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  . لساEرئDس ل اCٔولاخلليفة  ،محمد فوزي بنعاللالس8يد املس�شار: الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
ة ثالث ساKات وثالثة وعرشون دقHقة، ابتداءا من الساKة الثاني :التوقHتالتوقHتالتوقHتالتوقHت

  .واSقHقة الثامRة بعد الزوال
   .يةه مRاقشة اCٔس8ئV الشف  ::::Uدول اCٔعاملUدول اCٔعاملUدول اCٔعاملUدول اCٔعامل

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

  :املس�شار الس8يد محمد فوزي بنعالل، رئDس اجللسةاملس�شار الس8يد محمد فوزي بنعالل، رئDس اجللسةاملس�شار الس8يد محمد فوزي بنعالل، رئDس اجللسةاملس�شار الس8يد محمد فوزي بنعالل، رئDس اجللسة
  .K�ٔلن عن اف]تاح اجللسة،Uلسة اCٔس8ئV الشفهية

  الس8يد�ن الوز�ر�ن،
  الس8يدة والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

من اSس8تور، ووفقا ملق]ضيات النظام  100معال بcٔحاكم الفصل
اSاlيل Eلس املس�شار�ن، خيصص اEلس هذه اجللسة Cٔس8ئV السادة 

  .املس�شار�ن ؤ�جوبة احلكومة Kلهيا
قtل الرشوع يف تناول اCٔس8ئV الشفهية املدرUة يف Uدول ٔ�عامل هذه 
اجللسة، ٔ�عطي اللكمة xلس8يد اCٔمني ٕالطالع اEلس Kىل ما Uد من 

  .سالت، تفضل الس8يد اCٔمنيمرا

        ::::املس�شار الس8يد عبد امحليد ~وسكوس، ٔ�مني اEلساملس�شار الس8يد عبد امحليد ~وسكوس، ٔ�مني اEلساملس�شار الس8يد عبد امحليد ~وسكوس، ٔ�مني اEلساملس�شار الس8يد عبد امحليد ~وسكوس، ٔ�مني اEلس
  .شكرا الس8يد الرئDس

توصلت رئاسة جملس املس�شار�ن مبقرتح تغيري و�متمي النظام اSاlيل 
 14( 1418من ذي احل�ة  E16لس املس�شار�ن املوافق Kليه بتارخي 

، املقدم من طرف مجموKة من السادة املس�شار�ن ٔ�عضاء )1998ٔ��ريل 
  . اEلس، هذه من �ة

ر امللكف ومن �ة ٔ�خرى، توصلت الرئاسة مبراسV من الس8يد الوز�
�لعالقات مع الربملان، خيرب من lاللها اEلس ٔ�نه سD]وىل إالUابة �لنيابة 
عن اCٔس8ئV املو�ة xلس8يدة وز�رة التضامن واملرٔ�ة واCٔرسة والتمنية 
�ج�عية، ؤ�ن الس8يد وز�ر الشؤون اخلارجHة والتعاون سD]وىل إالUابة 

¡ة، ؤ�نه كذ� نظرا اللزتامه �لنيابة عن اCٔس8ئV املو�ة xلس8يد وز�ر الص
ب¤شاط رمسي، فٕان الس8يد وز�ر الصناKة التقليدية، يلمتس �رجمة السؤال 

  .الفريد املوUه ٕاىل وزارته يف �ٓخر اجللسة
l�ٔريا، خبصوص اCٔس8ئV الشفهية والك]ابية اليت توصل هبا جملس 

  :يوليوز 23املس�شار�ن ٕاىل ªاية يوم الثال3ء 

  سؤ�؛ K :14دد اCٔس8ئV الشفهية -

  .سؤال وا¬د: Kدد اCٔس8ئV الك]ابية -

  .شكرا الس8يد الرئDس

        ::::الس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسة
قtل ٔ�ن رشع يف معاجلة اCٔس8ئV الشفهية، ٔ�عطي اللكمة، يف . شكرا

  .ٕاطار إال¬اطة، xلفريق احلريك، تفضل الس8يد الرئDس

        ::::املس�شار الس8يد عبد امحليد السعداوياملس�شار الس8يد عبد امحليد السعداوياملس�شار الس8يد عبد امحليد السعداوياملس�شار الس8يد عبد امحليد السعداوي
  الس8يد الرئDس،
  حملرتمني،السادة الوزراء ا

  ٕاخواين املس�شار�ن،
بعد هناية ام]¡ا²ت الباكلور± يواUه الطلبة املتفوقون مشالك Kديدة 
جراء �رجمة مtار±ت الولوج ٕاىل املدارس واملعاهد املتخصصة يف وقت قصري 
ومزتامن مع اSورة �س8تدرا~ية xلباكلور±، حHث ¬دد �ٓخر U�ٔل ملا تبقى 

مما حيرم معظمهم من املشاركة يف هذه xلمبار±ت هناية هذا الشهر، 
املبار±ت، وجيعلهم مرمغني xلتوUه ٕاىل اللكيات ٔ�و انتظار س8نة ملعاودة 

  .اج]ياز مtار±ت الولوج xلمعاهد املتخصصة
إالشاكل الثاين، الس8يد الرئDس، يت�ىل يف امللفات اليت تتطلب من 

من صور فوتوغرافHة،  الطلبة توفريها وٕارسالها ٕاىل املعاهد واملدارس املعنية،
وشهادة الباكلور±، وعقود �زد±د، وما ٕاىل ذ� من الو3ئق املكونة 
xلملف، وهو ما �لكفهم ماد± ٔ�و من حHث الزمن، ويفرض Kلهيم التنقل مجلع 

  . امللف، مث ٕايداKه يف املعاهد اليت �رغبون الولوج ٕاÁهيا
ية املفروضة Kىل تصوروا امعا±، الس8يد الرئDس، مك يه اللكفة املاد

وKىل هاذ اCٔساس، نطالب احلكومة . الطلبة واCٓ�ء د±هلم مع تعدد املعاهد
 :يف خشص وزارة الرتبية الوطنية العمل Kىل

ٔ�وال، حث املعاهد Kىل �رجمة زمRية مالمئة xلمبار±ت املشار ٕاÁهيا يف  -
ن ش8ت¤رب Kىل سHÊل املثال ٕاسوة �ملعاهد ٔ�و الت�ارب د±ل وا¬د العدد م

  اSول، وKىل سHÊل املثال l²ذو فرسا؛

3نيا، ف]حباب الرتش8يح إاللكرتوين xلطلبة لتفادي نقل ثقل الو3ئق  -
وامللفات والتنقل، Kىل ٔ�ن الرمق الوطين xلطلبة كDسمح الوصول xلمعهد ٕاىل 
النقط احملصل Kلهيا ومجيع املعلومات املطلوبة وكذ� توجHه دعوات 

  لكرتونيا؛املشاركة يف املبار±ت إ 

ٔ�يضا Kىل ٔ�ن يتقدم الناحجون مهنم �مللف الاكمل بعد ذ�، وتوفري  -
الرشوط وÒسهيل املcٔمورية xلطلبة الج]ياز هذه املبار±ت لولوج املعاهد 

  .املتخصصة
  .شكرا الس8يد الرئDس

        ::::الس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسة
  . شكرا الس8يد املس�شار احملرتم



 2013دورة ٔ��ريل  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

2 

 )2013يوليوز  23( 1434رمضان  14

  .اللكمة xلتجمع الوطين لÔٔحرار، التجمع

        ::::املس�شار الس8يد lريي بلÕرياملس�شار الس8يد lريي بلÕرياملس�شار الس8يد lريي بلÕرياملس�شار الس8يد lريي بلÕري
  .Øسم هللا الرمحن الرحمي

  الس8يد الرئDس،
  السادة الوزراء،

  ٔ�خوايت، ٕاخواين املس�شار�ن،
ٔ�تدlل اليوم ٕال¬اطة جملس8نا املوقر ب�Rايم ظاهرة اÁهتريب ببالد²، وقد 
س8بق لنا ٔ�ن ßهبنا يف Kدة مRاس8بات داlل هذا اEلس املوقر Ýاطر هذه 

اهتا السلبية Kىل �ق]صاد الوطين، حHث áشلك س8بة الظاهرة وانعاكس
من الناجت اSاlيل اخلام، دون ٔ�ن ن¤ىس �3ٓره السلبية Kىل حصة  1%

  .وسالمة املواطنني عند اس8هتالçهم لهذه املواد املهربة
لÔٔسف الظاهرة الزالت تتفامق، حHث تبني لنا ٔ�نه ال يوUد هناك  ،لكن

الة وال مسؤولية يف التعاطي مع هذه تفاKل حقHقي وKدم اه�م والمtا
  .�قرتا¬ات ومطالب ممثيل اCٔمة من طرف السلطات احلكومHة اÝتصة

  الس8يد الرئDس احملرتم،
خطورة ظاهرة اÁهتريب تنامت وتفامقت، فقد ٔ�صبحت ٔ�سواقRا مع 
اCٔسف مف]و¬ة Kىل �ٓخرها لهذه املواد يف اكفة ٔ�حناء اململكة، ومل يعد 

ملدن والقرى احلدودية، اليشء اïي ٔ�صبح معه هيدد يق]رص ذ� Kىل ا
نا الصحي و�ق]صادي، فò ف]ئنا نقرٔ� يومHا عن حضا± املواد املهربة وKىل R ٔ�م 

رٔ�سها ما áسمى �لقرقويب، اïي ٔ�فسد l�ٔالق ش8بابنا وشا�تنا، كام ٔ�ن 
 خمتلف املواد املهربة من مواد ªذائية ؤ�دوية ٔ�ثب�ت اCٔحباث اجلارية ٔ�هنا

فاسدة، وتف]قر ٕاىل لك مواصفات السالمة الصحية اليشء اïي �كون ÷ 
  .انعاكسات خطرية Kىل حصة املواطنني واملواطنات

ٕاننا يف فريق التجمع الوطين لÔٔحرار، نؤكد xلحكومة واكفة ا�Cٔزة 
اÝتصة، مطالبنا اليومHة بتكøيف املراقtة Kىل احلدود، مطالبني خمتلف 

  .كøيف �ودهأ��زة املراقtة بت 
  الس8يد الرئDس،

اÁهتريب ظاهرة خطرية، لها ٔ�بعاد خمتلفة وانعاكسات سلبية Kىل خمتلف 
ïا، فقد ٔ�صبح الزما Kىل احلكومة موا�ة هذه الظاهرة Øشلك . اCٔصعدة

مشويل Kرب ت¤س8يق خمتلف �ود الفاKلني واملتدlلني محلاية ٔ�من وحصة 
املواطنني، ولتبقى ٕا¬دى الت¡د±ت الكربى لبالد² يف ظل وضعية صعبة 
يعDشها �ق]صاد الوطين، تق]يض مRا مجيعا مكغاربة العمل Kىل Òشجيع 

  . اس8هتالك املنتوج الوطين واحمليل
  .والسالم Kليمك

  :الس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسة
  . شكرا الس8يد املس�شار احملرتم

  .اللكمة xلفريق الفHدرايل، زد اليس دعيدKة، تفضل

        ::::املس�شار الس8يد محمد دعيدKةاملس�شار الس8يد محمد دعيدKةاملس�شار الس8يد محمد دعيدKةاملس�شار الس8يد محمد دعيدKة
  .الس8يد الرئDس

  الوز�ر،الس8يد 
  الس8يدات والسادة املس�شارون،

Òشلك ماكحفة الرشوة والفساد يف تدبري الشcٔن العام حمورا �ام من 
ويف هذا الصدد، . حماور الرب²مج احلكويم، ومر�كزا ٔ�ساس8يا يف مهنج معلها

الزتمت احلكومة بدمع مؤسسات الرقابة واحملاس8بة وتقوية اس8تقالليهتا 
املؤطرة لتدlالهتا، وحتيني وتcٔهيل ال�رشيع  وحتديث املنظومة القانونية

املرتبط حبامية املال العام، ووضع مHثاق وطين ملاكحفة الفساد، واع�د 
�ر²مج وطين xلزناهة وٕارساء الهيئة الوطنية xلزناهة والوقاية من الرشوة 

  .وحمار�هتا املنصوص Kلهيا يف اSس8تور
ٕاذا اكن هذا هو اخلطاب احلكويم اïي يمت Òسويقه يومHا من طرف 
احلكومة، فٕان الواقع امللموس يفRد لك إالدKاءات ويفضح خطا�ت احلكومة 

  . خبصوص حماربة الفساد
ففي الوقت اïي ٔ��نت خمتلف املؤرشات اSولية املتعلقة �لتمنية 

K عامل والتنافس8ية واحلاكمة عنCٔاخ اRرشية ومÊدة معيقات �ل¤س8بة ال
xلمغرب، تعلق اCٔمر بضعف املساء� وغياب القانون التنظميي اخلاص 
�حلق يف الولوج ٕاىل املعلومة وبطء وتعقHد املساطر إالدارية وضعف فعالية 

  .حمك القانون
ؤ�مام اÒساع واس8مترار ظاهرة الرشوة يف العديد من القطاKات 

ذ� التقر�ر اlCٔري ملنظمة �ق]صادية و�ج�عية، كام يؤكد Kىل 
)Transparency ( ٔ�هيا السادة، فٕان حماربة الفساد ال تمت ،�ï ،وليةSا

�لشفوي، مفا اïي مينع الس8يد رئDس احلكومة من تعيني ٔ�عضاء امجلع العام 
من  x5لهيئة الوطنية xلوقاية من الرشوة وحمار�هتا، املنصوص Kليه يف املادة 

ٔ�و  2012د ٔ�ن اßهتت واليته مRذ ٔ�واخر ٔ�كتو�ر بع 2007مارس  13مرسوم 
  جتديد الثقة يف اCٔعضاء احلاليني لوالية 3نية Kىل اCٔقل؟

ما اïي ي¤]ظره الس8يد رئDس احلكومة ٕال¬ا� مرشوع القانون حول 
هتا طبقا ملق]ضيات الفصلني �الهيئة الوطنية xلزناهة والوقاية من الرشوة وحمار 

يضمن اس8تقالليهتا وتدقHق �ام الزناهة والوقاية من اSس8تور، مبا  159و 36
من الفساد والتcٔهيل اSس8توري لصالحHة املاكحفة واع�د اCٓليات القانونية 
وإاللزامHة الضامRة xلتعاون، وذ� �عتبار الهيئة من هيئات احلاكمة اجليدة 

ة و�ٓلية من �ٓليات التصدي املبارش Cٔفعال الفساد مبختلف ٔ�شاك÷ �ق]صادي
  والس8ياس8ية؟

فرUاء ٔ�خرجوا البالد من هذه إالنتظارية القاتV، وا�ر~وا املعارك 
الهامش8ية، وان�هبوا Cٔوضاع البالد والعباد، وٕا±مك ٔ�ن تق]لوا فHنا اCٓمال اليت 
ف]حها الربيع العريب بcٔن التغيري ممكن، ؤ�ن مغر� �ٓخر ممكن، مغرب الكرامة 

املؤسسات واSميقراطية احلقة، مغرب واحلر±ت امجلاعية والفردية، مغرب 
احلداثة واملساواة، مغرب احلاكمة �ق]صادية والعدا� �ج�عية واحلقوق 
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�ق]صادية، ٔ�نقذوا البالد من س8نة اق]صادية بيضاء وجتربة حكومHة 
  .ٕان الزمن الس8يايس ال �رمح.عرUاء

        ::::الس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسة
  . شكرا الس8يد املس�شار احملرتم

  .مة xلفريق �شرتايك، تفضل اليس العلميٕاذن اللك

        ::::املس�شار الس8يد محمد Kلمياملس�شار الس8يد محمد Kلمياملس�شار الس8يد محمد Kلمياملس�شار الس8يد محمد Kلمي
  .شكرا الس8يد الرئDس

  الس8يد الوز�ر،
  الس8يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

ٔ�حHط جملس8نا املوقر Kلام مبا áسtÊه ال�دي احلكويم يف الرصاKات 
وهدر الوقت من ٔ�رضار Kىل �ق]صاد الوطين وKىل مصاحل الوطن 

  .املواطننيو 
فلقد تعود² حتت قtة هذا الربملان ٔ�ن يcٔيت وز�ر املالية lالل شهري 
يونيو ٔ�و يوليوز من لك س8نة من U�ٔل ٕاطالع الربملان Kىل مس8ت�دات 
تنفHذ املزيانية وKىل اخلطوط العريضة ملرشوع املزيانية املقVt، لكن حنن 

اء القدوم ٔ�مام اليوم يف هناية شهر يوليوز ومل �لكف احلكومة نفسها عن
الربملان xلقHام هبذا التقليد اïي ٔ�صبح اليوم واجtا حبمك تنصيص اSس8تور 

  .اجلديد Kىل املقاربة ال�شار~ية
بل ٔ�كرث من ذ�، الس8يد الرئDس، فٕان الوزراء اCٔولني السابقني اكنوا 
يبادرون ٕاىل بعث مذ~رة توجهيية ٕاىل اكفة القطاKات الوزارية من U�ٔل 

ت حول املزيانية املقl Vtالل شهر ٔ��ريل من لك س8نة، لكن ٕاKداد تصورا
اليوم نالحظ اشغال احلكومة فقط بcٔمورها اSاlلية وبرصاKاهتا 

اïي اكن  2012الس8ياسوية، مما جيعلنا نتخوف من اCٓن ٔ�ن ßكرر سRDاريو 
س8نة بيضاء، وتcٔ"ر من جراء ذ� �ق]صاد الوطين من Kدم اÁمتكن من 

 .الس8نوية يف ٕا�هنا ٕاUازة املزيانية
ٕاننا، يف الفريق �شرتايك، لس8نا الوحHد�ن ا�ïن ندق ²قوس اخلطر 
حرصا Kىل املصل¡ة الوطنية، فtنك املغرب اïي هو مؤسسة رمسية ٔ�صدر 
تقر�ره الس8نوي مؤخرا، ونبه من lال÷ ٕاىل اÝاطر اليت �هتدد �ق]صاد 

�ßكtاب Kىل إالصال¬ات الوطين واملالية العمومHة، ؤ�وىص برضورة 
املس8تع�V اليت طاملا ٔ�حلحنا الس8يد رئDس احلكومة برضورة ام]الك 

  .الش�اKة ملوا�هتا
من ٔ�وىل هاته إالصال¬ات هو القانون التنظميي xلاملية، اïي وKد 

Kىل  2013، وها يه س8نة 2012الس8يد رئDس احلكومة ٕ�خراUه س8نة 
ميي xلاملية داlل الربملان، بل لك ما �ßهتاء ومل ßر مرشوع القانون التنظ 

الحظه املت�tع xلشcٔن الس8يايس ببالد² هو معا~سة احلكومة xلربملان، 
وٕا�ازها حلقه يف ال�رشيع، من lالل �رجمهتا وتصو�هتا Kىل مرشوع القانون 
التنظميي لتقيص احلقائق، يف الوقت اïي اكن فHه جملس النواب áرشف 

  .قرتح اïي قدم هبذا اخلصوصKىل �ßهتاء من دراسة امل
ٕان الفريق �شرتايك مب�لس املس�شار�ن جيدد نداءه xلس8يد رئDس 
احلكومة من U�ٔل ٔ�ن يتحمل مسؤوليته الس8ياس8ية، ؤ�ن ميارس اخ]صاصاته 
اSس8تورية ؤ�ن áسارع ٕاىل تفعيل إالصال¬ات الرضورية، عوض الر~ون ٕاىل 

اCٔوضاع �ق]صادية وتcٔزم س8ياسة اخلطابة اليت لن جتدي نفعا مع تفامق 
  .اCٔوضاع �ج�عية وªالء املعDشة واCٔسعار

  .وشكرا الس8يد الرئDس

        ::::الس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسة
  . شكرا الس8يد املس�شار احملرتم

  .اللكمة لÔٔصا� واملعارصة، تفضل الس8يد الرئDس

        ::::املس�شار الس8يد عبد احلكمي ب¤شاماملس�شار الس8يد عبد احلكمي ب¤شاماملس�شار الس8يد عبد احلكمي ب¤شاماملس�شار الس8يد عبد احلكمي ب¤شامشششش
  الس8يد الرئDس، 

  .امسحت يل هللا جيازيك خبريابغيت ند�ر نقطة نظام ٕاىل 

  :الس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسة
  .تفضل

  :املس�شار الس8يد عبد احلكمي ب¤شاماملس�شار الس8يد عبد احلكمي ب¤شاماملس�شار الس8يد عبد احلكمي ب¤شاماملس�شار الس8يد عبد احلكمي ب¤شامشششش
  الس8يد الرئDس، 

شفRا وKاي¤Rا وا¬د السلوك �كرر Kىل مدى ٔ�سابيع وشهور، وهو ٔ�ن 
احلكومة يف خشص الس8يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان، حرص 

Kذر عن اج�Kات ندوة وحيرص Kىل التغيب Øشلك مس8متر وبدون 
الرؤساء، وحرص وحيرص لكام تعلق اCٔمر �ٕال¬اطات Kىل التغيب وKىل 

  .�س¡اب
و�ï، ابغينا س�لو بcٔن هذا املوقف يؤسف ÷، هاذ املوقف مل يعد 
مقtوال، لك ما Uاو السادة املس�شار�ن يد�روا ٕا¬اطات، تي¤سحبوا Øشلك 

ذا اكنوا إالخوان السادة واحض اSال� د±لو، و�ï لست ٔ�دري إ 
املس�شار�ن يقtلون مبثل هذا الترصف، ؤ�اكد ٔ�طلب مRمك ٔ�ن �رفعوا هذه 
اجللسة �ش Òشوفوا ان� Cٔن ان� احلريصون Kىل مسعة هذه املؤسسة، Cٔنه 

  .هاذ اليش ماش مقtول

        ::::الس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسة
 الس8يد الرئDس، 

هبذا، وس8ن¡اول ٔ�ن نعاجل ٕاىل امسحت، الس8يد الرئDس، احRا س¤tلغ املك]ب 
اCٔمر، املهم ها ان� جسلتيو موقف، كنظن اCٔمور lلهيا متيش حىت xلمرة 

... املقVt ٕان شاء هللا، املهم ªادي نبلغو الس8يد الرئDس واملك]ب �لك هاذ
  .وحنن معك

 ٕاذن، هناك ٕا¬اطة الس8يد الرئDس؟ 
  ..تفضل
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        ::::محمد ٔ�محيديمحمد ٔ�محيديمحمد ٔ�محيديمحمد ٔ�محيدياااااملس�شار الس8يد املس�شار الس8يد املس�شار الس8يد املس�شار الس8يد 
  .شكرا الس8يد الرئDس

  لس8يد الوز�ر، ا
  الس8يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

مRه، áرشفين ٔ�ن  128ٕاعامال مبق]ضيات النظام اSاlيل وlاصة املادة 
ٔ�حHط جملس8نا املوقر Kلام بقضية طارئة، حبت ٔ�صواتنا من كرثة ٕا3رهتا 

  .وٕاعطاء البدائل املوضوعية لت�اوزها
�ق]صادية العاملية اليت  اCٔمر يتعلق، ٔ�هيا السادة، بتداعيات اCٔزمة

ٔ�رخت بظاللها Kىل �ق]صاد الوطين يف لك املياد�ن واملنا0، من بناء ٕاىل 
lدمات ومرورا �لصناKة والت�ارة اليت يه ٔ�صال هشة، ومل �رعى 

  .هشاش8هتا يف لك االتفاقHات اليت ٔ��رمهتا بالدK ²ىل خمتلف اCٔطراف
ة اليت طبعت تدبري معل املالحظ، ٔ�هيا السادة، ٔ�ن السمة اCٔساس8ي

هذه احلكومة ٔ�زيد من س8نة ونصف لDس فقط جعزها عن ابتاكر احللول 
xلتصدي لهذه اCٔزمة اخلانقة، بل ٔ�ثب�ت Kدم قدرهتا حىت Kىل إالنصات 
والتعامل إالجيايب مع املبادرات و�قرتا¬ات املقدمة من طرف العديد من 

]صادية واج�عية الفاKلني ومسؤويل مؤسسات دس8تورية حقوقHة واق 
  .وªريها

نتوقف يف هذا الصدد عند رزمة من املبادرات املقدمة من طرف 
مسؤولني مبؤسسات معينة، وخنص �ï~ر حىت ال يعترب 2مRا هذا جتنيا 
Kىل هذه احلكومة، املبادرة القمية اليت تقدمت هبا Uامعة غرف الت�ارة 

ق]صادي العريب الثالث املزمع والصناKة واخلدمات املتعلقة ب�Rظمي امللتقى �
مبراçش، بعدما اكن مقررا تنظميه �لسودان، وقد  2013تنظميه يف نونرب 

توصلت رئاسة احلكومة مبلف م]اكمل يف املوضوع دون ٔ�ن �لكف نفسها 
  .عناء التفاKل مع هذه املبادرة

ويدرك الس8يد الرئDس احلكومة وامجليع جحم اEهودات املبذو� من U�ٔل 
ظى املغرب Øرشف تنظمي هذا احلفل �ق]صادي و�3ٓره التمنوية يف ٔ�ن حي

هذه اxلحظة اSقHقة، وكذ� س�ل ال مtاالة الس8يد رئDس احلكومة مع 
مtادرات ٔ�خرى تتعلق بغرفة الت�ارة والصناKة واخلدمات �Sار البيضاء 

ب الرامHة ٕاىل ٕاصالح و�رممي املركز اSويل xلمعارض اSولية التابعة ملك]
  .الرصف

وحنن س�ل اس8تغرابنا لس8ياسة الصمت والالمtاالة اليت وا�ت هبا 
احلكومة هذه املبادرة، وقد ال جنازف ٕان قلنا بcٔن ال مtاالة احلكومة وتعاملها 
السليب ٕازاء هذه املبادرات قد فوت Kىل املغرب فرصة حقHقHة الس8تقطاب 

² الوطين يف ٔ�مس احلاUة املزيد من �س�8رات اCٔجRبية اليت يعترب اق]صاد
  .ٕاÁهيا

وال ٔ�دل Kىل ذ� التقر�ر اlCٔري لوايل بنك املغرب اïي يؤكد فHه Kىل 
الرتاجع املس�ل Kىل مس8توى الس8يو� وما يرتتب Kىل هذا الشح يف 
الس8يو� من التداعيات السلبية Kىل �س�8ر وKىل �ق]صاد الوطين 

  .çلك
الوعود اليت قطعهتا احلكومة Kىل وlري دليل عن هذا الفشل، ٔ��ن يه 

نفسها يف Kدة جماالت، وهناك بعض املؤسسات التابعة xلحكومة واليت 
تفشل Kدة مشاريع كربى، وlري دليل وهو واك� �منية اCٔقالمي الشاملية �لك 

 .رصا¬ة اليت ٔ�فشلت Kدة مشاريع لتمنية اCٔقالمي الشاملية �ملغرب؟ وشكرا

        ::::الس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسة
  . شكرا

ٕاذن، رشع اCٓن يف معاجلة اCٔس8ئV الشفهية املدرUة يف Uدول ٔ�عامل 
سؤ�، اثنان مهنا �ٓنيان مو�ان لقطاع الش8باب  20هذه اجللسة، وKددها 

سؤ� Kاد± موزKة Kىل قطاKات  18والر±ضة، الصناKة التقليدية، و
زي والنقل، الش8باب والر±ضة، اخلارجHة، العدل، �ق]صاد واملالية، التجه

الص¡ة، الطاقة واملعادن، الصناKة والت�ارة، التضامن واملرٔ�ة، الثقافة، 
  .اجلالية

س8هتل Uدول ٔ�عاملنا �لسؤال اCٓين املوUه ٕاىل الس8يد وز�ر الش8باب 
  . والر±ضة حول تفويت مركز املهدية

اللكمة Cٔ¬د السادة املس�شار�ن من الفريق �شرتايك، تفضل الس8يد 
        .املس�شار

        ::::املس�شار الس8يد املصطفى الهيبةاملس�شار الس8يد املصطفى الهيبةاملس�شار الس8يد املصطفى الهيبةاملس�شار الس8يد املصطفى الهيبة
  .شكرا الس8يد الرئDس

  الس8يد الوز�ر، 
  الس8يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

�رددت معطيات يف اCٓونة اlCٔرية تفHد ß�ٔمك قررمت تفويت مركز ختيمي 
املهدية، قريب من مدينة القRيطرة، واïي ميتد Kىل ثالث هك]ارات، 

Cٔخtار اليت 3�ٔرت حفHظة امجلعويني وحيظى مبوقع Uد ممتزي، ويه ا
واملنظامت الرتبوية اليت تعترب هذا املركز مك�س8با وطنيا وذا~رة لÔٔجHال من 

  . امجلعويني املغاربة
كام ٔ�ن املعلومات يمت تداولها حول هذا التفويت سDمت Øشلك مtارش 

  . Cٔ¬دى املقاوالت اخلاصة
حصة هذه املعطيات وKليه، فٕاننا سائلمك، الس8يد الوز�ر، عن مدى 

حول تفويت مركز املهدية، وما يه ٔ�س8باب هذا التفويت ملعلمة وطنية 
Uل اس8مترارها يف تcٔطري الش8بtDة �ٔ �ربوية، ظلت مRظامت �ربوية تناضل من 

  املغربية؟ 
  .وشكرا الس8يد الرئDس

        ::::الس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة لمك الس8يد الوز�ر، تفضلوا
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        ::::وز�ر الش8باب والر±ضةوز�ر الش8باب والر±ضةوز�ر الش8باب والر±ضةوز�ر الش8باب والر±ضةالس8يد محمد ٔ�وز�ن، الس8يد محمد ٔ�وز�ن، الس8يد محمد ٔ�وز�ن، الس8يد محمد ٔ�وز�ن، 
  .شكرا الس8يد الرئDس

  الس8يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
بداية ٔ�شكر الس8يد املس�شار والسادة ٔ�عضاء الفريق �شرتايك  ،طبعا

Kىل اه��م بقطاع الش8باب والر±ضة، وطبعا اجلواب Kىل سؤالمك ٔ�وال 
ون كمتلكها القضية د±ل التفويت، ٔ�وال �ش تفوت يش ¬اUة خصك �ك

مtدئيا، هذا ~يعين ٔ�ن هذا املركز لDس يف م= الوزارة، هو وا¬د املركز 
اxيل اكن توضع رهن ٕاشارة الوزارة وفق وا¬د االتفاقHة، وا¬د العقدة اxيل 
اكنت عندها مع وزارة التجهزي، واxيل مبق]ضاه اك�ن وا¬د الكراء، �لعربية 

را حىت هو ما اكش ~يتÕلص س8نة، وهذاك الك 20ا~ريناه من عندها ملدة 
  .س8نة 20هذي 

، واxيل هو وا¬د "خمطط بالدي"U ،�ïا الرب²مج اxيل كتعرفوا 
الرب²مج �يلك لٕالسرتاتيجية القطاعية الس8ياحHة، واxيل اكن موضوع اتفاقHة 

دا� انت ك�سcٔلين، الس8يد املس�شار، Kىل القرار ... وقعت مايش يف هاذ
ٕاىل ما lان�DRش - ختذ يف احلكومة السابقة بتارخي اxيل اختذ دا�، القرار ا

، ووقعوا وا¬د اEموKة د±ل الوزراء، 26/09/2011اكنت هنار  -اïا~رة
اكنت وزارة املالية، السكىن، الس8يا¬ة، الصناKة التقليدية، الت�ارة 

  . والتكRولوجHات احلديثة، الطاقة واملعادن، وقس Kىل ذ�
مت اخ]ياره بناء Kىل طلب عروض من وزارة وطبعا املس�مثر اxيل ختتار 

  .الس8يا¬ة �ٓنذاك، واCٔمور امشات �لك شفافHة
اxيل ابغيت نcٔكد Kليه ٔ�ن هاذ �رجمة بداية اCٔشغال لهاذ املرشوع راه 

، حHث 24/9/2012اكن lالل الز±رة امللكHة ملدينة القRيطرة بتارخي 
�نطالقة الفعلية ٔ�رشف صاحب اجلال� نرصه هللا خشصيا Kىل ٕاعطاء 

  .لبداية ٕاجناز اCٔشغال الكربى املرتبطة هباذ املرشوع
ولكن ²�ٔ اxيل ابغيت نcٔكد Kليه هنا هو ٔ�ننا احRا التفويت ما امشاش 
هااكك، التفويت طبعا اكن ب�شارك، Cٔن عند² رشاكء د±لنا اxيل هام 

ش اجلامعة د±ل التخيمي، راه ما اكش القرارات حبال هذي ما ميك¤
ند�روها، ولو ٔ�نه مايش يف م= الوزارة، ولكن كنا فاوضنا، وإالخوان 
Uازامه هللا lريا اعطاو² وا¬د الفضاء �ٓخر، ونقدر نقول � ٔ�حسن من 

 tir aux(د±ل الهك]ارات، يف ذاك  3الفضاء اCٔول اxيل فHه وا¬د 
pigeons ( ىل وا¬د املس8توىK اUٕاىل كتعرف مز±ن الفضاء فني اك�ن، و

  .ٕاخل... ، يعين حىت النظرة Kىل البحر)K)le site est beauايل، حىت 
ٕاذن، نقدر نقول � بcٔن اخلرب د±ل التفويت، هذا قرار مايش احRا 
اxيل اlذيناه، اختذ احشال هذي، الفضاء مايش يف امل= د±ل الوزارة، 

= ؤ�كرث من هذا وذاك ٔ�ننا ما خرس²ش، لقHنا �ملقابل فضاء اxيل غيويل م
د±لنا، احشال هذي ما اكش، كنا ªري اكريني، دا� ªادي يويل امل= 
د±لنا، واxيل ªادي س�مثرو فHه ٕان شاء هللا، وªادي ßرجعوه طبعا يف 

  .املعايري اxيل وفق �نتظارات والتوقعات د±لمك، الس8يد املس�شار احملرتم

  .شكرا

        ::::الس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسة
  . شكرا الس8يد الوز�ر

  .Hب؟ تفضل اليس Kلميهناك تعق 

        ::::املس�شار الس8يد محمد Kلمياملس�شار الس8يد محمد Kلمياملس�شار الس8يد محمد Kلمياملس�شار الس8يد محمد Kلمي
  .شكرا الس8يد الرئDس

الس8يد الوز�ر، احRا يف البداية شكرمك Kىل هاذ التوضي¡ات، سò8 ؤ�ن 
السؤال د±لنا اكن واحضا، ي¤سجم مع القاKدة العامة اxيل كتقول بcٔن اCٔصل 

  .يف اCٔعامل هو حسن النية
وضوع، �عتبار² ممثيل ٔ�مة كNرسو احRا الص¡افة الوطنية تناولت امل

الرقابة د±لنا Kىل احلكومة عن طريق اCٔس8ئV الشفوية املنصوص Kلهيا 
دس8تور±، وما يش كند�رو سؤال جواب، احRا ابغينا نعرفو احلقHقة، 

  .وك¤شكرومك مرة 3نية Kىل هذه احلقائق اxيل ان� اعطيتوها لنا
هاذ املسلسل اxيل بدا من  عندي ªري وا¬د املالحظة، هو ٔ�ن ،ولكن

احلكومات السابقة، واحRا ما كنحملومكش املسؤولية ان� د±ل تغازوت، 
د±ل املهدية، ٔ�ال �رون بcٔن احلكومة çلك ووزارة الش8باب والر±ضة Kىل 

اذ ـــــــــالوUه اCٔخص بcٔهنا تفكر يف البديل؟ ان� قلتو اCٓن بcٔن درتو ه
)tir aux pigeons (ادي �كونª هو البديل.  

