعة اSول العربي

. وجود يف ظل الغطرسة الصهيونية، وتفعيل اتفاقJة اSفاع العريب املشرتك
وهبذه املناس9بة ìمثن Nاليا املبادرة امللكJة ٕ�قامة مس�شفى مJداين ملعاجلة 
حضا� العدوان �لهمجية الصهيونية، ونذ¨ر ٔ�ن القضية الفلسطي¤Jة اكنت وال 

  .تظل قضية وطنية للك املغاربةزالت وس9 
ٕان لك هذه اجلرامئ املرÝك�ة من طرف قوات ¯حiالل إالرسائييل، 
سواء القiل والتدمري وارÝاكب اGازر وتدمري البيوت واملنازل وتعميق عز� 

القدس من xالل القوانني العنرصية ومصادرة املمتلاكت وMرشيد الساكن 
Ýكون لوال امحلاية اليت توفرها القJادة  وÆريها من اجلرامئ، ما اكن لها ٔ�ن
  .الس9ياسة اEٔمر�كJة �لكJان الصهيوين

ٕاىل مىت تبقى : نتوXه ٕاىل املنتظم اSويل �لسؤال، ، ، ، وهبذه املناس9بة
ٕارسائيل دو� فوق القانون؟ ٕاىل مىت س9ي¤هت½ي مسلسل التفرج Nىل جرامئ 

 ¯س�Jطان وهتويد القدس؟
قاطبة �لخروج لالحi«اج Nىل ويف اxEٔري، ندعو الشعب املغريب 

الغطرسة الصهيونية، مiضام\ني كام كنا دامئا مع شعبنا العريب الشقJق 
  . 2012نونرب  25فلسطني، وذ¾ يوم اEٔ د 

  . اGد واخللود لشهداء فلسطني
  .شكرا

        ::::الس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسة
  .اللكمة لفريق التجمع الوطين لٔ�حرار

        ::::املس�شار الس9يد احلو املربوحاملس�شار الس9يد احلو املربوحاملس�شار الس9يد احلو املربوحاملس�شار الس9يد احلو املربوح
  .لس9يد الرئFسشكرا ا

  الس9يد الوز�ر،
  الس9يدة والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

  الس9يد الرئFس،
ٕان النقاش اSا�ر اEٓن حول ٕاصالح م\ظومة القضاء من طرف الهيئة 

 8العليا �لحوار الوطين ٕالصالح م\ظومة العدا�، اليت مت تنصيهبا بتارخي 
، يعترب من طرف صاحب اجلال� محمد السادس نرصه هللا 2012ماي 

. ورشا وطنيا هيم مجيع املغاربة، هو ورش اÆEٔلبية واملعارضة واملغاربة قاطبة
لهذا، ندعو امجليع مساNدة احلكومة Nىل ٕاجناح هذا الورش، ا¿ي نعتربه 
الفرصة اxEٔرية ٕالقرار وٕارساء قواNد احملامكة العاد� لاكفة املواطنني 

 ÜاكÝ �الفرص ا¿ي يضمنه اSس9تور واملواطنات، ٔ�ي" وXدوا، وفق م�دٔ
وكذ¾ املساواة ٔ�مام القضاء، مربز�ن ٔ�ن دور العدا� ينÉين �Eٔساس Nىل 

  .حامية حقوق وحر�ت اEٔفراد وامجلاNات
فكفا· ٕاذن من ٕافساد العدا� وكفا· ظلمنا �لمواطنني والفاNلني 

  .¯قiصاديني وكفا· Mشوهيا لسمعة بالد· يف اخلارج واSاxل
  لرئFس،الس9يد ا

ٕاننا ìرفض ٔ�ن �كون ورش ٕاصالح م\ظومة العدا� حمطة ٔ�ي مزايدات 
من ٔ�ي طرف اكن، �عتباره ورشا وطنيا Nىل املغاربة مجيعهم �لك رشاحئهم 
وتصنيفاهتم، ومن ٔ�ي موقع اكنوا ٔ�ن Ïسامهوا يف ٕاجنا ه يف ٕاطار مقاربة 

مؤكد�ن ٔ�ن  Mشا̈رية �عتباره العمود الفقري ٕالقرار دو� احلق والقانون،
جناح ورش إالصالح هو جناح �لمغرب واملغاربة مجيعهم، Eٔنه هيدف 
�Eٔساس ٕاىل تعز�ز الثقة واملصداقJة يف الوصول ٕاىل قضاء فعال، Nادل 

  .وم\صف، حيقق اEٔمن القضايئ ا¿ي ي¤iظره املغاربة
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م\وهني، �ملناس9بة، بقرار اGلس اNEٔىل �لسلطة القضائية ا¿ي ٔ� ال 
N ملفات úال� املX ٔدييب بعد موافقةnلس التGىل اN دد ¨بري من القضاة

محمد السادس نرصه هللا، مؤكد�ن ٔ�ن احملاس9بة جيب ٔ�ن تطال جسم القضاء 
يف مقابل ذ¾، . �رمiه، قضاة، حمامني، كتاب الضبط ومفوضني قضائيني

 M لبية الزنهية والرشيفة لهذا اجلسم القضايئ واليتÆEٔش9تغل حنيي �ملناس9بة ا
  . يف مصت ويف ظروف معل Xد صعبة

القضاء العادل هو عامد احلاكمة اجليدة وهو احملفز واملشجع اEٔول 
�+ورة ¯قiصادية الوطنية، و�لتايل اÓهنوض �Eٔوضاع ¯ج®عية 

  .�لمواطنني واملواطنات
مؤكد�ن، �ملناس9بة، ٔ�ن ٕاصالح هذا الورش مرتبط كذ¾ ٕ�رساء 

، اليت Ýريم ٕاىل ختليق احلياة العامة وحماربة الرشوة يف ٔ�سس احلاكمة اجليدة
العدا� وÆريها، وتفعيل معل مؤسسات احلاكمة، وÝك�يف معل جلان 
التفFiش لردع املرMشني والعابثني مبصاحل اEٔمة من م\عديم الضمري 

  .واملتالعبني مبلفات العفو، والرضب بقوة Nىل ٔ�يدي سامرسة احملامك
يك حنيي ٕا ا� ملفات الفساد املايل والعابثني به من ٕاهنا م\اس9بة كذ¾ ل

طرف اGلس اNEٔىل �لحسا�ت Nىل وزارة العدل واحلر�ت، مطالبني 
احلكومة برضورة إالرساع يف ٕا ا� ملفات الفساد دون انتقائية Nىل القضاء 
والكشف عهنا �لرٔ�ي العام الوطين يف ٕاطار حق اكفة املواطنني واملواطنات 

  ...ج ٕاىل املعلومة ومعرفهتايف الولو 
  .شكرا الس9يد الرئFس

        ::::الس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسة
تفضل، اللكمة لفريق . شكرا الس9يد املس�شار، ٔ�رجوك اìهت½ى الوقت

  .التîالف ¯شرتايك

        ::::املس�شار الس9يد محمد Nذاباملس�شار الس9يد محمد Nذاباملس�شار الس9يد محمد Nذاباملس�شار الس9يد محمد Nذاب
  .شكرا الس9يد الرئFس

  الس9يدات املس�شارات،
  السادة املس�شار�ن،

  الس9يد الوز�ر،
اSاxيل Gلس املس�شار�ن، ٔ�حJط اGلس Nلام بقضية يف ٕاطار النظام 

طارئة، تتعلق �Eٔلعاب النارية ٔ�و املفرقعات املن�رشة هذه ا�Eٔم مبناس9بة 
عيد Nاشوراء، وما Mس�Éه من ٔ�رضار ومن مس �لسالمة اجلسدية لعدد 
من املواطنني Nامة واEٔطفال مهنم بوXه xاص، ففي لك س9نة من م�ل هذا 

د ٔ�Nداد من املواطنني Nىل ٔ�قسام املس9تع«الت �ملس�شفJات الوقت تتواف
العمومJة fسÉب هذه اEٔلعاب اليت يق�ل Nلهيا اEٔطفال وتباع Nالنية يف لك 

 .م\اطق البالد، رمغ ما Mس�Éه من ٔ�رضار خطرية يف بعض اEٔحJان
لقد س9بق لفريق التîالف ¯شرتايك ٔ�ن طرح هذا املوضوع م\ذ 

اSاxلية وطالب مبنع بيع هذه اEٔلعاب، وقامت  س9نوات Nىل الس9يد وز�ر

الوزارة �ٓنذاك �لتدxل يف  دود صالحJاهتا وخفت çسJÉا درXة اس9تعامل 
وكام هو الشnٔن يف ٔ�مور ٔ�خرى  - مع اEٔسف-هذه اEٔلعاب، لكن التدxل 

اكن ظرفJا، حJث Nادت هذه اEٔلعاب لالن�شار fشلك ٔ�وسع يف الس9نوات 
  .اxEٔرية

دات والسادة، ٔ�مام مس �لسالمة اجلسدية ملواطنF\ا، ٕاننا، ٔ�هيا الس9ي
وال ميكن لنا التفرج Nىل هذا املوضوع، حفياة مواطنF\ا وسالمهتم اجلسدية 
Æالية وال تقدر �مثن، وترضر مواطن وا د مبنتوXات مرضة وfسÉب هتاون 
مسؤول وا د Nىل القJام مبهامه يتطلب التدxل العاXل من طرف املصاحل 

مفا �¾ بترضر املئات بل اEٓالف من املوطنني واEٔطفال، وال املسؤو�، 
م�االة لFس فقط مسؤول وا د ٔ�و مصلîة وا دة، بل اSو� �رمهتا �لك 

  .مصاحلها املعنية
وحنن، ٕاذ نثري ان��اه ا�Eٔزة املعنية، ن�ساءل عن سكوهتا وتفر�ا عن 

فٕان هذه وٕاضافة �لمس �لسالمة اجلسدية، . ان�شار هذه املفرقعات
املفرقعات لها تnٔثري سليب Nىل البùFة والصîة العامة نظرا �لمواد السامة اليت 

  . حتتوهيا
املطلوب تدxل NاXل لسحب هذه اEٔلعاب من السوق و�لك Xدية 
ورصامة من طرف مصاحل وزارة اSاxلية، لكن ٔ�يضا مصاحل ٔ�خرى لها 

احل امجل̈رية والصحية Nالقة برتوجي سلع مرضة يف السوق املغربية، وNىل املص
ومصاحل وزارة الت«ارة اخلارجJة ولك اجلهات املعنية القJام بواجهبا يف القJام 
بواجهبا يف حامية املواطنني من املواد املرضة fسالمهتم اجلسدية ومهنا طبعا 
اEٔلعاب النارية، ٔ�ال �كون حترك املصاحل املعنية مومسيا ومؤقiا بل معال 

صارمة ملن �روج هذه املنتوXات حامية Eٔطفالنا  دامئا، واختاذ تدابري
ومواطنF\ا، وÆري مسموح �لمسؤولني املعنيني �ملوضوع بnٔي هتاون ٔ�و 

  .Mسامح ٔ�و ال م�االة
�ملنا ٔ�ن Mس9تجيب اجلهات املعنية فورا �س9تع«ال Eٔن املوضوع �ٓين وال ٔ

  .حيمتل ٔ�ي تnٔجJل
  .شكرا

        : : : : الس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسة
ق�ل ٔ�ن ٔ�عطي اللكمة، ٔ�ود ٔ�ن ٔ�رحب . حملرتمشكرا الس9يد املس�شار ا

  .بتالمذة مؤسسة محمد جسوس اخلصوصية فرع ا�لميون �لر�ط
  .اللكمة لفريق اEٔصا� واملعارصة، تفضل الس9يد املس�شار. شكرا

        ::::املس�شار الس9يد العراملس�شار الس9يد العراملس�شار الس9يد العراملس�شار الس9يد العريبيبيبيب احملر احملر احملر احملريشيشيشيش
  الس9يد الرئFس،
  السادة الوزراء،

  الس9يدات والسادة املس�شار�ن،
 ٔE5ٔر معيق الهجوم إالرهايب يتابع فريق اnصا� واملعارصة بقلق �لغ وت

اهلمجي إالرسائييل Nىل ٔ�بناء شعبنا احملارص�ن يف قطاع غزة م\ذ س9نوات، 
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ويعلن مبناس9بة هذا احلدث إالجرايم عن ٕادانته الصارxة ل®دي العدو 
إالرسائييل يف ج\ونه اSموي، ويدعو يف نفس الوقت احلكومة املغربية ٔ�ن 

ن املنطقة الرمادية وتتµذ مواقف جريئة تتالءم من �ة مع ما خترج م
تقiضيه املتغريات الس9ياس9ية اليت Mشهدها املنطقة، واليت Mس9توجب سلواك 
دبلوماس9يا مغا�را، سواء Nىل مس9توى املواقف ٔ�و Nىل مس9توى القJام 
مببادرة س9ياس9ية ومJدانية، وتعلن دمعها الواحض �لقضية الفلسطي¤Jة اليت 

دامئا قضية وطنية Sى الشعب املغريب �رمiه،ومن �ة ٔ�خرى ندعوها اكنت 
�ن Ýكون وافJة ملطالب الشعب املغريب ا¿ي ماف7 يدعو احلكومة ٕاىل ٔ
توقJف اكفة املبادرات التطبيعية Nىل لك املس9تو�ت، الس9ياس9ية 
و¯قiصادية والثقافJة والف\ية وÆريها، Eٔن مواقفها ٕاىل  دود اليوم يه يف 

رها احiقار لصوت الشعب وxذالن لقضية وومصة Nار يف ج�ني جوه
احلزب احلامك ا¿ي اعتاد اقiناص الفرص واس9تغالل املناس9بات لٕالرساع يف 

  .ٕابداء مواقفه من القضية الفلسطي¤Jة
�مل حين الوقت ٕالNادة النظر Xذر� يف ¨يفJة التعاطي مع الكJان ٔ

ظل هذه احلكومة، حJث الصهيوين ا¿ي لٔ�سف Ýزايد التطبيع معه يف 
 39,8مليون درمه ٕاىل  12,9انتقلت الواردات من الكJان الصهيوين من 

 مليون درمه؟
  الس9يد الرئFس،

لن¤iقل من العطب اSبلومايس لهذه احلكومة ونتوقف عند وXه �ٓخر 
من ٔ�وXه العجز البني، ويتعلق اEٔمر �لتnٔخر احلاصل يف ٕاصالح صندوق 

  .املقاصة
  الس9يد الرئFس،

، ٕاىل  دود اEٓن هو 1941اذ صندوق املقاصة ا¿ي تnٔسس Nام ه
مليار درمه، اس9متعنا  50تيلعب دور املوازنة، املزيانية د�ل صندوق املقاصة 

مجيعنا يف هذه الق�ة �لخطا�ت الر·نة د�ل الس9يد رئFس احلكومة حول 
ٕاصالح صندوق املقاصة، وكنا ن¤iظر من الس9يد رئFس احلكومة ومن 

ولو ٕ�شارة وا دة حول  2013ٔ�ن تnٔيت يف قانوهنا املايل لس9نة  احلكومة
  .ٕاصالح صندوق املقاصة، فمل جند شùFا

انتظر· ٔ�ن تnٔيت احلكومة ولو ٕ�شارة وا دة حول ما وNد به رئFس 
درمه �لمطلقات واEٔرامل ومل جند شùFا،  1000احلكومة حول ٕاعطاء 

ان ويقول اشكون هو هاذ اشكون ا�يل م\ع الس9يد رئFس احلكومة جيي �لربمل
  ...العفريت وهاذ اÓمتساح ا�يل ما xالهش يعطي هاذ 

  :الس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسة
  .اìهت½ى الوقت

  : املس�شار الس9يد العراملس�شار الس9يد العراملس�شار الس9يد العراملس�شار الس9يد العريبيبيبيب احملر احملر احملر احملريشيشيشيش
�نت، الس9يد الرئFس، دميا ال�س9يري د�¾ هكذا، لك إالخوان هرضوا ٔ

  ...دقائق �لضبط 3دقائق ونصف، ٔ�· اعطيتFين  3

        ::::سةسةسةسةالس9يد رئFس اجلل الس9يد رئFس اجلل الس9يد رئFس اجلل الس9يد رئFس اجلل 
اìهت½ى الوقت الس9يد املس�شار، �رااك من الهرضة اخلاوية، اللكمة 

�رااك من الهرضة �زاف، انت دميا مصدع اSنيا، تفضل .. �لفريق ¯شرتايك
�رااك من  !؟...نرتٔ�س ٔ�· منيش نرضب الغرزة د�ل... الس9يد املس�شار

و راه تنعرف... الهرضة اخلاوية، خصك Æري فني Mشد، سري بعد مين
  .تفضل، تفضل... ، Æري سريبعضياتنا

        ::::املس�شار الس9يد محمد Nلمياملس�شار الس9يد محمد Nلمياملس�شار الس9يد محمد Nلمياملس�شار الس9يد محمد Nلمي
  .fسم هللا الرمحن الرحمي

  .شكرا الس9يد الرئFس
  الس9يدات والسادة املس�شار�ن،

  الس9يدان الوز�ران،
  :ارتباطا دامئا مبوضوع إال اطة، Ïرشفين fسط اEٓيت

  الس9يد الرئFس،
ء ¯عتداءات يعFش الشعب الفلسطيين م\ذ ٔ��م حمنة Xديدة جرا

العسكرية والقصف املك�ف Nىل قطاع غزة ا¿ي اس�شهد من جرائه 
العرشات من الفلسطينFني وجرح املئات، ومت Mرشيد العديد من اEٔرس مما 
ينضاف ٕاىل املعا·ة اليومJة اليت �رزح حتهتا ماليني إالخوة الفلسطينFني 

العنرصية ن�J«ة ¯حiالل إالرسائييل الغامش وس9ياس9ته الصهيونية 
املتغطرسة، القامئة Nىل إال�دة وNىل هتويد اEٔرايض الفلسطي¤Jة وçرش 

  .¯س�Jطان fشلك رسطاين يف الوطن الفلسطيين املغتصب
  الس9يد الرئFس، 

ٕاننا يف الفريق ¯شرتايك، ٕاذ ند�ن هذا العدوان السافر ل�ٓ� العسكرية 
اع غزة احملارص، الصهيونية Nىل الشعب الفلسطيين اEٔعزل وxاصة يف قط

فٕاننا �ملقابل çس9هتجن اس9مترار اGمتع اSويل يف مصته Nىل هاته اجلرامئ 
الصهيونية ضد إالçسانية، مما Ïسائل الضمري إالçساين العاملي ويفضح املزامع 

  .حول إالرادة اSولية ٕالشاNة السمل واSميقراطية وحقوق إالçسان
رتايك مب«لس املس�شار�ن، حنيي ويف هذا إالطار، فٕاننا، يف الفريق ¯ش

Nاليا املبادرة امللكJة املهمة، واملمتثZ يف املس�شفى امليداين ا¿ي ٔ�مر صاحب 
اجلال� ٕ�قامiه يف قطاع غزة وهو يف ٔ�شد احلاXة ٕاليه، نظرا �لعدد املزتايد 
من اجلر واملعطوبني واحملتاXني لٕالسعاف والتدxل الطيب املتخصص 

عافهم و�لîد من ا3ٓEر الصحية الوخمية �لحرب القذرة اليت ٕالنقاذ حJاهتم وٕاس
  .Mس9هتدفهم

�ملقابل، فٕاننا ن¤�ه احلكومة ٕاىل ٔ�هنا مقرصة يف حتراكهتا ودمعها �لشعب 
الفلسطيين يف هاته الظروف العصيبة، يف الوقت ا¿ي اكن من الالزم ٔ�ن 

�خرى Ýكون حكومiنا س9باقة لز�رة قطاع غزة Nىل غرار حكومات عربية ٔ
  .حتدت العدوان واحلصار ودمعت الشعب الفلسطيين يف هاته احملنة

ونتوXه يف هذا إالطار، الس9يد الرئFس، ٕاىل احلزب ا¿ي يقود 
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احلكومة، وا¿ي اكن يتµذ من القضية الفلسطي¤Jة شعارا ٔ��م وس9نوات 
املعارضة، بF" جنده اليوم ٔ�قل حامسا يف خطابه ويف م�ادراته وهو يقود 

  .املغرب ا¿ي يعترب القضية الفلسطي¤Jة قضية وطنية حكومة
ؤ�xريا، فٕاننا نتوXه �لشعب املغريب بندائنا �لمشاركة املك�فة يف املسرية 
اليت يعزتم املغاربة القJام هبا يوم اEٔ د املق�ل تضام\ا مع الشعب الفلسطيين 

  . وتنديدا �لعدوان املذ¨ور
  .وشكرا

        ::::الس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسة
        ....مة �لفريق ¯س9تقاليلاللك. شكرا

        ::::املس�شار الس9يد محمد اEٔنصارياملس�شار الس9يد محمد اEٔنصارياملس�شار الس9يد محمد اEٔنصارياملس�شار الس9يد محمد اEٔنصاري
  .شكرا الس9يد الرئFس

  .fسم هللا الرمحن الرحمي
ٕاننا يف هذه ا�لحظات املؤ5رة، تعوز·، يف الفريق ¯س9تقاليل، اللكامت 
وختوننا العبارات �لîديث عن العدوان الظامل، الغامش، البئFس، الال ٕاçساين 

وانني واملواثيق اSولية ل�ٓ� الصهيونية ضد شعب امل�سلط واخلارق للك الق
�عزل، ضد مدنيني، ضد ٔ�طفال، ضد ٔ�رواح �ريئة ال حول وال قوة لها ٔ�مام ٔ
غطرسة �ٓ� حربية �منية، جتربت Nىل شعب قال فقط ٔ�ريد حقي يف 
 Zدادي وحتت س9يادة دو� مس9تقX�العFش اEٓمن والكرمي Nىل ٔ�رض ٔ

  .Eٔفراد شعهبا ومواطنهيا تضمن يل ما تضمنه �يق اSول
  الس9يد الرئFس،

 Zشدة عن ٕادان�\ا الاكمf ن نعرب�ال Ïسعنا، يف الفريق ¯س9تقاليل، ٕاال ٔ
وÆري املرشوطة لهذا الترصف اEٔرعن ا¿ي تدينه لك املواثيق والقوانني 
اSولية، وندعو هيئة اEٔمم املتîدة ٔ�ن Mس9تفJق من س9باهتا لوقف العدوان 

وغزة، غزة زمان العزة يف زمن عزت فJه املقاومة  Nىل ٔ�بناء فلسطني
  .املرشوNة �لك ا�لغات

ٕاننا نعرب، �ٕالضافة ٕاىل ذ¾، عن تضام\نا املطلق مع ٔ�هل قطاع غزة 
Nىل اخلصوص وفلسطني Nىل العموم، وندعو ٔ�يضا Xامعة اSول العربية 

�لسالم ٔ�ن وم\ظمة املؤمتر إالساليم و�يق الهيئات إالقلميية واSولية احملبة 
تعي دقة هذه املر Z ؤ�ن توقف احلرب Æري املتاكفùة ودفع الطرف الظامل 
�لعودة ٕاىل م\طق السالم ولغة املفاوضات من ٔ�Xل الوصول ٕاىل إالNالن 

  .و¯Nرتاف اSويل بدو� فلسطي¤Jة Nامصهتا القدس الرشيف
  الس9يد الرئFس،

زة ليعد قرارا ٕان قرار Xال� املç�ٕ úشاء مس�شفى مiنقل بقطاع غ
حكÍ وٕاçسانيا وجشاNا، وحنن يف الفريق ¯س9تقاليل وراء م�ادرة Xال� 
املú وندعو احلكومة بدورها و�يق الهيئات الس9ياس9ية والنقابية واملدنية 
واجلهوية بذل لك ٔ�شاكل اSمع املادي واملعنوي والتجند الاكمل �لمسامهة 

الر�ط هناية اEٔس9بوع اجلاري، وذ¾ بقوة وبنضالية يف املسرية اليت س9تعرفها 

�لتعبري عن مساندة الكفاح الفلسطيين واملقاومة الفلسطي¤Jة �لك ٔ�شاكلها 
والتعبري عن الغضب الالزم ضد املنطق الصهيوين ا¿ي جتاوز لك اEٔعراف 
والقمي، وطفح به امحلق ٕاىل دفن صبيان ورضع ٔ�حJاء حتت دمار الق\ابل 

ٕارهابيون وحنن حنس9هبم شهداء  -الصهاينة ٔ�ي–الفiاكة، مه حيس9بوهنم 
  .ووSان خم+ون عند رب العاملني �رزقون

  .وشكرا

        ::::الس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسة
  .شكرا الس9يد املس�شار احملرتم

ق�ل ٔ�ن çرشع اEٓن يف معاجلة اEٔس9ئZ الشفهية، ٔ�عطي اللكمة لٔ�مني 
  .لتالوة بالغ املكiب، تفضل

        ::::الس9يد ٔ�مني اGلسالس9يد ٔ�مني اGلسالس9يد ٔ�مني اGلسالس9يد ٔ�مني اGلس
  .شكرا الس9يد الرئFس

بيان مكiب جملس املس�شار�ن يد�ن العدوان إالرسائييل Nىل قطاع 
  :غزة

ٕان مكiب جملس املس�شار�ن �ململكة املغربية، وNىل ٕا5ر العدوان 
اهلمجي الغامش ا¿ي يتعرض è قطاع غزة م\ذ ٔ�س9بوع من ق�ل القوات 
الصهيونية، واليت Mشن حر� ٕاجرامJة Xديدة ضد ٔ�هلنا الصامد�ن يف 

حملتZ، وهو ما xلف سقوط العرشات من اجلر واملئات من فلسطني ا
املصابني، Xلهم من اEٔطفال وال¤ساء واملس9نني، فضال عن تدمري البىن 
التحتية والبنا�ت السك\ية والعديد من مرافق احلياة العامة، وهو ما MسÉب 

  .يف تفامق اEٔوضاع إالçسانية اليت توا�ها ساكنة القطاع
فٕان مكiب جملس املس�شار�ن �ململكة املغربية، يعترب  وهبذه املناس9بة،

�ن هذا ¯جiياح إالجرايم ا¿ي Mش9نه القوات الصهيونية يف ظروف Mشهد ٔ
فهيا م\طقة الرشق اEٔوسط حتوالت ملهتبة، هيدف ٕاىل Ý̈ريع وجتويع ٔ�هايل 
غزة الصامد�ن، وٕاىل ٕا�اض ٔ�ي حماو� ٕالرساء السمل يف املنطقة، ؤ�ن 

Z ¯نتµابية إالرسائيلية هبذا الهجوم إالجرايم يعد Ýكiياك تغذية امحل
  .خسFسا لن يعود ٕاال �Sمار Nىل مقرتفJه

يد�ن fشدة هذه احلرب إالجرامJة اجلديدة اليت Mش9هنا قوات ¯حiالل 
الصهيوين Nىل املدنيني العزل الصامد�ن يف قطاع غزة، واليت تؤكد من 

وإالجرامJة لالحiالل إالرسائييل Xديد الطبيعة العدوانية الغامشة 
  .واس9تخفافه جبميع القوانني واملواثيق واEٔعراف اSولية وإالçسانية

يعترب ٔ�ن العدوان إالرسائييل اجلديد Ïس9هتدف رضب روح املقاومة 
الفلسطي¤Jة وٕا�اض لك املبادرات اليت يبارشها الشعب الفلسطيين، 

دولته الوطنية املس9تقZ  الرامJة ٕاىل ÝكرÏس حقوقه املرشوNة يف ٕاقامة
  .وNامصته القدس الرشيف

Ïش9يد �لك املبادرات التضام\ية اليت يعرب عهنا تلقائيا الشعب املغريب 
ملاك وشعبا و�رملا·، وNىل رٔ�سها القرار السايم لصاحب اجلال� املú محمد 
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السادس نرصه هللا ؤ�يده بنصب مس�شفى مJداين مغريب يف قطاع غزة 
اس�شفائية �لضîا� الفلسطينFني، ويعتربها م�ادرة ٕاçسانية لتقدمي xدمات 

نZJÉ جتسد مدى الزتام Xال� املú نرصه هللا بتقدمي لك اSمع واملساندة 
�لشعب الفلسطيين الشقJق، حىت حيقق �ٓماè يف احلرية و¯س9تقالل وبناء 

  .دولته الوطنية املس9تقZ وNامصهتا القدس الرشيف
  .2012نونرب  20وحرر �لر�ط يومه 
  .شكرا الس9يد الرئFس

        ::::الس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسة
  .شكرا الس9يد اEٔمني احملرتم

çرشع اEٓن يف معاجلة اEٔس9ئZ الشفهية املدرXة يف Xدول ٔ�عامل هذه 
  .تفضل.. سؤ¯ 19اجللسة، وNددها 

        ::::املس�شار الس9يد عبد ا�لطيف ٔ�معواملس�شار الس9يد عبد ا�لطيف ٔ�معواملس�شار الس9يد عبد ا�لطيف ٔ�معواملس�شار الس9يد عبد ا�لطيف ٔ�معو
ه، هل فقط سؤال حول البيان ا¿ي اس9متعنا. شكرا الس9يد الرئFس

  çسب ٕاىل املكiب د�ل اGلس؟

  :الس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسة
  نعم؟ 

  :املس�شار الس9يد عبد ا�لطيف ٔ�معواملس�شار الس9يد عبد ا�لطيف ٔ�معواملس�شار الس9يد عبد ا�لطيف ٔ�معواملس�شار الس9يد عبد ا�لطيف ٔ�معو
البيان ا¿ي اس9متعناه çسب وصدر عن مكiب اGلس، فهو ٕاذن بيان 

�ال Ýرون ٔ�نه من اEٔحسن . �لمكiب، فiيل Nىل اجللسة العمومJة �لم«لسٔ
مع ما مسعناه من ٕا اطات  ومن اEٔحص ٔ�ن يصدر البيان عن اGلس لي�\امغ

  وليعرب عن رٔ�ي الشعب املغريب، Eٔن اGلس ميثل الس9يادة، ميثل اEٔمة؟
�رجو عرض البيان Nىل التصويت ليصدر �مس اGلسٔ ،¾Kف.  

  .شكرا

        ::::الس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسة
  .هذا التصفJق هو عبارة عن موافقة، ٕاذن اìهت½ى املوضوع، شكرا

ة مو�ة للك من قطاNات العدل، مهنا �ٓني 3سؤ¯،  19وNددها .. 
سؤ¯ Nاد� موزع Nىل قطاNات العدل، الطاقة،  17الطاقة، الثقافة، و

الثقافة، اخلارجJة، املالية، السكىن، التجهزي والنقل، الصîة، الصناNة 
  .والت«ارة، الشؤون العامة

çس9هتل Xدول ٔ�عاملنا �لسؤال اEٓين اEٔول موXه ٕاىل الس9يد وز�ر 
ت حول م\ع كفا� اXEٔانب لٔ�طفال املغاربة، اللكمة Eٔ د العدل واحلر�

  . السادة املس�شار�ن من الفريق احلريك لتقدمي السؤال
  .يف ٕاطار ال�س9يري؟ تفضل اليس دعيدNة

        ::::املس�شار الس9يد محمد دعيدNةاملس�شار الس9يد محمد دعيدNةاملس�شار الس9يد محمد دعيدNةاملس�شار الس9يد محمد دعيدNة
�كتو�ر قرر· ¯çسîاب احi«اXا Nىل الس9يد وز�ر العدل،  16بتارخي ٔ

�عتبار ٔ�نه اكينة جلنة نتاع الوساطة ا�يل اليوم غنحرضو لهاذ اجللسة 

شلكوها إالخوان نتاعنا يف جملس النواب يف جلنة ال�رشيع من ٔ�Xل م�ارشة 
احلوار اجلاد واملسؤول بني النقابة الوطنية اSميقراطية �لعدل والس9يد وز�ر 
العدل، ìمتىن ٔ�ن يبارش احلوار ؤ�ن يصلوا ٕاىل نتاجئ من ٔ�Xل اس9تقرار 

  .القطاع
  .شكرا

        ::::الس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسة
اللكمة Eٔ د السادة املس�شار�ن من الفريق احلريك لتقدمي . شكرا

  .السؤال، تفضل الس9يد املس�شار احملرتم

        ::::املس�شار الس9يد موالي اEٔمني طياملس�شار الس9يد موالي اEٔمني طياملس�شار الس9يد موالي اEٔمني طياملس�شار الس9يد موالي اEٔمني طييبيبيبيب العلوي العلوي العلوي العلوي
  .fسم هللا الرمحن الرحمي

  .شكرا الس9يد الرئFس
  السادة املس�شار�ن،

  الس9يدات املس�شارات،
  :تايلل لس9يد وز�ر العدل احملرتم واحلر�ت هو اكالسؤال د�لنا � 

يعترب موضوع كفا� اXEٔانب لٔ�طفال املغاربة موضوNا شا�اك وحساسا، 
xاصة ٔ�نه مطبوع بتداعيات دي¤Jة، حJث تؤكد توقعات وزارة العدل 
واحلر�ت ٔ�ن Nدد اEٔطفال املكفلني ا¿�ن قد يتحولون عن إالسالم ٕاىل 

�لف طفل مغريب، وهو ما دفع  30و 20د�·ت ٔ�خرى يرتاوح بني ٔ
�حلكومة املوقرة ومن xالل وزارÝمك الوصية ٕاىل اختاذ قرار توقJف كفا� 

  . اXEٔانب لٔ�طفال املغاربة لالعتبارات السابقة
  :�لرٔ�ي العام الوطين، çسائلمك، الس9يد الوز�ر احملرتم اوNليه، وتنو�ر 

نظم ¨يفJة كفا� اEٔطفال ٔ�وال، ٔ�ال تفكرون يف وضع ٕاطار قانوين حيدد وي 
  املغاربة xارج  دود اململكة؟

  3نيا، هل Ïشمل قرار املنع ٔ�يضا اXEٔانب املسلمني؟ 
  .وشكرا

        ::::الس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسة
  .اللكمة لمك، الس9يد الوز�ر، تفضلوا. شكرا �لس9يد املس�شار

        ::::الس9يد مصطفالس9يد مصطفالس9يد مصطفالس9يد مصطفىىىى الرمJد، وز�ر العدل واحلر�ت الرمJد، وز�ر العدل واحلر�ت الرمJد، وز�ر العدل واحلر�ت الرمJد، وز�ر العدل واحلر�ت
  .شكرا الس9يد الرئFس

  ر،الس9يد املس�شا
. 15.01موضوع كفا� اEٔطفال املهملني م\ظم بواسطة القانون رمق 

امل¤شور الصادر عن وز�ر العدل واحلر�ت، مل �زد عن بيان املقiضيات 
  . القانونية الواردة يف هذا ال�رشيع

  ماذا ميكن ٔ�ن نقول عن هذه املقiضيات؟ 
 ا¿ي يؤكد Nىل ٕاس9ناد الكفا� �لزوXني املسلمني 9عند· الفصل 

الصاحلني �لكفا�، ٔ�xالقJا واج®عيا، وهلام وسائل مادية اكفJة لتوفري 



�ٔكتو�ر�ٔكتو�ر�ٔكتو�ر�ٔكتو�ردورة دورة دورة دورة     ––––مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن     2012201220122012 

8 

 )2012نومفرب  20( 1434حمرم  05

  . احiياXات الطفل
يقوم القايض امللكف fشؤون القارص�ن : "اليت تقول 16عند· املادة 

جبمع املعلومات واملعطيات املتعلقة �لظروف اليت س�مت فهيا كفا� الطفل 
  ." يةاملهمل عن طريق حبث xاص بواسطة جلنة رمس 

يعهد ٕاىل القايض امللكف fشؤون القارص�ن : "تقول 16عند· املادة 
الواقع بدا�رة نفوذه مقر ٕاقامة الاكفل مبهمة الت��ع ومراق�ة شؤون الطفل 

  ." املكفول ومدى وفائه �لزتاماته
ميكن ٕالغاء الكفا� بnٔمر قضايئ يف  ا� ٕاxالل الاكفل : "26عند· املادة 

è عن الكفا� ٔ�و ٕاذا اقiضت ذ¾ املصلîة الفضىل �لزتاماته ٔ�و تناز
  ."�لمكفول

ٕاذن املصلîة الفضىل �لمكفول يه اليت حركتنا وحتركنا من ٔ�Xل ٔ�ن ال 
جنعل ٔ�طفالنا عرضة �لضياع، الضياع مبعناه العام، الهو�يت واجلسدي وما 