احRا ßمتناو لمك الن�اح وندمعمك يف تقوية البدائل عن هاذ املراكز اxيل 
اSور د±لها ال خيفى Kىل ٔ�ي ٔ�¬د ملا قامت به من تcٔطري د±ل الش8بtDة 

  . د±لنا
  .وشكرا الس8يد الوز�ر

        ::::الس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسة
  .شكرا

  .هناك رد Kىل التعقHب؟ الس8يد الوز�ر، تفضلوا

        ::::ش8باب والر±ضةش8باب والر±ضةش8باب والر±ضةش8باب والر±ضةالس8يد وز�ر ال الس8يد وز�ر ال الس8يد وز�ر ال الس8يد وز�ر ال 
مايش رد، بل ٔ�يضا �مثني ما Uاء يف 2م الس8يد املس�شار احملرتم، 
طبعا هاذ الهاجس اك�ن، ما كنختلفوش Kىل الرؤية، ميكن اكن الطموح 
د±لنا وا¬د مشرتك، ولكن كتبقى احملدودية د±ل إالماكنيات، احملدودية 

  .د±ل املوارد
اòÝت اxيل حتدثت Kلهيا، ال اليوم وال يف فرصة فائتة ٔ�و سابقة، يه 
كنعتربوها اليوم وا¬د الهاجس Cٔن ابغينا ٕان شاء هللا كام كنقول دامئا وما 

، هذا ª2014ادáش نcٔكد Kليه �لشلك الاكيف ٔ�ننا يف ¬دود ٕان شاء هللا 
واقª VHادي منش8يو  2014وال ما يش  2014 ¬دود هو الطموح د±لنا، يف

، وªادي يبقاو شايطني Cٔ ،2014ن ªادي نقول لمك Kاود 3ين 2015حىت 
  ...فهيم يش
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ªادي اßكونو اهنينا هاذ اليش، Cٔن ما خنفDش Kليك  2015يف ¬دود 
راه احRا يف املسرية د±ل إالصالح، يRّ ابدينا، طبعا ذاك اليش اxيل اجنز² 

م، ²�ٔ قلت � اخلطرة الفايتة راه اكنوا عند² طامرáس واحلوزية وراس اليو 
املا والسعيدية وكنت يف اxلجنة كنت ميكن تعهدت ٔ�ننا ªادي خنرجو هبا، 
ما وصلناش، ²�ٔ قلت � راه اك�ن يش حواجي راه هللا ªالب، ما عندي ما 

  .خنيب Kليك، هاذ اليش اxيل اعطى هللا
 املسرية حRا راه ªاد�ن فهيا، ٕان شاء هللا ولكن اxيل ابغيت نقول �

هاذ املالحظات د±لمك احRا كنعزتو هبا وªادي l²ذوها بعني �عتبار، 
كام تنقول دامئا راه ال تlٔcذ² العزة ... وابغينامك تبقاو اقراب لنا، راه مايش

�ٕالمث يف هاذ اليش، �لعكس ابغينامك �كونوا قراب وت¤هبو² لÔٔش8ياء، Cٔن ما 
ك¤شوفوش لكيش وما ك¤سمعوش لكيش، وهذا هو فني نتاكملو وهذا فني 

  . كنتعاونو، وهللا جيازي لك Kىل نD]و
    .شكرا

        ::::الس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسة
  .شكرا الس8يد الوز�ر

اللكمة . ٕاذن السؤال الثاين موضوKه �ر²مج بناء املالعب الر±ضية
  .دCٔ¬د السادة املس�شار�ن من الفريق �س8تقاليل، زيد ٔ�محي

        ::::املس�شار الس8يد عبد امحليد بلفHلاملس�شار الس8يد عبد امحليد بلفHلاملس�شار الس8يد عبد امحليد بلفHلاملس�شار الس8يد عبد امحليد بلفHل
  .شكرا الس8يد الرئDس

  الس8يد الرئDس، 
  السادة الوزراء،

  الس8يدات والسادة املس�شارون،
لقد لعب قطاع الر±ضة Kرب التارخي دورا ٔ�ساس8يا و�ام يف املنظومة 
�ج�عية والتمنوية، ولكونه يالمس Øشلك مtارش وªري مtارش فTات 

سواء تعلق اCٔمر مهنا �ل¤ساء ٔ�و الش8باب ٔ�و اCٔطفال،  عريضة من اEمتع،
وذ� بفضل تضافر �ود اSو� وامجلعيات املهمتة مب�ال الر±ضة، لكن 
و�لرمغ من �ه�م اïي ٔ�ويل لهذا القطاع، فٕان مRطق الهواية الزال ªالبا 

lلية Kىل Uل الفروع الر±ضية املغربية اليت تعاين من غياب اSميقراطية اSا
والشفافHة يف التدبري املايل، حىت ٔ�صبحنا اليوم ٔ�مام غياب ش8به دامئ عن 

  .احملافل اSولية
ؤ�مام نتاجئ هزيV يف خمتلف الر±ضات، ر±ضات كنا فهيا ٔ�س8ياد بفضل 
نتاجئ ممتزية Cٔبطال ٔ�فذاذ، رفعوا امس املغرب Kاليا يف كربى احملافل اSولية 

مسي �لشcٔن الر±يض ماد± ومعنو± ٔ�قل �كøري ويف زمن اكن فHه �ه�م الر 
مما حنن Kليه اليوم، وZٔن اCٔمر لكه اكن جمرد مصادفة مجيV قادها الزمن ٕاىل 

  .بالد² من lالل ٔ�بطال صنعوا ٔ�نفسهم اع�دا Kىل ٕاماكنياهتم اïاتية
وٕاننا، يف الفريق �س8تقاليل، نؤكد Kىل رضورة جتاوز ٔ�زمة الشcٔن 

l اصة الرب²مج الوطين الر±يض، منl ،وراشCٔرسيع وترية ٕاجناز اÒ الل

لبناء املالعب الر±ضية، واïي هيدف Øشلك ٔ�سايس ٕاىل دمع وتcٔهيل 
الب¤Hات التحتية الر±ضية، وتcٔهيل بالد² لتنظمي كرب±ت التظاهرات 
الر±ضية اSولية وتقريب الر±ضة من املواطنني من lالل بناء مالعب 

عب اCٔحHاء اليت تعترب خزا² �ام الك�شاف املواهب القرب وتcٔهيل مال
  .وصقلها

وKليه، سائلمك، الس8يد الوز�ر، ما يه املرا¬ل اليت قطعها الرب²مج 
الوطين لبناء املالعب الر±ضية لتcٔهيل القطاع الر±يض هبدف اخلروج من 

  اCٔزمة الر±ضية اليت نعDشها ببالد²؟
  .وشكرا

        ::::الس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة لمك الس8يد الوز�ر

        ::::الس8يد وز�ر الش8باب والر±ضةالس8يد وز�ر الش8باب والر±ضةالس8يد وز�ر الش8باب والر±ضةالس8يد وز�ر الش8باب والر±ضة
شكرا الس8يد املس�شار احملرتم Kىل تفضلمك هبذا السؤال الهام، واxيل 

د±ل اSقايق ªادي جناوب Kليه، Cٔنك  3ٔ�و  2طبعا ما تنعتقدش ٔ�ن يف 
راه اهرضت Kىل الهواية وغياب اSميقراطية ؤ�زمة الشcٔن الر±يض ومالعب 

   !تبارك هللا هاذ اليش راه خصو مRاظرة، وجوج دقايق القرب،
Kىل لك الهواية طبعا ²�ٔ كنقولها وقلهتا، ابغينا نبداو �¬رتاف ولكن 
�لعقلية د±ل الهاوي، هاذ اليش اك�ن، ولكن ما ن¤ساوش احRا يف ورش 
اليوم ف]حناه وªاد�ن بثقة، وªاد�ن كنقعدو وكنcٔسسو، كام كنقول دميا، هاذ 

xيل كتقول ما ميك¤ش خنتلف معك، اكينة ٔ�زمة د±ل النتاجئ، اكينة اليش ا
ٔ�زمة د±ل مسري�ن هنا يف البالد، ٔ�زمة د±ل ال�س8يري، ٔ�زمة د±ل تقين، 

  . يعين مبعىن ٔ�ن املنظومة لكها جيب ٕاKادة النظر فهيا
اxيل اك�ن اليوم هو ٔ�ننا ªاد�ن واحRا كنصلحو، مايش كام ~يقولوا مايش 

، احRا ªاد�ن اشوية Øشوية، يعين اكينة وا¬د املصاحtة، "وراهUا �ز�رو ف"
كن¡اولو هاذ اليش ... Cٔن ما ن¤ساوس اكينة وا¬د العقلية، اك�ن وا¬د

نتدار~وه اشوية Øشوية �ش �كون يف وا¬د إالطار اxيل ªادي نتفقو Kليه، 
  .مايش يف ٕاطار ²�ٔ وانت والرصاKات يعين وشد احلبل

نت ردييت البال حىت الورش د±ل الرشعية �ï، هاذ اليش ٕاىل ك 
كنا ساليو  2012، وكنا كن�س8ناو ٔ�ن س8نة 2012كنت K�ٔلنت Kليه يف 

املشلك د±ل الرشعية، ما توفقRاش، وهاذ اليش ما يش ªري احRا 
بو¬دي�Rا، الس8يد املس�شار احملرتم، اكينة عقلية يف اجلامعات، م]قاتلني 

، )basket(مøال ªادي نقول � بRDاهتم، ~يتدا�زوا، احRا عند²  
)taekwondo ( تHاهتم، من هنار جRDت و²�ٔ كن¡اول جنمع بHمن هنار ج

واحRا كن¡اولو مندو اليد، من هنار جHت واحRا كن¡اولو نقادو اCٔرضية، 
ومع ذ� ²�ٔ كنقول � احRا ٔ�مام عقلية، ومع ذ� احRا ßزيد ٕارصار �ش 

  .حناولو نتغلبو Kلهيا
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 �ٔcد±ل مالعب القرب، املالعب د±ل القرب هو وا¬د طبعا املس
الرب²مج طموح اxيل تعطات �نطالقة د±لو واحRا ªاديني فHه، هنا ابغيت 

  :هنرض Kىل جوج د±ل املس8تو±ت
املس8توى اCٔول، هو البنا±ت الكربى اxيل ابنRDا ٔ�و امل¤شcٓت الر±ضية 

ري وlيل، املشلك اليوم الكربى اxيل ابنRDا، راه ما بقاÒش ªري يف ابين وس
مطروح، راه كتÊين وكنقولو هذي بناية مجيV وكمنش8يو، ولكن ~يبقى اxيل 
ٔ�مه هو اxيل ~ي�tع، ~يفاش ªادي تد�ر الصيانة، ~يفاش �ªسريها، ~يفاش 
غتد�رها، ~يفاش ªادي حتافظ Kلهيا، احRا ابدينا اSار البيضاء، ابنRDا ملعب 

ملعب Uاهز ٕان شاء هللا يف ٔ�اكد�ر، يف طن�ة، ابنRDا ملعب يف مراçش، 
ادي ـــــــولكن إالشاكل مايش هو اxيل ابنRDا، هو ~يفاش غ

) ? Comment pérenniser? Comment rentabiliser( ٔ�نه ،
ر ~بري اxيل ªادي خنرسو فHه ر xلرحب �ش ما�كوش وا¬د �س�8ذßردوه م

  .يف هاذ �جتاهيعين الفلوس، وهنا اك�ن وا¬د اÝطط ووا¬د التفكري 
�ل¤س8بة xلسؤال د±�، ªادي منيش مtارشة طبعا xلمالعب د±ل 

من هاذ املراكز اxيل يه مف]و¬ة اليوم،  75القرب، اك�ن اCٓن عند² 
قريبة يف طور  U91اهزة xلتدشني، عند²  97، ٔ�قول 97واUدة، عند² 

يف طور  162، وعند² %90حىت  60- 50إالجناز، اكن اxيل وصلت 
  .ٕالجناز، مبعىن ٔ�ن هاذ املالعب ما مينك¤ش نتÕالو Kلهيا، خصنا منش8يو فهياا

عند² ٕاشاكل، املشلك اxيل كنقول دامئا واxيل كنعاود نذ~ر به هو 
املشلك د±ل العقار، Cٔن فاش كنHÊغو س�مثرو يف بعض الهوامش ٔ�و يف 

خوان القرية كنلقاو املشلك د±ل العقار، وهنا دامئا كنا كنطلبو من االٕ 
املس�شار�ن واملنتخبني ٔ�هنم ميدوا لنا يد العون يف هاذ �جتاه �ش ميكن 
فعال منش8يو يف هاذ الرب²مج �لشلك الطموح اxيل Òسطر واxيل ما ميك¤ش 

  . نوقفو Kليه
  .شكرا

  :الس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسة
  . شكرا

dب؟ تفضل اليس الناHهناك تعق.  

  :املس�شار الس8يد ²املس�شار الس8يد ²املس�شار الس8يد ²املس�شار الس8يد dddd²    خفخفخفخفارياريارياري
  .لرئDسشكرا الس8يد ا

  السادة الوزراء، 
  ٕاخواين املس�شار�ن احملرتمني،

²�ٔ ٔ�س8تحرض اخلطاب املليك لصاحب اجلال� املرحوم احلسن الثاين 
- املغرب ما تعرفشاي �ملوقع د±لو اجلغرايف ٔ�و بعبد ربه "نرصه هللا ٔ�نه قال

ولكن تعرف �Cٔبطال د±لو واxيل هام مجموKة د±ل  -يعين يتلكم Kىل نفسو
 ٔCالو وا¬د البصمة يف التارخي املغريباl يلxو�لتايل ما ميك¤شاي "بطال ا ،

س8مترو، الس8يد الوز�ر، ٕاىل ما اكن�ش وا¬د يعين ب¤Hة حتتية �مة �ل¤س8بة 

ٕاذن، هاذ الب¤Hة التحتية ªري . يعين لتcٔطري الش8بtDة املغربية يف الر±ضة
   .موجودة، وتف]قدها يعين الش8بtDة املغربية يف الر±ضة

اك�ن هناك جمهود قامت به مجموKة د±ل امجلاKات احمللية وكذ� املبادرة 
الوطنية، ولكن اxيل كنcٔكدو Kليه هو البداية من الصفر، يعين ما 
غميكRاشاي جنيو وند�رو وا¬د اجلامعة د±ل اSراسة بدون ما �كون وا¬د 

  .�بتدايئ و�كون 3نوي و�كون يعين إالKدادي
واxيل كنcٔكدو Kليه، هام املالعب د±ل القرب، Kىل اxيل خصنا يتدار، 

غرار ما اك�ن يف مجيع اSول واSول املتقدمة يف الر±ضة ٔ�نه املالعب د±ل 
القرب واملالعب د±ل اCٔحHاء يه اxيل كتكون، ويه اxيل كتعطي وا¬د 

  . املس8تقtل د±ل الر±ضة
السابقة، يعين  و�لتايل، جيب يعين إالجناز ما مت �رجمته يف احلكومات

Kىل املس8توى الوطين، يعين ٕاىل  62هاذ املالعب د±ل القرب ªري اكفHة، 
0، خص  100اكنت ªري اCٔحHاء داlل املدينة تتكون تتوصل حىت 

�كون لك ملعب ٔ�و لك يعين 0 �كون عندو ملعب اxيل ªادي ميكRا 
ا هاذ يعين هنh به وا¬د املس8تقtل، وما غميكRاش هنh املس8تقtل ٕاىل كن

  . الب¤Hة التحتية ªري موجودة، Cٔنه فاقد اليشء ال يعطيه
  .وشكرا الس8يد الرئDس

        ::::الس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة لمك الس8يد الوز�ر، تفضلوا

        ::::الس8يد وز�ر الش8باب والر±ضةالس8يد وز�ر الش8باب والر±ضةالس8يد وز�ر الش8باب والر±ضةالس8يد وز�ر الش8باب والر±ضة
  . شكرا

يه مسcٔ� �ش نقولو الب¤Hات التحتية ªري موجودة، هذا 2م ~بري، 
ودة، خصنا ن�ساءلو Kىل �س�8ر اxيل تدار د±ل ٕاىل ما اكن�ش ªري موج

هاذ البالد ود±ل هاذ الوزارة فني امىش؟ سؤال ~بري جوهري، هذي 
  .اCٔوىل

0، خص �كون لك 0 �كون  100مث املسcٔ� اxيل كتقول يل د±ل 
عندو ملعب، ايوا �dٓ نقول � وا¬د القضية، غند�ر معك وا¬د القضية، 

وجناوبك، جني kx ²�ٔاjرة د±� نعطيك ٔ�ربعة د±ل دا� lلينا من سولين 
  املالعب د±ل القرب، جتيب يل اCٔرض من ªدا؟ 

حتدي، راه ساهل نطرحو سؤال، ساهل نطرحو سؤال، ²�ٔ ابغيتك 
، "اCٔبواب مف]و¬ة" :تعاوين، d ²�ٔ لعندي، ²�ٔ كنقول لمك مايش خطرة

ايش ²�ٔ اxيل جHب يل العقار و�dٓ عندي ونعطيك، Cٔن غتعاوين م
غنعاونك، انت كتعاوين، ما موجودش، ²�ٔ كنت¡داك دا�، دا� ٔ�حتداك ٔ�مام 

نت، ²�ٔ نعاونك، جHب يل العقار، عندك �ٔ املÔٔ دا� سري kxاjرة اxيل كمثثل 
 واجHب يل اCٔرض، lّ 0، ²�ٔ س8يدي لك 0 نعطيه ملعب، ± 100

 ٔÔهذا حتدي ها هو ٔ�مام امل.  
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ه ما ابقاÒش، راه كنقول لمك املشلك اxيل اك�ن، هللا �ريض Kليمك، را
وراه قلهتا، هو املشلك د±ل العقار، احRا املسcٔ� د±ل نعاونو، ابغينا، ولكن 
عند² ٕاشاكل حقHقي د±ل العقار، هاذ إالشاكل د±ل العقار �ٓجHوا نتعاونو 

  . Kليه، راه بو¬دي�Rا ما ميك¤ش
من  75ما اكفDش، اعطينا نت كتقول يل هاذ اليش ما اكفDش، معلوم �ٔ 

هاذ املراكز مف]و¬ة، مث ما ن¤ساوش وا¬د القضية، فاش كهنرضو Kىل 
، احRا راه Kاود² فهيم النظرة، Cٔن )les CSP1(املالعب د±ل القرب 

در²مه بوا¬د الطريقة اxيل رمبا ما اكن�ش ك�ىش و�ح]ياUات د±ل 
، ند�ر le gazon( ²�ٔ(د�ر الناس، مايش البد احRا ند�رو، ²�ٔ مايش البد ت

، ويلعبوا فHه )plusieurs tracés(، وند�ر فHه )ª)l’asphalteري 
مليون، وند�ر فHه  40صغري د±ل ) terrain(اSراري، ند�ر فHه ªري 

)projecteur( هHوند�ر ف ،)les gradins( راري، ماSوجييو يتفرجوا ا ،
املليون وذاك  6±ل املليون ود 7د±ل ) les CSP(يش البد منش8يو بـ 

  .اليش، Cٔن التجربة بي¤ت ٔ�ن خص نعاودو فهيم النظر
 dٓ� ،ليك، ²�ٔ كنقول �، ²�ٔ موجودK شوف هللا �ريض ،�ï
عندي Kاوين، راه ما خمتلفش ²�ٔ و±ك، هاذ اليش ما اكفDش، ولكن �ش 
�كون اكيف، تعاون معا±، وجHب يل اCٔرض، و²�ٔ نوقع معك، ها القمل يف 

  . ونوقعو ٕان شاء هللا و�كون lري يدي،
  .وشكرا

        ::::الس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسة
شكرا الس8يد الوز�ر، وشكر الس8يد الوز�ر Kىل مسامهته القمية يف 

  . هذه اجللسة
ون¤]قل ٕاىل السؤال املوUه ٕاىل الس8يد وز�ر الشؤون اخلارجHة والتعاون 

Vصلية املتنقRحول تعممي اخلدمات الق .  
س�شار�ن من فريق اCٔصا� واملعارصة، تفضل اللكمة Cٔ¬د السادة امل 

  .اليس عمثون

        ::::املس�شار الس8يد عبد الرحمي عاملس�شار الس8يد عبد الرحمي عاملس�شار الس8يد عبد الرحمي عاملس�شار الس8يد عبد الرحمي عمثمثمثمثونونونون
  .Øسم هللا الرمحن الرحمي
  الس8يد الرئDس احملرتم،

  السادة الوزراء احملرتمون،
  ٕاخواين املس�شار�ن احملرتمني،

، يف ٕاطار تقدمي اخلدمات القRصلية املقدمة Cٔبناء اجلالية املغربية �خلارج
دش¤ت وزارة اخلارجHة مؤخرا وا¬د التجربة د±ل القRصلية املتنقZ ،Vٓلية 

  .Uديدة لتقدمي اخلدمات إالدارية املبارشة عن قرب Cٔفراد اجلالية املغربية
املالحظ هو ٔ�ن هاذ التجربة ال زالت حمدودة، واق]رصت Kىل دول 

ة xل�الية معينة، ومت اس8تRwاء العديد من املناطق اليت تعرف كثافة ~بري 

                                                 
1 Centres Sportifs de Proximité 

املغربية ٔ�و املتواUدة يف مRاطق بعيدة عن مقر القRصلية العامة، وهذا ما 
  : يدعو²، الس8يد الوز�ر، ل¤سائلمك

هل تتوفرون Kىل �رامج س8نوية واحضة لتفعيل اخلدمات القRصلية  -
 املتنقV؟

 وما يه التدابري املعمتدة لتعممي هذه اCٓلية اجلديدة؟  -
  .وشكرا

        ::::ةةةةالس8يد رئDس اجللسالس8يد رئDس اجللسالس8يد رئDس اجللسالس8يد رئDس اجللس
  . شكرا الس8يد املس�شار احملرتم

  .اللكمة لمك الس8يد الوز�ر، تفضلوا

        ::::، وز�ر الشؤون اخلارجHة والتعاون، وز�ر الشؤون اخلارجHة والتعاون، وز�ر الشؤون اخلارجHة والتعاون، وز�ر الشؤون اخلارجHة والتعاونالس8يد سعد ا�Sن العالس8يد سعد ا�Sن العالس8يد سعد ا�Sن العالس8يد سعد ا�Sن الع8888ينينينين
  . شكرا

. شكرا الس8يد املس�شار Kىل ٕاx¬ة الفرصة xل¡ديث عن هذا املوضوع
اخلدمات القRصلية وا¬د احملور �م اxيل ك�ش8تغل Kليه وزارة الشؤون 

س8نوات  10ارجHة، واxيل كنعطيوه وا¬د اCٔمهية ~برية، �كفي ٔ�نه يف اخل
تقريبا قريب تتضاعف Kدد القRصليات Kرب العامل د±ل املغرب، وتف]حت يف 

  .مراكز قRصلية س8نو± 3الس8نوات اlCٔرية قRصليات بوترية مركز�ن ٕاىل 
" lريو²"واCٓن الرب²مج مس8متر، وقد اف]تحت ورشعت القRصلية يف 

شهر ماي اlCٔري يف تقدمي lدماهتا Cٔول مرة، ؤ�صبحت اليوم ش8بكة يف 
القRصليات العامة د±ل اململكة املغربية يه ٔ�وسع ش8بكة Cٔي دو� ٔ�خرى يف 

  .املنطقة العربية، حHث ف]نا مجيع اSول اxيل اكنت عندها ٔ�كرب مRا من قtل
جزء القضية د±ل تقريب اخلدمات القRصلية من املواطنني، فعال يه 

ٔ�سايس من العمل د±ل وزارة الشؤون اخلارجHة، واكنت يف �ر²مج قدمي 
، وفHه تطو�ر اخلدمات Kرب إاللكرتونية 2010-2006مايش Uديد د±ل 

واملعلوماتية، Cٔن هذا وا¬د اخلدمة Uديدة اxيل ك�سهل الكøري من اCٔمور 
هناك وكتقرب، ولكن ٔ�يضا هاذ القRصليات املتنقV تعطات لها ٔ�مهية، و 

�رامج س8نوية، هناك حث xلقRصليات �ش تويف هباذ الربامج، وميكن نقول 
هو  2013لمك بcٔن هاذ الس8نة Kدد القRصليات املتنقV اxيل تنظمت يف س8نة 

، ضاعفRا العدد Kىل 2012ضعف Kدد القRصليات املتنقV اxيل مت يف س8نة 
لقRصليني، الرمغ من ٔ�نه ~يحتاج ٕالماكنيات و~يحتاج لتحفزي اCٔعوان ا

كتحتاج EموKة د±ل الوسائل م]عددة، وكذ� هو حبال ٕاىل قلت كتخرج 
  .موظفني يف الوقت اxيل ~يكون الضغط Kىل القRصليات

تقريبا اكن  2013و 2012لكن رمغ ذ� اكن هناك اه�م به س8نة 
دو�، يف مقدمهتا  11قRصلية م]نقK Vرب العامل يف  50هناك تنظمي د±ل 

انيا وبلجياك وٕاس8بانيا و�ريطانيا وٕايطاليا والربتغال وليHÊا والوال±ت فرسا ؤ�مل
  .املت¡دة اCٔمر�كHة والسويد ؤ�سرتاليا

هذه اSول تنظمت فهيا، ولكن كام قلت يف النصف اCٔول د±ل هاذ 
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والنصف يف  2012النصف مهنا تنظم يف  50الس8نة، حبيث هذيك 
لعدد تقريبا مRø سRDظم بعد هذه ، مبعىن ٔ�نه هاذ ا2013النصف اCٔول د±ل 

العطV الصيفHة يف اخلريف املقtل، وªادي �كون مRاس8بة �ش نعاودو 
  .النظر

احRا اCٓن بصدد مRاقشة داlلية لتطو�ر هذه اخلدمات القRصلية 
، ٕاجياد و3ئق اxيل كتcٔطر هاذ القRصليات املتنقV واxيل اUديد اوٕاعطاهئا بعد

 اxيل ~يcٔطرها، واxيل غميكRا �ش نطورو ما اكش، ما اكش ٕاطار داlيل
  .هاذ اخلدمات

  .وشكرا جزيال

        ::::الس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسة
  . شكرا

  .هناك تعقHب؟ تفضل

        ::::املس�شار الس8يد عبد الرحمي عاملس�شار الس8يد عبد الرحمي عاملس�شار الس8يد عبد الرحمي عاملس�شار الس8يد عبد الرحمي عمثمثمثمثونونونون
  الس8يد الرئDس احملرتم، 

²�ٔ م]فق معمك، ولكن تيظهر يل لكيش Kارف بcٔن اك�ن جمهودات ~برية 
Kارفني بcٔن رمغ هاذ اليش �قا مشالك  فò خيص القRصليات، ولكن احRا

~برية يف القRصليات، واحRا ميل ت¤شوفو مøال القRصليات يف ٔ�ورو� الزالت 
مشالك، ما تنقولش بcٔن هذوك املوظفني مايش يف املس8توى، �لعكس 

  .تنالحظو بcٔن اك�ن وا¬د النقص د±ل املوظفني فò خيص القRصليات
س8يد الوز�ر احملرتم، وهو فني وصلت ²�ٔ اxيل ابغيت سولمك Kليه، ال 

اCٓن �ل¤س8بة xلتعممي د±ل اخلدمات القRصلية املتنقV واصل نظام تعممي 
البطاقة البيومرتية والنظام املعلومايت xل¡ا� املدنية، واملشلك د±ل العقود 
د±ل الزواج ود±ل الطالق فò خيص املهاجر�ن د±لنا؟ واملشلك د±ل 

 ٓCور اSصليات ٔ�ش8نو هو اRيل تيلعبوا امللحقني �ق]صاديني يف القxن ا
  .د±لنا؟ وشكرا

        ::::الس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسة
  . شكرا

  .هناك رد Kىل التعقHب الس8يد الوز�ر؟ تفضلوا

        ::::الس8يد وز�ر الشؤون اخلارجHة والتعاونالس8يد وز�ر الشؤون اخلارجHة والتعاونالس8يد وز�ر الشؤون اخلارجHة والتعاونالس8يد وز�ر الشؤون اخلارجHة والتعاون
  . شكرا الس8يد املس�شار
ي ٔ�وال تعممي البطاقة الوطنية وجواز السفر البيومرت . هذي ٔ�س8ئV كثرية

هذا ورش مس8متر، ك¤سقو فHه بطبيعة احلال مع اجلهات املعنية، وخصوصا 
  .وزارة اSاlلية، ولكن هناك تقدم، ويصعب Kيل اCٓن ٔ�ن ٔ�عطيك اCٔرقام

اxيل هو �ر²مج طموح، اكن ابداتو " ازد±د"لكن فò خيص �ر²مج 
، واCٓن بصدد 2009وزارة الشؤون اخلارجHة، مع اCٓسف توقف س8نة 

  .Kىل �س8مترار يف هذاك الورش اxيل اكن بدا وٕامتامهالعمل 

من احلصول Kىل عقود �زد±د  "ازد±د"وªادي ميكن �ر²مج 
xلمواطنني املغاربة اxيل ازدادوا يف اخلارج حHث ما حتر~وا، مبعىن يف ٔ�ي 
قRصلية ٔ�خرى ؤ�يضا Kىل مس8توى املراكز القRصلية، هنا يعين مد�رية 

يف املغرب، هذا حيتاج ٕاىل تعممي، �يق ما معممش، الشؤون القRصلية هنا 
حيتاج ٕاىل ٔ�ن نضعه حتت الترصف د±ل املواطنني، �يق ما توضعش، ولكن 

  .K�ٔ ²�ٔدمك بcٔن اCٓن حنن بصدد اSراسة ٕالمتام هاذ املرشوع
�ل¤س8بة xلمس�شار�ن �ق]صاديني، ما عند²ش مس�شار�ن اق]صاديني 

�خلصوص يف السفارات، والقRصليات تقريبا يف القRصليات، عند² 
ك�س8تاعن �خلدمات د±ل املس�شار�ن املوجود�ن Kىل مس8توى السفارات 

  . عندما حتتاج ٕاىل lدمات Kىل هاذ املس8توى
  .وشكرا

        ::::الس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسة
  . شكرا الس8يد الوز�ر

ن¤]قل ٕاىل السؤال املوUه ٕاىل الس8يد وز�ر الص¡ة حول ٔ�قسام 
 ٔC� ابة عنه �لنيابة الس8يد وز�ر املس8تع�الت اخلاصةUوىل إال[Dطفال، وس

  . ارجHةاخل
اللكمة Cٔ¬د السادة املس�شار�ن من الفريق �س8تقاليل، تفضل اليس 

  .زاز

        ::::املس�شار الس8يد محمد زازاملس�شار الس8يد محمد زازاملس�شار الس8يد محمد زازاملس�شار الس8يد محمد زاز
  .Øسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Kىل س8يد املرسلني

  الس8يد الرئDس،
  السادة الوزراء،

  السادة املس�شارون،
تعDش ٔ�قسام املس8تع�الت �ملس�شفHات الوطنية ¬ا� من الفوىض 
و�رجتالية، تظهر Øشلك Uيل يف التدبري اليويم لهذا املرفق الهام، واïي 
�رجع يف جزء ~بري مRه ٕاىل النقص امللحوظ يف اCٔطر الطبية وش8به الطبية، 

 4 مما يغرق هذه اCٔقسام يف ٔ�جواء ªري سلمية ØسÊب اس8تقtال ٔ�كرث من
يف لك  %10ماليني مريض ومصاب س8نو±، �ٕالضافة ٕاىل �زايدها ب¤س8بة 

س8نة، فò تبقى التجهزيات يه نفسها دون ٔ�ن تعرف ٔ�ي تطور، Kلام ٔ�ن 
من مصاحل املس8تع�الت �ملس�شفHات  109بالد² تتوفر Kىل ما يناهز 

مصاحل  4مصاحل xلمس8تع�الت lاصة �لص¡ة العقلية، و 10العامة، و
الت مبص¡ات الوالدة التابعة xلمراكز �س�شفائية، مع Kدد xلمس8تع�

ضئيل Uدا من مصاحل املس8تع�الت املتخصصة يف اCٔطفال التابعة xلمراكز 
�س�شفائية، خصوصا ٕاذا قار²ها مع Kدد اCٔطفال ا�ïن يتوافدون يومHا 
Kىل هذه اCٔقسام �خ]الف ¬االهتم وتعددها، ز±دة Kىل Kدم حتمل هؤالء 

 ٔCهتم اÁد ¬اHب طول �نتظار، مما �زيد يف تعقÊسØ ملÔٔطفال الصغار ل
  .الصحية
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و�لتايل، فال ميكن Cٔطباء وممرضني يعدون Kىل رؤوس اCٔصابع ٔ�ن 
يقدموا التطبDب لهاذ العدد الكtري من هؤالء اCٔطفال املرىض املتوافد�ن 
 Vقسام وقCٔدد هذه اK ىل نقصK ىل ٔ�قسام املس8تع�الت، ز±دةK

خ]صاصيني يف طب مس8تع�الت اCٔطفال وقK Vدد املمرضني �
املتخصصني، فضال Kىل ٔ�ن ª�ٔلبDهتم م]قدم يف السن، يف ¬ني ٔ�ن هذه 
اCٔقسام حتتاج ٕاىل طاقات شابة، �س8تطاعهتا الرتكزي يف العمل دون ٔ�ن 

  .�كون ٔ�داؤها جHدا متاش8يا مع Kدد املرىض املتوافد�ن
ïطر والزوار يضطرون ٕاىل �ٕالضافة ٕاىل مشلك النظافة اCٔي جيعل ا

حتمل الرواحئ الكرهية، ت¤tعث من ٔ�جساد املرىض واملصابني ا�ïن يعانون 
من بعض التعفRات يف ظل احنباس الهواء داlل القسم، وغياب املكHفات، 
مما جيعل العمل بcٔقسام املس8تع�الت Kىل غرار Kدد من املصاحل املشاهبة 

لطبية وش8به الطبية وإالدارية يف الوا�ة، صعبا ومعقدا، لتبقى اCٔطر ا
تتحمل بcٔجسادها املتعبة رصاخ املواطنني املطالبني حبقهم الطبيعي يف 
العالج، مما يؤزم الوضع الصحي وٕاغراقه يف ٔ�جواء ªري سلمية، سÊهبا 
  .الرئDيس �كتظاظ وKدم التوازن بني العرض والطلب املزتايد من املرىض

ني خمتلف املتدlلني يف طب املس8تع�الت، كام ٔ�ن غياب الت¤س8يق ب
وتقادم البنا±ت والتجهزيات، �زيد يف ¬دة املشالك اليت تعاßهيا هذه 
املصاحل، اليشء اïي يتطلب القHام مبجموKة من التدابري لت�اوز الوضع 

  .اïي تعDشه ٔ�قسام املس8تع�الت
ك النقص ما يه التدابري �س8تع�الية لتدار  :ïا، سائلمك الس8يد الوز�ر

الكtري يف Kدد اCٔطباء اÝتصني يف هذه اCٔقسام، مع توفري العدد الاكيف من 
  اCٔرسة؟

3نيا، هل هناك تفكري يف ٕا¬داث ٔ�قسام م]خصصة لتغطية اخلصاص 
احلاصل يف لك اجلهات لتخفHف الضغط احلاصل Kىل املراكز 

  �س�شفائية؟ 
  .وشكرا

        ::::الس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسة
  . شكرا الس8يد املس�شار

  .اللكمة لمك الس8يد الوز�ر، تفضلوا

        ::::))))نيابة عن الس8يد وز�ر الص¡ةنيابة عن الس8يد وز�ر الص¡ةنيابة عن الس8يد وز�ر الص¡ةنيابة عن الس8يد وز�ر الص¡ة((((الس8يد وز�ر الشؤون اخلارجHة والتعاون الس8يد وز�ر الشؤون اخلارجHة والتعاون الس8يد وز�ر الشؤون اخلارجHة والتعاون الس8يد وز�ر الشؤون اخلارجHة والتعاون 
  الس8يد املس�شار، 

  . شكرا جزيال xلفريق احملرتم Kىل ٕاx¬ة الفرصة لهذا السؤال
فعال ال�شخيص اxيل اعطيتو �ل¤س8بة لوضعية املس8تع�الت حصيح، 

اCٔطر الطبية، غياب التواصل والت¤س8يق بني بنا±ت م]قادمة، خصاص يف 
املتدlلني، ؤ�يضا هناك وا¬د النقطة اxيل يه ٔ�ساس8ية ودميا كنكرروها، 
يعين ~يكرروها الناس املتخصصني وهو ٔ�نه احRا كهنمتو �ملس8تع�الت 

من املرىض،  %85عندما يcٔيت املريض ٕاىل املس8تع�الت، إالشاكل ٔ�ن 

اب ٔ�خرى، ~ميوتوا قtل الوصول ٕاىل وخصوصا يف حوادث السري ٔ�و Cٔس8ب
املس8تع�الت، مع ذ� خصنا املس8تع�الت يف الطريق، خص �كون عند² 

  .ٕاماكنيات التكفل �ملريض وهو يف الطريق ٕاىل املس8تع�الت
اليوم عند² ٕاسرتاتيجية وطنية Uديدة يف جمال تcٔهيل املس8تع�الت 

الس8يد  والطب �س8تع�ايل، وقد عرضت ٔ�مام Uال� امل=، عرضها
املايض، وهاذ إالسرتاتيجية كتعمتد Kىل  2013مارس  5الوز�ر الص¡ة يوم 