  . ٕاىل ذ¾
ماذا وXد·؟ وXد· ٔ�ن هناك ٔ�Xانب يعلنون ٕاسالQم، هذا ٔ�مر ال 
نناقش فJه، ولكن املشلك ٔ�هنم يقميون يف ف\ادق ويطلبون الكفا� فFسلمون 

  . اEٔطفال مث Ïسافرون هبم، ماذا وقع ق�ل ذ¾ وبعده؟ ال ندري
�وال، هل مت التnٔكد من صالحJة الكفJل ٔ�xالقJا وماد� �لكفا�؟ لFس ٔ

  .هناك ما ميكن ٔ�ن يؤدي ٕاىل التnٔكد من هذه الوضعية
� الطفل بعد السفر، هل ٕ�ماكننا ٔ�ن نتابع  ا� 3نيا،  ني تمت كفا

الطفل حىت ميكن ٔ�ن نضع  دا �لكفا� ٕاذا اقiىض احلال بواسطة القايض 
  . اØتص؟ ال

هنا ٔ�ؤكد مرة ٔ�خرى ٔ�ن هذا امل¤شور خماطب به النيابة العامة فقط، ٔ�ما 
القضاة فٕاهنم ٔ�حرار، مس9تقلون يف قضاهئم، وما Nىل من يعترب نفسه 

من هذا التصور ٔ�و هذا التفسري �لقانون، وا¿ي نعترب ٔ�نه تفسري  مiرضرا
صائب، ٕاال ٔ�ن يلتجئ �لقضاء، والقضاء ما زال حرا يف ٔ�حاكمه وميكن ٔ�ن 
حيمك يف هذا ¯جتاه ٔ�و ذاك، لك\نا مصممون Nىل لك  ال Nىل ٔ�ن اEٔمور 

  .متيض يف ¯جتاه الصائب
  .شكرا

        ::::الس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسة
  .هناك تعقJب؟ تفضل الس9يد املس�شار. �رشكرا الس9يد الوز

        ::::املس�شار الس9يد موالي اEٔمني طياملس�شار الس9يد موالي اEٔمني طياملس�شار الس9يد موالي اEٔمني طياملس�شار الس9يد موالي اEٔمني طييبيبيبيب العلوي العلوي العلوي العلوي
�وال ت¤شكرو الس9يد الوز�ر Nىل هاذ التوضيح د�لو لنا و�لرٔ�ي العام، ٔ
ولكن، الس9يد الوز�ر، ٕاذا مسحت يف هذا الس9ياق ومن زاوية املقاربة 

ءلتمك حول واش الشمولية لهذا املوضوع الهام، نود، الس9يد الوز�ر، مسا
اكينة يش ٕاسرتاتيجية يف ٕاسرتاتيجيتمك العملية واملسطرة لتدبري هذا امللف 
د�ل كفا� اEٔطفال معوما، xاصة داxل الوطن وتÉس9يط املسطرة �ش 
املغاربة ميكن هلم حىت مه يتكفلوا وما Ýكوçش وا د الظاهرة يف الشارع د�ل 

 les feux rouges et les(ذوك اEٔوالد ا�يل تيطلبوا وتيوقفوا يف 
Stop( ؟  

لهذا، الس9يد الوز�ر، ابغينامك تÉسطوا املسطرة والشعب املغريب ¨ي¤iظر 
م\مك هاذ اليش حلقاش التداعيات د�لمك ق�ل ما Ýكون احلكومة تتواNدوا 
الشعب �ش تÉسطوا املساطر وتد�روا وتفعلوا واح\ا املسؤولني يف اجلهات 

ء العامون ورؤساء احملامك، تي�ساNدوا معنا يف د�لنا Nىل وزارة العدل، الو[
ٕاطار القانون، مايش يف يش  اXة ٔ�خرى، يف ٕاطار القانون، تيÉسطوا لنا 

  .املساطر
ولهذا، الس9يد الوز�ر، ابغينامك حىت ٔ�نمت �ش تعاونوا هاذ املسؤولني 
د�ولمك يف هاذ تÉس9يط املساطر وتصدروا وا د املنظومة قانونية Xديدة 

ضمن حق اEٔرس احملرومة من املغاربة يف كفا� اEٔطفال مبرونة ٔ�كرب ا�يل ت
ZJÉهداف اج®عية ن�  . ؤ

¿ا، ت¤�غيو، الس9يد الوز�ر، م\مك �ش تبذلوا وا د اGهود وتÉسطوا 
املساطر حلقاش هذا هو الوNد د�لمك �لمغاربة و�لشعب املغريب اكمx Zارج 

  .الوطن وداxل الوطن
  .وشكرا

        ::::اجللسةاجللسةاجللسةاجللسة    الس9يد رئFسالس9يد رئFسالس9يد رئFسالس9يد رئFس
  .اللكمة لمك الس9يد الوز�ر، تفضلوا. شكرا الس9يد املس�شار

        ::::الس9يد وز�ر العدل واحلر�تالس9يد وز�ر العدل واحلر�تالس9يد وز�ر العدل واحلر�تالس9يد وز�ر العدل واحلر�ت
شكرا لمك الس9يد املس�شار ìEٔمك تعرضمت ٕاىل موضوع Qم وهو موضوع 

  . تÉس9يط املساطر
�لفعل ٕان هناك ٕاشاكالت كربى، ال Nىل صعيد املساطر القضائية وال 

هذه احلكومة �لفعل س9تعمل Nىل ٕاNادة Nىل صعيد املساطر إالدارية، 
النظر يف كثري من املنظومات ال�رشيعية، xاصة مهنا املسطرية وحىت 

  .املوضوعية
يف هذا الصدد، ٔ�قول بnٔن قانون الكفا� هو موضوع ٕاNادة نظر ومراجعة 
س9نحيلها Nىل الربملان املوقر يف ٔ�قرب اEٔوقات، و�لطبع هناك املس9توى 

x اصة يف املتعلق �لكفا�x ،ارج املغرب، هذا يثري ٕاشاكليات كثرية
الظروف اليت ٔ�رشت ٕاÓهيا، Eٔننا ال نتnٔكد من وضعية ٔ�طفالنا، ويمت التعامل 
̂ٔننا  ̂ٔننا ب+ يعFش  ا� جوع و ا� ضياع، و�لتايل و لٔ�سف يف املايض و
نصدر ٔ�طفالنا كام نصدر ٔ�ي يشء، هذا مرفوض، لكن حÏ "Jسافر خشص 

  . Nارضة فهذا يÉت فJه القايضيف ٕاطار  ا�
�ما �ل¤س9بة لتÉس9يط املساطر �ل¤س9بة �لكفا� يف اSاxل، حنن معنيون ٔ
هبذا اEٔمر، س9نعدمك N�ٕادة النظر يف هذه املساطر مبا يتالءم مع نبل هذه 
املؤسسة، مؤسسة الكفا�، ونبل اEٔشµاص ا¿�ن يقومون �كفا� هؤالء 

�هيب �ٔ ·�ملواطنني املغاربة ٔ�ن يتعاملوا حبنان ويتعاملوا اEٔطفال املهملني، ؤ
بعطف مع هذا النوع من اEٔطفال فJدمعوا اكفة املؤسسات اليت تعىن 
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  . �كفاÓهتم ويق�لوا Nىل مؤسسة الكفا� حبيث ال ي̈رتوا ٔ�طفالنا عرضة �لضياع
  .وشكرا

        ::::الس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسة
  .شكرا الس9يد الوز�ر

ائع املودNة Sى اEٔبناك وصندوق السؤال الثاين موضوNه مراق�ة الود
  .إاليداع والتدبري، اللكمة Eٔ د السادة املس�شار�ن من الفريق ¯شرتايك

        ::::املس�شار الس9يد بوشعيب الهالاملس�شار الس9يد بوشعيب الهالاملس�شار الس9يد بوشعيب الهالاملس�شار الس9يد بوشعيب الهاليليليليل
  الس9يد الرئFس احملرتم،

  السادة الوزراء احملرتمني،
  الس9يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

تحقاهتم املودNة Sى بعض يترضر الك�ري من املواطنني جراء جتميد مس9 
  .احملامني وبعض املوثقني وكذ¾ صناديق بعض احملامك

  الس9يد الوز�ر احملرتم،
ٕان كثريا من اEٔرامل واملرىض واليتاىم وساكن املناطق النائية وÆريمه 

ولهذا، . Ïش9تكون من سوء التدبري يف ٔ�مواهلم املودNة Sى املعنيني �Eٔمر
م، عن اEٓليات الرسيعة واجلديدة اليت وضعهتا çسnٔلمك، الس9يد الوز�ر احملرت 

وزارÝمك ملراق�ة هاته الودائع من ٔ�Xل احملافظة Nلهيا وم\ع ٕاحلاق الرضر 
  .�ملس9تفJد�ن مهنا

        ::::الس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسة
  .تفضل الس9يد الوز�ر

        ::::الس9يد وز�ر العدل واحلر�تالس9يد وز�ر العدل واحلر�تالس9يد وز�ر العدل واحلر�تالس9يد وز�ر العدل واحلر�ت
  .شكرا الس9يد املس�شار احملرتم

مؤسسات هتمت بودائع ) 3(ث ي¤�غي هنا ٔ�ن çشري ٕاىل ٔ�ن هناك ثال
املواطنني ملا يتعلق اEٔمر بقضا� راجئة ٔ�مام احملامك، هناك حساب ودائع 
احملامني، هناك حساب ا¿ي ي¤�غي ٔ�ن يصبح Sى لك موثق مبقiىض قانون 

يف الشهر اجلاري ٔ�ي بعد  23التوثيق اجلديد ا¿ي س�Fدٔ� رس�نه ابتداء من 
  .يومني، هناك صندوق احملامك

 ل مشلك ودائع  2009ل¤س9بة �لمîامني، فعموما ٔ�ؤكد ٔ�نه م\ذ س9نة �
املواطنني اليت هتم احملامني Eٔن مجيع اEٔموال املنفذة تصبح ودائع يف صندوق 
xاص، Mرشف Nليه نقا�ت احملامني، وال يمت متكني احملامني من املبالغ 

ة احملايم ولكن العائدة �لمواطنني وٕامنا يمت Mسلمي املواطن م�ارشة ٔ�و بواسط
fش9يك Æري قابل �لتظهري املبالغ العائدة è، ٕاذن يف هذا الباب ما ابقاش 
مشلك، عند· مشلك وا د هو يف احلا� ا�يل جيي مواطن وÏسمل ٔ�موال 

  .حملايم م�ارشة، مايش تú اليت نفذت، هذه يه اEٔوىل
ملدة ا�يل الثانية ويه املتعلقة �ملوثقني، وهنا ٔ�قول لمك ٔ�نه وxالل هذه ا

�· موجود فهيا Nىل رٔ�س الوزارة، ما ابقاش عند· مشلك مع احملايم يف هذا ٔ

 33الباب، اك�ن مشلك مع املوثقني، املوثقني عند· النص اجلديد يف املادة 
� دث حساب للك موثق بصندوق إاليداع والتدبري، حنن اجهتد· يف ٔ

يع الودائع اليت يمت ٕاطار مرسوم، توافق\ا فJه مع املوثقني Nىل حتصني مج 
ٕايداعها Sى املوثقني، و�لتايل حىت املوثقني �ل¤س9بة �لمبالغ اليت س9يصبح 
ٕ�ماكهنم ٔ�ن يتوصلوا هبا Nىل سJÉل اÓمثن املؤدى لفائدة الغري س9تصبح 
حمصنة من ٔ�ي تالعب Eٔهنا س�سحب لفائدة صندوق إاليداع والتدبري 

ن شاء هللا تعاىل من شnٔننا ٔ�ن نعزت ويد�ر اEٔمر بطريقة ميكن ٔ�ن نقول بnٔهنا إ 
هبا، ومن شnٔهنا ٔ�ن حتفظ Qنة التوثيق عن العبث، ومن شnٔهنا ٔ�يضا ٔ�ن 

  .حتفظ حقوق املواطنني
بقي اEٔمر الثالث وهو املتعلق بصندوق احملامك، ال ٔ�عتقد ٔ�ن هذا ميثل 
مشلك �ل¤س9بة �لمواطنني، Eٔن صندوق احملامك هو يف اÓهناية صندوق حتت 

  .اSو� ورNا�هتا، وحيظى �ملراق�ة القضائية ٕارشاف
  .وشكرا

        ::::الس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسة
  .هناك تعقJب؟ تفضل. شكرا

        ::::املس�شار الس9يد بوشعيب الهالاملس�شار الس9يد بوشعيب الهالاملس�شار الس9يد بوشعيب الهالاملس�شار الس9يد بوشعيب الهاليليليليل
  . شكرا �لس9يد الوز�ر احملرتم

الودائع اليت فهيا xلل يف ا�Eٔم السابقة، لقد تبني Nىل ٔ�ن كثري من 
القطاع، ما هو مصري املترضر�ن من  املسؤولني مiابعني ٔ�مام احملامك Nىل هذا

ما جرى يف املايض؟ Eٔننا نتلكم Nىل قانون Æادي يطبق من هنا يومني وال 
  ثالثة، ولكن املترضر�ن سابقا ما مصريمه؟ وذوي احلقوق؟

  الس9يد الوز�ر، 
كام -اليشء اجلديد يف هذا القانون ا¿ي مل يفعل بعد هو املدة �لوديعة 

  . ن ودائع احملامك الزالت النقا�ت مل تو د لكمهتا فJهعند املوثق، ولك -ذ¨رمت
الس9يد الوز�ر، ٔ�قول �لك رصا ة يف هذا املوضوع Nىل ٔ�ìمك رXل 
ٕاصالح يف هذا امليدان، وٕاصالح الفساد املوجود فهيا، مبعىن Nىل ٔ�ن هذا 

  . السؤال ينطوي Nىل مصري الوقائع اليت اكنت يف املايض
  .وشكرا

        ::::الس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسة
  .اللكمة لمك الس9يد الوز�ر. كرا الس9يد املس�شارش

        ::::الس9يد وز�ر العدل واحلر�تالس9يد وز�ر العدل واحلر�تالس9يد وز�ر العدل واحلر�تالس9يد وز�ر العدل واحلر�ت

، يعين ربنَا وال تُحملْنَا ما ال طَاقَةَ لَنَا بِهالس9يد املس�شار احملرتم، 
Mسnٔلين عن حتمل مسؤولية مشالك عقود من الزمن، Eٔنه �لفعل اكن هناك 

امك، اكنت هناك مشالك عند رسقات واخiالسات Eٔموال يف صناديق احمل
احملامني، اكن هناك مشالك عند املوثقني، حنن حناول ٔ�ن نصلح، كام  اول 
من س9بقو·، ¯خiالالت القامئة وما وقع فقد متت معاجلته بطريق ٔ�و بnٓخر، 
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هذا  ؟هل ٕان هاذ املعاجلة حظيت �رىض الناس ٔ�م مل حتظ �رىض الضîا�
Eٔنه لFس عندي ٔ�ي ملف Eٔن لك موضوع ال ٔ�س9تطيع ٔ�ن ٔ�بت ¾ فJه، 

ملف يعاجل Nىل  دة، لكن ما ٔ�قوè اليوم هو ٔ�ننا وحنن çس9تق�ل املس9تق�ل، 
احملامون اك�ن هناك حتصني ب¤س9بة ¨برية، اك�ن عند· املوثقني سرتون ٕان 

  .شاء هللا اك�ن هنا حتصني تقريبا fم
مراق�ة  �ل¤س9بة لصناديق احملامك ميكن ٔ�ن Ýكون مشالك، لكن اك�ن هناك

Xدية من طرف وزارة العدل واحلر�ت، ولكن ال يشء مينع ٔ�نه Ýكون 
هناك مشالك، لكن حسن التدبري وحسن ال�س9يري واحلرص Nىل 
التحصني، هذه ٔ�ش9ياء حتققت وìرجو ٔ�ن ال Ýكون بعدها مشالك، و�لطبع 
ٕاىل اكنت ٔ�ي مشالك فاك�ن هناك اEٓن ٕا داث لصناديق، هاذ الصناديق 

امن �لمشالك اليت ميكن ٔ�ن حتصل سواء �ل¤س9بة �لموثقني ٔ�و يه صناديق ض
تnٔمني �ل¤س9بة �لمîامني، وكذ¾ �ل¤س9بة لصناديق احملامك، ìمتىن ٔ�ن هاذ 

  .اليش يؤدي ٕاىل صيانة ٔ�موال الناس من ٔ�ي مس ٔ�و عبث
  .وشكرا

        ::::الس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسة
  . شكرا الس9يد الوز�ر

ال ¯حiياطي، اللكمة السؤال الثالث موضوNه إالفراط يف ¯عتق
  .Eٔ د السادة املس�شار�ن من الفريق ¯س9تقاليل، تفضل ٔ�س9تاذ

        ::::املس�شار الس9يد محمد اEٔنصارياملس�شار الس9يد محمد اEٔنصارياملس�شار الس9يد محمد اEٔنصارياملس�شار الس9يد محمد اEٔنصاري
  الس9يد الرئFس،
  السادة الوزراء،

  الزمJالت والزمالء املس�شار�ن،
اح\ا، الس9يد الوز�ر، ٔ�رد· يف الفريق ¯س9تقاليل ٔ�ن نطرح هذا 

يف ¯عتقال ¯حiياطي من طرف النيابة  السؤال Eٔننا نعترب ٔ�ن إالفراط
العامة وقضاء التحقJق بب+· ٔ�صبح معضZ مدمرة لعدد من املش��ه فهيم 

  .وEٔرسمه
معضZ نظرا لكون احملالني Nىل النيابة العامة يلت«nٔ يف حقهم لالعتقال 
 Zس9توجب ذ¾، معضM فعال ال�¯حiياطي يف Æالب اEٔحJان من ٔ�Xل ٔ

قرينة الرباءة اليت ¨رسها اSس9تور و�يق القوانني واليت تعد كذ¾ Eٔهنا متس ب
يه اEٔصل، معضZ كذ¾ لكون ¯عتقال يمت بناء Nىل الشك يف Æالب 
اEٔحJان، وNىل الرمغ من ¨ون الشك يفرس لصاحل املهتم، معضZ نظرا لكون 

ما اEٔحاكم اÓهنائية اليت تصدرها احملامك Nىل خمتلف ٔ�نواعها ودرXاهتا حتمك إ 
من املعتقلني ¯حiياطيني، ٔ�ي  %�47لرباءة وٕاما �ملوقوف لفائدة حوايل 

نصف ساكنة السجون، معضZ نظرا ملا ختلفه من اكتظاظ يف السجون وما 
يرتتب عن ذ¾ من مnٓيس ال تعد وال حتىص رمغ اGهودات املبذو� من 

  .طرف املندوبية السامJة �لسجون
 iكذ¾ يف غياب تطبيق مق Zضيات املراق�ة القضائية ¨بدائل معض

لالعتقال ¯حiياطي، ومعضZ كذ¾ نظرا لعدم ¯س9تj\اس �لعديد من 
اSور�ت اليت و�متوها وو�ها الوزراء السابقون من ٔ�Xل حث النيابة 
�و إالجراءات ٔ Zضيات البديiل كذ¾ ¯لتفاف ٕاىل املقX�العامة من ٔ

بارمه قضاة ق�ل ٔ�ن �كونوا ممثيل البديZ عن ¯عتقال ¯حiياطي، �عت 
  .النيابة العامة

ت تؤرق اGمتع �رمiه حوNليه، ؤ�مام هذه املعضZ امللîة اليت ٔ�صب
وتؤرقمك يف وزارة العدل Eٔننا نعرف رٔ��مك يف هذا، çسائلمك مرة ٔ�خرى ٔ�مام 

ما يه إالجراءات الفورية اليت تعزتمون القJام هبا يف جمال : الرٔ�ي العام
  ؟�لîد من هذه الظاهرة و¯حiاكم ٕاىل القانونإالصالح 

  .وشكرا

        ::::الس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسة
  .اللكمة لمك الس9يد الوز�ر. شكرا الس9يد املس�شار احملرتم

        ::::الس9يد وز�ر العدل واحلر�تالس9يد وز�ر العدل واحلر�تالس9يد وز�ر العدل واحلر�تالس9يد وز�ر العدل واحلر�ت
  .الس9يد املس�شار احملرتم

  :مقاربة ¯عتقال ¯حiياطي جيب ٔ�ن تنطلق من ¯عتبارات التالية
طورة إالفراط يف ¯عتقال ¯حiياطي، هناك ٔ�وال، ٕانه يف مقابل خ

خطورة ال�ساهل يف التعامل مع الك�ري من املهتمني �رÝاكب جرامئ خطرية 
  .ؤ�5ر ذ¾ Nىل ٔ�من اGمتع

اليوم Mسnٔلونين عن ¯عتقال ¯حiياطي وÆدا س�سnٔلون عن تفامق 
هل شوية كفiني، ٕاىل ابغييت ت�سا هاجلرمية يف اGمتع، يه حبال املزيان عند

يف موضوع ¯عتقال Æادي Mشوف ا5Eٔر Nىل مس9توى اجلرمية، ٕاذا ٔ�نت 
وا د ا5Eٔر Nىل ¯عتقال  هابغييت حتارب اجلرمية Æادي �كون عند

  . ¯حiياطي
3نيا، ٕان النيابة العامة وقضاء التحقJق ٕاذ يقرران ما يقرران  fشnٔن 

ب قضاء التحقJق، ¯عتقال ¯حiياطي، فهناك الغرفة اجلنحية اليت Ýراق
و�ل¤س9بة �لنيابة العامة وقراراهتا هناك احملامك اليت يمت تقدمي طلبات إالفراج 
املؤقت عهنا، و¿¾ ٔ�قول بnٔن موضوع ¯عتقال ¯حiياطي ال ميكن ٔ�ن 

  .Ïساءل fشnٔنه فقط النيابة العامة وقضاة التحقJق ولكن ٔ�يضا احملامك
iياطي ومدى إالفراط فJه ال 3لثا، ٕان مقاربة موضوع ¯عتقال ¯ح 

من املعتقلني ¯حiياطيني، وٕامنا  %47يتعني ¯نطالق فJه من çس9بة 
ي¤�غي اعتبار çس9بة احلمك �لرباءة، هذه اEٔحاكم د�ل الرباءة يه اليت ترتمج 

ويف هذا الصدد، جتدر . مدى إالفراط يف ¯عتقال ¯حiياطي من Nدمه
مهنم  %85تقلني ¯حiياطيني تظهر ٔ�ن إالشارة ٕاىل ٔ�ن تقJمي وضعية املع 

يعتقلون بصفة هنائية ٔ�ي حيمك Nلهيم �حلÉس النافذ ٔ�و السجن النافذ، يف 
فٕان بعض ٔ�س9باب إالفراج Ýرجع  %15وحىت  %15 ني يفرج Nىل حوايل 

�Eٔساس ٕاما ٕاىل زوال مانع املتابعة اكلتنازل عن الشاكية ٔ�و الصلح، عند· 
ل القضا� ش9ياكت بال رصيد يف املرتبة 3لثة، د� %90يف اSار البيضاء 
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3نيا يه ¯جتار يف اØدرات، واEٔوىل يه الرسقة، الش9ياكت بال رصيد ٕاذا 
  .وقع التنازل يمت رفع  ا� ¯عتقال

ة اخiالالت، ٔ�ؤكد Nلهيا، توXد يف هاذ املوضوع مثمع ذ¾ ٔ�ؤكد ٔ�نه 
قوم يف وزارة العدل د�ل قرار ¯عتقال ¯حiياطي، وهذا يتعني ٔ�ن ن

واحلر�ت ومعنا الربملان بعدة م�ادرات Mرشيعية، مهنا مراجعة املنظومة 
ال�رشيعية هبدف رمس س9ياسة عقابية حتد من ظاهرة ¯عتقال 
¯حiياطي، م�ال الش9ياكت، واش مل حين اEٔوان ٔ�ن نفكرو ٔ�ن التجرمي ما 

 احملدد Eٔداء يعودش املناط د�لو هو fرخي حسب الش9يك وٕامنا التارخي
وهنا س9نîل مشالك كثرية، ميكن لنا م�ال بعض اجلرامئ ا�يل يه  ؟الش9يك

  ...م�ال الرسقة املوصوفة، ميكن ٔ�ن عوض ٔ�ن Ýكون ج\ا�ت

        ::::الس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسة
  .تفضل ٔ�س9تاذ. شكرا الس9يد الوز�ر، اìهت½ى الوقت �ٓس9يدي

        ::::املس�شار الس9يد محمد اEٔنصارياملس�شار الس9يد محمد اEٔنصارياملس�شار الس9يد محمد اEٔنصارياملس�شار الس9يد محمد اEٔنصاري
  .شكرا الس9يد الوز�ر

·��عتقد، ؤ�· كنت ٔ�س9متع �لوز�ر و�لمامرس واملمترس Nىل  ٕاذن ٔٔ
القوانني، ؤ�عتقد ٔ�ن هذا اجلواب سFشجع النيا�ت العامة اEٓن وقضاة 

  . التحقJق Nىل مواصZ ما مه بصدده
وكنا ن¤iظر من الوز�ر املمترس وا¿ي رافع كثريا عن قرينة الرباءة ٔ�ن 

يد الوز�ر، هو يف التطبيق يؤكد ذ¾ ٔ�مام الرٔ�ي العام، Eٔن اخللل، الس9 
السلمي �لقانون، وÆادي نعطيمك م�ال، ٔ�· رٔ�يت بnٔيم عيين يف اEٔس9بوع 
املنرصم قضا� تتعلق �ٕالرهاب وتوبعوا يف  ا� رساح من طرف قايض 

  . التحقJق �لر�ط
ٕاذن هنا القضية قضية نفس9ية، القضية د�ل ¯حiاكم ٕاىل القانون، 

قت ٔ�ن نقول اخللل يف الس9ياسة اجلنائية، يف وبطبيعة احلال ٔ�مل حين الو 
املنظومة اجلنائية، يف ٕاجياد بدائل كام ٔ�رشمت ¿¾ يف الش9يك ولFس يف 
الش9يك، يف اجلرامئ م�ال، التصاحل ا¿ي Xاء يف قانون املسطرة اجلنائية 
وهيم كثريا من القضا� اليت يمت ¯عتقال fشnٔهنا ويه fس9يطة Xدا، وهذا 

تفعيل تú املقiضيات د�ل التصاحل �لخصاص املهول يف �لنظر ٕاىل Nدم 
قضاة النيابة العامة، خصنا البد ٔ�ن نقمي ؤ�ن نعرتف بnٔن ال ميكن ٔ�ن نواصل 
واSو� واملغرب مس يف ¨رامiه Nىل الرمغ من اGهودات اليت يبذلها يف 
حقوق إالçسان، نظرا لالكتظاظ ا�يل هو موجود يف السجون، وا¿ي ال 

  .ٕالدارة به بل هو ·جت عن إالفراط يف ¯عتقالNالقة ل
وهاذ اEٔرقام ا�يل اعطيتو·، ٔ�· شفت ٔ�رقام ٔ�خرى، يه ٔ�ن حوايل 

حمك  ç8500رشته الصîافة الوطنية، و �2011ريء اEٓن يف  3000
  .�ملوقوف ولكهم اكنوا معتقلني

ٕاذن هاذ اليش خصنا نوقفو �لك جرٔ�ة و�لك جشاNة، ونقولو بnٔن هاذ 
�عرفمك، ولكن البد ٔ�ن . .اليشٔ ·��نمت لس9مت مسؤولون عنه، الس9يد الوز�ر، ٔٔ

  .نقف وقفة رXل وا د من ٔ�Xل احلد من هذه الظاهرة
  .شكرا

        ::::الس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسة
  .اللكمة لمك الس9يد الوز�ر. شكرا الس9يد املس�شار

        ::::الس9يد وز�ر العدل واحلر�تالس9يد وز�ر العدل واحلر�تالس9يد وز�ر العدل واحلر�تالس9يد وز�ر العدل واحلر�ت
Xئنا نوiننا ما ف�ه املسؤولني ا¿�ن الس9يد املس�شار احملرتم، تnٔكدوا ٔ

بيدمه قرار ¯عتقال ٕاىل Nدم إالفراط يف ¯عتقال ¯حiياطي، هاذي 
�ش9ياء واقعة والس9ياسة اجلنائية تقوم Nىل هذا، ولكن  ذاري مث  ذاري ٔ
من ٔ�ن نؤسس ملقار�ت xاطئة، ال ي¤�غي ٔ�ن نقول بnٔن ¯كتظاظ يف 

  . حiياطيالسجون ووضعية املساXني يه ن�J«ة حمتية لالعتقال ¯
ي¤�غي ٔ�ن نقول بnٔن سÉب ¯كتظاظ �لسجون �Eٔساس هو اجلرمية 
�SرXة اEٔوىل، �SرXة الثانية موضوع ¯عتقال ¯حiياطي نعيدو النظر 
فJه مايش �لطريقة اليت يتصورها الناس، يه مايش موضوع سهل، هو 
موضوع خص فJه القرار الراشد والصائب، ولكن ٔ�يضا خص فJه س9ياسة 

\ائية Nامة، خصوصا نضع ٔ�مام القضاء البدائل، بدائل ¯عتقال ج 
¯حiياطي وبدائل �لعقو�ت، وهذا هو املوضوع ا¿ي نناقشه اEٓن، م\ذ 
�س9بوNني ·قش9ناه يف فاس، ويف هذا اEٔس9بوع، امجلعة والسÉت، Æادي ٔ
نناقشه يف مراßش يف ٕاطار فعاليات احلوار الوطين حول ٕاصالح م\ظومة 

واGمتع والفاNلون احلقوقJون واملهمتون مه ا¿�ن سوف Ïسامهون يف العدا�، 
  . رمس معامل النظام اجلنايئ، مسطرة وموضوNا

�· ابغيت Æري ٔ�ن ٔ�ؤكد Nىل ٔ�ن املشلك ٔ�كرب من ٔ�ن نقرر يف  ،لكنٔ
تتîدثون عن . موضوع ¯عتقال ¯حiياطي يف هذا الشخص ٔ�و ذاك

�قول لمك نعم اكينة  االٔ ·�ت كثرية وقعت فهيا ٔ�خطاء فظيعة، لكن  االت، ٔ
ال ٔ�Ýلكم Nىل  ا� ٔ�و  التني ٔ�و مجموNة  االت، كنتلكم Nىل الظاهرة ßلك، 

¯عتقال ¯حiياطي عنده دور؟ نعم . ¯كتظاظ س�Éه ارتفاع معدل اجلرمية
دور، هل ٕاذا مت Ýرش9يد ¯عتقال ¯حiياطي س9نîل املشالك د�ل  هعند

�قول لمك الاملعتقلني واملساXني؟ ٔ.  

        ::::الس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسة
  .شكرا، وçشكر الس9يد الوز�ر Nىل مسامهته القمية يف هذه اجللسة

ن¤iقل �لسؤال اEٓين اEٔول املوXه ٕاىل الس9يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء 
اللكمة Eٔ د السادة . والبùFة حول وضعية السدود �جلهة الرشقJة

  .املس�شار�ن من الفريق احلريك، تفضل

�ٔ القادر القادر القادر القادر     املس�شار الس9يد عبداملس�شار الس9يد عبداملس�شار الس9يد عبداملس�شار الس9يد عبد ٔ� ٔ� ٔ�        ::::قوضاضقوضاضقوضاضقوضاض
  .شكرا الس9يد الرئFس

  السادة الوزراء،
  الس9يدات والسادة املس�شار�ن،
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  الس9يد الوز�ر احملرتم،
هنجت بالد· م\ذ الس9تF\ات س9ياسة السدود من ٔ�Xل تnٔمني  اجJات 

وقد حظيت . بالد· من املاء، سواء لسقي اEٔرايض الفالحJة ٔ�و الرشب
 Éة بJدامه م\ذ س9نة اجلهة الرشقµاء سد محمد اخلامس ا¿ي رشع يف اس9ت\

  . ، وا¿ي يعترب العمود الفقري لٔ�رايض املسقJة1967
ٕاال ٔ�نه يف اEٓونة اxEٔرية نالحظ ٔ�ن حقJنة هذا السد ٔ�صبحت Æري 
اكفJة لسقي اEٔرايض الفالحJة، وذ¾ راجع �Eٔساس ٕاىل Ýزايد اEٔرايض 

  . �لرشباملسقJة وتوس9يع ش9بكة املاء الصاحل 
ؤ�مام هذا الرتاجع حلقJنة السدود الناجت عن القدم وانعدام الصيانة وÝرامك 

�ٓالف اEٔم i ش«ري املناطقM و ال وكذ¾ لعدمEٔربة واÝEٔار املكعبة من ا
احملاذية �لسد حملاربة اجنراف الرتبة، اEٔمر ا¿ي يؤ5ر Nىل اEٔهداف اليت من 

�Xلها ش9يدت هذه السدودٔ.  
مساءلتمك، الس9يد الوز�ر، حول مصري بناء السدود  نود ،وبناء Nليه

سدا  60اليت الزتمت هبا احلكومة السابقة واملقدر بعرشة سدود كربى و
صغريا ومiوسطا، ما هو تصورمك، الس9يد الوز�ر، حول س9ياسة السدود 
اليت ٔ�صبحنا اEٓن يف ٔ�مس احلاXة ٕاÓهيا نظرا لندرة املياه واخلطر احملدق 

  املياه، كام تؤكد التقار�ر املندوبية السامJة �لتخطيط؟ �ملغرب حول Ýراجع
  .شكرا

  :الس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسة
  .اللكمة لمك الس9يد الوز�ر، تفضلوا. شكرا

        ::::الس9يد فؤاد اSو�ري، وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبùFةالس9يد فؤاد اSو�ري، وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبùFةالس9يد فؤاد اSو�ري، وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبùFةالس9يد فؤاد اSو�ري، وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبùFة
  .شكرا الس9يد الرئFس

  .شكرا الس9يد املس�شار
التوضيîات Nامة  حقJقة هذا السؤال Qم، ولكن ابغيت نعطي بعض

حول إالسرتاتيجية الوطنية �لامء وكذ¾ Nىل الصعيد الوطين وNىل الصعيد  
  .اجلهوي

ويه ا�يل  2009كام تعلمون هناك ٕاسرتاتيجية وطنية اعمتد·ها س9نة 
السدود  10ٔ�عطت بعض اEٔرقام مكعدالت وطنية، Eٔن ذاك اEٔرقام د�ل 

ذيك إالسرتاجتية يعين ، Eٔن 2030، هاذوك مكعدالت يف ٔ�فق اسد 60و
  .2030ٕاىل  2010و 2009من 

 �9ل¤س9بة �لصعيد اجلهوي، ا�يل خصك تعرفه ٔ�نه اك�ن يف املغرب 
واكالت لٔ�حواض املائية، يف اجلهة الرشقJة اك�ن واك� ملوية، ويف لك واك� 
اعمتدت خمطط توجهي½ي �لتمنية املندجمة �لموارد املائية، وهذا اØطط لواك� 

وافق Nىل هذا اØطط، وهذا  2012اGلس إالداري يف س9نة  ملوية يف
 ،اGلس إالداري فJه مجيع الفعاليات اجلهوية، ال من ٕادارات تق\ية وٕادارات
... سلطات حملية وكذ¾ م\تخبني وفاNلني من الغرف الفالحJة والصناعية

  . ٕاخل، ٕاذن اك�ن وا د التدبري فJه مقاربة Mشا̈رية ما بني مجيع الفاNلني

ف�ال¤س9بة �لسدود يف املنطقة الرشقJة، فاك�ن �ٕالضافة ٕاىل سد محمد 
اخلامس ومرشع حامدي وهام السدود الكربى ا�يل ذ¨رمت، وهذه السدود 
تلعب دور Qم يف Ýمنية الفال ة وكذ¾ يف Ýزويد هذه املناطق �ملاء 

ن الرشوب، اك�ن Nدة سدود ٔ�خرى كربى ا�يل ميكن لنا نذ¨رومه، ومهنا اك�
سد ٕاجنيل Nىل واد fغوشت، وكذ¾ سد واد زا، وهذا سد Qم يف 
املنطقة الرشقJة، وكذا سد احلسن الثاين Nىل واد ملوية ا¿ي مت تدشF\ه 

هاذو السدود الكربى اEٓن، يوXد  اليا سد�ن يف طور . 2008س9نة 
إالجناز هو سد fملوت Nىل واد ٔ�çسمكري وكذ¾ سد اصفJصيف ا¿ي 

اEٔرايض الفالحJة وكذ¾ احملافظة Nىل وا ات فكJك  سFسامه يف سقي
  . وامحلاية من الفJاضات

، Eٔنه هاذ اØطط يعين توجهي½ي 2016-2012ويف الرب·مج احلكويم 
واك�ن Nدة سدود ا�يل خمططة، ولكن يف ٔ�فق  2030حىت هو يف ٔ�فق 

، يعين �لتدقJق، اك�ن سد fراكومادي ا�يل مربمج، وهذا الهدف 2016
و هو توفري مكيات املياه الرضورية لتمنية الفال ة مبنطقة ¨رس9يف، د�ل

  . وكذ¾ سد اقصوب من ٔ�Xل حامية سد مرشع حامدي من التو ل
  .وشكرا

        ::::الس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسة
  .هناك تعقJب؟ تفضل. شكرا

�ٔ املس�شار الس9يد عبد القادر املس�شار الس9يد عبد القادر املس�شار الس9يد عبد القادر املس�شار الس9يد عبد القادر  ٔ� ٔ� ٔ�        ::::قوضاضقوضاضقوضاضقوضاض
  .شكرا الس9يد الرئFس

  الس9يد الوز�ر،
�لف هكiار د�ل اEٔرايض  76ملنطقة د�ل ٔ�· كهنرض ¾ Nىل وا د أ

الفالحJة ا�يل راه معرضة �لموت، ميل كنقول ¾ هاذ اليش، سد محمد 
مليون،  290مليون، اليوم فJه  730اخلامس هنار ٔ�çشئ اكنت امحلو� د�لو 

ما معناه؟ مبعناه ما ابقاش صاحل �لفال ة، ما ابقاش صاحل، هاذ اليش قلناه 
ا كنتJÉحو هنا� يف هاذ الربملان، يف ا�لجنة اكنت س9نوات واح\ 10هاذي 

  . احلكومة السابقة لك س9نة يواNدو· بnٔنه سد fراكومادي خرج �لوجود
لٔ�سف اعطييت لنا معطيات، يف احلقJقة، وامسح يل، عومiينا يف هاذ 
الخر، ما امشF\اش �لمشلك بطريقة م�ارشة، الطريقة املبارشة يه هاذ 

ي اكن يف اØطط امخلايس د�ل واك� احلوض املايئ، السد د�ل fراكوماد
هاذي س9نوات وما خرجش �لوجود، ما عرف�ش ٔ�· هاذ ¯ع®دات Æري 

  . كتوصل �لجهة الرشقJة كتفراين، وهذا خطري
�· كنقول ¾ بnٔنه هاذ السد ما ابقاش صاحل والسدود ا�يل اهرضيت ٔ

Sرايض ا�يل خرست فهيا اEٔلهيا ما ك�شملش هاذ اN و� املاليري د�ل
  . اSرامه �ش ٔ�صلحهتا �ش تصلح لهاذ املوضوع

مليون د�ل املاء، وسد  8سد مرشع حامدي، الس9يد الوز�ر، راه فJه 
س9نوات وال ثالثة، امشات  2، هاذي وا د همحمد اخلامس ا�يل كمتيش م\
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مليار د�ل املاء �لبحر، واش Æادي ìهتمو احلكومة بnٔنه ما ابغاMش  2 هم\
د�ر ¯قiصاد يف املاء؟ هاذ املاء ا�يل ¨مييش �لبحر مايش وا د الرثوة ¨برية ت

  ¨يخصنا حنافظو Nلهيا؟ 
رة، ٔ�· مازال ابغيت ٔ�Mساءل اشكون املسؤول Nىل ذ¾، أ�نمت ¨وز

 ؟واش وزارة التجهزي وال وزارة الطاقة واملعادن Nىل املشلك د�ل السدود
  .هللا جياز�مك خبري الس9يد الوز�ر

وبين واميش �لموضوع م�ارشة �ش çسمعو ¾ واملواطنني د�ل Xا
اجلهة الرشقJة ¨ي�ساينوا الرد د�لمك، Eٔنه املشاريع الكربى د�ل الفال ة ما 
ميك¤ش تد�رها يف م\طقة Qددة بندرة املياه، نظرا النعدام السدود اجلديدة 

  . ا�يل Æادي تغذي ذاك املنطقة
  .شكرا

        ::::الس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسة
  .اللكمة لمك الس9يد الوز�ر. ا الس9يد املس�شارشكر 

        ::::الس9يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبùFةالس9يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبùFةالس9يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبùFةالس9يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبùFة
ال Æري بعض التوضيîات، �ل¤س9بة �لتنظمي احلايل وزارة الطاقة واملعادن 
واملاء والبùFة يه ا�يل ملكفة بتعبئة املوارد املائية يف املغرب، وfس9ياسة 

  .ٕاخل، هذا كتوضيح... بالسدود، بناء السدود وكذ¾ اEٔثقا
�ل¤س9بة لالع®دات، راه هاذ املشلك ميكن تعرفوه، Eٔن Ýميكن �كون 
�ر·مج Nىل املدى الطويل واملدى املتوسط، ذاك الرب·مج تيكون كام هو 

ما اكي¤ش . مرتقب وميكن يتغري Nىل حسب ¯ع®دات اليت نتوفر Nلهيا
يف اEٔول، ولكن اك�ن كام يعين وا د القواNد ا�يل ميكن لينا حنددوها 

  . وحضت ¾ تدبري Mشاريك
�ل¤س9بة �لرب·مج ا�يل عند· اEٓن، اØطط التوجهي½ي ا�يل عند· يف ٔ�فق 

، هاذ الرب·مج اعمتدته، داز يف اGلس إالداري د�ل 2030ٕاىل  2012من 
الواك� د�ل ملوية، ٕاذن مجيع الفاNلني اجلهويني وافقوا Nىل هذا الرب·مج، 

كن ٔ�نت ما اكçش يف �¾ النتاجئ د�ل هاذ ¯ج®ع، ولكن ٔ�· خشصيا ومي
يف هناية هاذ الس9نة ٕان شاء هللا Æادي �كون عند· كذ¾ جملس ٕاداري 
د�ل واك� احلوض، وÆادي منيش ٔ�Ýرٔ�سه خشصيا، وÆادي çشوف يف Nني 
 املاكن مجيع املشالك، وٕاذا اكن خصنا ·xذوا يش ٕاجراءات اس9تع«الية راه

  .اح\ا موجود�ن ٕان شاء هللا �ش ·xذو هاذ إالجراءات
  .وشكرا

        ::::الس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسة
ن¤iقل ٕاىل السؤال الثاين موضوNه خماطر التلوث الناجتة عن . شكرا

اس9تعامل الوسائل التقليدية ٕالنتاج الطاقة الكهر�ئية يف بعض احملطات 
فضل الس9يد اجلديدة، اللكمة Eٔ د السادة املس�شار�ن من التîالف، ت

  .املس�شار

        ::::املس�شار الس9يد عبد ا�لطيف ٔ�معواملس�شار الس9يد عبد ا�لطيف ٔ�معواملس�شار الس9يد عبد ا�لطيف ٔ�معواملس�شار الس9يد عبد ا�لطيف ٔ�معو
  .شكرا الس9يد الرئFس

  الس9يد الوز�ر،
  الس9يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

�طرح سؤال يتعلق �ٕالنتاج الطايق، ٔ ·�الس9يد الوز�ر، �دئ ذي بدء ؤ
�هنئمك ؤ�هu املغرب �نطالق املرشوع الضخم ٕالنتاج الطاقة الشمس9ية ٔ

زات، وا¿ي سهر Nليه Xال� املú البار ة عند التوقJع Nىل بورزا
  .االتفاقJات املرتبطة به

�ريد ٔ�ن ٔ�هu كذ¾ املكiب الوطين �لكهر�ء حول اGهودات املبذو�، ٔ
خصوصا هذه الس9نة يف توفري ما �كفي من الطاقة، خصوصا يف مومس 

  . الصيف ومل Ïس«ل انقطاع
�ن ٔ�سائلمك حول مدى Xدوى ولكن ٔ�مام هذه املعطيات، البد ٔ

¯لت«اء ٕاىل بناء حمطات د�زل صغرية ٕالنتاج الكهر�ء يف مغرب مفiوح 
  .ليعطي اSليل Nىل ٔ�نه قادر Nىل ٕانتاج الطاقة النظيفة

ملاذا مصاحل وزارÝمك واملصاحل التابعة Æري  :اجلانب الثاين من السؤال
ذه احملطات ٕاىل م\طق املمركزة، اكملكiب الوطين �لكهر�ء يلتجئ يف بناء ه

  القوة، وهو ما خيالف ٔ�حاكم اSس9تور من �ة، وخيالف القوانني كذ¾؟
فعىل مس9توى اجلدوى، يظهر من xالل اSراسات Nىل ٔ�ن هذا النوع 
من احملطات الصغرية، يه حمطات ال Mسمن وال تغين من جوع، ؤ�ن هذه 

وذات مردودية احملطات ملكفة يف البناء ويف ¯س9تغالل وملوثة �لبùFة 
ضعيفة ولكفهتا مرتفعة يف إالنتاج، وهو  ال ما يعرف مبحطة ا�Sزل 
املش9تغZ �لفJول الثقJل اليت ٔ�صبحت مi«اوزة وال تل«nٔ ٕاÓهيا ٕاال اSول 

  .املتµلفة
من �ة 3نية، يف اجلانب املتعلق جبانب القوة، ف�دون شك 

عام املايض، واليت اس9تحرضمت الاكرثة اليت وقعت يف طانطان من �ة يف ال
هللا تبارك وتعاىل سمل، وخناف ٔ�ن �كون هناك مشالك مiكررة من هذا 

Mس9تحرضون إالشاكلية الكربى اليت وقعت يف احملطة املقررة يف . النوع
�اكد�ر مث حتويلها ٕاىل م\طقة �ٓسفي، Eٔنه يف ٔ�اكد�ر مل Ýكن فهيا املعايري مiوفرة ٔ

  . مiوفرةو¯س�شارات واملساطر القانونية Æري 
اEٓن ٔ�نمت Nازمون Nىل بناء حمطة مبنطقة ÝزنFت داxل املدار احلرضي ٔ�و 
قرب املدار احلرضي، xارج املساطر اليت يلزم هبا القانون، طرح هذا 
املشلك ٔ�مام زمJلمك ا¿ي xلفمتوه، الس9يدة بنخرضة، فiفهمت املشلك 

ها، ومل تتوقف وسلمتنا وثيقة �لمرا ل اليت قضاها، واقiنعت بnٔنه يتعني وقف 
  . ٕاىل  د اEٓن

 ouverture des( 2009ينا�ر  30فٕاذا ٔ�عطيتمك Æري التوارخي، م�ال 
plis( ،)l'ordre de service ( عطي يوم�، يف هاذ 2010مارس  22ٔ

التوارخي مازال ما عند املكiب الوطين �لكهر�ء حىت بقعة ٔ�رض فاش ميكن 
è  ن اس9تعامل�. م\طق القوة مايش سلمييÉين هاذ اليش، فهذا يدل Nىل ٔ
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  .¿¾ تنطلبو توضيîات واجلواب يف مسnٔ� اجلدوى
  .وشكرا

        ::::الس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسة
  .اللكمة لمك الس9يد الوز�ر، تفضلوا. شكر الس9يد املس�شار

        ::::الس9يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبùFةالس9يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبùFةالس9يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبùFةالس9يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبùFة
  .شكرا الس9يد الرئFس

  .شكرا الس9يد املس�شار
 مايش قوة، هاذي ترصحيات د�¾، ٔ�· هذا الترصحيات د�ل القوة وال

  . ال ٔ�عمتدها وما مiفقش معك �ل¤س9بة لهاذ الترصحيات
ا�يل ميكن يل نقول وهو ٔ�ن املكiب الوطين �لكهر�ء واملاء الرشوب 
تيخصنا نفiخر به مكغاربة Eٔنه هذا املكiب تيلعب وا د اSور Qم Nىل 

Eٔنه املغرب و} امحلد الصعيد الوطين ويتحمل مسؤولية واسعة وبن«اح، 
بالد ال تعرف انقطاNات يف الكهر�ء واملاء الرشوب، وكذ¾ البالد ا�يل 
وصلنا يف مدة قصرية د�ل الزمن لزتويد القرى �ملاء الرشوب و�لكهر�ء، 
وهذا ٕاجناز منوذ| ويعطى به املثال Nىل الصعيد اجلهوي واSويل، ٔ�· Æري 

  . بغيت نوحض هاذ القضية
بة نعطيك بعض التوضيîات كذ¾ تق\ية �ل¤س9بة لهاذ املشلك، �ل¤س9 

ؤ�نه ا�يل تيخصك تعرف هو ٔ�نه اك�ن ارتفاع رسيع �لطلب Nىل الكهر�ء، 
وهذا  9%ٔ�شهر اEٔوىل، ارتفع الطلب  9يف هاذ  2012م�ال يف س9نة 

ارتفاع Xد Qم كذ¾، وهذا يتطلب م\ا �ش çرسعو وترية ٕاجناز حمطات 
يف الس9نوات املاضية  %5حىت  4ء، يعين اكن هذا ¯رتفاع لتوليد الكهر�
وهذا مؤرش �لمنو ¯قiصادي و¯ج®عي  %9، اEٓن  %7-6مث طلع لــــ 

  . والÉرشي �ملغرب، وكذ¾ �لس9ياسة د�ل Ýزويد القرى �لكهر�ء
3نيا، تيخص تعرف بnٔنه من الناحJة التق\ية الكهر�ء ¨يخصك تعمل 

الكهر�ء قريب من املس9هتEٔ ،úنه ٕاذا اكن بعيد تيكون  املعمل د�ل توليد
  .وا د الضياع يف نقل الكهر�ء

3لثا، تيخصك تعرف بnٔنه من الناحJة التق\ية الطاقة املت«ددة والطاقات 
س9نة  20املت«ددة Æري اكفJة لتغطية ¯حiياXات يف املغرب وÆري اكفJة لهاذ 

الزم خيصنا  2030ولكن يف ٔ�فق املق�Z، مايش Æري اكفJة Æري اEٓن فقط، 
  ...ìزيدو يف الطاقات اEٔحفورية ٔ�و يف الطاقات التقليدية

        ::::الس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسة
  .شكرا الس9يد الوز�ر

        ::::الس9يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبùFةالس9يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبùFةالس9يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبùFةالس9يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبùFة
  . دقائق، ما زال عندي الوقت 3مازال ما مكلت 

ا، ا�يل خصك ٔ�ما �ل¤س9بة لهاذ احملطة د�ل تزينFت ا�يل Ýلكمت Nلهي
تعرف هو اك�ن طلب Qم يف هاذ الناحJة ؤ�قرب حمطة ا�يل عند· اEٓن 

  . ¨يلومرت 450د�ل الفحم احلجري يه يف اجلرف اEٔصفر Nىل مسافة 
ٕاذن الزم نقربو توليد الطاقة Sمع اجلودة د�ل xدمات املس9هتلكني، 

ة، Eٔنه وكذ¾ �ل¤س9بة لهذه احملطة، Æادي Mش9تغل Æري يف ساNات ا¿رو
يه حمطة صغرية من ا�Sزل، ما ÆادÏش Mش9تغل Nىل طول اÓهنار، Mش9تغل 
فقط يف ساNات ا¿روة ٔ�ي يف وسط اÓهنار وكذ¾ ما بني السادسة ليال 

  .ٕاىل التاسعة ليال

        ::::الس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسة
  .اللكمة لمك الس9يد املس�شار يف ٕاطار التعقJب. شكرا

        ::::املس�شار الس9يد عبد ا�لطيف ٔ�معواملس�شار الس9يد عبد ا�لطيف ٔ�معواملس�شار الس9يد عبد ا�لطيف ٔ�معواملس�شار الس9يد عبد ا�لطيف ٔ�معو
  .الس9يد الوز�رشكرا 

رمبا اس9تعملت م\طق القوة وم\طق القوة è معىن مايش قوة جسدية ٔ�و 
عضالتية، ولكن اخiالل يف املواقع، ٔ�نمت ٕادارة ودو� محميني ؤ�· مواطن، 
Nليك ٔ�ن تتعامل معي �ملوازنة، ملا تتعدى القانون Mس9تعمل م\طق القوة، 

  . هذا يشء طبيعي
ا�، اللكمة واردة يف م\طقها ويف و¿¾ ال تتحرجوا من هذه الرس

�وحض لمك، املنطقة ا�يل اح\ا تنذا¨رو Nلهيا، هاذي ا�يل Æادي ٔ ·�س9ياقها ؤ
يد�روا يف ÝزنFت، اNرتض Nلهيا ساكن إالقلمي �اكم~، اNالش؟ Eٔس9باب، 
�تعرفون ٔ�ن املاكن ا¿ي اخiري هو ماكن Ýرايث، fرخيي، هو املربد ملوالي ٔ

اXه حركة بودمJعة، يه ماكن Ïسمى بnٔزاÆار رش9يد يف الوقت ا�يل و 
ٕا¨رامن، الرشفة ؤ�زÆار الفقراء، وز�ر الثقافة  ارض معنا، ماكن يؤرخ به يف 
� داث، è معامل، فهؤالء الناس ا¿�ن خيططون جيهلون التارخي واملواقع ٔ

  . الرتاثية واملواقع التارخيية، فهذا من �ة
املرشوع لكه اكنت يف حمل  من �ة ٔ�خرى، اSراسات اليت هيjت لهذا

�ٓخر مبنطقة  ٓ �¨يلومرت، ودراسات اجلدوى ولك  120يت ملول Nىل بعد 
يشء وقع هناك، ٕاما Eٔس9باب ٔ�و ٔ�خرى نقل بني عش9ية وحضاها لتغرس يف 
هذه املنطقة الرتاثية اليت ٔ�رشت ٕاÓهيا، بدون دراسات اجلدوى ٔ�و Æريها، 

. قول هاذ اليش �لك وضوحاقراو التقر�ر ا�يل ٔ�عطتنا الس9يدة بنخرضة كت
  فK¾، ملاذا ال توقفوا هذه اEٔش9ياء؟ 

م\طق القوة، القانون تيقول xاص امجلاNة احمللية ا�يل معنية خصها 
Mس�شار، مل Mس�رش، القانون تيقول Nىل ٔ�نه البد ٔ�ن �كون البناء �رخصة، 
ما عندمكش رخصة البناء، القانون يقول البد ٔ�ن Ýكون دراسة اجلدوى، ما 

يناش دراسة اجلدوى املطابقة Nىل املú، القانون تيقول اس�شارة اك
املواطنني xEٔذ �ٓراهئم وال�شاور يف ٕاطار اSميقراطية ال�شا̈رية، هذا نص 
دس9توري، هاذ اليش مل حيرتم يف هذا املرشوع، ٔ�لFس هناك من قوة �ٔكرث 

  من هذا؟
�رجو ٔ�ن Ïس9تدرك اخلطnٔ يف ٔ ،ٔnن تصلحوا اخلط�الوقت ¿¾، ìرجومك ٔ

  .املناسب
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  .شكرا

        ::::الس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسة
  .تفضل الس9يد الوز�ر. شكرا الس9يد املس�شار

        ::::الس9يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبùFةالس9يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبùFةالس9يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبùFةالس9يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبùFة
الس9يد املس�شار، هاذ احملطة تÉ\ات ٔ�و ما زال ما تÉ\ات؟ ٔ�· يف نظري 
ما زال ما تÉ\ات، ٕاذن ما اكي¤ش قوة حلد اEٓن، ما Xاش املكiب و ابىن 

  .احملطة هاذ
�وال، تيخصك تعرف بnٔنه هذا اكن داxل يف ٕاطار وا د الرب·مج ٔ
اس9تع«ايل لتوليد الكهر�ء، ٕاذن املكiب  اول fرسNة يوXد طاقة ٕانتاجJة 

  .Xديدة يف هاذه املنطقة ا�يل عندها خصاص من الناحJة د�ل الكهر�ء
ùFة، ومتت 3نيا، هاذ احملطة م\طبقة �لقوانني د�ل دراسة التnٔثري Nىل الب 

  .دراسة التnٔثري Nىل البùFة، وكذ¾ اكنت املوافقة �ل¤س9بة لهاذ احملطة
كذ¾ هاذ احملطة لها قروض دولية، وهاذ الهيئات املاحنة تتطلب يه 
كذ¾ دراسات د�ل التnٔثري Nىل البùFة ا�يل يه مبعايري ٔ�صعب، وهاذ احملطة 

طيك وا د املثال كذ¾ موافقة مع هاذ اSراسات، نعطيك م�ال، �ش نع 
يف التخطيط د�ل هاذ احملطة، مفثال اكن ا�لجوء ٕاىل مدخ\ات Nالية، يبلغ 

مرت، ؤ�xذ· القرار �ش  30مرت، ولكن يه تق\يا تتطلب Æري  N50لوها 
لتحمك ٔ�حسن يف التلوث، وحلد اEٓن مل � مرت  Ý50كون هاذ املدخ\ات د�ل 

  .تنب هذه احملطة
ختذ مبوافقة مع السلطات احمللية، واEٓن مع وهاذ احملطة يعين املرشوع ا

السلطات احمللية، ؤ�· تنقول ¾ حىت ٔ�· عندي احملارض د�ل 
ٕاخل، واEٓن ٔ�· ا�يل اقرتحت Nىل اEٔطراف �ش Æادي ند�رو ... ت¯ج®Nا

لقاء متاك يف Nني املاكن، وجنيو كذ¾ مع إالدارة د�ل املكiب ونعطيو مجيع 
�لساكنة و�لجمعيات بnٔنه ما اك�ن ٔ�ي خطر، وبnٔنه  التوضيîات �ش نبF\و

هاذ احملطة لفائدة الساكنة، ال من ·حJة ال�شغيل ٔ�و من ·حJة جودة 
  .الكهر�ء د�ل هاذ املنطقة

        ::::الس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسة
ٕاذن السؤال الثالث موضوNه تلوث املاء الصاحل �لرشب جبهة . شكرا

املس�شار�ن من الفريق  زNري، اللكمة Eٔ د السادة- زمور-سال- الر�ط
  .¯س9تقاليل لتقدمي السؤال، زيد اليس الس9باعي

        ::::املس�شار الس9يد محمد �رNاه الس9باعياملس�شار الس9يد محمد �رNاه الس9باعياملس�شار الس9يد محمد �رNاه الس9باعياملس�شار الس9يد محمد �رNاه الس9باعي
  .fسم هللا الرمحن الرحمي

  الس9يد الرئFس،
  السادة الوزراء،

  الزمJالت والزمالء املس�شار�ن،
  .سؤايل موXه �لس9يد وز�ر الطاقة واملعادن والبùFة واملاء

  رتم،الس9يد الوز�ر احمل
الحظ العديد من املواطنات واملواطنني يف الفرتة اxEٔرية مش� 
حقJقJا يتعلق بتلوث املياه والتغيري يف مذاقها يف العديد من �ات اململكة، 

زNري، واليت çسوقها كفريق Nىل سJÉل -زمور- سال-من مضهنا �ة الر�ط
امصة الس9ياس9ية املثال لنربز ٔ�نه ٕاذا اكن هذا واقع احلال يف �ة حتتضن الع

لكن اEٔم�N Zديدة وكثرية،  ؟�لبالد، فكJف س9يكون اEٔمر جلهات ٔ�خرى
- ماسة- ؤ�قول ¾، الس9يد الوز�ر، هاذ اليش  اصل حىت يف �ة سوس

  .درNة ا�يل ٔ�· من الناس ا�يل ¨يقطنوا فهيا
دون احلديث عن م\اطق العمق اليت تعاين خصاصا ¨بريا يف املياه، 

ن تلوث ٔ�خطر، xاصة ؤ�ن ¯نعاكس يصبح مزدوXا، والبعض مهنا تعاين م
حJث ٕاضافة الرتفاع فاتورة املاء بصفة Nامة يف بالد· Ýزيد املعا·ة 
¯ج®عية يف ظل اضطرار املواطنات واملواطنني ٕاىل ٕاضافة مصاريف 
̂ٔنه  ٕاضافJة fرشاء ق\ينات املاء اليت ان�رشت رشاكهتا، حىت ٔ�صبح اEٔمر و

ة مرة هتم فرض Ýاكليف Æري م�ارشة Nىل معوم مقصود ٕالقرار حقJق
  .املواطنات واملواطنني

¿ا، çسائلمك، الس9يد الوز�ر احملرتم، عن إالجراءات الوقائية اليت 
اختذمتوها محلاية حصة وسالمة املواطنني �لك املناطق املترضرة من تلوث 

Eٔمن املياه، وما يه التدابري املتµذة ملعاجلة هذا إالشاكل ا¿ي هيدد ا
  الصحي يف بالد·؟

  .شكرا الس9يد الرئFس

        ::::الس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسة
  .اللكمة لمك الس9يد الوز�ر. شكرا الس9يد املس�شار احملرتم

        ::::الس9يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبùFةالس9يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبùFةالس9يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبùFةالس9يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبùFة
  .شكرا الس9يد الرئFس

  .شكرا الس9يد املس�شار
ٕاذا  Æري بعدا �ش نعطيو وا د التوضيح، ما اكي¤ش تلوث، Eٔنه التلوث

اكنت Mرسبت يش مادة xارجJة ٔ�و مايش طبيعية وا�يل Æادي ترض حصة 
  .املواطنني

يف هاذ احلا� د�ل Ýزويد املنطقة د�ل الر�ط وسال وزمور �ملاء 
الصاحل �لرشب، يعين هاذ املنطقة تزتود من حمطة معاجلة املياه د�ل سد 

وا د اليشء  س9يدي محمد �ن عبد هللا، وهناك يف حقJنة السد اكن وقع
طبيعي، مايش ¨مييايئ وٕاىل �ٓخره، يشء طبيعي وهو ختاصب وهذا تيجي 

  . من التاك5ر املومسي �لطîالب
وهاذ احلا� Ýميكن لها توقع يف  ا� ارتفاع احلرارة واخنفاض ال�ساقطات 
املطرية، وهذه يه احلا� ا�يل وقعت هاذ الصيف وا�يل xالت الطعم د�ل 

اكçش هناك ٔ�ي خطر �ل¤س9بة �لصîة د�ل املواطنني، املاء تغري، ولكن ما 
وهذا راه املكiب الوطين �لامء الرشوب راه معل Nدة توضيîات وترصحيات 
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يف الصîافة ويف إالذاNة والتلفزة، وكذ¾ وزارة الصîة حىت يه كذ¾ 
  .معلت ترصحي بعد اخiبار هذه املياه

خطر Nىل ولهذا، �ش نصححو �ل¤س9بة �لمواطنني، ما اك�ن ٔ�ي 
الصîة د�ل املواطنني، يعين ما اكçش هناك تلوث، اكن هناك تغري د�ل 

  .طعم املياه
ويف نفس الوقت، من Æري هاذ امحلZ د�ل إالNالم ا�يل اكن قام هبا 
املكiب �ٓنذاك وكذ¾ وزارة الصîة، اكنت تدابري، Nدة تدابري ا�يل اختذوا 

  :يف هاذ الشnٔن، من التدابري اك�ن كذ¾

 رصد جودة املياه، وهاذ الرصد تيدار يومJا وتيدار Nىل Nدة نقط ٔ�وال -
  .يف إالنتاج، املياه اخلام وكذ¾ حمطات املعاجلة مث يف ش9بكة التوزيع

كذ¾ اكنوا بعض التدابري بيولوجJة يف حقJنة السد، وا د التدابري  -
ú بيولوجJة يعين وا د اEٔسامك ا�يل ٔ�طلقوا يف حقJنة السد ا�يل تيالكوا ت

الطîالب �ش حيس9نوا من مذاق املاء، وهذا معاجلة بيولوجJة بدون مواد 
¨مييائية، وكذ¾ حقن البîرية �لهواء لرفع مس9توى اEٔ̈وس«ني �لبîرية، 

ومن بعد Xاو ال�ساقطات املطرية و} امحلد يف ٔ�ول نونرب وهذا ا�يل xىل 
 .اEٓن املاء �رجع �لطعم د�لو ا�يل اك�ن من ق�ل

مك تتعرفوا يف لك بالد يف املغرب، يف لك مدينة، راه املذاق ولكن را
د�ل املاء مايش هو نفس املذاق، Eٔنه املذاق د�ل املاء تيكون Nىل حسب 

  .ٕاخل... املاء اخلام، ولكن كذ¾ ا�يل اك�ن يف املاء من معادن

        ::::الس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسة
  .هناك تعقJب؟ تفضل اليس ا�لبار. شكرا الس9يد الوز�ر

        ::::�شار الس9يد عبد السالم ا�لبار�شار الس9يد عبد السالم ا�لبار�شار الس9يد عبد السالم ا�لبار�شار الس9يد عبد السالم ا�لباراملس املس املس املس 
  .شكرا الس9يد الوز�ر
  .شكرا الس9يد الرئFس

يف احلقJقة التدxل د�ل الفريق ¯س9تقاليل فÍ خيص تلوث املاء هبذه 
زNري اكن كمنوذج ومكثال، ولكن هناك Nدة - زمور-سال- اجلهة د�ل الر�ط

قطرة  ٔ�قالمي وNدة �ات تعاين من تلوث املياه، خصوصا عند سقوط ٔ�ول
مطر، حبيث ٔ�عرف، كام ٔ�FNش يف مدينة مك\اس، جمرد ٔ�ول قطرة مطر ٕاال 
ويتغري لون املاء، مفا �¾ بطعمه، ٕاضافة ٕاىل وXدة، كذ¾ fزة، وهناك 
Nدة ٔ�قالمي يلوث املاء وهيدد الساكنة، Nلام، الس9يد الوز�ر، ولكنا كنعرفو ٔ�ن 

اض املنقو� Nرب من ٔ�خطر اEٔمراض اليت تفiك بصîة إالçسان يه اEٔمر 
املاء ٔ�و بواسطة املاء، اليشء ا¿ي جيب ¯ن��اه ٕاليه و¯ìك�اب Nىل 

  . معاجلته
م�ال مك\اس ٔ�كرب اكرثة ك¤شوفوها يه عندما ي�ساقط املطر، قZ املاء 
وا�لون يتغري وال حJاة ملن تنادي، بل هناك اEٓن، فني يه الشعارات اليت 

ة �حملاس9بة؟ واش حصة املواطن مايش رفعهتا احلكومة د�ل ربط املسؤولي
  مسؤولية ٔ�و مسؤولية من؟ 

اح\ا كنكربو اGهوادت اليت تبذلها وزارÝمك وكذ¾ املكiب الوطين �لامء 
الصاحل �لرشب، ولكن خص س9ياسة احلكومة تنكب اEٓن Nىل حامية حصة 

ه املواطن، ٔ�وال بتطهري اEٔما¨ن اليت يتجمع فهيا املاء، راه ما çس9تخفوش، را
  .اح\ا ما خصناش نب¤Jو �لتجهزيات بقدر ما نعت¤Jو بصîة املواطن

  .شكرا الس9يد الرئFس، ٔ�س�سمح

        ::::املس�شار الس9يد ش9ياملس�شار الس9يد ش9ياملس�شار الس9يد ش9ياملس�شار الس9يد ش9يخخخخ ٔ�محدو ٔ�دبدا، رئFس اجللسة ٔ�محدو ٔ�دبدا، رئFس اجللسة ٔ�محدو ٔ�دبدا، رئFس اجللسة ٔ�محدو ٔ�دبدا، رئFس اجللسة
  .التعقJب لمك الس9يد الوز�ر. شكرا الس9يد املس�شار

        ::::الس9يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبùFةالس9يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبùFةالس9يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبùFةالس9يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبùFة
  .شكرا الس9يد الرئFس

  .س�شارشكرا الس9يد امل 
نعاود نذ¨ر مرة ٔ�خرى، ما اكي¤ش خطر Nىل الصîة د�ل املواطن، 
ميكن ي��دل ا�لون د�ل املاء، ميكن ي��دل الطعم د�ل املاء ولكن ما اكي¤ش 
خطر Nىل الصîة د�ل املواطن، Eٔنه املاء ا¿ي يوزع Nرب ش9بكة توزيع 

املاء تتكون املكiب الوطين وكذ¾ الواكالت والرشاكت ا�يل ملكفة بتوزيع 
مراق�ة يومJة د�ل جودة املاء وxاصة �ل¤س9بة �لصîة والسالمة د�ل 

  . املواطنني
ٕاذن هاذ القضية تيخصنا نطمنئ �ل¤س9بة لهاذ القضية، ما اكي¤ش هناك 
�ي خطر �ل¤س9بة �لصîة د�ل املواطن، ولكن يف نفس الوقت اك�ن بعض ٔ

نو املعاجلة د�ل املياه، وهذا املشالك ا�يل ميكن لنا من الناحJة التق\ية حنس9 
  . يتطلب اس�Èرات ٕاضافJة Qمة

ورامك Nارفني املكiب الوطين �لامء والكهر�ء يعاين من مشالك مالية، 
Eٔنه تيخصنا نعاجلوها واEٓن حنن بصدد اìهتاء مرشوع عقد �ر·مج ا�يل 
Æادي �كون ما بني املكiب واSو� وا�يل Æادي نعطيو �لمكiب يعين 

  . مالية وfرشية ٕاضافJة لتحسني ¯س�Èرات وسائل
Æري �ش ٔ�ذ¨رمك �ل¤س9بة �لمكiب، راه لك س9نة اك�ن اس�Èرات خضمة 
وXد Qمة، ال يف قطاع املاء وال يف قطاع الكهر�ء، ويف نفس الوقت راه 
اك�ن ندرة املوارد املائية، xاصة الس9نة الفارطة ا�يل اكنت فهيا Mساقطات 

   .مطرية ضعيفة Xدا
ولهذا، ٔ�ظن كذ¾ مشلك ¯س�Èرات ا�يل Æادي ميك\نا �ش حنس9نو 
من جودة املياه، ولكن تنعاود نقولها ونعاود ٔ�ؤكد Nلهيا ما اكي¤ش خطر Nىل 
الصîة د�ل املواطنني، واSليل Nىل ذ¾ مل نالحظ  االت مرض ٔ�و 

  .ء االت ٔ�خرى، واملواطنني رامه تيطيبوا بذاك املاء وكFرشبوا ذاك املا

        ::::الس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسة
  . çشكر الس9يد الوز�ر Nىل مسامهته القمية معنا يف هذه اجللسة

اEٓن ن¤iقل ٕاىل السؤال املوايل املوXه ٕاىل الس9يد وز�ر الصناNة والت«ارة 
والتك\ولوجJات احلديثة، حول اس9ت�\اء بعض ٔ�قالمي اململكة من جمهودات 

املس�شار�ن من فريق اEٔصا�  اللكمة Eٔ د السادة. اSو� يف جمال التمنية
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  .واملعارصة، تفضل الس9يد املس�شار

        ::::املس�شار الس9يد عبد الكرمي اهلمساملس�شار الس9يد عبد الكرمي اهلمساملس�شار الس9يد عبد الكرمي اهلمساملس�شار الس9يد عبد الكرمي اهلمس
  .شكرا الس9يد الرئFس

  .fسم هللا الرمحن الرحمي
  الس9يد الرئFس،
  السادة الوزراء،

  الس9يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
\اة من جمهودات الس9يد الوز�ر احملرتم، الزالت بعض ٔ�قالمي اململكة مس9ت� 

اSو� يف جمال التمنية رمغ ¨وهنا ٔ�صبحت Mشلك يف الوقت احلارض ٔ�قطا� 
  . كربى يف اجلهات اليت ت¤متي ٕاÓهيا

وٕاذا اكنت اEٔس9باب اليت ٔ�دت ٕاىل تعرث هذه اEٔقالمي يف جمال ا�لîاق 
�̈رب التمنية �لوترية املطلوبة تت«ىل �Eٔساس يف الس9ياسات احلكومJة 

ٕانه اليوم وبعد اÓمنو املضطرد ا¿ي تعرفه خمتلف ربوع اململكة السابقة، ف
بفضل اEٔوراش الكربى املفiو ة، بناء Nىل خمططات قطاعية واNدة مل يعد 
مق�وال وال مس�ساÆا ٔ�ن تبقى بعض اEٔقالمي يف م\nٔى عن ¯س9تفادة من 