Kدد من احملاور �مة، ٔ�وال فهيا رؤية Uديدة، كهتمت بتطو�ر املس8تع�الت 
�س�شفائية من حHث املوارد الÊرشية، من حHث املوارد املالية، من حHث 

س8تع�الت الطبية اCٔدوية، من حHث الب¤Hات، ولكن �خلصوص التكفل �مل 
ما قtل �س�شفائية، عن طريق اق]ناء و¬دات طبية وس8يارات ٕاسعاف 

  .جمهزة جبميع ما جيب xلتكفل �ملريض قtل ٔ�ن يصل ٕاىل املس�شفى
لكم،  80لكم،  100واحRا كنعرفو بcٔن ٔ�حHا² حوادث السري كتوقع Kىل 

 135 لكم، مايش يش ¬اUة ساهV �ش نقل املريض، ومؤخرا مت اق]ناء 90
مبثابة مصاحل طبية م]نقV فò خيص الطب  48س8يارة ٕاسعاف، مضهنا 

  .�س8تع�ايل
  . 142مت ٕا¬داث ٔ�يضا رمق وطين مو¬د lاص �ملس8تع�الت هو رمق 

مت اق]ناء مروحHة جبهة مراçش، س8تصلنا يف الس8نة املقVt غيدlل 
العمل وسDمت اق]ناء مروحHات ٔ�خرى لوUدة والعيون و�ات ٔ�خرى يف 

  .2014ون غض
لكن هناك اCٓن جتربة د±ل مروحHة يف مراçش اCٓن قHد العمل يف 

¬ا� اكنوا �دد�ن �ملوت،  31جمال الطب �س8تع�ايل، حHث مت ٕانقاذ 
واكنوا يف ¬االت خطرية، لكن ٔ�نقذوا ن��Hة هذا النقل الرسيع عن طريق 

  .املروحHة
و�ن يف جمال احملور الثالث هو التكو�ن من lالل ٕاKداد مراكز xلتك

  . إالسعاف والطب �س8تع�ايل
الرشاكة راه اهرضK ²لهيا، هذا من بني النقص اxيل اكن، اCٓن مت 
ٕا¬داث رشاكة، وضع رشاكة مع الوقاية املدنية ومع القوات املسل¡ة امللكHة 

  .ومجيع املتدlلني فò خيص الطب �س8تع�ايل
لنفيس والطب مت ٕا¬داث بطبيعة احلال التكفل مبس8تع�الت الطب ا

  . العقيل وتطو�رها
فò خيص املس8تع�الت اخلاصة �Cٔطفال، وهو اجلزء الثاين من 
سؤالمك، الس8يد املس�شار، هذا التخصص مع اCٔسف الشديد ªري موجود 
حلد الساKة �ملغرب، ؤ�طباء اCٔطفال مه اxيل تD]لكفوا فò خيص بعض 

ت طب اCٔطفال �ïات اCٔقسام د±ل املس8تع�الت اxيل اكينة، مس8تع�ال
اكينة ªري يف املراكز �س�شفائية Kىل مس8توى املغرب، ولكن هناك 

  . �ر²مج ٔ�يضا xلتدارك يف هاذ اEال
  .وشكرا
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        ::::الس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسة
  . شكرا

  .هناك تعقHب؟ تفضل

        ::::املس�شار الس8يد ²املس�شار الس8يد ²املس�شار الس8يد ²املس�شار الس8يد dddd²    خفخفخفخفارياريارياري
  . شكرا الس8يد الوز�ر Kىل التوضي¡ات د±لو

ل xلس8يد الوز�ر Kىل ٔ�نه اCٔطفال مس8تقtل املغرب ª ²�ٔري اxيل نبغي نقو 
وف�ات ٔ�~باد ا�Cٔات واCٓ�ء، يعين خص �كون هناك وا¬د ٕاسرتاتيجية 
Uديدة lاصة �Cٔطفال، يعين هاذ الطاjرات وهاذ املروحHات وهاذ الىش 

Uد ممتاز، ولكن خصنا نفكرو يف وا¬د اÁمنوذج Uديد فò  هاxيل تدار لك
اصة �Cٔطفال، Cٔنه lاصة الطفل، الطفل تيجيه خيص املس8تع�الت اخل

مرض شTDا ما Øس8يط ولكن يتطور من يوم ٕاىل �ٓخر، يعين lاص �كون 
وا¬د العمل جtار ٕالنقاذ ما جيب ٕانقاذه، Cٔنه اCٔطفال بغض النظر Kىل 
حوادث السري راه تتجي ٔ�مراض مفاجTة �ل¤س8بة لÔٔطفال، وتتلقى اCٔم 

س�شفاء د±ل الطفل د±لها، و�لتايل ميل واCٔب الهاجس د±لها هو �
كمتيش xلمس�شفHات ما تتلقاش بطبيعة احلال املس8تع�الت اخلاصة لهاذ 

اCٔطفال، يعين جيب التفكري من Uديد يف مس8تع�الت lاصة �لك مدينة 
  . مدينة، وللك قرية قرية، �ش ٔ�نه �كون يعين جيب ٕانقاذ ما جيب ٕانقاذه

  .وشكرا الس8يد الوز�ر

        ::::رئDس اجللسةرئDس اجللسةرئDس اجللسةرئDس اجللسةالس8يد الس8يد الس8يد الس8يد 
  . شكرا

  .هناك رد Kىل التعقHب؟ تفضل الس8يد الوز�ر

        ::::))))نيابة عن الس8يد وز�ر الص¡ةنيابة عن الس8يد وز�ر الص¡ةنيابة عن الس8يد وز�ر الص¡ةنيابة عن الس8يد وز�ر الص¡ة((((الس8يد وز�ر الشؤون اخلارجHة والتعاون الس8يد وز�ر الشؤون اخلارجHة والتعاون الس8يد وز�ر الشؤون اخلارجHة والتعاون الس8يد وز�ر الشؤون اخلارجHة والتعاون 
ال، ²�ٔ ابغيت ªري نضيف بcٔن هناك �ر²مج ٔ�يضا فò خيص طب 

 9هو موضوع سDمت قريبا تcٔهيل  2016- 2012اCٔطفال، هناك �ر²مج 
طب املواليد، حتديث ووضع مسا� xلعالUات xلتكفل بنا±ت فò خيص 

�ملواليد، ؤ�يضا توفري التجهزيات Kىل هذا املس8توى، وٕاشاء و¬دات 
xلعناية املركزة اخلاصة �لتوليد Kىل صعيد لك �ة، وهذا �م Uدا، وتوفري 

  . بطبيعة احلال يف جمال اCٔدوية
لÔٔطفال يف القريب  طبDب 32ؤ�ريد ٔ�ن ٔ�شري ٕاىل ٔ�نه سDمت قريبا تعيني 

العاUل يف خمتلف �ات اململكة، مما س8يخفف Kدد �كتظاظ اïي حتدثمت 
  . عنه

  .وشكرا جزيال

        ::::الس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسة
  .شكرا الس8يد الوز�ر

السؤال الثاين موضوKه مدى جناKة جمهودات وزارة الص¡ة يف حماربة 
  . داء السل

فضل الس8يد اللكمة Cٔ¬د السادة مس�شاري الفريق احلريك، ت
  .املس�شار

        ::::املس�شار الس8يد عبد اEيد احلناكرياملس�شار الس8يد عبد اEيد احلناكرياملس�شار الس8يد عبد اEيد احلناكرياملس�شار الس8يد عبد اEيد احلناكري
  .Øسم هللا الرمحن الرحمي
  الس8يد الرئDس احملرتم،

  السادة الوزراء احملرتمني،
  زماليئ املس�شار�ن احملرتمني،

الس8يد الوز�ر احملرتم، حسب إالحصائيات الرمسية اليت قدمهتا وزار�مك 
مارس من لك س8نة، مت  24لسل لـ مؤخرا مبناس8بة اليوم العاملي Sاء ا

، مهنا 2012¬ا� Uديدة Sاء السل �ملغرب س8نة  Ò27.000سجيل 
من  %20¬ا� Uديدة جسلت مبدينة اSار البيضاء مبا يعادل  5000

  .احلاالت املس�K Vىل الصعيد الوطين
وبناء Kىل نفس إالحصائيات، يعرف املرض ان�شارا مبدينة اSار 

سمة، ويه س8بة  100.000للك  350و 200ح بني البيضاء ب¤سب ترتاو 
مرتفعة، جتعلنا ن�ساءل حول مدى جناKة إالسرتاتيجية الوطنية حملارة داء 

س8نو± يف  %6السل، واليت هتدف ٕاىل خفض س8بة إالصابة �ملرض بـــ 
  .2015ٔ�فق 

  : وانطالقا مما س8بق، سائلمك، الس8يد الوز�ر، كام ييل

 ابة بداء السل املعدي؟ما يه ٔ�س8باب ان�شار إالص -

ما يه الصعو�ت اليت حتول دون القضاء اÁهنايئ Kىل هذا اSاء Kىل  -
 غرار العديد من اSول اCٔوربية؟

  وما هو تقHميمك لٕالسرتاتيجية الوطنية حملاربة داء السل؟ -
  .وشكرا الس8يد الرئDس

        ::::الس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسة
  . شكرا الس8يد املس�شار

  .فضلوااللكمة لمك الس8يد الوز�ر، ت

        ::::))))نيابة عن الس8يد وز�ر الص¡ةنيابة عن الس8يد وز�ر الص¡ةنيابة عن الس8يد وز�ر الص¡ةنيابة عن الس8يد وز�ر الص¡ة((((الس8يد وز�ر الشؤون اخلارجHة والتعاون الس8يد وز�ر الشؤون اخلارجHة والتعاون الس8يد وز�ر الشؤون اخلارجHة والتعاون الس8يد وز�ر الشؤون اخلارجHة والتعاون 
شكرا الس8يد املس�شار Kىل ٕاx¬ة هذه الفرصة، Cٔن هذه مسcٔ� ٔ�خرى 
حHوية يف جمال هذا من اCٔمراض د±ل الص¡ة العامة املوجودة، ولكن ٔ�ريد 

يدة د±ل ¬ا� س8نو± Uد 27.000ٔ�ن ٔ�ؤكد ٔ�نه يف الوقت اxيل فعال هناك 
داء السل، ولكن جيب ٔ�ن نعرف ٔ�وال ٔ�ن داء السل هو من ٔ�قدم اCٔوبئة 
 òرشية، ؤ�نه اليوم هناك جوج العوائق ٔ�ساس8ية فÊرخي الx املعروفة يف

  . خيص التخفHض الكtري حلاالت داء السل س8نو±
د±ل هاذ ) épidémiologie(السÊب اCٔول هو التحول الو�ئيايت 

االت املقاومة لÔٔدوية تربز ٔ�كرث، ولDس هناك دو� قضت املرض، مبعىن احل
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Kىل هذا املرض هنائيا، هذا Kامليا، Kامليا هناك املزيد من احلاالت كتقاوم 
اCٔدوية القدمية، ف�� التطو�ر يف جمال العالج و�ر~يب اCٔدوية ~يفاش 
ªادي ßر~بو اCٔدوية فò بDهنا ٔ�و ٔ�دوية Uديدة، هذا ٔ�صبح هاجس دويل 

  .ل¤س8بة xلمؤسسات الطبية امللكفة Kامليا�
ولكن هناك سÊب �ٓخر وهو الفقر، تدين مس8توى املعDشة، التكدس، 
قV اÁهتوية، املاء الصاحل xلرشب، هذي لكها وا¬د اEموKة د±ل العوامل 

و�ï، املرض ين�رش ٔ�ساسا يف بالد² ويف . تؤدي ٕاىل الز±دة يف املرض
الكربى حHث هذا التكدس، و�ï احRا يف  ªري بالد² يف هوامش املدن

  .من احلاالت يف هوامش املدن الكربى %70املغرب كنحصيو 
فٕاذن هذه يه اCٔس8باب اxيل ٔ�دت ٕاىل ٔ�ن Kىل الرمغ من وجود 
ٕاسرتاتيجية xلوزارة xلتخفHض من Kدد احلاالت، اك�ن ختفHض مايش ما 

ل، اكنت اخلطة اكي¤ش ختفHض، لكن التخفHض ما اكش يف املس8توى املcٔمو 
  .فقط %3 اك�ن ختفHض lّ س8نو±، اCٓن ± %6تق]يض ختفHض 

و�ï، هاذ التخفHض ªري اكيف، واليوم هناك وا¬د خطة Uديدة 
مليون درمه كغالف  Ø30رشاكة مع البنك اSويل اïي خصص حوايل 

مليون درمه لهذه اخلطة، ومت l�ٔريا  20مايل، بND رصدت وزارة الص¡ة 
، مركز وا¬د �Sار البيضاء و�ٓخر �لر�ط xلتكفل بcٔمراض ف]ح مركز�ن

السل املقاوم، Cٔن هو كام قلت من بني اCٔس8باب اxيل كتÕيل صعو�ت يف 
  .جناح اخلطة
ٔ�يضا ßريد ٔ�ن نؤكد هنا ومجليع املواطنني ومجليع املتدlلني، ٕاىل  ،ولكن

عالج، ٔ�ن يف هذا املوضوع �ïات هناك م]دlلني م]عدد�ن ومايش فقط ال
ولكن البد من الوقاية، وهنا ما áسميه املتخصصني �حملددات �ج�عية 

، اك�ن هناك )x)les déterminants sociaux de la santéلص¡ة 
حمددات اج�عية خص حىت يه ش8تغلو Kلهيا �ش ميكن نقاومو املرض 

  :ونقصوه، ويه
  ؛ظروف العDش -
  ؛ظروف السكن -
  .ٕاخل... مقاومة السكن ªري الالئق -

هذي لكها ٔ�مور جيب ٔ�ن ش8تغل Kلهيا يف هوامش املدن، وهذي من 
  .بني الرشوط الرضورية ل¤س8تطيع ٔ�ن نقاوم املرض مقاومة جHدة

ؤ�ريد ٔ�ن ٔ�شري هنا ٕاىل ٔ�ن هناك الكøري من امجلعيات من اEمتع املدين 
Òش8تغل Kىل هذا امللف ٔ�يضا يف رشاكة مع وزارة الص¡ة، وßريد ٔ�ن حنيهيا 

  .حني �ودها من هذا املنربو 
  .وشكرا

        ::::الس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسة
  . شكرا الس8يد الوز�ر

  .هناك تعقHب؟ تفضل

        ::::املس�شار الس8يد عبد اEيد احلناكرياملس�شار الس8يد عبد اEيد احلناكرياملس�شار الس8يد عبد اEيد احلناكرياملس�شار الس8يد عبد اEيد احلناكري
  . Kىل ٔ�جوبتمك ،الس8يد الوز�ر احملرتم ،شكرمك

فعال تقومون مبجهودات جtارة xل¡د من هذا اSاء املعدي اCٔكرث 
لرب²مج الوطين حملاربة السل، لكن، الس8يد ان�شارا يف املغرب من lالل ا

الوز�ر، تبقى اCٔرقام املس�V يف Kدد إالصا�ت �ملرض Uد مرتفعة، ٕاذ 
¬ا� Uديدة  83¬ا� Uديدة ب¤س8بة  Ò27.429سجيل  2012عرفت س8نة 

  .ٔ�لف سمة 100للك 
ٔ�لف سمة،  100¬ا� للك  161وجسلت K�ٔىل س8بة �Sار البيضاء بـ 

ت املس�V �ملغرب ت¤متي لÔٔحHاء الهامش8ية ملدن اSار من احلاال 70%
البيضاء وسال وفاس وطن�ة وتطوان والقRيطرة وٕاßزاكن، ويه هوامش 

  . معروفة �كøافهتا الساكنية وهشاشة ٔ�وضاعها املعDش8ية
هذه املعدالت وال¤سب، الس8يد الوز�ر، جعلت املغرب حيتل املرتبة 

  .ت املس�V هبذا اSاءالسابعة Kامليا من حHث Kدد إالصا�
  الس8يد الوز�ر، 

�لرمغ من اع�د الرب²مج الوطين حملاربة داء السل Kىل اEانية وKىل 
المركزية العالج، فٕان ضعف �ع�دات املالية الس8نوية اÝصصة حملاربة 

مليون درمه، جتعل مفعول هذه املر�كزات سHÊة  30اSاء واملقدرة بــ 
ٔ�ن تضاعفوا جحم �ع�دات املرصودة لهذا اSاء يف  ïا، نصبو. وحمدودة

  .مس8تقtل الس8نوات
  .وشكرا الس8يد الرئDس

        ::::الس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسة
  . شكرا

  .       هناك رد Kىل التعقHب الس8يد الوز�ر؟ تفضلوا

        ::::))))نيابة عن الس8يد وز�ر الص¡ةنيابة عن الس8يد وز�ر الص¡ةنيابة عن الس8يد وز�ر الص¡ةنيابة عن الس8يد وز�ر الص¡ة((((الس8يد وز�ر الشؤون اخلارجHة والتعاون الس8يد وز�ر الشؤون اخلارجHة والتعاون الس8يد وز�ر الشؤون اخلارجHة والتعاون الس8يد وز�ر الشؤون اخلارجHة والتعاون 
شار، املعلومات اxيل قلتوها لكها ²�ٔ ابغيت ªري شكر الس8يد املس� 

حصي¡ة، ابغيت ªري نcٔكد Kىل البعد �ج�عي اxيل اهرضت Kليه، ملاذا هو 
هذا املرض ين�رش ٔ�كرث حHث �كتظاظ الساكين، Cٔنه هو مرض معدي، 
ªري ~يكون وا¬د يف اCٔرسة كتكون اCٔرسة لكها �ددة �ن�شار العدوى، 

ساكنني فهيا هاذ الناس حمدودة Uدا،  وخصوصا عندما �كون املسا¬ة اxيل
ت¤]قل فهيا العدوى ØرسKة، ما كتدlل الفاKلني الطبيني �ش هذاك يبداو 

  .العالج د±لو حىت �كون ~ي¤]قل لÔٔطفال اCٓخر�ن
و�ï، كتدار وا¬د املسا¬ة د±ل حماوالت التعرف Kىل احلاالت 

كون اCٔعراض عند رس�ر±، قtل ما �/اجلديدة قtل ٔ�ن �كون �رزة لكي¤HكHا
  .الس8يد و~يحس هبا، خصنا ßكشفوه، هذا لكو �د

و�ï، ²�ٔ ٔ�مثن دعو�مك ٕاىل ز±دة مزيانية وزارة الص¡ة، و�لتايل ز±دة 
  . املزيانية املرصدة لهذا الرب²مج

  .وشكرا
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        ::::الس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسة
شكرا xلس8يد الوز�ر، وشكر الس8يد الوز�ر Kىل مسامهته يف هذه 

  .اجللسة
]قل ٕاىل السؤال املوUه ٕاىل الس8يد وز�ر العدل واحلر±ت حول حمامك ون¤ 

  . جرامئ اCٔموال
  .التجمع الوطين لÔٔحرار، تفضل

        ::::املس�شار الس8يد حلسن العوايناملس�شار الس8يد حلسن العوايناملس�شار الس8يد حلسن العوايناملس�شار الس8يد حلسن العواين
  .Øسم هللا الرمحن الرحمي
  الس8يد الرئDس احملرتم،

  السادة الوزراء احملرتمون،
  السادة املس�شارون احملرتمون،

حمامك اليت تنظر يف  4م، كام تعلمون توUد �ململكة الس8يد الوز�ر احملرت 
جرامئ اCٔموال، اتضح عند املامرسة ٔ�هنا ال �كفي، lاصة وملفات جرامئ 

  . اCٔموال يف �زايد مس8متر
ز±دة Kىل هذا، فٕان احلكومة من �هتا واEمتع املدين حيار�ن الفساد 

  . نواع من امللفاتته اCٔ ا�لك ما ٔ�وتوا من قوة، وهو ما ٔ�دى ٕاىل �زايد ه
�ï، ولضامن احملامكة العاد� وتقريب املرفق العمويم من املواطنني 
واملواطنات، سائلمك، الس8يد الوز�ر، فò ٕاذا كنمت تفكرون يف ختفHف 

  . الضغط Kىل هذه احملامك وذ� �ز±دة حمامك ٔ�خرى
  .وشكرا

        ::::الس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسة
  .اللكمة لمك الس8يد الوز�ر. شكرا

  :د مصطفى الرمHد، وز�ر العدل واحلر±تد مصطفى الرمHد، وز�ر العدل واحلر±تد مصطفى الرمHد، وز�ر العدل واحلر±تد مصطفى الرمHد، وز�ر العدل واحلر±تالس8يالس8يالس8يالس8ي
  .شكرا الس8يد الرئDس
  الس8يد املس�شار، 

�لفعل موضوع احملامك اليت تÊت يف جرامئ اCٔموال، ؤ�ؤكد هنا ٔ�ن اCٔمر 
يتعلق بcٔقسام عرفت lالل الس8نوات مRذ �س8تقالل Kدة مقار�ت، كنا 

ث مت ٕاس8ناد اxيل يه مقاربة حممكة العدل اخلاصة، حH 1972ٔ�مام مقاربة 
اخ]صاص النظر يف اكفة اجلرامئ املرتبطة �لرشوة اس8تغالل النفوذ، الغدر، 
وما ٕاليه من اجلرامئ اليت �ر�كهبا املوظف العمويم ٔ�مام حممكة ويه حممكة 

و�ï، اكن . العدل اخلاصة اxيل يه اعتربت حممكة اس8تRwائية، ويه كذ�
اxيل صادق Kليه  15/4/2004مcٓلها احلذف وإاللغاء مبق]ىض القانون د±ل 

  .الربملان
بعد هذه املصادقة مت ٕاس8ناد �خ]صاص ل�سعة حمامك اxيل يه اSار 
. البيضاء، الر�ط، فاس، مكRاس، مراçش، ٔ�اكد�ر، طن�ة، وUدة، العيون

حمامك بعد املامرسة تبني ٔ�ن هاذ اجلرامئ عندها وا¬د اخلصوصية،  9ٕاذن هاذ 
�لتعقHد، ؤ�هنا عندها وا¬د الطابع اxيل هو  هاذ اخلصوصية يه ٔ�هنا �متزي

  . طابع تقين
و�ï، فالقضاة ا�ïن حيمكون يف القضا± املرتبطة �جلرامئ املالية ي¤tغي 
ٔ�ن �متزيوا، ٕاضافة ٕاىل املهنية القضائية، ي¤tغي ٔ�ن �متزيوا ٕ�¬اطة دقHقة 

رة Kىل قراءة �لتقRية احملاس8باتية، �اكفة القوانني املالية والبنكHة، �لقد
املق]ضيات واحلجج التقRية اxيل يه ال ميكن ٔ�ن حييط هبا ٕاال من ÷ �كو�ن 

  .يف احملاس8بة العمومHة
ٕاذن اكن الزم ٔ�نه �كون مقاربة Uديدة واملقاربة اجلديدة تقيض بcٔن يمت 
تcٔهيل مجموKة من القضاة، التcٔهيل الالزم والتكو�ن الرضوري ليكونوا قادر�ن 

هذا النوع من اجلرامئ �ق]دار، واكن هذا يق]يض ٔ�ن ننظر Kىل التعاطي مع 
  . يف ٕاKادة النظر يف احملامك اليت س8تÊت يف هذه القضا±

حمامك اxيل يه  4حمامك، مت �ق]صار Kىل  9ٕاذن، من بعد ما اكن عند² 
هاذ احملامك اxيل فهيا ٔ�قسام م]خصصة . اSار البيضاء، الر�ط، فاس، مراçش

  .نوع من اجلرامئتنظر يف هاذ ال 
طبعا سؤالمك يت¡دث عن �زايد القضا± اxيل يه قضا± عندها طبيعة 
جرامئ مالية، ²�ٔ يف التعقHب سcٔوحض بcٔن اCٔمر يعين ميكن ٔ�ن ينظر ٕاليه 

  . ويعاجل من مRظور �ٓخر
  .وشكرا

        ::::الس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسة
  . شكرا

  .هناك تعقHب؟ تفضل

  :املس�شار الس8يد حلسن العوايناملس�شار الس8يد حلسن العوايناملس�شار الس8يد حلسن العوايناملس�شار الس8يد حلسن العواين
  .الوز�ر احملرتم شكرا الس8يد

شكرا Kىل جوا�مك وKىل التوضي¡ات اليت ٔ�ب¤مت عهنا، واحRا كنعرفو Kىل 
ß�ٔمك كتد�روا �دمك �ش يعين ٕالصالح القضاء وٕاصالح العدل والعدا�، 

اه يف هاذ القضية، ~يتعلق ٔ�وال هناك وا¬د العدد نلكن سؤالنا يعين ملا وضع 
  . لها يف ٔ�قرب اUٓCالد±ل املعطيات اxيل البد من احلل الالزم 

ٔ�وال، قضاة التحقHق هام Kىل قلهتم اxيل ~òرسوا هاذ املهنة ~يÕدموا ليل 
ليال، مبا يف ذ�  12هنار، ªالبية �س�Rطاق كDس8متر ٕاىل ما بعد 

املساKدون ومن كتاب الضبط، وال حىت اCٓن ما عندمه ال تعويض وال 
مر¬V د±ل �ح]�اUات ªريو، و�لتايل ما خصناش ن¤]ظرو حىت نوصلو xل

  .واملطالبات والتوقف عن العمل وتlٔcري امللفات Kىل احلا�، هذا من �ة
من �ة ٔ�خرى احRا ملا كنجيو حنامكو خشص، اCٓن هباذ الوضعية 
كن¡امكو العائV لكها، Cٔن ميل �كون وا¬د من الناظور معتقل مøال يف 

ٔ�س8بوعيا lاصة مع  مدينة فاس، والعائV كتضطر �ش �زورو Kىل اCٔقل
الوضعية د±ل السجون والتغذية اxيل يه ²قصة، ٕاذن ~يفاش نتصورو ٔ�ن 
Kائª Vادي جتي من الناظور حىت لفاس �ش �زور يعين املعتقل Kىل اCٔقل 
مرة يف اCٔس8بوع، ٕاذن ولينا كن¡امكو الشخص وكن¡امكو حىت اCٔفراد د±ل 
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Dس هناك Kدل ٔ�و لDس العائV د±لو، هذي لكها معا²ة كتجعل ٔ�نه ل 
  ...هناك

لوا �دا ذلهذا، اCٓن Kىل مس8توى حمامك �س8ت�Rاف عند² قضاة، ٔ�ب
~بريا، هناك يعين كفاءات، هناك جتربة طويK ،Vىل اCٔقل مر¬ليا يعين 
�كون حمامك Kىل مس8توى اجلهات الس8تة عرش، و�لتايل ٔ�نه �كون الغرفة 

  . يعين قريبة من املواطننيد±ل احملمكة كتÊت فقط داlل اجلهة اxيل يه
  .وشكرا الس8يد الوز�ر

        ::::الس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة لمك الس8يد الوز�ر، تفضلوا

        ::::الس8يد وز�ر العدل واحلر±تالس8يد وز�ر العدل واحلر±تالس8يد وز�ر العدل واحلر±تالس8يد وز�ر العدل واحلر±ت
  الس8يد املس�شار، 

هاذ املوضوع د±ل اخلريطة القضائية، سواء فò �رتبط مبا حنن بصدده 
l الل مقاربتنئ�و بغريه من املواضيع دامئا ينظر ٕاليه من:  

املقاربة اCٔوىل يه مقاربة تقريب القضاء من املواطنني، ويه مقاربة �مة 
ومفHدة وختدم املواطن حصيح، ولكن عيهبا يف كثري من اCٔحHان ٔ�ن القضاء 
اxيل هو خصو يعطي وا¬د العدا� حتقق املقاصد الالزمة من ٕاقامة احملامك قد 

  ؛ال تتحقق حبمك Kدم وجود م]خصصني
قاربة الثانية يه مقاربة اع�د القضايئ املؤهل، الن�اKة والتخصص، امل

هذي هتدر ٕاىل ¬د ما يعين املنظور اCٓخر اxيل هو تقريب القضاء من 
  . املواطنني

ملف اxيل اكنت  70فقط  2011ما ٔ�ؤكده هو ٔ�نه اCٓن عند² يف س8نة 
نصDب  حتالت وعندها طبيعة جرامئ ٔ�موال، ٕاذن حتالت Kىل ٔ�ربعة حمامك،

وقع �رتفاع  2012ملف، يف س8نة  20لك حممكة يف هذا يعين ٔ�قل من 
 104يف ٕاطار الس8ياسة احلكومHة الرامHة ٕاىل حماربة الفساد، وصلنا ٕاىل 

  . ملف xلمحمكة 26ملفات، ٕاذن وصلنا ل�معدل تقريبا 
، هذا يعين ٔ�نه 2013ملف س8نة  52عند²  7/23اليوم احRا شهر 

 26- 25ملف lالل هاذ الس8نة، يعين حوايل  ª 100ادي منش8يو Cٔكرث من
  .ملف للك حممكة

ما تفضلمت به من �كدس امللفات لرمبا عن قضاة التحقHق اxيل ~يعملوا 
يف ظروف صعبة، واxيل رمبا العمل د±هلم كDس8تغرق وا¬د الوقت طويل 
بني اxليل واÁهنار، لكه حصيح، وهذا ما عندوش Kالقة فقط �ملوضوع 

 ٔ�ننا عند² حمدودية ٔ�قسام املالية اليت تنظر يف هاذ القضا±، راه املرتبط يعين
عندو Kالقة حىت بقانون املسطرة، قانون املسطرة اجلنائية، ولو اكن الوقت 
áسمح لكRت ٔ�عطيتمك بيا²ت ٔ�خرى وتوضي¡ات ٔ�خرى، س8ميكRين ذ� ٕاذا 

  .ٔ�ردمت lالل Uلسة اxلجنة اÝتصة
  .وشكرا

        ::::الس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسة
ا الس8يد الوز�ر، وشكر الس8يد الوز�ر Kىل مشاركته يف هذه شكر 

  .اجللسة
ون¤]قل ٕاىل السؤال املوUه ٕاىل الس8يد وز�ر �ق]صاد واملالية حول 

  . وضعية صناديق التقاKد �ملغرب و�ٓفاق ٕاصال�ا
  .اللكمة Cٔ¬د السادة املس�شار�ن من الفريق احلريك، تفضل

        ::::املس�شار الس8يد بنااملس�شار الس8يد بنااملس�شار الس8يد بنااملس�شار الس8يد بنارصرصرصرص ٔ�زاك ٔ�زاك ٔ�زاك ٔ�زاكغغغغ
  .الس8يد الرئDسشكرا 

  الس8يد الوز�ر احملرتم،
تعرف ٔ�نظمة التقاKد �ملغرب، كام هو الشcٔن يف العديد من اSول، 
ٕا~راهات Kدة، تؤ"ر سلبا Kىل دميومهتا وتواز²هتا املالية، اليشء اïي هيددها 
�ٕالفالس يف ¬ا� مل تتÕذ احلكومة ٕاجراءات مس8تع�V وجريئة ٕالصال�ا، 

ل يف الصندوق املغريب xلتقاKد اخلاص مبوظفي القطاع ٕاذ يقدر العجز احلاص
مليار درمه، حبيث Òشري املعطيات بcٔن حبلول س8نة  517العام ما يقرب 

س8تجف اح]ياطاهتا املالية، ومن املعلوم ٔ�ن مسلسل ٕاصالح ٔ�نظمة  2019
س8نوات، ويه فرتة نعتربها  10، ٔ�ي حوايل 2003التقاKد بدٔ� مRذ س8نة 

ءات الرضورية ملعاجلة �خ]الالت واCٔزمة املالية اليت اكفHة الختاذ إالجرا
  .تتخبط فهيا صناديق التقاKد بصفة Kامة

  : سائلمك، الس8يد الوز�ر

 ما يه التدابري اليت س�]Õذها احلكومة ٕالصالح صناديق التقاKد؟ -

وما يه إال~راهات اليت تعوق احلكومة يف �س8تع�ال ؤ�جرٔ�ة  -
  إالصالح؟

  .شكرا الس8يد الرئDس

        ::::الس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة لمك الس8يد الوز�ر

الس8يد ٕادرáس اCٔزيم إالدرáيس، الوز�ر املنتدب Sى وز�ر �ق]صاد الس8يد ٕادرáس اCٔزيم إالدرáيس، الوز�ر املنتدب Sى وز�ر �ق]صاد الس8يد ٕادرáس اCٔزيم إالدرáيس، الوز�ر املنتدب Sى وز�ر �ق]صاد الس8يد ٕادرáس اCٔزيم إالدرáيس، الوز�ر املنتدب Sى وز�ر �ق]صاد 
  :امللكف �ملامللكف �ملامللكف �ملامللكف �ملزيزيزيزيانيةانيةانيةانية واملاليةواملاليةواملاليةواملالية

  .Øسم هللا الرمحن الرحمي
  شكرا الس8يد الرئDس احملرتم،
  السادة املس�شار�ن احملرتمني،

  الس8يد املس�شار احملرتم،
وا¬د إالصالح اxيل هو من بني إالصال¬ات . ذ السؤالشكرا Kىل ها

  .املهمة اليت اعمتدهتا احلكومة يف �ر²جمها احلكويم كام س8بق وذ~رمت
�ل¤س8بة لٕالصالح د±ل اCٔنظمة د±ل التقاKد، بدا يف املغرب انطالقا 

، ويف مسلسل من املشاورات ومن 2004من �كو�ن جلنة وطنية س8نة 
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لت Kىل هاذ امللف، غرد يعين التنصDب د±لها اش8تاSراسات، احلكومة مبج
سواء فò يتعلق �Sراسات اليت اكنت ٔ�قميت، واخ]ارت انطالقا من اكن 

، سؤال موUه لرئDس احلكومة، انطالقا 100هناك سؤال يف ٕاطار املادة 
من هاذ املشاورات وانطالقا من اSراسات اxيل اكنت يف اxلجنة الوطنية، 

، �رٔ�سها رئDس احلكومة، ٔ�وال 2013ينا�ر  9لوطنية بتارخي مت عقد اxلجنة ا
اكنت مRاس8بة xلبت يف ال�شخيص اÁهنايئ xلوضعية د±ل اCٔنظمة، وتفضلتو 
ببعض املعطيات، حبيث اCٓن معروف بcٔن النظام د±ل التقاKد املدين ٔ�ول 

، اxيل اك�ن �ل¤س8بة xلنظام د±ل املعاشات 2014جعز س8يظهر س8نة 
  .ٕاذن، اك�ن ٕاشاكل حقHقي. 2021القطاع اخلاص  اCٔخرى د±ل

Kىل هذا اCٔساس، احلكومة ويف ٕاطار اxلجنة الوطنية، وانطالقا من 
 :ال�شخيص اSقHق اxيل اكن مت، l�ٔذت مجموKة من القرارات

ٔ�وال، مت االتفاق Kىل اع�د إالصالح يف ٕاطار مRظومة قطبني، قطب 
وظفني د±ل اSو� ود±ل معويم وقطب lاص، قطب معويم �كون فHه امل

القطاع ش8به العمويم، مtين Kىل ُدرUني، اSرج اCٔول فHه نظام ٔ�سايس، 
واSرج مtين Kىل التوزيع، واSرج الثاين فHه نظام �مكييل مtين Kىل 
الرمسV، وسDمت نفس �ع�د تقريبا، نفس املهنجية يف القطاع اخلاص، يف 

  . القطب د±ل القطاع اخلاص
  .ا فò يتعلق �جلانب املؤسسايت، يف إالصالح املؤسسايتٕاذن، هذ

اك�ن اجلانب الثاين وهو إالشاكلية د±ل التوازن د±ل القطاع د±ل 
املعاشات املدنية، مت اع�د ٔ�ن يف ٕاطار احلوار مع الفرقاء �ج�عيني 
و�ق]صاديني ٕادlال ٕاصال¬ات مقHاس8ية، تتعين سن التقاKد، تتعين س8بة 

مهة وال¤س8بة د±ل التعويض �ل¤س8بة xلتقاKد من U�ٔل املعاجلة د±ل املسا
إالشاكل د±ل �خ]الل املايل اxيل هو مس8تع�ل �ل¤س8بة لÔٔنظمة د±ل 

 .ٕاذن، هذا اجلانب د±ل التوازن د±ل نظام املعاش املدين. املعاشات املدنية
ث عهنا اجلانب الثالث هو إالشاكلية د±ل التغطية �ج�عية، سcٔحتد

 .ٕان شاء هللا يف التعقHب

    ::::الس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسة
  .هناك تعقHب؟ تفضل

        ::::املس�شار الس8يد بنااملس�شار الس8يد بنااملس�شار الس8يد بنااملس�شار الس8يد بنارصرصرصرص ٔ�زاك ٔ�زاك ٔ�زاك ٔ�زاكغغغغ
  . شكرا الس8يد الوز�ر Kىل هاذ التوضي¡ات