  . تú اØططات، مبا يتطلبه واقع احلال يف اجلهات اليت ن¤متي ٕاÓهيا
ا¿ي   (Emergence)"ان�Éاق"ن بني هذه اØططات، ٔ�ذ¨ر خمطط وم

fو·ت، رمغ ما Ýزخر به من مؤهالت -احلس9مية- اس9ت�\يت م\ه �ة fزة
  . وخصوصيات اقiصادية

ويف هذا الس9ياق، çسائلمك، الس9يد الوز�ر، عن السÉب يف هذا 
¯س9ت�\اء، هل Sى وزارÝمك تصور واحض حول املس9تق�ل ¯قiصادي بل 

  fو·ت بناء Nىل اØطط املذ¨ور؟ -احلس9مية-لصناعي جلهة fزةا
  .وشكرا الس9يد رئFس احملرتم

  :الس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسة
  .اللكمة �لس9يد الوز�ر لٕالXابة عن السؤال. شكرا لمك

        ::::الس9يد عبد القادر اعامرة، وز�ر الصناNة والت«ارة والتك\ولوجJات احلديثةالس9يد عبد القادر اعامرة، وز�ر الصناNة والت«ارة والتك\ولوجJات احلديثةالس9يد عبد القادر اعامرة، وز�ر الصناNة والت«ارة والتك\ولوجJات احلديثةالس9يد عبد القادر اعامرة، وز�ر الصناNة والت«ارة والتك\ولوجJات احلديثة
  .fسم هللا الرمحن الرحمي

  . املس�شار Nىل طرح هاذ السؤال شكرا �لس9يد
بطبيعة احلال، الس9يد املس�شار، ٔ�رشمت ٕاىل القضية د�ل ¯س9ت�\اء، 
�عتقد ٔ�ن هذه مر f Zرخيية قد مضت، اEٓن امحلد } اك�ن مقiضيات ٔ
دس9تورية Xديدة، املغرب م\خرط يف املرشوع د�ل اجلهوية، ؤ�¨يد ٔ�ن هاذ 

ن لها ٔ�5ر Nىل التوزيع العادي �لمنو املقiضيات اSس9تورية واجلهوية س9يكو
  . Nىل مس9توى اململكة

بطبيعة احلال عندما نعود ٕاىل اجلهة اليت حتدثمت عهنا، حقJقة اEٔرقام ا�يل 
موجودة تبني Nىل لك  ال يف هاذ املر Z هاذي ا�يل مضت، اكنت هناك 

افة بعض اEٔرقام Mشري ٕاىل ٔ�نه وقع وا د التطور، ٕاذا رجعنا ٕاىل القمية املض
 2010حىت  f2005و·ت من -احلس9مية- ¯قiصادية �لجهة د�ل fزة

مليون درمه، وا د çس9بة  282مليون درمه ٕاىل حوايل  227انتقلت من 
  .%24منو د�ل 

 148مليون درمه ٕاىل حوايل  N35ىل مس9توى ¯س�Èر، انتقلنا من 
  . مليون د�ل اSرمه 113مليون درمه، يعين Ýزادت 

التصد�ر، ا�يل هو مؤرش كذ¾ ٔ�سايس، انتقلنا من وNىل مس9توى 
  . %23مليون درمه، ٔ�ي بوا د ال¤س9بة د�ل  211مليون درمه ٕاىل  171

وا3ٓEر د�لو ٔ�و  "ان�Éاق"بطبيعة احلال حتدثمت عن قضية اØطط د�ل 
�· بغيت Æري نذ¨ر ٔ ،Zالتصور ا�يل ميكن �كون عند· يف الس9نوات املق�

رتم ٔ�نه اجلاذبية د�ل اجلهات تتغري، Eٔنه ميل كتاxذ الس9يد املس�شار احمل
بعض اجلهات ؤ�· Æادي ìكون معك رصحي، هناك بعض اجلهات تJÉع نفسها 
بنفسها، �ملنطق ¯قiصادي، ميل تيكون م\طقة صناعية يف اSار البيضاء 

  .Ïسهل Mسويقها Nىل املس9توى اSويل
، �لفعل اEٔوراش ا�يل انطلقت اEٓن املنطقة ٔ�و اجلهة ا�يل كنتلكمو Nلهيا

فهيا، xاصة Nىل مس9توى الطريق السا لية د�ل الشامل، Nىل مس9توى 
�¨يد ٔ�ن اجلاذبية د�ل اجلهة س�iغري ٔ ،úال� املX لهياN وراش ا�يل رشفEٔا

Zيف الس9نوات املق� .  
وحنن اEٓن، وال ٔ�خفJك، الس9يد املس�شار، ٔ�ننا بصدد تقJمي بعض 

يف �ات ٔ�خرى، ولٔ�سف الشديد رمغ إالماكنيات الت«ارب ا�يل مرت 
ا�يل حتطات فهيا ما عرفاMش هاذ اجلاذبية، ٔ�· كنتîدث م�ال Nىل 

)Oujda Shore( ىلN ،)Tétouan Shore( ىل املنطقة الصناعيةN ،
، Eٔنه تعطات ٕاماكنيات لهاذ )Fès Shore(د�ل وXدة fشلك Nام، Nىل 

nٔ� معقدة، Ýرتبط مبعطيات خمتلفة، املناطق، لكن اجلاذبية يه وا د املس
حناول رمبا يف الس9نوات املق�Z، وهذا ميكن يل ٔ�ن ٔ�ؤكده ¾، الس9يد 
املس�شار، ٔ�ن جنعل هذه اجلهة يف قلب Mسويق\ا Nىل املس9توى اSويل من 
xالل اس9ت«الب بعض القاطرات اليت Æادي Mسمح لهذه اجلهة �ش 

  .تنطلق ٕان شاء هللا
  .شكرا الس9يد الرئFس

        ::::لس9يد رئFس اجللسةلس9يد رئFس اجللسةلس9يد رئFس اجللسةلس9يد رئFس اجللسةاااا
اللكمة Eٔ د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعقJب، تفضل . شكرا

  .الس9يد املس�شار

        ::::املس�شار الس9يد عبد الكرمي اهلمساملس�شار الس9يد عبد الكرمي اهلمساملس�شار الس9يد عبد الكرمي اهلمساملس�شار الس9يد عبد الكرمي اهلمس
  .شكرا الس9يد الرئFس

الس9يد الوز�ر، ابغينا ذيك الرصا ة ا�يل هرضيت Nلهيا و�لتايل ا�يل 
ت�ين هو يف اSراسة xاصها Ýكون، اك�ن اس9ت�\اء �ل¤س9بة �لجهة، وا�يل اس9 

ا�يل تدارت Nىل مس9توى اململكة مت اس9ت�\اء هذه اجلهة، ا�يل ما قدمش 
. وا د اEٔرضية د�ل ¯ش9تغال �ل¤س9بة لالس�Èر وxلق وا د الب¤Jة حتتية

ٕاذن اح\ا لكجنة �رملانية Nىل مس9توى ٕاقلمي fزة قدم\ا وا د املرشوع �لس9يد 
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  .مجموNة د�ل احملاوررئFس احلكومة، واجمتعنا فJه و دد· 
¯قرتاح ا�يل ميكن نقول ¾، الس9يد الوز�ر، �ل¤س9بة ٕالقلمي fزة xلق 
وا د احلظرية صناعية م\دجمة الس9تقطاب املشاريع اليت ت¤متي ٕاىل املهن 
العاملية �ملغرب، ما ابغيناش ذيك املناطق الصناعية التقليدية، ابغينا 

ثقة د�ل املس�مثر�ن ا�يل Æادي م\اطق صناعية مو�ة �ش Ýكسب وا د ال 
  .جيي Ïس�مثر يف املنطقة
) Cluster(واد ٔ�مليل، xلق قطب مiخصص : Nىل سJÉل املثال

لصناNة مواد البناء، ويه مؤهZ اEٓن �ملواد اEٔولية �ش تصبح قاNدة 
مؤهالت  هلتصد�ر مواد البناء، كذ¾ منش9يو لكرس9يف، ¨رس9يف عند

فرص ٔ�كرث  هن وا د القاNدة �ش تصبح عنداقiصادية ¨برية ا�يل ميكن �كو
  .لç�ٔشطة ¯قiصادية

ٕاقلمي fو·ت، xاص xلق م\طقة صناعية، إالماك·ت ¯قiصادية د�لو 
�كنول وfهZ كذ¾، . تؤه~ �ش يصبح فاNل يف جمال الصناNة التحويليةٔ

ولو مدن صغرية ابغينا �كون وا د م\اطق ٔ�çشطة اقiصادية المiصاص 
Eٔن السؤال ا�يل اكن مطروح عند· يف اEٔ داث د�ل الكوشة يف البطا�، 

fزة ما لقJناش جواب لهاذ الناس لكرثة البطا� يف هذه اEٔحJاء، ابغينا xلق 
فرص �لشغل، الشاب ¨يطمح ٔ�نه يوما ما Ïش9تغل ويدxل وا د املرصوف 
شهري، ٕاذن xاص اSو� Ýكون عندها ٕارادة س9ياس9ية �ش تلقى  ل يف 

 ٔEكون دراسة، دراسة هذه اÝ اصx ن�قالمي ا�يل اس9ت�\وا، و¯س9ت�\اء هو ٔ
  .دولية معرتف هبا ا�يل توXد ٔ�رضية وب¤Jة حتتية لالس�Èر

احلس9مية، Ýمثني املنتوXات البحرية �حلس9مية من xالل م\طقة اçEٔشطة 
اك�ن 5روات حبرية هائx ،Zاص اSو� تتدxل . ¯قiصادية املرتبطة �لبحر

Nىل اEٔقل العينني د�ل املنتخبني واملسؤولني و¯قiصاديني �ش حتل 
  .لالس�Èر يف هذه اجلهة

  .شكرا الس9يد الوز�ر

        ::::املس�شار الس9يد محمد فوزي بنعالل، رئFس اجللسةاملس�شار الس9يد محمد فوزي بنعالل، رئFس اجللسةاملس�شار الس9يد محمد فوزي بنعالل، رئFس اجللسةاملس�شار الس9يد محمد فوزي بنعالل، رئFس اجللسة
  .اللكمة �لس9يد الوز�ر. شكرا الس9يد املس�شار

        ::::الس9يد وز�ر الصناNة والت«ارة والتك\ولوجJات احلديثةالس9يد وز�ر الصناNة والت«ارة والتك\ولوجJات احلديثةالس9يد وز�ر الصناNة والت«ارة والتك\ولوجJات احلديثةالس9يد وز�ر الصناNة والت«ارة والتك\ولوجJات احلديثة
  .ارشكرا الس9يد املس�ش

هو يف احلقJقة عندي وا د العدد د�ل املعطيات، لكهنا Ýرتبط هبذا 
ا¿ي حتدثمت عنه، الس9يد املس�شار، Nىل م\اطق صناعية، ا�يل يف احلقJقة 

�قول ¾ �لك رصا ة حىت حنن ال Ýرضينأ ·�  . رمبا ٔ�هنا ال Ýرضيمك، ٔ
لكن هو تدار وا د اGهود Nىل اEٔقل يف ٕاحJاء بعض املناطق 

اعية يف القضية د�ل عرصنة جتارة القرب، لكن ٔ�· هذاك اليش ا�يل الصن
�نت طرحiه، ٔ�ن تطلب مين ٔ�نه Ýكون دراسة، ٔ�· نقدر ٔ�ن ٔ�تفق معك، ٔ
ولكن ٔ�· ما ابغي�ش �لك صدق �ش نعطي يش وNد مرتبط fيش مسا� 

  .ا�يل رمبا مس9تق�ال قد ال çس9تطيع إاليفاء هبا

�· قلت  ،)P2I(، ما çسمهيا حنن�ــــ قضية املناطق الصناعية املندجمةٔ
�و ٔ�ربعة ٔ�م�Z، ا�يل ٔ Zم���عطيتك ثالث ٔٔ ·�¾ التجربة ا�يل اكينة اEٓن، ٔ
�لك صدق اكينة هناك ٕاشاكلية يف ال�سويق، وٕاذا الحظت يف مرشوع 

ركز· Nىل ٔ�مهية ٔ�ننا نعاودو ند�رو Mسويق،  2013قانون املالية د�ل 
اح\ا Ýكون عند· ٕارادة، لكن هاذ القضية اNالش؟ Eٔن ال�سويق Ýميكن 

�قول ¾ اEٓن يف بعض ٔ ·�د�ل ال�سويق مرتبطة بعدد د�ل املعطيات، ؤ
احلظا�ر ا�يل يه تدارت اس9ت«الب بعض القاطرات من مس9توى 

)Renault ( و من مس9توى�ٔ)Bombardier( ،مايش هباذ السهو� ،
  . مايش تنقول مس9تحيل ولكن مايش هباذ السهو�

·ٔnف ·� ا�يل نقدر نواNدك، الس9يد املس�شار، هو ٔ�ن تمت دراسة ذ¾، ؤ
كنظن حسب املعطيات ا�يل عندي ٔ�نه اEٔوراش ا�يل تفiحت، ٔ�· Ýلكمت 
Nىل الطريق السا لية، Ýلكمت Nىل طن«ة، ميكن يل نقول ¾ حىت امليناء 
د�ل الناظور Æادي يغري املعطيات، ٕاىل Æري املعطيات ٔ�¨يد ٔ�ن بعض 

�ٓ|  ت ا�يل عندها ٕاشاكليات لوFXس�JكJة، حJث ميكن تقول èالرشاك
) les palmes des éoliennes(لتازة �ش تد�ر وا د املرشوع د�ل 

وتعطيه حتفزيات، لكن Æادي يقول ¾ ٔ�ودي ٔ�· ملا Æادي نصنع هاذ اليش 
  . ¨يفاش ميكن يل نقلو لوا د املنطقة؟ ٕاشاكليات لوFXس�JكJة

لكمو برصا ة ونقول ¾ ا�يل قادر�ن ند�روه يف فnٔ· تنفضل ا�لهم نت
الس9نوات املق�N ،Zلام بnٔن هذه املعطيات ٕاذا دxلت Nىل اخلط Æادي تغري 

  .اجلاذبية، وعندي ق\اNة ٔ�ن هاذ اليش Æادي يوقع
  .شكرا

        ::::الس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسة
شكرا الس9يد الوز�ر، وçشكر الس9يد الوز�ر Nىل مسامهته القمية يف 

  . هذه اجللسة
i¤قل ٕاىل السؤ¯ن املواليان املو�ان ٕاىل الس9يد وز�ر الثقافة، جتمعهام ن

و دة املوضوع، ٔ�س9تnٔذìمك يف طرح السؤ¯ن مرة وا دة وٕاXابة الس9يد 
اللكمة Eٔ د السادة املس�شار�ن من الفريق ¯شرتايك، . الوز�ر Nلهيام

  .تفضلوا

        ::::املس�شارة الس9يدة لطيفة الزيوايناملس�شارة الس9يدة لطيفة الزيوايناملس�شارة الس9يدة لطيفة الزيوايناملس�شارة الس9يدة لطيفة الزيواين
  .ميfسم هللا الرمحن الرح

  الس9يد الرئFس،
  السادة الوزراء،

  السادة املس�شارون احملرتمون،
�متزي املغرب بغىن fرخيي وحضاري ومعراين Nىل مس9توى مدنه العريقة 
وبنائه املمتزي ومعامله العمرانية ذات اSالالت الثقافJة والتارخيية املتنوNة 

  . حسب احلضارات املتعاق�ة Nىل اململكة Nرب العصور
ن املنتظم اSويل مi«ليا يف هيئة اEٔمم املتîدة وم\ظمهتا وٕاذا اك



�ٔكتو�ر�ٔكتو�ر�ٔكتو�ر�ٔكتو�ردورة دورة دورة دورة     ––––مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن     2012201220122012 

19 

 )2012نومفرب  20( 1434حمرم  05

كو املعنية �لرتاث والثقافة، قد صنفت العديد من املدن واملعامل اليونFس
العمرانية املغربية مضن الرثات إالçسانيني، فٕاننا نالحظ، الس9يد الوز�ر، Nىل 

طنية، العكس من ذ¾ ٕاهامال لهذا الرتاث من طرف املؤسسات الرمسية الو 
مما س9يؤدي ٕاىل تدهور هذا الرتاث احلضاري وٕاىل هتديد الك�ري م\ه 

  .�الهنيار والزوال
مفا يه دواعي هذا ¯س9مترار يف ٕاهامل املعامل الرتاثية الوطنية؟ وما هو 

  �ر·مج وزارÝمك املوقرة ٕالنقاذ املعامل الرتاثية املهددة؟
  .وشكرا الس9يد الوز�ر

        ::::الس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسة
اللكمة Eٔ د السادة املس�شار�ن من . لس9يدة املس�شارة احملرتمةشكرا ا

  .الفريق الفJدرايل، تفضل لطرح السؤال

        ::::املس�شار الس9يد عبد الرحمي الرماحاملس�شار الس9يد عبد الرحمي الرماحاملس�شار الس9يد عبد الرحمي الرماحاملس�شار الس9يد عبد الرحمي الرماح
  .fسم هللا الرمحن الرحمي

  الس9يد الرئFس،
  السادة الوزراء،

  الس9يدات والسادة املس�شار�ن،
وإالث¤Jة، انطالقا من ان®هئا  Ýمتزي بالد· ب�\وع مكو·هتا الثقافJة وا�لغوية

املتعدد اEٔبعاد ٕاىل احلضارة إالسالمJة واEٔمازيغية والعربية وإالفريقJة 
واملتوسطية والعربية واEٔندلس9ية واحلسانية، ولهذا احلكومة مسؤو� عن 
تعريف املواطنني بغىن وتعدد Ýراثنا ومصادره، مسؤو� عن احلفاظ عن 

  . تطو�ره وٕاغنائهالرٔ�سامل الرمزي �لمغاربة و 
Æري ٔ�ننا نالحظ ما �ٓلت ٕاليه وضعية بعض امل5ٓnر التارخيية من تدهور 
·جت عن ٕاهامل ¨بري لها، وNدم ¯كرتاث هبا، xاصة مع Ýاك5ر Mساقط 
البنا�ت التارخيية مبختلف املدن العتيقة من جراء إالهامل وNدم ¯ه®م 

  .رية اليت حتافظ Nلهياوالعناية هبا، وNدم إالرساع يف Ýرمميها �لوت
مفا يه خطة الوزارة املعنية �لرتاث الوطين والسهر Nىل احملافظة Nىل 

  امل5ٓnر التارخيية وٕانقاذها من التاليش والتدهور واÓهتريب والسطو؟
  .وشكرا الس9يد الوز�ر

        ::::الس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسة
اللكمة �لس9يد الوز�ر لٕالXابة عن . شكرا الس9يد املس�شار احملرتم

  .دقائق، تفضل الس9يد الوز�ر 6ني معا يف السؤال

        ::::الس9يد محمد اEٔمني الصبيحي، وز�ر الثقافةالس9يد محمد اEٔمني الصبيحي، وز�ر الثقافةالس9يد محمد اEٔمني الصبيحي، وز�ر الثقافةالس9يد محمد اEٔمني الصبيحي، وز�ر الثقافة
  .fسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Nىل ٔ�رشف املرسلني

  الس9يد الرئFس،
  الس9يدة والسادة املس�شار�ن،

بداية ٔ�توXه �لشكر اجلزيل �لسادة املس�شار�ن ٔ�عضاء الفريق 

  .فJدرايل Nىل تفضلهم بطرح هذا السؤال املهم¯شرتايك والفريق ال 
�لفعل، املغرب �زخر برتاث ثقايف غين ومiنوع، Ïشهد Nىل العمق 

وميكن ٔ�ن ٔ�ؤكد لمك ٔ�ن احلكومة احلالية . التارخيي واحلضاري والعمراين �لبالد
واعية لك الوعي بnٔن وضعية الرتاث املغريب Mس9تدعي رضورة التدxل 

Ý صادية و¯ج®عيةاحلازم محلاية مكو·تiه مضن التمنية ¯قXراثنا وٕادرا .  
وMس9ت¤ري هذه احلكومة يف Mسطري وبلورة هذا التوXه �Eٔمهية القصوى 
اليت يوÓهيا صاحب اجلال� املú محمد السادس نرصه هللا لهذا اجلانب من 
ذا¨رتنا ومن ثقافiنا، مبعىن ٔ�ن مع هذه احلكومة ال جمال لالس9مترار يف إالهامل 
ا¿ي نتnٔسف وٕا�مك Nىل ما وصل ٕاليه، فاحلكومة Nرب وزارة الثقافة تعاملت 

  :مع ملف الرتاث الوطين Nىل مس9تويني
املس9توى اEٔول، انطالقا من ¨ون احلفاظ Nىل الرتاث وÝمثينه يتطلب 
مقاربة مشولية، تضبط دور لك املتدxلني ووضع خطة Nىل املدى املتوسط 

 ٔnشا̈رية مع لك والقريب، فوزارة الثقافة هيM ةJفJت هذه الس9نة و�ك
  :املتدxلني

�وال، مرشوع مJثاق وطين محلاية وصيانة Ýمثني الرتاث الثقايف والطبيعي ٔ
يف شلك مرشوع قانون ٕاطار مبثابة مJثاق، وهذا بعد املصادقة Nىل هذا 
املرشوع الهام من طرف لك املؤسسات املعنية، س�iوفر بالد· Eٔول مرة 

ة مرجعية تؤطر ٔ�دوار ومسؤوليات لك املتدxلني يف جمال Nىل �ٓلية قانوني
  الرتاث؛

املتعلق حبامية  322.80نيا، مقنا كذ¾ هذه الس9نة مبراجعة القانون 
الرتاث، ويه مراجعة Ýراعي اSور اEٔسايس �لرتاث يف حامية وحفظ ا¿ا¨رة 

  رافدا من روافد التمنية؛ -ٔ�ي الرتاث- الوطنية وجع~ 
ذ¾ هذه الس9نة مرشوع قانون �لك\وز إالçسانية احلية، 3لثا، ٔ�Nدد· ك

وهو مرشوع ذو  (Les trésors Humains vivants)ما Ïسمى اEٓن 
صZ �لرتاث الالمادي ومبهارات  اميل إالبداNات املمتزية يف الرتاث 

  الشفوي ويف جمال احلرف التقليدية؛
نية وطنية رابعا، كذ¾ هذه الس9نة اش9تغلنا Nىل ٕا داث بوابة ٕالكرتو

�لتعريف �مل5ٓnر التارخيية ) www.patrimoineculturel.ma(�لرتاث 
  Sى امجلهور الواسع؛

xامسا، كذ¾ هذه الس9نة مقنا ٕ� داث م\ظومة Xديدة جلرد الرتاث 
ي ــــــــــــوتوثيق ورمقنة هذا الرتاث �ملوازاة مع نظام معلومايت جغراف

)SIG: Système d’Information Géographique( ¾وكذ ،
  .2020ٕاNداد وثيقة مبثابة مرشوع توجهيات ٕاسرتاتيجية �لرتاث يف ٔ�فق 

تلمك، ٔ�هيا الس9يدات والسادة، العنارص اEٔساس9ية اليت متك\ا من 
ٕاNدادها xالل هذه الس9نة يف ٔ�فق مقاربة مشولية محلاية الرتاث، ويه 

مبشاركة اكفة  العمليات اليت س�iوج ٕان شاء هللا مبناظرة وطنية حول الرتاث
املتدxلني من قطاNات حكومJة ومؤسسات وxرباء وجممتع مدين، والهدف 

واليت " Ý2020راث "من هذه املناظرة هو ٕامتام خطة وطنية حتت Mسمية 
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س9تكون مبثابة رؤية وطنية مشولية لتمثني الرتاث الوطين املادي م\ه 
  .والالمادي، الطبيعي والثقايف

ش9تغلنا Nليه فهيم العمليات إالس9تع«الية اليت ٔ�ما املس9توى الثاين ا¿ي ا
  :مقنا هبا هذه الس9نة �لحفاظ Nىل Ýراثنا الوطين، فميكن تلخيصه فÍ ييل

Ýرممي املعامل واملواقع التارخيية واليت : ٔ�وال، تنفJذ مجموNة من الربامج
  ؛2012مليون درمه يف ٕاطار مزيانية  25خصصنا لها م�لغ د�ل 
ة الالزمة يف Xل املواقع واملباين التارخيية، وذ¾ من 3نيا، توفري احلراس

ويف هذا إالطار، مت . xالل ٕا�رام صفقات مع رشاكت مiخصصة يف احلراسة
 مؤخرا ٕاح�اط حماو� رسق حتفة ٔ�5رية رومانية من موقع ولييل؛

�xريا، ٕا داث حمافظات بعدد من املواقع التارخيية، ومن احملافظات ٔ
  :راجلديدة هذه الس9نة نذ¨

 حمافظة fمودا بتطوان، -

 حمافظة زليل بnٔصيZ؛ -

 حمافظة النقوش الصخرية �زا¨ورة والسامرة ولكممي؛ -
 .مث Ýزويد Xل املتاحف �اكمريات املراق�ة

 .وشكرا

    ::::الس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسة
اللكمة �لفريق ¯شرتايك يف ٕاطار التعقJب، . شكرا �لس9يد الوز�ر

  .تفضل

        ::::املس�شارة الس9يدة لطيفة الزيوايناملس�شارة الس9يدة لطيفة الزيوايناملس�شارة الس9يدة لطيفة الزيوايناملس�شارة الس9يدة لطيفة الزيواين
  . شكرا الس9يد الوز�ر Nىل هاذ املعلومات ا�يل تقدممت هبا

عندي مالحظة ٔ�ن ٔ�Æلب هاذ التدابري اليت حتدثمت عهنا يه تدxل 
  . سكوF مضن �ر·مج اليون 

حتدثمت Nىل مجموNة من إالجراءات ا�يل مقمت هبا وا�يل Æادي تقوموا هبا، 
Nة د�ل املباين ولكن ا�يل اح\ا كنطلبوه هو ٕاجراء مس9تع«ل، Eٔن اك�ن مجمو 

التارخيية ا�يل كهتدم، ٕاما بعامل الزمان ٔ�و بعامل الÉرش، واك�ن مجموNة من 
إالجراءات Æادي نتلكم Nلهيا، من بFهنا م�ال ٕاNادة ¯عتبار �لمدن العتيقة، 
اك�ن وا د الرب·مج ا�يل يف إالطار د�لو اك�ن بعض املنازل اEٓيZ �لسقوط 

ٓ بناء د�لها ٔ�و التعويض املادي، ٕاىل يمت الهدم د�لها ويعاود ال  �ويف . خر ذ¾
هاذ إالطار اكينة دور ا�يل يه ٔ�5رية يمت هدQا، Ýهيدموها، الناس تيقولوا 

ولكن هاذي .. درمه �ٓش Æادي ند�ر ٔ�· بدار ا�يل يه Æ5000ادي ·xد 
  .مسؤولية د�ل وزارة الثقافة

الح يف صفرو، ويف هذا إالطار، Æادي نقول بnٔن � تقريبا د�ل امل
اك�ن فJه Nدد من املنازل اليت هتدم، ٕاذا رجعت ٕاىل مدينة �ٓسفي Æادي 
نلقاو بnٔن Nدد من امل5ٓnر التارخيية طالها إالهامل، قرص البحر، تل اخلزف، 
ندويو م�ال Nىل دار السلطان متت رسقة وا د املدفع يف ظروف Æامضة 

ٕاخل، �ٕالضافة ٕاىل ذ¾ اك�ن وا د ... ها�يل قطع ؤ�xذ وا د اجلزء ¨بري م\
  . القصبة د�ل امحيدوش طالها إالهامل

واكينة وا د الاكرثة وÆادي نفiح قوس، هو ٔ�ن املد�ر العام �لربيد قام 
هبدم مقر الربيد يف �ٓسفي ا�يل نعتربه ٔ�يقونة ا�يل كتعطي جاملية لسا ة 

هذا . اث وطين¯س9تقالل، مت الهدم د�لها بدعوى ٔ�هنا Æري مرتبة كرت 
  . ٕاشاكل مطروح، اك�ن مجموNة من اEٔش9ياء ا�يل يه Æري مرتبة خصها Ýرتب

�عتقد ٔ�ن هذا Nذر ٔ�كرب من ز�، خنيل الوا�ة وهندم اSاxل، ٔ ·�ؤ
اNالش كهندQا اكمZ؟ يه ٕاذا مل Ýكن مرتبة مضن الرتاث الوطين فه½ي مرتبة 

  .�كري ¨هيدموهايف ا¿ا¨رة الشعبية، ولهذا السÉب Xاو يف الصباح 
يف اتصال مع السلطات احمللية حول من رخص هلم، قال ¾ اح\ا ما 
رخصناش هلم، ٕاذن اNالش؟ ٕاما عند· Ýراث ا�يل هو مرتب Æري محمي، 
وٕاما عند· بعض املسائل ا�يل اح\ا ما كرنتبوهاش، ٕاذا مسحت عندي 

، كنطلب وا د إالشارة، اك�ن وا د را ة الرحي رمبا س9هتدQا وزارة التجهزي
  .م\مك ٔ�ن تتدxلوا من ٔ�Xل ÝرتFهبا وطنيا

  .وشكرا

        ::::الس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسة
  .اللكمة �لفريق الفJدرايل يف ٕاطار التعقJب. شكرا

        ::::املس�شار الس9يد محمد دعيدNةاملس�شار الس9يد محمد دعيدNةاملس�شار الس9يد محمد دعيدNةاملس�شار الس9يد محمد دعيدNة
 .شكرا الس9يد الرئFس

 Z الوعي ٕاىل مر Z اص احلكومة خترج من مرx ،الس9يد الوز�ر
من امل5ٓnر ا�يل اليوم ت�ساقط، نذ¨ر مهنا  الفعل، ٕاىل مر Z ٕانقاذ وا د العدد

Nىل سJÉل املثال قرص البحر، هاذ املعلمة ا�يل تعود ٕاىل احلق�ة الربتغالية، 
ا�يل تعاين اليوم إالهامل التام، ما ÆادÏش نذ¨رش البناية نتاع الربيد، اخiفاء 
النصب التذاكري fسا ة واد ا¿هب ا¿ي خي+ ¿¨رى ر Z رNد الثانية، 

س9نة، قرص القايد FNىس �ن معر  42انطلقت من مدينة �ٓسفي ق�ل  اليت
  . العبدي مل يعد حيمل من هذا ¯مس Æري ٔ�طالل بدون عناية

 úش ا¿ي يتعرض لٕالهامل، هذا املßشفني مبراf رضحي يوسف �ن
العظمي ا¿ي حمك املغرب واEٔندلس ؤ�ذل قوات القش9تالني يف معركة 

N ندلس، �رقد الزالقة، ومتكن من القضاءEٔنة ملوك الطوائف يف اiىل ف
اليوم يف بناية مهتالكة بني حمطة �لبزن�ن وحمطة لوقوف احلافالت، يف 

قرص الباهية مبراßش، ا�يل وا د العدد من . اÆرتاب �ملدينة اليت ٔ�سسها
  . البنا�ت fعتو ترييب

¿¾، هذا Æري غيض من فJض، و�لتايل احلكومة، مر Z الوعي وهاذ 
جراءات ا�يل درتو والقوانني وكذا، اكينة ٔ�ش9ياء ال ت¤iظر، امل5ٓnر التارخيية االٕ 

ال ت¤iظر، و¿¾ عندمك وا د الصندوق نتاع مداخJل الصندوق الوطين 
 ~J2010مليون درمه س9نة  �282,75لعمل الثقايف وا�يل بلغت مداخ ،

خصو خيصص محلاية هذه امل5ٓnر ولصيانة املوروث الثقايف واحلضاري 
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  . �لمغاربة
  .شكرا الس9يد الرئFس

        ::::الس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسة
  . دقائق 4تفضل الس9يد الوز�ر يف . شكرا اليس دعيدNة

        ::::الس9يد وز�ر الثقافةالس9يد وز�ر الثقافةالس9يد وز�ر الثقافةالس9يد وز�ر الثقافة
  الس9يد الرئFس، 

�وال وا د التصحيح، لو عند· صندوق اSمع الثقايف ا�يل عندو ٔ
. مليون درمه لاكنت وزارة الثقافة يف  ا� ٔ�خرى 200مداخJل د�ل 

  . مليون درمه J20ل صندوق اSمع الثقايف ال تت«اوز مداخ 
املقاربة اليت ت��عهتا وزارة الثقافة هذه الس9نة قلت Nىل مس9تويني، 
املس9توى اEٔول هو اعتبار الرتاث مسؤولية امجليع، ومن هذا املنطق البد 

ٕاخل، وم\اظرة وطنية ...العمل Nىل ٕاطار مرجعي وهو امليثاق وتعديل القانون
دxالت لك مكو·ت اGمتع، املسؤولية لFست مسؤولية وزارة لتدقJق ت

الثقافة مبفردها، دور امجلاNات احمللية، دور اجلهات، دور قطاNات حكومJة 
�خرى، هذه مسؤولية وطنية ومن الرضوري ٔ�ن لك اEٔطراف يتحملوا ٔ

من هذا املنطق، اكن من الرضوري ضبط إالطار . املسؤوليات د�هلم
  . دي Ïسمح لنا �ش نتدxلو �كJفJة التقائيةالقانون ا�يل Æا

3نيا، Ýلكمت Nىل التدxالت ا�يل مقنا هبا هاذ الس9نة من ٔ�Xل صيانة 
  . مليون درمه من املزيانية د�ل الوزارة 25وÝمثني Ýراثنا وا�يل خصصنا لها 

، تعرفون بnٔن مشلك "قرص البحر"Ýلكممت Nىل بعض املشالك احبال 
رصيف امليناء ا�يل تÉىن يف الثالثي¤Jات، وا�يل هو مرتبط � "قرص البحر"

�صبح  اجز حيول دون تدفق اEٔمواج حنو الشاطئ، مما جعل ذوك ٔ
اEٔمواج تعود وÝرتبط مع هذا احلاجز وتعود جمددا لقرص البحر، مبعىن ٔ�ن 
التدxل من ٔ�Xل وقف هذا اÓهتديد البحري ال çس9تطيع املوا�ة د�لو 

  .ٕ�ماكنيات وزارة الثقافة
ذا مشلك ا�يل يتطلب التدxل د�ل قطاNات وزارية ودراسات ه

مدققة، Eٔنه مرتبط ٔ�وال مع رصيف امليناء ا�يل تÉىن يف الثالثي¤Jات وكذ¾ 
مع العر�ت د�ل نقل الكربيت ا�يل كتدوز يومJا، هو ا�يل جعل هاذ 

قرون ا�يل يف بعض العقود مع التطور  4القرص ا�يل بقي صامد ٔ�كرث من 
دي جعل بnٔن هناك معيقات ا�يل هددت هذا القرص، وحنن ¯قiصا

  .çش9تغل مع قطاNات حكومJة �ش çشوفو ¨يفاش نصيبو  ل لهاذ
سفي، �لفعل نطلب بقوة ٕاNادة بناء �ٓ Ýلكمتيو Nىل الربيد التارخيي د�ل 

و�لشلك املعامري السابق لهاذ املعلمة التارخيية، ما اكçش ميكن لنا نتدxلو 
ة ما اكن�ش مضن الالحئة د�ل الرتاث الوطين، وفوجùنا يف Eٔن هاذ املعلم

�كتو�ر، الشهر املايض، هبدم هاذ املعلمة، ومن هنا كنطالبو بقوة واللك ٔ
  .خصو اليوم يطالب �ريد املغرب N�ٕادة بناء هذه املعلمة التارخيية

Ýلكمتيو Nىل رضحي يوسف �ن fشفني، رضحي يوسف �ن fشفني رمبا 

هاذ البناية Æري fبعة لوزارة الثقافة يه fبعة لوزارة ٔ�خرى، كتعلموا ا بnٔن 
ولكن رمغ هذا كنîاولو نتدxلو مع الوالية �ش Nىل اEٔقل نقومو بعملية 

  .الصيانة
اجلديد ميكن نعلن Nليه اليوم، هو ٔ�ن اليوم اك�ن مرشوع مiاكمل 

املعلمة مiوافق Nليه لوزارة اEٔوقاف والشؤون إالسالمJة لرد ¯عتبار لهاذ 
التارخيية يف مدينة مراßش، يوسف �ن fشفني مبدينة مراßش، رمبا حىت 
وزارة الثقافة ا�يل مايش يف املسؤولية د�لها ويف جمال التدxل د�لها ٔ�و 
وزارة اEٔوقاف ما قام�ش �لالزم، اجلهة د�ل مراßش اكنت مطالبة �ش 

  .Ýكون رضوري Eٔن هاذي معلمة مؤسسة لهذه املدينة

        ::::يد رئFس اجللسةيد رئFس اجللسةيد رئFس اجللسةيد رئFس اجللسةالس9 الس9 الس9 الس9 
شكرا الس9يد الوز�ر، وçشكر الس9يد الوز�ر Nىل مسامهته القمية يف 

  . هذه اجللسة
ن¤iقل ٕاىل السؤال املوXه ٕاىل الس9يد وز�ر ¯قiصاد واملالية حول Ýراجع 

  . مؤرش الثقة حول املس9توى العام �لمعFشة
 اللكمة Eٔ د السادة املس�شار�ن من فريق اEٔصا� واملعارصة لتقدمي

  .السؤال، تفضل الس9يد املس�شار

        ::::املس�شار الس9يد Nابد شكJلاملس�شار الس9يد Nابد شكJلاملس�شار الس9يد Nابد شكJلاملس�شار الس9يد Nابد شكJل
  الس9يد الوز�ر،

  الس9يدة والسادة املس�شار�ن،
الس9يد الوز�ر، تبعا �لتعهدات احلكومJة الواردة برب·جمها والهادفة، Nىل 
املس9توى ¯قiصادي، ٕاىل حتقJق çس9بة منو قوي ومس9تدمي وم\تج لفرص 

Sىل دمع الطلب اN يل بتحسني القدرة الرشائية وتدعمي الشغل، يقومxا
¯س�Èر وNىل تقوية الطلب اخلار| اقiصاد� واGال ¯ج®عي �لتفاNل 
مع تصور امليثاق ¯ج®عي ا¿ي وضعه اGلس ¯قiصادي و¯ج®عي، 
وا¿ي يؤكد من �ة Nىل احلقوق اEٔساس9ية الكفZJ حبامية الكرامة إالçسانية 

راطية ¯ج®عية من �ة كام ينص Nلهيا اSس9تور، ومن �ة وم�ادئ اSميق
�خرى Nىل رضورة ٕاجياد قواNد حيرتQا امجليع من ٔ�Xل حتسني تú احلقوق ٔ

  . من الناحJة ¯ج®عية
وحسب ما Xاء يف مذ¨رة املندوبية السامJة �لتخطيط، فقد واصل 

الثاين من  مؤرش الثقة Sى اEٔرس املغربية Ýراجعه، مس«ال xالل الفصل
نقطة مقارنة مبس9تواه xالل الفرتة نفسها بني  5,1الس9نة اجلارية اخنفاضا بــــ 

  . نقطة مقارنة مع الفصل اEٔول من العام احلايل 2,2وبــــ  2011
واس�\ادا �لمصدر ذاته، تتوقع اEٔرس املغربية تدهور املس9توى العام 

نقط  2,2ا يقدر بـــ �لمعFشة، ٕاذ عرف الرصيد اخلاص هبذا املؤرش اخنفاض
  . نقطة مقارنة مع الفصل اEٔول والس9نة املاضية Nىل التوايل 1,9و

ما يه التدابري اليت س�µiذوهنا Sمع : ¿ا، çسائلمك، الس9يد الوز�ر احملرتم
  الطلب اSاxيل قصد حتسني القدرة الرشائية لٔ�رس املغربية؟
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  :الس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسة
  .مك الس9يد الوز�راللكمة ل. شكرا الس9يد املس�شار

        ::::الس9يد ìزار �ركة، وز�ر ¯قiصاد واملاليةالس9يد ìزار �ركة، وز�ر ¯قiصاد واملاليةالس9يد ìزار �ركة، وز�ر ¯قiصاد واملاليةالس9يد ìزار �ركة، وز�ر ¯قiصاد واملالية
  .شكرا الس9يد الرئFس

�ريد ٔ�وال ٔ�ن ٔ�شكر السادة املس�شار�ن احملرتمني من فريق اEٔصا� ٔ
واملعارصة Nىل هذا السؤال الهام، وا�يل يتعلق بوا د املؤرش Xديد هو 

  . مؤرش د�ل الثقة حول املس9توى العام �لمعFشة
يف تدxلمك اك�ن ٔ�رقام Xديدة ا�يل Æادي نذ¨رها لمك، بnٔن  وكام Xاء

�ٓالف  3هيم (حسب املندوبية السامJة �لتخطيط ا�يل تقوم هبذا البحث 
�رسةٔ( Zس9ئEٔذوا وا د العينة وانطالقا من ذ¾ يضعون بعض اx�، ٕاذن ٔ

وحسب اEٔجوبة اليت تعطى يÉ\ون هذا املؤرش، Eٔن هذا املؤرش فهو مايش 
يت ٔ�و مؤرش قJايس، هو م�ين ٔ�ساسا Nىل ¯نطباNات د�ل مؤرش حماس9با

  . املواطنني
ٕاذن كام Xاء يف تدxل الس9يد املس�شار احملرتم، هذا ¯نطباع يبني بnٔن 
اك�ن وا د ¯خنفاض مت Mسجي~ حسب هذه املذ¨رة �ل¤س9بة �لمس9توى 

  . العام �لمعFشة
تفرس هذا ويف الواقع هنا¾ العديد من املربرات اليت ميكن ٔ�ن 

  :¯نطباع
�وال، هنا¾ كام تعلمون هذه الس9نة وقع وا د الرتاجع يف احملصول ٔ

انعاكس Nىل اÓمنو ¯قiصادي ßلك،  هالزراعي، و�لتايل هذا اكن عند
وانعاكس كذ¾ Nىل احملصول �ل¤س9بة �لعامل القروي، و�لتايل �لمداخJل 

�ساس9ية من املواطننيد�ل الفال ة �ل¤س9بة لهذه الفùة اليت Mشلك çس9بة ٔ .  
من �ة ٔ�خرى، هنا¾ كذ¾ اEٔزمة اSولية، وا�يل يه بدٔ�ت تيكون 
عندها انعاكسات Qمة Nىل ¯قiصاد الوطين، وجتىل ذ¾ كذ¾ يف 
الرتاجع يف تطور الصادرات وÝراجع بعض الصادرات، م�ال يف جمال ال¤س9يج 

�ل¤س9بة �لقطاع  وقع كذ¾ Nىل ال�شغيل هٔ�و يف جمال إاللكرتونيك وعند
  . اخلاص

هنا¾ كذ¾، وهذه من بني املؤرشات ا�يل حسF\ا هبا، وهو ضعف 
يف القروض �ل¤س9بة لالس�Èر، و�لتايل هذا كذ¾ جيعل ٔ�ن فرص الشغل 
وتبني من xالل اEٔرقام د�ل املندوبية السامJة �لتخطيط، ففرص الشغل 

  .البطا� قلت اشوية، وهذا اكن عنده انعاكس سليب Nىل çس9بة
ولكن يف نفس الوقت اك�ن معطيات ٔ�خرى ا�يل ٔ�عطهتا املندوبية 
السامJة �لتخطيط ا�يل كتبني بnٔن اك�ن نوع من التناقض، نعطي ٔ�وال النقطة 
اEٔوىل وا�يل يه تتعلق ٔ�ساسا �الس9هتالك حسب املندوبية د�ل 

  . هذه الس9نة %4التخطيط، ف¤س9بة ¯س9هتالك سرتتفع ب¤س9بة 
ثانية كذ¾ الرضيبة Nىل القمية املضافة اSاxلية ارتفعت بــــ النقطة ال 

  . ٕاىل ممت شهر ٔ�كتو�ر 3,5%

3نيا، ال¤س9بة د�ل التضخم هو ا�يل عندو وقع Nىل القدرة الرشائية 
اEٔشهر اEٔوىل من هذه الس9نة فه½ي مل تفت  10د�ل املواطنني، ففي 

1,2%.  

        ::::الس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسة
  اك تعقJب الس9يد املس�شار؟هن. شكرا الس9يد الوز�ر

        ::::املس�شار الس9يد Nابد شكJلاملس�شار الس9يد Nابد شكJلاملس�شار الس9يد Nابد شكJلاملس�شار الس9يد Nابد شكJل
  .شكرا الس9يد الوز�ر

فعال اجلواب د�لمك مفJد، ولكن، الس9يد الوز�ر، ا�يل تيدفعنا، حنن يف 
اEٔصا� واملعارصة، �ش نطرحو سؤال احبال هذا هو اليش ا�يل ما 

è د·شXتفسري، ال اح\ا وال املغاربة و .  
 القوة الرشائية، بال ما نعطيمك التفسري ام\ني مفيل تنصيبو اخنفاض يف

ما|، هاذ اليش رامك تتعرفوه وقلتوه، ويف نفس الوقت تنصيبو الكساد 
عند املنتج، و�خلصوص الفال� ا�يل Ýمييش �لسوق �ٕالنتاج د�لو يعرضو 
�لبيع وما تيوXدش فJه حىت النصف د�ل اÓمثن �ش تقام Nليه، هذا هو 

  . غينا نعرفوهالتفسري ا�يل اب 
�· كنت ٔ�متىن بnٔن س9ياسة حبال هاذي Eٔنه صعبة، Eٔنه ٔ�مه يشء هو ٔ
املغاربة، املغاربة ما تيطلبوش يش  اXة، تيقول ¾ هللا خيليك ٔ�· ابغيت، 
اعطيين الفلوس �ش çرشي ·لك وçرشب ونتداوى، ميل ما اعطيناهش 

è و نقصنا�تج ا�يل هو ، وما صاfش �ش Ïرشي، وXا من �ة ٔ�خرى املن ٔ
عندو اEٔرض وا�يل هو تيفلح وا�يل هو كFس�مثر ومييش �لسوق ويعرض 
املنتوج د�لو، وما يصيÉش فJه حىت النص د�ل اÓمثن د�ل التلكفة، فابغينا 

  .نعرفو التفسري
بF" اح\ا يف الترصحي د�ل احلكومة د�لمك، الس9يد الوز�ر، ما اكçش 

جلنة فوق القصور، وكنا ìمتىن بnٔننا Æادي ¨يتقال لنا هكذا، اكن تيÉ\يو لنا ا
نعFشو يف وا د الرفاهية وما ÆادÏش نعFشو يف هاذ ¯حiياج، ولكن اEٓن 
الواقع ¨يفاش Æادي نفرسوه �لشعب، وهذا هو ا�يل فرض Nيل يف اEٔصا� 

  .واملعارصة �ش نطرح هاذ السؤال Nىل الس9يد الوز�ر

        ::::الس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسة
  . مة لمك الس9يد الوز�راللك. شكرا الس9يد شكJل

        ::::الس9يد وز�ر ¯قiصاد واملاليةالس9يد وز�ر ¯قiصاد واملاليةالس9يد وز�ر ¯قiصاد واملاليةالس9يد وز�ر ¯قiصاد واملالية
  .شكرا الس9يد الرئFس

شكرا الس9يد املس�شار Nىل التعقJب، وطرحمت ٔ�س9ئN Zدة من xالل 
ابغيت فقط ٔ�ن ٔ�ذ¨ر بnٔن احلكومة فه½ي ملزتمة مبا Xاء به الترصحي . التعقJب

مت تنفJذ ما  احلكويم، ويف هذا إالطار نذ¨ر بnٔن �ل¤س9بة �لحوار ¯ج®عي
مليار د�ل  X12اء يف احلوار ¯ج®عي يف هذه الس9نة يف قانون املالية، 

اSرمه اكنعاكسات د�ل احلوار ¯ج®عي �ش حنس9نو ظروف العFش 
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د�ل املوظفني، وكذ¾ �ل¤س9بة �لز�دة يف احلد اEٔدىن لٔ�جور يف القطاع 
  .يف يوليوز املايض %5اخلاص، ا�يل Ýزادت 

الثانية كذ¾، دمع املواد اEٔساس9ية، ابغيت ٔ�ذ¨ر بnٔن هاذ الس9نة  النقطة
Æادي يوصل اSمع، رمغ الز�دة ا�يل تدارت يف اEٔسعار،  2012س9نة 

مليار د�ل اSرمه، ٕاذن جمهود ¨بري تتقوم به اSو�،  Æ52ادي توصل لــــ 
�لنا، ميل تنقولو اSو� راه اح\ا مجيع، Eٔن هاذو اEٔموال د�ل الرضائب د

و�لتايل ا�يل تريجعو يف ٕاطار دمع املواد اEٔساس9ية �ش �كون حتسني 
�ي -القدرة الرشائية وتقليص Ýلكفة املعFشة ا�يل جعل ٔ�ن çس9بة التضخم ٔ

  .يف اEٔشهر اEٔوىل من هذه الس9نة %1,2ال تتعدى  -الز�دة يف اEٔسعار
ا�يل النقطة الثالثة كذ¾، تيخصنا نذ¨رو بnٔن، وXاء يف التعقJب 

لفقراء �طرحمت، الرب·مج اEٔسايس د�ل املساNدة الطبية ا�يل هو موXه 
�ساسا والفùات املعوزة، وا�يل ٔ�عطى انطالقiه Xال� املú يف مارس ٔ
املايض، اليوم وصلنا ٕاىل مليون ونصف د�ل الفقراء ا�يل عندمه بطاقات، 

و�xذوا وبفضل هذه البطاقات Æادي ميكن هلم ميش9يو يتداواو �Gان 
اEٔدوية �Gان، ٕاذن الس9ياسة الصحية مو�ة لهذه الفùات الضعيفة قد 

  .انطلقت وتعمم
ؤ�xريا، Ýلكممت Nىل إالشاكلية ا�يل يه مطرو ة �ل¤س9بة لٔ�سعار، هنا 
فقط ٔ�ذ¨ر بnٔن اك�ن مرشوع Qم ا�يل تقدم\ا فJه، وزارة الفال ة ووزارة 

�سواق امجلZ ا�يل Æادي يعطي  اSاxلية ووزارة الت«ارة، هو د�ل ٕاصالحٔ
�ن نقلصو من Nدد الوسطاء وجيعل ٔ�ن الفالح Ïس9تفJد من حتسني اxSل ٔ
د�لو، واملواطن Ïس9تفJد كذ¾ من التقليص د�ل اEٔسعار د�ل 

  .¯س9هتالك
  .وشكرا

        ::::الس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسة
شكرا الس9يد الوز�ر، وçشكر الس9يد الوز�ر Nىل مسامهته يف هذه 

  .اجللسة
الرئاسة �رسا� من الس9يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان توصلت 

واGمتع املدين حول حتبيذ وز�ر الشؤون اخلارجJة بتxٔnري السؤال الشفه½ي 
  .الوحJد املوXه è ٕاىل �ٓخر اجللسة

ن¤iقل ٕاىل اEٔس9ئZ املو�ة ٕاىل قطاع التجهزي والنقل، والسؤال اEٔول 
اللكمة Eٔ د السادة . ة الس9ياقةحول الفحص الطيب �لحصول Nىل رخص

 .املس�شار�ن من فريق التجمع الوطين لٔ�حرار، تفضل

        ::::املس�شار الس9يد حلسن العوايناملس�شار الس9يد حلسن العوايناملس�شار الس9يد حلسن العوايناملس�شار الس9يد حلسن العواين
  .fسم هللا الرمحن الرحمي

  .شكرا الس9يد الرئFس
  السادة الوزراء،

  السادة املس�شارون احملرتمون،

الس9يد الوز�ر، بعد صدور مدونة السري اجلديدة، تبني ٔ�ن الفحص 
يب �لحصول Nىل رخصة الس9ياقة بدٔ� يعرف العديد من التعرثات Sى الط

املراكز اØتصة بذ¾، حJث ٔ�صبحت املواعيد اليت تعطهيا هاته املصاحل 
�شهر، اليشء ا¿ي è انعاكسات سلبية Nىل املواطنني  3تصل ٕاىل قرابة ٔ

  . وملفاهتم اليت تبقى ح�Fسة الرفوف
العامالت واEٔقالمي ٕاىل اع®د  لول  وقد معدت املصاحل الطبية يف خمتلف

ÝرقJعية لت«اوز هذا ¯كتظاظ، وذ¾ �النفiاح Nىل عيادات xاصة لكهنا مل 
تف �لغرض، Nلام ٔ�ن هذا ¯نفiاح Ýرك ¯نطباع �لمواطنني Nىل ٔ�ن هناك 
احiاكر Ïس9يطر Nىل هذا العقد الطيب الرضوري �لحصول Nىل رخصة 

  .الس9ياقة
السري، çسائلمك، الس9يد الوز�ر احملرتم، عن وٕالجناح ورش مدونة 

إالجراءات اليت تنوون اختاذها ل�رسيع وترية ٕاجناز امللفات اخلاصة �لفحص 
الطيب من ٔ�Xل احلصول Nىل رخصة الس9ياقة مع ا رتام م�دٔ� ÝاكÜ الفرص 
�لجميع عند ٕاعطاء هذا الفحص الطيب Eٔي �ة، Nلام بnٔن Ýاكفؤ الفرص 

  .ينص Nليه اSس9تور
  .شكرا الس9يد الوز�ر

        ::::الس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسة
  .اللكمة لمك الس9يد الوز�ر. شكرا الس9يد املس�شار

        ::::الس9يد عبد العز�ز ر�ح، وز�ر التجهالس9يد عبد العز�ز ر�ح، وز�ر التجهالس9يد عبد العز�ز ر�ح، وز�ر التجهالس9يد عبد العز�ز ر�ح، وز�ر التجهزيزيزيزي والنقل والنقل والنقل والنقل
  .Ïسم هللا الرمحن الرحمي

  الس9يد الرئFس،
  الس9يد الوز�ر،

  السادة املس�شار�ن،
ش ٔ�شكر الفريق احملرتم Nىل طرح هذا السؤال، ولكن يه م\اس9بة �

نذ¨ر ٔ�نه مدونة السري مرت Nلهيا ما يقارب من الس9ن�ني د�ل التزنيل 
  . د�لها، س9ن�ني وشوية، ويه م\اس9بة �لتnٔمل

س9بق لنا ٔ�نه راسلنا مجيع املهنيني بدون اس9ت�\اء، وراسلنا مجيع الفرق 
الربملانية �ش يعطيو· املالحظات د�هلم Nىل مدونة السري، اxذينا هاذ 

Xاهزة هذه املالحظات ليك ٕان شاء هللا س9تكون حمور  املالحظات، اEٓن
نقاش وحوار مع اكفة الفاNلني �ش ميكن لنا ندxلو التعديالت ا�يل يه 
Qمة فÍ يتعلق مبدونة السري، يف ¯جتاه �لطبع د�ل السالمة الطرقJة 

  .ولكن ٔ�يضا يف اجتاه مصلîة املهنيني ومصلîة املواطنني
�عامل العقالء بطبيعة احلال ما ÆادÏش ٔ ،è ن ال معىنEٔ نغريو لكيش

مزنهة عن العبث، اك�ن بعض اEٔمور ا�يل يه اكنت حمل نقاش، وا�يل 
  . توافق\ا مع اكفة الفاNلني

وارتباطا �لسري والنقل ومدونة السري هناك xدمات، ما çسمهيا حنن 
ات خبدمات النقل، فهيا املراكز د�ل ال�سجيل fبعة �لوزارة، فهيا اخلدم
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  .د�ل الفحص التقين، س9يارات التعلمي، وا د العدد د�ل اEٔمور
كام ٔ�xربÝمك سابقا، م\ذ إالNالن عن املnٔذونيات د�ل النقل وهاذي 
�لرٔ�ي، Eٔن الناس �روجون [ما مع اEٔسف مغرضا، ٔ�نه اكتفJنا فقط 
ب¤رش املnٔذونيات، هذا واجب دس9تور� ٔ�ن ن¤رشمه، ولكن م\ذ ذ¾ احلني 

قرارات مiعددة، اكن ٔ�ول قرار ٔ�صدر·ه، �التفاق مع الس9يد وز�ر  ٔ�صدر·
الصîة، هو ٔ�ن يصبح جمال الفحص الطيب مفiو ا، وابدينا �ملر Z اEٔوىل 
�نه شكون اEٔطباء ا�يل هام مس9تعد�ن يف القطاع اخلاص، ا�يل وصلنا اEٓن ٔ

ن طبFب، �ٕالضافة �لمراكز العمومJة، ا�يل اك N181ىل الصعيد الوطين 
¨يكون معني مركز وا د يف املدينة، فامشF\ا يف ¯جتاه د�ل حتسني 

  .اخلدمات املرتبطة
اEٓن التوXه Sى احلكومة، وxاصة Sى الس9يد وز�ر الصîة بت¤س9يق 
مع وزارة التجهزي والنقل، ٔ�ن نعمم هذه العملية ؤ�ن تصبح مفiو ة، بطبيعة 

  . احلال �ش çسهلو العملية Nىل املواطنني
هذا جزء من م\ظومة مiاكمZ د�ل إالصالح د�ل اخلدمات لكن 

è ·دفرت حتمالت، الفحص التقين  املرتبطة �لنقل، تعلمي الس9ياقة در
ش9باكت Xديدة ودفرت حتمالت، اEٓن مراكز ال�سجيل اEٓن Æادي ندxلو 
ملر Z التîديد د�لها، ومث ٔ�يضا مع وزارة الوظيفة العمومJة çش9تغل مع 

مرات ابغينا نFرسها  3ية Nىل مجيع اخلدمات مبا فهيا اEٔداء، ¨يnٔدي وزارة املال 
Nىل املواطنني، املهم الهدف هو ٔ�نه �xذ اخلدمة بnٔقل لكفة �ل¤س9بة 

ٕان شاء هللا س9نعمم هذه  �2013لمواطنني وبnٔقل �د، ¨ونوا مniٔكد�ن يف 
 .     العملية وس9نصلح مجيع اخلدمات املرتبطة �لنقل

        ::::لسةلسةلسةلسةالس9يد رئFس اجل الس9يد رئFس اجل الس9يد رئFس اجل الس9يد رئFس اجل 
 .ٕاذن يف ٕاطار التعقJب، تفضل. شكرا

        : : : : املس�شار الس9يد حلسن العوايناملس�شار الس9يد حلسن العوايناملس�شار الس9يد حلسن العوايناملس�شار الس9يد حلسن العواين
  .شكرا الس9يد الرئFس

الس9يد الوز�ر، çشكرمك Nىل إالXابة وNىل التوضيîات اليت ٔ�دليمت هبا، 
اح\ا ما عند·ش شك ٔ�بدا ٔ�ìمك ميل تعي¤مت Nىل رٔ�س هذه الوزارة ؤ�نمت 

يف ظروف ٔ�حسن �ل¤س9بة كتد�روا �دمك �ش Ýكون اخلدمات مiوفرة 
  .�لمواطنني

Æري ا�يل جعلنا ٔ�ننا نثري هذا السؤال وهو لٔ�سف ٔ�صبح وا د العرف 
اEٓن، وٕان اكن يف وزارÝمك ٔ�و يف �يق الوزارات، وا د العرف هو ٔ�ن 
املغريب فني ما مىش يؤدي تي«رب ¯كتظاظ، امىش يؤدي الكهر�ء تي«رب 

¯زد ام، امىش Ïس«ل بعض ¯زد ام، امىش يؤدي الرضيبة ¨ي«رب 
  .اEٔش9ياء تيلقى ¯زد ام، امىش يؤدي Nىل الرخصة تيلقى ¯زد ام

ٕاذن هاذي نظرة اSو� املغربية بو دها ا�يل كتوفر بnٔن املواطن �غي 
è و� ما كتوفرشSن  يعطي الفلوس �+و� وا�الرشوط املالمئة، كنعتقد ٔ

  .العاملهاذي ظاهرة ¨يعFشوها املغاربة بو دمه يف 

Nىل هذا اEٔساس كذ¾ �ل¤س9بة لهذه الوثيقة، اح\ا ك¤شوفو ببعض 
�وال ما هامش حىت 5ٔ�و  4املدن تعينوا بعض اEٔطباء ا�يل هام ٔ ،

مiخصصني، عندمه الطب العام، يف  ني ٔ�ن الفرصة لالس9تفادة خصها 
تطرح مجليع اEٔطباء ا�يل مؤد�ن ا�Eٔمن القانونية وxاصة ذوي ¯خiصاص 

، ìمتىن 2013¿¾، ت¤شكرومك ٔ�ìمك Æادي تفعلوا هاذ القضية xالل . مهنم
  .çشوفو ذاك اليش Nىل ٔ�رض الواقع

  .وشكرا

        ::::الس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسة
 .اللكمة لمك الس9يد الوز�ر. شكرا �لس9يد املس�شار

        ::::الس9يد وز�ر التجهالس9يد وز�ر التجهالس9يد وز�ر التجهالس9يد وز�ر التجهزيزيزيزي والنقل والنقل والنقل والنقل
�· مiفق مع الس9يد املس�شار، بطبيعة احلال Eٔن هذه قضا� د�ل ٔ

ة، Æري ¨ونوا مniٔكد�ن اEٓن احلكومة ومن xالل وزارة الوظيفة العمومJة اEٔم
ومعها وزارة املالية وÆريها من الوزارات çش9تغل جبهد ¨بري Xدا من ٔ�Xل 

  .ختفJف العبء Nىل املواطن
حرام ٔ�ن املواطن �ش حيصل Nىل وا د الوثيقة مير Nرب مسا¾ وعرة، 

ف\حن çش9تغل Nىل هذا اGال، . ؤ�حJا· Nليه حتدي املسا¾، فال جيوز
�مام الرٔ�ي العام وم\تخيب اEٔمة واملس�شار�ن احملرتمني ا�يل ٔ èقو�ؤ�ي مقرتح ٔ
ممكن خيفف العبء Nىل املواطن اح\ا رهن إالشارة، يف اGال ا�يل كنتحمل 

  .مسؤوليته ولكن يف اكفة اGاالت
هذا  س9نعممها ٕان شاء هللا، Nىل اعتبار ٔ�ن.. يف هاذ القضية د�ل

الطبFب هو مؤدي القسم ويتحمل ٔ�مانة، فٕاذن ال داعي ٔ�ن نفضل بني 
طبFب وطبFب، ٕاال ٕاذا اكنت بعض اEٔمور مرتبطة �لتخصص، هذه 

  .س9نxٔnذها بعني ¯عتبار

        ::::الس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسة
  .شكرا الس9يد الوز�ر

اللكمة . منر ٕاىل السؤال الثاين موضوNه صندوق جتديد حظرية النقل
 .س�شار�ن من الفريق اSس9توري، تفضل لÉسط السؤالحلد السادة امل 

        ::::املس�شار الس9يد املس�شار الس9يد املس�شار الس9يد املس�شار الس9يد QQQQدي زر¨ودي زر¨ودي زر¨ودي زر¨و
  .fسم هللا الرمحن الرحمي

  الس9يد الرئFس،
  السادة الوزراء، 

  ٕاخواين املس�شار�ن،
الس9يد الوز�ر، مت ٕا داث صندوق دمع حظرية الشاح\ات والس9يارات 

، واس9تÉرش· xريا املس9تعمZ �لنقل امجلاعي والسلع ٕا�ن احلكومة السابقة
واس9تÉرش املهنيون xريا لهذا الصندوق، Eٔنه ٔ�ىت �جلديد ؤ�ىت بطرق 

  .Xديدة يف املعامZ مع املهنيني
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لكن، الس9يد الوز�ر، Xاءت احلكومة اجلديدة، حكومة م®سكة 
وقوية، هللا يبارك ومسعود، ìمتىن لمك التوفJق ٕان شاء هللا، ا�يل وقع، 

الصندوق حلد الساNة مجمد، واقف، املهنيون  الس9يد الوز�ر، هو ٔ�ن هاذ
Ïش9تكون، طرق\ا الزالت تعرف الك�ري من احلوادث fسÉب الشاح\ات 

Zل مجة، مشالك مجة، ¯س9تفادة قليJالقدمية والس9يارات القدمية، عراق .  
الناس املهنيون اEٓن القرار ممركز يف الر�ط، اجلهات لكها مل Mس9تفد وال 

الصندوق، �لرمغ ٔ�نه الصندوق Qم، رصدت è  اس9تفادة وا دة من هذا
طائZ وXاب مرشوع Qم، لكن حلد الساNة، الس9يد الوز�ر،  اSو� ٔ�مو¯

  .ا�يل شف\ا هو املزيد من العراقJل، مزيد من املشالك والناس مازالت ت¤iظر
ما س9تقوم به وزارÝمك حللZî هذا الصندوق ليxٔnذ اGرى ا�يل كنا 

  ابغيناه مييش فJه؟
  .وشكرا

        ::::الس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسة
  .اللكمة لمك الس9يد الوز�ر. شكرا الس9يد املس�شار

        ::::الس9يد وز�ر التجهالس9يد وز�ر التجهالس9يد وز�ر التجهالس9يد وز�ر التجهزيزيزيزي والنقل والنقل والنقل والنقل
  الس9يد الرئFس، 
  الس9يد الوز�ر، 

  السادة املس�شار�ن، 
�شكر الفريق احملرتم واملس�شار احملرتم Nىل هذا السؤال وNىل هذا ٔ

  .املوضوع �خلصوص
�xرب بnٔنه جتديد احلظرية هو هيم  كام يف العمل هذه فقط م\اس9بةٔ

الشاح\ات د�ل نقل البضائع وهيم النقل املزدوج يف العامل القروي، Æري �ش 
  . الطا¨س9يات/نوحض، وهيم ٔ�يضا بطبيعة احلال النقل

فميكن يل نوحض ٔ�نه ما اكي¤ش صندوق xاص بت«ديد احلظرية هكذا، 

ن يف ٕاطار اك�ن يعين ما Ïسمى بصندوق موا¨بة ٕاصالح النقل، فٕاذ
املفاوضات ا�يل اكنت بني احلكومة السابقة وبني املهنيني، املدونة البد ٔ�ن 
Ýكون لها ٕاجراءات مصاح�ة، من مضن إالجراءات املصاح�ة ٔ�ن Ýكون 
عقود �ر·مج مع اكفة القطاNات، نقل البضائع، النقل اSويل، نقل 

اقة، ٕاىل Æري املسافر�ن، وÆريه من اEٔنواع د�ل النقل، وحىت مدارس الس9ي
ذ¾ وتعلمي الس9ياقة، مث ٔ�ن �كون هناك هاذ الصندوق د�ل موا¨بة النقل 
من مضنه ا�يل ¨يقوم �Sور د�ل التكو�ن، ا�يل ¨يقوم �Sراسات، ا�يل 
تياxذ xرباء �ش ميكن هلم يوا¨بوا معلية التزنيل د�ل املدونة، ومضن هذا 

  .يد احلظريةالصندوق ¨ياxذ وا د ال¤س9بة �ش كمتيش لت«د
 ٔEة ر ميكن يل نقول لمك �ش نضبط اNقام، ميكن يل نقول لمك حلد السا

عربة، مبعىن ٔ�نه  900يعين ميكن يل ٔ�ن ٔ�قول لمك نعطيو ٔ�نه مل نت«اوز 
  .الرب·مج جJد، لكن معلية ¯س9تفادة م\ه مل Ýكن Nامة

ؤ�ثناء ا�لقاءات د�يل مع املهنيني، بطبيعة احلال اك�ن لقاءات حسب 

 قطاع ؤ� دثت كتابة fبعة �لس9يد الوز�ر ا�يل يه تتابع احلوار مع لك
تnٔسFس اGلس الوطين  2013املهنيني، وعند· ٕان شاء هللا س9يكون س9نة 

  .وابدينا وا د اSراسة ٕاسرتاتيجية يف وا د العدد د�ل جماالت النقل
ميكن نقول لمك هاذ امللف سرناجعه �ش çشوفو ٔ�ش9نو يه ٔ�حسن 

çشجعو الناس Ïس9تافدوا من هاذ الرب·مج ا�يل دا�راه اSو�  وس9يZ �ش
  .وهاذ التعاقد �ش ند�رو معلية د�ل جتديد احلظرية

  .وشكرا

  :الس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسة
  .هناك تعقJب الس9يد املس�شار؟ تفضل. شكرا الس9يد الوز�ر

        ::::املس�شار الس9يد املس�شار الس9يد املس�شار الس9يد املس�شار الس9يد QQQQدي زر¨ودي زر¨ودي زر¨ودي زر¨و
  .شكرا الس9يد الرئFس

  الس9يد الوز�ر،
كنعرفو بnٔن احلكومة تبذل جمهود، لكن، الس9يد الوز�ر، احلقJقة اح\ا 

إالشاكلية هو ٔ�نه ٕارشاك املهنيني، هذا الصندوق Qم واحللول ا�يل Xاء هبا 
Qمة، ولكن املشلك فني وقع؟ وقع يف ٔ�نه هناك ٔ�موال طائZ مجمدة والناس 
Mش9تيك، ٕاذن اشكون ا�يل Æادي حيل هذه املشلكة؟ احلكومة �لطبع، 

يه ا�يل خصها حتل املشلكة، املسؤولية مسؤوليتمك ان® مايش وزارÝمك 
  .مسؤولي�\ا اح\ا، اح\ا ا�يل Nلينا ن¤هبمك

الس9يد الوز�ر، الناس �Æني حتل هذه املشلكة، نذ¨ر ¾ املهنيني د�ل 
 ZxاSو من ا�النقل، النقل دا� الس9يد ¨يجيب الشاح\ة د�لو من العيون ٔ

�شهر ٔ�و  6مجة، �ش يوصل خصو Nىل اEٔقل وال من ٔ�اكد�ر يعين عراقJل ٔ
�شهر �ش يوصل �لر�ط، فني ¨يوصل �لر�ط ¨ياxذ بون، البون كتقول  7ٔ
è  و  80سري شد الشاح\ة بــــ�مليون، هذاك البون اNالش  90مليون ٔ

هاذ الس9يد ٕاذا ابغى يغادر امليدان، اح\ا ابغينا احلكومة Mرسع حبل 
د ختلصوه، جييب الشاح\ة القدمية د�لو إالشاكلية، وال�رسيع ٔ�نه الس9ي
è ديدة،  وتعطيوه ذاك البون ختلصوهX رشي هو شاح\ةÏ فلوس، ٕاما مييش

ٕاما يغادر ذاك املهنة ٕاذا ما ابغاش خيدم يف هذاك امليدان، Eٔنه هاذي يه 
احللول، احلل هو يف ٕارشاك املهنيني وإالنصات هلم، هذا هو احلل، مايش 

  .ارات، ال�م يف �ة والواقع يف �ة ٔ�خرىاحلل خطا�ت وكتب وقر 
Nىل الصعيد الوطين، هذا  900، 900ٔ�نت قلت، الس9يد الوز�ر، دا� 

  . رمق ضئيل وضئيل وضئيل Xدا
ٕاذن اح\ا عند· ٔ�مل ¨بري فJمك، الس9يد الوز�ر، واملهنيون عندمه ٔ�مل 

اح\ة ¨بري �ش xfذوا بعني ¯عتبار Nىل اEٔقل ا�يل ابغى يغادر جييب الش
�و احلافZ و�xذ فلوسو وهللا يعاونؤ.  