ªري احRا وضعنا هذا السؤال Cٔنه سؤال �م وسؤال يعين مجيع املغاربة 
س8تقtل، وهو ويعين احلكومة ويعين امجليع، Cٔنه مصري �ٓالف العائالت يف امل 

حقHقة مشلك امجليع، مشلك احلكومة، مشلك ٔ�ر�ب املعامل، مشلك 
النقا�ت، جيب ٔ�ن ينكب امجليع ملعاجلة هذه املعضCٔ ،Vننا ال نتصور ٔ�بدا 
ٔ�ن املوظف ٔ�و العامل ٔ�و اCٔجراء اxيل تيقضيو حHاهتم يف العمل واجلد يف 

عندمه معضl Vدمة هذا البk �ش ªادي �كون عندمه ٕاشاكل، و�كون 
  .د±ل التقاKد يف �ٓخر سن من احلياة د±هلم

ولهذا، الس8يد الوز�ر، ابغينا املزيد من املعلومات، هاذ الرشو¬ات اxيل 
تتعطيو �مة Uدا، ابغينا توحضوا لنا Kىل املدى املتوسط واملدى البعيد 
~يفاش ªادي �كون هاذ إالصالح د±ل هاذ التنظòت د±ل صناديق 

  فة Kامة حىت يطمنئ امجليع؟التقاKد بص
  .وشكرا

        ::::الس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسة
  . شكرا

  .تفضلوا الس8يد الوز�ر

        ::::الس8يد الوز�ر املنتدب Sى وز�ر �ق]صاد واملالية، امللكف �ملالس8يد الوز�ر املنتدب Sى وز�ر �ق]صاد واملالية، امللكف �ملالس8يد الوز�ر املنتدب Sى وز�ر �ق]صاد واملالية، امللكف �ملالس8يد الوز�ر املنتدب Sى وز�ر �ق]صاد واملالية، امللكف �ملزيزيزيزيانيةانيةانيةانية
  .شكرا الس8يد الرئDس

  الس8يد املس�شار احملرتم، 
كام قلت حصيح ٔ�ن هذا امللف هو ملف د±ل امجليع، ويف هاذ إالطار 

  . غل Kليه يف ٕاطار Òشاور مع الفرقاء �ق]صاديني و�ج�عينيش8ت
Kىل املس8توى القريب واملس8تع�ل ٕادlال ٕاصال¬ات مقHاس8ية Kىل 

  . النظام د±ل املعاشات املدنية، وش8تغل Kليه
Kىل املس8توى املتوسط، اك�ن جوج د±ل اCٔمور وهو إالصالح 

قريب بني النظام د±ل املؤسسايت، اïهاب ٕاىل مRظومة ذات قطبني، الت
القطاع العام والتقريب بني اCٔنظمة د±ل القطاع اخلاص، هبدف Kىل مدى 
بعيد Uدا د±ل ٕانتاج نظام د±ل التقاKد نظام وطين، ولكن هذا بعيد، ²�ٔ 

  .تنقول � Kىل املس8توى املتوسط منش8يو حنو قطبني
�ن د±ل Kىل املس8توى املتوسط كذ� املعاجلة د±ل �خ]الل اxيل اك

 %33معدل التغطية د±ل ال¤س8بة د±ل التقاKد اليت ال تت�اوز يف بالد² 
  . وتعين فقط فTة اCٔجراء

اCٓن �ش8تغال يف ٕاطار اxلجنة التقRية، اك�ن Kىل اCٔجرٔ�ة د±ل القطبني 
واك�ن كذ� Kىل اCٔجرٔ�ة د±ل اجلانب د±ل التوس8يع د±ل التغطية لDشمل 

�لفTات اxيل يه مRظمة، Cٔن الفTات د±ل ªري  فTة ªري اCٔجراء، نبداو
اCٔجراء، اك�ن يف مجموKة د±ل القطاKات اك�ن فTات مRظمة ممكن ٔ�ن تبدٔ� 

  .يه اCٔوىل يمت ٕادما�ا تدرجييا يف املنظومة د±ل التقاKد
  .وشكرا

        ::::الس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسة
  . شكرا

اللكمة  .ٕاذن، منر ٕاىل السؤال الثاين موضوKه وضعية �ق]صاد الوطين
  .Cٔ¬د السادة املس�شار�ن من التجمع، اليس املهايش تفضل

        ::::املس�شار الس8يد عبد اEيد املهااملس�شار الس8يد عبد اEيد املهااملس�شار الس8يد عبد اEيد املهااملس�شار الس8يد عبد اEيد املهايشيشيشيش
  .شكرا الس8يد الرئDس

  السادة الوزراء،
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  السادة املس�شار�ن،
  الس8يد الوز�ر احملرتم، 

يcٔيت هذا السؤال يف س8ياق اق]صادي مطبوع �لنتاجئ واخلالصات اليت 
التقار�ر الصادرة عن هيئات وطنية ~بنك املغرب lلصت ٕاÁهيا مجموKة من 

واملندوبية السامHة xلتخطيط، مث هيئات دولية çصندوق النقد اSويل 
  . واملؤسسات املالية اSولية اCٔخرى

وقد ٔ�مجعت لك هذه التقار�ر Kىل ٔ�ن �ق]صاد املغريب مل يدlل بعد 
فعال �خلطر،  مر¬V اخلطر، لكن اCٔزمة موجودة وتفرض نفسها، مما هيدد

حHث جسلت مجمل التقار�ر تباطؤ اÁمنو وارتفاع العجز واخنفاض معدالت 
الس8يو� Sى اCٔبناك، �راجع منو القطاKات ªري الفالحHة، قطاع البناء، 

  . املعادن، ال¤س8يج وªريها، والر~ود يف السوق العقارية
صوصا وهذا ما جيعل املواطن املغريب يتفامق Sيه إالحساس �Cٔزمة، خ

مع ارتفاع اCٔسعار و�راجع القدرة الرشائية، حHث Òسود ¬ا� من الر~ود 
  .Sى املقاوالت وSى لك الفاKلني �ق]صاديني

  الس8يد الوز�ر احملرتم، 
هذا الوضع �ق]صادي ٕاذا ما انضافت ٕاليه اCٔزمة الس8ياس8ية اليت 

 �رقب وانتظار تعاßهيا اªCٔلبية احلكومHة، جيعل الفاKلني واملواطنني يف ¬ا�
نظرا لغياب الرؤية وKدم وضوح إالسرتاتيجية احلكومة xلخروج من هذا 

  . املcٔزق �ق]صادي و�ج�عي
  : سؤالنا، الس8يد الوز�ر احملرتم

  هل متت= احلكومة رؤية واحضة وحتليل دقHق xلوضع �ق]صادي؟  -

  وهل ميكن xلحكومة التحمك يف �نعاكسات السلبية لهذا الوضع؟  -

وl�ٔريا هل xلحكومة ٔ�جRدة لٕالصال¬ات اCٔساس8ية واجلوهرية، مىت  -
  و~يف؟ 

  .شكرا الس8يد الرئDس

        ::::الس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة لمك الس8يد الوز�ر، تفضلوا

        ::::الس8يد الوز�ر املنتدب Sى وز�ر �ق]صاد واملالية، امللكف �ملالس8يد الوز�ر املنتدب Sى وز�ر �ق]صاد واملالية، امللكف �ملالس8يد الوز�ر املنتدب Sى وز�ر �ق]صاد واملالية، امللكف �ملالس8يد الوز�ر املنتدب Sى وز�ر �ق]صاد واملالية، امللكف �ملزيزيزيزيانيةانيةانيةانية
  .شكرا لمك الس8يد الرئDس

  .رتمشكرا الس8يد املس�شار احمل
بطبيعة احلال xلحكومة رؤية واحضة يف اEال �ق]صادي، من حHث 
ٔ�وال املعاجلة د±ل �خ]الالت اخلارجHة ٔ�ساس8يا واملعاجلة د±ل إالشاكلية 
د±ل املالية العمومHة، Cٔنه �لرمغ من ما ميكن ٔ�ن يقال Kىل ٔ�ن إالشاكلية 

ن البعض تيقول � بcٔن ميكن د±ل املالية العمومHة ود±ل التوازن املايل، اك�
نعملو اÁمنو بدون ٔ�ن نعاجل إالشاكلية د±ل التوازن املايل، هذا ªري حصيح، 

ؤ�ثب�ت الت�ارب اSولية بcٔن املعاجلة د±ل �خ]الالت د±ل املالية العمومHة 
يه جزء من املعاجلة د±ل إالشاكلية د±ل اÁمنو واحلكومة مش8تغK Vىل هذا 

  . اجلانب هذا
ٔ�شهر  6بcٔس نعطي بعض اCٔرقام، الس8يد املس�شار احملرتم، Cٔنه هاذ ال 

اشهر اCٔوىل  6اCٔوىل قلتو ٔ�ش8نو يه احلا� د±ل �ق]صاد الوطين، هاذ 
ميكن اÁمتيزي بني مر¬لتني، اك�ن الفصل اCٔول اكن �لفعل �راجع ملحوظ 

  .د±ل ال¤شاط �ق]صادي يف البالد
اين، ابدينا تنعاينو إالماكنيات د±ل التطور الفصل الثاين، يعين الربع الث

د±ل إالجيايب وªادي نعطي وا¬د اEموKة د±ل اCٔرقام، ٔ�ساسا جسلنا بcٔن 
 %6فò يتعلق �لفوسفاط واملش8تقات د±لو اك�ن وا¬د التطور تقريبا د±ل 

مقارنة مع الفصل اCٔول، يف ¬ني اكن يف الفصل اCٔول اك�ن �راجع، اك�ن 
ل العنارص اxيل يه دا� يه املبيعات د±ل إالمسنت، يف الربع د± 2كذ� 

، واكن املؤرش دال، بطبيعة احلال ربطناه %21اCٔول عرفت �راجع د±ل 
هذا  %�21جلانب د±ل اCٔمطار واجلانب د±ل الواقع د±ل السوق، ولكن 

  . رمق
، و�لتايل %4-الربع الثاين، الرتاجع ٔ�صبح ٔ�قل ¬دة، الرتاجع بـ 

  . اس8تدركنا يف الربع الثاين ما مت خسارته يف الربع اCٔول
كذ� ارتفاع اس8هتالك الطاقة الكهر�ئية املرتبطة �جلانب الصناعي، يف 

، اCٓن اك�ن ز±دة د±ل %2,2الفصل اCٔول اكن هناك اخنفاض د±ل 
  . ، معناه ٔ�نه اك�ن وا¬د التعايف من الناحHة د±ل ال¤شاط �ق]صادي0,5%

ب اCٓخر اxيل هو اك�ن اlذ كذ� مRحى ٕاجيايب هو اجلانب د±ل اجلان
املبادالت اخلارجHة املغربية، الحظنا بcٔن اك�ن وا¬د املسامهة د±ل هاذ 

، %5,3اشهر بــ  6القطاع يف �خنفاض د±ل العجز الت�اري، يف هاذ 
ٔ�ساسا ارتباطا �لتحسن د±ل وا¬د اEموKة من الصادرات، مع العمل ٔ�ن 

 Áمنو العاملي متت مراجعته حنو مس8توى ٔ�دىن، واملعدل د±ل الت�ارة العاملية ا
و�لتايل، الطلب اخلارd املوUه ٕاىل . متت مراجعته حنو مس8توى ٔ�دىن

املغرب متت مراجعته حنو مس8توى ٔ�دىن، ومع ذ� حتس¤ت صادرات السلع 
مواد �ل¤س8بة xلمغرب، حتس¤ت كذ�، يف هاذ الربع الثاين، الواردات من 

التجهزي ؤ�نصاف املواد، اxيل تيدل Kىل ٔ�ن هناك اس8ترياد من U�ٔل إالنتاج، 
  .و�لتايل اك�ن يعين وا¬د التعايف يف الربع الثاين

dخرى، يف القطاع اخلارCٔا �ٔcاملس ...  
  .شكرا الس8يد الرئDس

        ::::الس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسة
  . شكرا

  .هناك تعقHب؟ تفضل اليس املهايش

        ::::اEيد املهااEيد املهااEيد املهااEيد املهايشيشيشيشاملس�شار الس8يد عبد املس�شار الس8يد عبد املس�شار الس8يد عبد املس�شار الس8يد عبد 
  .شكرا الس8يد الرئDس
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  . شكرا الس8يد الوز�ر Kىل جوا�مك
ٔ�~يد ٔ�نه هناك، كام تفضلمت، ٔ�ن هناك بعض املؤرشات اليت حتس¤ت، 
لكRنا ßرى ٔ�ن هذه املؤرشات اليت حتس¤ت ªري قارة وم]غرية، وقد تتغري مع 
الظروف املناخHة و�ق]صادية والس8ياس8ية، كنظن ß�ٔمك رضوري تتفقوا 

  .معنا يف هاذ املقاربة هذي
فك¤شوفو بcٔنه �ق]صاد الوطين مرهون مبدى قدرة وكفاءة احلكومة Kىل 
قHادة إالصال¬ات، وهذا هو احملور، وهذا هو املقصود من السؤال د±لنا، 

  . هو إالصال¬ات الهيلكية
ابغينامك، الس8يد الوز�ر احملرتم، تعطيوª ²ري اCٔجRدة  د±ل هاذ 

، فاك�ن القطاع البنيك واملايل، البورصة، �س8هتالك إالصال¬ات هذي
اCٔرسي، املقاصة، اعطيوK ²ىل اCٔقل، Kىل اCٔقل ªري املواطن املغريب 

  ...يعرف، يعرف فوقاش غتبدا هاذ
فاملواطن املغريب، ~يف ما كتعرفوا، و~يف ما كنعرفو مجيعا، ٔ�ن فوض 

ßمك ما �زيد Kىل لمك وصوت لمك، كام �كررون كذ� يف لك خطا��مك، �ٔ 
س8نة ونصف، فهاذ املواطن اليوم ابغى يعرف، ابغى يطمنئ، رمبا ما ابغاش 
يطمنئ Kىل التحسني د±ل العDش د±لو، ابغى يطمنئ ªري Kىل �س8مترار 

  . يف العDش اïي يليق به، كام واKدتوه يف �نتÕا�ت
لرتوجي وحىت، الس8يد الوز�ر احملرتم، املواطنني لكهم اCٓن تعبوا من ا

الس8ياسوي لعاهة �ق]صاد، تعبوا كذ� من اس8تعراض املشالك 
�ق]صادية، اCٓن ~ي¤]ظروا هاذ إالصال¬ات، ابغينامك تعطيو² اCٔجRدة 
د±لمك لهاذ إالصال¬ات حىت يطمنئ Kىل مس8تقRt القريب من لهيب اCٔزمة 

  .العاملية واليت عصفت ببعض اSول لDست ببعيدة عنا
  .ئDسشكرا الس8يد الر 

        ::::الس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة لمك الس8يد الوز�ر، تفضلوا

        ::::الس8يد الوز�ر املنتدب Sى وز�ر �ق]صاد واملالية، امللكف �ملالس8يد الوز�ر املنتدب Sى وز�ر �ق]صاد واملالية، امللكف �ملالس8يد الوز�ر املنتدب Sى وز�ر �ق]صاد واملالية، امللكف �ملالس8يد الوز�ر املنتدب Sى وز�ر �ق]صاد واملالية، امللكف �ملزيزيزيزيانيةانيةانيةانية
  .شكرا الس8يد الرئDس

  الس8يد املس�شار احملرتم،
احلكومة اCٔجRدة د±ل إالصال¬ات د±لها واحضة، واCٔرقام اxيل 

�ق]صاد الوطين، اCٔرقام الرمسية ما فهيا ال اعطيتمك يه ٔ�رقام د±ل 
س8ياسوية وال والو، ٔ�رقام رمسية، وقلت لمك برصا¬ة الربع اCٔول اكن فHه 

  .ٕاشاكل، الربع الثاين اك�ن تعايف
احلكومة تتعامل مع هذا الوضع، ٔ�وال �لقHام �حلفاظ Kىل التواز²ت 

، ال�شجيع د±ل املالية د±ل البالد، اSاlلية، التواز²ت اخلارجHة
الصادرات، امحلاية من الواردات، ومقنا بعمليات د±ل امحلاية من الواردات 
يف هاذ الس8نة املاضية، مقنا �ملعاجلة د±ل الترصحي اxيل هو ٔ�قل من اÁمثن 

د±ل املليار د±ل اSرمه حامية لالق]صاد الوطين، Cٔن  5الطبيعي د±ل 
من اخلارج، �هت= �ق]صاد الوطين  الحظنا ٔ�ن مجموKة من املواد تcٔتRDا

  . واملس8هت= الوطين والتواز²ت
فò يتعلق �ٕالصال¬ات، القطاع املايل، الس8يد املس�شار احملرتم، 

 10القطاع املايل، هذه احلكومة، يف هاذ الس8نة ونصف، دوزت ٔ�كرث من 
ل هذي، حصيV ٕاجيابية وٕاجيابية Uدا د±. د±ل النصوص د±ل القطاع املايل

املعاجلة د±ل �خ]الالت د±ل القطاع املايل، ٔ�دعومك لٕالطالع Kلهيا، سواء 
يف القطاع د±ل البورصة وال يف القطاع البنيك وال يف القطاع د±ل ال�س¤Hد 

  .ود±ل الرهون
هذي نصوص لس8نوات ويه مرتامكة، هذه احلكومة Kاجلهتا، و�لتايل 

الس8يو� حصيV مرشفة ومرشفة  احلصيV يف القطاع املايل والتوفري د±ل
  . Uدا

يف اجلانب الرضييب، مقنا مبناظرة رضيHÊة، اCٓن إالصال¬ات د±لها 
عند²، خريطة طريق واحضة، سDمت تزنيلها يف خمتلف قوانني املالية املقVt ٕان 

  . شاء هللا
دامئا �ش نبقى ªري يف القطاع املايل، القانون التنظميي لقانون املالية يف 

يعين مهنجية Òشار~ية مع اEلسني، مع الربملان بغرف]يه، مت الوصول ٕاىل  ٕاطار
قانون تنظميي اxيل هو يف املرا¬ل د±لو اlCٔرية، و�لتايل اك�ن ٕانتاج حقHقي 
يف اجلانب د±ل إالصال¬ات املتعلقة �لقطاع املايل واملتعلقة �الق]صاد 

  .الوطين، واحلكومة قامئة بواجهبا يف هذا اEال
  .وشكرا

        ::::الس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسة
  . شكرا، وشكر الس8يد الوز�ر Kىل مسامهته القمية يف هذه اجللسة

ون¤]قل ٕاىل السؤال املوUه xلس8يد وز�ر التجهزي والنقل حول تنايم 
  . حوادث السري يف ظل مدونة السري

اللكمة Cٔ¬د السادة املس�شار�ن من الفريق الفHدرايل، تفضل الس8يد 
  .املس�شار

        ::::�شار الس8يد محمد لشكر�شار الس8يد محمد لشكر�شار الس8يد محمد لشكر�شار الس8يد محمد لشكراملس املس املس املس 
  .شكرا الس8يد الرئDس
  الس8يد�ن الوز�ر�ن،

  السادة املس�شارون،
مRذ بداية ٕاعامل مق]ضيات مدونة السري اجلديدة، جسلت حوادث 

ق]يل رمغ محالت التحسDس إالKالمHة  440السري �ملغرب مق]ل ٔ�زيد من 
]ضيات اليت وا~بت معلية تطبيقها وÒشديد العقو�ت Kىل اÝالفني ملق 

املدونة، مما يطرح Kالمات اس8تفهام ~برية عن اCٔس8باب احلقHقHة الس8مترار 
الوترية التصاKدية حلرب الطرق ببالد²، وهذا دليل ٕاضايف، ßهبنا كفريق 
فHدرايل يف وق]ه، Kىل ٔ�ن املقاربة الزجرية ال �كفي لو¬دها لوقف هذا 
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  .الزنيف اSموي اïي ٔ�حضت الطرق املغربية مرس¬ا ÷
ï لهيا �مة حتديد خمتلف النقط السوداء اليتK ٔ�ال �رى الوزارة ٔ�ن ،�

  Òشهد حوادث سري م]كررة، وت�سÊب يف ق]ىل وجر� ٔ�كرث؟ 
ٔ�مل حين الوقت بعد ٕالKداد lارطة تفصيلية حلوادث السري يف الوسط 

  احلرضي ويف الطرقات؟ 
سا �هتيئة وl�ٔريا، ما هو تقHميمك لعمل جلان السري احمللية املعنية ٔ�سا

  الفضاء الطريق وب�شو�ره ومعاجلة اخ]الالته وتدبري النقل والتنقل به؟
  .وشكرا الس8يد الرئDس

        ::::الس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسة
  . شكرا الس8يد املس�شار

  .اللكمة لمك الس8يد الوز�ر، تفضلوا

        ::::الس8يد عبد العز�ز ر�ح، وز�ر التجهالس8يد عبد العز�ز ر�ح، وز�ر التجهالس8يد عبد العز�ز ر�ح، وز�ر التجهالس8يد عبد العز�ز ر�ح، وز�ر التجهزيزيزيزي والنقل والنقل والنقل والنقل
  .Øسم هللا الرمحن الرحمي

  الس8يد الرئDس،
  د الوز�ر،الس8ي

  السادة املس�شار�ن،
شكر الفريق احملرتم Kىل طرح هذا السؤال، وٕان اكن اCٔرقام لDست 

فعال اكنت  2011يف �جتاه د±ل السؤال، ميل كناlذو اCٔرقام فعال د±ل 
وقع وا¬د �خنفاض ما  2012ٔ�رقام �و� العتبارات م]عددة، ولكن 

ٔ�شهر  6تقريبا، ولكن  %2 وصلش هذاك اليش اxيل ابغينا د±ل حوايل
اCٔوىل، نبغي نعطي بعض اCٔرقام �ش إالخوان ßمتناو ميش8يو يف هاذ 

  .�جتاه
اليوم حوادث السري املميتة وKدد الق]ىل واجلروح البليغة لكها تدور 

، فٕاذن احRا 2013، مبعىن الس8تة ٔ�شهر اCٔوىل د±ل س8نة - 16%حوايل 
  .ٕاجيايب فò يتعلق حبوادث السريªاديني يف وا¬د �جتاه مRحىن، اجتاه 

بطبيعة احلال ~يفاش قاربنا املوضوع؟ قاربنا املوضوع ٔ�نه اCٓن اك�ن 
، مت تقدميه xلس8يد رئDس 2016-2013خمطط ك¤ش8تغلو Kليه د±ل 

احلكومة، مت تقدميه يف Kدة جلان، مت تقدميه بطبيعة احلال يف بعض اCٔجوبة 
والسادة املس�شار�ن، ولكن نبغي Kىل بعض اCٔس8ئV د±ل السادة النواب 

  .نذ~ر به، فHه وا¬د العدد د±ل احملاور
احملور اCٔول هو هاذ املوضوع د±ل ال�رشيع، اCٓن احRا اك�ن نصوص 
اxيل ما اكن�ش تطبيقHة د±ل املدونة، ما اكن�ش تنجزت فاحRا ¬اولنا 

ميكن جنزوها، اCٓن اك�ن اجهتاد xلمراجعة د±ل ال�رشيع يف ¬د ذاته �ش 
  .يوا~ب الواقع د±لنا بطبيعة احلال بت¤س8يق مع املهنيني

اك�ن الرفع من وترية املراقtة، ميكن يل نقول لمك اCٓن، مجيع إالماكنيات 
م]ا¬ة �ش رفعنا من وترية املراقtة، إالحصائيات تدل Kىل ٔ�نه املراقtة ٔ�حHا² 

ٔ�و اCٔمن  تضاعفت جبوج د±ل املرات، يعين سواء �ل¤س8بة kxرك املليك

  .الوطين ٔ�و �ل¤س8بة xلمراقtة د±ل التجهزي والنقل
Kىل مس8توى ٔ�يضا الب¤Hة التحتية، هذا حمور 3لث، Kىل مس8توى 
إالسعافات مع وزارة الص¡ة، Kىل مس8توى جتديد احلظرية مع املهنيني، Kىل 
مس8توى الفحص التقين اxيل اCٓن در² وا¬د دفرت التحمالت وف]حنا اEال 

  .ر، حفص تقين اxيل هو عرصي مع املراقtةلالس�8
Kىل مس8توى ٔ�يضا تعلمي الس8ياقة، وUد² دفرت حتمالت Uديد واCٓن 
اك�ن اس�8رات فò يتعلق مبدارس تعلمي الس8ياقة وفق معايري مضبوطة 
وحمددة، مث Kىل مس8توى الرتبية والتوعية اxيل خصصنا لها ما يقارب من 

  .ماليري، مث البحث العلمي 10
-2013لكن نبغي نقول بcٔنه �س�8رات فò يتعلق �لسالمة الطرقHة و 
�غي نعطهيا xلس8يد املس�شار، وبطبيعة احلال السادة املس�شار�ن،  2016

�س�8ر فò يتعلق �لسالمة الطرقHة اس�8ر �م Uدا اxيل ªادي يوصل 
ر لكو اس�8. املليار د±ل اSرمه 4: 2016و 2013يف احلصيV ما بني 

مرتبط، سواء املراقtة ٔ�و ٕازا� النقط السوداء اxيل �لكمتو Kلهيا، سواء 
داlل املدن ٔ�و lارج املدن ٔ�و إالسعاف ٔ�و اCٓليات ال �ل¤س8بة xلرادارات 
وال �ل¤س8بة xلوسائل د±ل الكشف د±ل تناول امخلور وال �ل¤س8بة لÔٓليات 

طين، ٕاىل ªريها، ٔ�و �ل¤س8بة واxلوDUس�Hك �ل¤س8بة kxرك املليك واCٔمن الو 
xلتوعية، لكها هذه بطبيعة احلال كمتيش يف �جتاه د±ل ٔ�نه �س�8ر ما 
ٔ�مكن، اكفة إالماكنيات املالية واxلوDUس�HكHة والÊرشية �ش ميكن لنا نوا�و 
هاذ املعضV د±ل حوادث السري اxيل كام قلت لمك النتاجئ امحلد � د±ل 

 ٔCداهاذ الس8تة ٔ�شهر اU وىل مشجعة ومشجعة.  

        ::::الس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسة
  . شكرا

  .تفضل الس8يد املس�شار

        ::::املس�شار الس8يد عبد املا� ٔ�فر±طاملس�شار الس8يد عبد املا� ٔ�فر±طاملس�شار الس8يد عبد املا� ٔ�فر±طاملس�شار الس8يد عبد املا� ٔ�فر±ط
  .شكرا الس8يد الرئDس
  الس8يدان الوز�ران،

  السادة املس�شارون،
البد وحنن نت¡دث عن حوادث السري يف ارتباطها طبعا مبدونة السري، 

اح حضا± حوادث السري وïوهيم وحنن يف شهر رمضان ٔ�ن نرتمح Kىل ٔ�رو
  . ته احلوادثاالصرب والسلوان ؤ�يضا الشفاء العاUل جلر� ه

ما اKلهيش، ما ... ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�ذ~ر ٔ�يضا ٔ�نه عندما كنا نناقش مدونة السري
  ...اKلهيش �ٓ س8يدي، ساحممك هللا يف رمضان ؤ�نمت Òشوشون Kلينا

مس8توى اxلجنة، ßرجع xلموضوع، عندما كنا نناقش مدونة السري Kىل 
ٔ�كدK ²ىل ٔ�ن الزجر لن حيل املشالك، ؤ�نه حىت تلمك الغرامات املادية هبذا 

  . الشلك ال ت�يش وواقعنا �ج�عي
¬ادثة السري املميتة واليت شهدهتا مRطقة تDشاك اكنت دقت  ،لكن
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مليار  ²14قوس اخلطر، وحنن نعمل ٔ�ن اليوم اخلساjر املادية س8نو± تفوق 
Sة ارمه، ؤ�نه طبعا هد±ل اH¤ته املبالغ الكربى ميكن ٔ�ن حتسن من الب

التحتية Cٔنه يف لك احلاالت الزالت Sينا ٕاشاكالت تتعلق بطرق �رتئة، 
  . تتعلق بب¤Hة حتتية رمغ اEهودات املبذو�، ٕاشاكالت ال�شو�ر، إالضاءة

ته القضا± اليت ÒسÊب يف حوادث السري، االزالت هناك العديد من ه
Kسف ٔ�ن رمغ هÔٔهودات حفوادث السري �ملغرب تفوق الام ٔ�يضا ٔ�نه لEته ا

مرة ما يقع يف فرسا مøال، ؤ�ن خطر الوفاة يف حوادث السري يفوق  14
  . Øست مرات ما يقع بفرسا

ٕاذن، فRحن ال ن¤ىس وال نت�اهل بcٔن هناك جمهودات يف هذا اEال، 
 اCٔوان �ٓن ،من ٕاKادة النظر ولكن البد من حتسني الب¤Hة التحتية، البد

 املواطنني، ال تنصف اïي �لشلك السري مدونة مق]ضيات يف النظر ٕالKادة

  .مهنا املميتة lاصة السري حوادث من احلد يف Òسامه ٔ�يضا اïي و�لشلك

        ::::اجللسةاجللسةاجللسةاجللسة    رئDسرئDسرئDسرئDس    الس8يدالس8يدالس8يدالس8يد
   .شكرا

  .الوز�ر الس8يد تفضلوا

        ::::والنقلوالنقلوالنقلوالنقل    التجهالتجهالتجهالتجهزيزيزيزي    وز�روز�روز�روز�ر    الس8يدالس8يدالس8يدالس8يد
 ٕاال تدار ما القانون ولكن م]فقني، �كفي، ال و¬ده القانون بcٔن نقول ميكن

 اlربت وراه Òشار~ية، املقاربة وا¬د اكينة واليوم ¬ال ٔ�ية Kىل يتطبق، �ش

 يعطيو² �ش إالدارات، مجيع املهنيني، راسلنا الفرق، مجيع راسلنا ٔ�نه هبا،

 يه ٔ�ش8نا �عتبار، بعني l²ذوها �ش السري، د±ل املدونة Kىل املالحظات
 xلتقليل �ل¤س8بة فائدة فهيا واxيل اكينة املدونة يف نطبقوها خصنا اxيل اCٔمور

 ªري املغريب الواقع ٔ�ن كنعتقدو اxيل اCٔمور يه ؤ�ش8نا السري، حوادث من

 �ش كنتدارسوها واCٓن Uاهزة، التعديالت  مجيع تقريبا فاCٓن .معها م¤سجم

  .Kلهيا قةxلمصاد هللا شاء ٕان xلربملان جتي هللا شاء ٕان
òة د±ل �ملوضوع يتعلق فRDلمرة، ²�ٔ التحتية، البx مرة، من مك اعرف�ش ما 

ونعرض Kليمك إالحصائيات ونعطيمك إالحصائيات  xلجنة جني مس8تعد ²�ٔٔ�~رر 
ما عندهاش Kالقة �لب¤Hة  %80د±ل ٔ�س8باب حوادث السري، صدقوين 

  . قولها ؤ�حتمل مسؤولييتالتحتية، لDست لها Kالقة �لب¤Hة التحيتة، ²�ٔ كن
حبيث دlلنا xلتفاصيل، امشRDا لقHنا وسائل م]عددة لكها �رجع xلعامل 
الÊرشي، وlلينا ßكونو رص¬اء، وراه ت¤شوفو الطرقات د±لنا، lاصة 
الطرقات اxيل مصايبة مز±ن، راه احRا ت¤شوفو ~يف يترصف فهيا إالسان، 

د±ل التوعية ود±ل الرتبية ودر² و�لتايل امشRDا اCٓن ٔ�ننا عزز² الوسائل 
  . وسائل Uديدة Kىل مس8توى اxلجنة الوطنية xلوقاية من حوادث السري

¬د املرشوع ٕان شاء افò يتعلق بتDشاك، مادام جtدتو، اCٓن اك�ن و 
هللا د±ل تcٔهيل هذاك الطريق املؤدي ما بني مراçش وورزازات، احRا 

Uٓن ش8تغل مع الرشاكء د±لنا �ش نوCٔن اcربمك بÕدو هاذ الرب²مج، وكن
الصفقة اCٓن، اxلجنة راه تدرس الصفقة د±ل الرادارات اxيل ªادي تعم يف 

رادار اxيل ªادي �كون  1000اكفة الرتاب الوطين د±ل ما يقارب من 
اس�8ر د±ل مليار د±ل اSرمه، وªادي تعطى لرشكة lاصة، فك�Rساينو 

اxيل ªادي تعطينا اشكون الرشكة اxيل  النتاجئ ٕان شاء هللا د±ل اxلجنة
 Vtس�مثر يعين يف الس8نوات املقÒ اديª يلxادي تفوز هباذ الرادارات، واª
يف املراقtة واملزيد من املراقtة وتبني بcٔن لكام كرث² املراقtة مع التوعية زائد 
هاذ اليش اxيل كتلكموا Kليه، الس8يد املس�شار احملرتم، النتاجئ ٕان شاء هللا 

  . كون جHدة �ل¤س8بة xلتقليل من حوادث السريغت
  .وشكرا

        ::::الس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسة
  . شكرا الس8يد الوز�ر

ٕاذن السؤال الثاين موضوKه مرشوع الربط القاري  بني املغرب 
  . وٕاس8بانيا

اللكمة Cٔ¬د السادة املس�شار�ن من فريق اCٔصا� واملعارصة، تفضل 
  .اليس شكHل

        ::::املس�شار الس8يد Kابد شكHلاملس�شار الس8يد Kابد شكHلاملس�شار الس8يد Kابد شكHلاملس�شار الس8يد Kابد شكHل
  .كرا الس8يد الرئDسش

  السادة املس�شار�ن،
  السادة الوزراء،
  الس8يد الوز�ر، 

الزال مرشوع الربط القاري بني املغرب وٕاس8بانيا من املشاريع 
إالسرتاتيجية والضخمة املعلقة Kىل املس8تقtل، وجمرد ¬مل انطلقت فكرته 

ايئ يف ٔ�زيد من ربع قرن بعد توقHع املغرب وٕاس8بانيا يف اتفاقHة التعاون الثن
مفنذ ذ� الوقت ظل هذا املرشوع حمط شكوك . 1980ٔ�كتو�ر  21

  . �س8مترار، ف]ارة يطا÷ ال¤س8يان وxرة ٔ�خرى يعود ٕاىل اCٔضواء
ؤ�مام اCٔمهية إالسرتاتيجية لهذا املرشوع، لDس فقط �ل¤س8بة xلمغرب 
وٕاس8بانيا، بل كذ� �ل¤س8بة ٕالفريقHا ؤ�ورو� مكمر حHوي Ýتلف ٔ�نواع 

ادل بني القارتني، سائلمك، الس8يد الوز�ر، حول مصري هذا املرشوع التب
وطبيعة الصعو�ت اجليولوجHة والتقRية واملادية اليت ٔ�خرت ٕاجناز هذا 
املرشوع، وهل تتوفرون Kىل رؤية واحضة من U�ٔل حتقHق هذا املرشوع، 

  الس8يد الوز�ر؟

        ::::الس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسة
  . شكرا

  .ضلوااللكمة لمك الس8يد الوز�ر، تف

        : : : : الس8يد وز�ر التجهالس8يد وز�ر التجهالس8يد وز�ر التجهالس8يد وز�ر التجهزيزيزيزي والنقل والنقل والنقل والنقل
  الس8يد الرئDس،

  . ٔ�شكر الفريق احملرتم Kىل طرح هذا السؤال
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ال ٔ�عتقد ٔ�ن هناك اخ]الف حول ٔ�مهية هذا املرشوع، ولكن ال ٔ�عتقد 
ٔ�ن هناك اخ]الف حول تعقد هذا املرشوع وكرب جحمه، يعين Cٔنه كريبط 

ويعىن به املغرب جوج د±ل القارات، مايش فقط جوج د±ل اSول، 
العريب ودول غرب ٕافريقHا، وميكن يل نقول لمك نظرا لÔٔمهية د±لو، وهو 
م]ابع من وا¬د العدد د±ل املنظامت، ميكن يل نقول لمك املنظمة اCٔوىل يه 
اCٔمم املت¡دة من lالل اxلجنة �ق]صادية إالفريقHة، اxلجنة �ق]صادية 

دي، احتاد املغرب العريب، �حتاد اCٔوربية، اEلس �ج�عي �ق]صا
اCٔوريب، يف ٕاطار معل مشرتك بني املغرب وٕاس8بانيا Cٔن اكنت تدارت 

س8نة،  30وا¬د اxلجنة مشرتكة Cٔن هذا املرشوع كريجع تقريبا Cٔكرث من 
، يعين اك�ن اه�م دويل 1989االتفاقHة اCٔوىل، مث االتفاقHة الثانية  1980

  . شرتكةوبني اSولتني، اxلجنة امل 
 40مRذ ذ� احلني، تدارت هاذ اxلجنة املشرتكة، عقدت ما يقارب 

ن يف ، ªري �ش كنعطي، �ٓخر اج�ع اك2009اج�ع، �ٓخره اكن يف 
هاذ �ج�ع �ش ~ي¡اول يدرس �ٓخر دراسة . ، يف ٔ�كتو�ر يف طن�ة2009

اxيل اكنت فهيا ماكتب دراسات اxيل ~يد�ر وا¬د التقHمي  2009تدارت يف 
مشويل لهذا املرشوع، اق]صادي، تقين، جHولوd، هاذ اليش اكمل اxيل 

  . �لكمتو Kليه، بDيئ
رشوع راه اكن قدم لصاحب �ملناس8بة هاذ امل .. واxيل تبني بعد ذ�

اجلال� نرصه هللا وxلم= د±ل اس8بانيا ٔ�ثناء الز±رة اxيل قام هبا امل= 
، ومتت املباركة د±ل هاذ املرشوع Kىل اعتبار x2005لمغرب يف طن�ة يف 

ٔ�نه مرشوع حضاري ومرشوع ٕان حص التعبري د±ل قرن، ٕان مل نقل 
ارتني، يتعلق بنفق د±ل مرشوع د±ل قرون، Cٔن مرشوع سريبط بني ق

  . لكم 28
، 2009فهذيك اSراسة، ٔ�ش8نو كتقول؟ ªري �ش نعطي املعطيات من 

س8نة، ªري كنقول لمك  13كتقول بcٔنه خصنا وا¬د املر¬V جتريHÊة فهيا حوايل 
، وا¬د الرواق حتت املاء، يعين )la galerie(اSراسة، �ش ند�رو وا¬د 

 اللكفة د±ل هاذ الرواق واملر¬V لكم، اxيل 13يف البحر، اxيل فHه 
مليون د±ل اCٔورو، �ش احRا كنجربو وكند�رو اSراسات،  800التجريHÊة 

د±ل ٔ�ش8نو ªادي يوقع، Cٔن ما  (le comportement)�لفرس8ية 
ت¤ساوش بcٔن هاذ املضيق هو مضيق متر مRه الت�ارة اSولية، �لبواخر 

طول د±لها، �لعمق اxيل كتحتاجو يف د±لها، �اكفة املس8تو±ت د±لها، �ل
البحر، فtالتايل فهو يف نفس الوقت هو مرشوع �م، ولكRه مرشوع معقد 

س8نة،  U13دا، SرUة ٔ�ن اSراسة التجريHÊة، املر¬V التجريHÊة كتحتاج لـ 
  .اCٔورو مليون د±ل 800ومليار د±ل اSرمه تقريبا، 

هناك تقدم، اليوم اxلجنة ٕاىل اCٓن مل �كن  2009بطبيعة احلال مRذ 
املشرتكة بدٔ�ت تنعقد، الرشكتني اxيل ختلقوا، يعين اكنت ختلقت رشكة يف 
املغرب وختلقت رشكة يف ٕاس8بانيا، اCٓن كDش8تغلوا و~يجمتعوا، اCٓن ٔ�صبح 
املرشوع مطروح ٔ�مام مجيع هاذ الهيئات اليت ٔ�رشت ٕاÁهيا يف البداية مبا فهيا 

، مبا فهيا اCٔمم املت¡دة، اCٓن اك�ن معلية د±ل 5+�5حتاد اCٔورويب، مبا فهيا 
ٕاKادة يعين ٕاحHاء هاذ املرشوع، يعين Kاود اس8ت�Rاف هاذ املرشوع، واك�ن 
اه�م به، لكن كام قلت لمك ~يحتاج اCٓن �ش نوفرو إالماكنيات املالية �ش 

 ٔC ،راسة، وهذا ما ميك¤ش لو يقوم به فقط املغرب وٕاس8بانياSن نقومو هباذ ا
كام قلت � بني قارتني ٕان مل �كن هو مرشوع د±ل اCٔمم املت¡دة، ولكن 

س8نة ٔ�و ٔ�كرث، احRا  30احRا ماشني، احRا م]فائلني، رمغ ٔ�نه طموح حيتاج 
  .م]فائلني ٔ�نه ممكن نتقدمو Kىل اCٔقل يف اSراسات املرتبطة هبذا املرشوع

  .وشكرا

        ::::الس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسة
  . شكرا

  .هناك تعقHب؟ تفضل

  :املس�شار الس8يد Kابد شكHلاملس�شار الس8يد Kابد شكHلاملس�شار الس8يد Kابد شكHلاملس�شار الس8يد Kابد شكHل
  الس8يد الوز�ر، 

س8نة واSراسات التقRية واSراسات من  ²�ٔ33 م]فق معمك بcٔنه هذي 
اجلوانب املالية، لكن هل س8تعمتد، الس8يد الوز�ر، Kىل القطاع اخلاص ٔ�و 

  Kىل الرشاكة ما بني القطاKني اخلاص والعام؟ 
  ف]ح هذا املمر؟كذ� هل س8تعمل ٔ�ورو� Kىل مساKدة ٕاس8بانيا Kىل 

3لثا، الس8يد الوز�ر، ما هو دور² ٕاىل اCٓن؟ نتلكم وجنمتع ولكن ٔ��ن 
  ؟اس8تطعنا ٔ�ن �كون لنا رؤية واحضة وصلنا؟ هل

عش8نا يف املس8تقtل مرارا ومسعنا ذ� من وزراء �ٓخر�ن ومRمك اCٓن، 
وال�م طيب، ولكن هذا يشء ٔ�صبح اليوم رضوري، رضوري xلمغرب 

ب وٕافريقHا كذ� تتطور و�مني الت�ارة د±لها، ٕاىل ما اكش ٕاىل ابغينا املغر 
  .نبقاو ªري �هنرضو ما عند² ما ªادي ند�رو

ت¤متناو مRمك، الس8يد الوز�ر، Cٔنه ت¤شوفو يف اجلواب د±لمك ß�ٔمك ملس8تو 

هاذ امللف، واطلعتو Kليه، ولكن شوفو �ٓش معلنا من ªري اCٔقوال، �ٓش 
يق ما در² حىت يش ¬اUة، �قني يف در²؟ واش در² يش ¬اUة ٔ�و �
  اCٔقوال واملشاورات، وكذا وكذا؟

  .وشكرا الس8يد الوز�ر

        ::::الس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسة
  .تفضلوا الس8يد الوز�ر

  : الس8يد وز�ر التجهالس8يد وز�ر التجهالس8يد وز�ر التجهالس8يد وز�ر التجهزيزيزيزي والنقل والنقل والنقل والنقل
  الس8يد املس�شار، 

يعين ²�ٔ م]فق معك Kىل ٔ�نه ٔ�مهية املرشوع، ولكن قلت لمك راه �ٓخر 
يل قالت �حلرف خصنا، ªلطت يف الرمق، ، وا2009xدراسة تدارت يف 

 la(مليون د±ل اCٔورو kxراسات �ش ند�رو هذيك  800خصنا 
galerie ( شوف ~يفاشÒ راسات، �شS� حتت املاء �ش ميكن لها تقوم
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يه تقريبا  800اCٔجواء داlل يعين حتت �ش ميكن يتدار هاذ النفق، فــ 
غميك¤ش يوفرها املغرب وال ªادي مليار د±ل اSرمه، فهذي ما  10نقولو 

  . توفرها ٕاس8بانيا، فالبد ينخرط معنا �حتاد اCٔورويب، اCٔمم املت¡دة
و�ï، اCٓن ملا وقع التفعيل د±ل اxلجنة املشرتكة، كنقول التفعيل د±ل 
اxلجنة املشرتكة، ملا وقع ٔ�يضا التفعيل د±ل الرشكتني، ال الرشكة �س8بانية 

كة املغربية اCٓن تعني الرئDس املد�ر العام د±لها، اCٓن وال املغربية، الرش 
 2013كتجمتع، اEلس إالداري د±لها ~ينعقد، در² �ر²مج معل د±ل 

، لكها اس8تكامل اSراسات والبحث Kىل اÁمتويل د±ل هاذ املر¬V 2016و
س8نة من اSراسة والبحث، هذا  13اCٔوىل اxيل قلت لمك كتطلب يعين 

  . لكو ~يحتاج
لكن ²�ٔ كنعتقد بcٔنه اSراسة ملا غتكمتل وªادي تعطينا اجلوانب التقRية، 
ªادي تعطينا حىت اجلوانب �ق]صادية، واش هاذ املرشوع مرحب ٔ�و ªري 

فtالتايل، ملا �كمتل . مرحب، بطبيعة احلال اSراسات اCٔولية كتقول مرحب Uدا
قطاع اخلاص، وبني اSراسات، �ٓنذاك ميكن لنا نبحثو Kىل الرشاكء مع ال

القطاع اخلاص والقطاع العام اxيل ميكن لنا جنزو به هاذ املرشوع، لكن هذا 
مرشوع كام قلت لمك ٔ�كرب �كøري من معر حكومة، ؤ�كرب �كøري من معر 

  . س8نة 30س8نة و 20ٕاسرتاتيجية د±ل 
مرشوع كام قلت الربط بني قارتني، و�لتايل ~يحتاج ٕاىل هذا اجلهد 

ق]صادي، و~يحتاج ٕاىل هاذ اجلهد اSراسات، و~يحتاج Kىل اSبلومايس �
مليار د±ل اSرمه، فاCٓن احRا  10هاذ إالماكنيات املالية، ²�ٔ راه قلت لمك 

ك¤ش8تغلو احRا والطرف إالس8باين �ش ميكن لنا نوUدو ٔ�كرب قدر ممكن من 
يف هاذ  الفاKلني اxيل ميكن هلم يدمعوا هاذ املرشوع ويعاونو² ماليا وتقRيا

  .مليار د±ل اSرمه 10املر¬V اCٔوىل اxيل كتحتاج ٕاىل 
  .وشكرا الس8يد املس�شار

        ::::الس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسة
شكرا الس8يد الوز�ر، وشكر الس8يد الوز�ر Kىل مسامهته القمية يف 

  .هذه اجللسة
ون¤]قل ٕاىل السؤال املوUه ٕاىل الس8يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبTDة 

  . تيجية املعمتدة لتمنية املوارد املائيةحول إالسرتا
  .زيد اليس بلحسان، تفضل

        ::::املس�شار الس8يد محمد بلحساناملس�شار الس8يد محمد بلحساناملس�شار الس8يد محمد بلحساناملس�شار الس8يد محمد بلحسان
  .شكرا الس8يد الرئDس

  .Øسم هللا الرمحن الرحمي
  الس8يد الرئDس،
  السادة الوزراء،

  ٔ�خيت، ٕاخواين املس�شار�ن،
لقد بذلت بالد² جمهودات جtارة يف جمال تعبئة املوارد املائية، وقد 

ن ذ� من توفري م¤شcٓت مائية هامة، Òسامه Øشلك ~بري يف تcٔمني مك
احلاUات من املياه، وٕان هذه اEهودات اليوم حتتاج ٕاىل اع�د مقاربة 
Uديدة يف تدبري وتعبئة املوارد املائية، وذ� من lالل تقHمي واقعي وٕاملام 

مع دقHق �لت¡د±ت و�نعاكسات �ق]صادية و�ج�عية والبي�Hة، 
ٕارشاك فعال xلمتدlلني احملليني والبحث عن جناKة �س�8رات والرفع من 

  .مردود�هتا واس8تغالل إالماك²ت اليت ت�Hحها �ٓليات التمنية النظيفة
و�لتايل، فٕان تصور² يف الفريق �س8تقاليل يقوم Kىل ٔ�ساس ٔ�ن املاء 

�ك�يس  عنرص رئDيس xلس8يادة الوطنية، وذ� Kىل اعتبار Kىل ٔ�ن املاء
  . صبغة حHوية، ويعد ش²ٔc س8ياس8يا �م]ياز

كام ينطلق هذا التصور من ٔ�ن املاء م= معويم، متكن وفرته �لقدر 
واجلودة الاكفHني من حتقHق ٔ�¬د ٔ�مه رشوط التمنية �ق]صادية والرفاه 

  .�ج�عي
و�لتايل، فٕان إالسرتاتيجية اليت جيب اع�دها لتقدمي ٔ�جوبة ²جعة 

النتظارات خمتلف املس8تعملني وتغطية احلاجHات من املاء، جيب ٔ�ن وفعا� 
تlٔcذ بعني �عتبار lالصات تقHمي الس8ياسات والربامج السابقة املعمتدة يف 
قطاع املاء و�س8تفادة مما رامكته اجلهود املبذو� حلد اCٓن من U�ٔل حتسني 

يوية وصياßهتا مس8توى معرفة وتقHمي وختطيط وتعبئة واس8تعامل هذه املادة احل 
  .واحلد من مس8توى تلو�ا

وKليه سائلمك، الس8يد الوز�ر، ما يه التدابري املس8تقtلية اليت تنوون 
اختاذها من U�ٔل توفري املاء مجليع املواطنني، و�خلصوص يف املناطق 

  النائية؟
  .وشكرا

        ::::الس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسة
  . شكرا الس8يد املس�شار احملرتم

  .اللكمة لمك الس8يد الوز�ر

        ::::الس8يد فؤاد اSو�ري، وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبDالس8يد فؤاد اSو�ري، وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبDالس8يد فؤاد اSو�ري، وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبDالس8يد فؤاد اSو�ري، وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبTTTTDةةةة
  .شكرا الس8يد الرئDس

  .شكرا الس8يد املس�شار احملرتم
حصيح ٔ�نه هاذ اللكامت اxيل وصفت هبم املاء لكها حصي¡ة، ٔ�وال مادة 
ٕاسرتاتيجية، مادة حHوية، يعين املاء رضوري xلتمنية الÊرشية و�ق]صادية، 

  .احلق يف املاء من حقوق إالسانيعين تنقولو اكع 
ولهذا، املغرب ÷ رؤية واحضة يف هذا اEال، رؤية واحضة مtنية Kىل 
ٕاسرتاتيجية ومقاربة، ٕاسرتاتيجية يه إالسرتاتيجية الوطنية xلامء اليت يعين 

، واك�ن حتيني د±ل هاذ إالسرتاتيجية 2009قدمت ٔ�مام صاحب اجلال� يف 
واك�ن كذ� مقاربة Òشار~ية، حHث ٔ�نه تدبري  حNH اكنت الرضورة لهذا،

املوارد املائية يف املغرب هو Kىل صعيد واك� اCٔحواض املائية، يف املغرب 
واكالت، لك واك� اك�ن جملس ٕاداري اxيل تD]كون من  9ٔ�حواض و 9اك�ن 
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الفاKلني اxيل عندمه ارتباط ٕ�شاكلية املاء، ممثيل إالدارات، املنتخبني، 
  ). الغرفة الفالحHة، الغرفة الت�ارية، ٕاىل �ٓخره(ف كذ� الغر 

ٕاذن، هذا اجلهاز اجلهوي ٔ�و Kىل صعيد الواك� ٔ�و Kىل صعيد احلوض 
املايئ هو اxيل تياlذ القرارات اCٔساس8ية واxيل تيوUه تطبيق إالسرتاتيجية 

  .الوطنية xلامء
 5خصنا  2030يف هذا إالطار، إالسرتاتيجية واحضة، هو يف ٔ�فق 

مليار ونصف غتجي من اق]صاد املاء،  2ر د±ل اCٔم]ار مكعبة، تقريبا مليا
ؤ�ساسا من الرب²مج الوطين الق]صاد املاء يف السقي ويف الفال¬ة اxيل 

، اCٓن راه 2030مليار مرت مكعب د±ل �ق]صاد يف ٔ�فق  ª2ادي يعطينا 
، درª ²ري يف هاذ امخلس س8نني ٔ�و الست س8نني الثلث يف هذا الرب²مج

  .فوق الثلث
واك�ن كذ� �ق]صاد K�ٕادة �رممي ش8بكة توزيع املاء، ال يف اEال 

  .احلرضي وال القروي
مليار ونصف كذ� ٕاضافHة، من موارد ٕاضافHة من بناء  2وعند² تعبئة 

مليون مرت مكعب، وكذ� حتلية مHاه البحر،  700السدود، تقريبا مليار و
  .لعادمة بعد معاجلهتاوكذ� من ٕاKادة اس8تعامل املياه ا

K�ٔد² النظر يف هذه إالسرتاتيجية من lالل  2013و 2012ويف س8نة 
اÝططات اجلهوية املندجمة اxيل اعطاتنا يف لك �ة �ح]ياUات 
و�س�8رات الالزمة، وبصفة Kامة Kىل الصعيد الوطين �س�8ر الالزم 

اك�ن  مليار درمه، اك�ن كذ� ªالف، 200يفوق  2030يف ٔ�فق 
�س�8رات واحضة، ٕاذن خصنا �ش ßكونو يف املوKد وا¬د �س�8ر 

  .2030ٕاىل  2011مليار درمه يف هاذ العرش�ن س8نة من  200د±ل 

        ::::الس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسة
  . شكرا

  .تفضل الس8يد املس�شار

        ::::املس�شار الس8يد محمد اCٔنصارياملس�شار الس8يد محمد اCٔنصارياملس�شار الس8يد محمد اCٔنصارياملس�شار الس8يد محمد اCٔنصاري
  .شكرا الس8يد الرئDس

  السادة الوزراء،
  الزمVH والزمالء،

بداية، شكرا الس8يد الوز�ر Kىل هاذ املعطيات، وال خيتلف اثنان حول 
  . ما �ك�س8يه مادة املاء من حHوية �ل¤س8بة xلاكjن إالساين وªري إالساين

ولكن احRا، الس8يد الوز�ر، انطالقا من احملافظة Kىل هذه املادة، 
ٔ�ود ٔ�ن  وانطالقا من املعطيات اxيل جHتو هبا، واxيل يه من اCٔمهية مباكن،

ٔ�سوق Kىل سHÊل املثال ال احلرص ٕاقلمي الراش8يدية، هو ٕاقلمي �ٓين، ٕاقلمي 
شاسع، مرتايم اCٔطراف، جيمع بني املناخ الصحراوي وكذ� بعض 

  .إالماكنيات يف اEال الفال0 �ل¤س8بة لزراKة النخيل
ولكن نالحظ، الس8يد الوز�ر، ٔ�ن مøال يف نطاق �رش8يد واق]صاد املاء 

سن اSاlل اïي الزال يعمل Øش8بكة تقليدية، و�لتايل فHه هناك سد احل 
من املاء، ٔ�عتقد ٔ�نه يف تفعيل هذه الس8ياسة البد من  %30ٕاهدار حلوايل 

  . التفكري يف اخلروج من التقليدي ٕاىل العرصنة د±ل الش8بكة
اكن �زويد  1986مث كذ� ٔ�رشمت ٕاىل نقطة من اCٔمهية مباكن، هو 

xفHاللت لكها �ملاء الصاحل xلرشب، ؤ�صبحت حوض xفHاللت ومRاطق 
الش8بكة اCٓن xلامء الصاحل xلرشب م]�اوزة وم]cٓلكة، وال تتالءم مع التطور 
العمراين اïي حصل يف املنطقة، و�لتايل فRحن ملزمون اليوم قtل الغد 
K�ٕادة النظر وتدعمي ت= املنطقة عن طريق ٕاKادة الش8بكة وتوس8يعها 

  .وصياßهتا
من املسائل اCٔساس8ية، هناك ٕاهدار ملاليني اCٔم]ار املكعبة  مث كذ�

عن طريق Kدم دمع �ر²مج التحويل من واد اغرáس ٕاىل ز�ز، وهو يف 
لكها هتدر يف رمال يف الصحراء، مث واد كري كذ�  %60و %30¬دود 

املاليني من اCٔم]ار املكعبة س8نو± تذهب ٕاىل �ة اكن من املمكن ٔ�ن 
  . ، وقس Kىل ذ�س8تفHد مهنا حنن

ٕاذن ت¤متناو �ش lxذوا بعني �عتبار يف املس8تقtل يف ٕاطار �ر²مج 
  . ، هذه املعطيات لكها لتحسني الوضعية2030

  .وشكرا

        ::::الس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة لمك الس8يد الوز�ر

        ::::الس8يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبDالس8يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبDالس8يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبDالس8يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبTTTTDةةةة
  .شكرا الس8يد الرئDس

  .�شارشكرا الس8يد املس 
ªري �ل¤س8بة xلمياه اxيل كمتيش ضائعة، ªري ابغيت نÊرشمك بcٔنه يف ٕاطار 

ٕان شاء هللا ªادي �كون بدون شك مربمج سد  2014يعين قانون املالية 
قدوسة، اxيل ªادي �كون سد �م يف املنطقة، Cٔنه هذا سد كذ� كنا 

²مج، ٕان قدمRاه xلمتويل د±ل دول اخلليج، واكن تقtل يف ٕاطار هاذ الرب
شاء هللا ªادي �كون يعين مرشوع �م يف هاذ املنطقة اxيل ªادي يعطي 

  .جواب لهاذ إالشاكلية اxيل طرحت
�ل¤س8بة لٕالشاكليات اCٔخرى، وlاصة الرتش8يد يف اس8تعامل املاء وٕاKادة 
�رممي القRوات و�ٓليات التوزيع، هذا حصيح، وهذا هو اxيل تD]طلب هاذ 

Kلهيم، ويعين تيخصنا نبلورو وا¬د الطريقة ٔ�و �س�8رات اxيل �لكمت 
إالسرتاتيجية Uديدة Áمتويل هذا القطاع، Cٔنه l²ذو بعني �عتبار Cٔنه يف 
نفس الوقت عند² حتد±ت �مة، Cٔنه احRا ماشني مع الوقت وحتدي املاء 
ªادي �رتفع، Cٔنه Kدد الساكنة ترتتفع، يعين التحوالت املناخHة كتعطي يعين 

 ال�ساقطات املطرية، ويف نفس الوقت اس8تعامل املاء تريتفع، Cٔنه نقص يف
الرفاهية د±ل الساكنة و�س8تعامل املاء يف القطاع الصناعي lاصة 
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  . والفال¬ة
وٕاذن لهذا تيخصنا وا¬د الرؤية Uديدة اxيل نوحضوها، وهاذ الرؤية 

 Rة التقHنه من الناحCٔ ،متويل يعين �س�8رات الالزمةÁ ية راها ٔ�ساسا
  . واحضة، ولكن تيخص اÁمتويل

وهاذ اÁمتويل ±lذ بعني �عتبار املبادئ .. ولهذا بدون شك تيخصنا
اCٔساس8ية د±ل الس8ياس8ية املغربية يف هاذ اEال، ويه طبعا املبدٔ� د±ل 
التضامن ٔ�وال من الناحHة د±ل اجلهات، اك�ن بعض املناطق اxيل عندمه 

طق اxيل غنية تيكون تضامن ما بني املناطق، ما بني ندرة املوارد املائية ومRا
اجلهات، وكذ� التضامن ما بني الفTات، يعين ما بني رشاحئ اEمتع والفTات 
�ج�عية، وهاذو هام املبادئ اCٔساس8ية، ويف نفس الوقت وا¬د املبدٔ� 
�ٓخر اxيل عند² هو املس8هت= يؤدي وامللوث يؤدي، وٕاذن من هاذ املبادئ 

  . اذ الرؤية املس8تقtلية خصنا نب¤Hو �ٓليات، وlاصة �ٓليات اÁمتويلومن ه
  .وشكرا

        ::::الس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسة
  . شكرا الس8يد الوز�ر

  . السؤال الثاين موضوKه إالنقطاKات املتكررة xلتيار الكهر�يئ
  .اللكمة Cٔ¬د السادة املس�شار�ن من فريق اCٔصا� واملعارصة، تفضل

        ::::ملس�شار الس8يد ٔ�محد الس8نDيتملس�شار الس8يد ٔ�محد الس8نDيتملس�شار الس8يد ٔ�محد الس8نDيتملس�شار الس8يد ٔ�محد الس8نDيتا
  .شكرا الس8يد الرئDس

  الس8يد الرئDس،
  السادة الوزراء،

  ٔ�خيت، ٕاخواين املس�شار�ن احملرتمني،
  الس8يد الوز�ر،

تعترب الطاقة مبختلف ٔ�نواعها مادة ٔ�ساس8ية و�مة xلمقاوالت إالنتاجHة 
و�س8تعامل اليويم xلمواطنني، حتديدا الطاقة الكهر�ئية اليت ٔ�صبح 

لٕال²رة وا�Cٔزة إاللكرتونية داlل البيوت  اس8تعاملها مزتايدا �ل¤س8بة
  . واCٓليات داlل املصانع واملعامل وخمتلف إالدارات واملرافق

ªري ٔ�نه بني الفHنة واCٔخرى، يتعرض التيار الكهر�يئ لالنقطاع املفاجئ 
واملتكرر ودون سابق ٕاشعار، مما يؤدي ٕاىل تعطيل احلركة إالنتاجHة 

�ئية xلرضر، لDس فقط داlل املنازل بل وتعريض خمتلف ا�Cٔزة الكهر
كذ� يف املقاوالت، اليشء اïي يؤدي يف بعض اCٔحHان ٕاىل خساjر 
كربى، تفامق من الصعو�ت اليت تعاين مهنا املقاوالت، كام يطرح ٕاشاكل 

  .¬دود املسؤولية وتعويض اCٔرضار
  الس8يد الوز�ر احملرتم،

كررة تؤ"ر Øشلك سليب ال خيفى Kليمك Kىل ٔ�ن هذه �نقطاKات املت
Kىل املس�شفHات، هاذ الناس املرىض، كذ� Kىل اEازر، كذ� هناك يف 
اCٔسابيع القليV القادمة سقوط خHوط çهر�ئية يف سد الو¬دة، ؤ�"ر سلبا 

  . مRازل �رمهتا، بcٔم]عهتم، ٕاىل ªري ذ� K9ىل الساكنة ومت ٕاحراق 
ن س8ياد�مك بcٔن تولوا اه�ما و�لتايل، الس8يد الوز�ر، نود مRمك ونلمتس م

�لغا لهذه اCٔمور، الس8يد الوز�ر، حىت نصطف وßهتيcٔ ونلتحق ~ساjر اSول 
  . املتقدمة يف هذا اEال

  .وشكرا

        ::::الس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة لمك الس8يد الوز�ر، تفضلوا

        ::::الس8يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبDالس8يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبDالس8يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبDالس8يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبTTTTDةةةة
  .شكرا الس8يد الرئDس

  .س8يد املس�شارشكرا ال 
حول موضوع انقطاع التيار الكهر�يئ، ٔ�وال �ميكن لنا نصنفو هاذ 
�نقطاKات يف �نقطاKات املربجمة من U�ٔل الصيانة الوقائية xلم¤شcٓت 
الكهر�ئية، وكذ� �نقطاKات �س8تع�الية ªري املربجمة، ويه اxيل تتلكم 

  . Kلهيا
ب تقRية ٔ�و حوادث تتعرض املفاجTة ²جتة عن ٔ�عطا اذ �نقطاKاتوه

لها الش8بكة، واCٔس8باب اCٔساس8ية لهذه �نقطاKات هام رداءة ٔ�حوال 
الطقس، lاصة �لش8بكة، مث اCٔعامل التخريHÊة çكرس الزUاUات العاز� ٔ�و 
رسقة اCٔسالك الكهر�ئية، هاذو هام ٔ�مه اCٔس8باب اxيل يعين تيcٔديو 

  . ىالنقطاKات التيار الكهر�يئ يف املدن والقر 
ٕاىل ابغيت نعطيك ªري .. ولكن خصنا نعرفو يف نفس الوقت بcٔنه اك�ن

يف املغرب، الش8بكة د±ل اجلهد العايل واجلد العايل، يعين : بعض اCٔرقام
ٕاىل اlذييت .. هذي ªري الش8بكة د±لٔ�لف لكم،  22الطول د±لها يناهز 

  . اتاملر  10الش8بكة د±ل اجلهد املنخفض ميكن يتضاعف هاذ الرمق بـ 
ٕاذن، ميل ت�شوف هاذ الش8بكة، الزم يوقعوا انقطاKات، Cٔن ميل 

لكم د±ل الش8بكة الزم لك س8نة وا¬د القرية من  20.000 تتكون عندك
  . القر±ت ٔ�و ٕاقلمي من اCٔقالمي يوقع انقطاKات

ولكن �ل¤س8بة لتعويض اCٔرضار واخلساjر املادية الناجتة عن انقطاع 
قضية مقRنة من الناحHة القانونية، ٕاىل اكن هاذ التيار، فلهذا اك�ن هاذ ال 

اCٔعطاب التقRية يعين املك]ب الوطين xلكهر�ء واملاء الرشوب عندو 
مسؤولية مtارشة، ٔ�ي مايش من مسؤولية املس8هت= ٔ�و من مسؤولية 
طرف �ٓخر، فHعين �ميكن xلمس8هت= ٔ�و الزبون يعين ٔ�ن يتقدم بطلب ٔ�مام 

ع رشكة التcٔمني اxيل تتلكف �ش تد�ر هاذ املك]ب، واملك]ب عندو عقد م
امللفات، و�لطبع Øرشط ٔ�ن �كون �نقطاع الكهر�يئ هو السÊب املبارش 

  . xلرضر اïي حلق �ملعدات الكهر�ئية
وl�ٔريا ابغيت نذ~ر بcٔنه املك]ب عندو �ر²مج د±ل �س�8ر �م، ٔ�وال 

الش8بكة احلالية، لتوس8يع الش8بكة، ش8بكة Uديدة، وكذ� لصيانة و�رممي 
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، 2013هاذ الرب²مج د±ل �س�8ر ªري �ش نعطيك وا¬د الرمق، يف مدة 
هاذ الرب²مج ٕان شاء هللا يناهز  2017-2013ٔ�و يف هاذ امخلس س8نوات 

  . مليار، ؤ�ساسا الن�شار الش8بكة يف مRاطق ٔ�خرى 12

        ::::الس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسة
�يق التعقHب؟ ... شكرا، وشكر الس8يد الوز�ر Kىل مسامهته يف هذه

  .امسحوا يل، تفضل مول التعقHب

        ::::املس�شار الس8يد عبد الرحمي وامعرواملس�شار الس8يد عبد الرحمي وامعرواملس�شار الس8يد عبد الرحمي وامعرواملس�شار الس8يد عبد الرحمي وامعرو
  .والصالة والسالم Kىل ٔ�رشف املرسلني Øسم هللا الرمحن الرحمي
  الس8يد الرئDس احملرتم،

  السادة الوزراء احملرتمني،
  ٔ�خيت، ٕاخواين املس�شار�ن احملرتمني،

  الس8يد الوز�ر، 
جلوا�مك، ولكن �لك صدق ªري اكيف وªري شايف، يف الواقع اس8متعنا 

  Cٔ~ون معك رصحي، الس8يد الوز�ر، اKالش؟ 
الس8يد الوز�ر، هاذ اجلواب ك¤سمعوه يف لك مرة Kىل ٔ�نه الش8بكة 
الكDسان ~يهترسوا، ولكن، الس8يد الوز�ر، احRا السؤال د±لنا اكن واحض، 

. سابق ٕاKالنسؤال حول �نقطاKات املتكررة xلتيار الكهر�يئ بدون 
  . هناك، الس8يد الوز�ر، وا¬د التذمر ~بري عند وا¬د اEموKة د±ل الناس

 les(�ٕالضافة لهاذ اCٔمور هذي، �زادت Kىل الز±دة املهو� د±ل 
tranches(  لهيم، �زادت �رتفاع د±ل الفاتورة وا¬دK يل كهنرضوxا

ر�ئية، �ٕالضافة املزيانية ٔ�خرى د±ل ٕاصالح اCٔعطاب، د±ل اCٓالت الكه
كنعرفو ميل ~مييش الضو، كنعرفو اSوا±ت يف املس�شفHات اxيل كتخرس، 
كذ� فò خيص املسائل الطبية د±ل احليوا²ت، اxيل حىت هام عندمه 

  .وا¬د العدد د±ل التلقH¡ات ود±ل اCٔمور
الطامة الكربى، الس8يد الوز�ر، هو ميل ~ينوضوا بعض الش8باب 

يف جامKة ما قروية، ~يد�ر ما~ينة د±ل الط¡ني، ) des cybers(~يد�روا 
~يد�ر سودور، هذا ~ينوض كنقولو ابغى áشغل نفسو بيدو، هتنRDا مRو، 

قtوه، ~يتحرقوا ذوك ايعين �ش مييش áشغل نفسو بيدو، ٕاال ٔ�نه كزنيدو نع
)les ordinateurs( يل دارxٓالت اCيتحرقوا لو ذوك املوطور، ذوك ا~ ،

x ىل وا¬د سواء د±لK جنارت وال املا~ينة د±ل الط¡ني، هنا كنخرجو
اEموKة د±ل الش8باب اxيل امىش وابغى خيدم راسو بيدو، واك�ن مجموKة 

  .د±ل الش8باب اxيل ابغات ختدم معها جوج الناس وال ثالثة
لهذا، الس8يد الوز�ر، هذا راه مشلك ~بري عويص Uدا، Cٔن ªادي 

اEموKة، مøال ٕاقلمي قلعة الرساغنة، و�لضبط نعطيك ²�ٔ منوذج د±ل وا¬د 
Øس8يدي ر¬ال، وxماللت، قلعة الرساغنة، املدينة، الضو ~مييش هنا، 
مايش مرة، مايش جوج، بدون سابق ٕاKالن، بوا¬د بوا¬د الوترية ~برية، 
ولكنا عرفRا، وقرينا يف اجلرائد وا¬د اEموKة د±ل �ح]�اUات، اكنت يف 

  .ٕاخل... املناطق، طاطا، xو²توا¬د العدد د±ل 
  الس8يد الوز�ر، 

ما يرتتب Kىل هذه �نقطاKات، هذا هو اCٔمه، وخصوصا الش8باب 
  . اxيل كنعاونوه

  .شكرا

        ::::الس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسة
  . شكرا الس8يد املس�شار احملرتم

  .اللكمة لمك الس8يد الوز�ر، تفضلوا

        ::::الس8يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبDالس8يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبDالس8يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبDالس8يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبTTTTDةةةة
  .يد الرئDسشكرا الس8 

  الس8يد املس�شار، 
واش �نقطاKات سلبية؟ لكنا م]فقني Kىل هاذ القضية، وهذي راه كام 
ذ~رت � �نقطاKات املفاجTة، تتجي �الخ]الالت وال من معل خترييب، 
هاذ اليش راه واحض، وال من رداءة ٔ�حوال الطقس، وال من معل خترييب، 

ل �نقطاKات، وتيكون عندها هذا هو اCٔس8باب اCٔساس8ية والرئDس8ية د±
عواقب سلبية، واملس8هت= عندو احلق �ش يطلب التعويض ٕاىل اكن يعين 

رضر، يعين يف البضائع د±لو ٔ�و يف املعدات  هاذ �نقطاع حلق ÷
  .الكهر�ئية

²�ٔ طلبت . ولكن يف نفس الوقت، خصنا نقارنو اxيل ميكن لنا نقارنوه
وا¬د الشلك د±ل مرصد، �ش ن�tعو  من إالخوان يف املك]ب �ش �كون

هاذ �نقطاKات، يعين من ²حHة Kلمية ودقHقة، ولكن اCٔرقام اxيل عند² 
اCٓن، تتÊني بcٔنه يعين الوقت د±ل �نقطاع، هاذو اك�ن بعض املعايري 
دولية، اxيل �ميكRا نقارنوها وال ضياع الش8بكة، يعين احRا يف نفس املس8توى 

  . س8بانيا والربتغال، ªري �ش نعطيمك هاذ املقاربةمع دول ٔ�خرى احبال ا
ولكن، خصنا بالشك بعض اCٔرقام دقHقة �ش كذ� xلرٔ�ي العام 
يعرف ٔ�ش8نو اك�ن، Cٔن �نقطاKات ªادي �كونوا الزم، Cٔن ميل تتكون 

ٔ�لف ~يلومرت، د±ل اجلهد يعين  200عندك ش8بكة يك قلت � د±ل 
ناء، الزم �كونوا انقطاKات من ¬ني ٕاىل املليون د±ل الزب  4املنخفض، ٔ�و 