        .شكرا

  :الس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسة
  .تعقJب الس9يد الوز�ر. شكرا الس9يد املس�شار
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  :الس9يد وز�ر التجهالس9يد وز�ر التجهالس9يد وز�ر التجهالس9يد وز�ر التجهزيزيزيزي والنقل والنقل والنقل والنقل
Nىل ٔ�ية  ال ٔ�· فهمت القصد د�ل الس9يد املس�شار، يعين اخلطا�ت 

ا كناxذو يف وال�م يف �ة والواقع يف �ة، اح\ا امحلد } ميل جJنا واح\
القرارات وكنîاولو نصلحو، املهم هللا جييب لنا العو�ن �ش منش9يو 
لٔ�هداف د�لنا، اح\ا مقرر�ن واكينة ٕاجراءات واكينة قرارات واك�ن ٔ�عامل 
واك�ن �رامج واك�ن تواصل مع املهنيني، سواء ا�يل مس�مثر�ن، ا�يل شاريني 

ني، xاصة السائقني، احلافالت ٔ�و الشاح\ات ٔ�و كذا ٔ�و ا�يل هام شغال
  . فاك�ن حوار

طبيعة احلال ٔ�نمت كتعرفوا هاذ القطاع، قطاع فJه اخiالالت كثرية وفJه 
مشالك كثرية، واملتدxلني Nددمه كثري، و�لتايل حنن حناول ما ٔ�مكن ٔ�ننا 

  . نوازيو
�xربÝمك مك من مرة، السادة املس�شار�ن، ٔ�ن العملية د�ل إالصالح اليت ٔ

ا ثالث ٔ�بعاد، ختدم ٔ�وال مصلîة الوطن و¯قiصاد الوطين كنقومو هبا فهي
والنقل Qم، وخيدم مصلîة املهنيني، Eٔهنم ابغينا �زيدوا Ïس�مثروا و�رحبوا 

  . ويد�روا xدمات جJدة، ومصلîة املواطن ا¿ي Ïس9تفJد من هذه املصلîة
ٕاذن هذه الثالثية çش9تغل Nلهيا و�ش توصل لوا د املعاد� Ýريض هذه 

ثية، راه مايش يش  اXة ا�يل يه سهZ، لكن ٕاذا اكنت هناك الثال
مقرت ات، هاذ املوضوع د�ل جتديد احلظرية ·xدوه بعني ¯عتبار، اكنت 
قد طرحت الفكرة ٔ�نه بدال ما نعطيوه و�xذ البون وجيي حىت الر�ط ٔ�وال 
يبدا �xذو Nىل املس9توى احمليل، وهاذ اليش اح\ا Æادي منش9يو لو وكنوXد 

لجهوية Nىل مس9توى الوزارة، واكن مطروح ٔ�يضا ٔ�ن ٕاماكنيات اخلروج من � 
القطاع عن طريق هذه املنîة، هاذي �يق كنفكرو فهيا، Eٔنه Æري مضمونة، 
نفكر فهيا ونناقشها مع املهنيني ٕاذا اكنت Qمة �ل¤س9بة لالقiصاد الوطين 

املوضوع، و�لقطاع و�لسالمة الطرقJة مفمكن ٔ�ن احلكومة تبادر ٕاىل هذا 
�س�شري مع وزارة املالية وçشوفو إالماكنية د�ل التطبيق د�لهأ.  

        ::::الس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسة
  . شكرا الس9يد الوز�ر

السؤال الثالث موضوNه اçسîاب بعض الرشاكت اSولية �لنقل اجلوي 
اللكمة Eٔ د السادة املس�شار�ن من فريق التجمع، . من السوق الوطنية

  .يد اليس لعلجتفضل الس9يد املس�شار، ز 

        ::::املس�شار الس9يد حلبFب لعلاملس�شار الس9يد حلبFب لعلاملس�شار الس9يد حلبFب لعلاملس�شار الس9يد حلبFب لعلجججج
  الس9يد الرئFس،

  .fسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Nىل ٔ�رشف املرسلني
  الس9يد الوز�ر، 

  إالخوة املس�شار�ن،
�وXه هذا السؤال يف وقت عرف املغرب فJه اس�Èرات ¨برية Nىل ٔ

· يعرف وÏشهد مس9توى املطارات �ملغرب، ٕاال ٔ�ن النقل اجلوي يف بالد

مشالك مiعددة، ٔ��رزها اçسîاب بعض رشاكت النقل اجلوي اSويل من 
السوق املغريب، جراء ٕاجراءات الز�دة Æري املرتق�ة يف الرسوم واليت فرضها 

  . املكiب الوطين �لمطارات مؤخرا Nىل القطاع
وتعلمون جJدا، الس9يد الوز�ر، اSور الك�ري ا¿ي تلعبه هذه الرشاكت 

X�ل حتسني اخلدمات وكذ¾ دمع جمال النقل اجلوي الوطين وxلق من ٔ
Nىل ¯قiصاد  -ال حما�- تنافس9ية يف هذا اGال احليوي، وا¿ي س9يؤ5ر 

  . الوطين وNىل رٔ�سها القطاع الس9يا�
الس9يد الوز�ر، هل لمك معلومات ٔ�و دراسة Nىل وقع هذا ¯çسîاب 

  Nىل ¯قiصاد الوطين؟
  ات اليت س�µiذوهنا من ٔ�Xل  ل هذه إالشاكلية؟ 3نيا، ما يه إالجراء
  .شكرا الس9يد الوز�ر

        ::::الس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسة
  .اللكمة لمك الس9يد الوز�ر، تفضلوا. شكرا

        ::::الس9يد وز�ر التجهالس9يد وز�ر التجهالس9يد وز�ر التجهالس9يد وز�ر التجهزيزيزيزي والنقل والنقل والنقل والنقل
  الس9يد الرئFس،
  الس9يد الوز�ر، 

  السادة املس�شار�ن،
  . çشكر الفريق احملرتم Nىل طرح هذا السؤال

. يات وìرجعو لٔ�س9باب ؤ�ش9نو يه إالجراءاتميكن نعطي بعض املعط 
ميكن يل نقول بnٔنه Nدد د�ل .. بطبيعة احلال اك�ن وا د العدد د�ل

الرشاكت ا�يل فعال قلصت من Nدد الر الت د�لها، ميكن لنا نقول تقريبا 
رشكة حسب املعطيات ا�يل عند·، البد نقرا هاذ اليش Eٔنين ما  38

اEٔرقام �ش ما نغلطش، مث ٔ�يضا ٔ�نه   افظوش، اصعيب Nيل حنفظ هاذ
�نمت  ،)Jet4you(اك�ن وا د العدد د�ل الرشاكت ا�يل اكنت رائدة احبال ٔ

دxلت يف وا د املنظومة اكمZ د�ل اGموNة د�ل ) N)Jet4youارفني بnٔن 
)TUI ( ة يه ا�يلNموGا úة، و�لتايل تNموGلت يف ٕاطار وا د اxد

د�ل الرشاكت ا�يل اكنت اçسحبت، ٔ�· كنعطي  6 ٔ�xذت املاكن د�لها، مث
، )British Midland( ،)British Airways(فقط الواقع، د�ل 

)British Airlines( ،)BrusselsAirlines(سحبواçا�يل هام ا ، .  
مث ٔ�يضا اك�ن وا د العدد د�ل الرشاكت ا�يل قلصت الر الت د�لها، 

 نقاش، ا�يل يه xاصة يف اجتاه وم\خفضة التلكفة، هذا موضوع حيتاج ٕاىل
، ميكن نعطي ٔ�يضا )EazyJet(اSول اEٔوربية، وميكن نعطي املثال د�ل 

، )Condor(، ميكن نعطي م�ال د�ل )Ryanair(املثال د�ل 
)Lufthansa( وا د العدد د�ل الرشاكت ا�يل هام خفضت الر الت ،

  .د�لها
بعني ¯عتبار �ش ميكن هذا ميكن يل نقول وا د القضية، البد ·xدو 

يل جني نذ¨ر اEٔس9باب، ويف نفس الوقت نقول بnٔن راه اك�ن رشاكت 
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رجعت، اك�ن رشاكت ٔ�خرى ا�يل بدات كرتجع، Æري xاصنا نعرفو بnٔنه هاذ 
م\خفض التلكفة �خلصوص اكن وا د املوضة، انطلقت يف العامل الس9نوات 

اس�مثروا يف هاذ املوضة، اxEٔرية، و�لتايل وا د العدد د�ل الناس امشاو 
درمه ظنا مهنم، xاصة  700، 600، 500و التذا¨ر د�ل يا�يل ابداو ¨يعط 

  .يف الوقت ا�يل اكنوا ¨يتحمكوا يف املواد اEٔولية مهنا البرتول
�وال وقعت اEٔزمة العاملية ¯قiصادية، الناس ما ابقاوش كFسافروا ٔ

البرتول، يعين Nىل  �زاف، وقعت الز�دة، ؤ�نمت Nارفني، Nىل مس9توى
مس9توى الفJول ا�يل ¨يحتاجوه، مث ٔ�يضا ٔ�ش9نو ا�يل حصل، ٔ�نه الرشاكت 
ال�س9يكJة التقليدية دارت م�ادرات Xديدة �ش تواXه الهجمة د�ل 

  . املبادرة م\خفضة التلكفة، و¿¾ Ýراجعت هذه الرشاكت
مع وا د ولكن ا�يل ميكن يل ٔ�طمئنك بnٔنه امحلد } مؤخرا ابدينا احلوار 

العدد د�ل الرشاكت، خشصيا اس9تق�لت وا د العدد د�ل الرشاكت، لكفت 
رشكة Nاملية، يعين �ش ميكن  22وا د العدد د�ل املسؤولني وتواصلنا مع 

هلم يطوروا، وابداو اEٓن ¨يتو�وا حنو، رمبا راه عندمك اEٓن، مراßش Ýزادوا 
دوا فهيا خطوط، اSار فهيا اخلطوط، طن«ة Ýزادوا فهيا خطوط، وXدة Ýزا

  . البيضاء Ýزادوا فهيا خطوط، xاصة يف ¯جتاه د�ل ٔ�ورو�
مث ٔ�ضف ٕاىل ذ¾ حىت هاذيك الرشاكت ا�يل اكنت كتعترب عندها 

، Xلس9نا معها وتفاوضنا معها واEٓن بدٔ�ت )Ryanair(ٕاشاكليات حبال 
  . Mسرتجع يعين املاكنة د�لها Nىل مس9توى الصعيد الوطين

نا رشاكت Qمة، مز�ن نقولها �لسادة املس�شار�ن، اك�ن مث اس9تق�ل 
رشاكت اEٓن طورت اEٓن وا د اخلدمة، ٔ�هنا دارت رشاكة مع الرشاكت 
ال�س9يكJة الكربى، م�ال الرشاكت ال�س9يكJة ا�يل كتجي حىت مدريد، 

د�ل ٕاس9بانيا ا�يل  )Nostrum(ويه كتمكل الطرق الصغرية، م�ل 
روا هاذ اخلدمات اجتاه املغرب، واح\ا ك¤ش9تغلو اس9تق�لنامه و�غيني يطو 

مليون د�ل الس9ياح، مفا ميك¤ش نفرقو فهيم، ولكن  Eٔ3,5ن هاذو ¨يجيبوا 
�يضا ما ميك¤ش بnٔية مثن، البد ٔ�ن ìراعي املصاحل د�ل البالد د�لنا ود�ل ٔ

  .القطاع د�لنا

        ::::الس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسة
  .�شار؟ تفضلهناك تعقJب الس9يد املس . شكرا الس9يد الوز�ر

        ::::املس�شار الس9يد حلبFب لعلاملس�شار الس9يد حلبFب لعلاملس�شار الس9يد حلبFب لعلاملس�شار الس9يد حلبFب لعلجججج
  الس9يد الرئFس،

�· ابغيت حىت ٔ�· يف نفس الس9ياق نعطي املعطيات ؤ�نور الرٔ�ي العام، ٔ
Eٔنه املغرب ب+ ما عندوش احلدود من Æري احلدود اجلوية، ٕاذا ما 
انترص·ش ٔ�نه توفق\ا ٔ�نه جنيبو الس9ياح Nرب اGال اجلوي، رمبا س9نخفق يف 

  .مليون ساحئ �20ش جنيبو  2020د�ل ٔ�فق الس9ياسة 
املنطق الثاين، هو ٔ�نه ٕاذا ما اكçش عند· رشكة وطنية ممتزية وحصيîة، 
ميكن لها تدمع هذا، ما ميك¤ش لنا خنلقو التنافس9ية وما ميك\اش خنلقو 

رشاكت ٔ�خرى، Eٔنه املشلك د�لنا اEٔسايس وا�يل ¨يتداول عن املهنيني 
Jنه اخلطوط امللك�ة املغربية تلتجئ ٕاىل إالدارة املغربية محلاية السوق وهو ٔ

د�لها، وهذا رمبا ينعكس سلبا Nىل الس9ياسة العمومJة يف النقل اجلوي ويف 
  .املطارات �خلصوص

3لثا، ٔ�نه ¯س�Èرات ا�يل عرفها املغرب xالل الس9نوات املاضية يف 
س�Èر مJدان املطارات، يه اس�Èرات خضمة Xدا، جيب اسرتXاع ¯

فهيا، مردودية ¯س�Èر خصو �كون، وهنا �ت واحضا والزما ٔ�نه نفiحو 
اGال، ٔ�ن® مشكور�ن، الس9يد الوز�ر، ٔ�نه اس9تق�لمت الرشاكت، ولكن 
املغرب Nىل املس9توى املهين د�ل النقل اجلوي، Nىل مس9توى املعارض 

Gح اiىل مس9توى احلضور د�ل احلكومة املغربية لفN ،وليةSال اجلوي ا
  . د�لها خصها Ýكون  ارضة ٔ�كرث

�· ال ٔ�فهم ٔ�نه املكiب الوطين �لمطارات ما �كوçش يف املعارض ٔ
الس9ياحJة اSولية، ما �كوçش  ارض يف املعارض اSولية �ش جيلب هذه 
الرشاكت، Eٔنه اح\ا كند�رو املعارض د�ل الس9يا ة، وكثري من الرشاكت 

كتبقى تدعي حىت ٔ�قول ٔ�هنا كتقول ما  ا�يل كتبغي جتيب املغرب، ولكن
  . اكي¤ش هناك جتاوب مع املطارات املغربية

�قول ٔ�ن هاذ اGال خصب Xدا جللب الس9ياح، جيب ¯جهتاد فJه، ٔ
ؤ�نه ٔ�ي Ýراجع رمبا سF\عكس سلبا، واصعيب �ش Mسرتجع وا د السوق، 

وات، Eٔنه ال رشاكت الطريان الربجمة د�لها كتكون Nىل س9ن�ني وثالث س9ن
  .. فهنا ك�شوفوا

  .شكرا

        ::::الس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسة
  .اللكمة لمك الس9يد الوز�ر. شكرا

        ::::الس9يد وز�ر التجهالس9يد وز�ر التجهالس9يد وز�ر التجهالس9يد وز�ر التجهزيزيزيزي والنقل والنقل والنقل والنقل
ا�يل يه 3ين رشكة  "العربية"Æري �ش نضيف، نعطيك م�ال ٔ�ن 

ر Æ ،Zري �ش نعرفو، مبعىن يف تصاNد،  17وطنية، اEٓن يعين رفعت ٕاىل 
 8اEٓن وصلنا ) Nostrum(ر الت،  10) Air France(رشكة 

ر Z، مبعىن اك�ن رشاكت �ملقابل اEٓن ابدات  Jetairfly (55(ر الت، 
  . كرتفع Nدد ر الهتا

القضية د�ل ٔ�ننا حنميو الرشكة الوطنية، ٔ�· ميكن يل نقول ¾ اSو� 
 Zxعندها عقد �ر·مج مع الرشكة الوطنية �ش تويل قوية، �ش تويل دا

طبيعي،  ،وميكن Ýكون عندها رشاكء) Alliance( يف وا د التîالف دويل
هذا ٔ�ي دو� ٕاال وعندها هاذ املنطق مع الرشاكت الوطنية د�لها، مايش 
مبنطق امحلاية Æري املرشوNة، Eٔنه ال جيوز لنا، واح\ا عند· اEٔجواء املفiو ة 
مع ٔ�ورو�، اEٔجواء املفiو ة مع ٔ�ورو� ما عندك ما تد�ر، ا�يل ابغى Æدا 

  .�مثر ما بني املغرب ؤ�ورو� راه حىت وا د ما Æادي مينعوÏس 
حصيح ت�Fقى التوقJت واملاكن، لكن هذا فJه تدبري �لماكن والزمان 
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حسب املطارات وتوفر إالماكنيات، ولكن امحلد } املطارات د�لنا هناك 
ٕاماكنيات كثرية، اك�ن تعدد املطارات، و�لتايل ما ميك¤ش نغلقو ونتحمكو يف 

  . زمان واملاكن د�ل هبوط وٕاقالع الطا�راتال
اك�ن اEٓن ت¤س9يق بني وزارة الس9يا ة ووزارة التجهزي والنقل �ش ميكن 
لنا çش9تغلو Nىل هاذ اGال Nىل مس9توى النقل اSاxيل وNىل مس9توى 
وا د Nدد من الو�ات، وس9تفiح خطوط اEٓن، الرشكة الوطنية Æادي 

اقiصادي ومطلب ٔ�يضا س9يا�،  تد�ر خطوط Xديدة، Eٔنه هذا مطلب
Eٔنه هذا Æادي  ،)les charters(مث ٔ�يضا ك¤ش9تغلو Nىل ٔ�ننا çشجعو �ٔكرث 

  . ينفع ٔ�يضا اجلانب الس9يا�
لكن ٔ�ي مقرتح، مرة ٔ�خرى، Eٔن هذا كام قلنا فJه الوزارة كتجهتد 
ووزارة الس9يا ة كتجهتد، لكن ٔ�يضا الفاNلني، ٔ�حصاب الف\ادق وÆريمه، 

هللا çش9تغلو معهم ؤ�حصاب الس9يا ة çش9تغلو معهم �ش  ¨ميكن ٕان شاء
ميكن لنا نطورو النقل �اكفة ٔ�نواNه، xاصة النقل اجلوي ا�يل هو ¨يقوم 

  .بدور ¨بري Nىل مس9توى ¯قiصاد الوطين والس9يا ة الوطنية

        ::::الس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسة
  . شكرا الس9يد الوز�ر

اللكمة . لطرقالسؤال الرابع موضوNه مراق�ة ٔ�شغال ٕاجناز وٕاصالح ا
  .Eٔ د السادة املس�رش�ن من الفريق احلريك، تفضل

        ::::املس�شار الس9يد ام�ارك الس9باعياملس�شار الس9يد ام�ارك الس9باعياملس�شار الس9يد ام�ارك الس9باعياملس�شار الس9يد ام�ارك الس9باعي
  .شكرا الس9يد الرئFس

  السادة الوزراء،
  إالخوة املس�شارون احملرتمون، 

  الس9يد الوز�ر احملرتم،
يمت س9نو� �رجمة ٔ�وراش ٕاجناز وتقوية وٕاصالح Nدد ال Ïس9هتان به من 

ية اSو� ٔ�مو¯ هائZ، ٕاال ٔ�ن املالحظ هو ¨ون  ا� الطرق، Ýلكف مزيان 
هذه الطرق تتدهور fشلك ملفت بعد مدة قصرية من اìهتاء ٔ�شغال 
إالصالح ٔ�و إالجناز، ويف بعض اEٔحJان ق�ل ¯ìهتاء مهنا، وذ¾ راجع 
�Eٔساس لغياب املراق�ة ٔ�ثناء ٕاجناز اEٔشغال وٕاىل Nدم ا رتام املقاولني 

  . ية احملددة من طرف اجلهات اØتصة�لمعايري التق\ 
وقد س9بق ٔ�ن ٔ�رشمت، الس9يد الوز�ر، ٔ�ن املغرب يعرف خصاصا يبلغ 

مليار درمه، ٕاال ٔ�ن العامل  51¨يلومرت، ما حيتاج متويال يصل ٕاىل  45.000
القروي يعرف ٔ�زمة �لنقل ن�J«ة تدهور ٔ�و انعدام الطريق اليت تفك العز� 

  .اطق اجلبليةعن املواطنني، xاصة يف املن
ما يه اEٓليات اليت : ٔ�مام هذه الوضعية، الس9يد الوز�ر، çسائلمك

س9تقومون هبا لتقوية مراق�ة ٔ�شغال ٕاجناز ٕاصالح الطرق؟ وما هو تصورمك 
و�ر·جممك لتدارك اخلصاص ا¿ي ٔ�Nلنمت عنه واملعايري ال يف حتديد ٔ�ولو�ت 

  ٕاصالح الطرق ٔ�و ٕاجنازها؟

  .شكرا الس9يد الوز�ر

        ::::رئFس اجللسةرئFس اجللسةرئFس اجللسةرئFس اجللسة    الس9يدالس9يدالس9يدالس9يد
  .اللكمة لمك الس9يد الوز�ر، تفضلوا. شكرا

        ::::الس9يد وز�ر التجهالس9يد وز�ر التجهالس9يد وز�ر التجهالس9يد وز�ر التجهزيزيزيزي والنقل والنقل والنقل والنقل
  الس9يد الرئFس،
  الس9يد الوز�ر،

  السادة املس�شارون،
ك¤شكر الفريق احملرتم واملس�شار احملرتم Nىل هاذ السؤال، وهو عندو 

عد ٔ�مهيته، Eٔن ب+· ما عندهاش ٕاماكنيات كثرية �ش ميكن لها Ýرمهيا وب
  . ذ¾ ت¤ساها، ٕاماكنيات ب+· ٔ�نمت كتعرفوها

حصيح Nىل املس9توى املادي هذاك اليش مiوسط ولكن امحلد } ريب 
دا�ر الربكة يف هاذ البالد ويف إالçسان املغريب واملواطن املغريب ويف 

رمغ إالماكنيات املتوسطة ٕاذا  –امحلد }  –الشعب املغريب، وا�يل xىل 
�ظن امحلد }، حنمد هللا وçسnٔل هللا  قار· مع دول اليتٔ ،Zموال طائ�ٔ úمت

�ن جيعل Æد· xريا من يوم\ا ويوم\ا xريا من ٔ�مس9نا، و¿¾ Qم هاذ ٔ
  . القضية ا�يل ٔ�رشمت لها، الس9يد املس�شار احملرتم

�غي فقط çشري بداية ٔ�نه اك�ن وا د النظام Sى وزارة التجهزي والنقل 
ويل معمم، واك�ن حىت عند وزارة السكىن وا�يل اEٓن ك¤ش9تغلو �ش ي

  . ووزارة الطاقة واملعادن واملياه وÆريها، هو نظام تصنيف وتnٔهيل املقاوالت
ميل  ،ما ميك¤ش ليش مقاو� Mش9تغل مع الوزارة ٕاال ٕاذا اكنت مصنفة

تنقولو مصنفة ٕاما كت¤متي �لصنف اEٔول ٔ�و الصنف الثاين ٔ�و الثالث ٔ�و 
. املرشوع ا�يل Æادي تقوم به، ٕاذن هاذي اEٔوىل الرابع، Nىل جحم طبيعة

وهاذ النظام اEٓن ك¤ش9تغلو مع املهنيني �ش نطوروه و�ش يويل ٔ�كرث 
fساطة Nىل مس9توى املساطر، ولكن ٔ�كرث مراق�ة Nىل مس9توى التnٔطري 
وNىل مس9توى التق\يات، �ش نوحض هاذ القضية Eٔهنا Qمة، هذا هو 

  .املدxل مع من كتعامل الرشاكت
3نيا، املدxل الثاين هو حتسني نظام الصفقات، املرسوم د�ل الصفقات 
ها هو ما| ٕان شاء هللا، النظام د�ل الصفقات ا�يل Æادي يتعدل، وا�يل 
فJه التوازن ٔ�يضا بني اSو� ٔ�و الوزارات وبني ٔ�يضا الرشاكت ا�يل تتعامل 

  .معها
ل لك مرشوع املسnٔ� الثالثة هو ¯فîiاص، ٕاج�اري ¯فîiاص د�

مليون د�ل اSرمه، ٕاج�اري، و�لتايل ميكن يل نقول ¾ اح\ا  5ٔ�كرث من 
ابدينا ¯فîiاص Nىل مس9توى املشاريع الطرقJة يف العامل القروي، واEٓن 
�طلق\ا ¯فîiاص Nىل مس9توى مجيع املشاريع د�ل الصيانة، Eٔن Xات ٔ

ملوها د�ل إالدارة، وا د العديد د�ل الشاك�ت، وإالماكنيات راه ت¤س9تع
املوارد الÉرشية وا�لوFXس�JكJة، ولكن ٔ�يضا م\تخيب اEٔمة مه ميارسون الرقابة 

  ... امليدانية والرقابة يف
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فٕاذا اكنت هناك مالحظات حول إالجنازات ٔ�· مس9تعد çس9تق�لها، 
وراين درت يف موقع اEٔنرتنFت �ش ميكن يل نتوصل جبميع الشاك�ت ا�يل 

ا هبا ٕاما الرشاكت وٕاما م\تخيب اEٔمة ٔ�و مواطن Nادي ا¿ي ميكن هلم يقومو 
يالحظ خصاص ٔ�و اخiالل ما يف مرشوع من املشاريع ا�يل كتقوم به 

  .الوزارة
  .وشكرا

        ::::الس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسة
  هناك تعقJب الس9يد املس�شار؟ . شكرا

        ::::املس�شار الس9يد ام�ارك الس9باعياملس�شار الس9يد ام�ارك الس9باعياملس�شار الس9يد ام�ارك الس9باعياملس�شار الس9يد ام�ارك الس9باعي
� Nىل الصعيد الوطين çشكرمك، الس9يد الوز�ر، Nىل اGهودات املبذو

، Eٔن "العني بصرية واليد قصرية: "ٔ�وال، Eٔن ¨يف ما قلمت الس9يد الوز�ر
�موال طائZ ا�يل تتخرس Nىل الطرق وNىل املسا¾ٔ .  

ا�يل ت¤شكرومك به ز�دة، الس9يد الوز�ر، هو ¯نطالق د�ل الطريق 
يدو يه الس9يار ما بني �ٓسفي واجلديدة، وا�يل تنطلبومك Nليه وا�يل تزن 

التوسعة د�ل الطريق الرابطة ما بني �ٓسفي ومراßش، Eٔن امحلد } يه 
ابدات فهيا اEٔشغال، وا�يل تنطلبو م\مك هو إالرساع هبا �ش توصل 

  .ملراßش
كذ¾، الس9يد الوز�ر، كنطلبو �ش Ýرجع احلظرية د�ل املوارد الÉرشية 

الناس ا�يل اكنوا تقاNد، ل واملادية لٕالدارات، Eٔن راه اكع الناس ا�يل خرجوا � 
كنعرفومه كريقعوا الطرقان راه ما ابقاوش، كذ¾ الشاح\ات ا�يل اكنوا 

  .تيخرجوا �لطرق �ش �رقعومه ما اكي¤J¤ش
الس9يد الوز�ر، وا د امللف ا�يل ابغيت نطلبك Nليه، الس9يد الوز�ر، 

 22.21هو ا�يل ٔ�رسلناه لمك عن طريق الربيد املضمون هو د�ل الطريق 
�راكة الرايض، ا�يل ¨بلغ مساحهتا -يل كرتبط ما بني مخFس ٔ�والد احلاجا�

  . ¨يلومرت 19تقريبا 
هاذ الطريق، الس9يد الوز�ر، ا�يل عرفت احiقا·ت اج®عية مؤخرا، 
واحi«اXات ال قدام ٔ�بواب امجلاNات وال قدام الوالية، Eٔن الناس ما 

وال الوالية؟ هذا من  NارفJ¤ش اشكون املسؤول، واش امجلاNة وال الوزارة
  .�ة

ومعر  1995من �ة ٔ�خرى، الس9يد الوز�ر، هاذ الطريق تصايÉت يف 
حتطت فهيا ولو �رويطة وا دة د�ل الكJاص، من اÓهنار ا�يل ختدمت يف 

حىت اEٓن، رمغ املداوالت د�ل اGالس، ال جامNة الثوابت وال  1995
ام تيطلبوا، Eٔن اEٓن راه وه 2007جامNة املعاشات، مل يؤxذ بقراراهتم من 

  . ما ابقاMش صاحلة حىت �لكرويالت يدوزوا معها
ولهذا، الس9يد الوز�ر، ا�يل تنطلبو م\مك هو إالرساع ٕ�صالح هذا 
الطريق، Eٔن يه والت يف  ا� مزرية، هللا جياز�مك خبري، الصور د�لها راه 

Gرسلناها لمك، امللف راه عندمك، ال حمارض وال مداوالت ا�  .السٔ

  .وشكرا الس9يد الوز�ر

        ::::الس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسة
  هناك تعقJب الس9يد الوز�ر؟. شكرا

        ::::الس9يد وز�ر التجهالس9يد وز�ر التجهالس9يد وز�ر التجهالس9يد وز�ر التجهزيزيزيزي والنقل والنقل والنقل والنقل
ٓ Nىل ٔ�ية  ال، مطالب ٕاقلمي  �سفي كثرية، ولكن Æادي çشوفو 

اEٔولو�ت �ش Ýكون ٔ�ولو�ت م�نية Nىل طرق موضوعية، Nىل ٔ�ساليب 
لîة البالد ومصلîة موضوعية، ال ختضع Eٔي م\طق من Æري م\طق مص

الوطن، واح\ا حريصني Nىل ذ¾، وٕاذا در· Æريو Æادي ìكونو xائنني 
 úال� املX مام الشعب د�لنا وا�يل رشف\ا هبا�لٔ�مانة ا�يل حتملناها ٔ

  .بتحميلنا هذه املسؤولية
ابغيت نقول بnٔنه فعال مع مرور الس9نوات وزارة التجهزي والنقل ¨وزارة 

ة Xدا وكفاءات Nالية، مع مرور الس9نوات هذه ا�يل فJه xربات Nالي
وا د ¨مييش  300حىت  250الكفاءات بدٔ�ت تتالىش Eٔن املعدل د�ل 

çسJÉا، مث اEٓليات Eٔنه البد ) La technicité(�لتقاNد، حىت ابدينا نفقد 
  . من الت«ديد

الس9نة املق�Æ Zادي تالحظوا يف  -امحلد }-بطبيعة احلال احلكومة اليوم 
تقين، وحنن ìمتىن ٔ�كرث،  300انية ا�يل Æادي نعرضو Nليمك ٔ�ننا ٔ�عطو· املزي 

ولكن Nىل اEٔقل �ش ميكن لنا منش9يو Eٔقالمي، �ش ميكن لنا جنددو اSماء 
  .د�ل املوارد الÉرشية ود�ل الكفاءات

ولكن ٔ�يضا حىت Nىل مس9توى إالماكنيات املادية راه Xاية بعض 
ش ميكن لنا ìزيدو بعض املداخJل �لصيانة التدابري يف قانون املالية �

الطرقJة، وNىل مس9توى ا�لوFXس�Jك ٔ�يضا راه اك�ن يعين ٕاماكنية �ش ٕان 
  .شاء هللا جنددو اEٓليات

كنمتناو هباذ اليش ٔ�ننا çس9تجيب ٕاىل لك ما ميكن ٔ�ن çس9تطيع ٔ�ن 

çس9تجيب è ٕان شاء هللا من إالصالح د�ل الطرق، وامللف ٕان شاء هللا 
 ٔ�رشمت è، ا�يل هو xاص Æادي ندرسوه وÆادي çشوفو إالماكنية ٕان ا�يل 

  .شاء هللا د�ل إالجناز د�لو
  .و�} التوفJق

        ::::الس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسة
شكرا الس9يد الوز�ر، وçشكر الس9يد الوز�ر Nىل مسامهته القمية يف 

 .هذه اجللسة
ن¤iقل ٕاىل السؤال املوXه ٕاىل الس9يد وز�ر السكىن والتعمري وس9ياسة 
املدينة حول وضعية املدن العتيقة �ملغرب، وسiFوىل إالXابة عهنا الس9يد 

  . وز�ر الثقافة
اللكمة Eٔ د السادة املس�شار�ن من فريق التجمع الوطين لٔ�حرار 

  .لتقدمي السؤال، تفضل الس9يد املس�شار
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        ::::املس�شار الس9يد جامل ساككاملس�شار الس9يد جامل ساككاملس�شار الس9يد جامل ساككاملس�شار الس9يد جامل ساكك
  .شكرا الس9يد الرئFس
  السادة املس�شار�ن،

  ء،السادة الوزرا
  الس9يد الوز�ر،

بتارخي عريق ومدن عتيقة Mشهد Nىل fرخي  -وامحلد }-Ýزخر بالد· 
احلضارة املغربية إالسالمJة م\ذ قرون، واليت الزالت وٕاىل اليوم معاملها 
Mس9تقطب العديد من الس9ياح، سواء من داxل املغرب ٔ�و xارج املغرب، 

ية Nلهيا، الطريقة التقليدية ٕاال ٔ�نه وfسÉب قدم هذه املعامل و�3ٓر الزمان �د
اليت ش9يدت هبا، مع التقلبات اجلوية، ٔ�صبحت هذه املعامل �ملدن العتيقة 
Mشلك خطرا Nىل حJاة املواطنني، حJث ٔ�هنا ٔ�صبحت معرضة لالهنيار بني 
الفJنة واEٔخرى، جراء Nدم العناية والصيانة وإالهامل ا¿ي طال العديد 

Sار البيضاء وفاس اليت عرفiا مؤخرا مهنا، Nىل سJÉل املثال مدينة ا
¿ا، ٔ�صبحنا خنىش Nىل ٔ�ن ي�سÉب هذا . بنا�ت املدن العتيقةيف اهنيارات 

  .إالهامل يف ¯ند3ر اللكي لبعض هذه املدن التارخيية العتيقة
الس9يد الوز�ر، ما يه ٕاسرتاتيجيتمك �لحفاظ Nىل املعامل التارخيية لهاته 

طين ٕالصال�ا وÝرمميها fرشاكة مع قطاNات املدن العتيقة ووضع خمطط و 
�خرى معنية، ¨وزارة اEٔوقاف والشؤون إالسالمJة ووزارة الثقافة وÆريها ٔ
من املؤسسات العمومJة، من ٔ�Xل احلفاظ Nىل مدننا العتيقة ومعاملها 
  التارخيية وكذا احلفاظ Nىل سالمة ؤ�رواح زا�ري هذه املدن والقاطنني هبا؟

  .وشكرا

        ::::اجللسةاجللسةاجللسةاجللسة    الس9يد رئFسالس9يد رئFسالس9يد رئFسالس9يد رئFس
  .اللكمة لمك الس9يد الوز�ر. شكرا الس9يد املس�شار

نيابة عن الس9يد وز�ر السكىن والتعمري وس9ياسة نيابة عن الس9يد وز�ر السكىن والتعمري وس9ياسة نيابة عن الس9يد وز�ر السكىن والتعمري وس9ياسة نيابة عن الس9يد وز�ر السكىن والتعمري وس9ياسة ((((الس9يد وز�ر الثقافة الس9يد وز�ر الثقافة الس9يد وز�ر الثقافة الس9يد وز�ر الثقافة 
        ::::))))املدينةاملدينةاملدينةاملدينة

  .fسم هللا الرمحن الرحمي
  الس9يد الرئFس،

  السادة املس�شار�ن،
بداية الشكر اجلزيل Eٔعضاء فريق التجمع الوطين لٔ�حرار لتفضلهم 

  .لسؤالبطرح هذا ا
مدينة عتيقة، Mشلك Ýراث وطين  30بطبيعة احلال لنا ما يفوق Nىل 

مثني ذو رمزية ¨برية وغين �لتنوع املعامري والثقايف واحلضاري، واللك يفهم 
�ن ٔ�مام جسامة املشالك اليت تعاين مهنا املدن العتيقة، البد من مقاربة ٔ

والتعمري وس9ياسة  مشولية �لتدxل يف هذا ال¤س9يج العتيق، ووزارة السكىن
املدينة اخنرطت يف هذه املقاربة الشمولية لوضع ٕاسرتاتيجية Xديدة �لتدxل 

  . يف هذا ال¤س9يج العتيق
دراسة xاصة �çEٔس«ة العتيقة،  13وقامت هذه الس9نة بnٔكرث من 

وانطالقا من بداية الس9نة املق�Z سFمت وضع ٕاطار قانوين وهو Æري موجود 
التدxل واخiصاصات خمتلف املتدxلني واملساطر   اليا حيدد قواNد و�ٓليات

  .اليت يتعني اتباعها
اEٓن Æري ممكن التدxل فÍ خيص املباين اEٓيZ �لسقوط يف غياب هذا 

، مث ٕا داث �ٓلية 2013إالطار القانوين، وضع إالطار القانوين يف بداية س9نة 
  . قوط�لتدxل Nرب واك� لتnٔهيل اçEٔس«ة العتيقة واملباين اEٓيZ �لس

فÍ خيص �ٓليات اÓمتويل، سFمت Nرب صندوق �لسكن و¯ندماج 
احلرضي، صندوق التضامن �لسكن و¯ندماج احلرضي، وذ¾ Nرب رمسني 

  . Xديد�ن Nىل احلديد واخلرسانة والرمال
مث اخنراط وزارة السكىن والتعمري وس9ياسة املدينة يف مرشوع Xديد 

" مدي¤يت"العتيقة وهو مرشوع  وهو يف طور اSراسة لتnٔهيل هذه املدن
fرشاكة مع لك من وزارة الس9يا ة، وزارة اSاxلية، وزارة الثقافة، وزارة 
الصناNة التقليدية ووزارة اEٔوقاف والشؤون إالسالمJة، وهو املرشوع 
ا¿ي Ïس9هتدف ٕارساء مدارات س9ياحJة �ملدن العتيقة، مما سFسهم يف دمع 