�ٓخر، ولكن يف نفس الوقت تيخص ال¤س8بة املئوية، يعين اجلودة د±ل 
اخلدمة تبقى Kالية، و�لتايل نعطيو وا¬د املعايري xلمك]ب د±ل اجلودة اxيل 

  .ت¤]ظرو مRو
ونقطة l�ٔرية، راه ما اكي¤ش ارتفاع د±ل د±ل الفواتري، ٕاال اكن ارتفاع 

. لفواتري تيكون ارتفاع �س8هتالك، Cٔنه ال�سعرية راه ما تقاس�شد±ل ا
ٕاذن، ٕاىل اك�ن ارتفاع د±ل �س8هتالك، هذا تيÊني بcٔنه الزبناء اك�ن ٕاقtال 

  . Kىل الكهر�ء وKىل اخلدمة د±ل املك]ب الوطين xلامء والكهر�ء
  .وشكرا
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        ::::الس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسة
ر Kىل مسامهته القمية يف شكرا الس8يد الوز�ر، وشكر الس8يد الوز�

  . هذه اجللسة
ون¤]قل ٕاىل السؤال املوUه ٕاىل الس8يد وز�ر الثقافة حول النقوش 

  . الصخرية
  .اللكمة Cٔ¬د السادة املس�شار�ن من الفريق اSس8توري

        ::::املس�شار الس8يد املس�شار الس8يد املس�شار الس8يد املس�شار الس8يد ����دي زر~ودي زر~ودي زر~ودي زر~و
  .Øسم هللا الرمحن الرحمي

  الس8يد الرئDس،
  السادة الوزراء،

  ٕاخواين املس�شار�ن،
خر اCٔقالمي اجلنوبية �لعديد من مواقع النقوش الصخرية، اليت يعود �ز 

xرخيها ٕاىل بداية العرص احلجري احلديث، ٔ�ي مثانية �ٓالف س8نة قtل 
امليالد، ويه مبثابة م]احف يف الهواء الطلق، تعرض اCٓالف النقوش اليت 

  . lلفهتا اEموKات الÊرشية املتعاقtة Kىل املنطقة
ش شاهدا ودا� Kىل التارخي الغين، ٕاذ تعطي معلومات وتعد هذه النقو 

مثينة يف اCٔنرتوبولوجHا والتارخي ويف الفن، ٔ�صول الك]ابة، التفاKالت البي�Hة 
  . و�ج�عية و�ق]صادية

تعترب النقوش الصخرية كنوز و"روة يعول Kلهيا يف �منية املنطقة يف اEال 
- �ق]صادي، ٕاال ٔ�ن هذه املواقع الس8يا0 والثقايف العلمي و�ج�عي و

تتالىش وتند"ر ØسÊب إالهامل وقV إالماكنيات اÝصصة  -لÔٔسف الشديد
لهذا اEال قصد حاميته وٕا�رازه من lالل التعريف به وبقميته العلمية 

  . والثقافHة الس8ياحHة
ت مواقع بcٔمكلها، ومل يبق لها ٔ�ي ٔ�"ر، سم ولهذه اCٔس8باب، تالشت وط 

  :ثالوKىل سHÊل امل 
موقع العيون املس�ل يف الفهرس الوطين xلنقوش الصخرية س8نة  -

الس8يد الوز�ر، هذا موقع موجود داlل . 242/150حتت رمق  1977
مدينة العيون، قرب دار احلامك سابقا، هذا املوقع تالىش، اند"ر ØسÊب 

   ؛زحف البنا±ت
موقع السامرة املس�ل يف الفهرس الوطين xلنقوش الصخرية حتت  -
  ؛228/150رمق 
موقع احلفرة املس�ل يف الفهرس الوطين xلنقوش الصخرية حتت  -
  ؛225/150رمق 
موقع سلوان املس�ل يف الفهرس الوطين xلنقوش الصخرية حتت  -
  . 229/150رمق 

كام ٔ�ن . هذه لكها مواقع مس�V يف الفهرس الوطين، اند"رت، اßهتت
وموقع " غادراربDب امل"العديد من املواقع معرضة لنفس املصري مكوقع 

  ". ٔ�صل الرáش"وموقع " الغش8يوات"
كام ٔ�شري ٔ�ن املنطقة مل تعرف معليات اجلرد واملسح الشامل، وهذا ما 
ٔ�دى ٕاىل جعل العديد من املواقع ªري معروفة ومعرضة Ýاطر املقالع وشق 

  .الطرقات
كام نالحظ غياب Òسجيل العديد من املواقع يف الفهرس الوطين، مøال 

لكو�رة لكها ما يه - لكو�رة، اجلهة د±ل واد اïهب- اïهب ذ� �ة واد
  .1977مس�V يف الفهرس الوطين، Cٔن ال�سجيل اكن يف 

ïا، نطالب K�ٕادة النظر يف هذا الفهرس وٕاKداد فهرس وطين Uديد 
  .يمت فHه حتيني لك املواقع يف مجمل �راب اململكة

من ¬ا� امجلود كام نطالب ٕ�خراج املركز الوطين xلنقوش الصخرية 
، وذ� مبده �ٕالماكنيات والوسائل 1994اïي يعDشه مRذ ٕا¬داثه س8نة 

اليت ت�ىش مع جحم ؤ�مهية املهام املنوطة به، كام تنطالب ببذل جمهود حقHقي 
  . لتÊس8يط مساطر Òسجيل وتقHيد املواقع

ؤ�ود مبناس8بة تقدمي هذا السؤال ٔ�ن ٔ�ش8يد �Sور اجلبار اïي تقوم به 
 �منية اCٔقالمي اجلنوبية xلتعريف �لرتاث الثقايف �جلهات اجلنوبية، ومRه واك�

الرتاث الصخري والنقوش والرسوم، سواء من lالل وقوفها ٕاىل Uانب 
الفاKلني املدنيني احملليني يف مtادرة مRكtة Kىل صيانة هذا الرتاث ٔ�و من 

مهنا السلسV الغنية  lالل ٔ�عاملها العلمية التوثيقHة املمتثV يف ٕاصدار هام،
 15اليت تضم ٕاىل ¬د اCٓن ٔ�كرث من " xرخي وجممتعات املغرب الصحراوي"

  . ٕاصدار
كام ال تفوتين الفرصة دون ٔ�ن ٔ�ش8يد �حلس والغرية والوطني�ني xلقوات 
 ò8ىل العديد من املواقع، وال سK ة اليت صانت و¬افظتHاملسل¡ة امللك

اCٔمين، وكذ� السلطات احمللية ٕالقلمي  ت= املواقع اليت توUد قرب اجلدار
  . السامرة

  الس8يد الوز�ر، 
انطالقا من معطيات السؤال، ٔ�ي حترك KاUل من Sن : السؤال

  احلكومة ٕالنقاذ ما ميكن ٕانقاذه وتصحيح ما ميكن تصحي¡ه؟ 
  .وشكرا

        ::::الس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسة
  . شكرا

  .تفضل الس8يد الوز�ر

        ::::لثقافةلثقافةلثقافةلثقافةمحمد اCٔمني الصبيحي، وز�ر امحمد اCٔمني الصبيحي، وز�ر امحمد اCٔمني الصبيحي، وز�ر امحمد اCٔمني الصبيحي، وز�ر االس8يد الس8يد الس8يد الس8يد 
  . والصالة والسالم Kىل ٔ�رشف املرسلني Øسم هللا الرمحن الرحمي

  الس8يد الرئDس،
  الس8يد املس�شار، 

  .شكرا Kىل هذا السؤال حول املواقع د±ل النقوش الصخرية يف املغرب
نذ~ر ٔ�وال ٔ�ن املغرب يتوفر Kىل Kدة مواقع xلنقوش الصخرية يف ثالث 
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اCٔطلس الكtري، �ة لواكميدن  مRاطق ٔ�ساس8ية، املنطقة اCٔوىل يه
والهضاب د±ل الياغور، املنطقHة الثانية يه املناطق ش8به الصحراوية وKىل 
ضفاف واد درKة، من فكHك، الراش8يدية، ورزازات، طاطا، زا~ورة 
ولكممي، مث املنطقة الثالثة يه املناطق الصحراوية وجوانب اCٔودية اجلافة، 

  . يف ٔ�ورسد ويف السامرة
نقوش الصخرية يه عبارة عن نقوش ٔ�و رسوم Kىل الصخور، وهاذ ال 
 �9ٓالف ٕاىل  8ٕاىل عهد ما قtل التارخي، ما يفوق Kىل  -كام قلمت-ويه �رجع 

�ٓالف س8نة، وهاذ النقوش الصخرية يه تعرب Kىل ٔ�ساليب DKش إالسان 
  . يف ذاك العهد

ءات انطالقا من اخ]صاصات وزارة الثقافة اxيل مقنا مبجموKة من إالجرا
كام . اxيل �هتم من �ة اSراسة والتوثيق، ومن �ة 3نية امحلاية والتمثني

املغرب يقوم بعملية جرد ودراسة ورش  1977ذ~رمت هاذ اCٔمر، مRذ 
  .اSراسات فò خيص هاذ املواقع د±ل النقوش الصخرية

، 31994نيا، املغرب سهر Kرب وزارة الثقافة Kىل ٕا¬داث، يف س8نة 
وطين xلنقوش الصخرية، عندو �لفعل ٕاماكنيات حمدودة، والزتمRا املركز ال

معه هاذ الس8نة ٕ�عطاء هاذ املركز الوطين xلنقوش الصخرية لك إالماكنيات 
xلقHام �ملهام د±لو، ٔ�ي جرد ودراسة هذا املوروث الثقايف وإالرشاف Kىل 

  . حفظه وحاميته
موقع xلفن  344وايل رمغ حمدودية إالماك²ت، هذا املركز قام جبرد حل

الصخري، ونقوم كذ� يف وزارة الثقافة بتcٔمني احلراسة لعدة مواقع xلنقوش 
الصخرية، الوزارة مبفردها تقوم حبامية هذه النقوش الصخرية يف احلوز، يف 

  .طاطا، يف السامرة، يف زا~ورة ويف لكممي
  .شكرا

        ::::الس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة لمك الس8يد املس�شار

        ::::س�شار الس8يد س�شار الس8يد س�شار الس8يد س�شار الس8يد ����دي زر~ودي زر~ودي زر~ودي زر~وامل امل امل امل 
  . شكرا الس8يد الوز�ر

ولكن، الس8يد . يف احلقHقة احRا نقدو نقولو Kىل الوزارة ما يه �lاليش
الوز�ر، إالماكنيات اxيل م]وفرة xلحفاظ Kىل الرثوة املهمة يه ٕاماكنيات 
ضعيفة وهزيU Vدا، حبيث ٕاىل جHنا شوفو، الس8يد الوز�ر، ªري املزيانية 

درمه يف اEال  0ه الس8نة لوزارة الثقافة �ل¤س8بة xلجنوب املرصودة هذ
�س�8ري، يعين �ش غن¡افظو Kىل هاذ املوروث التارخيي املهم اxيل هو 
م= xلشعب املغريب، بل م= لٕالسانية بعدم وجود وسائل مادية 

  . ومعنوية xلحفاظ Kليه
س8تغلوه  احRا، الس8يد الوز�ر، هاذ النقوش ٔ�و هذا الرتاث ميكن لنا

اس8تغالل جHد، ميكن يلعب لنا دور �م يف اEال �ق]صادي، يف اEال 

  .الس8يا0، يعين عند² ٕاماكنيات �ش حنافظو Kلهيا
كذ�، الس8يد الوز�ر، هناك �ات ٔ�خرى هتمت هبذا امليدان، مøال 
امجلعيات، مøال واك� �منية اCٔقلمي اجلنوبية اxيل يه قامية بدور �م وقامية 

دور ~بري، احRا اxيل ابغينامك، الس8يد الوز�ر، هو ß�ٔمك توضعوا يد�مك مع ب
الواك� ومع امجلعيات ومع السلطات احمللية، Cٔنه ال يعقل ٔ�نه �راث �م 
xرخيي ¬افظ Kليه إالسان اجلاهل، إالسان اïي ال يعرف شTDا مRذ 

رية ، ودو� حضا�21ٓالف الس8نني، وجنيو حىت اCٓن، واحRا يف القرن 
وم]قدمة ومزدهرة، وخنليو هذا الرتاث يضيع من بني ٔ�يدينا، ٕاما ØسÊب 

  ... ٕاهامل إالسان
كتصاوب ) concasseur(بعض املواقع الس8يد الوز�ر اxيل Uات 

بعض املواقع اxيل امىش هلم . ~يلومرت لكها مواقع ٔ�"رية 7الشانطي وطحنت 
  .اك�نالبناء، مøال موقع العيون موقع �م، وامىش ما تال 

  الس8يد الوز�ر، 
احRا ش8يد بغري�مك، وانمت وK SائV ثقافHة، وهنار تعي¤]و يف هذا 
املنصب، احRا نف]خرو �مك، نبغيومك تعطيو اه�م ~بري لهذا اEال، وتدمعوه 

  .ماد± ومعنو±
  .وشكرا

        ::::الس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة لمك الس8يد الوز�ر

        ::::الس8يد وز�ر الثقافةالس8يد وز�ر الثقافةالس8يد وز�ر الثقافةالس8يد وز�ر الثقافة
  . يد املس�شارشكرا الس8 

بطبيعة احلال املقاربة ال�شار~ية مع امجلاKات احمللية، مع واك� �منية اCٔقالمي 
اجلنوبية، مع السلطات، مع مرافق اCٔمن من رشطة ودرك مليك، لك هذه 
العوامل جتعلنا ش8تغل معهم من U�ٔل تعز�ز دور هذه املcٓ"ر التارخيية 

  . الوطنية
لتحسDس ٔ�وال، هاذ الس8ن�ني اlCٔريتني العملية د±ل ا دولكن اك�ن وا¬

د±ل احملافظات xلتعريف هباذ املواقع د±ل  10¬اولنا خنلقو ما يفوق Kىل 
بطبيعة احلال ما عند²ش إالماكنيات �ش نوفرو . النقوش الصخرية

التجهزيات، احRا ªاد�ن �لتدرجي �ش جنعلو هاذ املرافق �كون Uاهزة 
رة لهاذ النقوش الصخرية، و3نيا الزوار ميكن الس8تقtال ٔ�وال الساكنة اEاو 

  . هلم يلعبوا دور هاذ مواقع النقوش الصخرية يف التمنية احمللية
. بطبيعة احلال الوزارة مبفردها ال ميكن لها ٔ�ن Òس8تجيب حلجم احلاجHات

املقاربة ال�شار~ية Kرب ٕاسرتاتيجية واحضة املعامل، هذا هو اxيل اش8تغلنا Kليه 
اxيل ٕان شاء هللا ªادي ينطلق هاذ  2020مرشوع الرتاث يف ٕاطار هاذ 

احلفاظ Kىل  2020الس8نة ملا س8نوفر ÷ إالماكنيات، تتعرفوا بcٔن يف ٔ�فق 
مليون  500الرتاث، مبا فهيم هاذ مواقع النقوش الصخرية تتطلب مليار و
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وهذه . درمه، وهذا ٔ�مر ال ميكن لوزارة الثقافة مبفردها ٔ�ن Òس8تجيب ÷
ية ²قش8ناها مع كثري من املتدlلني، وت¤]ظرو �ش نوفرو لها إالسرتاتيج 

  .إالماكنيات �ش تنطلق هاذ الس8نة
  .شكرا الس8يد املس�شار

        ::::الس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسة
شكرا الس8يد الوز�ر، وشكر الس8يد الوز�ر Kىل مسامهته يف هذه 

  . اجللسة
رئDس ون¤]قل ٕاىل السؤال املوايل املوUه ٕاىل الس8يد الوز�ر املنتدب Sى 

احلكومة، امللكف �ملغاربة املقميني يف اخلارج، وموضوKه مشالك اÁمتدرس 
  . Sى ٔ�بناء اجلالية

اللكمة Cٔ¬د السادة املس�شار�ن من فريق اCٔصا� واملعارصة لÊسط 
  .السؤال

        ::::املس�شار الس8يد عبد احلكمي ب¤شاماملس�شار الس8يد عبد احلكمي ب¤شاماملس�شار الس8يد عبد احلكمي ب¤شاماملس�شار الس8يد عبد احلكمي ب¤شامشششش
  .شكرا الس8يد الرئDس احملرتم

  الس8يد الوز�ر احملرتم،
فريق اCٔصا� واملعارصة يتعلق مبوضوع �م Uدا، موضوع السؤال د±ل 

  .اxيل ~هيم مشالك اÁمتدرس Sى ٔ�بناء اجلاليات، ٔ�بناء مغاربة العامل
احRا، الس8يد الوز�ر، Kارفني بcٔن هذا املوضوع ~بري، وٕاىل زد² ربطناه 
مبواضيع ٔ�خرى و�نتظارات ٔ�خرى هتم املغاربة د±لنا، مغاربة العامل، فكRظنو 

 ٔcال²  3ن بl يلxب اÊراس8ته، وهذا هو السS ةHقايق مايش اكفSا
ٔ�شهر �ش ²قشو معمك هاذ القضا±،  6س8تدعيمك ٕاىل اxلجنة، هذي اCٓن 

والزم نقولها Cٔنه يف وا¬د اجللسة دازت قلتو بßٔcمك جHتو ومن بعد اKرتف]و 
ا يف معا± بßٔcمك اªلطتو، ما فهيا �س، مازلنا ن¤]ظر هاذ �ج�ع، خصوص

  .هاذ املومس د±ل العودة د±ل ٔ�بناء املغاربة
  الس8يد الوز�ر، 

نبغي شري بcٔن اجلالية املغربية Òس�ل بوا¬د النوع من �س�Hاء العميق 
ضعف اه�م احلكومة هباذ املشلك اxيل ~يتعلق �لتعلمي والرتبية د±ل ٔ�بناء² 

 Eس�لوا كذ� وا¬د النوع من الضعف د±ل اDيل من �خلارج، وكxهودات ا
تقادم املقاربة اxيل  -ٔ�قول-شcٔهنا جتاوب Kىل لك إالشاكالت املرتبطة بـ 

اعمتدهتا اSو� واحلكومات السابقة فò يتعلق مبعاجلة انتظارات ومطالب 
اجلالية املغربية، سواء يف التcٔطري اSيين ٔ�و يف اÁمتدرس ٔ�و يف املشالك اxيل 

Eاالت، اك�ن ضعف وتقادم املقاربة، ~يلقاوها مع إالدارات، يف لك ا
  .واحلكومة يالحظ بcٔهنا تعيد ٕانتاج هذه املقاربة

السؤال د±لنا، الس8يد الوز�ر، ٕازاء مل¡احHة الطلب د±ل املغاربة 
د±لنا، وخصوصا اجليل الثالث اxيل م�ش8بwني هبو�هتم الوطنية وم]عطشني 

ض هيcٔمت لهاذ املغاربة بcٔهنم يتعلموا اxلغات والثقافة املغربية، �ٓش من عر 
  د±لنا، خصوصا اجليل الثالث؟

ٔ�ش8نو يه املربرات د±ل هاذ الضعف ٕازاء �س8ت�ابة xلطلب امللح 
  حلل املشالك املرتبطة �لتcٔطري املدريس؟

 ،Vس8ئCٔل هذه اøىل مK واش اك�ن يف الرب²مج د±لمك يعين اجلواب
احلكومة عند  اليت تضاف ٕاىل ٔ�س8ئV ٔ�خرى ²قش8ناها مع الس8يد رئDس

اس8تضاف]ه يف هذا اEلس، ملا ²قش8نا معه املوضوع د±ل مغاربة العامل، 
ومازلنا ومازال كذ� رشحية واسعة من مغاربة العامل ي¤]ظرون من احلكومة 
توحض هلم الرب²مج والتصور املتعلق �كHفHة تفعيل القرار اxيل K�ٔلن عنه 

قررت تعممي البطاقة د±ل الس8يد رئDس احلكومة، ملا قال بcٔن احلكومة 
)RAMED2 ( ىل املغاربة د±لنا يف اخلارج املعوز�ن، ~يف؟ اشكون هامK

  ؟ ومك Kددمه؟ و~يف؟ )RAMED(هاذ املغاربة؟ و~يف سDمت تعممي بطاقة 
يعين وا¬د العدد من اCٔس8ئV بقHت معلقة، تنضاف لهاذ السؤال املهم 

س8ت�ابة حلاجHاهتم املل¡ة يف Uدا اxيل ~يتعلق �لتcٔطري د±ل املغاربة، و�
اÁمتدرس ويف تعلمي الثقافة واxلغات، ما ابقاÒش دا� ªري لغة، اxلغات الوطنية 

  .اxيل مRصوص Kلهيا يف اSس8تور
  .وشكرا

  :الس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسة
  . شكرا الس8يد املس�شار احملرتم

  .اللكمة لمك الس8يد الوز�ر، تفضلوا

ب Sى رئDس احلكومة، امللكف ب Sى رئDس احلكومة، امللكف ب Sى رئDس احلكومة، امللكف ب Sى رئDس احلكومة، امللكف الس8يد عبد اxلطيف معزوز، الوز�ر املنتدالس8يد عبد اxلطيف معزوز، الوز�ر املنتدالس8يد عبد اxلطيف معزوز، الوز�ر املنتدالس8يد عبد اxلطيف معزوز، الوز�ر املنتد
  ::::املقاملقاملقاملقميميميميني يف اخلارجني يف اخلارجني يف اخلارجني يف اخلارج �ملغاربة�ملغاربة�ملغاربة�ملغاربة

  .شكرا الس8يد الرئDس
  السادة املس�شار�ن احملرتمني،

²�ٔ ما كن�ش كنتظر ٔ�ن هاذ السؤال د±لمك، الس8يد املس�شار، مييش 
يف لك هاذ املنا0، ولكن ابغيت ٔ�وال نؤكد Kىل ٔ�ن اSعوة اxيل تو�ت، 

 ٔCعوة ما تو��ش يل ²�ٔ خشصيا، تو�ت راك قلتهيا يل اخلطرة اSخرى، ا
لوز�ر �ٓخر، واحل�ة Kىل ذ� ٔ�نين عقدت Uلس8تني م]واليتني يف هاذ 
الشهر�ن اlCٔري�ن مب�لس النواب، واEالس ²�ٔ عندي م�ساوية، لكمك 
احtاب وخوت، وٕاذا اكنت يش ¬اUة اxيل عندي، مايش يل، هللا هيديك، 

ت Kلينا ٔ�ننا ن�Rاقشو هاذ املوضوع اxيل �لعكس، احRا �لسعدا. مايش يل
  .هو يعين كنقدر اCٔمهية اxيل كتعطيو لو، واxيل هو �م Sى املغاربة اكملني

�ل¤س8بة xلنقطة اxيل كتتعلق بتدرáس اxلغات والثقافة املغربية Sى ٔ�بناء 
مغاربة العامل، كتعرفوا Kىل ٔ�ن املغرب، يعين اSو� املغربية، اس�مثرت مRذ 

ما كهنرضش Kىل البارح وال هذي س8نة، مRذ س8نني وا¬د  س8نني،
 640إالماكنيات خضمة يف هاذ امليدان هذا، اليوم عند² ما يفوق من 

مدرس مغريب م]واUد Kرب املناطق اxيل م]واUد�ن فهيا الش8باب ٔ�بناء مغاربة 
  . العامل

                                                 
2 Régime d'Assistance Médicale 
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ٔ�لف مس8تفHد، ªري من  80هاذ الس8نة هذي ٔ�و س8نو± املعدل د±ل 
ام، ز±دة Kىل هذا كنcٔطرو مجعيات من lالل إالماكنيات، من ٕاطار النظ

lالل االتفاقHات، من lالل كتب، اxيل يه بدورها ك�سهر Kىل تcٔطري ما 
ٔ�لف  54من العمل د±لها الس8ن�ني املاضيتني  - عفوا- اxيل اس8تفدوا .. يفوق

  . مجعية خمتلفة 350شاب وشابة، واxيل كذ� من lالل 
بوا¬د العمل تcٔطريي لهاذ امجلعيات �ش يعين  هاذ العمل كذ� موا~ب

املدرسني د±هلم واCٔطر د±هلم يعرفوا ~يفاش áسريوا هاذ الربامج و~يفاش 
  . áسريوا هاذ التدرáس

ز±دة Kىل هاذ اليش، مؤسسة احلسن الثاين ملغاربة اخلارج �يئة ٕان 
نDت حول شاء هللا kxخول املدريس املقtل �ر²مج د±ل التكو�ن Kرب اCٔنرت 

اxلغة العربية والثقافة املغربية، واحRا يف الوزارة اتفقRا مع املعهد املليك 
kxراسة اCٔمازيغية كذ� Kىل وا¬د الرب²مج لتدرáس اxلغة اCٔمازيغية 
وابدينا بتجربة، وتبعنا معهم التقHمي د±ل هاذ التجربة، ودlلنا Kلهيا 

  .التدرáس التحسRDات حىت تدlل يف ¬U Vديدة كذ� Kىل
وªادي نتطرق xلنقطة اCٔخرى اxيل �لكمت Kلهيا د±ل الس8يد رئDس 

قtايV شف]ك كتÕلهيم دقHقة زايدة، و²�ٔ ... احلكومة من بعد التعقHب ٕاىل
  .¬Êس8تDين دغية

        ::::الس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسة
  . رمضان هذا الس8يد الوز�ر

  ...تفضل اليس

        ::::املس�شار الس8يد عبد احلكمي ب¤شاماملس�شار الس8يد عبد احلكمي ب¤شاماملس�شار الس8يد عبد احلكمي ب¤شاماملس�شار الس8يد عبد احلكمي ب¤شامشششش
  الس8يد الوز�ر احملرتم،

ما زلمت مرص�ن Kىل عنادمك، ±ك عند² وز�ر وا¬د ملكف �ملغاربة 
 Vس8تاذ معزوز، ±ك؟ ٕايوا �ٓس8يدي راه املراسCٔاملقميني �خلارج امسيتو ا
تو�ت لمك عن طريق الس8يد رئDس احلكومة والوز�ر امللكف �لعالقات مع 

  . هيديك الربملان، ها الوثيقة، الس8يد الوز�ر، هللا
  .lا �ٓس8يدي ßرجعو xلموضوعاو 

  الس8يد الوز�ر، 
جيب �Kرتاف، ما فهيا بcٔس، جيب �Kرتاف بcٔن املقاربة، ٔ�نمت مايش 
مسؤولني Kلهيا، املقاربة د±ل اSو� د±لنا من lالل الربامج والس8ياسات 

وٕازاء املوضوع  "مغاربة العامل"د±ل احلكومات املتعاقtة ٕازاء القضا± د±ل 
xيل كناقشوه اليوم د±ل التcٔطري، د±ل اÁمتدرس، ود±ل يعين تدرáس ا

الثقافة واxلغات املغربية يه مقاربة م]�اوزة، ومل تعد قادرة Kىل موا~بة 
  . التحوالت العميقة Uدا اxيل طرٔ�ت Kىل الوضعيات د±ل اجلاليات املغربية

اليش ٔ�نه ٕا¬دى التحوالت العميقة، الس8يد الوز�ر، وان� Kارفني هاذ 
مليون وز±دة، ودا� عند² بداية جHل رابع  2عند² جHل 3لث العدد د±لو 

عندمه، هاذو مRدمج يف اEمتعات اxيل Kاáشني فهيا يف املهجر، ولكن 

م�ش8بwني �لهوية املغربية و�لثقافة املغربية وراغبني يتعلموا الثقافة واxلغات 
  . د±لنا

عندمكش يش ¬اUة ميكن سميوها  احRا çحكومة، ان� çحكومة ما
�ملعىن احلقHقي للكمة عرض، وٕاال ٔ�عطيو² يش وثيقة ) l’offre(عرض، 

د±ل هاذ العرض، اك�ن مtادرات، مز±ن ما كنقولوش ال، ولكن ما اكي¤ش 
�ملعىن احلقHقي للكمة عرض اxيل كت�اوب Kىل لك ) une offre(عرض 

  .الثقافة واxلغاتإالشاكالت املرتبطة �لتcٔطري وبتعلمي 
  الس8يد الوز�ر،

كDس�ل النقائص  2008التقHمي، عند² وا¬د التقHمي مؤسسايت تنجز يف 
واCٔعطاب املوجودة يف الس8ياسة د±ل احلكومة ٕازاء امللفات املرتبطة بتعلمي 
الثقافة واxلغات املغربية، وهاذ التقHمي فHه يعين ال�شخيص واحض وفHه 

  . توصيات
شالك هو ٔ�نه هيئة املدرسني املغاربة اxيل Kدد مهنم اليوم من بني امل 

اCٓن يطلب مهنم العودة، عندمه مشالك كثرية، الناس داروا ديون، اك�ن 
اxيل ارشى ديور، واك�ن اوالدو اxيل ~يقراو متا، ما اكي¤ش، دا� راه اك�ن 
معا²ة ~برية Uدا ما ميك¤ش جبرة قمل بقرار ٕاداري هاذ الناس �رجعوا بدون ما 
ßكونو فكر² يف املشالك اxيل �رتÊت Kىل ٔ�هنم Kاشوا س8نوات وس8نوات ومه 

  . يدرسون وداروا جمهود هللا جيازهيم خبري
ولكن اك�ن مشالك تفامقت، مشالك اج�عية ومشالك اق]صادية 
ومشالك نفس8ية، اك�ن تعدد املتدlلني، عند² مؤسسة احلسن الثاين، 

جHة، وزارة اCٔوقاف، الوزارة امللكفة وزارة الرتبية الوطنية، وزارة اخلار 
 òالت د±لها ما اكي¤ش وا¬د احلد معقول من الت¤س8يق فlجلالية، التد�

  . و�ï، رUاءا ٔ�عيدوا النظر يف هاذ املقاربة �ش حنلو ما ميكن ¬R. بDهنا
  .وشكرا

  :الس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة لمك الس8يد الوز�ر، تفضلوا

نتدب Sى رئDس احلكومة، امللكف �ملغاربة املقنتدب Sى رئDس احلكومة، امللكف �ملغاربة املقنتدب Sى رئDس احلكومة، امللكف �ملغاربة املقنتدب Sى رئDس احلكومة، امللكف �ملغاربة املقميميميميني يف ني يف ني يف ني يف الس8يد الوز�ر امل الس8يد الوز�ر امل الس8يد الوز�ر امل الس8يد الوز�ر امل 
        ::::اخلارجاخلارجاخلارجاخلارج

²�ٔ اxيل ابغيت نقول � من lالل يعين اللكمة د±يل، ٔ�ن فعال اك�ن 
وا¬د الرتامك، وهاذ الرتامك يعين فHه ٕاجيابيات وفHه سلبيات، هاذ الرتامك مت 

تقHميي، ومؤخرا كذ� مت وا¬د العمل  2008التقHمي د±لو، ~يف قلتو، يف 

ومن lالل هاذ العمل التقHميي مت القرار د±ل يعين حتيني الربامج وحتيني 
اCٔطر، يعين مبا يف ذ� اCٔطر، وا¬د إالطار امىش ~يقري يف اخلارج 

فاليوم اك�ن تغيري لهاذ . K20ام، امىش ملدة معينة ابقى متا  20هذي 
  . املدرسني كذ�

 مقاربة Òشار~ية مع حكومات اك�ن كذ� وا¬د املقاربة Uديدة اxيل يه
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دول املهجر، حنن نؤمن ٔ�ن اxلغة العربية مøال، ؤ��لكم عن اxلغة العربية 
�خلصوص، ال ٔ��لكم عن اxلغات والثقافة املغربية معوما، ٔ�هنا �ش ميكن لها 
تدرس لوالد املغاربة يف اخلارج البد ٔ�ن متر من lالل املؤسسة املدرس8ية 

  . غربلهاذ اSول Øرشاكة مع امل
واليوم من lالل وا¬د العدد اxيل مقنا به مع بعض حكومات هاذ اSول 
وال حىت مع إالحتاد اCٔوريب، هاذ الفكرة ابدات كتاlذ املاكنة د±لها Sى 

  . هاذ املسؤولني
موازاة مع هاذ اليش هذا اك�ن عرض، احبال اxيل قلتو، الس8يد 

مل امجلعوي، واxيل در² املس�شار احملرتم، عرض اxيل هو ~ينÊين Kىل الع
فHه جتربة يف ٕايطاليا وجنحت، ودر² فHه جتربة يف فرسا وجنحت، هو در² 
وا¬د اCٔقسام منوذجHة اxيل ~يقراو فهيا اSراري، وك¤شوفو ~يفاش ~ي�tعوا 
ذوك اSروس، ؤ�ش8نو يه النتاجئ اxيل ~يخرجوا مهنا Øرشاكة مع ٔ�ولياء و�ٓ�ء 

امج، كتعطي الك]ب، كتعطي إالماكنيات وهام التالمHذ، اSو� كتعطي الرب 
كذ� كDشار~وا، حىت يعين مøال يف ٕايطاليا اجلهة سامهت ٕ�ماكنيات مادية 

  . �ش هاذ التجربة تنجح، مشاركني فهيا مغاربة ومشاركني فهيا ªري مغاربة
اك�ن وا¬د العرض اxيل هو مtين Kىل العمل ال�شاريك بني اCٔطراف 

  . غاربة العامل، دول �س8تقtال واSو� املغربيةالثالثة اxيل هام م
  .وشكرا

        ::::الس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسة
شكرا الس8يد الوز�ر، وشكر الس8يد الوز�ر Kىل مسامهته يف هذه 

  .اجللسة
ون¤]قل ٕاىل السؤال املوUه ٕاىل الس8يد وز�ر الصناKة والت�ارة 
والتكRولوجHات احلديثة حول اتفاقHة التبادل احلر ووقعها Kىل اخ]الل 

  . املزيان الت�اري
  .اللكمة xلفريق احلريك، تفضل

        ::::املس�شار الس8يد موالي ٕادرáس Kلوي حس8يناملس�شار الس8يد موالي ٕادرáس Kلوي حس8يناملس�شار الس8يد موالي ٕادرáس Kلوي حس8يناملس�شار الس8يد موالي ٕادرáس Kلوي حس8ين
  .Øسم هللا الرمحن الرحمي

  الس8يد الرئDس،
  الوزراء،السادة 

  ٕاخواين، زماليئ املس�شار�ن واملس�شارات،
يعرف املزيان الت�اري اخ]الال معيقا، يت�ىل يف العجز البني املس�ل 
ØسÊب حمدودية الصادرات ٕازاء الواردات، كن��Hة حمتية لعوامل Kديدة، 

غياب حتفزي الرشاكت املعروضة،  :نذ~ر مهنا Kىل سHÊل املثال ال احلرص
  .قاوالت املغربيةضعف تنافس8ية امل

لكن تبقى اتفاقHة التبادل احلر اليت وقعها املغرب مع �حتاد اCٔوريب 
والوال±ت املت¡دة اCٔمر�كHة و�ر~يا وبعض اSول العربية Kامال ٔ�ساس8يا يف 

  . هذا العجز الت�اري

  : وبناء Kليه سائلمك، الس8يد الوز�ر، كام ييل

احلر Kىل جعز املزيان  ما هو تقHميمك حلجم وقع اتفاقHة التبادل -
  الت�اري؟ 

ما هو تصورمك املس8تقtيل خبصوص تطو�ر جماالت التعاون الت�اري  -
  مع ¬لفاء بالد²، نبغي معاVU ٕاشاكلية اخ]الل املزيان الت�اري؟ 

  .وشكرا

        ::::الس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة لمك الس8يد الوز�ر، تفضلوا

        ::::والت�ارة والتكRولوجHات احلديثةوالت�ارة والتكRولوجHات احلديثةوالت�ارة والتكRولوجHات احلديثةوالت�ارة والتكRولوجHات احلديثةالس8يد عبد القادر اعامرة، وز�ر الصناKة الس8يد عبد القادر اعامرة، وز�ر الصناKة الس8يد عبد القادر اعامرة، وز�ر الصناKة الس8يد عبد القادر اعامرة، وز�ر الصناKة 
  .شكرا الس8يد الرئDس

  .شكرا الس8يد املس�شار احملرتم
ٔ�وال، ٔ�شكرمك ßCٔمك K�ٔدمت طرح هذا املوضوع د±ل االتفاقHة د±ل التبادل 

  . احلر واCٔ"ر د±لها Kىل املزيان الت�اري
كام ال خيفى Kليمك الس8ياق اxيل Uات فHه اتفاقHة التبادل احلر Øشلك 

م هو الس8ياق د±ل �نف]اح د±ل �ق]صاد الوطين و�خنراط د±ل Kا
�ق]صاد د±لنا يف املنظومة �ق]صادية اSولية، فس8ت�دون ٔ�ن هذه 
االتفاقHات ª�ٔلهبا مت توقHعها يف هناية ال�سعي¤Hات، ويف بداية اCٔلفHة الثالثة، 

Hع ٔ�ي اتفاقHرية مل يمت توقlCٔة د±ل التبادل حبيث ٔ�نه يف هذه الس8نوات ا
  . احلر

فtالتايل، االتفاقHات سواء اكنت مع الوال±ت املت¡دة اCٔمر�كHة ٔ�و مع 
�ر~يا ٔ�و اتفاقHة رشاكة مع �حتاد اCٔوريب ٔ�و اتفاقHة التبادل احلر داlل 
املنطقة العربية ٔ�و ر�عية ٔ�اكد�ر، Uاو يف وا¬د الس8ياق اxيل اكن بطبيعة 

  . احلال خضع لهاذ إالطار العام
  . هل اتفاقHات التبادل احلر لها ٔ�"ر Kىل املزيان الت�اري؟ ٔ�~يد

لكن هل هذه االتفاقHات يه سÊب العجز �ملزيان الت�اري؟ هذا ªري 
و²�ٔ س8بق يل، الس8يد املس�شار، يف هاذ القtة . حصيح يف Kدة جوانب

ٔ�رشت ٔ�نه عندما نت¡دث عن هذه االتفاقHات س8ت�دون، الس8يد 
املس�شار، ٔ�ن هناك دول لDست Sينا معها اتفاقHات تبادل حر، وٕامنا عند² 
معها اتفاقHة Kادية يه اتفاقHة مRظمة الت�ارة العاملية، ومع ذ� عند² معها 
جعز يف املزيان الت�اري واÁمنوذج د±ل الصني معروف، حبيث ٔ�ننا س8تورد 

ذن املعضV د±ل فإ . مليار د±ل اSرمه ونصدر حوايل مليار ونصف 26
  . املزيان الت�اري يه معضV هيلكية، �رتبط ب�Rافس8ية �ق]صاد الوطين

ولهذا، سعينا ٕاىل الرتكزي Kىل ثالث جوانب ٔ�ساس8ية فò يتعلق �ملزيان 
الت�اري، ولكن قtل ذ� ما تفضلمت به من تقHمي هو Uاري مع الرشاكء 

 �ٓخر اج�ع عقد يف د±لنا وكذ� مع الوال±ت املت¡دة اCٔمر�كHة يف
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ٕالKادة �رتDب وا¬د العدد د±ل  2012دجRرب يف  5واش8نطن يف 
  . املياكنزيمات فò يتعلق بعالق]نا مع هذه اCٔطراف

اللكامت اCٔساس8ية ٔ�و املف]احHة فò يتعلق �ملزيان الت�اري، وهو  ،لكن
ٔ�وال تنويع وجتويد العرض التصد�ري، وهذا تيخضع لوا¬د التطور اxيل 
عرفو املغرب، Cٔن وا¬د املر¬V كنا تنصدرو بطبيعة احلال ما هو موجود، 
سواء Kىل مس8توى إالنتاج الفال0، لكن اCٓن عندما نت¡دث عن التجويد 

  .نت¡دث عن �رتقاء يف سمل القمية املضافة
  . املس8توى الثاين هو تنويع اCٔسواق

املناطق  واملس8توى الثالث هو تقوية القدرات التصد�رية من lالل
احلرة xلتصد�ر واCٓليات اxيل تتعرف، الس8يد املس�شار، د±ل �ف]¡اص، 

  .عقود التمنية ومجمعات التصد�ر
  .شكرا الس8يد الرئDس

        ::::الس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسة
  . شكرا

  .هناك تعقHب؟ تفضل

        ::::املس�شار الس8يد موالي ٕادرáس Kلوي حس8يناملس�شار الس8يد موالي ٕادرáس Kلوي حس8يناملس�شار الس8يد موالي ٕادرáس Kلوي حس8يناملس�شار الس8يد موالي ٕادرáس Kلوي حس8ين
  .شكرا الس8يد الرئDس

ا، الس8يد الوز�ر، ولكن يبدو ٔ�ن ال ننكر اEهودات اليت تقومون هب
اتفاقHات التبادل احلر اليت وقعها املغرب، خصوصا مع �حتاد اCٔوريب 
والوال±ت املت¡دة اكنت لها بعد جHوس8يايس ٔ�كرث ما هو اق]صادي، واSليل 
Kىل ذ� هو ٔ�ن املواطن املغريب و�ق]صاد الوطين مل يلمس نتاجئ من هذه 

س8نة Kىل توقHع االتفاقHات مع �حتاد  13قع بعد االتفاقHات Kىل ٔ�رض الوا
س8نوات Kىل توقHع االتفاقHات مع الوال±ت املت¡دة، ٔ�ضف  8اCٔوريب وبعد 

ٕاىل هذا ~ون املبادالت الت�ارية xلمغرب مع الوال±ت املت¡دة ال تت�اوز 
مع احلجم إالجاميل xلت�ارة  0,05مع الت�ارة إالجاملية املغربية ويه  3,3%
  .�كHةاCٔمر 

  الس8يد الوز�ر، 
كام تعلمون يت�اوز Kدد اSول اليت وقع معها املغرب اتفاقHات التبادل 

دو� مبا فHه دول �حتاد اCٔوريب، لكن مردودها الت�اري  55احلرة 
و�ق]صادي Kىل املغرب يبقى ضعيفا مقارنة مع مشالكها من وقع الت�ارة 

بلغ جعز املبادالت الت�ارية  2011و�ق]صاد ٕازاء اSو�، مفثال ٕاىل ¬دود 
مليار درمه، ومع الوال±ت املت¡دة اCٔمر�كHة وصل  150مع �حتاد اCٔوريب 

مليار درمه، ومع اSول  5,2: مليار درمه، وبلغ العجز مع �ر~يا 18ٕاىل 
 3,6: الثالثة العربية املوقعة معها اتفاقHة ٔ�اكد�ر، ويه توس ومرص واCٔردن

  .مليار درمه
 الوقت اïي س�ل فهيا ~ون العرض املغريب حمدود وال يوUد يفهذه 

  .تنويع الصادرات الوطنية ٔ�مام سوق معالق تضم مليار مس8هت=

  .وشكرا الس8يد الوز�ر

        ::::الس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسة
  . شكرا

  .الس8يد الوز�ر، تفضلوا

        ::::الس8يد وز�ر الصناKة والت�ارة والتكRولوجHات احلديثةالس8يد وز�ر الصناKة والت�ارة والتكRولوجHات احلديثةالس8يد وز�ر الصناKة والت�ارة والتكRولوجHات احلديثةالس8يد وز�ر الصناKة والت�ارة والتكRولوجHات احلديثة
  الس8يد املس�شار، 

ت لٕالشاكليات اxيل Kاود تعرضت لها، وقلت بcٔنه املس8تو±ت ²�ٔ ٔ�رش 
الثالثة اليت نعاجل هبا إالشاكل د±ل املزيان الت�اري يه ثالثة، ويه تنويع 

  .وجتويد العرض التصد�ري
  .املس8توى الثاين هو تنويع اCٔسواق

  .املس8توى الثالث هو رفع القدرة التصد�رية د±ل املقاوالت املغربية
 ª2000ري املس8توى الثاين مع �حتاد اCٔوريب، يف بداية  ٕاىل اlذييت

، %58، اCٓن جحم التبادل %75اكن جحم التبادل د±لنا معهم ٔ�كرث من 
  . وهذا مت لصاحل ٔ�سواق ٔ�خرى

عندما نت¡دث عن �حتاد اCٔوريب حنن نت¡دث عن رشاكة مل تصل 
احRا Kاد بعد ٕاىل مس8توى اتفاق التبادل احلر، Cٔن عند² وضع م]قدم و 

ابدينا املدارسة د±ل االتفاقHة الشامV يف اEال د±ل التبادل احلر، واxيل 
  .ªادي ختضع لوا¬د العدد د±ل املعطيات

فò يتعلق ب¤س8بة التغطية مع �حتاد اCٔوريب، مس8توى التغطية ٔ�حسن 
فٕاذن اك�ن . %57من اSول اCٔخرى Cٔن عند² مس8توى التغطية حوايل 

وا¬د الشق اxيل هو التبادل الت�اري، Cٔن قلت � املس8تو±ت اxيل 
  . ت¤]حر~و فهيا

لكن هناك شق 3ين ال جيب تغيtDه هو الشق �س�8ري، حبيث ٔ�ن 
اتفاقHة التبادل احلر مسحت لب²k ٔ�ن �كون Uالبة لعدد من �س�8رات، 

مليار  22اضية اكن حوايل واملعدل اxيل كنا اش8تغلنا به يف الس8نوات امل
ٕاىل  2012مليار درمه، وقفزت س8نة  26ٕاىل  2011درمه، قفزت يف س8نة 

هو مRحى  2012مليار د±ل اSرمه، واملنحى اCٓن اxيل Kليه يف  32
تصاKدي، وهذا ما اكن ليمت لوال ٔ�ن املغرب اخنرط يف وا¬د العدد د±ل 

  . االتفاقHات
ٕاKادة النظر يف وا¬د العدد د±ل  .فٕاذن االتفاقHات، التقHمي رضوري

املياكنزيمات اليت Òسمح هبا هاذ االتفاقHات كذ� رضوري، لكن جيب ٔ�ن 
ش8تغل لرفع تنافس8ية �ق]صاد الوطين د±لنا، ٕاىل الحظت يف الفوسفاط 
كنا تنصدرو ªري الفوسفاط، ولينا تنصدرو احلامض الفوسفوري، اCٓن 

  . ت¤]قلو لÔٔمسدة
لس8يارات، اكن عندª ²ري بعض اCٔجزاء، دا� ٕاىل الحظت قطاع ا

عند² ٔ�جزاء مر~بة وعند² س8يارات، وكذ� احلال �ل¤س8بة لقطاع صناKة 
  . الطريان
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وهكذا فهذا هو اxيل ت¤سميوه احRا بتجويد العرض التصد�ري، اxيل 
 .خصو Kىل لك ¬ال وا¬د الوقت ليك يتÕذ مR¡ا قو±

 .شكرا الس8يد الرئDس

        ::::سةسةسةسةالس8يد رئDس اجلل الس8يد رئDس اجلل الس8يد رئDس اجلل الس8يد رئDس اجلل 
  .شكرا الس8يد الوز�ر

  .ٕاذن السؤال الثاين حسب من طرف التجمع الوطين لÔٔحرار
السؤال الثالث موضوKه الرفع من صبDب إالنرتنDت واس8تعامل تقRية 

  . اجليل الرابع
اللكمة Cٔ¬د السادة املس�شار�ن من فريق الت¡الف �شرتايك، تفضل 

  .الس8يد املس�شار

        ::::املس�شار الس8يد محمد Kداباملس�شار الس8يد محمد Kداباملس�شار الس8يد محمد Kداباملس�شار الس8يد محمد Kداب
  .شكرا الس8يد الرئDس

  السادة الوزراء،
  ٔ�خيت املس�شارة،

  ٕاخواين املس�شار�ن احملرتمني،
تتطور تقRية التواصل Kرب إالنرتنDت Øشلك رسيع، وتتواىل �بتاكرات 
يف هذا اEال ملوا~بة ¬اجHات املس8هتلكني، وقد تطورت اخلدمات Kىل 

ت Kرب إالنرتنDت، ويه لالتصاال) G4(املس8توى العاملي �بتاكر اجليل الرابع 
تقRية �متزي ØرسKة الصبDب، تفوق رسKة اجليل الثالث املعمول به حلد اCٓن 
�ملغرب ب¤س8بة تصل ٕاىل عرشة ٔ�ضعاف، �لك ما يعين ذ� من رسKة يف 

  . اCٔداء و�س8ت�ابة حلاجHات املس8هتلكني العمومHني واخلصوصيني
ن النامHة خبصوص واملغرب يعترب ٕا¬دى البkان الرائدة يف البkا

وقد لوحظ يف املدة اlCٔرية ضعف يف . اس8تعامل إالنرتنDت يف احلياة العامة
صبDب إالنرتنDت سواء الثابت ٔ�و املتنقل، Kلام ٔ�ن هذه الوس8يV ٔ�صبحت 
رضورية وال غىن عهنا يف جماالت احلياة يف إالدارة العمومHة ٔ�و الرشاكت ٔ�و 

VK يف هذا احلقل Kىل �س8ت�ابة اخلواص، مما يفرض ٕارªام الرشاكت الفا
لتوسع السوق وموا~بة هذا التوسع بتجهزيات تقRية لتحمل كرثة الطلب 
وموا~بة التطورات التقRية احلاصV يف هذا اEال ٕ�دlال التقRيات اجلديدة، 

  .)l)G4اصة تقRية 
مفا اïي تقوم به الواك� الوطنية لتقRني االتصال يف هذا اEال؟ ومىت 

نرتنDت x ٔCلمغرب والرفع من صبDب ا) G4(ٕادlال التقRية اجلديدة سDمت 
  معوما ل�رسيع اCٔداء و�س8ت�ابة؟ 

وكذ�، الس8يد الوز�ر، ما ٔ�رمغنا Kىل وضع هذا السؤال هو 
ال�ساؤالت اليت كرثت هذه اCٔ±م، خصوصا �س8تعامل اCٔنرتنDت، وخصوصا 

ار ومن lالل الوسائل �ل¤س8بة xلهاتف احملمول، Kلام ٔ�نه من lالل إالشه
ٔ�و الوسائل اxيل كتد�ر  )le marketing(ٔ�و د±ل ) design(د±ل 

الرشاكت د±ل الهاتف، كتد�ر بcٔنه ٕاذا مت الربط �تصاالت املغرب ٔ�و هذا 

 ٔÔال جما² �ل¤س8بة لEواسعة واملغاربة لكهم نس8يف]ح ا Vت، هذا اكنت محDرتن
Vشار~وا يف هذه امحل .  

اCٔ±م اlCٔرية، متت ٔ�نه والت �Cٔداء، وهذا ما جعل وا¬د ٕاال ٔ�نه يف 
العدد د±ل ال�ساؤالت من lالل اEمتع و�Cٔخص يف الش8باب، وكذ� 
الناس اxيل ~ي�سعملوا هاذ الوسائل التقRية اجلديدة اxيل يه يف م]ناول 

  ...امجليع واxيل يه كتعطي وا¬د
  .شكرا الس8يد الرئDس

        : : : : الس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسة
  . اشكر 

  .اللكمة لمك الس8يد الوز�ر

        ::::الس8يد وز�ر الصناKة والت�ارة والتكRولوجHات احلديثةالس8يد وز�ر الصناKة والت�ارة والتكRولوجHات احلديثةالس8يد وز�ر الصناKة والت�ارة والتكRولوجHات احلديثةالس8يد وز�ر الصناKة والت�ارة والتكRولوجHات احلديثة
  .شكرا الس8يد املس�شار

  .شكرا xلفريق احملرتم
هو ٔ�وال املوضوع اïي تفضلمت بطر¬ه موضوع �م Uدا فعال، Cٔنه 

  . نت¡دث عن ما سميه �Ýطط الوطين xلصبDب العايل والعايل Uدا
ٕاذن، هو خمطط متت املصادقة Kليه يف �ج�ع د±ل الواك� الوطنية 

  . لتقRني االتصاالت اxيل �رٔ�سها الس8يد رئDس احلكومة
وغين عن البيان، الس8يد املس�شار، كام ٔ�رشمت ٕاىل ٔ�مهية هاذ املوضوع 
ٔ�وال �ل¤س8بة xلÕدمات املقدمة xلمواطنني، لكن كذ� �ل¤س8بة xل�انب 

اك�ن وا¬د الشق ~بري اxيل تي�سمى �رحHل اخلدمات،  �ق]صادي، Cٔن
اxيل هو مرتبط ٔ�ساسا �لقدرة د±لنا Kىل �س8ت�ابة xلجوانب د±ل الربط 

� ٔCتDنرتن .  
ٕاذن، هاذ اÝطط تÊىن Kىل وا¬د اSراسة تدارت اxيل ¬ددت 

  : احلاجHات د±ل اململكة املغربية، وعند² فHه جوج د±ل املرا¬ل
 V¬ا املرHولوجRس8تعمل �كÒ وىل يه رش وٕاقامة ش8بكة االتصاالتCٔا
  . ، Cٔنه بطبيعة احلال ªادي تف]ح لنا وا¬د اEاالت ٔ�وسع)4G(اجليل الرابع 

وهنا ªري �ش نطمcٔن، الس8يد املس�شار، ٕان شاء هللا قtل هناية الس8نة 
ا س8نكون اlرت² الشلك املناسب لهاذ القضية د±ل اجليل الرابع، مبعىن ٔ�نن

يف الطور اlCٔري د±ل اSراسة اليت س8تعرض Kىل الس8يد رئDس احلكومة، 
وبعد ذ� غيمت �خ]يار يعين ٔ�ش8نو �خ]يار اxيل ªادي منش8يو ليه يف 
هاذ القضية د±ل اجليل الرابع، Kلام ٔ�ننا س8نكون من اSول املتقدمة يف هذا 

  . اEال قHاسا ٕاىل ما يقع اCٓن Kىل املس8توى إالقلميي
س8توى الثاين هو ف]ح وحتر�ر رشيط الرتددات اخلاصة �خلدمة امل 

 wifi(ٔ�مام م]عهدي االتصاالت، ما سميه بـ ) wifi(الالسلكHة 
outdoor ( ٓن يف اجلديدة، ابداه وا¬د املتعهد، وهذا يفCوراه بدا ا

  ). G3(احلقHقة ªادي áسمح لنا �رفع الضغط اxيل تيوقع يف 
مشاريع منوذجHة لتوصيل وربط البنا±ت � الثالثة هو ٕاطالق cٔ املس
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هو جHد، لكن بطبيعة ) Cٔ�)internet mobileلياف البرصية، Cٔن هاذ 
  . احلال تtDقى داميا عندو حمىدودية

، واحRا ت¤ش8تغلو )les fibres optiques(لهذا، الرتكزي اCٓن Kىل 
ري والواك� واكنت عند² جلنة ثالثية ما بRDا وبني وزارة السكىن والتعم. Kلهيا

�ش نلقاو إالطار القانوين والتنظميي املناسب �ش حنلو إالشاكلية د±ل 
الربط �Cٔلياف البرصية اxيل بطبيعة احلال غتعطيك وا¬د اجلودة Kالية 
Uدا، وهذا بطبيعة احلال احRا ت¤ش8تغلو Kليه، ؤ�عتقد يف هاذ الس8نة ٕان 

  . شاء هللا س8نصل هلم
الب¤Hات التحتية اxيل اكينة، واحRا عند² بعض املر¬V الثانية هو تدعمي 

ٔ�لف سكن يف  100اCٔرقام اxيل يه �مة، ملا ت¤]لكمو Kىل الربط راه ªري 
س8نني، عند² مليون اxيل �ميكن � �ربطو �Cٔلياف  10الس8نة Kىل 

البرصية، وهذا بطبيعة احلال س8يؤدي ٕاىل ٔ�ن ßكون يف مس8تو±ت قHاس8ية 
  . .من امسيتو %65نغطي فهيا ٔ�كرث من 

مث عند² التفكري يف القضية د±ل القمر �صطناعي، لكن هذا 
  . مس8توى م]قدم س8يcٔيت وق]ه ٕان شاء هللا

  .شكرا الس8يد الرئDس

        ::::الس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسة
  . شكرا

  .هناك تعقHب؟ تفضل

        ::::املس�شار الس8يد محمد Kداب الزªارياملس�شار الس8يد محمد Kداب الزªارياملس�شار الس8يد محمد Kداب الزªارياملس�شار الس8يد محمد Kداب الزªاري
  .شكرا الس8يد الرئDس

د±لمك وKىل �ه�م د±لمك هباذ شكرا الس8يد الوز�ر Kىل التوضي¡ات 
  .املوضوع اxيل ٔ�صبح موضوع الساKة

هو يف احلقHقة، الس8يد الوز�ر، هاذ اÝطط يف البداية د±لو هو يف 
احلقHقة سامه حىت يف حامية البTDة، Cٔن ملا إالسان كDس8تعمل إالنرتنDت 
ار فكHعفي وا¬د العدد د±ل اCٔوراق اxيل كتجي من الطبيعة ومن اCٔجش

اxيل تD]ك]ب دا� يف إالنرتنDت ) le terme(ومن هذا، وراه اك�ن هذاك 
  . اxيل تيقول �س8تعاملمك لٕالنرتنDت Òسامهون يف حامية البTDة، هذا �م

ولكن، الس8يد الوز�ر، واحRا كنعرفو يعين احلرص د±لمك Kىل املراقtة 
ما اكي¤ش د±ل هاذ النوع من �س8هتالك، Cٔن تتعرفوا، الس8يد الوز�ر، 

دا� يش KائV مغربية اxيل ما كتوفرش وا¬د �ع�دات لهاذ القطاع هذا 
ولهاذ اخلاصيات ولهاذ التقRيات، ٔ�ي KائV مغربية ٕاال وك�سامه يف هاذ العمل 

  . �ملشاركة، واخلطوط اxيل كرتبطها و�Cٔطفال واCٔبناء د±هلم والعائV د±هلم
من اجليوب د±ل املغاربة، ابغينامك،  ٕاذن هاذ الفلوس هاذو راه ~يخرجوا

الس8يد الوز�ر، توحضوا لنا ما مدى مراقtة هاذ الرشاكت وهاذ الوسائل 
د±ل إالشهار اxيل ميكن تغرر �ملواطن، تتÕليه ٔ�نه يتجشع ويدlل مøال 

ما نقولش الرشاكت، �ش ... �ربطو مøال �التصاالت ٔ�و) G3(وáشارك يف 

ة، ولكن يف اlCٔري تتويل مسائل، حبال ذاك ما ند�ر ٕاشهار حىت ليش رشك
املدمن ملا ~يولف ~يويل يقول لو ال خصك ختلص، هنا خص يش �ٓلية من 
اCٓليات د±ل املراقtة اxيل حتمي هاذ املس8هت=، وهذا مايش مس8هت= 

يعين ربط يف املغرب �لهاتف، يعين  40ساهل، راه تقريبا كنوصلو لكذا و
ل، هناك وا¬د العدد د±ل اCٔموال اxيل احملمول، هذا مايش رمق ساه

  .كتخرج من اجليوب د±ل املواطنني
ابغينامك، الس8يد الوز�ر، �كون يش �ٓلية من �ٓليات املراقtة يف ٕاطار 

  .حامية املس8هت= واملراقtة يف ٕاطار حامية املس8هت=

        ::::الس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسة
  . شكرا

  .تفضل الس8يد الوز�ر

        ::::والتكRولوجHات احلديثةوالتكRولوجHات احلديثةوالتكRولوجHات احلديثةوالتكRولوجHات احلديثةالس8يد وز�ر الصناKة والت�ارة الس8يد وز�ر الصناKة والت�ارة الس8يد وز�ر الصناKة والت�ارة الس8يد وز�ر الصناKة والت�ارة 
ال، هو، الس8يد املس�شار، ªري اطمنئ املراقtة اكينة، حHث اك�ن عند² 
هاذ اخليار اxيل اlذاه املغرب املقنن د±ل الواك� هو اشغالها، هو ٔ�هنا 

تيعطي ٕاماكنيات محلاية املس8هت=،  �31.08راقب، ²هيك Kىل ٔ�ن القانون 
  . و واحضنيهاذ اليش خصو اشوية الوقت �ش ßكون

لكن فò يقع اCٓن Kىل مس8توى ما ٔ�رشمت ٕاليه، هو هذاك الشلك 
اxيل تدار xلجيل الثالث، ) le modèle économique(�ق]صادي 

يعين يف البداية اكن مRاس8با، لكن من بعد مل يعد مRاس8با، لكن مت l�ٔذ 
�رجع ) illimité(�ح]ياط ٔ�ن الرشاكت اxيل رجعاتو يف العوض �كون 

)limité (ٔ�ن خترب الزبناء .  
بطبيعة احلال اك�ن وا¬د العدد د±ل اCٔمور، وهاذ اليش اKالش اCٓن 

ما غيكوش الشلك اxيل ) la 4G(يف الشلك اxيل غيتطرح �ل¤س8بة لــ 
 wifi(وهاذ اليش اKالش قلت � ²�ٔ ملا تند�رو ). la 3G(تطرح 

outdoor ( هو �ش حنيدو اشوية د±ل(la congestion) ، اشوية د±ل
  . الضغط Kىل القضية د±ل اجليل الثالث

لكن اCٓن بطبيعة احلال اك�ن وا¬د العدد د±ل اCٔمور ªادي تدار، Cٔنه 
ٕاذا الحظت مؤخرا وا¬د املتعهد دار اس�8رات وقعنا معه، احلجم ٔ�كرث من 

املليار د±ل اSرمه لتقوية البىن التحتية، Cٔنه فعال كام تفضلت دا� هذا  10
وا¬د القطاع اxيل تDمنو ØرسKة، ويه اSو� املغربية اخ]ارت هاذ القضية 

  . التنافس8ية ٕالعامل التنافس8ية �ش ينقصو اCٔمثنة و�رتفع اجلودة
وحصيح ٔ�ننا حنن مطالبني كدو� وçحكومة ومكؤسسات ٔ�ن ßراقب هذه 
اجلودة، وقريبا ٕان شاء هللا ªادي ندlلو بعض التعديالت يف القانون، 

ح لنا ببعض اCٔمور اليت ال ßمتكن مهنا اCٓن، Cٔن اCٓن عندك س�سم
إالماكنية د±ل ٔ�نك تد�ر ٕانذارات وهذا، ولكن ما عندçش ٕاماكنيات متيش 

  . ٔ�كرث من هاذ اليش
ولكن Kىل لك ¬ال يف هاذ د±ل املنافسة حلد اCٓن اCٔمور لDست يعين 
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  . لقانونية د±لنايف مس8توى مقtول، لكن ٔ�~يد ٔ�نه جيب ٔ�ن نطور الرتسانة ا
  .شكرا الس8يد الرئDس

        ::::الس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسة
شكرا الس8يد الوز�ر، وشكر الس8يد الوز�ر Kىل مسامهته يف هذه 

  . اجللسة
ن¤]قل ٕاىل السؤال املوUه ٕاىل الس8يدة وز�رة التضامن واملرٔ�ة واCٔرسة 
والتمنية �ج�عية، وموضوKه رضورة حامية اCٔطفال ا�ïن مه يف وضعية 
. صعبة، وسD]وىل إالUابة عنه �لنيابة الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان

  .تفضل اليس اxلبار

        ::::املس�شار الس8يد عبد السالم اxلباراملس�شار الس8يد عبد السالم اxلباراملس�شار الس8يد عبد السالم اxلباراملس�شار الس8يد عبد السالم اxلبار
  .شكرا الس8يد الرئDس
  الس8يد�ن الوز�ر�ن،
  اCٔخت املس�شارة، 
  إالخوة املس�شار�ن،

Cٔهنا تبارش الس8يد الوز�ر، مك كنا ßمتىن ٔ�ن �كون معنا الس8يدة الوز�رة 
عن كثب، ولكن ßمتىن ٔ�ن يصل صوت هذه الفTة ٕاىل الس8يدة الوز�رة 

  .عساها ٔ�ن هتمت، وما هدفRا ٕاال �ه�م و�ه�م فقط
نعم، حمظوظني كفريق اس8تقاليل بcٔن ن�Rاول هذا املوضوع ويه العناية 
�Cٔطفال يف وضعية صعبة يف شهر رمضان، حHث معدت احلكومات 

ه�م هبذه الفTة من ٔ�بناء الشعب، ال ذنب هلم ٕاال ٔ�هنم السالفة Kىل �
وUدوا Kىل هذه احلال، فطبعا متت بناية Kدة مرفقات اج�عية، كنالحظو 
مøال دار د±ل اCٔطفال يف الربوج، كنعرفو قرية اCٔمل يف Kني اxلوح، 

xفHاللت، -وغهنرض Kىل Kني اxلوح Cٔن الس8يد الوز�ر ~يعرف �ة مكRاس
وا¬د اSار د±ل �ب�سامة يف مكRاس وكنعرفو دور يف س8يدي  كنعرفوا

تcٔوي هؤالء ت بحقامس، يف العراáش، معىن ٔ�ن هناك Kدة مؤسسات ٔ�ص 
  . اCٔطفال ا�ïن نعتربمه يف وضعية صعبة

ولكن ما نالحظه يعمم Kىل مجيع املؤسسات، الس8يد الوز�ر، الس8يد 
اكرثية، لكام ختيلته من ٕاهامل الرئDس، كنقول بcٔهنم ٔ�ن وضعيهتم وضعية تعترب 

ومن مcٓيس جتده مكشوفا، واحضا، حبيث ال صابون، ال مالكة، ال حراسة، 
حبيث راه ªري قابطيهنم وساد�ن Kلهيم حبال اxيل قابطني يش حHوا²ت يف 
يش قفص، البناية كهتاطل وك�س8يل، ٕاىل جHنا شوفو د±ل الربج، راه 

  . ننا خنليو اوالد² فهياخطر �ٔ  -د±ل الربوج عفوا-وا¬د اخلطر 
ك¤شوفو هذيك �ب�سامة اxيل عند² يف مكRاس، طريق بو~رKة يف 
الÊساتني، راه ªري امسية �ب�سامة راه احلزن والبؤس، حبيث ٔ�ن ما اك�ن 

ٔ�شهر الناس ما ختلصوا، وفهيم ٔ�طر اxيل lدامني  3حىت يش اع�دات، 
د±ل هاذ املؤسسة،  Kىل Kائلهتم، بغض النظر عن الزوار ٔ�و الرواد

  .ٔ�شهر ما ختلصوش 3فاملوظفني يف ¬ا� �رىث لها، ٔ�ن 

اهرضK ²ىل دار اCٔمل يف Kني اxلوح، وال قرية اCٔمل يف Kني اxلوح، 
، لو مل �كن السلطة إالقلميية، وهباذ (SMIG4)، ال )CNSS3(ال 

املناس8بة ك¤شكرو الس8يد Kامل ٕاقلمي ٕافران Kىل املبادرة الشخصية نتاعو، 
و²�ٔ حبمك �ميت النقابية راين كنبارش مع هاذ العامل، و�متة ٕان شاء هللا يف 

  .التعقHب

  :الس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة لمك الس8يد الوز�ر

الس8يد احلبDب الشو�ين، الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واEمتع الس8يد احلبDب الشو�ين، الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واEمتع الس8يد احلبDب الشو�ين، الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واEمتع الس8يد احلبDب الشو�ين، الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واEمتع 
  :))))تمنية �ج�عيةتمنية �ج�عيةتمنية �ج�عيةتمنية �ج�عيةنيابةعن الس8يدة وز�رة التضامن واملرٔ�ة واCٔرسةوال نيابةعن الس8يدة وز�رة التضامن واملرٔ�ة واCٔرسةوال نيابةعن الس8يدة وز�رة التضامن واملرٔ�ة واCٔرسةوال نيابةعن الس8يدة وز�رة التضامن واملرٔ�ة واCٔرسةوال ((((املدين املدين املدين املدين 

  .شكرا الس8يد الرئDس
  .Øسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Kىل س8يد املرسلني

الس8يد املس�شار احملرتم، ٕاذا سلمنا هبذه اxلو¬ة السوداوية اxيل رمستو 
لهاذ الوضع، هذا فHه ٕادانة للك الس8ياسات مRذ دامئا وللك املتدlلني وللك 

  .املعقولالفاKلني، ؤ�عتقد لDس من 
هناك ٕاشاكالت يف لك قضا± اEمتع، لكن كذ� من إالنصاف ٔ�ن 
حنفظ للك من تدlل يف سابق اCٔ±م والس8نوات البد من �ود، ونقف 
عند �خ]الالت حNH �كون ب¤Hوية اشوية، ولكن احلاالت اÝصوصة يف 

  . دار معينة، هذا ال خيلو مRه ٔ�ي جمال
وع د±ل الطفو� اليوم يف املغرب هو و�لتايل نبغي نقول بcٔن املوض

موضوع جممتعي حقHقي، ؤ�مه مقاربة فHه اxيل كت¤]ج يه املقاربة دامئا الوقائية 
وامحلائية، واxيل كتبدا من اCٔرسة �عتبارها يه ٔ�ول صامم ؤ�ول ش8بكة 
اج�عية لÔٔمان د±ل الطفو�، عندما تقع يف اخ]الالت �كون يه املنبع، مث 

  . ليك يعاجلوا اÝرUاتيcٔيت الناس 
احلكومة كفاKل من بني الفاKلني، عندها رؤية د±لها اxيل جمسدة يف 

ٕاذن اك�ن تصور، اك�ن ". مغرب Uد�ر بcٔطفا÷"اخلطة الوطنية املعروفة بـ 
 2015- 2006معل، اك�ن �راكامت، هاذ اخلطة هذي اxيل موضوKة بني 

 Kىل وا¬د التقHمي عندها مجموKة من اCٔهداف جيب ٔ�ن حتققها، وكهترض
مر¬يل لك س8ن�ني �ريم ٕاىل ت�tع مؤرشات إالجناز والتcٔكد من مدى التقدم 

  .يف حتقHق هذه اCٔهداف
املؤرشات اxيل مقمية Kىل هذا املس8توى، تؤكد �روز جHل Uديد من 

  .اخلدمات واملؤسسات محلاية الطفو�، وهذه مؤرشات ٕاجيابية
اEموKة من اCٔمور اxيل متت Kىل مس8توى إالجراءات، نعطيمك وا¬د 

  :واxيل كتcٔكد بcٔن هناك سعي يف هذا �جتاه
 و¬دات محلاية الطفو�؛  5مت ٕا¬داث  -

                                                 
3 Caisse Nationale de Sécurité Sociale 
4 Salaire Minimum Interprofessionnel Garantie 
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 ٕا¬داث مصلحتني لٕالسعاف �ج�عي املتنقل؛  -
ٕا¬داث lال± التكفل �ل¤ساء واCٔطفال يف مجيع حمامك الرتاب  -

 الوطين؛ 
حضا± العنف،  و¬دة xلتكفل املندمج �ل¤ساء واCٔطفال 75ٕا¬داث  -

 �ملس�شفHات العمومHة واملراكز �س�شفائية اجلامعية؛ 
 ٕا¬داث lال± �س�8ع الوس8يطة �ملدارس؛  -
ٕا¬داث مصل¡ة �ٕالدارة العامة لÔٔمن الوطين حملاربة اجلرمية  -

 �لكرتونية، وlال± اSمع النفيس لÔٔطفال حضا± العنف؛ 
، رشتو لهاذ 14.05ون مالءمة مؤسسات التكفل مع مق]ضيات القان -

 اCٔشاكل؛ 
 تفعيل صندوق التاكفل العائيل محلاية ٔ�طفال الطالق؛  -
التحويالت املالية  "تDسري"توس8يع وKاء املس8تفHد�ن من �ر²مج  -

 املرشوطة �Áمتدرس؛ 
 18مراجعة الحئة اCٔشغال اخلطرية املمنوKة Kىل اCٔطفال ٔ�قل من  -
 س8نة؛
الشغل وال�شغيل  ٕاKداد مرشوع قانون lاص بت¡ديد رشوط -

 املتعلقة �لعامل املزنليني؛
نقطة ار�اكز حملاربة Òشغيل اCٔطفال جبميع املس8تو±ت  43ٕا¬داث  -

 بتعاون مع وزارة ال�شغيل والتكو�ن املهين؛
تنظمي امحلالت الوطنية التحسDس8ية حملاربة Òشغيل الطفالت  -

  .Õçادمات �لبيوت من طرف الوزارة
كتcٔكد بcٔن اك�ن جمهود، لكن �خ]الالت ٕاىل �ٓخره من التدابري اxيل 

  . س�س8متر مادام ٔ�نه �لتقائية كتضعف Kىل مس8توى تدlالت اEمتع العام
  .شكرا

        ::::الس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة لمك اليس اxلبار

        ::::املس�شار الس8يد عبد السالم اxلباراملس�شار الس8يد عبد السالم اxلباراملس�شار الس8يد عبد السالم اxلباراملس�شار الس8يد عبد السالم اxلبار
  . شكرا الس8يد الوز�ر

يف احلقHقة احRا± ما جHناش واعطينا نظرة سوداوية، ولكن النظرة 
وما ن�ساموش احRا . السوداوية فارضة راسها، واقعة، الس8يد الوز�ر

اكس8تقالليني ت¤شوفو ªري اCٔسود، �ٓرى لنا اCٓن شوفوا الواقع، وجنيو 
  . وشوفو ٔ�ش8نو اس8تفدوا الناس

¬داث و¬دات، راه مز±ن تقول يل الو¬دات، ٕا¬داث و¬دات، إ 
ولكن، يش وا¬د ما تDشوفش ووا¬د تيقول  ...ٕا¬داث، ٕا¬داث، ٕا¬داث

ٓ اCٔعور، هو اعور وتيقول لو درت � الرفDسة �ٓ  لو درت � الرفDسة �
ٓ اCٔس8تاذ، �ٓ  اCٔعور، تيقول لو ٕايوا يف ¬لقي تبان، ٔ�را لنا Cٔرض الواقع �

  . الس8يد الوز�ر
اشهر ما ختلصوا، وما عرفRاش حمسوبني  3قرية اCٔمل يف Kني اxلوح 

واش Kىل وزارة اSاlلية؟ واش Kىل الوزارة د±ل التضامن؟ واش 
حمسوبني Kىل يش lريية؟ شوفو احملس8نني يتطوعوا، اكنوا النصارى اكنوا 

عفوا ميسحومه، ... �لني فهيم، قلنا غيدlلوا هلم إالرهاب، وغيدlلوا هلم
دومه مس8يحيني، وßكفرومه، احRا ردينامه لٕالسالم، فني هو الشعار اxيل وßر 

رافعاه احلكومة؟ واxيل يه عندها الطابع إالساليم؟ وKىل اCٔقل اعتانيو 
  . هباذ الناس

عند² فس8يفHطا، قدايم، ²�ٔ ك¤شوف ªري اxيل قدايم، وٕاىل درK ²ىل 
شالكو، راه هاذ الناس اxيل كDشوفوا اكملني، لك وا¬د راه عندو م 

اخلري±ت ٔ�و هاذ اSور د±ل اCٔطفال، راه احRا كنحتفلو هبم امRني كتكون 
الز±رة د±ل س8يد² هللا ينرصو ٔ�و يش مRاس8بة �ش نصورومه يف 

)l’appareil( ىل راس8نا،وكنكذبو حىتK يل كنكذبوxيل كنعكسو واxا ،
  . Kىل اEمتع اxيل تDشوفRا

ٓ الس8يد الوز�ر، ²�ٔ كن¡رت  م التدlل د±�، و ما غناقشوش، واlا، �
Cٔن ٔ�نت كتبوا � ذيك اليش كتقراه، K ²�ٔاáشو، راه الوضعية مكفسة، راه 

  . الناس ما عندمه مالكة، ما عندمه ~سوة، ما عندمه حىت اCٔمن
ٕاذن، خصنا ن¤]فضو �ش Kىل اCٔقل نطبقو التاكفل إالساليم يف هاذ 

س، تDساينوا ٔ�هنم ªري حHث يف مكRا. الشهر املبارك، خنلصو املوظفني
مايش من حزب معني، خصنا جنهزو Kلهيم وجنريو Kلهيم، هذا هو السائد، 

  .كنمتىن �ش ßكون ªالط
  .شكرا الس8يد الرئDس

        ::::الس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسة
  . شكرا

  .تفضل الس8يد الوز�ر

نيابةعن الس8يدة نيابةعن الس8يدة نيابةعن الس8يدة نيابةعن الس8يدة ((((الس8يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واEمتع املدين الس8يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واEمتع املدين الس8يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واEمتع املدين الس8يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واEمتع املدين 
  :))))لتضامن واملرٔ�ة واCٔرسةوالتمنية �ج�عيةلتضامن واملرٔ�ة واCٔرسةوالتمنية �ج�عيةلتضامن واملرٔ�ة واCٔرسةوالتمنية �ج�عيةلتضامن واملرٔ�ة واCٔرسةوالتمنية �ج�عيةوز�رة اوز�رة اوز�رة اوز�رة ا

ال، هو، الس8يد املس�شار، متنDت ما �كوش ªالط، ولكن نcٔكد لمك رامك 
ªالطني، Cٔنه ميل كتاlذوا وا¬د الواقعة د±ل وا¬د املؤسسة يف وا¬د 
اEال معني، و²�ٔ قtل ما ßكون وز�ر، وقtل ما ßكون ²ئب �رملاين، ²�ٔ 

ناطق اxيل كتلكم Kلهيا، ؤ�عرفها شربا شربا، جامKة فاKل مجعوي يف امل 
  .جامKة

�ميكن �كون مشالك يف بعض املؤسسات، هذا يشء، وهاذ املؤسسة 

ال�رشيعية والرقابية احملرتمة، جيب ٔ�ن تنصب Kىل الس8ياسات �ش نقميوها 
يف بعدها الرتايب الوطين، ٔ�ما ٕاال اكن مشلك م]علق مبؤسسة يف جامKة، يف 

وال يف كذا، راه هباذ اxلغة �ش كتلكموا، راه تدينون املنتخبني، Kني اxلوح 
واEمتع املدين، والساكن، والسلطات، وامجليع، ؤ�نمت كذ�، Cٔن هاذ 
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املوضوع خصو يتعاجل Kىل املس8توى اxيل يف احلجم د±لو، اxيل هو مtارش، 
هذي . شيتعلق جبامKة معينة، فهيا وا¬د اSار معينة، املوظفني ما ~يتÕلصو 

ٔ�مور ما كرتقاش ٕاىل مس8توى ٔ�ن �كون عنوان ليك سود صورة لك اجلهود 
  .اليت تبذل Kىل املس8توى الوطين

امسحوا يل، رامك ªالطني، مادام اطرح]و السؤال، واش ªالطني؟ 
تقد�رمك ªالطني، Cٔنه جيب ٔ�ن منزي بني ٕاشاكالت مرتبطة مبواقع حمددة وبني 

سرتاتيجية، فهيا �ود م]داVl، فهيا التقائية س8ياسة معومHة فهيا خطة، فهيا إ 
د±ل العديد من الربامج، وهذا يف تقد�ري ال ميكن ٔ�ن يعترب نقاش ممثر 
وبناء، مث ªادي ندlلوه يف ٔ�مور س8ياس8ية، قضية الربملاين �س8تقاليل، ما 
عندو Kالقة هذا املوضوع، هذي كنتلكمو Kىل الطفو� املغربية، كنتلكمو 

Sىل �ود اK ة و�ود جممتع مدين ومواطنHو�ود س8ياسات معوم �و
وحمس8نني وبk وجممتع، هذا يشء ٕاىل قميناه هبذا املنطق كنكونو تعسفRا Kىل 

  . امجليع
اخ]الالت حمددة يف دور معينة، هذا ما ختلصش، هذا كذا، هاذ 
اليش اك�ن يف مجيع القطاKات، البارح كنا مع الس8يد وز�ر الرتبية الوطنية 

وضوع التعلمي، اكن ٕاشاكل مطروح Kىل بعض الناس، ولكن هذا يشء يف م
وتقHمي الس8ياسة العامة د±ل اSو� ود±ل احلكومة وتدlالت اكفة الفاKلني 
هذا يشء �ٓخر، جيب ٔ�ن ßكون فHه مRصفني وßكون فHه Kادلني حىت �كون 

  .اخلطاب خطاب بناء وخطاب مRتج

        ::::الس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسة
  . شكرا

  . ٕاذن، السؤال الثاين موضوKه وضعية املرٔ�ة القروية
  .اللكمة Cٔ¬د السادة املس�شار�ن، تفضل اليس العريب

        ::::املس�شار الس8يد العريب احملراملس�شار الس8يد العريب احملراملس�شار الس8يد العريب احملراملس�شار الس8يد العريب احملريشيشيشيش
  الس8يد الرئDس،
  الس8يد الوز�ر،

  الس8يدة والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
  . الس8يد الوز�ر، ªري من الطفو� xلمرٔ�ة

  الس8يد الوز�ر، 
خيk املغرب Kىل غرار �يق دول العامل اليوم العاملي xلمرٔ�ة، واïي يعترب 
مRاس8بة س8نوية الس8تحضار البطوالت واملعارك الس8ياس8ية و�ج�عية اليت 

  . lاضهتا ال¤ساء من U�ٔل نيل حقوقهن اكمª Vري مRقوصة وضامن ~رامهتن
tدٔ� وقد نص اSس8تور اجلديد لبالد² يف فصR التاسع عرش Kىل م 

  . املناصفة بني الرUل واملرٔ�ة يف جمال احلقوق واحلر±ت
وٕاذا اكنت املرٔ�ة املغربية قد بدٔ�ت تلمتس طريقها يف جمال ضامن احلقوق 
الس8ياس8ية و�ق]صادية و�ج�عية، فٕان املرٔ�ة القروية الزالت تعاين يف 

  .مصت من خمتلف مظاهر الفقر والهشاشة وKدم املساواة والتعنيف

ذا الصدد، رمست املندوبية السامHة xلتخطيط صورة قامتة Kىل ويف ه
وضعية املرٔ�ة القروية يف ظل ارتفاع معدالت وفHات ا�Cٔات �لقرى مقارنة 
مع نظريهتا �ملدن، ليصل ٕاىل ضعف املعدل، وقV ٔ�مد احلياة، ويف جمال 

 ، هذا فضال عن حمدودية%58التعلمي تبلغ س8بة القرو±ت ªري املتعلامت 
جلوء املرٔ�ة القروية ٕاىل اخلدمات الصحية وKدم املساواة يف اCٔجور بني 
الرUل واملرٔ�ة يف سوق الشغل �لقطاع الفال0، ز±دة Kىل حرمان ال¤ساء 
يف احلق يف �س8تفادة من ٔ�رايض امجلوع وصوال ٕاىل العنف اجلسدي 

  .والنفيس اïي يعرتضهن
دابري الفعلية اليت س�]Õذها ما يه الت: و�ï، الس8يد الوز�ر، سائلمك

  احلكومة الن�شال املرٔ�ة القروية من واقع الفقر والهشاشة اليت تعاين مRه؟ 
وما يه إالسرتاتيجية، الس8يد الوز�ر، اxيل هيcٔهتا احلكومة من U�ٔل 

  ٕادماج املرٔ�ة يف العامل القروي، lاصة يف الشغل؟ 
املس�شار، كنا ت¤متناو واحRا كنا كنمتناو، كام قال الزمHل د±يل، الس8يد 

الس8يدة الوز�رة �كون ¬ارضة معنا، جتاوبنا Kىل إالدماج د±ل املرٔ�ة يف 
اSور ال¤سوية ويف التعاون الوطين، ما مcٓل املرٔ�ة القروية يف هذه 

  املؤسسات اليت نعتربها ٔ�ساس �منية وٕادماج املرٔ�ة القروية؟
ة يف ٔ�جRدة ßمتىن، الس8يد الوز�ر، ٔ�ن �كون ¬ارضة املرٔ�ة القروي

احلكومة، ؤ�ن تتعامل احلكومة مع املرٔ�ة القروية كام تتعامل مع ٔ�خهتا يف 
  .احلوارض

  .وشكرا الس8يد الرئDس

        ::::الس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسة
  . شكرا الس8يد املس�شار احملرتم

  .اللكمة لمك الس8يد الوز�ر، تفضلوا

ن الس8يدة ن الس8يدة ن الس8يدة ن الس8يدة نيابةعنيابةعنيابةعنيابةع((((الس8يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واEمتع املدين الس8يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واEمتع املدين الس8يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واEمتع املدين الس8يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واEمتع املدين 
  :))))وز�رة التضامن واملرٔ�ة واCٔرسةوالتمنية �ج�عيةوز�رة التضامن واملرٔ�ة واCٔرسةوالتمنية �ج�عيةوز�رة التضامن واملرٔ�ة واCٔرسةوالتمنية �ج�عيةوز�رة التضامن واملرٔ�ة واCٔرسةوالتمنية �ج�عية

  .شكرا الس8يد الرئDس
  . شكرا الس8يد املس�شار Kىل هاذ السؤال

مرة ٔ�خرى كنطرح دامئا املوضوع د±ل التضامن احلكويم، ²�ٔ ٔ�س8تغرب 
عندما ٔ�مسع بcٔنه تلحون Kىل الربجمة وتلحون Kىل حضور الوزراء كام لو ٔ�ن 

كويم لDس ٔ�مرا مطلو� xلتواصل Kىل اعتبار ٔ�ن لك وز�ر وز�ر التضامن احل
يف هاذ احلكومة ٕاال وميكن ÷ يتلكم يف ٔ�ي قضية �عتبار املسؤولية 

  . احلكومHة و�عتبار الكفاءة واخلربة اxيل �متتع هبا اكفة ٔ�عضاء هذه احلكومة
ف��، الس8يد املس�شار احملرتم، قلت يف اlCٔري وا¬د ال�م �م 

U ىل غرار ٔ�خهتا يف العاملK لقضية د±ل ٔ�ن �متتع املرٔ�ة القرويةx دا، ٔ�رشمت
احلرضي، ٔ�نمت تقرون هبذا التقدمي ٔ�ن هناك جمهود Kىل املس8توى احلرضي، 
طبعا مايش هاذ احلكومة، احRا مايش Kىل هاذ الغرور ٔ�و هاذ الصلف ٔ�ننا 

¬د²، ال، لكن ننكر ما قامت به احلكومات السابقة، وندعي ٔ�نفس8نا ٔ�ننا و 
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  . مرة ٔ�خرى إالنصاف يشء �م Uدا
يف املوضوع د±ل املرٔ�ة بصفة Kامة واملرٔ�ة القروية، ميكن س�لو 
�Kرتاف مكغاربة ٔ�ن بالد² من بني اSول اxيل ان�هبت مtكرا xلموضوع د±ل 
متكني املرٔ�ة اق]صاد± وس8ياس8يا واج�عيا بوا¬د اEموKة ~برية من 

رش Uال� امل= واحلكومات املتعاقtة واEمتع املدين، الس8ياسات اxيل �
  . واكفة تدlالت اEمتع د±لنا، لرمبا التمنية الÊرشية مكبادرة من بني جتلياهتا

لرمبا اك�ن تدابري ٔ�خرى م]عددة، تlٔcذ طابع ٕاسرتاتيجيات ميكن شريو 
�ٔcٔكد هاذ املسcيل ~يxلبعض مهنا اx .� ال يف املوضوع �ق]صادøج�عي م

والتضامين، اليوم اك�ن ٔ�رقام تؤكد التقدم د±ل الس8ياسات احلكومHة يف 
متكني املرٔ�ة القروية ونقلها ملس8توى معني من العDش ٔ�فضل ومن الكرامة 

  .ٔ�فضل
املبادرات املقاوالتية اïاتية والتعاونية وامجلاعية، عرفت وا¬د التحسن 

، اليوم وصلنا لــ 1990ونية يف تعا 90~بري، حبيث اليوم عند² تقريبا حوايل 
امرٔ�ة، ك�ش8تغل يف لك  25.252، تضم يف عضو�هتا 2012س8نة  1213

املياد�ن د±ل �ق]صاد �ج�عي والتضامين، وهذا رامك تبعتو وا¬د 
اEموKة من الربامج ٕاKالمHة اليت ك�سلط الضوء Kىل هذه الظاهرة واxيل 

ٕالحلاق الشامل والتبعية الاكمx Vلزوج كتبني انتقال املرٔ�ة القروية من ¬ا� ا
  . د±لها يف املعDش د±لها اليويم ٕاىل وجود نوع من اÁمتكني و�س8تقالل

تDسري ولوج املرٔ�ة القروية xلموارد واCٔمالك العقارية، وذ� متاش8يا مع 
التطور اïي عرفه جمال حقوق املرٔ�ة ببالد² هبدف متكني ال¤ساء من 

ٕ�خواهنن الرUال يف ٕاطار طبعا ما يتعلق �لعمليات �س8تفادة ٕاسوة 
العقارية اxيل كتجري Kىل بعض اCٔرايض امجلاعية، هنا اك�ن ٔ�يضا ٔ�رقام �مة 

ال¤ساء : مت اختاذ تدابري يف هذا الشcٔن شري مهنا فقط: ومؤرشات جHدة
متكن من �س8تفادة من مtلغ  2011السالليات Kرب �راب اململكة lالل 

من ذوايت  29.253ٔ�لف، مشل  350مليون درمه و 81ٕاىل مايل وصل 
  . احلقوق

  .اك�ن ٔ�رقام ٔ�خرى �مة ٕان شاء هللا يف التعقHب

        ::::الس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسة
  .شكرا

  .� تعقHب اليس العريب؟ تفضلاهن

        ::::املس�شار الس8يد العريب احملراملس�شار الس8يد العريب احملراملس�شار الس8يد العريب احملراملس�شار الس8يد العريب احملريشيشيشيش
  الس8يد الوز�ر، 

احRا يف احلقHقة ميل قلنا ٕاسوة بcٔخهتا يف العامل القروي احRا ما 
ت¤شوفوش زعام، رصا¬ة، الس8يد الوز�ر، اك�ن يش جمهود ~بري Kىل 
مس8توى يعين احلرضي فò خيص �ه�م د±ل احلكومة ٕ�دماج املرٔ�ة 
و�عتناء �ملرٔ�ة çلك، ت¤شوفو اك�ن وا¬د التقصري ~بري، وهاذ اليش 

ىت Kىل مس8توى التعيRDات يف املناصب السامHة، الس8يد الحظناه ح

الوز�ر، احRا مسعنا ذاك اÁهنار الس8يدة الوز�رة تتقول بcٔنه يف املنصب د±ل 
ساء، واش احRا يف  2، فهيم 42املد�ر العام د±ل التعاون الوطين تقدموا 

  د±ل ال¤ساء؟ ما عند²ش الكفاءات؟  2املغرب اكمل عندª ²ري 
من  19تنقولو، الس8يد الوز�ر، احRا ابغينا ªري طبقا xلفصل  احRا اxيل

اSس8تور اxيل تD]لكم Kىل املناصفة، احRا دا� حىت ذاك املناصفة بني املدينة 
وبني البادية ما اكيناش، احRا حىت ذاك املناصفة اxيل ابغينا احلكومة تعطهيا 

  . الظمل والقهر ïاك املرٔ�ة القروية اxيل يه يف احلقHقة تعاين Ø�ٔشع يعين
وتصور معي، الس8يد الوز�ر، اCٔس8بوع اxيل فات امرٔ�ة يف البادية 
عضاهتا ªري عقرب ما متكRوش �ش يوصلوها xلمس�شفى، Cٔن حىت ذاك 
املس�شفى القريب واحمليط �ٕالقلمي ميل امشاو قالوا هلم ما عند²ش اCٔدوية 

Rاس، ما Uات فني اxيل ممكن �كون مضادة لهاذ السموم، خصها ينقلوها ملك 
  . توصل ملكRاس حىت اكنت توفت

كذ� Cٔن اك�ن تقصري ~بري، الس8يد الوز�ر، يف املرٔ�ة القروية، Cٔن ميل 
Uل يف اSار واملرٔ�ة اكتلقى املرٔ�ة �قا ك�سقى، �قا املرٔ�ة ميل كمتيش عند الر 

يعين كتقوم جبميع اCٔمور يف البادية، ويه فهيا مسخرة لكيش Zٔهنا Uات 
  . Uل عبادة الراUل يعين يف العامل القروي، هاذ اليش مايش معقولمن �ٔ 

اCٔوراش اxيل مف]و¬ة Kىل مس8توى العامل القروي، ما شفRاش بcٔن 
احلكومة دارت يش جمهود وlلقت مRاصب الشغل لهاذ ال¤ساء يف العامل 
القروي �ش تدجمهم و�كون حىت املرٔ�ة عندها سلطة، �ميكن لها تتلكم Cٔهنا 

  .ك�ش8تغل
  .هذا هو اxيل ابغينامك، الس8يد الوز�ر، يعين تد�روها يف اCٔجRدة د±لمك

        ::::الس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسة
  . شكرا الس8يد املس�شار

  .اللكمة لمك الس8يد الوز�ر

نيابةعن الس8يدة نيابةعن الس8يدة نيابةعن الس8يدة نيابةعن الس8يدة ((((الس8يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واEمتع املدين الس8يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واEمتع املدين الس8يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واEمتع املدين الس8يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واEمتع املدين 
  :))))�ج�عية�ج�عية�ج�عية�ج�عيةوز�رة التضامن واملرٔ�ة واCٔرسةوالتمنية وز�رة التضامن واملرٔ�ة واCٔرسةوالتمنية وز�رة التضامن واملرٔ�ة واCٔرسةوالتمنية وز�رة التضامن واملرٔ�ة واCٔرسةوالتمنية 

  .شكرا الس8يد الرئDس
هو ~يظهر يل، الس8يد املس�شار، ملا شكرت � يعين إالشارة xلعامل 
احلرضي تنادم معك احلال، وKاود رجعيت �ش تقول بcٔن حىت يف العامل 

  . احلرضي ما اك�ن والو، ٕاذن خرجRا من العامل القروي xلعامل احلرضي
، احلكومات مايش مسؤو� �زول Kىل ٔ�ية ¬ال يف اSميقراطيات احملرتمة

النظارات السوداء xلمعارضة ليك تلÊس نظارات خرضاء ٔ�و وردية، لDس 
  . هذا مطلو� مRا

حنن نقدم معطيات، نقدم س8ياسات، رشح معطيات، ميكن ٔ�ن تؤكد 
ٔ�ن ما حنن بصدده يف املسار إالجيايب، فHه الرتامك إالجيايب، ٔ�رشت xلموضوع 

  .ٔ�عطينا بعض اCٔرقام لرمبا تفHد يف هاذ �جتاه د±ل اخلدمات اCٔساس8ية،
يف املوضوع د±ل اÁمتدرس، بال ما ن¤ىس طبعا كنتلكمو اليوم Kىل 
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~س8ياس8ية معومHة هتم، وتعرفون ٔ�رقا�ا، العامل القروي  "املغرب اCٔخرض"
بوا¬د اEموKة من املاكسب اليت جيب ٔ�ن �راقب وتتابع و�مثن انعاكسها 

ذي ٕاسرتاتيجية خضمة و�ع�د اxيل فهيا املرٔ�ة القروية، هٕاجيايب Uدا Kىل ا
  .~بري Uدا كام تعرفون

Òشجيع متدرس الف]اة القروية عندو Kالقة �ملوضوع، Cٔن تcٔهيل املعرفة 
  . ود±ل اSراسة من ٔ�مه املداlل د±ل اÁمتكني

دور الطالبة، هذا  450مرشوع مه بناء تقريبا وجتهزي دور  450ٕاجناز 
ف]اة، هذا رمق مايش  10.000املكسب اxيل اليوم تقريبا ~سRÊا وا¬د وا¬د 
  . ساهل

مرشوع مRدمج  1500لكن يف اجلانب الصحي، مت ٕاجناز حوايل 
ٔ�لف امرٔ�ة يف العامل القروي، هذي س8ياسات لها  160اس8هتدفت حوايل 
  . انعاكسات ٕاجيابية

ٕاىل ªري ذ� يف موضوع د±ل الكهربة اCٓن، واEهود اxيل ~يمت يف 
الكهربة القروية، املوضوع د±ل املياه الصاحلة، هذي ٔ�رقام مايش احRا 
كنقولوها، مايش احRا اxيل در²ها، ما بذل يف موضوع الكهربة القروية ٔ�ال 
ينعكس Kىل حتسني ظروف DKش املرٔ�ة القروية؟ من ينفي هذا جيادل 

  . يعين بغري حق
فلهذا، lليو² خنرجو من هاذ اxلغة د±ل احلكومة �رى لك يشء يعين 
وردي واملعارضة �رى لك يشء ٔ�سود، هاذ اxلغة اليوم ال تقRع ٔ�¬دا، حنن 
مطالبون ٔ�ن ßكون مRصفني، ٔ�ن ßمثن إالجيابيات ون¤]قد مبوضوعية ونتقدم 

  . ٕاىل اCٔمام
  .شكرا

        :الس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسة
  . د الوز�رشكرا الس8ي

  . مبا ٔ�ن الس8يد وز�ر الصناKة التقليدية ªري موجود، فcٔرفع اجللسة
  . شكرا

تفضل،  الهما عندáش مراسV، ±... ما اكي¤ش وز�ر الصناKة التقليدية
  . ه ٔ�لقي السؤالالتفضل اØسط السؤال، ±

        ::::املس�شارة الس8يدة لطيفة الزيوايناملس�شارة الس8يدة لطيفة الزيوايناملس�شارة الس8يدة لطيفة الزيوايناملس�شارة الس8يدة لطيفة الزيواين
الوز�ر غيجي يف هناية اجللسة، يف احلقHقة وقع ارتباك، Cٔنه قلتو لنا 

  .]ظر ٔ�نه ٕاما يعتذر ٔ�و يد�ر يش وا¬د ~ينوب Kليه¤ كنت كن 

        ::::الس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسة
  .املهم راه غي�اوب يف بالصتو الس8يد وز�ر العالقات مع الربملان

        ::::املس�شارة الس8يدة لطيفة الزيوايناملس�شارة الس8يدة لطيفة الزيوايناملس�شارة الس8يدة لطيفة الزيوايناملس�شارة الس8يدة لطيفة الزيواين
  . مايش مشلك... Kاود يل التوقHت

صناKة احلرفHة هو من القطاKات ٕاذن ٔ�ذ~ر يف احلقHقة بcٔن قطاع ال 

إالنتاجHة �لبالد، ويف املايض كنعرف بcٔنه تدارت وا¬د اSراسة من U�ٔل 
  .الوقوف Kىل نقط الضعف ونقط القوة يف هذا القطاع

من U�ٔل جتاوز نقط  2015تبلورت Kىل ٕا"ر هاذ املسائل رؤية 
ومن الضعف ومن U�ٔل الرفع من مس8توى إالنتاج د±ل الصناKات احلرفHة 

  . U�ٔل تطو�رها، ٕاىل ªري ذ�
من نقط الضعف اليت مت الوقوف عندها، �ٕالضافة ٕاىل املشالك د±ل 
الب¤Hة التحتية وال�سويق، ٕاىل ªري ذ�، نقطة م]علقة �البتاكر والتصممي، 

  .�ه�م مب�ال التصممي و�بتاكر 2015وU �ïاء يف رؤية 
ناو ٔ�ن الوز�ر املهمت �لقطاع ٔ�نه سؤالنا، الس8يد الوز�ر، ولو ٔ�ن كنا كنمت 

  .�كون ¬ارض معنا، هو ٔ�"ر هاذ التصممي يف الواقع احلريف xلحرفHني
  .وشكرا الس8يد الوز�ر

        ::::الس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة لمك الس8يد الوز�ر

نيابةعن الس8يد نيابةعن الس8يد نيابةعن الس8يد نيابةعن الس8يد ((((الس8يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واEمتع املدين الس8يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واEمتع املدين الس8يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واEمتع املدين الس8يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واEمتع املدين 
  :))))التقليديةالتقليديةالتقليديةالتقليديةوز�ر الصناKة وز�ر الصناKة وز�ر الصناKة وز�ر الصناKة 

  .شكرا الس8يد الرئDس
  .شكرا الس8يدة املس�شارة احملرتمة

تؤكد احلكومة يف جواهبا Kىل هذا السؤال بcٔن معلية التصممي ٔ�و lلق 
ÒشكHالت Uديدة xلمنت�ات، Òشلك ¬لقة هامة مضن سلسl Vلق القمية 
املضافة، فالزبون ¬اليا يف ¬اUة لDس فقط ملنتوج يعكس الهوية والرتاث 

يق xلصناKة التقليدية املغربية، وٕامنا كذ� ملنتوج ٕ�ماكنه التcٔقمل مع العر 
م]طلبات السوق ؤ�مناط �س8هتالك، lاصة عندما يتعلق اCٔمر �الس8ت�ابة 

  . لطلبات معينة يف جمال ا�Sكور ٔ�و التcٔثDث ٔ�و الزتيني
ومن هذا املنطلق، فٕان ٕاسرتاتيجية �منية الصناKة التقليدية ٔ�عطت 

  . ٔ�مهية lاصة مضن حماورها لعنرص الت�ديد وتنويع املنت�ات املعروضة
وجتس8يدا لهذه إالسرتاتيجية، فٕان وزارة الصناKة التقليدية نفذت 
�ر²مج معل لفائدة الصناع التقليديني، حHث وضعت رهن ٕاشارهتم مجموKة 

ت لتصاممي مRت�ات Uديدة، يمت ٕاجنازها حتت ٕارشاف مصممني ÒشكHال
مرموقني بتعاون مع صناع معلمني، ولهذا الورش ٔ�هداف م]عددة ٔ�مهها lلق 
دينامHة يف ٔ�وساط الصناع وحتسDسهم بcٔمهية ٕادlال بعد التصممي يف معلية 

  .إالنتاج
وجHه كام ٔ�ن هذا التوUه �ريم ٕاىل تعبئة املصممني واملبدKني لتوحHد وت

 .�ودمه حنو موضوع الت�ديد و�بتاكر يف الصناKة التقليدية
مجموKة  15وقد ٔ�دت اجلهود املبذو� يف هذا إالطار ٕاىل ٕاجناز حوايل 

من ÒشكHالت لتصاممي مRت�ات مهت بعض فروع الصناKة التقليدية، مهنا 
احليل واخلشب والعرعر والن¡اس8يات وال¤س8يج التقليدي واحلديد املطروق 
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  . xلباس التقليدي واخلزف والفÕار واجلk واملصنوKات النباتيةوا
وتدو�ن هذه التصاممي وÒسهيل معلية ٕاKادة ٕانتا�ا من طرف الصناع 
يمت تضميهنا يف دالئل وبطاقات تقRية تضم معلومات تقRية حول لك مRتوج 
من حHث ٔ�بعاده وجحمه وشلكه الهنديس، �ٕالضافة ٕاىل معلومات حول 

  .شاركني يف ٕاجناز هذه التصامميالصناع امل 
وxلوقوف Kىل نتاجئ هذا الورش، يمت ¬اليا ٕاجناز دراسة تقHميية ملا مت 
ٕاجنازه xلوقوف Kىل نتاجئ هذه التجربة واقرتاح مقاربة Uديدة يف هذا اEال، 
xلرفع من تنافس8ية مRتوج الصناKة التقليدية ليمتكن من التcٔقمل �س8مترار مع 

غريات توس8يع ٔ�رضية رواUه وحتسني مداخHل الصناع م]طلبات السوق وم]
التقليديني، �عتبار هذا العنرص يبقى الهدف الرئDيس Ýتلف �رامج اSمع 

  .واملوا~بة اليت تقوم هبا اSو� يف هذا القطاع احليوي والهام
  .شكرا الس8يد الرئDس

        ::::الس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسة
  . شكرا

  .هناك تعقHب؟ تفضل الس8يدة املس�شارة

        ::::س�شار الس8يدة لطيفة الزيواينس�شار الس8يدة لطيفة الزيواينس�شار الس8يدة لطيفة الزيواينس�شار الس8يدة لطيفة الزيواينامل امل امل امل 
يف احلقHقة قلت يف سؤايل بcٔن نقط الضعف يف هاذ اEال د±ل ابتاكر 
التصممي، و²�ٔ مكنمتية xلقطاع و�حøة فHه، كنcٔكد Kىل ٔ�ن الضعف مازال، 
 �ٔcادي نذ~ر بوا¬د املسª ن ٔ�وال ما اكي¤ش �س8مترار يف �بتاكر، وهناCٔ

  . ªادي ßرجع xلاميض
ية الس8تRDات ميل اكنت الصناKات احلرفHة xبعة لوزارة التعاون يف بدا

الوطين، اكن عند² وا¬د القسم lاص �لتصممي، هاذ القسم اخلاص 
�لتصممي اكن تيد�ر معلية د±ل التصممي والت�tع، بطبيعة احلال اك�ن عند² 
مصممني اxيل هام معروفني ومشهور�ن Kىل املس8توى الوطين، واك�ن معهم 

ع اxيل هام عندمه وا¬د �¬رتافHة Kالية، لك قطاع Kىل ¬دة واlذ�ن صنا
  . مRو وا¬د

 1983واك�ن عطاء Kىل هذا املس8توى، ولكن ميل زولنا هاذ القسم يف 
�راجعنا، ومت �Kرتاف بcٔنه اك�ن ضعف Kىل مس8توى التصممي، ولكن حىت 

  .¬اليا ذاك اEهود اxيل ~يد�ر هو مومسي
در²ه يف بطاقات، ٔ�ش8نو ªادي يعطينا؟ املس8تفHد ٕاىل در² التصممي و 

~يعطي تصاممي . �SرUة اCٔوىل من التصاممي، اشكون؟ هام املصممني
و~يجي عند الصانع و~يقول ليه صايب يل هاذ البياسة د±ل الفÕار وال 
هذي د±ل اخلشب وال كذا، ٕاىل ªري ذ�، ميل كDشوفها مز±نة ~مييش 

�سخر xلمصمم، هذا ٕاشاكل ~بري، والت اCٓية كDسوقها، ~يويل الصانع ~ي 
  . مقلوبة

يضاف ٕاىل هذا، اxيل زاد معق إالشاكل د±ل التصممي هو ال�سويق، 
وهنا ªادي نف]ح وا¬د . ميل كندويو Kىل التصممي فني غنديوه؟ ال�سويق

يش ... كنعرفوها اكملني، رمبا دارت اشوية من هاذ) MCC5(القوس، 
التصممي، ~ون ªري امشRDا مع هاذ املسائل اxيل ¬اUة ك�ىش مع قسم 

  . وال رجعنا هاذ ٔ�قسام التصممي) MCC(كتد�ر هاذ 
ٕاذن ولينا احRا يف وا¬د املشلك عندو ٔ�بعاد ثالثة، ما قدر²ش حنافظو 
Kىل املوروث الثقايف، Cٔن غتقولوا يل بcٔن حقا راه اك�ن بعض احلرف اxيل 

 احلرف اxيل مس8مترة، احلرف اxيل انقرضت وKاود رديناها، ²�ٔ كنقول �
  . مس8مترة حرفت وما ¬افظناش لها Kىل املوروث الثقايف، هذي وا¬د

ثالثة، ما قدر²ش سوقو، اك�ن . ما قدر²ش منش8يو �لتصاممي بعيد
  . عند² ٕاشاكليات lاصة يف ظل اCٔزمة �ق]صادية

النقائص ٕاذن، السؤال مازال مطروح، الس8يد الوز�ر، وهذي من بني 
  .اxيل خصها Uلسات، الس8يد الوز�ر

  .شكرا

        ::::الس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسة
  . شكرا

  . تفضل الس8يد الوز�ر

نيابةعن الس8يد نيابةعن الس8يد نيابةعن الس8يد نيابةعن الس8يد ((((الس8يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واEمتع املدين الس8يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واEمتع املدين الس8يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واEمتع املدين الس8يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واEمتع املدين 
  :))))وز�ر الصناKة التقليديةوز�ر الصناKة التقليديةوز�ر الصناKة التقليديةوز�ر الصناKة التقليدية

  .شكرا الس8يد الرئDس
ه�م د±لها ª ²�ٔري ابغيت حنيي الس8يدة املس�شارة Kىل ٔ�وال �

واCٓن جيب اßهتاز هذه الفرصة د±ل ٔ�ن هناك يعين . �ملوضوع وإال3رة د±لو
دراسة تقHميية لتفعيل هاذ البعد ال�شاريك �ش �قرتا¬ات د±لمك، ال اxيل 
عندها طبيعة ٕادارية هيلكية �ل¤س8بة xلقطاع ٔ�و اxيل عندها طبيعة اقرتاحHة 

  . نقراض ٔ�و من الضياعمرتبطة بصيانة وحامية ٔ�مور من �
هاذ الفرصة اCٓن اxيل فهيا ورش التقHمي د±ل هاذ العمل، �كون تفاKل 
مtارش يعين �ش تنعكس ٕان شاء هللا ٕاجيا� Kىل مس8تقtل اCٔ±م يف تطو�ر 

  . هذه اCٔمور اليت ال خنتلف حول ٔ�مهيهتا �ل¤س8بة لبالد²
ين تالقاو به يف ٕاذن ٔ�دعومك، سواء ٕاىل شف]و هنا، الس8يد الوز�ر، يع

ٔ�قرب فرصة يف ٕاطار اxلجنة، هذا يشء ممكن وم]اح، شف]و ß�ٔمك lالل 
مذ~ر�مك ٔ�و معلمك �قرتا0 تغنيو هاذ اSراسة التقHميية س8يكون كذ� 

  . يشء مفHد
  .شكرا لمك

        ::::الس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسةالس8يد رئDس اجللسة
  . شكرا الس8يد الوز�ر، وشكر امجليع Kىل مسامهته يف هذه اجللسة

    .ورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسة
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