العتيقة مع تدxل لك القطاNات املعنية يف  هذه احل̈رية ¯قiصادية يف املدن
تnٔهيل املكو·ت التابعة لها من م5ٓnر ومواقع وصناNة تقليدية وتnٔهيل 

  . ٕاخل... حرضي
  .شكرا

        ::::الس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسة
  هناك تعقJب؟ . شكرا

        ::::املس�شار الس9يد جامل ساككاملس�شار الس9يد جامل ساككاملس�شار الس9يد جامل ساككاملس�شار الس9يد جامل ساكك
  .شكرا الس9يد الرئFس

جJدا مدى  çشكرمك، الس9يد الوز�ر، Nىل اجلواب املهم، وحنن نعمل
¯ه®م ا¿ي تولونه �لمدن العتيقة، Eٔنه Ýراث fرخيي لب+· وهناك العديد 

  . من املدن اليت دxلت مضن الرتاث العاملي
وحنن يف التجمع الوطين لٔ�حرار ìرفض مطلقا املزايدات يف هذا 
املوضوع، عند اطالعنا Nىل الو3ئق املقدمة مبناس9بة م\اقشة القانون املايل مل 

د يف مضامJنه ٔ�ي الزتام حكويم ٔ�و الزتام مايل ملموس محلاية هذه املدن جن
التارخيية العتيقة، و�لتايل احلديث عن ٕاجراءات شفوية ال �كفي وال Ïشفي 

يف وXه ٔ�ي اكرثة قد تقع يف ٔ�ي وقت  - ال قدر هللا- الغليل، ولن يقف 
  . و ني، هذا من �ة

ز�ر، نلمتس م\مك، الس9يد ٔ�ما Nىل مس9توى ٕاقلمي خ\يفرة، الس9يد الو 
الوز�ر، التدxل من ٔ�Xل إالرساع يف تصممي اÓهتيئة لهذه املدينة، وقد 

ودادية سك\ية  13ٔ�صبحنا حتت رمحة املضاربني وا�لوبيات، ٔ�كرث من 
ومس�مثر�ن يف العقار مازال تي�س9ناو هاذ تصممي اÓهتيئة خيرج �لوجود، وهو 

طري، م\اس9بة Ïس9تغلها بعض ا�يل xىل البناء العشوايئ مس9تفîل fشلك خ
  . املنتخبني Eٔهداف س9ياس9ية حمضة



�ٔكتو�ر�ٔكتو�ر�ٔكتو�ر�ٔكتو�ردورة دورة دورة دورة     ––––مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن     2012201220122012 

31 

 )2012نومفرب  20( 1434حمرم  05

�ما وا د املس«د، الس9يد الوز�ر، ش9يد تقريبا مبليار ودشن م\ذ ٔ4 
�شهر، وبدٔ� دا� املرطوب د�لو تيطيح واجلÉس تيطيح Nىل املصلني، ٔ
نطلب م\مك، الس9يد الوز�ر، Ýرسلوا يش جلنة ا�يل يه Mشوف هذا املس«د 

صاحب اجلال� Nىل مدينة خ\يفرة، الناس xايفة دا� من ا�يل هو نعم به 
  . ذاك املس«د
  .وشكرا

        ::::الس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسة
  ¾ تعقJب الس9يد الوز�ر؟. شكرا

نيابة عن الس9يد وز�ر السكىن والتعمري وس9ياسة نيابة عن الس9يد وز�ر السكىن والتعمري وس9ياسة نيابة عن الس9يد وز�ر السكىن والتعمري وس9ياسة نيابة عن الس9يد وز�ر السكىن والتعمري وس9ياسة ((((الس9يد وز�ر الثقافة الس9يد وز�ر الثقافة الس9يد وز�ر الثقافة الس9يد وز�ر الثقافة 
        ::::))))املدينةاملدينةاملدينةاملدينة

اكن هناك، الس9يد املس�شار احملرتم، غياب . بع«ا� الس9يد الرئFس
ق التعمري مرجعية �لحفاظ Nىل الهوية املعامرية، واEٓن وزارة السكىن و3ئ

Mش9تغل يف ت��ع هذه الو3ئق يف لك من طن«ة وشفشاون وتطوان والقرص 
الك�ري والعرا¯ش ومك\اس وfزة ووXدة، fرودانت، الر�ط، سال، بين 

هذه الو3ئق يه . مالل، قصبة fد�، وزان، اجلديدة وقرص �ٓيت �ن  دو
اس9ية لرد ¯عتبار �لمدن العتيقة، لتnٔهيل هذه املدن العتيقة وبدون هذه ٔ�س

  . الو3ئق املرجعية ما اكçش ميكن التدxل يف ٕاطار مشويل
  .شكرا

        ::::الس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسة
  . شكرا، ٕاذن çشكر الس9يد الوز�ر Nىل مسامهته يف هذه اجللسة
الصحي  ن¤iقل ٕاىل السؤال املوXه ٕاىل الس9يد وز�ر الصîة حول الوضع

اللكمة Eٔ د السادة املس�شار�ن من الفريق ¯س9تقاليل، تفضل . ببالد·
  .اليس فؤاد

        ::::املس�شار الس9يد فؤاد قد�رياملس�شار الس9يد فؤاد قد�رياملس�شار الس9يد فؤاد قد�رياملس�شار الس9يد فؤاد قد�ري
  .fسم هللا الرمحن الرحمي

  الس9يد الرئFس،
  السادة الوزراء،

  الزمالء املس�شار�ن احملرتمني،
ا الس9يد الوز�ر، çسائلمك اليوم وحنن يف اكمل قوا· العقلية، عكس م

ولن ìكون اليوم ٔ�حصاب دعوة �طZ . نعتنا وما زمعت يف �ٓخر Xلسة �لرقابة
ٕاذا تصارح\ا معمك بعدد من احلقائق حول الصîة، هذا موضوع ¨بري وال�م 

�ل¤س9بة الصîة العمومJة يف : فJه كثري، لكن س9نوجزه من بعضه ليك نقول
ال ينظرون بعني  بالد· احلال يغين عن السؤال، ؤ�نمت تعرفون بnٔن املغاربة

الرضا ٕاىل واقع مس�شفJاتنا وٕاىل واقع اEٔقسام داxل مس�شفJاتنا، وكذ¾ 
ٕاىل طبيعة اخلدمات املقدمة داxل املس�شفJات العمومJة، هناك فوىض، 
هناك تقصري، هناك ٕاهامل، هناك خصاص Qول مس«ل يف Nدد من القرى 

بة الوزارة يف وضع واملدن القاس9ية وحىت القريبة، مع Nدم قدرة ٔ�و Nدم رغ 
رشوط حتفزيية ل�شجيع التعاقد مع ٔ�طباء القطاع اخلاص، وذ¾ لسد 

  . اخلصاص ولتطبيق اخلريطة الصحية
الرشوة كتعرفوا ٔ�هنا مس�رشية هنارا �ارا، الس9يد الوز�ر، �ٕالضافة ٕاىل 
اEٔساليب، ٔ�ساليب التعامل، الفظ الغليظ واخلايل، يف كثري من اEٔحJان، 

  .لرمحة، خصوصا مع الÉسطاء ومن Ïشكون ضيق ذات اليداخلايل من ا
و�ملناس9بة، الس9يد الوز�ر احملرتم، �Eٔمس القريب رفضت مس�شفJات 
العامصة ¯قiصادية اس9تق�ال مريض يف  ا� حرXة، ٔ�ظن ٔ�ن احلا� اكنت 

 M)à cause de laس9تدعي برت ٔ� د ٔ�عضائه fسÉب الغرغرينة 
gangrène(، ابتX املريض ZائNصادية طوال وعرضا،  وiالعامصة ¯ق

�كت، توسلت، ق�لت ا�Eٔدي واEٔقدام حىت Ïس9تق�ل مريضها ولكن دون 
Xدوى، والن�J«ة ٔ�نه هú، وNىل ما يبدو ٔ�ن تعليل رفض ¯س9تق�ال هو 
�ن هذا املريض مJت ال حما� ؤ�ن غرف العمليات ال ميكن ٔ�ن Mس9تق�ل م�ل ٔ

  .هذه احلاالت
هذا التعليل مربر و�كون مق�ول، لكن ٕاçسانيا  ميكن Nلميا وطبيا �كون

وعقد� هذا مربر وايه وÆري مق�ول، ا�لهم ٕاذا اكن موظفوك، الس9يد الوز�ر 
احملرتم، يعتربون ٔ�هنم انتدبوا من ق�ل مú املوت حىت يقرروا يف �Xٓال 
املغاربة ويف حتديد ساNة انقضاء هذه اXٓEال ا�يل مفروض ٔ�هنا يف Nمل 

  .ر بيد صاحب اEٔمرالغيب ؤ�هنا ٔ�م
ٕاذن ما ÆادÏش نتلكم، الس9يد الوز�ر احملرتم، Nىل ظاهرة ٔ�لفها املغاربة، 
ظاهرة ال¤ساء الاليئ يضعن محلهن Nىل قارNة الطرق، ٔ�مام ٔ�بواب املراكز 
¯س�شفائية، Nىل مرٔ�ى من املارة، يف وسط ز ام من الرXال وال¤ساء 

   .واEٔطفال ويف رشوط ال توXد هبا ذرة �ٓدمJة
شلل وìزيف إالرضا�ت ما ÆادÏش نتلكمو Nليه بطبيعة احلال، الس9يد 
الوز�ر، Æادي جنيو لقرارك اxEٔري وا¿ي صفق\ا è كفريق اس9تقاليل 

  .والقايض مبنع ٔ�طباء القطاع العام من املزاو� و¯çشغال يف القطاع اخلاص
اءل اح\ا كام قلت صفق\ا لهذا القرار، ولكن دعنا، الس9يد الوز�ر، ن�س

معك بصوت مرتفع، ٔ�لن يؤ5ر هذا القرار Nىل اGهود ولك احملاوالت اجلادة 
 ؟اليوم واØلصة لتحسني اخلدمات املقدمة داxل املس�شفJات العمومJة

ولن يؤ5ر نفس القرار Nىل جودة التكو�ن داxل لكية الطب، Nىل اعتبار 
Eٔطباء ٔ�ن هناك مجموNة من ¯س9تقاالت، ٔ�ن هناك س9يل من اس9تقاالت ا

  . واEٔطباء اEٔساتذة
�· عندي بnٔمانة، سnٔنقل ¾، الس9يد الوز�ر احملرتم، عصارة شهادة ٔ
اس9تقJهتا خشصيا، مفاد هذه العصارة ٔ�و عصارة العصارة بnٔن اEٔطباء اليوم 
يقرون وÏشكون من ضعف التكو�ن، ٕاذا اكن هذا  ال الناس ا¿�ن 

د ٔ�ساتذة ٔ�Xالء وفقهاء يف تتلمذوا Nىل يد اEٔس9تاذ احلسني الوردي وNىل ي
الطب، ماذا عسا· ن¤iظر Æدا بعد اس9تقا� الس9يد احلسني الوردي 

  واس9تقا� جJ~ من اEٔطباء واEٔطباء اEٔساتذة واملكونني؟
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  .شكرا الس9يد الرئFس

        ::::الس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسة
  .تفضل الس9يد الوز�ر. شكرا

        ::::الس9يد احلسني الوردي، وز�ر الصîةالس9يد احلسني الوردي، وز�ر الصîةالس9يد احلسني الوردي، وز�ر الصîةالس9يد احلسني الوردي، وز�ر الصîة
  .رتمشكرا الس9يد الرئFس احمل

  الس9يد الوز�ر احملرتم،
  السادة املس�شار�ن احملرتمني،

�وال ق�ل ٔ�ن ٔ�بدٔ� اجلواب ٕاذا مسحت يل، اس�سمح ؤ�عتذر ٔ�ن ذاك ٔ
املرة اxEٔرية ما اكن ولو وقت وXزي Xدا ٔ�نه هنني، ٔ�· بعد ذاك الرمق ا�يل 

�· Æري من 48,9ٔ�عطيت هو رمق حصيح Nلمي، هذا مسح وطين يقول ٔ ،
 كنت يعين تنقول نقسموها هكذا، كنت مع الوزراء، ما حىت ٔ�·.. �ب

اكçش عند· متاما، �ش ìكونو واحضني، مايش ÝربFيت وما معري،  اشا 
  . و}

  :الس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسة
  .¯عتذار مق�ول الس9يد الوز�ر، تفضلوا

        ::::الس9يد وز�ر الصîةالس9يد وز�ر الصîةالس9يد وز�ر الصîةالس9يد وز�ر الصîة
فnٔ· . فÍ خيص السؤال د�لمك، السؤال هيم الس9ياسة الصحية ßلك

قول ¾ يف الس9ياسة الصحية رمبا يف التعقJب Æادي ìرجع لبعض كن
اEٔولو�ت، ففي الس9ياسة الصحية ما ÆادÏش جناوبك Nىل لك  اXة ٔ�رشت 
لها ويه حصيîة، كنتقامسها ؤ�· ما معري ìكرهتا، كنقول يف الس9ياسة 
الصحية د�ل احلكومة احلالية اك�ن رؤية، اك�ن مسnٔ� اس9تع«الية واك�ن 

  . و�تس9بعة ٔ�ول
الرؤية يه الس9ياسة ال�شا̈رية مع القطاع اخلاص، الرؤية يه اجلهوية، 

،مهنا (le REC)الرؤية يه التكفل، xاصنا نتلكفو �ملوارد الÉرشية، مهنا 
اSكتوراه، مهنا النظام / املاسرت/ هاذ اليش ا�يل تنذا¨رو Nليه، إالXازة

  .�لممرضات واملمرضنياEٔسايس �لممرضات واملمرضني، مهنا الهيئة الوطنية 
، يه نظام املساNدة الطبية، "RAMED"املسnٔ� إالس9تع«الية يه 

حواجي �ش Æادي çشجعوه، ٔ�وال xاص احلضور د�ل املهنيني  3ا�يل اك�ن 
داxل املس�شفJات، ؤ�· تتقول يل اح\ا معك وصفق\ا لهاذ اليش، ويف نفس 

Nىل هاذ اليش، ٕاذا الوقت تتقول يل ٕايوا ٔ�ش9نو هو احلل؟ xاصنا نتعاونو 
اكن هذا قانون خصنا çشدو يد يف يد، ٔ�ما ٕاذا تتقول يل ٔ�· معك ولكن 
تتقول ٕاذا هذا وال هذا، راه ما اك�ن حىت يش تدبري ٔ�و ٕاجراء Æادي ·xذوه 
وÆادي نلقاو اEٔرض مفروشة �لورود والناس يصفقوا Nلينا والناس 

  . يبوسو·، ما اكي¤ش
، راه الناس Ýميش9يو ما تيلقاوش RAMEDهاذ اليش ٕاذا ابغيتوا 

الناس، مايش لكيش الناس، اكينني الناس ìزهاء ورشفاء، تيµدموا ليل 

  .هنار، مه ا�يل xدامني
يه اEٔدوية واملس9تلزمات " RAMED"اك�ن النقطة الثاين د�ل 

 200مليار و 2مليون درمه وصلناها ٕاىل  675الطبية ا�يل تتعرفوا، كنا 
  .2013مليون يف 
  .النقطة الثالثة هو التكفل �Eٔمراض املزم\ةاك�ن 

�ما فÍ خيص بعض اEٔولو�ت يه اك�نٔ:  
  املس9تع«الت؛ -
، �يق 1-4-1الو دات ¯س9تع«الية املتنقZ �لرمق ا�يل دامئا ٔ�شري ٕاليه هو  -

  يف اEٔسابيع املق�Z ٕان شاء هللا خندموه؛
  اك�ن الس9ياسة د�ل اEٔمراض العقلية والنفس9ية؛ -
  لنقطة الثالثة يه الس9ياسة اSوائية، وت��عنو· معنا؛ا -
النقطة الرابعة، يه حتقJق ٔ�هداف اEٔلفJة، ختفJف وفJات اEٔطفال ٕاىل  -

والدة حJة، وختفJف وفJات اQEٔات ٕاىل ٔ�قل من  1000للك  25ٔ�قل من 
  والدة حJة؛ 100000للك  83

ملراكز اك�ن النقطة اخلامسة يه تطو�ر املس�شفJات امللحقة � -
ا�يل ٕان شاء Æادي ند�رو ٕان شاء هللا  (CHU)¯س�شفائية، حبال دا� 

  يف ٔ�اكد�ر، Æادي Ýكون ملحقة يف العيون، واك�ن املس�شفJات املتنقZ؛
  النقطة السادسة يه احلوار، اك�ن وا د ا�لجنة مشرتكة مع النقا�ت؛ -
ة د�ل املسائل ؤ�xريا، املناظرة الوطنية ا�يل خصنا حنلو فهيا إالشاكلي -

 .الهيلكية �لمنظومة الصحية
 .شكرا

    ::::الس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسة
هناك تعقJب الس9يد املس�شار؟ تفضل اليس . شكرا الس9يد الوز�ر

 .فؤاد

        ::::املس�شار الس9يد فؤاد قد�رياملس�شار الس9يد فؤاد قد�رياملس�شار الس9يد فؤاد قد�رياملس�شار الس9يد فؤاد قد�ري
  .شكرا الس9يد الرئFس

هو، الس9يد الوز�ر،  ايك الكفر لFس �اكفر، ؤ�· سؤايل xايل من 
·� Mساءلت معك بصوت مرتفع، هللا س9بîانه الكحول الس9يايس، بصدق ٔ

  ".فَاسأَلُوا أَهلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُم لَا تَعلَمون: "وتعاىل يقول
�ل¤س9بة لهذا املوضوع، القانون Nىل راس9نا وعينF\ا، ولكن ما ن¤ساوش 

�ن ٔ�م�ا¾ ؤ�م�النا من يضعون القوانني ومه يصنعون ٔ�سامها، ٔ�ي اSساترئ.  
ا السؤال، الس9يد الوز�ر، وا�يل ٔ�3ر تدمر واس�Jاء Nدد من �ل¤س9بة لهذ

الناس ا�يل تيقولوا ٔ�ن �ب احلوار الزال، ٔ�نت اختذت قرار املنع، الس9يد 
  .الوز�ر، �لرمغ بnٔن �ب احلوار الزال مفiو ا مع اEٔطراف املعنية

�قول، الس9يد الوز�ر، بnٔن هناك ٔ�قلية من اEٔطباء ميكن ال وازع هلم ٔ ·�ٔ
لَوِ اطَّلَعتَ علَيهِم لَولَّيتَ منْهم ": رضر، وينطبق Nلهيم قوè تعاىل وال

  .صدق هللا العظمي "فرارا ولَملئْتَ منْهم رعبا
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من هول ما يقومون به، Eٔهنم ال Ïس9بحون ٕاال حبمد اEٔرصدة البنكJة 
بية، هاذ و�Sرمه و�Sوالر، ولكن هناك ٔ�طباء ؤ�طباء ٔ�ساتذة ومه ٔ�Æل 

الناس خيشو· هللا وخيلصون يف معلهم وخيلصون �Sهنم ولوطهنم ومللكهم 
ويؤدون دورمه داxل القطاع العام  ؟ولقسم ٔ�بو قراط، �ك، الس9يد الوز�ر

  .�لك ٔ�مانة وÏش9تغلون داxل القطاع اخلاص وفق ما Ïسمح به القانون
ناس ا�يل اكن من املفروض، الس9يد الوز�ر، ٔ�ن نعمتد تعاقد مع هاذ ال 

مه ٔ�Æلبية، تعاقد حمدد اEٔهداف وحمدد النتاجئ، ويدك طويZ، الس9يد 
الوز�ر، بقوة القانون، لن نطلب م\ك ٔ�ن Ýكiفي بطرد اØالفني بل شطب 
Nلهيم من جسل ومن قامئة اEٔطباء املزاولني ومحلهم ما يطيقونه وما ال 

، ومن يغلو يnٔيت مبا يطيقون من الغرامات املالية حىت يفJئوا ٕاىل ٔ�مر القانون
  .Æل، وNىل الباغي تدور اSوا�ر

الس9يد الوز�ر، ٔ�نت مقلل اشوية من الز�رات د�¾ يف املراكز 
¯س�شفائية، ميكن مقت بوا د الز�رة يف مدينة سطات، ولكن fرسNة 

قاNات ا�يل  2الربق ٔ�و fرسNة الضوء ال ٔ�دري، وميكن شفيت Æري وا د 
لظروف مل Mسمح ¾ بnٔن تطلع ؤ�ن تقوم �ز�رة جمهزة وميكن الوقت وال ا

مJدانية حقJقJة لالضطالع عن قرب Nىل املشالك ا�يل اكينة يف هذا 
  . املس�شفى

  .وشكرا الس9يد الوز�ر

        ::::الس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسة
  .هناك رد Nىل التعقJب الس9يد الوز�ر؟ تفضلوا. شكرا

        ::::الس9يد وز�ر الصîةالس9يد وز�ر الصîةالس9يد وز�ر الصîةالس9يد وز�ر الصîة
Í خيص العمل يف القطاع ٔ�· مiفق معك فÍ خيص اجلانب اEٔول، ف

  . اخلاص
� س9يدي، املس�شار احملرتم، اح\ا ما  Éس9ناش، ما سديناش الباب، 
يوم امجلعة املق�ل عندي مع النقابة الوطنية �لتعلمي العايل اج®ع، ق�ل ما 

  . ·xد هاذ القرار عيطت يف املكiب الرئFس د�ل هاذ النقابة
حنÉسو �لك تواضع هذه  تنقولو اح\ا Æري ìرجعو �لرشعية، Æادي

الفوىض، ولكن �ب احلوار مفiوح، اح\ا مايش قلنا لهاذ الناس صايف 
ي ـــــــــا�يل ¨يتدار ف) TPR(سدوا، يعين اك�ن هناك ٔ�فاكر، م�ال هاذ 

)les cliniques( ،سا مايش �ش نقلو من عندهاçري فرÆ ذو م�الx· ،
املمرضني ت�Fقاو يف فرçسا تيدار داxل املس�شفJات، بعدا Nىل اEٔقل 

اSاxل واEٔطباء ت�Fقاو يف اSاxل، واملشالك د�لها ت�Fقاو داxلية، ٕاذا ابقاو 
يف اSاxل ٔ�هنم تريحبوا الفلوس، وتFس9تاهلوا لك xري، ٔ�نه اح\ا تزنيدو يف 

وهام تiFخصلوا ٔ�حسن، ) les salles d’opérations(اEٔفرشة، تنصاوبو 
  . يعين اك�ن هناك ٔ�فاكر

امجلعة املق�ل س¤س9تق�لهم ٔ�· واليس اSوادي جبوج �ش çشوفو،  راه يوم
ؤ�· مiفق معك، اك�ن ·س ا�يل تيµدموا ليل هنار، . ما معر·  Éس9نا احلوار

ري ــــــــــــــــــراه لو اكن ما اكنوش هاذ الناس لو اكن الوز�ر Æادي Ïش
)les vachettes (ىل هN فقنيiات، اح\ا مJسد املس�شفÏ اذ اليشويبقى .  

 ·�فÍ خيص املس�شفJات ا�يل قلت fسطات، ٔ�· ما مiفقش معك، ٔ
سطات اxذيت وقيت، Xلست يف املس�شفى ٔ�كرث من ساNة ونصف، من 
املس9تع«الت طلعت لقسم اEٔطفال، مشFت لقسم الوالدة، شفت فني 
اك�ن املعدات، ومن متا دزت لربش9يد ومن �رش9يد دزت �ن امحد، يعين راه 

  . اليش ا�يل قديتتند�ر ذاك 
واملغرب تبارك هللا ¨بري، ìمتناو �كون عند· الوقت ٔ�نه ìزورو امجليع، 
�ظن ٔ�نه ال اح\ا وال ان® مس�شار�ن وال مجيع ٔ ·�واملغاربة لكهم سواس9ية، ٔ
املنتحبني ند�رو يد يف يد، راه العمل كثري تي�س9نا· يف هاذ امسيتو، اح\ا 

يل نقطع ¾ �ل¤س9بة لٔ�ساتذة، مايش عند· ذيك الس9ياسة د�ل شد 
 اىش و}، اح\ا بغينا حوار، واحلوار دامئا مفiوح، Æري Nادي ميل تتÉîس 

  . وا د القضية ¨يكون حوار، واحلوار مس9متر ٕان شاء هللا
  .شكرا

        ::::الس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسة
  . شكرا الس9يد الوز�ر

السؤال املوايل كذ¾ �لس9يد وز�ر الصîة موضوNه متركز التدبري 
اللكمة Eٔ د السادة املس�شار�ن، . اري �لملفات الطبية مبدينة الر�طإالد

  .تفضل اليس بوراس

        ::::املس�شار الس9يد العراملس�شار الس9يد العراملس�شار الس9يد العراملس�شار الس9يد العريبيبيبيب بوراس بوراس بوراس بوراس
  .شكرا الس9يد الرئFس

  السادة الوزراء،
  ٕاخواين املس�شار�ن احملرتمني،

بطبيعة احلال املوضوع الثاين ا�يل Xاء به الفريق ¯س9تقاليل �لو دة 
ل متركز التدبري إالداري �لملفات الطبية مبدينة الر�ط، والتعادلية هو حو 

ومن دون شك هذا كذ¾ ملف، الس9يد الوز�ر، ìمتىن �ش تعطوه العناية 
  . الاكفJة

وهبذا الصدد، الس9يد الوز�ر، كام بدون شك العديد من املواطنني 
Ïش9تكون من متركز التدبري إالداري خبصوص امللفات الطبية Nىل مس9توى 

لر�ط، اليشء ا¿ي �رهق املواطنني، وxاصة املرىض ا¿�ن يعانون مدينة ا
يف نفس الوقت من �ٓالم املرض، ز�دة Nىل عناء التنقل من مدن بعيدة، 
 Zو عرق�سÍ9 ؤ�ن هذه امللفات تعرف Ýراكام ملحوظا ي�سÉب يف تعطيل ٔ
املواعيد اØصصة �لعالج، خصوصا مهنم مرىض الرسطان اليت تعترب  اÓهتم 

  . قJقة وÆري قابZ �لتxٔnريد
هل مت التفكري يف ٕاجياد وضعية م\اس9بة : ولهذا çسائلمك، الس9يد الوز�ر

  لتدبري ملفات املرىض Nىل املس9توى الوطين وتقريب إالدارة من املواطنني؟ 
  .وشكرا
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        ::::الس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسة
  .اللكمة لمك الس9يد الوز�ر، تفضلوا. شكرا الس9يد املس�شار

        ::::الس9يد وز�ر الصîةالس9يد وز�ر الصîةالس9يد وز�ر الصîةالس9يد وز�ر الصîة
  .شكرا الس9يد الرئFس احملرتم
  السادة الوزراء احملرتمون،

  السادة املس�شارون احملرتمون،
البد من إالشارة يف البداية ٔ�ن Qام اGلس الصحي مؤطرة، ال يف 
الر�ط وال Nىل الصعيد الوطين، ؤ�رشت لها الس9يد املس�شار احملرتم، 

اليت هتم املوظفني  مؤطرة قانونيا فÍ خيص مراق�ة الرخص Eٔس9باب حصية
  . واملرىض

د�ل الوظيفة العمومJة،  1958د�ل  1.58.008فاك�ن الظهري الرشيف 
جمال و¨يفJة تدxل  2000الصادر يف Nام  2.99.1219اك�ن كذ¾ املرسوم 

  .اGلس الصحي
فكJفاش تيµدم اGلس الصحي، ال يف الر�ط وال Nىل الصعيد 

  الوطين؟
رٔ�يه ٔ�وال Nىل الشهادة املسلمة ٕاىل املوظف ٔ�وال، يÉين اGلس الصحي 
  .املريض من طرف الطبFب املعاجل

3نيا، رٔ�ي ا�لجنة الطبية إالقلميية اليت متد اGلس الصحي بتقر�ر مفصل 
  .حول نوع املرض

ومن ٔ�Xل Mرسيع هذه املساطر، Eٔن املشلك ميل تيكون Nىل الصعيد 
يتعطل، فقد  معل هذا اGلس الصحي يف إالقلميي بعض املرات يقع فiور ̈و

  .2010مجيع املدن املغربية ابتداء من ٔ�واخر س9نة 
�وال، اك�ن وا د املذ¨رة وزارية د�ل الس9يدة الوز�رة السابقة ٔ71/6 

ا�يل امشات ملناديب الوزارة �ململكة حتهثم Nىل  2010سÉمترب  30بتارخي 
  .نونيارضورة التقJد ببعض املساطر قصد ا رتام اXٓEال املسطرة قا

3نيا، وضع قاNدة بيا·ت معلوماتية MساNد Nىل ضبط التxٔnريات اليت 
  .ختص معاجلة بعض امللفات، هذا ٕاذا امشFيت ملوقع الوزارة Æادي تلقاه

3لثا، عقد اج®Nات مع مد�ري املوارد الÉرشية بوزارة الرتبية الوطنية، 
مساطر تدبري اSاxلية، العدل والصîة من ٔ�Xل حهثم Nىل ا رتام �Xٓال و 

  .الشواهد الطبية
متت  2010ٔ�نه يف س9نة  2011و 2010ومقارنة بني  2010مفثال، 

متت معاجلهتا داxل ) 59%ٔ�ي ب¤س9بة ( 801ملف، مهنا  1357دراسة 
 102ملف، مهنا  177دراسة  2011يف . يوم 30اXٓEال القانوين يه 

  .يوم 30متت معاجلهتا داxل  %58داxل اXٓEال القانوين، ٔ�ي 
  .هذه يه اEٔجوبة اEٔولية ؤ�· مس9تعد ٕاذا اك�ن يش سؤال �ٓخرف 

        ::::الس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسة
  شكرا، هناك تعقJب؟

        ::::املس�شار الس9يد بنجيد اEٔمنياملس�شار الس9يد بنجيد اEٔمنياملس�شار الس9يد بنجيد اEٔمنياملس�شار الس9يد بنجيد اEٔمني
ٕاذن çشكرك، الس9يد الوز�ر، Nىل هذه التوضيîات، ولكن اكن املراد 
من سؤالنا وهو مبجرد ٔ�نه ذ¨ر· مسnٔ� الرسطان، وهو خصوصا �متركز يف 

 (CNOPS)�ط، لهذا نقول ٔ�نه من املعلوم ٔ�نه هناك وا د مدينة الر
وحJد يف مدينة الر�ط، وهذا اxEٔري يتوفر Nىل Nدد قليل من املوظفني 
لتدبري امللفات، اليشء ا¿ي يضع املواطن ٔ�مام صعوبة تدبري ملفات اكفة 
املرىض، Nلام ٔ�ن املرىض املتوافد�ن Æالبا ما �كونون xاضعني لعالXات مع 

  .ء مربوطني بXٓnال لت��ع احلصص اØصصة هلم من ٔ�Xل ¯س�شفاءٔ�طبا
وطبعا، هنا جيب ٔ�ن نقول الشكر موصول، وxاصة çس9تغل هذه 
الفرصة وحنن نتلكم Nىل مرض الرسطان ا¿ي يثقل اكهل املواطنني، 
والشكر موصول طبعا لٔ�مرية لال سلمى، رئFسة مجعية داء الرسطان، 

�لقطاع Nىل ٕا داث مركز حماربة الرسطان  وبت¤س9يق مع الوزارة الوصية
  .بطن«ة لتقريب املواطن من إالدارة، هذا هو املقصود الس9يد الوز�ر

مىت سFمت ٕاهناء اEٔشغال هبذا املركز ا¿ي س9يلعب : وطبعا هنا ن�ساءل
دورا Qام �جلهة؟ وما هو معلوم Sى الرٔ�ي العام وإالحصاءات اليت تقوم هبا 

صابني هبذا املرض، ا�يل هو مرهق وملكف، من اجلهة الوزارة ٔ�ن ٔ�Æلبية امل
  .الشاملية اليت تتحمل عناء التنقل

طبعا الصîة يه fج فوق رؤوس اEٔحصاء ال �راه ٕاال املرىض، 
فاملفروض ٔ�ننا نقف Nىل هذا املركز د�ل حماربة داء الرسطان يف طن«ة، 

 اEٔشغال يف وبغينا توضعنا، الس9يد الوز�ر، يف الصورة، مىت ميكن ٔ�ن تمت
  هذا املركز من ٔ�Xل تقريب إالدارة من املواطنني؟

  .وشكرا

        ::::الس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسة
  .لمك الرد Nىل التعقJب الس9يد الوز�ر. شكرا الس9يد املس�شار

        ::::الس9يد وز�ر الصîةالس9يد وز�ر الصîةالس9يد وز�ر الصîةالس9يد وز�ر الصîة
�وال، الس9يد املس�شار احملرتم، شكرا Nىل هذه التوضيîات، فقد ان�هبنا ٔ

  .مرض الرسطان لهذه إالشاكلية، وxاصة فÍ خيص
Æادي تبدا  2013ٔ�وال فÍ خيص املركز د�ل طن«ة، ٕان شاء هللا يف 

املوارد مرصودة، حىت املوارد الÉرشية د�لها، ٕاذا الحظمت راه اكينني يش 
ìمتىن ٔ�نه يعمل ... و د�ن Xاو ل®ك من وXدة، ابدينا حىت املوارد الÉرشية

  .يف ٔ�قرب وقت
هيا ٔ�كرث ٕاصا�ت من داء الرسطان، هذا فÍ خيص ٔ�نه اجلهة الشاملية ف

ما عندو حىت يش س9ند Nلمي، ما اك�ن حىت يش  اXة، ا�يل اك�ن هو 
Nىل الصعيد الوطين ٕاىل يوم\ا هذا ،ا�يل عند· ال يف الوزارة وال Nىل 
الصعيد الوطين، اك�ن الرXل هو رسطان الرئة والربوس9تات، فÍ خيص 

يه رسطان عنق الرمح، هاذ  %12رسطان الثدي، و %36ال¤ساء اك�ن 
اليش ا�يل اك�ن Nىل الصعيد الوطين، ما اك�ن حىت يش  اXة �ش نقولو 
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�ن الشامل، Eٔن حتط Nيل مرارا هاذ السؤالٔ.  
�ما فÍ خيص هاذ املشلك ا�يل تتعFشو هاذ امللفات الطبية، فاح\ا ٔ

نة قرر· لٔ�س9باب ا�يل رسدهتا، الس9يد املس�شار احملرتم، ابتداء من الس9 
املق�Z ٕان شاء هللا من بدا�هتا �ش Æادي يمت سن وا د الس9ياسة �وية يف 
تدبري هاذ امللفات، �ش هاذ الناس املرىض املواطنات واملواطنني ما 
ميك¤ش جييو حىت �لر�ط وال جييو حىت �+ار البيضاء وال ميش9يو حىت 

  .لفاس، Æادي منش9يو هبا يف التدرج ٕان شاء هللا، و�كون xري
  .را الس9يد املس�شار احملرتمشك

        ::::الس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسة
شكرا الس9يد الوز�ر، وçشكر الس9يد الوز�ر Nىل مشاركته يف هذه 

  . اجللسة
ن¤iقل ٕاىل السؤال املوXه ٕاىل الس9يد وز�ر الشؤون اخلارجJة والتعاون 

اللكمة Eٔ د السادة . حول س9بل تعز�ز دور اSبلوماس9ية املوازية
 ٔEدبدااملس�شار�ن من فريق ا�  .صا� واملعارصة، تفضل اليس ٔ

        ::::املس�شار الس9يد ش9ياملس�شار الس9يد ش9ياملس�شار الس9يد ش9ياملس�شار الس9يد ش9يخخخخ ٔ�محدو ٔ�دبدا ٔ�محدو ٔ�دبدا ٔ�محدو ٔ�دبدا ٔ�محدو ٔ�دبدا
  .شكرا الس9يد الرئFس

  .fسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Nىل ٔ�رشف اEٔنJÉاء واملرسلني
  السادة الوزراء،

  الس9يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
Jورة اخلريفSتاح اiة من الس9نة تبعا �لخطاب املليك مبناس9بة اف

�كد Xال� املN úىل ٔ�ن جتس9يد الطموح امجلاعي 2012- 2011ال�رشيعية ٔ ،
يف ان�Éاق هيئات نيابية وتنفJذية ·جعة، يقiيض ٔ�ن �كون عامدها �رملان 
قوي معرب عن إالرادة الشعبية احلرة، وميارس صالحJاته ال�رشيعية احلرصية 

Gبلومايسوالرقابية الواسعة، و�هنض بدوره الفعال يف اSال ا.  
ويف هذا إالطار، الس9يد الوز�ر، ٔ�صبحت اSبلوماس9ية املوازية تلعب 
دورا ¨بريا وفعاال مع اSبلوماس9ية الرمسية، سواء Nرب امللتقJات واملؤمترات 

  . اSولية واجلهوية ٔ�و Nرب الز�رات املتباد�
ورا وقد شهدت مسامهة اSبلوماس9ية املوازية يف تدبري الشnٔن اSويل تط

ملحوظا xالل العقود اxEٔرية، وذ¾ ن�J«ة لز�دة ¯ع®د املتبادل بني اEٔمم 
والشعوب يف خمتلف اGاالت إالçسانية، وتضاعف جحم التîد�ت اليت 

  .�تت توا�ها الÉرشية يف عرص· الراهن
ؤ�مام تعاظم التîد�ت اليت توا�ها بالد·، خصوصا ما �رتبط بقضية 

، وما ٔ��نت عنه التطورات اxEٔرية �لتقر�ر املنîاز وÆري و دتنا الرتابية
دي وا�لجنة اEٔممية ملناهضة التعذيب ياحملايد الصادر عن مؤسسة كن 

والز�رة اxEٔرية لكرÏس9توفر روس واملواقف املعادية املكشوفة لبعض 
  . اجلهات الس9ياس9ية وإالNالمJة

وماس9ي�\ا لك هذا Ïس9توجب م\ا، الس9يد الوز�ر، مجيعا تقوية دبل

املوازية وتفعيلها ليك تصبح دبلوماس9ية م�ادرة، جهومJة، فعا� ومقدامة xدمة 
لقضا�· الكربى، ؤ�ن ال Ýكون م�نية Nىل ردود اEٔفعال، فمل تعد 
اSبلوماس9ية الرمسية بوسائلها التقليدية قادرة لو دها Nىل تدبري لك امللفات 

ع والتاكمل والتنامغ العالقة، فقد ٔ�صبحت Xل اSول تعمتد م\طق امجل
و¯çس«ام بني اSبلوماس9ية الرمسية وÆري الرمسية ملنح الفعل اSبلومايس 

  . القدرة التnٔثريية والفعالية وال�شا̈رية يف اSفاع عن القضا� الوطنية
¿¾ ي¤�غي، الس9يد الوز�ر، Nدم ¯قiصار Nىل اSبلوماس9ية الرمسية 

  .�\ا الرتابيةلتدبري Xل امللفات، وخصوصا ملف قضي 
تnٔسFسا Nىل ما س9بق çسائلمك، الس9يد الوز�ر، ما يه ٕاسرتاجتية الوزارة 
ملصاح�ة وموا¨بة اSبلوماس9ية املوازية وتعز�ز قدرهتا التفاوضية وإالق\اعية، 
  ومتكJهنا من ٔ�دوات املرافعة الناجعة xدمة لقضا�· الوطنية الكربى؟         

ز التعاون والتاكمل بني وما يه رؤية احلكومة خبصوص تعز�
  اSبلوماس9ية الرمسية واSبلوماس9ية املوازية؟ 

  .شكرا الس9يد الرئFس

        ::::الس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسة
  .اللكمة لمك الس9يد الوز�ر، تفضلوا. شكرا الس9يد املس�شار احملرتم

        ::::الس9يد سعد ا�Sن العÈين، وز�ر الشؤون اخلارجJة والتعاونالس9يد سعد ا�Sن العÈين، وز�ر الشؤون اخلارجJة والتعاونالس9يد سعد ا�Sن العÈين، وز�ر الشؤون اخلارجJة والتعاونالس9يد سعد ا�Sن العÈين، وز�ر الشؤون اخلارجJة والتعاون
  .شكرا الس9يد الرئFس

  .س�شار احملرتمشكرا الس9يد امل 
�وال ٔ�مثن مجيع ما قلمت، من ٔ�مهية اSبلوماس9ية املوازية يف اGال ٔ
اSبلومايس، يف جمال اSفاع عن البالد، اSفاع عن الوطن وعن قضا� 
الوطن، لFس حكرا عن اجلهات الرمسية و دها، بل يه قضية لك مغريب 

  . مغريب
�لك ما çس9تطيع Sمع  و�لتايل مفن واج�نا حنن ßجهات رمسية ٔ�ن نقوم

�ود ٔ�ي مغريب مغريب، سواء اكن يف مجعية ٔ�و يف مؤسسة ٔ�و يف م\ظمة 
�و اكن فاNال س9ياس9يا ٔ�و داxل حزب ٔ�و نقابة ٔ�و �رملانيا يف ٔ�ن يقوم مبا ٔ

  . Ïس9تطيع من ٔ�داء هذا الواجب، من اSفاع عن الوطن وعن قضا� الوطن
Nاما، قامت وزارة  ومن هنا ومن هذا الوعي ا¿ي ٔ�صبح اEٓن وعيا

الشؤون اخلارجJة يف �ٓخر مرسوم صدر ا¿ي يعيد هيلكة وزارة الشؤون 
Eٔول مرة �لتنصيص Nىل مد�رية  ،2011اخلارجJة وا¿ي صدر يف نونرب 

Xديدة، يه مد�رية الفاNلني Æري احلكومJني، مد�رية الفاNلني Æري احلكومJني 
مرة يف وزارة الشؤون  تعين ٔ�ن هناك وا د املد�رية Xديدة بدٔ�ت Eٔول

اخلارجJة تعىن مبا Ïسمى �Sبلوماس9ية املوازية، فJه الربملاين، اEٔحزاب 
الس9ياس9ية، فJه مجعيات اGمتع املدين، وفJه Nدد من الفاNلني اEٓخر�ن، 
وهذه املد�رية مiخصصة يف التواصل معهم، يف دمعهم �ملعلومات، يف 

  . محتسFسهم ويف دمعهم Nىل ٔ�ن يقوموا بواجهب
من هنا قامت مد�رية اSبلوماس9ية املوازية يف هذه الفرتة، اEٔشهر ا�يل 
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مضت اEٓن، مبجموNة من اخلطوات كهتم ٔ�وال إالخ�ار والتواصل املس9متر، 
يه عندها وا د الالحئة د�ل مجموNة من الفاNلني متدمه مبجموNة من 

لقضية املعلومات ٔ�و من اEٔخ�ار ا�يل كهتمهم وا�يل كتخص �خلصوص ا
الوطين اEٔوىل، وا�يل يه قضية الصحراء، ولكن ٔ�يضا بقضا� دبلوماس9ية 

  . خمتلفة، بالÆات وبيا·ت وزارة الشؤون اخلارجJة، املواقف
ولكن ٔ�يضا مد�رية الفاNلني Æري احلكومJني تقوم ٕ�عطاء دمع �ملعلومة 
Eٔي وا د يطلهبا من املغاربة، �خلصوص املؤسسات وامجلعيات سواء 

رمسية ٔ�و Æري الرمسية، م�ال الربملان ٔ�ي ز�رة ميكن يقوم هبا وفد �رملاين ال
Eٔي �ة، ٕادارة الربملان تتصل هبذه املد�رية، فمتد الوفد الربملاين مبلف عن 
طبيعة العالقات ومس9توى العالقات مع الطرف اEٓخر ا¿ي سزيار، هاذ 

زي Nلهيا، ؤ�حJا· العالقات ¨يفاش كتطور، ٔ�ش9نو يه النقط اليت جيب الرتك
نقوم يف وزارة الشؤون اخلارجJة من xالل هاذ املد�رية �لتنJÉه ٕاىل بعض 
اØاطر اليت تقع، م�ال عند· ٕاشاكل د�ل حترك ¯نفصاليني يف م\طقة 
معينة fشلك يعين Æري مس9بوق ٔ�و fشلك هس9تريي ٔ�و fشلك Qدد، 

يك اجلهة، كرنسلو ف\واصل ٕاذا اكن كريتبط �ملؤسسات الربملانية يف هاذ
�لربملان خنربه بnٔن هناك هاذ احلركة ٔ�و هاذ اÓهتديد هنا، وهاذ اØاطر يف 
املاكن معني �ش الربملان حىت هو يدxلو يف إالسرتاتيجية د�لو د�ل 

  .التواصل ود�ل العمل اSبلومايس
  .شكرا

        ::::الس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسة
  .تفضل الس9يد املس�شار. شكرا الس9يد الوز�ر

        ::::ار الس9يد ش9يار الس9يد ش9يار الس9يد ش9يار الس9يد ش9يخخخخ ٔ�محدو ٔ�دبدا ٔ�محدو ٔ�دبدا ٔ�محدو ٔ�دبدا ٔ�محدو ٔ�دبدااملس�شاملس�شاملس�شاملس�ش
�· Æري يف ٕاطار اجلواب د�ل الس9يد الوز�ر، لٔ�سف اجلواب اكن Æري ٔ
مق\ع، وEٔن هاذ املد�رية د�ل الفاNلني Æري احلكومJني تعىن بدراسة 
اSبلوماس9ية املوازية، رمبا كنالحظو ٔ�ن اكينة وا د اEٔاكدميية ختلقت د�ل 

Sٔاكدميية املغربية �+راسات اEبلوماس9يني اSكو�ن اÝ لX�بلوماس9ية من ٔ
الرمسيني وÆري الرمسيني، ولكن، الس9يد الوز�ر، �ل¤س9بة مجليع الوفود 
الربملانية ا�يل كمنش9يو فهيا اك�ن غياب fم �لمعلومات، الس9يد الوز�ر، وهاذ 
اليش ا�يل قليت اح\ا لٔ�سف ¨ميدو· ببعض املعلومات ا�يل قليZ، وحىت 

  .  د الت¤س9يق مع وزارة اخلارجJةٕاذا اكنت ماكي¤ش وا
ٕاال ٔ�نه، الس9يد الوز�ر، كذ¾ نعرفو بnٔنه اك�ن وا د الغياب fم ٔ�و ش9به 
fم �ل¤س9بة لوزارة اخلارجJة �ل¤س9بة �+ول املضيفة، اح\ا امشF\ا يف مجموNة 
من الوفود، لكن لٔ�سف، الس9يد الوز�ر، ìك�شف ٔ�ن هناك سفراء ٔ�و 

، الس9يد الوز�ر، ما معر· تالقJنا هبم، ق\اصل ٔ�ش9باح، حJث ٔ�ن الوفود
�كiفون فقط �رسلوا لنا الس9يارة �لمطار، ومن بعد ما ابقJناش ك¤شوفومه، 
ما ¨يوا¨بوا معنا ال ٔ�شغال ا�ل«ان وال املؤمترات، Eٔن اSور د�ل وزارة 
اخلارجJة، الس9يد الوز�ر، ممثZ يف السفراء ٔ�و الق\اصل خصها تعقد لقاءات 

ة �لوفد املغريب ا�يل ¨يحرض متاك، Eٔن عند· هدف مشرتك وندوات �ل¤س9ب
  .هو تفعيل هاذ اSبلوماس9ية واSفاع عن قضية الو دة الرتابية

كذ¾، الس9يد الوز�ر، �ل¤س9بة �لسفراء عندمه دور كذ¾ �ل¤س9بة 
جللب ¯س�Èر، Xلب ٔ�حصاب ¯قiصاد �لب+، كذ¾ çس9تفJد من 

ز�ر، راه ما اكي¤ش، ٔ�نه اك�ن وا د الغياب وهاذ اليش، الس9يد الو . اخلربات
  .fم مع غياب املعلومات، الس9يد الوز�ر

فÍ خيص �ل¤س9بة لرتوجي مقرتح احلمك ا¿ايت، الس9يد الوز�ر، وا د 
املقرتح ا�يل اكن يعترب من طرف اGمتع اSويل بnٔنه وا د احلل هنايئ وتوافقي 

تد�روا ٔ�نمت �ل¤س9بة وواقعي، ولكن، الس9يد الوز�ر، ما عرف\اش �ٓش ك 
�+ول د�ل اGمتع اSويل، اكنت Ýكون وا د الندوات ٕالق\اع اGمتع اSويل 

  ..فÍ خيص
كذ¾، الس9يد الوز�ر، �ل¤س9بة لهاذ اEٔموال الطائZ ا�يل كتدار، وا�يل 
كترصف Nىل اSبلوماس9ية، وìمتىن م\مك، الس9يد الوز�ر، �ش Ýكون عندمك 

احضة ووا د الت¤س9يق fم ما بF\مك والربملان ومع مس9تق�ال وا د الرؤية و 
  .اGمتع املدين

  .شكرا الس9يد الرئFس

        ::::الس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسة
  .اللكمة لمك الس9يد الوز�ر. شكرا لمك الس9يد املس�شار

        ::::الس9يد وز�ر الشؤون اخلارجJة والتعاونالس9يد وز�ر الشؤون اخلارجJة والتعاونالس9يد وز�ر الشؤون اخلارجJة والتعاونالس9يد وز�ر الشؤون اخلارجJة والتعاون
  .شكرا

�ريد ٔ�ن ٔ�قول بnٔن مد�رية الفاNلني Æري احلكومJني ال تعىن ٔ ·�ٔ
S� ني تعىن �لتواصل، ومد املعلومةJليني احلكومNراسات، ولكن مد�رية الفا

  .�لفاNلني Æري احلكومJني ا¿�ن ذ¨رهتم
وتلقJنا طيZ الشهور املاضية عرشات الطلبات من ٔ�حزاب س9ياس9ية 
ومن مجعيات مدنية داxلية ٔ�و مغربية يف اخلارج ملدها ٕاما �ملعلومة ٔ�و دمعها 

دxل ل�سهيل ٔ�مور ٔ�و ٔ�يضا ٔ�حJا· مندها حىت دبلوماس9يا عن طريق الت
ببعض اSمع ا�لوFXس�Jيك، وهذا مس9متر �ل¤س9بة لوزارة اخلارجJة، هذا 

�والٔ.  
، عند· يف الرب·مج ٕاNداد 32013نيا، حنن اEٓن يف �ر·مج س9نة 

رشاكة ٕاطار مع هؤالء الفاNلني Æري احلكومJني، Eٔول مرة يف وزارة الشؤون 
اكة ٕاطار، فهيا الواج�ات واحلقوق، ¨يف س¤iعامل؟ وما اخلارجJة ند�رو رش 

  يه املساطر اليت يمت هبا التعامل لنصل �ش �كون هاذ التعاون ٔ�م�ل؟
اح\ا مiفقني ٔ�ن هاذ التعاون ميكن خصو يتطور، ٔ�· مiفق معك، خصو 

è لية، ولكن هذا ٕان شاء هللا عند·  يتطور، خصنا نلقاوNكرث فا��ٓليات ٔ
س9تق�ل Æادي ند�رو هاذ اليش وÆادي تعلن هاذ الرشاكة، ٕارادة، ويف امل 

بطبيعة احلال هاذ الرشاكة Æادي يمت الوضع د�لها �ل�شاور مع هؤالء 
  .الفاNلني Æري احلكومJني ا¿�ن ذ¨رت
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ؤ�xريا، السفراء، ٕاذا ابغيتو يش  اXة من يش سفارة ٔ�و ق\صلية جيب 
املدين، Æري معقول حيرضوا ٔ�ن ختربومه، ٕاذا اكن يش اج®ع د�ل اGمتع 

الفاNلني الرمسيني، Eٔن ٕاذا حرضوا الفاNلني الرمسيني Æادي يقول ¾ ٔ�ودي 
  .ان® Æري بوق د�ل اجلهات الرمسية، خصين اجلهات املدنية ا�يل هترض

عندما نذهب ٕاىل املنتد�ت الربملانية، جيب ٔ�ن ال حيرض السفري، 
ملاين هو ا¿ي حيرض يف الربملان، ٕاذا Xا السفري ما عندو Nالقة �لربملان، الرب 

السفري اهرض، Æادي يقول ¾ ٔ�نت �رملاين Xايب معك السفري وصايف، 
  .انت Æري كهترض �مس السفري ووزارة اخلارجJة

اح\ا بغينا هاذ الفاNلني Æري احلكومJني هيرضوا كفاNلني مس9تقلني، 
Jن اخلارجEٔ ىل املغرب مايشN فاكرمه، ¨يدافعوا�ة قالت هلم، عندمه ٔ

¨يدافعوا Nىل املغرب Eٔهنم مه ¨يحبوا بالدمه، هاد اليش خصو �كون وا د 
  .النفس

ولكن ٕاذا ابغيتوا يش  اXة من عند يش ق\صلية ٔ�و يش سفارة 
راسلومه، وملا نتلقى ٔ�ي مراسZ من الربملان ٕاال ومنده �ملعلومات املتوفرة، 

  .ههم هباولكن ٕاذا ابغاو إالخوان يش معلومات ٔ�كرث، مند
  .وشكرا

  :الس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسة
شكرا الس9يد الوز�ر، وçشكر الس9يد الوز�ر Nىل مشاركته يف هذه 

  .اجللسة
ن¤iقل ٕاىل السؤال املوXه ٕاىل الس9يد الوز�ر املنتدب Sى رئFس 
. احلكومة امللكف �لشؤون العامة واحلاكمة حول دمع الطبقة الوسطى

ق اEٔصا� واملعارصة، تفضل الس9يد اللكمة Eٔ د السادة املس�شار�ن من فري
  .املس�شار

  :املس�شار الس9يد عز�ز ا�لباراملس�شار الس9يد عز�ز ا�لباراملس�شار الس9يد عز�ز ا�لباراملس�شار الس9يد عز�ز ا�لبار
  .شكرا الس9يد الرئFس

  السادة الوزراء،
  ٕاخواين املس�شار�ن احملرتمني،

حتظى الطبقة املتوسطة يف العديد من اSول حبظوة وماكنة ممتزية 
ية وحمورية يف خمتلف الس9ياسات العمومJة �عتبارها رافعة ودNامة ٔ�ساس9 

�لتمنية، يف الوقت ا¿ي تnٔخرت بالد· كثريا يف xلق طبقة مiوسطة قوية 

  .مقابل اMساع دا�رة عريضة �لفùات الفقرية وحتت عتبة الفقر
وجتدر إالشارة يف هذا املوضوع ٕاىل خطب Xال� املú، م�ال املفهوم 
 اجلديد �لسلطة ودعواته املتكررة اليت ٔ�كد من xاللها ٔ�ن الطبقة املتوسطة

يه عامد التوازن يف اGمتع والطريق ٕاىل ¯نفiاح وم\اهضة ¯نغالق 
واÓهتمFش يف البالد، حJث ٔ�ن الهدف اEٔسايس لاكفة الس9ياسات العمومJة 

  .هو توس9يع الطبقة الوسطى
لكن مع اEٔسف مل تتعامل احلكومة مع التو�ات �جلدية واحلزم 

Jو حىت مبجرد بعث ٕاشارات عن مدى اس��عاهبا مغزى ومضامني املطلوب ٔ
هاته إالشارات، بل عكس لك التو�ات معدت احلكومة يف هذا الشnٔن 
Nرب س9ياس9هتا الالشعبية وÆري املسؤو� ٕاىل إال�از Nىل الطبقة املتوسطة 
اليت مل يعد لها وجود بفعل الس9ياسات ¯قiصادية املمهن«ة، وٕاال فكJف 

غالء Æري املس9بوقة اليت نفرس ìكور احلكومة وجعزها عن التصدي ملوXة ال
Mشهدها Xل املواد ¯س9هتال¨ية اليت ٔ��زت Nىل القدرة الرشائية لعموم 

  .املوطنني
وما يه إالجراءات اليت اختذهتا احلكومة لتقدمي عروض سكن م\اس9بة 

  لهذه الفùة، ويف هذا الشnٔن Xل ا�ل«ان كنا ننادي هبذا السؤال هذا؟ 
ٕابداع وابتاكر  لول واقعية  مع اEٔسف وبدل اìك�اب احلكومة Nىل

ومعلية وجريئة، جندها تقمصت دور املتفرج والباحث عن ٕاجياد ترب�رات 
لواقع اس�شعار املغاربة جبالء جعز احلكومة لعدم متلكها Eٔدوات و لول 

  .Mس9تجيب النتظارات وتطلعات الطبقة املتوسطة
تداع ما هو تصورمك من ٔ�Xل اب : ¿ا، çسائلمك الس9يد الوز�ر احملرتم

وابتاكر �ٓليات كفN�ٕ ZJادة ¯عتبار �لطبقة املتوسطة جلعلها حمورية يف 
  خمتلف الس9ياسات العمومJة؟

وماذا ٔ�Nددمت ٕالنقاذ وMشجيع املقاوالت الصغرى واملتوسطة اليت تتخبط 
   اليا يف ٔ�زمات xانقة طبقا لٔ�زمة املالية و¯قiصادية العاملية؟

  .وشكرا الس9يد الرئFس

Fالس9يد رئFالس9يد رئFالس9يد رئFس اجللسةس اجللسةس اجللسةس اجللسةالس9يد رئ::::        
  .اللكمة لمك الس9يد الوز�ر، تفضلوا. شكرا

الس9يد محمد الس9يد محمد الس9يد محمد الس9يد محمد جنجنجنجنيب بوليف، الوز�ر املنتدب Sى رئFس احلكومة، امللكف يب بوليف، الوز�ر املنتدب Sى رئFس احلكومة، امللكف يب بوليف، الوز�ر املنتدب Sى رئFس احلكومة، امللكف يب بوليف، الوز�ر املنتدب Sى رئFس احلكومة، امللكف 
        ::::�لشؤون العامة واحلاكمة�لشؤون العامة واحلاكمة�لشؤون العامة واحلاكمة�لشؤون العامة واحلاكمة

  .شكرا الس9يد الرئFس
  .fسم هللا الرمحن الرحمي

  .شكرا الس9يد املس�شار احملرتم
�متعن يف سؤالمك وما ورد به من مجموNة ٔ ·�من التعابري واEٔلفاظ ٔ�¨يد ؤ

اليت تتîدث يف نفس الوقت عن Nدم اس�Jعاب اخلطا�ت امللكJة وعن 
ٓ Nدم شعبية احلكومة، ٕاىل  �خره من اEٔوصاف واملواصفات، ميكن نقول ¾، 

الس9يد املس�شار احملرتم، Nىل ٔ�نه يف املقابل هناك من يدعي ٔ�ن هذه 
د�لها حىت ٔ�هنا  احلكومة يه حكومة شعبوية وشعبية ومشت يف الشعبوية

  . تقوم بوا د اGموNة من إالجراءات ا�يل كمتيش لكها لفائدة الشعب
ما ميكن ٔ�ن يقال هو ٔ�ن احلكومة �لفعل يف خطهتا إالسرتاتيجية  ،لكن

ا عنه، حنن واعون لك الوعي Nىل ٔ�نه نويف الرب·مج احلكويم ا¿ي ٔ�Nلن 
iصادي يف ٔ�ي جممتع اEٔساس د�ل ¯س9تقرار الس9يايس و¯ج®عي و¯ق 

هو الطبقة املتوسطة، وحنن واعون ٔ�يضا Nىل ٔ�ن هذه الطبقة املتوسطة 
خصها اSمع الاكيف وخصها إالجراءات الاكفJة، �ش �لفعل ٔ�وال حتافظ Nىل 
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املوقع د�لها، مث 3نيا Ýرتقي من املواقع د�لها ٕاىل مواقع اج®عية يه ٔ�Nىل من 
  . ذ¾

  :رتم، هناك مجموNة من اEٔس9ئZلكن، الس9يد املس�شار احمل
�وال �ل¤س9بة لنا ٔ�ش9نو يه الطبقة املتوسطة؟ Eٔن لك  :السؤال اEٔولٔ

وا د عندو تعبري عن الطبقة املتوسطة ا�يل ¨يبغي هو، اك�ن متظهرات د�ل 
الطبقة املتوسطة، واش ٕاذا اكنت عندي س9يارة ٔ�· من الطبقة املتوسطة ٔ�و 

كFشوف راسو Nىل ٔ�نه هذه اÓمتظهرات  ال؟ واك�ن ا�يل عندو ٔ�يضا هو
والتصورات يه ختتلف، و�لتايل هاذ احلكومة اEٓن يه تعمتد ما هو 
معرتف Nليه رمسيا من طرف املندوبية السامJة �لتخطيط يف ٕاطار 

  . التصنيف د�ل الطبقة الوسطى
�ش حندثو  2014و3نيا، حنن س9نعمتد Nىل إالحصاء العام د�ل 

من xالل اEٔس9ئZ ا�يل Æادي نطرحو Nىل املواطنني،  املواصفات اجلديدة
  .�ش ìزيدو نصنفو هاذ الطبقة املتوسطة

حنن نقول يف احلكومة Nىل ٔ�نه اSامع الرئFيس واEٔسايس د�ل دمع 
الطبقة املتوسطة، الس9يد املس�شار احملرتم، هو ند�رو çسب د�ل اÓمنو، هو 

ومل ال ٔ�كرث ٕان  6مث  5مث  4,5 ند�رو ال¤س9بة د�ل اÓمنو ا�يل Ýكون يف  دود
شاء هللا، Eٔن ميل تند�رو اÓمنو حبال ذاك املاء ا�يل تيطلع املس9توى د�ل 

  .لكيش، والطبقة املتوسطة يه املس9تفJد اEٔول
إالجراء الثاين، يتعلق بدمع الطبقة املتوسطة، هو دمع القدرة الرشائية، 

N ما ميك¤ش �لفعل يف هاذ املنرب نق�ل ونقول ·�ىل ٔ�نه احلكومة تتحقر ٔ
املواطنني وال تواXه موXة الغالء، خصنا نعرفو �لفعل هاذ موXة الغالء، 

ا�يل خرج اxEٔري، ٔ�ول ب+، الرتبة  (Doing Business)اح\ا صنف\ا يف 
  .اEٔوىل ج�ناها Æري هباذي

ا�يل  2012ما اكي¤ش يش ب+ يف  هيه Nىل صعيد التضخم، يف العامل لك
لتضخم يف املتوسط ويف احلدود، وجJنا اح\ا اEٔوائل، دار çس9بة د�ل ا

املس9توى  ،ٔ�ش9نو تيعين؟ تيعين Nىل ٔ�نه �لفعل ٕاذا اÆالت مادة ٔ�و جوج
د�ل FNش اEٔرس بقي مس9تقر، واس9تفادت اEٔرس، و�لتايل ما ميك¤ش 

  .نتلكمو Nىل ٔ�نه احلكومة يف هذا اGال ال تدمع
لس9يد املس�شار، Nارفني بnٔنه فÍ يتعلق �لسكن ا�يل Ýلكمتو Nليه، ا

املرشوع د�ل القانون املايل Xاء بوا د الرب·مج ا�يل هو مiعني، ا�يل عندو 
  ...مرت مربع 150حىت  N100القة بــ 

        : : : : الس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسة
  .اللكمة لمك اليس ا�لبار. شكرا

  : املس�شار الس9يد عز�ز ا�لباراملس�شار الس9يد عز�ز ا�لباراملس�شار الس9يد عز�ز ا�لباراملس�شار الس9يد عز�ز ا�لبار
  .Qمشكرا الس9يد الوز�ر Nىل هاذ اجلواب ا�يل هو Xد 

حقJقة البد كام قلمت اSمع الاكيف ا�يل هو Qم ومواصفات الطبقات، اح\ا 
يف مواصفات الطبقات املتوسطة ا�يل كهنرضو Nلهيا ßجواب لنا هو التnٔ¨يد 

Nىل ٕاعطاء ٔ�مهية �لطبقات املتوسطة من xالل مرشوع املزيانية، ٔ�نمت ذ¨رتوه 
  توسطة؟واح\ا Æاديني يف هاذ النطاق، ٔ�ش9نو يه الطبقة امل 

اليوم مشاريع قانون املالية ا�يل دازت سابقا دامئا تتعطي ٔ�مهية ؤ�ولوية 
دامئا �لفقراء، حقJقة حىت اح\ا مع الفقراء، ولكن دامئا ن¤ىس الطبقة 
املتوسطة، الطبقة املتوسطة Xلهم مه املوظفني، واملوظفني يقiطعون 

  .الرضائب د�هلم م�ارشة من املداخJل د�هلم
نني ا�يل رمبا عندمه س9يارة كام Xاوبتو، الس9يد الوز�ر، يعين زائد املواط 

ولو Ýكون عندو س9يارة من ٔ�ي نوع من الس9يارات، عندو مصاريف، وذاك 
املصاريف ٕاذا اكن تيµدم Nىل �را هو والس9يدة د�لو، عندمه مصاريف حىت 
داxل املزنل، ٕاذن حىت مه من حقهم مكواطنني مغاربة يقiنيو وا د اSار ٔ�و 

  .ل ا�يل Æادي �كون م\اسبمزن 
عند· بعض ¯قرتا ات، الس9يد الوز�ر، البد من ٕاNادة النظر يف 

درمه،  5500ٕاىل  3500يف شnٔن  2013إالجراء الرضييب الوارد يف قانون 
�لف درمه يف  20.000، رمبا الناس ي�ساءلون حىت 20.000ورمبا حىت ٔ

سطة، ميل بعض احلاالت حىت مه تيحس9بوا راسهم من الطبقة املتو 
ت¤شوفومه مقارنة مع بعض اEٔداءات ٔ�و بعض املدراء، بال ما çسميو بعض 

 700و 500و 300و 200ٔ�لف و 100املدراء ا�يل ¨بار ا�يل كمتيش ل 
�لف، يعين حىت هام تيحس9بوا راسهم من الطبقة املتوسطةٔ.  

الطبقة املتوسطة يه الطبقة امل¤س9ية، xاصة يه احملرك اEٔسايس يف 
iصاد Nامة وتقوية القدرة الرشائية، بدون ٔ�ن ن¤ىس حقJقة Nىل لك Ýمنية ¯ق 

  . ال الطبقة الفقرية واملهمشة
ٕاذن هنا، عند· بعض ¯قرتا ات، الس9يد الوز�ر احملرتم، اح\ا تنعرفو 
ومقiنعني �لقدرات د�لمك، ومقiنعني بìٔnمك تعملون Xد Xاهد ٕالعطاء ما 

لربملان، اح\ا مايش معارضة من ميكن ٕاعطاؤه لصاحل املوطنني وحىت يف ا
�Xل املعارضة، ولكن تنîرتمو الناس ا�يل تيµدموا وتنîرتمو الناس Nىل ٔ

  .معارضة بناءة م\ت«ة �لصاحل العام، لكنا خنممو لنفس الهدف
ٕاذن إالرساع خبروج القانون لفائدة السكن �لطبقة املتوسطة، Mشجيع 

 ٔ�ن نطبق هاذ اليش، الس9يد املقاوالت الصغرى واملتوسطة، وهنا ال ميك\نا 
الوز�ر، ويبدا يعمتد هبا ٕاال ب�رسيع وMسهيل وتÉس9يط املساطر إالدارية يف 
Xل اGاالت ¯س�Èرية، Eٔن Xل اGاالت، الس9يد الوز�ر، واح\ا Nارفني 
بìٔnمك عندمك نفس ¯قiناع، يعين ما ÆادÏش ميكن منش9يو الع«Z ¯قiصادية 

  .بدون هاذ ال�شجيعات
لس9يد الرئFس، شكرا الس9يد الوز�ر، وçشكر مرة ٔ�خرى وما شكرا ا

  ...تديوش Nىل اEٔمور د�ل التدxل ا�يل در· هذا
  . شكرا الس9يد الرئFس

        ::::الس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسةالس9يد رئFس اجللسة
 .تفضل الس9يد الوز�ر. هللا جيعل الربكة
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الس9يد الوز�ر املنتدب Sى رئFس احلكومة، امللكف �لشؤون العامة الس9يد الوز�ر املنتدب Sى رئFس احلكومة، امللكف �لشؤون العامة الس9يد الوز�ر املنتدب Sى رئFس احلكومة، امللكف �لشؤون العامة الس9يد الوز�ر املنتدب Sى رئFس احلكومة، امللكف �لشؤون العامة 
        ::::واحلاكمةواحلاكمةواحلاكمةواحلاكمة

  .لرئFسشكرا الس9يد ا
اح\ا هنا، الس9يد املس�شار احملرتم، يف ٕاطار تبادل اEٔفاكر واحلوار Sمع 
العمل ا�يل هو لصاحل البالد د�لنا ßلك، فٕاذن ما عند·ش اNرتاض ٔ�ننا 

  .çسمع [م يف ٔ�ي اجتاه اكن
�نه �لفعل، Æري ميل Ýلكمتو Nىل الطبقة ٔ è ؤكد�لكن ا�يل نبغي ٔ�ن ٔ

فني ßطرف ٔ�سايس، اح\ا واعيني Nىل ٔ�نه الوسطى وÝلكمتو Nىل املوظ
  .�لفعل املوظفني معوما مه من الطبقة الوسطى

ويف نفس الس9ياق، الس9يد املس�شار احملرتم، تتعرفوا Nىل ٔ�نه احلوار 
مليار  3,2، يف العام املنرصم الزتمت احلكومة بــــ ه¯ج®عي يف  د ذات

مليار د�ل  4تلزتم بــــ درمه وهاذ العام يف مرشوع قانون املالية Æادي 
اSرمه ٔ�يضا �لحوار ¯ج®عي، ٕاذن الطبقة املتوسطة ا�يل يه معنية 
�رتفاع اEٔجور واملس9تو�ت يه هاذ الطبقة هاذي ويه ا�يل Æادي Mس9تافد 

  .مليار Æري يف احلوار ¯ج®عي 4مث  3,2من هاذ 
Jض العرض الصحي ا�يل Ýلكم Nليه الس9يد الوز�ر من ق�ل، والتخف 

�ساسا؟ Mس9تفJد م\ه الطبقة  هد�ل اEٔدوية، اشكون ا�يل تFس9تافد م\ٔ
مهنا يه الطبقة اليت  %80املتوسطة، Eٔن هاذ الطبقة املتوسطة تقريبا 

تذهب وMشرتي الوصفة الطبية �اكملها، ذاك الفقري وىل تFرشي 
�ٔnد من هذه املسJيضا س�س9تف�  . وسFس9تفJد، لكن الطبقة املتوسطة ٔ

، 2012مليار درمه يف  50ل املقاصة، عندما تتحمل اSو� املسnٔ� د�
�ش9نو تيعين هذا؟ تيعين Nىل ٔ�هنا تدمع القدرة الرشائية ٔ�ساسا د�ل الطبقة ٔ
املتوسطة يه اليت Mس9تفJد من اSمع د�ل القدرة الرشائية، ويه �لفعل 

 هو عندما نوفر لها البزن�ن ونوفر لها املازوط يف احملطة بوا د اÓمثن ا�يل
 م\اسب، çساNد تú اEٔرسة املتوسطة اليت Ïش9تغل يف الرXل ٔ�و املرٔ�ة وال

  . جبوج Nىل ٔ�نه �لفعل يقوم �ملشرت�ت واحلاجJات د�لو اEٔخرى
فٕاذن إالجراءات يه مiنا5رة يف مجموNة من القطاNات، وإالجراءات 

ة كام اك�ن ا�يل هو ٔ�فقي واك�ن ا�يل هو حمدد، واملقاو� الصغرى واملتوسط
  . تعلمون در· لها وا د اGموNة من إالجراءات

يف القانون املايل ٔ�يضا در· وا د اGموNة د�ل إالجراءات من xالل 
التخفJض �ل¤س9بة �لمقاو� ا�يل يه صغرية، ختفJض çس9بة الترضيب، 

، اNالش؟ �ش %10هبطناها ٕاىل  دود  %20عوض ما تبقى يف  دود 
 املقاو� الصغرى واملتوسطة ا�يل تتعFش هذه çسمحو �لمقاو� الصغرى مث

الفùات د�ل الطبقة الوسطى Nىل ٔ�هنا �لفعل Mس9تطيع Nىل ٔ�هنا Ýكون 
تنافس9ية وحتقق ال¤سب د�ل اÓمنو ا�يل من xاللها Æادي Ïس9تفادوا العاملني 

  . بداxلها مث ٔ�يضا Mس9تفJد املؤسسة مكؤسسة
  .شكرا الس9يد املس�شار، شكرا الس9يد الرئFس

        ::::لس9يد رئFس اجللسةلس9يد رئFس اجللسةلس9يد رئFس اجللسةلس9يد رئFس اجللسةاااا
  . شكرا �لس9يد الوز�ر، وçشكر امجليع Nىل مسامهته يف هذه اجللسة

  .ورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسة


