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  )2013 نومفرب 26( 1435 حمرم 22 الثال4ء: التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
  . لساCرئBس ل الرابع اخلليفة ،الش=يخ ٔ�محدو ادبدا املس
شار: الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
ٕاثنان وثالثون دقFقة، ابتداءا من الساHة الثانية ثالث ساHات و  :التوقFتالتوقFتالتوقFتالتوقFت
  .ثون بعد الزوالثالال و  يةPن الواOقFقة 

   .يةه مZاقشة اVٔس=ئX الشف  ::::Wدول اVٔعاملWدول اVٔعاملWدول اVٔعاملWدول اVٔعامل

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

        ::::ادبدا، رئBس اجللسةادبدا، رئBس اجللسةادبدا، رئBس اجللسةادبدا، رئBس اجللسة    ٔ�محدؤ�محدؤ�محدؤ�محدو    املس
شار الس=يد الش=يخاملس
شار الس=يد الش=يخاملس
شار الس=يد الش=يخاملس
شار الس=يد الش=يخ
من اOس=تور، ووفقا ملقeضيات النظام  100معال بaٔحاكم الفصل 
خيصص اCلس هذه اجللسة Vٔس=ئX السادة  ،اOاhيل Cلس املس
شار�ن

  . املس
شار�ن ؤ�جوبة احلكومة Hلهيا
  .لهدوءتفضلوا هللا خيليمك اشوية دrل ا

ق}ل الرشوع يف تناول اVٔس=ئX الشفهية املدرWة يف Wدول اVٔعامل، 
ٔ�عطي اللكمة �لس=يد اVٔمني ٕالطالع اCلس Hىل ما Wد من مراسالت 

  . وٕاHال�ت
  .اللكمة �لس=يد اVٔمني، تفضل الس=يد اVٔمني

        ::::املس
شار الس=يد عبد ا�لطيف ٔ�بدوح، ٔ�مني اCلساملس
شار الس=يد عبد ا�لطيف ٔ�بدوح، ٔ�مني اCلساملس
شار الس=يد عبد ا�لطيف ٔ�بدوح، ٔ�مني اCلساملس
شار الس=يد عبد ا�لطيف ٔ�بدوح، ٔ�مني اCلس
  .شكرا الس=يد الرئBس
 110.13جملس املس
شار�ن مبرشوع قانون املالية رمق توصلت رئاسة 

  .، واحملال Hىل جملس املس
شار�ن من جملس النواب�2014لس=نة املالية 
مع الربملان،  ات�لعالقكام توصلت الرئاسة مبراسX من الوز�ر امللكف 

خيرب من hاللها اCلس ٔ�نه نظرا اللزتاماته بتقدمي مرشوع القانون التنظميي 
بطريقة �س=يري ا�لجن النيابية لتقيص احلقائق ٔ�مام جلنة العدل  املتعلق

وال
رشيع مب�لس النواب، فٕانه يلمتس تقدمي السؤال املوWه لوزارته م}ارشة 
  .بعد اVٔس=ئX املو�ة لقطاع العدل واحلرrت

كام خيرب اCلس كذ� بطلب الس=يد اVٔمني العام �لحكومة بتaٔجFل 
Wلسة الحقة، وكذا طلب الس=يد وز�ر الش=باب  السؤالني املو�ني ٕاليه ٕاىل

  .والرrضة بربجمة السؤال الفريد املوWه لوزارته يف �ٓخر اجللسة
ٔ�ما �ل¦س=بة لٔ¥س=ئX الشفهية والكeابية اليت توصل هبا جملس 

  :نونرب 26املس
شار�ن ٕاىل §اية يوم الثال4ء 

  سؤª؛ 17: فعدد اVٔس=ئX الشفهية -

  . ال وا»دسؤ : Hدد اVٔس=ئX الكeابية -
  .شكرا الس=يد الرئBس

        ::::الس=يد رئBس اجللسةالس=يد رئBس اجللسةالس=يد رئBس اجللسةالس=يد رئBس اجللسة
  . شكرا الس=يد اVٔمني

  .تفضيل، تفضيل... 100وطبقا ملقeضيات املادة 

        ::::املس
شارة الس=يدة زبيدة بوعياداملس
شارة الس=يدة زبيدة بوعياداملس
شارة الس=يدة زبيدة بوعياداملس
شارة الس=يدة زبيدة بوعياد
  .شكرا الس=يد الرئBس

  .®سم هللا الرمحن الرحمي
  الس=يد الوز�ر،

  ٕاخواين املس
شار�ن،
امة �لحكومة، لقد مرت Hليه يف ٕاطار نقطة نظام، وسؤالنا لٔ¥مانة الع

  .تقريبا س=نة ونصف Hىل هذا السؤال، ودامئا يؤWل
  .ٔ�وال، ٔ�س=ئلتنا لٔ¥مانة العامة �لحكومة ال متر هنائيا

4نيا، Hىل الس=يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان ٔ�ن ي³ت يف هذه 
امة ٔ¥مانة العلاملسVٔ ،¶ٔaنه ال ميكZنا ٔ�ن نؤWل يف لك مرة ٔ�س=ئX موضوHة 

 . �لحكومة
 .شكرا

    ::::الس=يد رئBس اجللسةالس=يد رئBس اجللسةالس=يد رئBس اجللسةالس=يد رئBس اجللسة
  . شكرا الس=يدة املس
شارة، لقد جسلت املالحظة

احZا توصلنا �لرسا¶ من طرف الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان 
  . من W�ٔل تaٔجFل السؤال جللسة الحقة

من النظام اOاhيل، توصلت الرئاسة  128اVٓن، طبقا ملقeضيات املادة 
  . ب ٕا»اطاتطل) 8(بPن 

  .اللكمة �لفريق احلريك، تفضل الس=يد املس
شار

        ::::املس
شار الس=يد عبد امحليد السعداوياملس
شار الس=يد عبد امحليد السعداوياملس
شار الس=يد عبد امحليد السعداوياملس
شار الس=يد عبد امحليد السعداوي
  .شكرا الس=يد الرئBس

  السادة الوزراء،
  ٕاخواين املس
شار�ن،

إال»اطة دrلنا اليوم ختص ما ٔ�قدمت Hليه احلكومة مشكورة خبصوص 
اÃVٔر إالجيايب ووقع ، واليت اكن لها 2011ٕاعفاء املتaٔخرات الرضيF³ة ما ق}ل 

Hىل نفوس املواطنني، ٕاال ٔ�ننا الحظنا ٔ�ن هذا إالعفاء مل Äشمل قطاHات 
Èمة لها Hالقة �لتحصيل، وميكهنا ٔ�ن تدر مداhل Èمة خلزينة اOو¶ ٕاذا 

، ومت متديدها 2014مشلهتا هذه إالعفاءات، وتضمهنا القانون املايل لس=نة 
كن لك امللزمني ب
سوية وضعيهتم حىت �مت 2014ٕاىل §اية هناية دجZرب 

اجلبائية جتاه خزينة اململكة، مبا فهيم املوضوع اخلاص كذ� اÏي س=بق ؤ�ن 
Ã�ٔر�ه املتعلق �لواك¶ الوطنية �لمÒافظة العقارية واملسح العقاري 
واخلرائطية، واليت من هذا املنرب Óشكر الس=يد املد�ر العام �لمÒافظة 

يب حىت �س=ىن لعدد Õبري من املواطنني �سوية العقارية Hىل تعامÔ إالجيا
عقاراهتم وحتفFظ بناrهتم، وجسلت ارتيا»ا ÓسF³ا لعدد Õبري من املواطنني 
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  . وصغار املنعشني العقاريني Hىل »د سواء
ٕاال ٔ�ن هذه املبادرة، الس=يد الرئBس، مع اكمل اVٔسف واملدة الزمZية 

هتم، مما ٔ�دى ٕاىل حرمان اليت خصصت لها مل �سمح لعدد Õبري ل
سوية وضعي
  . خزينة اململكة من اس=تÞالص م}الغ Èمة

وٕاننا، يف الفريق احلريك، نؤكد Hىل رضورة متديد هذه الفرتة لت¦هتßي 
بدل الس=نة احلالية، حىت ãمتكن رشحية واسعة من  �2014هناية س=نة 

املواطنني واملنعشني العقاريني من �سوية وضعيهتم والقFام بتحفFظ م}اäهيا، 
Vٔن املدة السابقة نعتربها §ري اكفFة نظرا لكرثة املساطر وطول إالجراءات، 
و�لتايل س=تكون ªس=تفادة مزدوWة بني املواطنني واOو¶ من hالل 

  .الواك¶ الوطنية �لمÒافظة العقارية
  .شكرا الس=يد الرئBس

        ::::الس=يد رئBس اجللسةالس=يد رئBس اجللسةالس=يد رئBس اجللسةالس=يد رئBس اجللسة
  . شكرا �لس=يد املس
شار

واش من بعد ... يف ٕاطار طلب إال»اطةاللكمة اVٓن �لفريق اOس=توري 
  إال»اطات وال تWٔaلت؟ 

اللكمة اVٓن لفريق التجمع الوطين لٔ¥حرار، تفضل الس=يد املس
شار 
  .احملرتم

        ::::املس
شار الس=يد حسن سليغوااملس
شار الس=يد حسن سليغوااملس
شار الس=يد حسن سليغوااملس
شار الس=يد حسن سليغوا
  .شكرا الس=يد الرئBس

  الس=يد الوز�ر،
  زماليئ اVٔعزاء،

حبريق ٔ�تدhل اليوم VٔحFط جملس=نا املوقر حبدث طارئ، يتعلق اVٔمر 
حمل �لبيع ®سوق �ب اجلياف برتاب جامHة املشور  È323ول ٔ�ىت Hىل 

فاس اجلديد، وذ� صبيÒة يوم الثال4ء املايض، حFث اس=تفاق الساكن 
Hىل هذا احلريق اÏي جعل السلطات احمللية وإالقلميية والوالئية وخمتلف 

Fث �توا ا�Vٔزة اVٔمZية والوقائية يف »ا¶ طوارئ قصوى مبدينة فاس، ح 
تò ا�ليX جمند�ن ٕالطفاء احلريق ومواساة الت�ار وHائالهتم املترضرة من 

  .ته الاكرثة �لك ما حتمÔ اللكمة من معىناه
وٕاذ Óشكر من Wديد اكفة السلطات مبختلف ٔ��زهتا مبدينة فاس ا�Ïن 
ٔ��نوا Hىل وطنية Hالية وجشاHة وا»رتافFة Õبريتني، مكZهتم من جتنب وقوع 

rرية  حضاhVٔث �رشت هذه اFواهئم لهذا احلريق املهول، حeرشية، �ح®
 ù323جر وهو ما يعين  323اتصاالهتا مع الباHة املترضر�ن والبالغ Hددمه 

ٔ�رسة، وقامت مبواساهتم وWلست ٕاüهيم لالس=ûع هلم من W�ٔل البحث Hىل 
بني ٔ�ن احللول املمكZة ٕالHادة ٕادجمامه يف سò الت�ارة من Wديد، ٕاال ٔ�نه ت 

Ïا، . ٕاماكنيات امجلاHة والت�ار املنكوبني ال ميكهنم لو»دمه »ل املشلك
ٔ�صبح من املس=تع�ل تدhل احلكومة �لبحث عن موارد ٔ�خرى من hالل 

  .تفعيل صندوق ماكحفة �4ٓر الكوارث الطبيعية

  الس=يد الرئBس، 
من �ب املسؤولية، نطالب احلكومة، Hرب هذا الصندوق، احeواء اكرثة 

�ب اجلياف بفاس وتعويض الباHة املنكوبني، خصوصا ؤ�هنم §ري  سوق
مؤمZني Hىل حمالهتم، فaٔصبحوا ال حول وال قوة هلم، م
رشد�ن، مدينني 

  .لٔ¥بناك وHا¶ Hىل اCمتع
Ïا، ومن هذا املنرب، ٔ�طلب من الس=يد رئBس احلكومة مشكورا، ويف 

ء الت�ار املنكوبني ٔ�قرب اWٓVال، تعيني عضو من احلكومة لالجûع هبؤال
وªس=ûع ٕاüهيم ودراسة ٕاماكنية تaٔهيل هذا الصندوق ٕاعامال �لمقاربة 
ªجûعية وإالÓسانية وãكرÄس مفهوم إالدارة املواطنة، ٕاهنا ٕارادة اCمتع 

  . الفايس �لك مكو�ته الس=ياس=ية وامجلعوية
. �ٓين وس=نعود لهذا املوضوع اVٔس=بوع املق}ل ٕان شاء هللا يف ٕاطار سؤال

 .شكرا الس=يد الرئBس

        ::::الس=يد رئBس اجللسةالس=يد رئBس اجللسةالس=يد رئBس اجللسةالس=يد رئBس اجللسة
  . شكرا الس=يد املس
شار احملرتم

  .اللكمة اVٓن لفريق التÒالف ªشرتايك، تفضل الس=يد املس
شار

        ::::املس
شار الس=يد عبد ا�لطيف ٔ�معواملس
شار الس=يد عبد ا�لطيف ٔ�معواملس
شار الس=يد عبد ا�لطيف ٔ�معواملس
شار الس=يد عبد ا�لطيف ٔ�معو
  .شكرا الس=يد الرئBس

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

ملان املغريب بذÕرى تaٔسBسه امخلس=ي¦Fة، واس=متع البار»ة، احeفل الرب 
نواب اVٔمة يف غرفيت الربملان ٕاىل الرسا¶ امللكFة الهامة، واليت خلصت ٔ�و 

  ...ٔ�عطت وصفة اكمX �لتجربة ومنو وتطور

        ::::الس=يد رئBس اجللسةالس=يد رئBس اجللسةالس=يد رئBس اجللسةالس=يد رئBس اجللسة
ولكن اشوية دrل الهدوء، اشوية دrل الهدوء، احملاد4ت الثنائية يه 

  . صداع يف القاHةا�يل كتÞيل اشوية ال
  .تفضل الس=يد املس
شار

        ::::املس
شار الس=يد عبد ا�لطيف ٔ�معواملس
شار الس=يد عبد ا�لطيف ٔ�معواملس
شار الس=يد عبد ا�لطيف ٔ�معواملس
شار الس=يد عبد ا�لطيف ٔ�معو
اليت ٔ�عطت وصفة شامX واكمX لتطور التجربة اOميقراطية املغربية Hرب 

  .س=نني
هذه الرسا¶ اليت و�ت يف وقت يوWد فFه صاحب اجلال¶ �لوالrت 

التجربة  املتÒدة اVٔمر�كFة، حFث ٔ�عطى اOليل القاطع Hىل ٔ�ن هذه
اس=تمكلت رشوطها لتكون منوذجFة Hرب العامل، وبaٔن هذه التجربة قادرة 
بفعل مضامFهنا وتصممي لك املغاربة Hىل ٕاجنا�ا ويف مقدمهتم Wال¶ املò ٔ�ن 

فالحظنا Õيف . ãكون ٔ�داة »امسة يف لك ما حييط �ملغرب من مZاورات
لعدا¶ و»دتنا  تعاملت القوى العظمى ٕ�عطاء مصداقFة الغري املرشوطة

  .الرتابية اليت ٔ�صبحت جزءا من هذه التجربة اOميقراطية
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 X«لينا ويثقل اكهلنا مبسؤوليات جسام، يف ظل املرH ٕان هذا يطرح
  .ªنتقالية اليت حنن مازلنا بصددها

يف الرسا¶ امللكFة البار»ة، ٔ�كد Wال¶ املH òىل ٔ�ن املر»X ال
رشيعية 
ة، جيب ٔ�ن ãكون ٔ�ساسا ملنظور املس=تق}ل لضامن احلالية يه والية تaٔسBس=ي

ٕاجناح معركة اOميقراطية يف هذا الب�، ف�aٔكد ٕ�حلاح Hىل مجيع الربملانيني ٔ�ن 
�كونوا Hىل اس=تعداد لرحب هذا الرهان، Hىل ٔ�ساس م}ادئ واحضة جسلها 
Wال¶ املò يف رسالته، الزناهة وروح املسؤولية، التعاون الهادئ مع 

  . احلكومة
هذا التوجFه يلزمZا ويلزم النخب الس=ياس=ية، مبا فهيا النخب الربملانية 
واحلكومة كذ�، ٔ�ن نعيد النظر مجيعا يف ÕيفFة التعامل ونظام ªش=تغال 
يف رفع هذا التÒدي وٕاجناح مر»X التaٔسBس النطالق مغرب دميقراطي 

Oفاع عن مصاحله بني اOىل �سويق واH ديد، »امس يف مصريه، قادرWول .  
  .وشكرا

        ::::الس=يد رئBس اجللسةالس=يد رئBس اجللسةالس=يد رئBس اجللسةالس=يد رئBس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة اVٓن �لفريق الفFدرايل، تفضل الس=يد املس
شار

        ::::املس
شار الس=يد عبد الرحمي الرماحاملس
شار الس=يد عبد الرحمي الرماحاملس
شار الس=يد عبد الرحمي الرماحاملس
شار الس=يد عبد الرحمي الرماح
  .®سم هللا الرمحن الرحمي

  الس=يد الرئBس،
  السادة الوزراء، 

  الس=يدة والسادة املس
شار�ن،
وار ªجûعي موضوع إال»اطة دrلنا يف الفريق الفFدرايل، تتعلق �حل

مفن املفروض ٔ�ن يمت احلوار ªجûعي واملفاوضات . واملفاوضات الثالثية
الثالثية اVٔطراف مرتني يف الس=نة، يف شهر ٔ��ريل ق}ل احeفال الطبقة 
العامX بعيد الشغل يف فاحت ماي، ويف شهر ش=ت¦رب ق}ل بداية مZاقشة 

، وهو ما مل يمت hالل القانون املايل قصد ٕاعطاء و�ة نظرها يف املوضوع
سواء �ل¦س=بة Oورة ٔ��ريل ٔ�و Oورة ش=ت¦رب، كام مل يمت �ل¦س=بة  2012س=نة 

وهو ما ٔ�كد Hليه الفريق الفFدرايل طوال هذه الفرتة، Oورة ٔ��ريل املاضية، 
  . وظلت دعوتنا بدون جواب

، واحلكومة يف Óسخهتا اجلديدة، 2013اVٓن، وحنن يف هناية شهر نومفرب 
احلوار ªجûعي واملفاوضات الثالثية اVٔطراف مل تنطلق بعد رمغ الزال 

  .الظرفFة الصعبة اليت متر هبا الطبقة العامX مبختلف مكو�هتا
  :ونعترب

ٔ�ن احلوار الثاليث اVٔطراف لBست � ٔ�مهية من الناحFة : ٔ�وال  -
  ªجûعية فقط بل من الناحFة ªقeصادية ومن حFث مZاخ اVٔعامل؛

كام ٔ�ن احلوار القطاعي Hىل مس=توى القطاع العام واملؤسسات  :4نيا -
العمومFة وامجلاHات احمللية، ي¦}غي ربطه �لس=ياسات والربامج القطاعية، وٕاال 

 سBمت هتمBش العنرص ال³رشي ٔ مه مكون يف معلية التمنية؛

كام يتطلب اعûد احلوار Hىل مس=توى اجلهات، وي¦}غي ربطه : 4لثا -
 املوسعة؛ بaٓفاق اجلهوية

والعمل Hىل اعûد املفاوضات امجلاعية وتفعيل اتفاقFة الشغل : رابعا -
من اOس=تور، وكذا ٕاجياد »لول  8امجلاعية كام نص Hىل ذ� الفصل 

 لزناHات الشغل القامئة؛

كام يتطلب العمل Hىل ا»رتام احلرrت النقابية اليت ٔ�صبحت : hامسا -
رة الرتاجع Hىل ªقeطاع من تعBش ضيقا واخeناقا §ري مس=بوقني، ورضو 

 ٔ�جور املرضبني؛

كام يتطلب العمل Hىل ا»رتام قانون الشغل وقانون : سادسا -
الصندوق الوطين �لضامن ªجûعي، فال يعقل م$ال ٔ�ن يقيض العامل ٔ�زيد 

س=نة يف العمل ؤ�ن يمت حرمانه من تقاHد ٔ�سايس م$ل ما هو »ال  40من 
 750 اÏي يصل Hددمه ٕاىل مس=تÞدمو ؤ�طر صندوق القرض الفال%

 .»ا¶
 .شكرا

        ::::الس=يد رئBس اجللسةالس=يد رئBس اجللسةالس=يد رئBس اجللسةالس=يد رئBس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة اVٓن �لفريق ªشرتايك

        ::::املس
شار الس=يد املس
شار الس=يد املس
شار الس=يد املس
شار الس=يد محممحممحممحمد Hلميد Hلميد Hلميد Hلمي
  .شكرا الس=يد الرئBس

  الس=يدات والسادة املس
شار�ن،
  :ٔ�تقدم ٕاىل جملس=نا املوقر �ٕال»اطة التالية ،�مس الفريق ªشرتايك

  الس=يد الرئBس،
يوم ٔ�مس االثنني يوما ضد العنف جتاه املرٔ�ة اÏي ان
رش  �hت بالد�

يف بالد� ®شلك واسع، واختذ صورا وجتليات ت
Zوع من العنف اجلسدي 
ٕاىل التحرش اجل¦يس وªعتداء ا�لفظي والنفيس و§ريها من السلواكت 

  .واملامرسات اليت حتقر املرٔ�ة وحتط من وضعها
  الس=يد الرئBس،

ته الظاهرة واختاذها Vٔبعاد اايك مرارا ٕاىل ا�ساع هäهبنا يف الفريق ªشرت 
خطرية، مما يفرض حتمل لك اجلهات ملسؤولياهتا من W�ٔل حامية املرٔ�ة 
املغربية، ورد ªعتبار لها، وحامية مك
س=باهتا Hىل مس=توى مدونة اVٔرسة، 

  .وبعض التقدم اÏي حققeه بالد� ٕالنصافها وفeح جمال املؤسسات يف و�ها
ا إالطار، فقد �ضلنا ٕاىل Wانب احلركة ال¦سائية املغربية من ويف هذ

W�ٔل ٕاقرار قانون ملناهضة العنف ضد املرٔ�ة، و�لفعل فقد تدhلت 
احلكومات السابقة ووHدت H�ٕداد مرشوع قانون محلاية املرٔ�ة ضد العنف، 
لكن ومع لك ٔ�سف فٕان هذا املرشوع الزال �راوح ماكنه مZذ س=نوات، 
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ة الوز�رة املرشفة Hىل قطاع التضامن »اليا ٔ�»الت املرشوع ورمغ ٔ�ن الس=يد
من Wديد Hىل جملس احلكومة، فقد مت جتميده ومت ãلكيف جلنة H�ٕداد ٔ�و 
H�ٕادة صياغته، وهو ما يؤرش Hىل نية يف املزيد من العرقX ٕالخراج هذا 

  .القانون ٕاىل »زي الوجود
  الس=يد الرئBس،

احلكومة مسؤولية إالرساع ٕ�خراج  حنمل ،يف الفريق ªشرتايك ،ٕاننا
هذا القانون ملا فFه من حامية �لمرٔ�ة املغربية، وملا س=يعزز ماكنة بالد� Hىل 
مس=توى ٕانصاف ال¦ساء �عتبارمه نصف اCمتع، وٕاننا ال Óس=تغرب من هذا 
التلكؤ من طرف احلكومة يف ٕاخراج هذا القانون Vٔننا نعرف مواقف احلزب 

ة اVٔرسة سابقا ومن إالجراءات العملية اليت جتعل اليت يقودها من مدون
  . املرٔ�ة املغربية يف صلب التمنية

ؤ�كرب دليل Hىل هته املواقف هو الهجوم اÏي ش=نه الس=يد وز�ر 
العدل Hىل �ئبة �رملانية ٕ�»دى ا�ل�ان مب�لس النواب ٔ�ثناء ممارسة ÈاÈا، 

رٔ�هيا يف تدبري القطاع حFث قاطعها �لك عنف، رمغ ٔ�هنا مل تقم ٕاال ٕ�بداء 
  .Hىل يد الس=يد الوز�ر
الس=يد الوز�ر، هذا اVٔمر ال يضÒك، وHليك ٔ�ن ... من هنا ن
ساءل

حترتم ٔ�دب اCلس املوقر، حنن منارس ÈامZا طبقا �لنظام اOاhيل، وطبقا 
  .��س=تور، وهذا لBس ماك� �لضÒك

  الس=يد الرئBس،
�رملانية داhل املؤسسة ن
ساءل ٕاذا اكن هذا ترصف وز�ر جتاه : ٔ�قول

  ال
رشيعية، فكFف نطلب حماربة العنف �Cمتع املغريب ومؤسساته اVٔخرى؟
  .وشكرا الس=يد الرئBس

  :الس=يد رئBس اجللسةالس=يد رئBس اجللسةالس=يد رئBس اجللسةالس=يد رئBس اجللسة
  .اللكمة اVٓن لفريق اVٔصا¶ واملعارصة. شكرا الس=يد املس
شار احملرتم

  ::::املس
شار الس=يد عبد احلكمي ب¦شامشاملس
شار الس=يد عبد احلكمي ب¦شامشاملس
شار الس=يد عبد احلكمي ب¦شامشاملس
شار الس=يد عبد احلكمي ب¦شامش
  .شكرا الس=يد الرئBس احملرتم

ٔ�هيا إالخوة، ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�ثري ان
}اهمك، ؤ�ريد ٔ�ن ٔ�ثري ان
}اه احلكومة ٕاذا 
  .تواضعت

        ::::الس=يد رئBس اجللسةالس=يد رئBس اجللسةالس=يد رئBس اجللسةالس=يد رئBس اجللسة
الس=يد الوز�ر، هناك النظام اOاhيل نظم . الس=يد الوز�ر، هللا خيليك

  . ٔ�� القانون Hارفو، النظام اOاhيل واحض... إال»اطة، مايش
  . تفضل الس=يد املس
شار احملرتم، إال»اطة

الس=يد الوز�ر، هللا خيليك، الس=يد ... الس=يد الرئBس، ٔ�� ا�يل كنÒددو
الس=يد الوز�ر، هللا خيليك، والس=يد الوز�ر هللا . الوز�ر ٔ�� §ادي هنرض

  . اليس العلمي، باليت ... خيليك، والس=يد الوز�ر هللا خيليك
الس=يد الوز�ر هللا خيليك، الس=يد الوز�ر هللا خيليك، وهناك من Äسري 

لسة، وراه ك¦سري اجللسة اليس، ما هترضش ٕاىل ما اعطيتكش اللكمة اجل 

  .هللا خيليك، ما هترضش، Õيفاش؟ راه اك�ن القانون، اك�ن النظام اOاhيل
الس=يد املس
شار، وا الس=يد الوز�ر، باليت الس=يد املس
شار هللا 
 خيليمك، واش اكينة رئاسة؟ وا الس=يد الوز�ر هللا خيليك، واش اكينة رئاسة

ك
سري اجللسة؟ هناك ضوابط إال»اطة، عندها الضوابط دrلها، ال 
س=يدي، ولكن امسح يل، شوف الس=يد الوز�ر هللا خيليك، والس=يد الوز�ر 
راه اك�ن ª»رتام املتبادل، الس=يد الوز�ر هللا خيليك، والس=يد الوز�ر 

دي هناك ª»رتام مeبادل بني الطرفني، بني احلكومة وبني الربملان، ال س=ي
اHالش اك�ن انت ما كمتثلش احلكومة، ال هللا خيليك، إال»اطة فهيا 

  .الضوابط الشلكية، اäهتينا هللا خيليك، سالينا
وا الس=يد الوز�ر واش احZا ك¦سريو؟ ... تفضل الس=يد املس
شار احملرتم

وباليت هللا خيليك، اليس بلفقFه هللا خيليك، واش اكينة الرئاسة وال ما 
  عرفت؟ اكينة؟ ٔ�� ما 

هللا خيليمك ا»رتموا الرئاسة، الس=يد الوز�ر ٕاىل ما اعطيتك اللكمة ما 
هترض، هللا خيليمك امسحوا لنا، اليس اVٔنصاري هللا حيفظك، hلينا ن¦eقلو 
لٕال»اطة املوالية، تفضل الس=يد الرئBس، الس=يد املس
شار اليس حكمي 

ا، هللا جيازيك تفضل، هللا خيليمك اhليو�، تفضل هللا خيليك، ٔ�� طلبهت
خبري، اليس اVٔنصاري هللا حيفظك hلينا ن¦eقلو لٕال»اطة املوالية، هللا 

  .جيازيك

        ::::املس
شار الس=يد عبد احلكمي ب¦شامشاملس
شار الس=يد عبد احلكمي ب¦شامشاملس
شار الس=يد عبد احلكمي ب¦شامشاملس
شار الس=يد عبد احلكمي ب¦شامش
  .الس=يد الرئBس، ٔ�طلب اسرتWاع العداد

        ::::الس=يد رئBس اجللسةالس=يد رئBس اجللسةالس=يد رئBس اجللسةالس=يد رئBس اجللسة
  .رجع العداد، تفضل

  :املس
شار الس=يد عبد احلكمي ب¦شامشاملس
شار الس=يد عبد احلكمي ب¦شامشاملس
شار الس=يد عبد احلكمي ب¦شامشاملس
شار الس=يد عبد احلكمي ب¦شامش
  الس=يد الرئBس، 
يف ٕاطار إال»اطة، و�مس فريق اVٔصا¶ واملعارصة، ٔ�ن ٔ�ثري ٔ�� ابغيت 

ٕاىل تواضعت، ؤ�ن ٔ�ثري ان
}اه ان
}اه إالخوة الكرام، ؤ�ن ٔ�ثري ان
}اه احلكومة 
الرٔ�ي العام الوطين، ؤ�ن ندق �قوس اخلطر، ؤ�ن حنذر يف نفس الوقت 

 وكنمتناو ما توقعش، -ال قدر هللا- من اكرثة حبرية وبيF1ة، ٕاذا »دثت 
ف}التÕٔaيد ٔ�هنا §ادي حتمل لك مقومات ومواصفات اجلرمية حبق اVٔجFال 

  .احلالية واVٔجFال املس=تق}ل
فقد بلغ ٕاىل Hلمنا، الس=يد الرئBس، من hالل شاكrت موثقة، ومهنا 
شاكrت حتمل توقFعات Hدد من امجلعيات ومن التعاونيات العامX يف جمال 

لكة، كتقول هاذ الشاكrت بaٔن الصيد البحري �Vٔقالمي اVٔطلس=ية �لمم
الس=يد وز�ر التجهزي والنقل بصدد الرتخFص لرشاكت hاصة جلرف رمال 
البحر الوا�ة املتوسطية بواسطة السفن يف ٔ�ربعة مواقع حبرية Hىل احمليط 

  .اVٔطليس، يف طن�ة ويف الصو�رة ويف اOار البيضاء و§ري ذ�
ة وبيF1ة، قد حتول هذه ومن شaٔن هذا القرار ٔ�ن ي
س³ب يف اكرثة حبري
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املناطق املس=هتدفة ٕاىل ما Äش=به املقا�ر البيF1ة، وهتدد ٕ�فZاء احلياة النباتية 
واحلياة احليوانية، ٔ�رى Hىل غرار ªس=تزناف ا�يل تعرضت ليه Hدد من 

  . املواقع Hىل الوا�ة املتوسطية
 هاذ الرتخFص اÏي تفكر وزارة التجهزي إالقدام Hليه، ال يûيش مع

، )Halieutis(العناية اليت يوüهيا Wال¶ املò �لرثوات البحرية ومبخطط 
ال تûيش مع املصاحل العليا �لوطن، وال ختدم سوى رشاكت ال تت�اوز و

ٔ�لف حبار مرتبطني ®شلك م}ارش  110ٔ�صابع اليد الوا»دة، Hلام بaٔن هناك 
  .هباذ القرار

دد ارãاكب جرمية، وäريد ٔ�ن حنذر ؤ�ن ندق �قوس اخلطر Vٔننا بص
وبصدد تعريض حFاتنا النباتية وحFاتنا البحرية يف البÒار، وبصدد هتديد 
Hدة ٔ�سامك �النقراض كام عش=نا يف Hدد من املواقع يف البحر اVٔبيض 

  .املتوسط
ؤ�خطر من ذ� ٔ�ن هذا القرار س=يصادر اVٔجFال الالحقة، وهاذ 

 Ó ىلH شاط §ري مقنن، ونطلب من القرار هو حماو¶ ملتوية ٕالضفاء الرشعية
الس=يد وز�ر الفال»ة والصيد البحري ٔ�ن يتحمل مسؤوليته ؤ�ن يت�اوب 
مع مطالب امجلعيات والتعاونيات، ؤ�ن يقوم بدراسة �ش يوحض �لمغاربة ٔ�ي 
خطر حمدق ؤ�ية اكرثة سوف ي
س³ب فهيا هذا القرار اVٔمحق اÏي يفكر 

  .وز�ر التجهزي Hىل إالقدام Hليه
كومة يف خشص الس=يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان ونقول �لح

ٔ�ن ينصت ؤ�ن ين
}ه ومايش شغلو ؤ�ن ال يتدhل يف ٔ�مور ال تعنيه، Vٔنه 
  .لBس يف موقع يؤهÔ �ش يعطي دروس �لربملان

        ::::الس=يد رئBس اجللسةالس=يد رئBس اجللسةالس=يد رئBس اجللسةالس=يد رئBس اجللسة
... شكرا الس=يد املس
شار، شكرا هللا خيليك، شكرا الس=يد املس
شار


شار، هللا خيليك، شكرا، باليت، هللا خيليمك، وا السادة شكرا الس=يد املس 
املس
شارون، هللا خيليمك، وا السادة املس
شارون، باليت، هللا خيليمك، 
باليت الس=يد املس
شار، شوف هللا خيليك، واhليوين هنرض، واhليوين 

باليت، باليت، ... هنرض، وا الس=يد املس
شار، هللا خيليك ٔ�� هنا ٔ�مضن
ا�يل ما اعطيناه نقطة نظام يبدا هيرض بو»دو؟ باليت هللا خيليك، واش §ا 

هذا راه �رملان هللا ... باليت هللا خيليك، وا الرشيف، واش احZا §ا ا�يل
خيليمك، راه مؤسسة، و§ري باليت هللا خيليك، واطلب نقطة نظام، باليت 

  . هللا خيليك، وهللا خيليك، وا املس
شار
ليك، راه مايش ا�يل ما شد نقطة نظام يبدا الس=يد املس
شار، هللا خي 

الناس  5راه طلبوا ... هيرض بو»دو، وهللا خيليك، احشال من وا»د اطلب
باليت هللا خيليك، وطلب ... نقطة نظام، ؤ�� بعدا ا»رتمين بعدا، ا»رتمين

بعدا، هللا خيليك، ٔ�� راه ٕاىل جFت نعطي نقط نظام راه اك�ن عرشة الناس 
م، هللا خيليمك بال ما نفeحو هاذ الباب، ٔ�� هنا ٔ�مضن طالبة نقط نظا

اVٓخر، بال  ª»رتام املتبادل بني احلكومة والربملان، ا�يل اهرض يتص¦ت �

هللا جياز�مك خبري ا»رتموا املؤسسة، بال ما ... ما يضÒك، بال ما يد�ر يش
نفeحو الباب دrل نقط نظام، راه ما §ادÄش Óساليو اليوم، واVٓن ٔ�� 

اللكمة �لفريق ªس=تقاليل، هللا خيليك، هللا ... كنطلب مZمك ن¦eقلو لـــ
. خيليك، هللا جياز�مك، اليس دعيدHة هللا يطول معرك، صايف، هللا حيفظك

  .تفضل س=يدي

        ::::املس
شار الس=يد املس
شار الس=يد املس
شار الس=يد املس
شار الس=يد محممحممحممحمد اVٔنصاريد اVٔنصاريد اVٔنصاريد اVٔنصاري
  .شكرا الس=يد الرئBس

ة سعيد ٔ�ن ٔ�قف ٔ�مام اCلس املوقر، �مس الفريق ªس=تقاليل �لو»د
والتعادلية، VٔحFط اCلس املوقر Hلام ومن hال� اكفة الشعب املغريب 

  .بقضية هامة، äمتىن ٔ�ن حتظى �ٕالنصات بدل ا�لغو وªح�eاج
هذه إال»اطة ãرتبط ارتباطا وثيقا ٕ�عامل املقeضيات اOس=تورية املرتبطة 

�ٓليات حبقوق املعارضة، واليت خصها اOس=تور مباكنة ممتزية، وخولها حقوقا و 
üمتكFهنا من اüهنوض مبهاÈا، hاصة Hىل مس=توى املسامهة الفعا¶ يف 

كام -اOبلوماس=ية ويف اOفاع عن القضاr العاد¶ �لوطن، ٕاذ نص اOس=تور 
Hىل رضورة اس=تفادة املعارضة من مسا»ة هامة من وسائل  -تعلمون

رش من إالHالم الرمسية، ت
Zاسب مع متثيليهتا طبقا ملقeضيات الفصل العا
  .اOس=تور

لكن مع اVٔسف الشديد اتضح ٔ�ن الس=ياسة احلكومFة احلالية، وhاصة 
يف جمال إالHالم، تنحو عكس ذ�، وãروم ٕاقصاء ٔ�حزاب املعارضة من 
احلق يف التغطية إالHالمFة، وحتول بBهنا وبني متكني الشعب املغريب من 

عارضة Hىل حقه يف املعلومة وٕاخ}اره �Cهودات املبذو¶ من طرف امل
 �rفاع عن قضاOبلوماس=ية احلزبية وإالجنازات احملققة يف اOمس=توى ا

  .الوطنية العاد¶ وٕاشعاع صورة املغرب يف اخلارج
فقد قام حزب ªس=تقالل �لعديد من املبادرات الهامة يف هذا الشaٔن 
يف ٕاطار ٕاغناء دينامFة اOبلوماس=ية احلزبية الشعبية، وحرصه الشديد Hىل 

دمي الصورة احلقFقFة �لتحول الك}ري اÏي ٔ�جنزه، واÏي مكن بالد� من تق
تعز�ز موقفها ومصداقFهتا Oى املنتظم اOويل، من hالل لقاءات وزrرات 

وفد من  - كام يعمل امجليع-ùرخيية ورفFعة املس=توى، اس=تق}ل من hاللها 
Oول، حزب ªس=تقالل �رئاسة اVٔخ اVٔمني العام من طرف رؤساء بعض ا

  .انيا ومايلتوذ� حتديدا �لك من موري 
ومت توقFع رشااكت هامة واتفاقFة تعاون مع ٔ�حزاب من خمتلف القارات، 
اكن ٔ��رزها اتفاقFة الرشاكة والتعاون مع ªحتاد من W�ٔل احلركة الشعبية 
اÏي اكن �رٔ�سه الرئBس الفرÓيس السابق نيكوال سارÕوزي، وذ� حرصا 

  .لصورة احلقFقFة �لمغربHىل تلميع وتقدمي ا
ولقد و�نا تبعا �Ï رسائل يف املوضوع ٕالجناز تغطية ٕاHالمFة Cحق 
Äشملنا كغري�، ٕاال ٔ�نه مع اVٔسف الشديد، ويف ظل اOبلوماس=ية احلكومFة 
املب¦Fة Hىل قاHدة اüمتيزي والتضييق Hىل حزبنا يف حتراكته وجمهوداته لغاية يف 
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مبكFالني، فٕان لك هذه اCهودات مل  نفس يعقوب، وHىل س=ياسة الكFل
حتظ بaٔي اهûم ٕاHاليم من ق}ل �لحكومة، يف الوقت اÏي تمت فFه تغطية 

  .Ó�ٔشطة ٔ�خرى Wد صغرية قد ãكون §ري مفFدة ال من قريب وال من بعيد
Ïا، فٕاننا يف الفريق ªس=تقاليل ٕاذ Óس
Zكر وند�ن هذا التوWه 

ٔ�حزاب املعارضة من حقها يف وسائل إالقصايئ، نطالب من احلكومة �متكني 
  . إالHالم، كام ندعوها ٕاىل رضورة ªلزتام �Oس=تور ٔ مسى قانون يف البالد

  .وشكرا

        ::::الس=يد رئBس اجللسةالس=يد رئBس اجللسةالس=يد رئBس اجللسةالس=يد رئBس اجللسة
  . شكرا الس=يد املس
شار احملرتم

واVٓن ق}ل ٔ�ن ن¦eقل ٕاىل معاجلة اVٔس=ئX الشفهية äرحب �لسادة ٔ�عضاء 
  .بين ماللمن مدينة  "مجعية ٔ�صدقاء ال³سمة"

ته اواVٓن Óرشع يف معاجلة اVٔس=ئX الشفهية املدرWة يف Wدول ٔ�عامل ه
سؤª، اثنان مهنا �ٓنيان مو�ان لقطاعي الس=يا»ة  18اجللسة وHددها 

سؤH ªادr موزHة Hىل قطاHات الس=يا»ة والتضامن  16والتضامن، و
ملان، والعدل، الش=باب والرrضة، االتصال، الثقافة، العالقات مع الرب 

  .ال
شغيل، الشؤون العامة، الوزارة امللكفة �ملاء
هللا (Óس=هتل Wدول ٔ�عاملنا �لسؤالني املو�ني �لس=يد وز�ر الس=يا»ة 

، Óس=هتل Wدول ٔ�عاملنا �لسؤالني املو�ني �لس=يد )خيليمك شوية دrل الهدوء
وز�ر الس=يا»ة وا��Fن ورد ®شaٔهنام طلب الضم يف ٕاطار و»دة املوضوع من 

الس=يد الوز�ر، وافق الفريقني املعنيني Hىل ذ�، Ïا س=نعرضهام دفعة  طرف
  . وا»دة

اللكمة Vٔ»د السادة . السؤال اVٓين اVٔول يتعلق �لس=يا»ة اOاhلية
  .املس
شار�ن من الفريق الفFدرايل لتقدمي السؤال

        ::::املس
شار الس=يد عبد الرحمي الرماحاملس
شار الس=يد عبد الرحمي الرماحاملس
شار الس=يد عبد الرحمي الرماحاملس
شار الس=يد عبد الرحمي الرماح
  .®سم هللا الرمحن الرحمي

  الس=يد الرئBس،
  سادة الوزراء،ال 

  الس=يدة والسادة املس
شار�ن،
  . موضوع سؤالنا يف الفريق الفFدرايل يتعلق �لس=يا»ة اOاhلية

كام تتابعون، الس=يد الوز�ر، ٔ�ن ªهûم �لس=يا»ة اOاhلية ٔ�صبح 
®شلك قوي hالل بطبيعة احلال الس=نوات اhVٔرية Hىل اVٔخص، وهاذ 

خصها تدار بطبيعة احلال، وميل  إالق}ال بطبيعة احلال Õيتطلب جمهودات
، ك¦شوفو hاصة الرب�مج دrل بالدي، 2020كرنجعو �لرب�مج لرؤية س=نة 

اVٓن كنالحظو �ل¦س=بة �لمحطة دrل ٕافران ا�يل كتعرف جناح Õبري البد 
Óس�لوه، و�ملناس=بة ٔ�يضا البد �ش هننيو مدينة ٕافران �عتبارها ٔ�هنا اVٓن 

يفة 4نية، وهذا من طبيعة احلال Vٔبد Vٔن هاذ تصنفت يف العامل مكدينة نظ 
املدينة حلبنا مجيع، لهذا البد Óس�لو هاذ اليش وا�يل ٔ�كدت من طبيعة 

الربيطانية، هذا مفخرة من طبيعة احلال ) MBC1(احلال من طرف جريدة 
  .�ل¦س=بة لنا مكغاربة

ا، ٔ�يضا من طبيعة احلال احملطة دrل تغازوت يه اVٓن يف اüهناية دrله
اHالش رش� لهاذ احملطات هاذو؟ عند� . وحمطة املهدية اك�ن انطالقة

الرب�مج دrل بالدي هو Õهيمت �لس=يا»ة اOاhلية، Õيتطلب تفعيلو وتقويتو 
وتطو�رو ®شلك قوي قد احلجم قد مدى إالق}ال ا�يل كنالحظو hالل 

م$ال  الس=نوات اhVٔرية، يف هاذ إالطار بطبيعة احلال اكينة �ات ٔ�خرى،
فاس كنقرتحو س=يدي حرازم ا�يل تقدم لمك، انû زرتو Hني املاكن واكن 
عندمك اس=تعداد Vٔنه املاكنة دrل س=يدي حرازم يف املنطقة دrل �ة فاس 

  .بوملان ÕيÞيل ٔ�نه �كون عندو هاذ النوع دrل ªهûم
ٔ�يضا ما كنقولوش §ري س=يدي حرازم، لك املناطق ولك اجلهات 

ä شوفو ٔ�ش=نو يه املؤهالت ا�يل اكينة، وتدار كتطلب ٔ�نناÓعو و{
رصدو ون
من طبيعة احلال وا»د املرافق دrل ªس=تق}ال، hùذ بعني ªعتبار 
اVٔوضاع ªجûعية Ïوي اhOل احملدود، Vٔنه ذوي اhOل احملدود هام ا�يل 

فوا خصنا هنمتو هبم، Hلام بaٔن الس=يا»ة اOولية فهيا اشوية دrل اخلطر، كتعر 
  .ٕاخل... التقلبات اOولية، وكذا

يف الفريق شفZا ٔ�نه خص ªهûم ®شلك ... Ïا، اكن اهûمZا ٔ�نه يوقع
قوي �لس=يا»ة اOاhلية، مع مراHاة Õيف قلنا اVٔوضاع ªجûعية دrل لك 

ويف ٔ�فق الس=نة القادمة، Õيخرج رمضان ك¦شوفو وا»د العدد . هاذ الفOات
  ... Õبري دrل

Hىل الس=يد الوز�ر ٔ�نه �كون وا»د ا�لقاءات Hىل مس=توى لك  كنقرتحو
اجلهات، ووضع �رامج بتاكمل مع املنتخبني، مع الفاHلني حىت �ش Óس
مثرو 

 .هاذ إالماكنية ا�يل اكينة دrل الس=يا»ة اOاhلية مبا لها من قمية ؤ�مهية

        ::::الس=يد رئBس اجللسةالس=يد رئBس اجللسةالس=يد رئBس اجللسةالس=يد رئBس اجللسة
  .شكرا الس=يد املس
شار

اللكمة . وضوع يتعلق بتطور الس=يا»ة �ملغربالسؤال الثاين يف نفس امل
Vٔ»د السادة املس
شار�ن من الفريق احلريك، تفضل الس=يد املس
شار 

  .احملرتم

        ::::عبد الك}ري �رقFةعبد الك}ري �رقFةعبد الك}ري �رقFةعبد الك}ري �رقFة    املس
شار الس=يداملس
شار الس=يداملس
شار الس=يداملس
شار الس=يد
  .شكرا الس=يد الرئBس

  معايل الوز�ر،
امحلد H Qىل اس=تقرار بالد� وHىل نظامZا وHىل مZاخ املغرب وHىل 

وHىل ماكن املغرب جبانب ٔ�ورو�، وHىل بوابة ٕافريقFا وهو  جاملية الطبيعة،
املغرب، هذا جيعل من مسؤوليتمك، معايل الوز�ر، ٔ�ن ãكون سهX، ولكن 

  . يف �ٓن وا»د معقدة، Vٔن املسؤولية مشرتكة
ولهذا، ٔ�ذÕر بعض املعيقات وبعض املشالك اليت يه يف احلقFقة ®س=يطة 

                                                 
1 MBC Times : ����ة إ���و��� ��������   
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  : ولكن ذو ٔ�مهية كربى
شالك املطرو»ة �ل¦س=بة حلوادث السري، Vٔن Hدد ٔ�ماÕن ؤ�نطلق من امل 

  الرا»ة يف الطرق قليX، اVٔمر هيم وزارة التجهزي، سوف تقولون ذ�؛
، ما اكي¦F¦ش )les caravanes(السواح �لس=يارات الكربى والعائلية 

  ، غتقول يل بaٔنه اVٔمر هيم الب�rت؛ (les campings)هنائيا 
اOاhلية مقارنة مع اVٔمثنة لٔ¥Wانب، Vٔنه  اVٓليات ل
شجيع الس=يا»ة

مغريب ãمييش عندو مثن ولكن اVٔجZيب تيجي �مثن �ٓخر، §ادي تقولوا يل بaٔنه 
اك�ن �ر�مج دrل كنوز بالدي، ولكن املشلك وهو بعد ما تeBصل مغريب 

فلهذا، خص وا»د احلل . راه Hامر، وهو ما Hامرش وتيقول ل) hotel(بــ 
  واحضة؛�ش ãكون اVٔمور 

مثن الر»الت اجلوية اOاhلية، اليوم ٔ�صبحت الطا^رة عبارة Hىل 
  طاÕيس يف العامل املتحرض؛ 

  انعدام بعض اخلطوط اOاhلية؛ 
قانونيني يف املدن، تنعرفومك بaٔنه المشلك املرشد�ن الس=ياحFني §ري 

  ... الوزارة قامية هبذا اOور، ولكن
وجود املراحFض، �ٓعباد  و�ٓخر نقطة، ويه ®س=يطة يف »د ذاهتا، Hدم

هللا، Vٔنه الس=ياح تBشكFو من هاذ العملية هذي Hىل املس=توى الوطين، 
  .§ادي تقول يل بaٔنه اVٔمر هيم الب�rت، مeفقني، ولكن اكينة حكومة

  :الس=يد رئBس اجللسةالس=يد رئBس اجللسةالس=يد رئBس اجللسةالس=يد رئBس اجللسة
  .شكرا اäهتßى الوقت

  :املس
شار الس=يد عبد الك}ري �رقFةاملس
شار الس=يد عبد الك}ري �رقFةاملس
شار الس=يد عبد الك}ري �رقFةاملس
شار الس=يد عبد الك}ري �رقFة
نا ٔ�ش=نو هو ا_طط دrل السؤال ما اطرحeوش، ابغيتو §ري يقول ل 

وزارة الس=يا»ة يف هاذ املنظور هذا ويف هاذ الفرتة هذي دrل اVٔزمة 
  .ªقeصادية العاملية

  .شكرا معايل الوز�ر

        ::::الس=يد رئBس اجللسةالس=يد رئBس اجللسةالس=يد رئBس اجللسةالس=يد رئBس اجللسة
اللكمة لمك الس=يد الوز�ر لٕالWابة عن السؤالني املتعلقني �لس=يا»ة 

  .     اOاhلية، يف ست دقائق

    ::::�ر الس=يا»ة�ر الس=يا»ة�ر الس=يا»ة�ر الس=يا»ةالس=يد حلسن »داد، وزالس=يد حلسن »داد، وزالس=يد حلسن »داد، وزالس=يد حلسن »داد، وز
  .شكرا الس=يد الرئBس احملرتم

شكرا �لسادة املس
شار�ن والفريقني لطر�م هذا السؤال حول 
§ري هو فاش كنتلكمو Hىل . الس=يا»ة اOاhلية، وا�يل هو سؤال Èم Wدا

الس=يا»ة اOاhلية البد Óس=تحرضو بعض اVٔرقام �ش نعرف ٔ�ش=نا يه 
  .اVٔمهية دrلها

rلية �ل¦س=بة لــ راه �ل¦س=بة �لنفقات دhاOوصلت  2013ل الس=يا»ة ا
مليار دrل اOرمه، ٕاىل شفZا بaٔن رمق املعامالت دrل  24تقريبا وا»د 

من الس=يا»ة،  %25مليار دrل اOرمه، ٕاذن يه  100الس=يا»ة تقريبا 
ٕاذن، هذي . وهذي تتجي يعين يف املرتبة الثانية بعد الس=يا»ة الفرÓس=ية

  .لالقeصاد الوطين ٔ�مهية Õبرية Wدا �ل¦س=بة
مليون ليX  155الس=يا»ة اOاhلية كذ� تتحقق يف لك س=نة يعين 

يه فرص  %65مهنا كتكون يف الفZادق، بaB  %35دrل املبBت، وهذا 
Èمة Wدا، الزم ٔ�ننا نعملو �ش ميكن لها كذ� ٔ�هنا �س=تعمل الفZادق 

Wدا  وãكون يف ٕاطار ما هو س=يا»ة مZظمة، ٕاذن وا»د الفرصة Õبرية
  .�ل¦س=بة لنا

 17السفرrت دrل املغاربة، السفرrت دrل املغاربة تطورت من 
، ٕاذن 2013مليون سفرية �ل¦س=بة لــ  20ٕاىل  2010مليون سفرية يف 

هناك تطور Èم Wدا، تيعين بaٔن املغاربة Äسافرون اVٓن ٔ�كرث، هذا ا�يل 
عهد صاحب سهلته الطرق الس=يارة واملشاريع الكربى ا�يل انطلقت يف 

  . اجلال¶
مليار  5واVٓن ãزادت النفقات دrل املغاربة  2009وكذ� ٔ�نه ما بني 

، ٕاذن 25وال  24والت اVٓن  19دrل اOرمه، يعين ا�يل ãزادت، اكنت 
املغاربة اVٓن ينفقون ٔ�كرث، وهلم قدرات Hىل إالنفاق يف السفر ا�يل هو 

  . اكرث، ٕاذن هذي كذ� فرصة Õبرية Wدا
 5و 4و 3املغاربة ا�يل كBس=تعملوا الفZادق، كBس=تعملوا  من %63و

النجوم، ٕاذن هناك كذ� قمية مضافة عند الس=يا»ة اOاhلية ا�يل يه Èمة 
 W2004دا وجيب اس
Pرها، وٕاىل جFنا Óشوفو §ري ليايل املبBت ما بني 

  .�ل¦س=بة �لمغاربة %75راه تطورت ب  2013و
إالماكنية Õبرية Wدا، وا»د الفرصة  هذا لكو �ٓش Õيعطينا؟ Õيعطينا وا»د

Èمة Wدا ا�يل ك
س=تافد مهنا و�ات Èمة ومeعددة يف املغرب، راه �ل¦س=بة 
ٔ�لف كمتيش ٕاىل  750ٔ�لف ساحئ مغريب،  200ملراCش ãمتيش لو مليون و

. ٔ�لف لطن�ة، ٕاىل §ري ذ� 400ٔ�لف كمتيش ��ار البيضاء و 420ٔ�اكد�ر، 
  . Õبري Wدا من الس=يا»ة وفرصة هائXٕاذن لكها هذي مدن �س=تفFد ®شلك

ولكن كام قالوا السادة املس
شار�ن احملرتمني جيب ªعتناء هبذه 
الس=يا»ة وجيب تطو�رها وجيب يعين العمل Hلهيا، اك�ن �ر�مج دrل 
احلكومة، اك�ن �ر�مج ا�يل هو انطلق مع احلكومات السابقة ا�يل هو دrل 

هو خصنا ند�رو وا»د احملطات  خمطط بالدي ٔ�ش=نا هو؟. خمطط بالدي
دrل بالدي �ملواصفات ا�يل ابغاوها املغاربة، يعين ا�يل فهيا ميكن ميش=يو 
CعائX، ميكن هلم ميش=يو كذ� وفهيا الت¦ش=يط ولكن بaٔمثنة، وهذا كريجع 
�لمسaٔ¶ دrل اüمثن ا�يل يه مرفوقة، ا�يل يه ٔ�مثنة مZاس=بة، كمتيش من 

ه §ادي �شوفوها يف ٕافران، اكينة يف ٕاميي درمه، را 400درمه حىت  100
ودار اVٓن ا�يل §ادي äهنيوها اVٓن، يف الصيف املق}ل §ادي ãكون واWدة، 

  .وHدة حمطات حنن يف ٕاطار ªس=تعداد لها
وبغيت ... ولكن راه مايش §ري املسaٔ¶ دrل اVٔمثان فقط ولكن كذ�

لك مرة، ملاذا املغريب  �ملناس=بة هاذ إالشاكلية دrل اVٔمثان Vٔهنا تطرح يف
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فاش Õمييش �لفZدق تيلقى بaٔنه اüمثن مرتفع؟ ٔ�وال مايش §ري املغريب، ٔ�ي 
وا»د امىش �لفZدق م}ارشة §ادي يلقى اüمثن مرتفع، ولكن اÏي يaٔيت عن 
طريق واكالت اVٔسفار وال Õيجي Hرب طريق مروج الر»الت Õيلقى اüمثن 

 Õ يجي؟Õ ن ذاك مروج الر»الت �ٓشVٔ ،دق مرفوقZذ من الفhياÕيجي و
ٔ�لف ليX م}يت، ٕاذن تياhذها �üمثن  20تقريبا وا»د الس=نة لكها، وتياhذ 

. ا�يل ابغى، ولهذا ÕيF³عها هو �مثن ا�يل هو ٔ�رخص ميل ٕاىل امشBيت م}ارشة
 eسفار، اس=تعامل مروVٔلهذا، هناك �شجيع بني اس=تعامل واكالت ا

È مثنة كذ�Vٔمة يف هاذ إالطارالر»الت �ش ميكن �كونوا ا .  
ولكن ا�يل ٔ�سايس �ل¦س=بة لنا هو حتسني اخلدمات، Vٔنه حتسني 
اجلودة دrل الس=يا»ة Èمة ل
شجيع الس=يا»ة اOاhلية وال الس=يا»ة 

اكينة ٕاجراءات ا�يل تنقومو هبا راه اVٓن فeحنا امللف . اخلارجFة ®شلك Hام
اكن التصنيف والورش دrل ٕاHادة تصنيف الفZادق، Vٔهنا Èمة Wدا، 

تeBعمل بوا»د الطريقة ا�يل رمبا جتاوز�ها اVٓن، خصو البد ٔ�ن يدhل فFه 
¶ٔaمة هاذ املسÈ ،جودة اخلدمات .  

ولكن كام قالوا، السادة املس
شار�ن احملرتمني، جيب ٕاHادة النظر يف 
التكو�ن واجلودة دrلو، جيب ٕاHادة النظر يف نظام املوارد ال³رشية ا�يل 

لفZادق دrلنا، ولكن راه احمليط الس=يا% دrلنا راه اكينة كثري موجودة يف ا
من املشالك ا�يل موجودة فFه، راه كتخرج من املطار اVٓن وكتلقى 
الطاÕس=يات يعين Õي
شاجروا فf بBهنم، راه اVٔمثان ا�يل كBس=تعملوها 

 .الطاÕس=يات يعين Õبرية Wدا، جيب ٕاHادة النظر يف هذا
املرشد�ن ا�يل هام §ري مرخص هلم، هذي اكينة ٕاشاكليات دrل 

  . مسؤولية دrلنا ومسؤولية دrل الرشطة الس=ياحFة جيب التعامل معها
ولكن هناك كذ� �زارات ا�يل كتد�ر ٔ�مثنة خFالية، وتتقول بaٔنه هناك 
مZتوWات ا�يل يه ترتجع لثالث قرون، ٔ�ربعة قرون، و§ري ممتكن من 

مررت وا»د املرشوع قانون ا�يل Wابتو اجلودة دrلها، يعين احلكومة راه 
�ش ميكن لنا ٔ�ننا ) la labellisation(وزارة الصناHة التقليدية دrل 
  .نت�اوزو هاذ إالشاكليات هذي

ولكن هناك ٕاشاكليات ªس=تق}ال يف املطارات، حنن نعمل مع 
املطارات �ش ميكن �كون عند� اس=تق}ال ٔ�كرث، والنقل الس=يا% جيب 

هذي لكها ٔ�مور . حتسني جودة اخلدمات كذ� يف الفZادق حتسZBه وجيب
ٔ�ساس=ية جيب العمل Hلهيا �ش �كون عند� وا»د احمليط س=يا% ا�يل 

  .ٔ�سايس
وهذي راه مايش مسؤولية فقط، كام قال الس=يد املس
شار احملرتم، 
دrل وزارة الس=يا»ة، مسؤولية ٔ�نه ãكون عند� مدن س=ياحFة، راه دrل 

rٓن ا�يل عند� املنتخبني، دVة اFات احمللية، راه اكينة مدن س=ياحHل امجلا
يف املغرب ما كتلقاش فهيا مر»اض، اكينة مدن س=ياحFة اVٓن موجودة يف 
املغرب ا�يل عندها ٕاشاكليات Õبرية Wدا من الناحFة دrل مجع النفاrت 

  .ومجع اVٔز�ل

  .شكرا

        ::::الس=يد رئBس اجللسةالس=يد رئBس اجللسةالس=يد رئBس اجللسةالس=يد رئBس اجللسة
  . شكرا

  .يف ٕاطار التعقFب اللكمة �لفريق الفFدرايل

        ::::املس
شار الس=يد املس
شار الس=يد املس
شار الس=يد املس
شار الس=يد محممحممحممحمد دعيدHةد دعيدHةد دعيدHةد دعيدHة
  .شكرا الس=يد الرئBس

  الس=يد الوز�ر،
 2020طرحZا مسª ¶ٔaهûم �لس=يا»ة اOاhلية Hىل اعتبار ٔ�نه رؤية 

تندرج يف س=ياق مطبوع بتحوالت معيقة، لها تaٔثري م}ارش Hىل ال¦شاط 
  .الس=يا%

املصدرة �لس=ياح من تفامق  فعىل الصعيد اOويل، تعاين الب�ان الرئBس=ية
جعز مزيانBهتا، مما W�ٔربها Hىل هنج س=ياسة التقشف، اكن لها Ã�ٔر Hىل 
مزيانيات اVٔرس اليت وWدت نفسها مضطرة ٕاىل خفض النفقات ا_صصة 

  .�لعطل
ٔ�ن ãركز Hىل تطو�ر  2020ويف هذا الس=ياق، جيب Hىل رؤية 

س=ياح ٕاىل خفض مدد مZت�ات ٔ�كرث تنافس=ية، تhٔaذ بعني ªعتبار توWه ال 
ٕاقامهتم، �ٕالضافة ٕاىل وضع ٔ�سعار تhٔaذ بعني ªعتبار نوعية الزبناء 

  .املس=هتدفني من �ة، ومس=توى اVٔسعار Oى املنافسني من �ة ٔ�خرى
Hىل الصعيد اجلهوي ٔ�يضا، تعرف مZطقة الرشق اVٔوسط وشامل ٕافريقFا 

قرونة سلسX من إالضطرا�ت، حFث ٔ�صبحت صورة ب�ان املنطقة م
بعدم اVٔمن وªس=تقرار، مما دفع الس=ياح ٕاىل تفضيل و�ات ٔ�خرى hارج 

-، توÓس %30.8-اخنفاض Hدد الس=ياح مبرص : املنطقة، نعطي مناذج
، اس=بانيا %9.9+مقابل ارتفاع يف تدفق الس=ياح يف ãرÕيا  54.6%
  .%10.1+، قربص 7.6%+

يا»ة وH ،�Ïلينا ٔ�ن نعتين يف ظل هاذ Hدم ªس=تقرار �لس= 
ªعتناء �لس=يا»ة اOاhلية، يتطلب Hدة ٔ�ش=ياء، يتطلب ٔ�وال . اOاhلية

الت¦س=يق بني خمتلف املتدhلني، امجلاHات راه ùبعة �لحكومة، و�لتايل Hليمك 
ٔ�ن ت¦سقوا مع اOاhلية، Hليمك ت¦سقوا مع الناس دrل اVٔمن، Hليمك ت¦سقوا 

  . مع وا»د العدد نتاع اجلهات
مZاس=بة ٔ�ن نطرح معمك وضعية الصندوق املغريب ٔ�يضا س=تكون لنا 

�لتمنية �لس=ياحFة والرشكة املغربية �لهندسة الس=ياحFة، واملكeب الوطين 

  .املغريب �لس=يا»ة ٕان شاء هللا  يف ا�لجنة

        ::::الس=يد رئBس اجللسةالس=يد رئBس اجللسةالس=يد رئBس اجللسةالس=يد رئBس اجللسة
  . شكرا

 .اللكمة اVٓن �لفريق احلريك يف ٕاطار التعقFب
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  :املس
شار الس=يد عبد الك}ري �رقFةاملس
شار الس=يد عبد الك}ري �رقFةاملس
شار الس=يد عبد الك}ري �رقFةاملس
شار الس=يد عبد الك}ري �رقFة
  .الس=يد الرئBسشكرا 

  .معايل الوز�ر، شكرا Hىل إاليضا»ات ا�يل اعطيتو
شكرا Hىل ٕامياäمك بن�اح هذه املهمة، ٕاال ٔ�ن القطاع هو قطاع حساس، 
ٔ�®سط يشء تيغري املنظور الس=يا% �ل¦س=بة ��و¶، ٔ�®سط يشء، وقلتوه، 

  . واحZا واعيني بaٔنه يه مسؤولية امجليع
... وى اOويل، راه اكينة وا»دولكن البد من التحسBس Hىل املس=ت

افهميت هناr، راه اك�ن وا»د اخلصاص، البد من توعية املواطن وحتسBس 
  . املنتخبني

تنطلبو مZمك، معايل الوز�ر، Hىل مس=توى لك �ة، زوروا اجلهات، 
زوروا امجلاHة احمللية، احZا Õرؤساء دrل اجلهات جنمعو لمك املنتخبني 

طاع، البد Vٔنه املشلك وهو اك�ن جمهود ج}ار دrل �لتوعية �ل¦س=بة لهذا الق
املليون ا�يل كنا مقرر�ن،  10اOو¶، اOليل Hىل هذا وهو تقريبا حلقZا لــ 

ٕان شاء هللا �كون ٔ�فضل من ذ�، ولكن البد من التوعية دrل  2020
  .امجليع والبد من حتسBس امجليع

 .شكرا معايل الوز�ر، وهنOBا افهميت Hىل Èمتمك

        ::::لس=يد رئBس اجللسةلس=يد رئBس اجللسةلس=يد رئBس اجللسةلس=يد رئBس اجللسةاااا
  . شكرا

  .اللكمة لمك الس=يد الوز�ر �لرد Hىل التعقFبات يف ٔ�ربع دقائق

        ::::الس=يد وز�ر الس=يا»ةالس=يد وز�ر الس=يا»ةالس=يد وز�ر الس=يا»ةالس=يد وز�ر الس=يا»ة
  . شكرا �لسادة املس
شار�ن Hىل التعقFبات

ٔ�� �لفعل هذا يعين قطاع ا�يل هو حساس ®شلك Õبري Wدا، 
وحساس ولكZه كذ� قطاع ا�يل اVٓن وصل وا»د املر»X دrل النضج، 
وا�يل ما ابقاش تÃٔaeBر كثري �لعوامل اخلارجFة ٔ�و العوامل اOاhلية، وىل 

  . عندو نضج Õبري Wدا
ولكن يف نفس الوقت هو قطاع ا�يل هو ٔ�فقي ®شلك Õبري Wدا، وجيب 
تضافر مجيع اجلهود، ؤ�� مeفق مع املس
شار�ن احملرتمني بaٔنه الزم ٔ�نه اللك 

نظن ٔ�نه امجلاHات احمللية لها يتحمل مسؤوليته يف هذا إالطار، ٔ�� ت 
مسؤولية Õبرية Wدا جيب ٔ�ن تتحملها، كذ� وزارة اOاhلية لها مسؤولية، 
وزارة الس=يا»ة لها مسؤولية، وزارة النقل لها مسؤولية، وزارة الثقافة لها 

  .مسؤولية، من W�ٔل اOفع هبذا القطاع
، هو هذا قطاع Èم Wدا، هذا قطاع يدر العمX الصعبة Hىل املغرب

ٔ�ول مزود �لعمX الصعبة، 4ين ٔ�كرب مشغل، مسامه يف يعين يف ªقeصاد 
  . جيب Hىل اللك ٔ�ن يتحمل مسؤوليته يف هذا إالطار ،%10الوطين بــ 

التحسBس Èم Wدا، الس=يد املس
شار احملرتم، ٔ�� تقريبا اكنت عندي 
لقاء Hىل لك مس=توى �ة �ة، واكنوا عندي لقاءات ٔ�خرى Hىل  30

س=توى العامالت واVٔقالمي من W�ٔل التحسBس، وتنظن ٔ�نه العمل جيب ٔ�ن م 

Äس=متر يف هذا إالطار �ش حنسو �ملسؤولية دrل اللك، وكذ� مبدى 

  . ٔ�مهية هاذ القطاع هذا
وهناك حتسBس Hىل املس=توى اOويل �ش حنسو بaٔنه املغرب � 

من اOول اليت اس=تZkاء، يعين هناك اس=تZkاء س=يايس يف املغرب، وهو يعين 
جنحت يعين يف ختطي الربيع العريب ®شلك ذيك �رrدة وقFادة صاحب 
اجلال¶، هذي مسaٔ¶ ٔ�ساس=ية Wدا، ولكن �لفعل ٔ�نه جيب اVٓن التفكري يف 

  . مسائل ٕابداعية Wديدة �ش ميكن لنا ٔ�ننا ندفعو �لس=يا»ة اOاhلية
و ما Äسمى اكينة وا»د إالماكنية ا�يل احZا كنفكرو فهيا اVٓن، وه

®ش=ياكت العطل، ش=ياكت العطل تعمل هبا دول ٔ�خرى، وهذي كتعطى 
يف ٕاطار الرز�مة دrل ال
شغيل ا�يل ميكن لها ٔ�هنا �ساHد الك$ري من الناس 

  . �ش ميكن هلم ٔ�هنم Äسافروا
اكينة مسaٔ¶ ٔ�خرى ا�يل ميكن لنا تنفكرو فهيا وهو ٔ�نه اك�ن الك$ري من 

ملغرب ال �س=تغل، س=يدي حرازم وال موالي املزارات ا�يل موجودة يف ا
، وال بعض املزارات ا�يل يه اOي¦Fة واVٔرض»ة ٕاىل ءس املا�ٔ يعقوب وال ر 

§ري ذ�، فهيا يعين ٕاماكنيات وفرص Õبرية Wدا، جيب ٕاطالق �ر�مج دrل 
الس=يا»ة �لجميع و�كون بaٔمثان مرفوقة، ٔ�مثان ا�يل يه مZاس=بة �لك$ري من 

  . ، �ش ميكن ãكون عند� س=يا»ة �لجميع يف هاذ إالطارالرشاحئ ªجûعية
اكينة إالماكنية، وهذا جيب ٔ�ن ندرسها مع الرشاكء ªجûعيني دrل ٔ�نه 
مايش لكيش خصو hrذ العطX يف نفس الوقت، ميكن لنا ٔ�نه نقسمو 
 Xذ العطhاطق، �تني ٔ�و ثالث �ات، لك �ة تتاZالعطل واختاذ يعين م

ٔ�هنا Õميكن ٔ�نه الناس Äس=تعملوا الفZادق، ولكن �كون وا»د �ش ميكن لها 
التنافس=ية دrل الفZادق جللب الزبناء، Vٔن اVٓن فاش ãمييش لكيش يف 
العطل، ٔ�وال اكينة ٕاماكنية دrل ٔ�نه حوادث السري، ولكن اكينة حىت 
ٕاماكنية ٔ�نه الفZادق تيد�روا ٔ�مثنة ا�يل يه طالعة، �ش ميكن لنا ٔ�نه �كون 

س ما بني الفZادق، ميكن لنا نعملو هاذ املسaٔ¶ دrل العطل، ومعلت هبا تناف
كثري من اOول �ش ميكن لها ٔ�هنا جتاوزت يعين الك$ري من اVٔمور ا�يل يه 

  . كتطرح لها
ٔ�� تنظن ٔ�نه الس=يا»ة اOاhلية هو العمود الفقري، الهدف دrلنا هو ٔ�ننا 

هنم يعمتدوا Hىل الس=يا»ة من الس=ياح دrلنا �ٔ  %40نوصلو ٕاىل تقريبا 
اOاhلية، جيب ٔ�ن Óسهل ولوج يعين الك$ري من الطبقات �لس=يا»ة كام يه 
موجودة اVٓن، ولكن كذ� جيب العمل Hىل ٕاخراج املنتوج دrل حمطات 

  . بالدي ا�يل هو Èم Wدا �ل¦س=بة لهاذ إالطار هذا
ولكن راه التÒدي الك}ري ا�يل مطروح لنا مجيعا وهو يف حميط 

لس=يا»ة، ما جيرى يف النقل احلرضي، ما هو يعين ٕاHادة تaٔهيل احلوارض، ا
رخص هلم، إالشاكلية دrل اVٔمن ا�يل املإالشاكلية دrل يعين املرشد�ن §ري 

موجودة يف بعض املدن، لك هذي مسائل وعراقFل ٔ�ساس=ية Wدا 
ومطرو»ة ®شلك Õبري Wدا جيب التعامل معها، وجيب التعامل معها برصامة 

  . كن حتمل اللك ملسؤوليته يف هاذ إالطارول
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 .وشكرا لمك

        ::::الس=يد رئBس اجللسةالس=يد رئBس اجللسةالس=يد رئBس اجللسةالس=يد رئBس اجللسة
شكرا الس=يد الوز�ر، وÓشكر الس=يد الوز�ر Hىل مسامهته القمية معنا 

  . ته اجللسةايف ه
واVٓن ن¦eقل ٕاىل السؤالني املوالني املو�ني �لس=يدة وز�رة التضامن 

 ٔaعية، ورد ®شûجª رسة والتمنيةVٔهنام ٔ�يضا طلب مض من طرف واملرٔ�ة وا
الس=يدة الوز�رة ووافق الفريقان املعنيان Hىل ذ�، Ïا س=نعرضهام دفعة 

  .وا»دة
. السؤال اVٓين اVٔول يتعلق حبامية الطفو¶ من ا_اطر وªس=تغالل

اللكمة Vٔ»د السادة املس
شار�ن من الفريق احلريك لتقدمي السؤال، تفضل 
  .الس=يد املس
شار احملرتم

 
        ::::قوضاقوضاقوضاقوضاضضضض�ٔ �ٔ �ٔ �ٔ شار الس=يد عبد القادر شار الس=يد عبد القادر شار الس=يد عبد القادر شار الس=يد عبد القادر املس
 املس
 املس
 املس
  .شكرا الس=يد الرئBس

  الس=يدات والسادة املس
شار�ن،
  السادة الوزراء،

  الس=يد الوز�رة احملرتمة،
لٔ¥طفال مجيعا احلق يف امحلاية من العنف وªس=تغالل وإاليذاء، وهذا 
احلق تعرتف به مجيع اVٔعراف والقوانني اOولية والوطنية، ٕاال ٔ�نه ومع ذ� 

الطفل يف بالد� يف الس=نوات اhVٔرية يتعرض Vٔ®شع ٔ�نواع ªس=تغالل جند 
وا_اطر، مبا يف ذ� ªس=تغالل اجل¦يس، وهو ما ميكن ٔ�ن يؤÃر سلبا Hىل 
حصة اVٔطفال اجلسدية والنفس=ية Hىل املدى القصري والطويل، ويضعف 

يت تبذل قدرهتم Hىل التعلمي وªندماج يف اCمتع، هذا �لرمغ من اجلهود ال
  . سواء من طرف احلكومة ٔ�و اCمتع املدين �لÒد من هذه الظواهر

هل هناك من ٕاسرتاتيجية شامX : لهذا، Óسائلمك، الس=يدة الوز�رة
ومeاكمX محلاية ٔ�طفالنا من هذه ا_اطر اليت ٔ�صبحت يف تصاHد مضطرد 

  س=نة بعد ٔ�خرى؟ 
  .شكرا

        ::::الس=يد رئBس اجللسةالس=يد رئBس اجللسةالس=يد رئBس اجللسةالس=يد رئBس اجللسة
  . شكرا

اللكمة . نفس املوضوع يتعلق ٕ�يواء اVٔطفال امل
رشد�نالسؤال الثاين يف 
Vٔ»د السادة املس
شار�ن من الفريق ªس=تقاليل لتقدمي السؤال، تفضل 

  .الس=يد املس
شار

        ::::املس
شار الس=يد مصطفاملس
شار الس=يد مصطفاملس
شار الس=يد مصطفاملس
شار الس=يد مصطفىىىى القا القا القا القامسمسمسمسيييي
  الس=يد الرئBس،
  الس=يدة الوز�رة،
  الس=يد الوز�ر،

  الس=يدة والسادة املس
شار�ن احملرتمني،
 Cل حامية ال ينكر ٔ�»د اW�ٔ هتا احلكومات املتعاق}ة منüهودات اليت بذ

اVٔرسة املغربية ®شلك Hام واVٔطفال Hىل وWه اخلصوص، وذ� �عتبارمه 
  . مس=تق}ل الب� ؤ�مل §ده اVٔفضل

وقد س¦ت لهذا الغرض Hدة قوانني و�رشيعات Èمة، ٕاال ٔ�نه يبدو 
ر ما هو و®شلك واحض بaٔن املشلك لBس مشلك قوانني و�رشيعات بقد

 ،Xطفال املهمVٔويتجسد ®شلك واحض يف وضعية ا ،Ôٔمكaمشلك جممتعي ب
واليت الزالت تتÞذ الشوارع مaٔوى لها دون اكرتاث ملس=تق}لها، حFث تعBش 
حتت رمحة Hدميي الضمري ا�Ïن Äس=تغلوهنم ٔ�®شع ªس=تغالل، سواء يف 

ãىل دفعهم الرH دةrسول، ز
اكب اجلرامئ ٔ�جسادمه ٔ�و يف امهتاهنم ملهنة ال
مبختلف ٔ�نواعها، اليشء اÏي يتطلب وٕ�حلاح شديد تدhل اكفة الفاHلني 
من W�ٔل ٕاجياد صيغة مZاس=بة ٕالنقاذ هذه الرشحية الربيئة الالمسؤو¶، 

  .والتفكري جبدية يف ٕاHادة ٕادما�ا يف اCمتع ورد اعتبارها
  : Ïا، Óسائلمك، الس=يدة الوز�رة

ها الن
شال هذه الفOة الربيئة من الضياع ما يه التدابري املزمع اختاذ -
 والرضب Hىل ٔ�يدي لك من سولت � نفسه العبث مبصري ٔ�طفالنا ا�Vٔرrء؟ 

وهل احلكومة حبثت يف اVٔس=باب اليت دفعت ٕاىل وجود هذه الفOة  -
  من اVٔطفال؟ 

  .شكرا

        ::::الس=يد رئBس اجللسةالس=يد رئBس اجللسةالس=يد رئBس اجللسةالس=يد رئBس اجللسة
  . شكرا الس=يد املس
شار احملرتم

، لٕالWابة عن السؤالني معا املتعلقني حبامية اللكمة لمك، الس=يدة الوز�رة
  .الطفو¶، يف ست دقائق

        ::::الس=يدة ®س=مية احلقاوي، وز�رة التضامن واملرٔ�ة واVٔرسة والتالس=يدة ®س=مية احلقاوي، وز�رة التضامن واملرٔ�ة واVٔرسة والتالس=يدة ®س=مية احلقاوي، وز�رة التضامن واملرٔ�ة واVٔرسة والتالس=يدة ®س=مية احلقاوي، وز�رة التضامن واملرٔ�ة واVٔرسة والتمنمنمنمنية ªجûعيةية ªجûعيةية ªجûعيةية ªجûعية
  .®سم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Hىل س=يد املرسلني

  الس=يد الرئBس،
  الس=يدات والسادة املس
شار�ن،

  .هللا تعاىل و�راكته السالم Hليمك ورمحة
ٔ�وال، ٔ�شكر السادة املس
شار�ن ا�Ïن تفضلوا بطرح ٔ�س=ئh Xاصة 
�لطفو¶ اليت بدٔ�ت تعرف بعض املظاهر املشZBة، واليت Äس
Zكرها امجليع، 

و�Ï، دعوين ٔ�قول لمك بaٔنه فرصة يك . ٔ�فرادا وجامHات ومؤسسات
ا احلكومة اليوم نتطارح هذا املوضوع ونذÕر بعض املبادرات اليت تقوم هب

مرصدة الرتامك احلاصل يف هذا الباب، واÏي ٔ�رشمت ٕاىل بعض جوانبه، نذÕر 
  :مهنا

  ٔ�وال، ٔ�ن املغرب قد صادق Hىل االتفاقFة املتعلقة حبقوق الطفل؛
ومهنا ٔ�يضا ٔ�ن املغرب كام تعلمون عرف خطة وطنية �لطفو¶، ٔ�فرزت 

  .حامية الطفو¶ ٔ�هنا عرفت قصورا Õبريا يف Wانب 2011تقFمي س=نة 
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�Ï، اكن لزاما Hلينا ٔ�ن نفكر يف بلورة س=ياسة معومFة مZدجمة محلاية 
، وh�ٔذ� 2011الطفو¶ �الس
Zاد لهذا التقFمي اÏي وWد�ه، واÏي اكن يف 

Hىل HاتقZا ٔ�ن نقوم مبجموHة من املشاورات مع القطاHات احلكومFة املعنية، 
  .وضوع، هذا من �ةواليت حنن وٕاrها نلتقي Hىل هذا امل

من �ة 4نية، وسعنا ªس
شارة مع اVٔطفال ٔ�نفسهم، كام عقدت 
ا�لجنة الوزارية �رئاسة الس=يد رئBس احلكومة حىت äمتكن من بلورة س=ياسة 
معومFة مZدجمة، حتقق ªلتقائية بني القطاHات احلكومFة املعنية يف هذا 

  .الباب، هذه وا»دة
مFة ال تقف فقط عند هذه املقاربة اجلزئية الثانية، ٔ�ن املبادرات احلكو 

القطاعية، واليت جتعل وزارة التضامن واملرٔ�ة واVٔرسة والتمنية ªجûعية 
و»دها، وٕان اكنت يه الوصية Hىل القطاع، املسؤو¶ Hىل حامية الطفو¶، 
ذ� ٔ�ن هناك مجموHة من املبادرات احلكومFة، وٕا»داث مجموHة من 

و¶، ٔ�و لفائدة اVٔرسة، تعود �لنفع واملصلÒة Hىل الصناديق لفائدة الطف
  : الطفو¶، ونذÕر هنا

 ؛ 2012صندوق التاكفل العائيل اÏي انطلق مZذ بداية  -
صندوق دمع الûسك ªجûعي لفائدة اVٔطفال ا�يل Õيجيو من  -

 اVٔرس املعوزة؛ 
وكذ� دمع اVٔرامل ا�يل ٕان شاء هللا ٕاىل صوتوا Hىل قانون املالية  -

حلايل س=يصبح هذا اOمع دrل اVٔرامل يعود �لنفع Hىل ٔ�طفال هته اVٔرس ا
  .اليت ال معيل لها

هناك كذ� مجموHة من املبادرات اليت قامت هبا هذه احلكومة، وهو 
ªنضامم �لربوتوÕول ªخeياري املتعلق وامللحق �التفاقFة حلقوق الطفل، 

  .2012واكن ذ� يف س=نة 
الس=نة مت التوقFع Hىل ثالث اتفاقFات لصاحل  ؤ�ذÕر كذ�، يف هذه

  . الطفو¶ وا�يل يه عندها Hالقة مب�لس ٔ�ورو�
Õيبني وÕيaٔرش Hىل ٔ�ن ªهûم �لطفو¶ هو يف معق  ههاذ اليش لك

اهûم هذه احلكومة، ؤ�نه مل نعد äكeفي مبعاجلة املظاهر دrل اVٔمراض ا�يل 
ته الوقائع، ؤ�ن اHاتقZا ٔ�ن äرصد هيه موجودة يف اCمتع، ولكن h�ٔذ� Hىل 

نعاجلها من hالل وا»د الس=ياسة Hامة، شامX، مZدجمة، القطاHات 
 .احلكومFة لكها تتحمل فهيا املسؤولية

وسaٔلتوين كذ� ٔ�ش=نو در� �ش نعرفو هذه اVٔمراض املوجودة؟ نقول 
ة ــــــــلمك دراسة فقط ا�يل مقنا هبا Hىل مس=توى و»دات إالسعاف املتنقل

)2le SAMU ( ش=ياء اليتVٔة من اHد� مجموWار البيضاء، وOمبدينة ا
تتطور، مهنا وجود فeيات ®شلك مزتايد يف الشارع، م
رشدات 

من مجموع من ي
رشد وي
سول يف  %11وم
سوالت، وانطلقت ال¦س=بة من 
، وهذا Õيaٔرش Hىل ٔ�ن هته الظواهر الطفولية ªجûعية %17الشارع ٕاىل 

                                                 
2 Service d’Aide Mobile d’Urgence 

Cمتع و��ساع املدن، و�لتايل البد ٔ�ن نعمتد نتاجئ هذه تتطور بتطور ا

  .اOراسات وحنن بصدد ذ� ملعاجلة لك هاذ اVٓفات
ونقول لمك انطالقا من هاذ الس=ياسة، §ادي خيرجوا مجموHة من الربامج 
املتعلقة �Vٔطفال يف الشارع، املتعلقة �حلد من �شغيل اVٔطفال مبا فهيم 

ت يف البيوت، ومجموHة من املظاهر اليت متس �شغيل الطفالت الصغريا
الطفو¶، و�لتايل ما ن¦ساوش نتلكمو كذ� Hىل اVٔطفال ا�يل اكينني يف 
مؤسسات الرHاية ªجûعية، ؤ�رشتو انû لٔ¥طفال املهملني، اكينني 

  . اVٔطفال يف وضعية صعبة
 واحZا اVٓن بصدد القFام ٕ�صالح ملنظومة مراكز إاليواء ومؤسسات

الرHاية ªجûعية، ومن مضهنم مؤسسات الرHاية ªجûعية اليت تضم 
  .اVٔطفال يف وضعية صعبة، وكذ� اVٔطفال املهملني

ٕاذن، هاذ اCموHة من املبادرات يه مeاكمX من حFث الوظيفة ا�يل 
  .ابغيناها حتقق لنا حامية الطفو¶ يف املغرب

        ::::الس=يد رئBس اجللسةالس=يد رئBس اجللسةالس=يد رئBس اجللسةالس=يد رئBس اجللسة
  . ، اäهتßى الوقتشكرا الس=يدة الوز�رة

واVٓن ق}ل ٔ�ن ن¦eقل ٕاىل التعقFبات، äرحب �زوار� اليوم تالمFذ عن 
  .4نوية ٔ�محد الن�اعي إالHدادية بûرة

ويف ٕاطار التعقFبات، اللكمة �لفريق احلريك، فليتفضل الس=يد 
  .املس
شار

        ::::قوضاقوضاقوضاقوضاضضضض�ٔ �ٔ �ٔ �ٔ املس
شار الس=يد عبد القادر املس
شار الس=يد عبد القادر املس
شار الس=يد عبد القادر املس
شار الس=يد عبد القادر 
  .شكرا الس=يد الرئBس

  الس=يدة الوز�رة،
تعلمني، الس=يدة الوز�رة، انتخب املغرب مؤخرا عضوا يف جملس كام 

حقوق إالÓسان التابع لٔ¥مم املتÒدة، وطبعا هذا لBس �رشيفا بقدر ما هو 
ãلكيف وٕالزام بقوانني حقوق إالÓسان، ومن مجX هاذ احلقوق طبعا حقوق 

  .الطفل
فهتا ؤ�� ابغيت ند�رك يف الصورة، الس=يدة الوز�رة، Hىل وا»د احلا¶ ش

يف طن�ة، و�لضبط يف سور املعاكز�ن، مجموHة من اVٔطفال الصغار ال 
دrل اVٔطفال يف هاذ السن  8س=نة،  11س=نوات و 9يت�اوز س=هنم ما بني 

لكهم مجموHني تياhذوا وا»د الورقة دا�ر�ن فهيا ذاك املصيبة دrل اOيليو وال 
eBفرجوا فهيم يش مصيبة بذاك الشلك، وWالسني يف الوسط دrل ال³رش وت 

لكهم، وتيد�روا وا»د احللقة، ال السلطة جتمعهم، ال مؤسسة �شوف هاذ 
احلا¶، Vٔنه »ا¶ شاذة، مبعىن ٔ�نه دا�ر�ن وا»د الفريق دrل املنحرفني 

 8الصغار، ميكZا هااك Óسميوه، وهذا يف احلقFقة ٔ�� اس=تغربت، Vٔنه 
ف ®شلك، وال يتعدى ودا�ر�ن وا»د الطريقة دrل ªحنرا 8احصيهتم ٔ��، 
  .س=نة 11السن دrهلم 

هذا مZكر هذا، هذو Õيخص ا�يل جيمعهم، Õيخص ãكون Hني كرتاقب 
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هاذ احلاالت، واش خنليو هاذ النوع دrل اVٔطفال �لشلك هذا؟ راه 
  . كنÞليوا وا»د املس=تق}ل دrل املغرب هام اVٔطفال

¦شوفومه و�لتايل، Õيفاش §ادي حنافظو Hىل هاذ الرشحية واحZا ك 
  ؟...مرشد�ن يف الشوارع

احZا مسعنا �لعرض دrلمك، وما كنكروش اCهود رمبا ا�يل كتد�روه، وال 
احلكومة، ولكن Õيخص ٕاضافة اجلهد يف هاذ املوضوع، Vٔنه ك¦شوفو 

  .الغرائب يف هاذ اCال دrل اVٔطفال
  .شكرا الس=يد الرئBس

        ::::الس=يد رئBس اجللسةالس=يد رئBس اجللسةالس=يد رئBس اجللسةالس=يد رئBس اجللسة
  . شكرا

  .قاليل يف ٕاطار التعقFباللكمة �لفريق ªس=ت

        ::::املس
شار الس=يد مصطفاملس
شار الس=يد مصطفاملس
شار الس=يد مصطفاملس
شار الس=يد مصطفىىىى القا القا القا القامسمسمسمسيييي
  .شكرا الس=يد الرئBس

الس=يدة الوز�رة، ك¦شكروك Hىل اجلواب د�r، لكن يف اجلواب 
 �rيف ٔ�ول اجلواب د ،�rٔهنا راه فرصة �ش نتطارحو هاذ دaا وقلت بW

رح السؤال هذا، ٔ�� تفاaWٔت احلكومة دازت Hلهيا Hامني وهاذ السؤال تط
 خصنا نتطارحو xّ ، هاذ السؤال هذا وت¦سمع 5rمرات وال  4ٔ�كرث من 

 ...وحنلو وÓشوفو ٔ�ش=نو يه املشالك يف هاذ
  الس=يدة الوز�رة، 

املبادرات احلكومFة ك¦سمعوها §ري يف yم يف yم، ما زال ما 
كنعBشوهاش، وامحلد H Qىل نعمة إالسالم ا�يل جعلتنا احZا املغاربة، اكنت 

 ما ساHد �لك$ري كBساHد �لقليل، ولوال املؤسسة امللكFة، الس=يدة ا�يل
الوز�رة، وبعض احملس=نني، ولو هاذ احملس=نني حىت هام Õيلقاو عراقFل يف 

  .املساHدة دrل هاذ الزنالء
  الس=يدة الوز�رة، 

اVٔطفال املتÞىل عهنم، كتلكموا §ري Hىل اVٔطفال، ٔ�� نقدر نقول � 
ن طرف يعين ي
مي اVٔب وال ي
مي اVٔم وال عندمه مايش §ري املتÞىل م

اVٔطفال املتÞىل عهنم �ل¦س=بة لنا هام اVٔطفال املتÞىل عهنم ... مشلك دrل
من طرف احلكومة، ا�يل ختلت عهنم يف اüمتدرس، يف ªس
شفاء، يف 

  . ا�يل حمرومني... وا»د اCموHة دrل
  الس=يدة الوز�رة، 

Oىل املدن اكH ار كتلكموا §ريOار البيضاء، واش املغرب هو ا
البيضاء؟ راه العامل القروي راه فFه وا»د ال¦س=بة Õبرية دrل اVٔطفال، راه ما 
يش املتÞىل عن اVٔطفال راه املتÞىل عن اVٔرس ا�يل حمرومة من املدارس، 
ا�يل حمرومة من الطرق، ا�يل حمرومة من الكهر�ء، حمرومة من مجيع 

  . احلواجي
يدة الوز�رة، واش معرك زرت بعض امجلاHات القروية اعطينا، الس= 

  وشفت اVٔطفال املهملني احلقFقFني Õيفاش ÕيعBشوا متاك؟
  الس=يدة الوز�رة، 

كنا كن
س=ناو �ش نلقاو، �ش تعطينا يش مس=ت�دات يف املراكز دrل 
إاليواء، Vٔن تقولوا لنا بaٔن والو ٔ�طباء نفسانيني والو hرباء اجûعيني، كنا 

  .و اجلديدن
س=نا
  .شكرا الس=يد الرئBس

        ::::الس=يد رئBس اجللسةالس=يد رئBس اجللسةالس=يد رئBس اجللسةالس=يد رئBس اجللسة
اللكمة لمك، الس=يدة الوز�رة، . شكرا الس=يد املس
شار، اäهتßى الوقت

  .دقائق �4لرد Hىل التعقFبات معا يف 

        ::::الس=يدة وز�رة التضامن واملرٔ�ة واVٔرسة والتالس=يدة وز�رة التضامن واملرٔ�ة واVٔرسة والتالس=يدة وز�رة التضامن واملرٔ�ة واVٔرسة والتالس=يدة وز�رة التضامن واملرٔ�ة واVٔرسة والتمنمنمنمنية ªجûعيةية ªجûعيةية ªجûعيةية ªجûعية
دrهلم مع  من هاذ املاكن ابغيت Óشكر السادة املس
شار�ن يف التفاHل

  .هذا املوضوع
ٔ�ن هذا املوضوع لن ي¦هتßي ال يف س=نة  ،الس=يد املس
شار ،ونقول �

وال س=ن
ني، و§ادي نبقاو دامئا نطار»ه ودامئا نطر»ه، Vٔن الشعوب املتقدمة 
ته املظاهر، وما ميك¦ش هاذ املؤسسة املوقرة مبجرد انفسها تعاين من م$ل ه

ٓ ال خصنا ٔ�ن نطرح معها قضية من القضاª rج ûعية الك}رية تقول �
  .نتوقفوامن مطار»ة ومZاقشة هذا املوضوع

ال، هذا الواجب دrلمك، ä�ٔمك تطرحوا القضاr، ؤ�ن احلكومة كذ� 
تناقشها معمك، و�لتايل ٔ�� كنقول بaٔن هاذ املوضوع راه هو موضوع دrل 

ã طفال املهملني ا�يلVٔمس، ما ت¦ساش ٔ�ن اVٔل اrة وكذ� دHزادوا السا
س=نني، هام ا�يل اكينني يف  10س=نني ٔ�و  8س=نني ٔ�و  7هذي وا»د 

الشارع، ؤ�� تنعتقد بaٔن احلكومات السابقة نفسها مل ãمتكن من احلفاظ Hىل 
هؤالء اVٔطفال املهملني ا�يل اكنوا يف مؤسسات الرHاية ªجûعية، وا�يل ما 

يف احلرف ٔ�و يف  قدروش �كونوا ٔ�نفسهم �ش خيرجوا ويعمتدوا Hىل ٔ�نفسهم
املهن، وكنلقاومه اVٓن يف الشارع تيلعبوا �لطريقة ا�يل ãلكم Hلهيا اVٔس=تاذ، 

  .وال راه هام م
رشد�ن ٔ�و مZحرفني
ٕاذن، �ش §ادي نتلكمو Hىل هاذ القضية، ما ميكZاش نتلكمو فقط Hىل 
س=ن
ني من معر هذه احلكومة ونل³سها القضية اكمX، فهناك من ا�Ïن 

ينجحوا يف التعاطي مع قضية الطفو¶، واOليل هو ٔ�نين قلت � س=بقو� مل 
ابنZBا اليوم بلورة س=ياسة معومFة مZدجمة Hىل ٔ�ساس التقFمي اÏي قامت به 
احلكومة نفسها السابقة، ولقات بaٔهنا مل هتمت حبامية اVٔطفال كفاية، واحZا 

طفو¶ من W�ٔل اليوم Óس=تدرك يف املر»X الثانية من تزنيل اخلطة احلكومFة �ل
  .حتقFق هذه امحلاية املفقودة من إالجنازات السابقة ٔ�و من املبادرات السابقة

القضية الثانية، كتقول يل مؤسسة الرHاية ªجûعية HاÄشة يف فوىض، 
مؤسسة دrل الرHاية  1500اليوم جFنا �ش ند�رو لها إالصالح، 

Vٔطفال، خصك تزنل ªجûعية، من بBهنا مؤسسات دrل إاليواء دrل ا
اكنت الس=يد املس
شار Vٔنك تنوب عن اVٔمة، Hليك ٔ�ن ãرى احلا¶ اليت 
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Hلهيا هذه املؤسسات، اليوم احZا ما ابغيناش نعاجلو اVٓفات اليت يعرفها 
الزنالء من ٔ�طفال ومن §ريمه يف وضعية صعبة، هااكr ذاك العالج 

ملؤسسات، وهاذ السطحي، äريد ٔ�ن حنقق ٕاصال»ا Wذرr ب¦Fوr لهذه ا
 .اليش لكيش يتطلب الوقت

، اHالش؟ )de fond(الوزراء واملسؤولني ما Õيبغيوش يد�روا اخلدمة 
Vٔهنا كتاhذ الوقت وما كتد�رش إالشعاع، فBش=تغلون Hىل ما هو سطحي 

  . ٔ�و Hىل ما يعطي ٕاشعاع
احZا امحلد Q اhذينا القرار �ش Óش=تغلو Hىل الب¦Fات، Hىل التaٔهيل 

ه الب¦Fات، سواء تعلق اVٔمر �ملؤسسات دrل الطفو¶ وال دrل دrل هذ
املس=نني وال دrل ال¦ساء، والن
�Fة رمبا ما §¦شوفهاش ٔ��، ؤ�� اليوم 
ٔ�ش=تغل Hىل إالصالح، Äشوفوها اVٓخر�ن من بعد، لكن ال هيم Vٔن الفا^ز 
هو إالÓسان املغريب، سواء اكن قارصا ٔ�و اكن خشصا يف وضعية صعبة، 

  .تاج ٕاىل هاته اخلدماتوحي 
  الس=يد الرئBس، 

ابغيت نقول بaٔن هذه الظاهرة ما مرتبطاش فقط �كون هاذ اVٔطفال 
Èملني وال مايش Èملني، عند� الهدر املدريس، وWد� � »ل بدور 

دار طالب وطالبة، اشكون ا�يل  1000الطالب والطالبة، عند� ما يقارب 
وزارة التضامن واملرٔ�ة واVٔرسة والتمنية ÕيواÕهبم؟ التعاون الوطين التابع ل

ته اOور ملا متكZا من تقريب املدرسة اªجûعية، و�ش نقول � لوال ه
ته املؤسسات إاىل اVٔطفال واملمتدرسني يف القرى، ف}التايل خصنا نعرتفو هب

  .�لفعل احلقFقي اÏي يمت اVٓن يف امليدان
  .شكرا الس=يد الرئBس

        ::::الس=يد رئBس اجللسةالس=يد رئBس اجللسةالس=يد رئBس اجللسةالس=يد رئBس اجللسة
  . ته اجللسةاÓشكر الس=يدة الوز�رة Hىل مسامههتا معنا يف ه

واVٓن ن¦eقل �لسؤال املوايل املوWه �لس=يد وز�ر العدل واحلرrت، 
وموضوHه الوقاية من املنازHات املفضية ٕاىل مقاضاة اOو¶ وÃ�ٔرها Hىل مالية 

  . اOو¶
دمي اللكمة Vٔ»د السادة املس
شار�ن من فريق اVٔصا¶ واملعارصة لتق

  .السؤال، تفضل الس=يد املس
شار احملرتم

        ::::املس
شار الس=يد عبد احلكمي ب¦شامشاملس
شار الس=يد عبد احلكمي ب¦شامشاملس
شار الس=يد عبد احلكمي ب¦شامشاملس
شار الس=يد عبد احلكمي ب¦شامش
  .شكرا الس=يد الرئBس
  الس=يد الوز�ر احملرتم،

سؤالنا كام ٔ�شار �Ï الس=يد الرئBس يتعلق �ملنازHات اليت ãكون 
اOو¶ ٔ�و ٕا»دى مؤسسات اOو¶ طرفا فهيا، ومن دون شك غتتفقوا معنا 

ال Õبري وواسع وشاسع، و�Ï سaٔكتفي 4�ٕرة زاويتني Hىل ٔ�ن هاذ السؤ 
  .فقط، �ش ãكون الفائدة من اجلواب

الزاوية اVٔوىل، تتعلق حبجم اVٔموال ٔ�و اÃVٔر دrل املنازHات Hىل مالية 

  .اOو¶، Hلام بaٔن مالية اOو¶ �شكو من جعز مeفامق
م هبا الوزارة السؤال الثاين، يتعلق �ملقاربة الوقائية اليت جيب ٔ�ن تقو 

  .�لتقليل من جحم هذه اخلسا^ر ا�يل كتك}دها خزينة اOو¶
ملاذا نطرح هذا السؤال؟ Vٔننا Hاينا والزلنا نعا�ن بaٔن Hدد من احملامك 
املغربية، والس=f احملامك إالدارية، ال زالت تصدر ٔ�حاكما يف قضاr ويف 

اVٔم$X املتعلقة  دHاوى س=بق البت فهيا مبوجب ٔ�حاكم هنائية، م$ال حيرضين
بدHاوى ªعتداء املادي لٕالدارة Hىل امللكFة اخلاصة، كتحرضين حتظى 
اHOاوى املرتبطة �Vٔرضار البدنية النامجة عن انف�ار اVٔلغام يف ٔ�قاüمينا 

  .اجلنوبية، اHOاوى املرتبطة بصفقات اVٔشغال العمومFة
سا^ر وجحم فسؤايل، الس=يد الوز�ر، واش درتو يش تقFمي Hىل جحم اخل 

اVٔموال ا�يل كتخرسها اOو¶ من جراء هاذ املنازHات اليت تفيض ٕاىل احلمك 
  ضد اOو¶ ٔ�و مؤسساهتا؟ واش عندمك م$ل هذا التقFمي؟

ٔ�ش=نو يه إالجراءات ؤ�ش=نو يه املقاربة الوقائية، Hلام : السؤال الثاين
اطر، ميل كنتلكمو Hىل املقاربة الوقائية يعين كنتلكمو Hىل حتديد ا_

كنتلكمو Hىل �شخيص ماكمن ومظاهر هذه ا_اطر، ورصد اVٔس=باب 
دrلها، ومن مت صيا§ة مZظومة ٕاجراءات وتدابري وقائية �ش جننبو اOو¶ 

  .واملؤسسات دrل اOو¶ ٔ�ن تؤدي فاتورة ٔ�رضار ٔ�حلقهتا �Vٓخر�ن
وق حيرضين كذ� ٔ�نه ملا جFتو �لوزارة، الس=يد الوز�ر احملرتم، لقFتو ف

املكeب دrلمك مذÕرة اكن قد وقعها الس=يد الوز�ر اVٔول السابق، ان
}ه 
خلطورة هذا املوضوع، Vٔمهية هذا املوضوع، و�Ï معم هاذ املذÕرة 
وس=يفطها لوزارة العدل حFنئذ، مازال ما اكن
ش امسيهتا احلرrت، تتطلب 

ال �ش ما هاذ املذÕرة �ختاذ مجموHة تدابري وٕاجراءات ذات نفس وقايئ، ٔ�و
äكونوش كنحمكو حمامك تصدر ٔ�حاكم يف قضاr س=بق البت فهيا، و4نيا يك 

  . تتجنب اOو¶ واملؤسسات دrلها الوقوع يف مZازHات ال طائX من وراهئا
ال Óسaٔلمك عن ماذا تنوون؟ احZا ك¦سولومك Hىل ... فرنجو ٔ�ن ãكونوا قد

  Hامني فني وصل هاذ امللف �لضبط؟ 
 .وشكرا

        ::::ئBس اجللسةئBس اجللسةئBس اجللسةئBس اجللسةالس=يد ر الس=يد ر الس=يد ر الس=يد ر 
  . شكرا

  .اللكمة لمك، الس=يد الوز�ر، لٕالWابة عن السؤال

        ::::الس=يد مصطفالس=يد مصطفالس=يد مصطفالس=يد مصطفىىىى الرمFد، وز�ر العدل واحلرrت الرمFد، وز�ر العدل واحلرrت الرمFد، وز�ر العدل واحلرrت الرمFد، وز�ر العدل واحلرrت
  .®سم هللا الرمحن الرحمي

  الس=يد الرئBس،
شكرا لمك الس=يد املس
شار Hىل هاذ السؤال ا�يل هو سؤال هام 

fات إالدارية فHنه �لفعل اك�ن هناك املنازVٔ ،شعب وواسع
 بني إالدارة وم
  . واملواطنني، ؤ�حFا� كثرية ٔ�يضا بني إالدارة وإالدارة

و�لطبع فٕان سؤالمك يتعلق �لوقاية من املنازHات إالدارية، وينصب 
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اÏي و�ه  19/6/2009حول كتاب الس=يد الوز�ر اVٔول الصادر بتارخي 
و�لطبع ما Wاء يف هذا الكeاب واحض ودقFق . ٕاىل الس=يد وز�ر العدل

وحمدود، وهو ٔ�ن الوز�ر اVٔول دHا وز�ر العدل ٕاىل ٔ�ن يقوم �ختاذ الرتتB}ات 
الالزمة لتبليغ اVٔحاكم القضائية اüهنائية ٕاىل مجيع إالدارات والهيئات اليت 
متارس صالحFات السلطة العمومFة قصد تاليف ãكرار صدور اVٔحاكم 

ذ اليش اكن يف ٕاذن ها. القضائية يف مZازHات مماثX صدرت ®شaٔهنا ٔ�حاكم
2009 .  

فالقرار اÏي اختذ حFنئذ هو ٔ�نه ال سF³ل ٕاىل رصد القرارات إالدارية 
الصادرة يف مادة من املواد، وتبليغها لٕالدارة اليت يه Hىل لك »ال ممتدة، 
�شمل اكفة املرافق احلكومFة، احلل اÏي اختذ هو ٔ�نه مىت اكن هناك قرار 

نونية، Äس=تÒدث تو�ا قضائيا معينا، يؤسس ملبدٔ� من املبادئ، لقاHدة قا
فٕانه تقرر ٔ�ن ي¦رش يف جمX ٔ�»دثت لهذا الغرض، ويه املنتقى يف معل 

  . القضاء يف املنازHات إالدارية
، س=ت�دون 2010وٕاذا ما رجعمت ٕاىل هذه اXC اليت صدرت يف يوليوز 

ن قاHدة يف موضوع املنازHات إالدارية، وميك 150ٔ�نه اك�ن عند� ٔ�كرث من 
  . ٔ�ن هتتدي هبا إالدارات املعنية

ٔ�كرث من ذ�، ذهبت الوزارة، و�لطبع ق}ل ٔ�ن ٔ�»ل مسؤوال هبا، ٕاىل 
 2011اس=تÒداث جمX احملامك إالدارية، وقد صدر يعين �ٓخر Hدد يف مارس 

حول الصفقات العمومFة، و�لتايل اVٔحاكم املتعلقة �لصفقات العمومFة اليت 
ن لها ٔ�ن ãرجع ٕاىل هذه اVٔحاكم ل
س=ت³ني السF³ل، هتم إالدارة العمومFة ميك

  .ولتhٔaذ مهنا التو�ات اليت اعمتدهتا احملامك املغربية
هناك Hدد hامس، هو اVٓن يف طور إالجناز، ن¦eظر ٔ�ن يصدر يف 

  . ٔ�قرب اVٔوقات
�لطبع الوقاية من املنازHات، هذا هو ما ميكZه ٔ�ن تقوم به وزارة العدل 

  ...املطلوب مهنا من طرف رئBسواحلرrت، وهذا هو 

        ::::الس=يد رئBس اجللسةالس=يد رئBس اجللسةالس=يد رئBس اجللسةالس=يد رئBس اجللسة
  . شكرا الس=يد الوز�ر احملرتم، اäهتßى الوقت

  .ال�م Vٔ»د السادة املس
شار�ن يف ٕاطار التعقFب

        ::::املس
شار الس=يد عبد احلكمي ب¦شامشاملس
شار الس=يد عبد احلكمي ب¦شامشاملس
شار الس=يد عبد احلكمي ب¦شامشاملس
شار الس=يد عبد احلكمي ب¦شامش
  .شكرا الس=يد الوز�ر

�لضبط املذÕرة دrل الس=يد الوز�ر اVٔول هذا هو املقصود مهنا، يه 
يف، يه الوقاية من وقوع مZازHات ا�يل ميكن جترب فهيا اOو¶ وال التال

ٕا»دى املؤسسات دrلها جمربة Hىل ٔ�ن تؤدي مثن دrل اVٔخطاء من النوع 
ا�يل ãلكمتو Hليه، مزrن اCهودات ا�يل ãلكمتو Hليه ا�يل كتعلق �Cالت 

  . وتقعيد القاHدة القانونية
غزى من هذيك املذÕرة واحلمكة ولكن، الس=يد الوز�ر، ظنBت بaٔن امل
Hاد¶ �لÒاالت الش³هية، ودون ٔ�ن دrلها يه ٔ�ن تفيض ٕاىل �سوية مZصفة و 

جيد اVٔفراد ٔ�نفسهم جمرب�ن Hىل مقاضاة اOو¶ يف ٔ�مور ا�يل س=بق ٔ�ن 
 .صدرت فهيا دHاوى وال ٔ�حاكم، عفوا

4نيا، البد بaٔن نثري مالحظة ٔ�خرى، Vٔن ميل كنتلكمو Hىل الوقاية، 
عناه ٔ�ننا جيب ٔ�ن نطرح Hىل حمك ال
ساؤل اCهود اÏي جيب ٔ�ن يبذل م 

من W�ٔل مراجعة إالطار القانوين وإالطار التنظميي ملؤسسة Èمة ويه 
مؤسسة الوÕيل القضايئ �لمملكة، �عتبارها تنوب عن اOو¶ املغربية يف 

  .خشص الس=يد رئBس احلكومة
رد ال³رشية، §ري م$ال، حنن نعرف ضعف وحمدودية إالماكنيات واملوا

ٕاطار اhذاو اOكتوراه دrهلم امشاو من هاذ الواك¶، نعرف كذ� ٔ�ن  11
زمالء� يف الفريق ªشرتايك، فريق ªحتاد ªشرتايك مب�لس النواب، 
قدموا مقرتح قانون Hىل درWة Õبرية من اVٔمهية، وهو مقرتح يتعلق ٕ�»داث 

�و¶، وهاذ القانون اكن من شaٔنه ٔ�ن يعاجل هيئة قضاr اOو¶، احملايم العام �
  . الك$ري من اجلوانب املرتبطة �ملوضوع ا�يل احZا بصدد احلديث عنه

مع اVٔسف الشديد، وVٔس=باب §ري مفهومة، احلكومة بلواكت هاذ 
، تنقولو طيب، رمبا احلكومة §ادي جتيب يش )blocage(القانون، اك�ن 

طط ال
رشيعي ما وWد�ش يش م}ادرة »اWة ٔ�حسن، ميل ف
ش=نا وقرينا ا_
تت�ه ٕاىل معاجلة إالطار القانوين والتنظميي لوا»دة من املؤسسات املفصلية 

  .املرتبطة مبنظومة العدل والقضاء
  مفاذا ٔ�نمت قائلون، الس=يد الوز�ر، يف هذا املوضوع؟

        ::::الس=يد رئBس اجللسةالس=يد رئBس اجللسةالس=يد رئBس اجللسةالس=يد رئBس اجللسة
  . شكرا الس=يد املس
شار، اäهتßى الوقت

  .تفضل الس=يد الوز�ر

        ::::الس=يد وز�ر العدل واحلرrتالس=يد وز�ر العدل واحلرrتالس=يد وز�ر العدل واحلرrتالس=يد وز�ر العدل واحلرrت
موضوع الوقاية من املنازHات إالدارية، الس=يد املس
شار احملرتم، كام 
قلت لمك ٔ�� ٔ�حتدث عن اجلانب املرتبط بقطاع العدل واحلرrت، وٕان اكن 
هذا املوضوع هيم مجيع القطاHات، وملا نقول بaٔنه هيم مجيع القطاHات، هذا 

ãكون شامX من W�ٔل تاليف هذه املنازHات يعين ٔ�ن هناك مقاربة ي¦}غي ٔ�ن 
واVٔحاكم اليت ميكن ٔ�ن تصدر Hىل ٕاÃرها، واليت ميكن ٔ�ن حتمل مالية اOو¶ 

  . ٔ�موÕ ªبرية
شك ٔ�ن احلكومة تعمل  يف هاذ الباب هناك مجموHة من إالجراءات، ال

شك ٔ�نه يلزÈا ٔ�ن تقارب جوانب ٔ�خرى، وال ندعي  Hىل مقاربة بعضها، وال
كومة يف هته الس=ن
ني اس=تطاعت ٔ�ن حتقق لك يشء، ؤ�هنا يعين بaٔن احل

  .اس=تطاعت ٔ�ن حتقق ما ميكن ٔ�ن �كون مطلو� مهنا
يف هذا الصدد، هناك املقاربة املتعلقة ®سلوك املساطر احلبية، عوض 
رفع اHOاوي ٔ�و عوض دفع اVٓخر لرفع اHOاوى، فاملساطر احلبية مقينة بaٔن 

ت وتدفع اOو¶ ٕاىل تاليف بعض املشالك اليت يه تقوم ب
سوية هذه الزناHا
  .يف غىن عهنا
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طبعا هناك ٔ�يضا قانون تعليل اVٔحاكم، عفوا، قانون تعليل القرارات 
إالدارية، وهو قانون ي¦}غي ٔ�ن �كون لك من يتÞذ قرارا ٕادارr ٔ�ن يعتين 

  .مبفرداته، وذ� �لتعليل الالزم حىت ãكون اVٔمور واحضة
aF تتلقى إالدارة ٔ�ي اس=تفسار ٔ�و شاكية ٔ�ن تبحث فهيا 4لثا، ي¦}غي ح 

البحث الالزم وجتيب اجلواب املالمئ، وهذه ٔ�ش=ياء نلزتم هبا يف وزارة 
العدل واحلرrت، ؤ�عتقد بaٔن هناك الزتاما محمودا ٕاىل »د ما Oى �يق 

  . الوزارات، وٕان اكن اVٔمر يتطلب جمهودا ٔ�كرب
  ...مل احلكومة Hىل تaٔهيل وãكو�نٔ�يضا ي¦}غي يف هذا الباب ٔ�ن تع

  .شكرا

        ::::الس=يد رئBس اجللسةالس=يد رئBس اجللسةالس=يد رئBس اجللسةالس=يد رئBس اجللسة
  . شكرا الس=يد الوز�ر، اäهتßى الوقت

. السؤال الثاين موضوHه تزنيل التوصيات الهيئة العليا ٕالصالح القضاء
  .اللكمة Vٔ»د السادة املس
شار�ن من الفريق ªس=تقاليل لتقدمي السؤال

        ::::املس
شار الس=يد املس
شار الس=يد املس
شار الس=يد املس
شار الس=يد محممحممحممحمد اVٔنصاريد اVٔنصاريد اVٔنصاريد اVٔنصاري
  .لس=يد الرئBسشكرا ا

  السادة الوزراء،
  الزمFالت والزمالء،

كام تعلمون، الس=يد الوز�ر، ويعمل امجليع ٔ�ن ٕاصالح مZظومة العدا¶ هو 
موضوع هام، Äس=تÃٔaر �هûم الرٔ�ي العام الوطين، وهو موضوع كذ� 

، ٔ�ي ما يقارب س=نة 2012ماي  8حموري �لرب�مج احلكويم، ؤ�نه مZذ 
وطين حول ٕاصالح مZظومة العدا¶، وذ� انطلق احلوار الونصف 

�لتنصBب املليك Vٔعضاء الهيئة العليا �لحوار الوطين من W�ٔل ٕاصالح 
خشصية، من بBهنا وزراء Hدل سابقني، ممثلني  40املنظومة، واÏي تضم 

  .عن مؤسسات وطنية، وٕادارات، وهيئات حقوقFة، وÈن قضائية وقانونية
مZذ ذ� الوقت يف شلك ندوات  وقد اش=تغلت هذه الهيئة �نتظام

�وية وحملية، وذ� بطريقة �شارÕية ووفق مهنجية معمتدة يف بالد� لكام 
  .تعلق اVٔمر بaٔوراش ٔ�و مببادرة كربى

وبطبيعة احلال بعد äªهتاء من ٔ�شغالها، فقد مت تقدمي توصياهتا ٕاىل 
رة ٔ�شهر، واحلكومة، ومببادرة من وزا W4ال¶ املò مZذ ما يقرب من 

العدل، قد قامت يف ٕاطار ندوة ٕاىل تقدمي مجيع اخلالصات ٔ�مام مجيع املهمتني 
Hىل الصعيد الوطين، ومZذ ذ� الوقت واللك ي¦eظر التزنيل الفعيل 
ملضامني ٔ�و �لتوصيات اليت hلصت ٕاüهيا تò الهيئة، سواء من حFث 

ٔ�مد ªنتظار القوانني التنظميية ٔ�و القوانني العادية ٔ�و إالجراءات، وقد طال 
  .وhاصة �ل¦س=بة لبعض إالجراءات اليت ال تتطلب ٕاال ٕارادة

و�لتايل، ومن هذا املنرب، äريد ٔ�ن Óسائل الس=يد وز�ر العدل 
 òل إالفراج عن تW�ٔ ت حول املهنجية اليت س=تعمتدها احلكومة منrواحلر

  التوصيات وتزنيلها Hىل ٔ�رض الواقع؟ 

 .وشكرا

        ::::الس=يد رئBس اجللسةالس=يد رئBس اجللسةالس=يد رئBس اجللسةالس=يد رئBس اجللسة
   .شكرا

  .اللكمة لمك، الس=يد الوز�ر، لٕالWابة عن السؤال

        ::::صطفصطفصطفصطفىىىى الرمFد وز�ر العدل واحلرrت الرمFد وز�ر العدل واحلرrت الرمFد وز�ر العدل واحلرrت الرمFد وز�ر العدل واحلرrتاملاملاملاملالس=يد الس=يد الس=يد الس=يد 
  .شكرا الس=يد املس
شار احملرتم

تفضلمت ٕ�عطاء معطيات دقFقة حول مسار احلوار الوطين حول ٕاصالح 
مZظومة العدا¶، اÏي بدٔ� �س=تق}ال مليك، واäهتßى بزتÕية ملكFة �لعمل الرائع 

خشصية من  40خيي §ري املس=بوق اÏي متخض عن هذا احلوار بقFادة التار 
مس=توrت خمتلفة، واÏي اكن مZتوWه هذه الوثيقة التارخيية، واليت مت 

  .جنلزيية وٕاىل الفرÓس=ية وٕاىل إالس=بانيةاالٕ  ٕاىل ٕاصدارها �لعربية لكهنا ãرمجت
ٔ�هداف ٕاسرتاتيجية  6يف هذه الوثيقة، س=يدي، س=ت�دون بaٔن هناك 

هدفا فرعيا تن³$ق عن هذه اVٔهداف  16ٕالصالح مت حتديدها، هناك ل
  .ٕاجراء تنفFذي �353ٓلية من �ٓليات التنفFذ، هناك  200الس=تة، هناك 

ولعمل السادة املس
شار�ن احملرتمني والرٔ�ي العام املوقر، فٕان ٔ�ول هدف 
  : اسرتاتيجي هو

 ؛توطيد اس=تقالل السلطة القضائية -
 عدا¶؛4نيا، ختليق مZظومة ال -
 4لثا، تعز�ز حامية القضاء �لحقوق واحلرrت؛ -
 رابعا، ªرتقاء بفعالية وجناHة القضاء؛ -
 hامسا، ٕامناء القدرات املؤسس=ية ملنظومة العدا¶؛ -
 .سادسا، حتديث إالدارة القضائية وتعز�ز حاكمهتا -

هذا امليثاق ٔ�رفق مبخطط تفصييل، هذا ا_طط التفصييل يتضمن 
راءات و�Wٓال التنفFذ ؤ�قول �Wٓال �لتنفFذ، و�لتايل فٕاäمك، �ٓليات التنفFذ وٕاج

حرضات السادة الربملانيني والرٔ�ي العام، الصÒافة اCمتع املدين، ٕ�ماكنه ٔ�ن 
يقوم مبÒاس=بة ٔ�داء احلكومة وhاصة وزارة العدل يف مدى الزتاÈا ٕ�جناز ما 

 .هو مطلوب مهنا يف هذا امليثاق
ولBس هناك �ٕالماكن  ªلزتام بذ�، ؤ�ؤكد لمك ٔ�ننا سوف نعمل Hىل

  . ٔ�ن نفرط يف ٔ�ي الزتام من الزتاماتنا
ما دممت تفضلمت وحتدثمت عن اجلانب ال
رشيعي، ٔ�قول لمك ٔ�ننا وضعنا 
مسوديت مرشوعي قانونني تنظمييني، اVٔول يتعلق �Cلس اHVٔىل �لسلطة 

 .القضائية، والثاين يتعلق �لنظام اVٔسايس �لقضاة
مقت من hالل س=بع لقاءات مع السادة القضاة والس=يدات واVٓن 

 4000قاض من بني  1500القاضيات، حFث ٕانين اجمتعت بaٔكرث من 
قاض، ؤ�يضا §دا ويوم امجلعة سوف ٔ��قش مع امجلعيات املهنية املقرت»ات 

 .اليت تلقFهتا مهنا
، ولك 4لثا، هناك البوابة إاللكرتونية اليت تلقFنا فهيا مقرت»ات املواطنني
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  .ذ� حمل دراسة ٕان شاء هللا

        ::::الس=يد رئBس اجللسةالس=يد رئBس اجللسةالس=يد رئBس اجللسةالس=يد رئBس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة Vٔ»د السادة املس
شار�ن يف ٕاطار التعقFب

        ::::املس
شار الس=يد املس
شار الس=يد املس
شار الس=يد املس
شار الس=يد محممحممحممحمد اVٔنصاريد اVٔنصاريد اVٔنصاريد اVٔنصاري
  .شكرا الس=يد الوز�ر

احZا ال خنالفمك الرٔ�ي حول ما سطر يف ذ� امليثاق، ولكن احZا نتلكم 
يعا، حبيث ٔ�ننا äرى Hىل ٔ�رض الواقع عن تزنيل امليثاق يف ما مل يتطلب �رش 

ٔ�ن هناك الزال بعض ªحeقان، بعض ªح�eاWات، بعض الهيئات اليت 
الزالت رمبا مل تقeنع ٔ�و الزالت يف »اWة ٕاىل املزيد من ا�لقاء واüمتحيص 
والتدقFق يف بعض إالجراءات من W�ٔل ٔ�ن ãكون ªنطالقة مشولية، 

هو من ٔ�معدة ٔ�ي ٕاصالح يف بالد�، �عتبار ٔ�ن هذا الورش هو جممتعي، و 
  .Vٔن هذا العدل وما ٔ�دراك ما العدل

وبطبيعة احلال نتلكم عن بعض إالجراءات اليت رمبا يف ٕاطار امليثاق 
ãكون فقط حتتاج ٕاىل يشء من اجلرٔ�ة اليت ال تنقصمك يف بعض اVٔحFان من 

واطن W�ٔل تزنيلها يف احملامك وحتفزي كذ� إالجراءات من W�ٔل ٔ�ن حيس امل
بaٔن هناك يشء Wديد، حبيث ٔ�ننا من مرùدي احملامك، ؤ�نمت بدون شك من 
ٔ�بناء القطاع، تعرفون بaٔن احلا¶ يف بعض اVٔحFان مزرية و�س=توجب 
التدhل الرسيع يف Hدد Õبري مما ال يتطلب ال ماال وال �رشيعا ولكن يتطلب 

  .فقط تدhال من W�ٔل حامية مصاحل املواطنني
  .شكرا

Bالس=يد رئBالس=يد رئBالس=يد رئBس اجللسةس اجللسةس اجللسةس اجللسةالس=يد رئ::::        
  . شكرا

  .اللكمة �لس=يد الوز�ر �لرد Hىل التعقFب يف دقFقeني

        ::::الس=يد وز�ر العدل واحلرrتالس=يد وز�ر العدل واحلرrتالس=يد وز�ر العدل واحلرrتالس=يد وز�ر العدل واحلرrت
  الس=يد املس
شار، 

يف �ب القضاء لك يشء Èم ولك يشء حساس، äVٔمك تقولون اVٔمر 
فقط يتطلب تدhال من W�ٔل ٕانصاف املواطنني، ٔ�� ٔ�عرف ٔ�نك ال تعين ما 

تدhل القضاء، ٔ�عرف ٔ�نك ال تعنيه وä�ٔزهك عن ميكن ٔ�ن ي
}ادر ��هن يف 
ذ�، ولكن املشلك هو ٔ�نه قد يفهم ذ�، و�لتايل حنن لس=نا ٔ�مام ٕادارة 
Hادية وٕامنا ٔ�مام سلطة قضائية مس=تقX، ال Óس=تطيع ٔ�ن نتعامل معها ٕاال مبا 

  .�س=تحقه من ا»رتام ومن ا»رتام الس=تقاللها
س
شار احملرتم، بدٔ�� التزنيل، ٔ�ما �ل¦س=بة �لتزنيل، ٔ�قول �، الس=يد امل 

التزنيل بدٔ��ه يف موضوع التÞليق، ؤ�نمت تعرفونه، هناك ٕاجراءات اختذت 
من طرف اCلس اHVٔىل �لقضاء، ال ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�رجع ٕاüهيا، يف حق لك من 
يزناح عن Èامه الرشيفة، تعرفون ٔ�نه Vٔول مرة وطبقا ملا Wاء يف امليثاق 

جراءات �Vٔسامء وما يتعلق هبا، تعرفون ٔ�ننا يعين مت إالHالن عن تò االٕ 
الزتمZا ٔ�نه يف هذه الس=نة س=نعمل Hىل ٔ�ن يمت من �حFة التÒديث الوصول 
ٕاىل H�ٔىل مس=توrته يف هذه الس=نة من حFث حتيني املواقع إاللكرتونية 
 X{الل الس=نوات املقh قاFالية، تعرفون ٔ�ننا وضعنا خمططا واحضا دقH ب¦س=بة

الب¦Fة املهتالكة �لمÒامك، لك ذ� وم$O Ôينا فFه الزتامات من W�ٔل حتديث 
  .حمددة، س=نقوم �لوفاء هبا

�لطبع ªح�eاWات، ªح�eاWات، س=يدي، وما Hربمت عنه 
�الحeقا�ت، ذ� ما مل ميكن تفاديه حaF يتعلق اVٔمر بaٔي ٕاصالح، ٔ�� 

 Hىل صعيد بعض ٔ�قول لمك من اVٓن السادة احملامون زماليئ احملرتمني م$ال
امليثاق مجX وتفصيال، هل هذا النق}اء ساحمهم هللا H�ٔلنوا عن رفضهم 

  . موقف معقول؟ ٔ�قول لمك §ري معقول
  ...و�لطبع فٕاهنم مل يتقدموا بaٔي

        ::::الس=يد رئBس اجللسةالس=يد رئBس اجللسةالس=يد رئBس اجللسةالس=يد رئBس اجللسة
  . شكرا، اäهتßى الوقت الس=يد الوز�ر

  . ته اجللسةاÓشكر الس=يد الوز�ر Hىل مسامهته القمية معنا يف ه
واVٓن ن¦eقل ٕاىل السؤال املوWه ٕاىل الس=يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع 
. الربملان واCمتع املدين حول ظاهرة الت�ارة يف ا_درات داhل السجون

اللكمة Vٔ»د السادة املس
شار�ن من فريق اVٔصا¶ واملعارصة لتقدمي 
ال ٔ�ضطر  السؤال، وäمتىن مZك، الس=يد املس
شار، ا»رتام الوقت التام ليك

  .دامئا ٕاىل اس=تعامل املطرقة

        ::::املس
شار الس=يد Hابد شكFلاملس
شار الس=يد Hابد شكFلاملس
شار الس=يد Hابد شكFلاملس
شار الس=يد Hابد شكFل
  الس=يد الرئBس،
  الس=يد الوز�ر،

  ٔ�خيت،
  السادة املس
شارون،

  الس=يد الوز�ر، 
من بني مظاهر فشل س=ياسة ٕاHادة ٕادماج السجناء ببالد� ظاهرة 
ªجتار ا_يف لت�ارة ا_درات داhل املؤسسات السجنية اليت تنضاف 

تلف ٔ�نواع املعا�ة، من اكتظاظ، وسوء معامX، وتعذيب نفيس ٕاىل خم 
  . وجسدي، ونقص يف اخلدمات الطبية، وسوء التغذية، وتفيش الرشوة

وجتدر إالشارة حسب العديد من التقار�ر ٔ�ن جتارة ا_درات داhل 
السجون متارس يف العلن، ؤ�حFا� بضغوط من طرف بعض املوظفني Hىل 

دعو� يف حزبنا ويف فريقZا ٕاىل ªس=تغراب حول السجناء، وهذا ما ي
الصمت املطبق اجتاه ما يقع داhل جسون اململكة، يف غياب واحض Vٔي 

  .جمهود من W�ٔل حمار�هتا
ويف هذا الصدد، Óسائلمك، الس=يد الوز�ر، حول مربرات هذا 

  الصمت، وهل تتوفرون Hىل خطة واحضة حملاربة هذه الظاهرة املشZBة؟
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        ::::جللسةجللسةجللسةجللسةالس=يد رئBس االس=يد رئBس االس=يد رئBس االس=يد رئBس ا
  . شكرا الس=يد املس
شار احملرتم

  .اللكمة لمك، الس=يد الوز�ر، لٕالWابة عن السؤال

        ::::الس=يد احلبBب شو�ين، الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واCمتع املدينالس=يد احلبBب شو�ين، الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واCمتع املدينالس=يد احلبBب شو�ين، الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واCمتع املدينالس=يد احلبBب شو�ين، الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واCمتع املدين
  .شكرا الس=يد الرئBس

  . الرحمي، والصالة والسالم Hىل س=يد املرسلني ن®سم هللا الرمح
 ٕا4رãمك هذا املوضوع احليوي، Vٔن اليوم شكرا الس=يد املس
شار Hىل

  .ظاهرة ا_درات يف السجون يه ظاهرة مرتبطة ب
Zايم ا_درات يف اCمتع
دrل  %19جسني، فهيم  73.000اليوم الساكنة السجنية تقريبا حوايل 

السجناء ا�يل دhلوا �لسجن Hىل ذمة قضاr مرتبطة �_درات، ٕاما يف 
ٕاذن، الب¦Fة السجنية ٔ�صال فهيا تقريبا مخس . الكاملتاجرة ٔ�و يف ªس=هت

  . السجناء هلم Hالقة �_درات
  :كتدhل ا_درات �لسجون من ثالث ٔ�بواب رئBس=ية

الباب اVٔول عن طريق القفف ا�يل Õيجيبومه اVٔرس �لسجناء يف ٕاطار 
  دمع التغذية؛

Õيجيوا عن طريق إاللقاء دrهلم من ٔ�سوار دrل السجون، طبعا يف 
طار اüمنو اOميغرايف ٔ�صبحت الك$ري من السجون داhل املدار احلرضي إ 

  ووسط اVٔحFاء السكZية؛
وÕيجي الباب الثالث من املوظفني، بعض املوظفني §ري الزنهاء 

  . املرتبطني رمبا ٔ�حFا� ®ش=باكت وبaٔمور من هذا الق}يل
، مZذ 2008ٕاذن هاذ الوضعية كتبني بaٔنه الس=ياسة احلكومFة مZذ 

ت س=ياسة Wديدة Hىل مس=توى التعاطي مع السجون، اكينة ٕارادة يف ابدا
  .ٕاطار التصدي لهاذ اليش

ٔ�وال، Hىل مس=توى القفف، اك�ن وا»د اCهود ا�يل Õي
}ذل، وٕان اكن 
�لك مسؤولية، هذا يف املس=تق}ل جيب ٔ�ن �راجع Wذرr، اHالش؟ Vٔنه 

هاذ العملية دrل ٔ�وال إالدارة �س=تزنف من hالل املوظفني ا�يل Õيتفرغوا ل 
... املراق}ة واس=تعامل الساكنري، ووا»د اCموHة دrل اVٓليات والاكمريات

  .ٕاخل
ملعلوماãمك، الس=يد املس
شار احملرتم، ٔ�نه يف اOار البيضاء م$ال املرÕب 

موظف Õيتفرغوا لعملية  200موظف،  600دrل عاكشة فFه تقريبا حوايل 
زا^ر�ن ا�يل Õيجيو �لسجون العائالت، يعين مراق}ة القفف، Hلام بaٔنه مجموع ال

دrل املليون، فهيم حوايل مليون ونصف قفة، ٕاذن  2س=نوr املعدل دrل 
اك�ن وا»د اCهود Õي
}ذل Hىل مس=توى املراق}ة، ولكن Õيطرح سؤال Hالقة 
إالدارة واOو¶ واحلكومة �لسجون Hىل مس=توى التغذية وHىل مس=توى 

  .رة ا�يل يه تقاليد اكينة اVٓن عند� يف اCمتعالرHاية وقطع هذه الظاه
املسaٔ¶ الثانية كتعلق مبوضوع اVٔسوار، طبعا اطلعمت Hىل س=ياسات 
سابقة بaٔنه اك�ن جمهود دrل ٕابعاد السجون من احمليط احلرضي، وجعلها يف 

ٔ�ماÕن ٔ�كرث ٔ�مZا، وهذا Õيقلص اشوية ÓسF³ا هاذ اCهود دrل ٕادhال 
  . ا_درات �لسجون

ٕاىل اVٓن  2008واك�ن املس=توى الثالث ا�يل هو يتعلق �ملوظفني، من 
موظف ا�يل ضبطوا مeل³سني بعملية املساHدة يف �رسيب  303حوايل 

  .ا_درات، وحتالوا Hىل النيابة العامة �لقFام �ملتعني
  .شكرا

        ::::الس=يد رئBس اجللسةالس=يد رئBس اجللسةالس=يد رئBس اجللسةالس=يد رئBس اجللسة
  .اللكمة Vٔ»د السادة املس
شار�ن يف ٕاطار التعقFب

        ::::ر الس=يد Hابد شكFلر الس=يد Hابد شكFلر الس=يد Hابد شكFلر الس=يد Hابد شكFلاملس
شااملس
شااملس
شااملس
شا
  . شكرا

ولكن ãلكممت Hىل التفBeش، Õون شفeو ٔ�ش=نو تيجرى يف التفBeش Õون 
اهربتو من هاذ البالد، الس=يد الوز�ر، وتقر�ر اCلس الوطين حلقوق 
إالÓسان وصف هاذ الوضعية املتaٔزمة واخلطرية، مÒeد4 عن ممارسات 

يق السجناء، التعليق قاس=ية، الرضب، الصفع، التجريد من املال®س ٔ�مام �
�Vٔصفاد، العبارات احلاطة من الكرامة، وªنتقام عن طريق الرتحFل 

  . إالداري، تيجيبوا الرتحFل §ري ٕاىل ما اتفقوش مع إالÓسان
كام رصد التقر�ر اäهتاك حقوق القارص�ن وال¦ساء واملعاقني واملرىض 

مزمZة، معمتدا النفسني والسجناء اWVٔانب واملدنيني واملصابني بaٔمراض 
املعايري اOولية املسطرة من طرف اVٔمم املتÒدة يف هذا اCال، ٕاضافة ٕاىل 

  .القوانني الوطنية
ؤ�رجع التقر�ر الس³ب اVٔسايس وراء ٔ�زمة السجون يف املغرب ٕاىل 
ªكتظاظ كام قلتو، الس=يد الوز�ر، وارتفاع معدل املعتقلني احeياطيا دون 

مجموع السجناء يف املغرب، وٕاىل ال
س=يري  من %43حمامكة، حFث Äشلكون 
إالداري م$ل املراق}ة والتفBeش وغياب س=ياسة إالدماج، إالÓسان تنديوه 
äربيوه، تنخرجوه مايش مريب، امكرفص ما عندوش الش يليق، الناس 
تيد�روا احل³س �ش يديو يش وا»د �ربيوه وخيرج مريب، احZا Hاد تنمكلو 

  .Hليه

        ::::الس=يد رئBس اجللسةالس=يد رئBس اجللسةالس=يد رئBس اجللسةالس=يد رئBس اجللسة
  . كرا الس=يد املس
شار احملرتم، اäهتßى الوقت هللا خيليكش

  .اللكمة �لس=يد الوز�ر �لرد Hىل التعقFب

        ::::الس=يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واCمتع املدينالس=يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واCمتع املدينالس=يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واCمتع املدينالس=يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واCمتع املدين
  .شكرا الس=يد الرئBس

ٔ�عتقد تعقFب الس=يد املس
شار احملرتم امىش يف توس=يع النقاش حول 
وضوع ا�يل احZا بصدد املساء¶ فFه اVٓن امل. ٕاشاكالت املؤسسة السجنية

هو مeعلق �_درات وان
شارها يف السجون، فا�يل نبغي نaٔكد Hليه بaٔنه 
احلكومة واعية خبطورة الظاهرة يف السجن ا�يل فعال كتعوق هذاك اOور 
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إالصال% وٕاHادة إالدماج دrل السجناء، ولعل يف التقر�ر اhVٔري اÏي 
ٕاطار مZاقشة املزيانية القطاعية يف جلنة العدل  سمل �لسادة النواب يف

وال
رشيع، التÕٔaيد واحض �ش نقراه لمك بوضوح فf يتعلق ٕ�شاكلية القفة، 
حFت هذا »امل رئBيس، هذا Äس=تزنف اVٔرس مادÄ ،rس=تزنف إالدارة يف 
التفBeش والرقابة، ومعرب رئBيس لظاهرة ا_درات، �س�ل املندوبية العامة 

عترب القفة املو�ة �لمعتقلني hالل الزrرات املصدر الرئBيس ت : "بوضوح
ل
رسيب خمتلف ٔ�شاكل املمنوHات، وتتطلب تعبئة Hدد Õبري من املوظفني 

  ".لتaٔمني املراق}ة ومرور الزrرات يف ٔ�حسن الظروف
ٕاذن، هذا اك�ن وا»د الوعي عند امجليع بaٔنه عند� تقاليد Cشعب 

Õيديوش القفة �لطلبة يف اجلامعة، يف اVٔحFاء مغريب، اليوم اVٔرس ا�يل ما 
  . اجلامعية وال يف الثانوrث، كنديوها �لسجناء

هذي تقاليد مغربية، اليوم امجليع وعى بaٔنه ما اكن
ش ا_درات سابقا 
هباذ الشلك، اليوم ٔ�صبحت القفة معرب رئBيس وجرس ٔ�سايس ٕالدhال 

  .ا_درات �لسجون
التعاطي مع الظاهرة، يف ٕاطار املزيانية  اليوم، خصنا نتعاونو يف ٕاطار

دrل القطاع ٔ�يضا، ٔ�نه يتوWد »ل لهاذ املشلك، وغنكونو »دينا من وا»د 
اVٔصل ٔ�سايس ٕالدhال ا_درات، وذيك الساHة الوظيفة إالدماجFة 

  .والرتبوية �لسجن �لك تÕٔaيد سوف تعود ٕان شاء هللا
عدل ٔ�شار ٕاىل ٔ�ما موضوع ªعتقال ªحeياطي، فالس=يد وز�ر ال

موضوع ٕاصالح العدا¶، من ا_رWات املرتق}ة ختفFض ªعتقال ªحeياطي 
�لسجون ٕ�دhال العقو�ت البديX، وهذا ٕان شاء هللا من شaٔنو ٔ�نه يصلح 

  . هذيك الوضعية دrل ªكتظاظ داhل السجون
  .شكرا

        ::::الس=يد رئBس اجللسةالس=يد رئBس اجللسةالس=يد رئBس اجللسةالس=يد رئBس اجللسة
  . ته اجللسةاه شكرا، وÓشكر الس=يد الوز�ر Hىل مشاركته معنا يف

واVٓن ن¦eقل ٕاىل السؤال املوWه ٕاىل الس=يد وز�ر االتصال حول مسامهة 
  . إالHالم العمويم يف اOفاع الوطين

اللكمة Vٔ»د السادة املس
شار�ن من فريق اVٔصا¶ واملعارصة لتقدمي 
  .السؤال، تفضل الس=يد املس
شار

Hالم العمويم االتصال حول مسامهة االٕ  السؤال املوWه ٕاىل الس=يد وز�ر
  . يف اOفاع الوطين

اللكمة Vٔ»د السادة املس
شار�ن من فريق اVٔصا¶ واملعارصة لتقدمي 
  . السؤال، تفضل الس=يد املس
شار

        ::::املس
شار الس=يد ٔ�محد التو�زياملس
شار الس=يد ٔ�محد التو�زياملس
شار الس=يد ٔ�محد التو�زياملس
شار الس=يد ٔ�محد التو�زي
  .®سم هللا الرمحن الرحمي
  الس=يد الوز�ر احملرتم، 

 Õ داء و»دتنا الرتابية جمهوداتH�ٔ هFي يبذل فÏدا يف الوقت اW برية

�لمساس بقضية وطننا اVٔوىل، وذ� من hالل �سÞري لك الوسائل املادية 
وا�لوBWس
FكFة، ويف مقدمهتا وسائل إالHالم، وذ� لبث اVٔاكذيب ولك 
ٔ�نواع التضليل، جند ٕاHالمZا العمويم §ارقا يف لك صنوف الرداءة وªبتذال 

تعريف بعدا¶ قضي
Zا واس=تفزاز ذوق املشاهد املغريب، مeناس=يا دوره يف ال 
الوطنية والتصدي ل¥ٔاكذيب اليومFة املفضو»ة اليت ي¦رشها H�ٔداء الو»دة 
الرتابية، وhاصة وسائل ٕاHالم Wرنªت اجلزا^ر، اليت ال تدع فرصة متر 

  .دون بث مسوÈا ؤ�اكذ�هبا اليت �س=هتدف قضية و»دتنا الرتابية
فها ملف و»دتنا ٕان اVٔمر يقيض اليوم، ويف ظل التطورات اليت يعر 

الرتابية، متنيع جهبتنا اOاhلية، وجعل إالHالم العمويم يضطلع بدوره اكمال 
يف هذا اCال، من hالل بث �رامج وو4ئق تعرف بعدا¶ القضية الوطنية، 
ودمع وتوثيق إالنتاWات اليت هتمت مبلف و»دتنا الرتابية، و�سويقها �سويقا 

اVٔجZيب من وضع صورة واحضة عن ٔ�م$ل، حىت �متكن املشاهد الوطين و 
حقFقة هذا الزناع املفeعل، وHدم ãرك اCال مفeو»ا ٔ�مام اخلصوم لبث 

  .ٔ�حقادمه
  : �Ï، الس=يد الوز�ر، Óسائلمك

ما يه إالجراءات اليت س
Þeذوهنا لضامن قFام إالHالم العمويم بدوره  -
 يف التعريف بعدا¶ قضي
Zا الوطنية؟ 

- Þe
ذوهنا لتك$يف الربامج والو4ئق اليت س=هتمت ومايه التدابري اليت س
 هبذا اCال؟ 

  .شكرا

        ::::الس=يد رئBس اجللسةالس=يد رئBس اجللسةالس=يد رئBس اجللسةالس=يد رئBس اجللسة
اللكمة لمك، الس=يد الوز�ر، يف ٕاطار . شكرا الس=يد املس
شار احملرتم

  .إالWابة Hىل السؤال

        ::::الس=يد مصطفالس=يد مصطفالس=يد مصطفالس=يد مصطفىىىى اخللفي، وز�ر االتصال الناطق، الر اخللفي، وز�ر االتصال الناطق، الر اخللفي، وز�ر االتصال الناطق، الر اخللفي، وز�ر االتصال الناطق، الرمسمسمسمسي �ي �ي �ي �مسمسمسمس احلكومة احلكومة احلكومة احلكومة
  .®سم هللا الرمحن الرحمي

ٔ�وال هل اCهود إالHاليم املبذول . س=يد املس
شار Hىل السؤالٔ�شكر ال 
اكيف؟ §ري اكيف، ولكن ال يعين هذا ٔ�نه لBس هنا� �د م}ذول، ٔ�شري 

دrل التقار�ر، واكنت  6فقط مبناس=بة املسرية اخلرضاء، القZاة الثانية دارت 
 عندها مراسX يومFة، واكنت مركزة ®شلك ٔ�سايس Hىل تغطية إالجنازات

  . ا�يل حتققت Hىل املس=توى التمنوي يف اVٔقالمي الصحراوية اجلنوبية
وقفZا Hىل تقر�ر  2012إالشاكلية ٔ�كرب، وفعال ٔ�� نقول � بaٔنه ٔ�واخر 

ا�يل تعد Hىل مس=توى الوزارة Hىل إالشاكلية إالHالمFة، لقFنا اخلصوم 
العامل  Õيدوزوا يف    وامشاو    امشاو اس=تغلوا الفرتة دrل الربيع اOميقراطي

العريب، Hىل ضوء ذ� تقررت زrرة ٔ�ول وفد ٕاHاليم عريب يف هاذ 
الس=نوات اhVٔرية، وا�يل زار اVٔقالمي الصحراوية، وا�يل Hاجلنا هبا Hدد من 

  .إالشاكالت
4نيا، در� �ٓلية دrل الرصد إالخ}اري يومFة، وولينا كنÞدمو حق الرد، 
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الت كت¦رش مقاالت، ما hاصة فاش لقFنا جرائد كربى من دول صديقة و
وهاذ اVٓلية دrل الرصد ثب
ت . ابغي
ش ٔ�� نذÕر اOول، ولكن لقFنا دول

  .الفعالية دrلها مع اVٓلية دrل الرد
فFمل نتجوه  42012لثا، لقFنا عند� ٕاشاكل يف إالنتاج السaBيئ، يف 

 ،لنير �و اخلصوم، تعرض يف ثالثة املهرWا�ت كربى، طورنطو وموسكو 
ا س=ياسة Wديدة دrل دمع إالنتاج السaBيئ ا�يل عندو Hالقة بقضية ابدين

، خرجZا Hدد دrل التوصيات طانطانالصحراء املغربية، اكن ملتقى يف 
  وامشZBا كنتقدمو Hىل املس=توى إالجرايئ، Õيف؟

ٔ�وال ا�لجنة دrل الكeاب اVٔبيض حول السaB املغربية، اكن فهيا الرئBس 
  .الصحراوية دrل مركز اOراسات

ا�لجنة دrل دمع اVٔعامل السaBئية، تعني فهيا وا»د ا�يل اكن مسؤول 
دrل إالHالم عند اخلصوم، اليس ال³شري اOخFل من املؤسسني دrل 

  . اخلصوم، اVٓن من ٔ�كرث املدافعني Hىل القضية الوطنية
  .ٕاذن، ا�لجنة دrل دمع اVٔعامل، ا�لجنة دrل الكeاب اVٔبيض

يف اجلا^زة الوطنية دrل الصÒافة، مت اس=تÒداث صنف Wديد امسه 
Wا^زة إالنتاج الصحفي احلساين، ومت اختاذ القرار مبضاعفة ساHات دrل 

Vٔن ... دrل املليون دrل 5البث دrل قZاة العيون وا�يل اCال دrلها راه 
  .حىت اOول اVٔخرى دrل احلسانية

 مس=توى الصÒافة املكeوبة، Hىل ٕاذن Hىل مس=توى التلفزيون، Hىل
مس=توى الصÒافة الرمقية، وHىل مس=توى العالقات مع وسائل إالHالم 

  .اVٔجZبية، وابدينا كنطبقو هاذ حق الرد
وا»د من اVٔمور ا�يل ÕسZ³ا هاذ الس=نة ٔ�نه اكن Õيتقال بaٔن اVٔقالمي 

eاح الصحراوية ٕازاء الصÒافFني اWVٔانب ممنوHة، در� الس=ياسة دrل ªنف 
هاذ الس=نة Vٔول مرة  -مجX هللا اجيزيك خبري-وارحبنا هبا، وداب اVٓن 

اخلصوم يف املؤمتر دrهلم الس=نوي والصيف Õيعرتفوا بaٔن احلرب إالHالمFة 
  . املغرب تفوق Hلهيم فهيا، وقالوها رصا»ة

  .شكرا

        ::::الس=يد رئBس اجللسةالس=يد رئBس اجللسةالس=يد رئBس اجللسةالس=يد رئBس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة Vٔ»د السادة املس
شار�ن يف ٕاطار التعقFب

        ::::املس
شار الس=يد ٔ�محد التو�زياملس
شار الس=يد ٔ�محد التو�زياملس
شار الس=يد ٔ�محد التو�زياملس
شار الس=يد ٔ�محد التو�زي
  .شكرا الس=يد الوز�ر

يف الواقع احZا عندما طرحZا هاذ السؤال äريد ٔ�ن نثري ان
}اه احلكومة 
بدون مزايدة     ٕاىل خطورة إالHالم يف هذا املوضوع، فٕاHالمZا �لك صدق

Hىل ٔ�نه ٕاىل »د اVٓن مل يقم �لواجب، مل يقم �Oور اÏي حنن مكغاربة äمتىن 
  .وم به فf خيص هاذ القضية الوطنيةٔ�ن يق

يف هذا املوضوع، اكن هناك فشل يف  اخطاب Wال¶ املò اكن واحض

ٕاذن هناك ... h�ٔذ هذا املوضوع ال من طرف الربملان وال احلكومة وال
ٕاخفاق Õبري Wدا، وإالHالم ك¦شوفو دور إالHالم اجلزا^ري Õيلعب وا»د 

ة صريورة التارخي، Vٔن القضية اOور حموري ٔ�سايس يف ماذا؟ يف معاÕس
امللف عند� حصيح، احZا عند� ملف حصيح، ولكن عند� يف الواقع كام 
Õيقولوا وا»د العدد دrل الناس، عند� حمامون ا�يل كنÒامFو Hليه احZا 

  .عيانني
عند� ملف حصيح، ولكن ما لقاش يش حمايم �كون قوي، �كون 

لف القوي Wدا، و�لتايل اVٓن بعد إالدراك قوي Wدا ليك يدافع عن هاذ امل
اخلطاب دrل Wال¶ املò، فإالHالم مطروح Hليه اVٓن، ما يبقاوش جييبوا 
لنا ذوك اVٔفالم املدبل�ة وذاك التخربيق وذاك لكيش حييدوه، خصنا ندhلو 
ادروك يف حرب ٕاHالمFة، حرب ٕاHالمFة واحضة بي¦Zا وبني اجلزا^ر، اجلزا^ر 

ت Hىل البرتودوالر اك�ن، احZا ما عند�ش متول، عندها ٕاماكنيا
إالماكنيات، ولكن عند� التارخي، عند� احلمك القضايئ دrل الهاي ا�يل اكن 
عند�، عند� ªرتباطات بني ساكن ٔ�قالمي الصحراء مع امللوك املغاربة عن 

ٕاذن �لتايل إالHالم دrلنا خصو  طريق البيعة، عند� ملف واقعي حصيح،
اOور، يد�ر هاذ اليش ا�يل تتقول الس=يد الوز�ر ٔ�ن حنلو اCال يلعب هاذ 

لٔ¥فالم الو4ئقFة ا�يل تعرف عن الصحراء، تعرف عن الرتاث احلساين ا�يل 
هو جزء ال يتجزٔ� من ãراثنا املغريب، هنرضو فf يقع داhل اجلزا^ر، خصنا 

وق ما �قBش حنشمو، احZا ãهيرضوا Hلينا ٕاىل اجلزا^ر كهترض Hىل حق
إالÓسان داhل املغرب، الطامة الكربى احZا ا�يل خصنا هنرضو Hىل حقوق 
إالÓسان داhل اجلزا^ر ونبZBو �لعامل الغريب Hىل ٔ�نه ما اكي¦ش حقوق ٕاÓسان 

  .ال يف اجلزا^ر وال يف تندوف
ٕاذن، خص هذا هو اOور دrل إالHالم دrلنا Hىل ٔ�نه �كون ٔ�وال ما 

ٕالشاكل دrلنا هو ردود الفعل، جيب Hلينا ا. äكونوش كند�روا ردود الفعل
ٔ�ن ãكون عند� خطة مدروسة �لهجوم ��فاع عن هاذ امللف ا�يل هو 

  .ملف مصريي �ل¦س=بة �لمغاربة ٔ�مجعني
  .شكرا الس=يد الوز�ر

        ::::الس=يد رئBس اجللسةالس=يد رئBس اجللسةالس=يد رئBس اجللسةالس=يد رئBس اجللسة
  . شكرا الس=يد املس
شار

  .اللكمة لمك، الس=يد الوز�ر، يف ٕاطار الرد التعقFب

        ::::تصال، الناطق الرتصال، الناطق الرتصال، الناطق الرتصال، الناطق الرمسمسمسمسي �ي �ي �ي �مسمسمسمس احلكومة احلكومة احلكومة احلكومةالس=يد وز�ر االالس=يد وز�ر االالس=يد وز�ر االالس=يد وز�ر اال
ما خمتلفش معك، الس=يد املس
شار، ٔ�ننا خصنا نضاعفو اCهود ونرضبوه 

مeفق معك، وhاصة احZا در� دراسة Hىل الش=باكت  5ويف  4يف 
ªجûعية، راه كنعBشو »ا¶ حرب يومFة، ٕاىل ابغيت äكون معك دقFق 

يل مرتبط �ٕالHالم فf خيص ٔ�ول تقر�ر كنقرا Hىل الصباح هو التقر�ر ا�
القضية الوطنية، ق}ل ما تنقول ٔ�ش=نو كت³ت الصÒافة Hىل قطاع االتصال 

  .وال يش »اWة ٔ�خرى، كنعBشو حرب يومFة
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يف  10مقاالت يف الصÒافة اجلزا^رية Hىل املغرب،  10شفيت البارح 
 اليوم، ومايش §ري الصÒافة اجلزا^رية Vٔن عند� احZا hلية ا�يل ك
ش=تغل يف

الوزارة، خصها تقرا الصÒافة إالس=بانية والفرÓس=ية واäVٔلكوساÕسونية 
والصحف العربية، وخصنا نتÞذو قرارات يف احلني، ٕاما �التصال مع السفري 
يف Hني املاكن �ش يتدار حق الرد، ٔ�و ٔ�حFا� راه كنتÞذو قرار ªنتقال 

نطن، اختذ لعني املاكن ٔ�و نصيفطو يش وا»د، راه الندوة تدارت يف واش= 
  .القرار، احZا االثنني Wاتنا املعطيات خصنا امخلBس اäكونو متاك

هذه معركة يومFة، ما نقولش اك�ن ٕاخفاق Vٔنه هام اخلصوم ابداو اVٓن، 
راه خصمك تبعوا ٔ�ش=نو تيقولوا يف هاذ اليش راه تدار اس=تطالع الرٔ�ي هام 

يف جملس النواب داروه، واعطاو وقالوا راه هاذ اليش قدمeو يف املزيانية 
واVٔس=بوع اجلاي راه عندي تقدمي املزيانية Vٔول مرة يف املزيانية دrل وزارة 
االتصال قدمZا إالHالم والقضية الوطنية، ها إالجراءات ا�يل كند�رو، ها 

  .املزيانية ا�يل احZا §ادي Óش=تغلو هبا
الر»الت من مزيانية وزارة  3هاذ الس=نة ®س³ب القضية الوطنية مولنا 

، قلت هلم هاملليون يف القطاع لك 10االتصال، ٔ�� اكن عندي الورد Õيلكفين 
غن³Òسو الورد و§ادي خنلصو به هاذ اليش دrل التكو�ن Vٔن ما عند�ش 
مZني §ادي جنيبو مصادر، صيفطنا الصÒافFني املغاربة امشاو لربوÕس=يل 

الفوج الثالث الربملان اVٔورويب يف وقت النقاش Hىل القضية الوطنية، ودا� 
§ادي مييش، والهدف نغطيو اكع الصÒافة الوطنية، ومايش فقط §ري 
التكو�ن، بل حىت املضمون §ادي نطلقو ما Äسمى �لبوابة الوطنية، ٔ�نت 
�رملاين ابغييت تعرف يش »اWة Hىل قضية الصحراء، التارخي الو4ئق، بوابة 

   .)maroc.ma(وطنية احبال 
  .شكرا

        ::::الس=يد رئBس اجللسةالس=يد رئBس اجللسةالس=يد رئBس اجللسةالس=يد رئBس اجللسة
  . شكرا الس=يد الوز�ر

. السؤال الثاين موضوHه غياب دمع إالنتاWات السaBئية اVٔمازيغية
  .اللكمة Vٔ»د السادة املس
شار�ن من الفريق احلريك ل³سط السؤال

        ::::املس
شار الس=يد موالي اVٔمني طياملس
شار الس=يد موالي اVٔمني طياملس
شار الس=يد موالي اVٔمني طياملس
شار الس=يد موالي اVٔمني طييبيبيبيب Hلوي Hلوي Hلوي Hلوي
  .شكرا الس=يد الرئBس
  .الس=يد الوز�ر احملرتم

من دس=تور فاحت  5مبقeىض الفصل  كام تعلمون ٔ�صبحت ا�لغة اVٔمازيغية
يوليوز لغة رمسية ٕاىل Wانب ا�لغة العربية، لكن بعض املؤسسات العمومFة 
املوجودة حتت وصايتمك مل �س=توعب بعد هذا التحول، ٕاذ الزالت تتعامل 
مبنطق ما ق}ل اOس=تور اجلديد، فاملركز السaBيئ املغريب وا�لجن امللكفة 

eارت مؤخرا مجموHة من إالنتاWات السaBئية بدمع إالنتاج السaBيئ اخ 
الوطنية اليت �س=هتدف من اOمع املايل العمويم، ٔ�مه ما جسلناه والحظناه، 
الس=يد الوز�ر، هو ش=به غياب إالنتاWات السaBئية اVٔمازيغية من الالحئة 

  .عكس نظريهتا ��لغة العربية
  : مما جيعلنا Óسائلمك، الس=يد الوز�ر احملرتم

املعايري املعمتدة يف اخeيار إالنتاWات السaBئية الوطنية  ما يه -
 املس=تفFدة من اOمع املايل العمويم؟

وكذا� ما يه اVٔس=باب اليت جتعل من اVٔفالم السaBئية والتلفزية   -
 اVٔمازيغية ش=به مس=تZkاة من اOمع املايل العمويم؟ 

  .وشكرا

        ::::الس=يد رئBس اجللسةالس=يد رئBس اجللسةالس=يد رئBس اجللسةالس=يد رئBس اجللسة
  . شكرا

  .�ر لٕالWابة عن السؤالاللكمة �لس=يد الوز

        ::::الس=يد وز�ر االتصال، الناطق الرالس=يد وز�ر االتصال، الناطق الرالس=يد وز�ر االتصال، الناطق الرالس=يد وز�ر االتصال، الناطق الرمسمسمسمسي �ي �ي �ي �مسمسمسمس احلكومة احلكومة احلكومة احلكومة
  .السالم Hليمك

هذا �ش خنترص معك واش اOمع ا�يل كتقدم لٕالنتاج اVٔمازيغي اكيف؟ 
r معOل اrنه �ٓخر ا�لجنة دVٔ ،ري اكف§ xّ مي،  80بــ  1 دمعت
مليون س=ن

ملقارنة مع املايض حتسن، وهو فFمل ٔ�مازيغي، ولكن اCهود ا�يل م}ذول �
  . جمهود معترب

ٔ�وال ٔ�»د اVٔهداف دrل دمع اVٔعامل السaBئية من ق}ل ا�لجنة ا�يل يه 
مس=تقX وىل Õينص Hىل مسaٔ¶ التعددية ا�لغوية والتعبريات اجلهوية والتنوع 
اجلهوي، هذا ما اكÓش يف السابق، ودا� اVٓن وىل مطروح ®شلك واحض، 

، والحظنا ٔ�ن هاذ �2012يل Õينظم هاذ اليش يف ش=ت¦رب يف وصدر القرار ا
  .اليش عندو انعاكس

ٔ�يضا بدا العمل يف دمع وا»د العدد من اVٔعامل السaBئية، وحىت ا�يل 
ٔ�ش=نو . يه تلفزيونية ولكن درامFة ٔ�مازيغية عن طريق التلفزيون املغريب

اليس ا_رج احلصيX؟ احلصيX هنا عندي م$ال اVٔفالم ا�يل دمعت دrل 
محمد مرنBش، محمد العبازي، جامل �ن اCدوب، فFمل 4ين دrل محمد مرنBش، 
عبد هللا ãكونة، وهذي ٔ�فالم ٔ�مازيغية ا�يل تدمعت من ق}ل ا�لجنة، زائد 
اVٔفالم ا�يل تدمعت يف ٕاطار قZاة متازيغت، وا�يل فعال اعطات وا»د 

 اVٔمازيغي، بل حىت القZاة اCهود Èم Hىل مس=توى ãمثني إالنتاج السaBيئ
الثانية، القZاة الثانية احلصيX دrلها »اليا Hىل املس=توى اVٔعامل السaBئية 

دrل إالنتاWات كربى، دrل محو ٔ�و منري، دrل  6املغربية �Vٔمازيغية، 
متاما يطو، هذا وا»د ... بوتفو�ست، تليال، ٕازوران، مجموHة من اVٔعامل

يط مطول وت¦eج مع القZاة الثانية وبث يف الربجمة دrل الفFمل ا�يل اكن رش 
  .شهر رمضان اhVٔري، يف الوقت دrل اÏروة

اVٔمر ا�يل مطروح وهو ٔ�نه التكو�ن، ٔ�ش=نو املشلك اHالش اVٔعامل 
السaBئية اVٔمازيغية ما كتاhذش نفس احلصة لٔ¥عامل ��لغات اVٔخرى؟ 

لسaBئية �حلسانية، خص وهاذ املشلك راه عند� حىت مع اVٔعامل ا
ªس
Pر Hىل مس=توى رشاكت إالنتاج، وHىل مس=توى التكو�ن، وهاذ 
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 aBٓن يف املعهد العايل �لمهن السمعي البرصى والسVاه ليه، وا{
اVٔمر مت ªن
مت ٕاقرار وٕادراج هاذ املعطى، Vٔنه ما ميك¦ش نقولو ãرس=مي واüهنوض 

رة ٕاىل هاذ اليش ما اكÓش عندو �Vٔمازيغية لغة وثقافة وùرخيا وحضا
  .انعاكس يف احلياة السaBئية ويف إالبداع السaBيئ

h�ٔريا، وزارة االتصال دارت رشاكة مع املعهد املليك �لثقافة اVٔمازيغية 
�ش كن
}عو هاذ اVٔعامل، وعند� دا� اVٓن خشصية ا�يل هو اليس صلو 

ض �لسaB من W�ٔل تعز�ز ا�يل اكن يف ا�لجنة العلمية دrل الكeاب اVٔبي
احلضور، عند� تقريبا رشيك معنا من W�ٔل اüهنوض هباذ اVٔمر، وميكن من 

  .بعد نعطي بعض التوضيÒات

        ::::الس=يد رئBس اجللسةالس=يد رئBس اجللسةالس=يد رئBس اجللسةالس=يد رئBس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة Vٔ»د السادة املس
شار�ن يف ٕاطار التعقFب

        ::::املس
شار الس=يد موالي اVٔمني طياملس
شار الس=يد موالي اVٔمني طياملس
شار الس=يد موالي اVٔمني طياملس
شار الس=يد موالي اVٔمني طييبيبيبيب Hلوي Hلوي Hلوي Hلوي
ولكن احZا، الس=يد . جلواب دrلمكشكرا الس=يد الوز�ر احملرتم Hىل ا

الوز�ر، احZا هاذ اOمع اVٔمازيغي، احZا جسلنا بaٔنه ٔ�نت قلت بaٔنه اك�ن اOمع 
مليون اhVٔري، هاذ اليش ما اكفBش، الس=يد  80دrل فFمل وا»د دrل 

الوز�ر، حلقاش هاذ السaB اVٔمازيغية يه يف »اWة ��مع الاكيف، وت¦س�لو 
 ٔVا aBٔن هاذ السaة املغاربة، وٕاىل مشاهدة وا»د التنوع بWمازيغية يه »ا

دrلنا احZاr، وابغينا حىت �ش، الس=يد ) le but(ثقايف ولغوي، هذا هو 
الوز�ر، ابغينا �كون وا»د اOمع املايل لهاذ اVٔفالم اVٔمازيغية سواء Hىل 

، مس=توى إالنتاج ٔ�و Hىل التكو�ن السaBئيني فf خيص اVٔفالم اVٔمازيغية
وكذ� �ش �كون هاذ اليش جمسد يف اCال دrل الفن بصفة Hامة، 

  .السaB املغربية بصفة hاصةوكذ� يف 
وابغينامك، الس=يد الوز�ر، �ش ختلقوا وا»د املعاهد ٔ�مازيغية hاصة 
حلقاش اك�ن غياب دrل املعاهد اVٔمازيغية دrل التكو�ن، ٕاىل الحظنا اك�ن 

وورزازات ما اكفBش، واك�ن حىت الغياب  هاذ اليش §ري يف ورزازات،
دrل اVٔفالم اكنت موجودة يف ورزازات واVٓن انقرضت، ما عرفZاش ٔ�ش=نا 
هو الس³ب، تيخص الصيانة دrل تò املراكز السaBئية دrل ورزازات، 
و�لتايل تيخصنا حىت ãكون وا»د املعهد دrل املعاهد السaBئية يف املنطقة 

Wلنا ا�يل حمتاrاسدZل مكrاصة يف -ة لهاذ اليش يف اجلهة دh ،اللتFفù
الراشدية عند� مZاظر hالبة ويف ùفFاللت ومZطقة زاÕورة وال تنغري هذي 

  .اكع مZاطق تتلكم اVٔمازيغية
Ïا، البد، الس=يد الوز�ر، مeفكروا يف هاذ اليش ويمت حىت ال
سويق 

  .ارجHىل hارج ب�ان املغرب ا�يل فهيا اجلالية دrل اخل
  .شكرا الس=يد الرئBس

        ::::الس=يد رئBس اجللسةالس=يد رئBس اجللسةالس=يد رئBس اجللسةالس=يد رئBس اجللسة
اللكمة لمك الس=يد الوز�ر، اäهتßى الوقت الس=يد املس
شار، تفضل 

  .الس=يد الوز�ر

        ::::الس=يد وز�ر االتصال، الناطق الرالس=يد وز�ر االتصال، الناطق الرالس=يد وز�ر االتصال، الناطق الرالس=يد وز�ر االتصال، الناطق الرمسمسمسمسي �ي �ي �ي �مسمسمسمس احلكومة احلكومة احلكومة احلكومة
ٔ�وال هاذ الس=نة وقعنا اتفاقFة رشاكة مع جملس اجلهة دrل ورزازات 

زازات، زائد اOمع ا�يل كنعطيو يف ٕاطار ��مع Hىل مس=توى السaBيئ يف ور
  .جلنة الفFمل بورزازات

4نيا، مت ªش=تغال، اكن عند� احلوار مع روس=يا، مؤخرا وز�ر االتصال 
دrل روس=يا، نقطة من النقط دrل ªش=تغال وهو إالنتاج املشرتك مع 

ري اس
Pر املناطق دrل ورزازات، هذا راه يف اهلم Vٔن اVٔمر ما يش فقط §
عندو Hالقة مع ما هو ثقايف حبث، وٕامنا راه اك�ن عندو ٔ�بعاد اقeصادية 

 .واجûعية ومس=تق}لية
القضية ا�يل ã�ٔر�ا دrل املضاعفة دrل اOمع هو ا�ل�ان كتبقى جلان 
مس=تقX، وÕيخضع �لمنافسة ما بني ٔ�حصاب اVٔعامل، املشاريع، 

زيغية ضعيفة، الفFمل ا�يل السZBاريوهات، هذا ما ÕيعنBش راه اVٔعامل اVٔما
دمع مؤخرا دrل اليس ٔ�محد �يدو راه Wاء يف الرتتBب هو اVٔول مeقدم Hىل 
ٔ�فالم مغربية _رWني Õبار، هذا اHالش؟ Vٔن العمل ا�يل قدمو يف نظر 
ا�لجنة ا�يل يه مس=تقX اكن مeقدم، و�ن يف القرار، ق}ل اليس العبازي، 

  . اتٔ�سامء ا�يل يه وازنة ؤ�عطت عطاء
هل هاذ اليش ا�يل كند�رو اكيف؟ راه قلت � ٔ�� مZذ البداية §ري 
اكيف، عند� حتدي ا�يل خصنا äرحبوه وخص دمع اVٔعامل السaBئية يواÕب 

  . املرشوع الوطين يف اüهنوض �Vٔمازيغية وموا�ة التÒدrت املرتبطة بذ�
  .وشكرا

        ::::الس=يد رئBس اجللسةالس=يد رئBس اجللسةالس=يد رئBس اجللسةالس=يد رئBس اجللسة
  .مسامهته معنا يف هته اجللسة شكرا، Óشكر الس=يد الوز�ر Hىل

واVٓن ن¦eقل ٕاىل السؤال املوWه ٕاىل الس=يد وز�ر الثقافة حول التنوع 
اللكمة Vٔ»د السادة املس
شار�ن من فريق التجمع الوطين . الثقايف املغريب

  .لٔ¥حرار لتقدمي السؤال

        ::::املس
شار الس=يد جامل ساكاملس
شار الس=يد جامل ساكاملس
شار الس=يد جامل ساكاملس
شار الس=يد جامل ساككككك
  .®سم هللا الرمحن الرحمي

  الس=يد الرئBس،
  الوزراء،السادة 

  السادة املس
شار�ن،
  ٔ�خوايت املس
شارات،
  الس=يد الوز�ر احملرتم، 

ãزخر بالد� ب
Zوع ثقايف غين ومeنوع، يعرب عن العبقرية املغربية يف 
جماالت الرتاث املعامري والفين واملوس=يقي، سواء اكن مكeو� ٔ�و شفهيا، 

قى احلضارات وهذا راجع ٕاىل طبيعة املغرب وتنوع ثقافاته لكونه اكن ملت
  .العاملية يف مرا»ل تطوره التارخيي
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هل من جمهود �لوزارة لتوثيق وجتميع هذا : الس=يد الوز�ر، سؤالنا هو
  الرتاث وحاميته من الضياع وªند4ر؟ 

  .شكرا

        ::::الس=يد رئBس اجللسةالس=يد رئBس اجللسةالس=يد رئBس اجللسةالس=يد رئBس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة �لس=يد الوز�ر لٕالWابة عن السؤال

        ::::الس=يد الس=يد الس=يد الس=يد محممحممحممحمد اVٔمني الصبيحي، وز�ر الثقافةد اVٔمني الصبيحي، وز�ر الثقافةد اVٔمني الصبيحي، وز�ر الثقافةد اVٔمني الصبيحي، وز�ر الثقافة
  الس=يد الرئBس، 

�لفعل، الس=يد املس
شار، املغرب �متزي برتاث ثقايف §ري مادي غين 
ومeنوع يف خمتلف جتلياته، من تعابري شفهية، تقاليد، حرف، من فZون 

ر ذٕاخل، ولكها معربة عن ٔ�صا¶ وجت... الغناء واملوس=يقى، ٔ�لعاب تقليدية
حلفظ ات وزارة الثقافة وãمتثل جمهود. احلضارة املغربية املتنوHة الروافد

  :وصون هذا املوروث الثقايف §ري املادي يف Hدة مس=توrت
املس=توى اVٔول هو احلفظ والتوثيق، حFث تعمل وزارة الثقافة Hىل 
توثيق Wانب Èم من هاذ الرتاث الثقايف املوس=يقي والغنايئ الشعيب ٕالنقاذه 

الغنائية من الضياع، هكذا مت �سجيل ٔ�قراص مدجمة _تلف اVٔلوان 
والرتاثية الشعبية، ومهنا موس=يقى اكناوة، املوس=يقى اVٔندلس=ية، الطقطوقة 
اجلبلية، املوس=يقى احلسانية، ٔ�حFدوس، ٔ�حواش، العيطة، امللحون، 

ٕاخل، املوس=يقى اVٔمازيغية ملنطقة سوس، غناء الريف، مجموHة ... الغر�طي
  .من اVٔمداح والقصائد اOي¦Fة، و§ريها

يق الرتاث الشفهßي، تنحرصو كذ� يف الوزارة Hىل Hىل مس=توى توث 
تدو�ن العديد من النصوص الشفهية، Hىل سF³ل املثال ٔ�صدرت وزارة 

ٔ�جزاء، يضم اVٔم$ال واVٔزWال املغربية  5الثقافة معال انطولوجFا خضام يف 
حتت عنوان ùرخي اVٔم$ال واVٔزWال يف اVٔندلس واملغرب ��كتور محمد 

اموس اVٔ»اe الشعبية املغربية لٔ¥س=تاذ ٔ�محد الزrدي، ب¦رشيفة، وكتاب ق
وقصائد شعرية حسانية �لطالب بوr العتيق ماء العينني، وكتاب الراÄس 
محمد اOمسريي، قصائد ٔ�مازيغية خمتارة لٔ¥س=تاذ�ن ٔ�محد عصيد واVٔس=تاذ 

  .محمد مس=توي
هذا  كام نعمل يف وزارة الثقافة Hىل Óرش Hدد من اOراسات اليت ت
Zاول

 Xالثقافة املغربية وجم Xي ورها�ت تدوينه، كام خنصص جمßالرتاث الشفه
املناهل ا�يل بعض إالصدارات دrلها ا�يل تتقدم فهيا مقاربة لتدو�ن هذا 

  . الرتاث
يف هاذ الشaٔن مؤخرا هاذ اCالت خرجوا مواضيع ٔ�ساس=ية فf خيص 

 ٓVدب الشعيب املغريب والرتاث واVٔىل صعيد 4ر املغربية، اH ش=تغلÓ كام
  .القوانني Oمع هذا الرتاث الثقايف §ري املادي

 .شكرا
  

        ::::الس=يد رئBس اجللسةالس=يد رئBس اجللسةالس=يد رئBس اجللسةالس=يد رئBس اجللسة
  .  شكرا

  .اللكمة Vٔ»د السادة املس
شار�ن يف ٕاطار التعقFب

        ::::املس
شار الس=يد جامل ساكاملس
شار الس=يد جامل ساكاملس
شار الس=يد جامل ساكاملس
شار الس=يد جامل ساككككك
  الس=يد الوز�ر، 

اكينة جمهودات ولكن قليX، الس=يد الوز�ر، اHالش؟ اك�ن بعض 
ا عندمهش تغطية حصية، واك�ن بعض الفZانني ا�يل تZBقرضوا الفZانني ا�يل م

واك�ن مجعيات ا�يل هام تيد�روا رشاكة مع وزارة الثقافة ومع املعهد اVٔمازيغي 
  .واك�ن مع جمالس ٕاقلميية

وذاك اOمع ا�يل تيعطيو تيد�روا رشاكة تيحطوا طلبات دrهلم يف شهر 
 ما تيق}طوه حىت ÄOسمرب يف ينا�ر وتتوقع الرشاكة يف شهر فربا�ر واOمع

�ٓخر العام، Õيفاش هاذ امجلعيات Õيفاش §ادي ميولوا وهام ا�يل تيجمعوا لنا 
هاذ الرتاث اVٔمازيغي واVٔحواش واملهرWا�ت، وتيكون عندمه وا»د 

، وامجلعيات 4ٔ�و يف شهر  3الرب�مج ا�يل هو خصهم يطبقوه احبال يف شهر 
ليش، هام §ري تطوعيني، وابغينامك، الس=يد رامك تتعرفومه قليل عندمه ذاك ا

الوز�ر، �ش �رشفوا Hىل هاذ اليش، وابغينا اOمع دrل هاذ امجلعيات ا�يل 
  .هو Èم، وهو ا�يل تيجمع لنا هاذ اليش اكمل

  .وشكرا

        ::::الس=يد رئBس اجللسةالس=يد رئBس اجللسةالس=يد رئBس اجللسةالس=يد رئBس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة لمك، الس=يد الوز�ر، �لرد Hىل التعقFب

        ::::الس=يد وز�ر الثقافةالس=يد وز�ر الثقافةالس=يد وز�ر الثقافةالس=يد وز�ر الثقافة
مليون  6الس=يد املس
شار، وزارة الثقافة ختصص مزيانية تناهز �لفعل، 

مجعية ثقافFة مدمعة من  100درمه Oمع امجلعيات الثقافFة، هتم ما يفوق 
طرف وزارة الثقافة، هناك صعو�ت جلعل امللفات دrل هاذ امجلعيات ا�يل 
يف كثري من اVٔحFان تتكون مجعيات حملية ا�يل ما عندهاش إالماكنيات 

ش ت¦eقل ٕاىل الر�ط لضبط امللف إالداري، هناك مساطر ٕادارية لتقدمي �
  .هذا اOمع

ونذÕر كذ� بaٔن وزارة الثقافة تنظم وتدمع مجموHة من املهرWا�ت 
الرتاثية ا�يل تتعطي فرص لالش=تغال لعدد Õبري من الفZانني ا�يل تBش=تغلوا يف 

ت
Zظمو وزارة الثقافة مببلغ ÈرWان  22اCال الرتايث، ٔ�ذÕر Hىل سF³ل املثال 
مليون درمه س=نوr، �س=هتدف الرتوجي _تلف التعابري الفZية والرتاثية  13

و�شجيع املبدHني، ضام� الس=مترارية هاذ الفZون واحلفظ من الضياع 
وªند4ر، م$ال املهرWان الوطين لفن العيطة بaٓسفي، ÈرWان ٔ�حFدوس 

بوWدة، ملتقى جسلامسة لفن امللحون بعني ا�لوح، ÈرWان الطرب الغر�طي 
�لريصاين، ÈرWان الرواÄس بaٔاكد�ر، ÈرWان ٔ�حواش بوارزازات، ÈرWان 
اVٔندلس=يات ®شفشاون، �ٕالضافة ٕاىل بعض املهرWا�ت اليت تعىن �لرتاث 
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الشفهßي املغريب، نذÕر مهنا املهرWان الوطين �لزWل بنب سلfن وملتقى 
O� الغناء والشعر احلساينXhا .  

هذا جمهود كنقومو به، كندمعو كذ� مجموHة من امجلعيات احمللية لتنظمي 
مليون اOرمه، هذا تيعين بaٔن ما بني  4املهرWا�ت الرتاثية مببلغ يفوق 

املزيانية ا_صصة Oمع امجلعيات الثقافFة وتنظمي املهرWا�ت ودمع تنظمي هذه 
رمه Oمع هاذ اCال الرتايث مليون د 25املهرWا�ت هناك مزيانية تفوق 

املوس=يقي العريق ا�يل هو جزء ال يتجزٔ� من الرتاث الوطين، هذا هو 
انطالقا من حمدودية إالماك�ت تنعتربو يف وزارة الثقافة ... احملدود، هذا

هذا �د ال بaٔس به، بطبيعة احلال لكام تتوفر لنا إالماكنيات، لكام نقدم 
  ...دمع

        ::::الس=يد رئBس اجللسةالس=يد رئBس اجللسةالس=يد رئBس اجللسةالس=يد رئBس اجللسة
  .ته اجللسةاäهتßى الوقت وÓشكر الس=يد الوز�ر Hىل مسامهته معنا يف ها

واVٓن ن¦eقل ٕاىل اVٔس=ئX املو�ة ٕاىل قطاع ال
شغيل والشؤون 
ªجûعية، والسؤال اVٔول حول مaٓل احملارض املنجزة من ق}ل مف
يش 

  . الشغل
اللكمة Vٔ»د السادة املس
شار�ن من الفريق ªشرتايك لتقدمي السؤال، 

  .تفضيل الس=يدة املس
شارة

        ::::املس
شارة الس=يدة زبيدة بوعياداملس
شارة الس=يدة زبيدة بوعياداملس
شارة الس=يدة زبيدة بوعياداملس
شارة الس=يدة زبيدة بوعياد
  .شكرا الس=يد الرئBس

  .®سم هللا الرمحن الرحمي
  الس=يدة والسادة الوزراء،

  ٕاخواين املس
شار�ن،
بداية، عندي مالحظة وهو ٔ�نه إال»اطة ا�يل دار الفريق ªشرتايك 

الفريق  ويه هتم موضوع الساHة واملواطنني خصهم يعرفوا بaٔنه من حق
ªشرتايك �ش يد�ر ذيك إال»اطة Hىل العنف ضد ال¦ساء وا�يل �يق 

  . ÕيتواWد داhل الربملان
اVٓن السؤال، مالحظة ٔ�ولية يف السؤال هو ٔ�نه وضع هذا السؤال يف 

، ووWه ٕاىل الس=يد وز�ر العدل �ٓنذاك، ولكن نفاaWٔ يف الفريق بaٔنه 2011
ن مشلك، والزال موضوع الساHة وWه السؤال �لس=يد وز�ر ال
شغيل ما اك�

  .وسوف نناقشه
من مدونة الشغل يقوم اVٔعوان  539اVٓن كنعرفو بaٔنه مبقeىض الفصل 

امللكفون بتفBeش الشغل مبعاينة ا_الفات املتعلقة بaٔحاكم هذا القانون 
ومبقeضياته التطبيقFة، وعند ثبوهتا �كونون ملزمني بتحر�ر حمارض حول 

ر، يوWد وا»د مهنا يف احملمكة ا_تصة من ق}ل املوضوع يف ثالث نظا^
  .املندوب ويوWه اVٓخر �لمندوب إالقلميي �لشغل

يف هذا الس=ياق، بلغ Hدد احملارض املو�ة يف هذا الشaٔن ٕاىل السادة 
، اVٓن Hدد احملارض راه 2011حمرض يف  934وyء Wال¶ املò ما يفوق 

  .ارتفع �ك$ري
�ر؟ هو ٔ�نه هنا� ٕاشاكلية يف ٕاطار جحية إالشاكلية ما يه، الس=يد الوز

حمارض مف
ش الشغل بعد ضبط ا_الفات، ملاذا؟ Vٔنه القايض يعترب ٔ�ن 
املف
ش Cطرف يف املسطرة القانونية، وهذه ٕاشاكلية كربى وما Õيمتش 
Hªرتاف مبف
ش=ية الشغل مكؤسسة كذ� �ش=تغل يف جمال حامية 

  .املaٔجور�ن وحامية كذ� املقاوالت
اكن السؤال دrلنا موWه �لس=يد وز�ر العدل Hىل مaٓل هاذ  اVٓن

احملارض، ولكن ٔ�نمت مكسؤول Hىل وزارة ال
شغيل كنظن من واجب القطاع 
دrلمك �ش �كون هناك ت¦س=يق وتعامل وتبادل املعطيات بني مؤسسة ا�يل 
ùبعة لمك ا�يل يه مؤسسة مف
يش الشغل، وبني احملامك وبني وزارة العدل، 

يش ا�يل ما Õيمتش، و�لتايل اVٓن اكينة ٕاشاكلية كربى، وhاصة ٔ�ن هاذ ال
 H2014دد املف
شني هو Wد ضئيل، واملناصب املالية اليت خصصت لس=نة 

  . Wد ضئيل
ٕاذن، سؤالنا، الس=يد الوز�ر، ما يه إالسرتاتيجية دrلمك يف ٕاطار هاذ 

  الت¦س=يق؟ 
  .شكرا

        ::::الس=يد رئBس اجللسةالس=يد رئBس اجللسةالس=يد رئBس اجللسةالس=يد رئBس اجللسة
  . شكرا الس=يدة املس
شارة

  .تفضل الس=يد الوز�ر يف ٕاطار إالWابة يف ثالث دقائق

        ::::، وز�ر ال
شغيل والشؤون ªجûعية، وز�ر ال
شغيل والشؤون ªجûعية، وز�ر ال
شغيل والشؤون ªجûعية، وز�ر ال
شغيل والشؤون ªجûعيةالس=يد عبد السالم الصديقيالس=يد عبد السالم الصديقيالس=يد عبد السالم الصديقيالس=يد عبد السالم الصديقي
  .شكرا الس=يد الرئBس

  الس=يدة املس
شارة احملرتمة،
  السادة املس
شار�ن احملرتمني،

 �rكام قلت يف التقدمي د �rىل السؤال دH شكركÓ ابغيت �لطبع
، ولكن ما زال حيتفظ �راهنeBه، طبعا حنن 2011ود ٕاىل س=نة وhا سؤال يع

  . واعون هبذه إالشاكلية دrل احملارض ومaٓل احملارض دrل مف
ش=ية الشغل
ابغيت نقول فقط ونذÕر الس=يدة املس
شارة احملرتمة ٔ�ننا يف وزارة 
ال
شغيل والشؤون ªجûعية حريصني ٔ�شد احلرص Hىل �لطبع ا»رتام 

Xوا»رتام مدونة الشغل حقوق الشغي.  
ويف هذا ªجتاه، اجلهاز دrل مف
ش=ية الشغل تيقوم بaٔعامل Äس=تحق 
Hلهيا التنويه، معل كام قليت �لضبط رمغ قH Xددمه Õيقوموا بوا»د العمل 
وا»د العدد Õبري دrل املراق}ات ودrل الزrرات فf خيص املؤسسات اليت 

  .ال حترتم
ا�يل قدمت حصيÒة م$ال �ل¦س=بة لس=نة  §ري فقط �لتذكري، واVٔرقام

حمرض  189، �سعة ٔ�شهر اVٔوىل قامت مف
ش=ية الشغل بتحر�ر 2013
ا_الفات، �لطبع ؤ�� مeفق معك ٔ�ن يف كثري من اVٔحFان حaF حتال هذه 
احملارض Hىل النيابة العامة تبقى مع اكمل اVٔسف رهينة الرفوف وال ح}Bسة 
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rٓل دaجرٔ�ةالرفوف وما تتلقاش املVٔخيص املتابعات وا fلهذا الغرض، . لها ف
وتفادr لهذه إالشاكلية، مت عقد اجûع بني الوزارتني، وزارة ال
شغيل 
ووزارة العدل، ال بaٔس ٔ�نين ٔ�ذÕر بع�ا¶ ٔ�مه اخلالصات اليت توصلنا ٕاüهيا، 

  :ٔ�وال هناك مخسة دrل اخلالصات ٔ�ساس=ية ٔ�و س=تة
العدل لبذل مزيد من اجلهود  اس=تعداد وزارة: اخلالصة اVٔوىل -

  لٕالرساع يف البت يف الزناHات املعروضة Hىل احملامك؛
إالرساع يف تنفFذ اVٔحاكم القضائية الصادرة لفائدة : اخلالصة الثانية -

 اVٔجراء؛
ãك$يف التواصل اOامئ بني وزارة العدل واملنظامت : اخلالصة الثالثة -

 صاحل ا_تصة �لشاكrت؛النقابية Hرب الربيد إاللكرتوين ٔ�و Hرب امل
رابعا، تعز�ز الت¦س=يق بني وزارة العدل ووزارة ال
شغيل يف جمال  -

تفعيل حمارض ا_الفات واجلنح املتعلقة �لشغل  ٓلية قانونية لضامن التطبيق 
 الفعيل ل
رشيع الشغل وقانون الضامن ªجûعي؛

- Fعوة ٕاىل مراجعة إالطار القانوين املنظم لتنفOامسا، اh حاكم يفVٔذ ا
 ٔ�فق ت³س=يطه؛

وh�ٔريا، وهذا مقرتح Èم، خصنا نعملو Hليه، دراسة ٕاماكنية ٕا»داث  -
حمامك اجûعية خمتصة يف قضاr الشغل والضامن ªجûعي، Vٔن يف §الب 

 ...اVٔحFان

    ::::الس=يد رئBس اجللسةالس=يد رئBس اجللسةالس=يد رئBس اجللسةالس=يد رئBس اجللسة
  . شكرا الس=يد الوز�ر، اäهتßى الوقت

  .تعقFباللكمة لمك، الس=يدة املس
شارة، يف ٕاطار ال 

        ::::املس
شارة الس=يدة زبيدة بوعياداملس
شارة الس=يدة زبيدة بوعياداملس
شارة الس=يدة زبيدة بوعياداملس
شارة الس=يدة زبيدة بوعياد
  .شكرا الس=يد الوز�ر

هناك ٕاشاكلية كربى، املقاو¶ واملشغل تيقول بaٔنه مظلوم Vٔنه مف
يش 
الشغل ٔ�حFا� هناك ضغوطات من النوع ا�يل كتعرفوا، كذ� مف
ش 
الشغل Õيقول هناك ضغوطات من طرف القضاة ومن طرف بعض 

  . املسؤولني يف احملامك
يف ªحتاد ªشرتايك، حنن ضد الفساد سواء من طرف املف
شني  احZا

ٔ�و من طرف القضاة، ها اVٔوىل، ومع ختليق املامرسات املهنية يف مجيع 
  .اCاالت

4نيا، ماذا يقع اVٓن؟ هناك مقاوالت، الس=يد الوز�ر، اليت �س=تعمل 
يوقع مواد مرضة �جلسم، والطبBب املف
ش Õيمت إالحصاء دrلو Hلهيا، وت 

ضغط Hىل اVٔجراء �ش Äسحبوا هذاك الترصحي �ملرض املهين م$ال، ما 
هنا . Õيقدر يد�ر ال مف
ش الشغل يش »اWة، وال الطبBب مف
ش الشغل

اكينة ٕاشاكلية، واحZا كنوضعو مصلÒة اWVٔري ومصلÒة املواطن فوق  هرا
 .ٔ�ي ٔ�ي اعتبار

تضافر اجلهود �لتايل، اVٓن هاذ املسaٔ¶ هذي راه كتطلب �ش ãكون 

ملصلÒة اWVٔري، Vٔنه ولو كتحمك احملمكة �لمشغل �لتعويضات، بني القطاHني 
هذاك اWVٔري ما Õيتدجمش يف التضامن ªجûعي، ما Õيتدجمش يف 

)3CNSS( عي، رمغûجª دد املرصح هبم يف التضامنH كتعرفوا ûوان ،
  .ن إالشاكلية ما Õيمتش الترصحي دrهلمكتكو

  .هاذ النقص يف املوارد ال³رشية ٕاذن، ٔ�وال
4نيا، من مصلحتنا، من مصلÒة بالد�، �ش ميكن لنا جنلبو املسkمثر�ن 

  .ٔ�كرث، �ش ãكون املقاو¶ واWVٔري محمي من لك ا_الفات
  .شكرا

        ::::الس=يد رئBس اجللسةالس=يد رئBس اجللسةالس=يد رئBس اجللسةالس=يد رئBس اجللسة
  . شكرا الس=يدة املس
شارة

  .اللكمة لمك، الس=يد الوز�ر، يف ٕاطار الرد Hىل التعقFب

        ::::د وز�ر ال
شغيل والشؤون ªجûعيةد وز�ر ال
شغيل والشؤون ªجûعيةد وز�ر ال
شغيل والشؤون ªجûعيةد وز�ر ال
شغيل والشؤون ªجûعيةالس=يالس=يالس=يالس=ي
ٔ�� قلت � ٔ�ن إالشاكلية مطرو»ة، ما . الس=يدة املس
شارة ،®رسHة

  .كتعاجلش هباذ الرسHة
حنن س=نحرص �لطبع، ٔ�وال تنفFذ وا»د العدد دrل التوصيات، 
وس=نواصل احلوار مع زمالئنا يف وزارة العدل، �لطبع دون املساس 

قضاء مس=تقل Hىل ٔ�ي »ال، وكنÒرتموه، ولكن �س=تقاللية القضاء، Vٔن ال
احZا ا�يل Hلينا هو §ادي حنيلو، تنقومو �لواجب نتاعنا فf خيص هنا يف 
وزارة ال
شغيل، فf خيص مف
ش=ية الشغل، وحرصت خشصيا لتوجFه دعوة 
ٕاىل ال املندوبية دrل الشغل وال املف
ش=ية دrل الشغل �ش �كونوا äزهاء 

  . �ش ما ينÒازوش لهاذ الطرف ٔ�و ذاكيف العمل دrهلم، 
حنن ما هيمنا هو ٔ�ن نطور دو¶ احلق والقانون، ؤ�ن حنمي حقوق العامل 
وحقوق كذ� املقاو¶، Vٔن مجيع اVٔطراف دrل إالنتاج خصها حتمى 
القوانني دrلها، وHىل امجليع ٔ�ن خيضع �لقانون، وال ٔ�»د ال ميكن � ٔ�ن يضع 

  . نفسه hارج القانون
فf خيص اجلانب ا�يل تعرضت لو، الس=يدة املس
شارة احملرتمة،  حىت

السالمة الصحية والسالمة املهنية، عند�  فهيا حمارض ومالحظات، ٕاىل 
§ادي Óس=مترو ونتعاونو مجيع مع النقا�ت ... §ري ذ�، ولكن هاذ اليش يعين

rىل وا»د العدد دH عي �ش ميكن لنا نتغلبوûجª ل ويف ٕاطار احلوار
  . القضاr ا�يل كهتم جمال الشغل

اVٔمور معقدة، وبالد� �لطبع كتقدم رويدا رويدا �ش نتغلبو Hىل 
  .املشالك املطرو»ة Hىل املس=توى ªجûعي �Vٔساس

        ::::الس=يد رئBس اجللسةالس=يد رئBس اجللسةالس=يد رئBس اجللسةالس=يد رئBس اجللسة
  . شكرا

واVٓن السؤال الثاين موضوHه معا�ة اVٔجراء مع الصندوق الوطين 

                                                 
3Caisse Nationale de Sécurité Sociale  
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»د السادة املس
شار�ن من الفريق ªس=تقاليل اللكمة Vٔ . �لضامن ªجûعي
  .لتقدمي السؤال، تفضل الس=يد املس
شار احملرتم

        ::::املس
شار الس=يد عبد السالم ا�لباراملس
شار الس=يد عبد السالم ا�لباراملس
شار الس=يد عبد السالم ا�لباراملس
شار الس=يد عبد السالم ا�لبار
  .شكرا الس=يد الرئBس

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

يد سؤال الفريق ªس=تقاليل �لو»دة والتعادلية اليوم � راهنeBه، الس= 
 Xمتع، وهو املتعلق مبعا�ة الشغيCىل اH الوز�ر، نظرا النعاكساته اخلطرية
املغربية مع بعض ٔ�ر�ب الشغل ا�Ïن ال حيرتمون القانون، وال يرصحون 

  . بعدد اrVٔم الفعلية من العمل Oى الصندوق الوطين �لضامن ªجûعي
صندوق واملؤسف كذ� هو ٔ�ن هناك تواطؤ مع املسؤولني عن ال 

الوطين �لضامن ªجûعي، hاصة املف
شني، مف
يش الصندوق الوطين 
�لضامن ªجûعي يعرفون لك املعرفة ٔ�ن املهنة ال تتوقف، لها اس=مترار�هتا، 
§ري ٔ�ن اWVٔري ال حيظى �لترصحي بعدد اrVٔم الفعلية لك شهر، اليشء اÏي 

بعا ٕاىل العتبة، س=يحرمه مس=تق}ال عندما يصل ٕاىل التقاHد، ولن يصل ط 
يوم، هاذ العتبة هذي ا�يل Wا فرضها  3240اÏي ٔ�مسهيا عتبة مشؤومة، 

الصندوق الوطين �لضامن ªجûعي، وحلد الساHة هذاك اWVٔري ا�يل تBمت 
التÒايل Hليه من طرف بعض املشغلني وبعض مف
يش الصندوق الوطين 

سن التقاHد وما �لضامن ªجûعي، وتB}قى Hا¶ Hىل اCمتع، تيوصل ل 
  . ÕيكوÓش اس=توىف الرشوط القانونية لولوج احلق يف التعويضات Hىل التقاHد

Hلام اليوم هاذ اليش لكو وىل معروف، وحلد الساHة احZا عند� ٔ�مل 
يف هاذ احلكومة ا�يل قالت ٔ�هنا Wات لٕالصالح، Wات حملاربة الفساد، ٕايوا 

  . �ٓرى لنا �ٓ س=يدي
نلقاوها يف وزارات حمرتمة، يف وزارة التعلمي، الصفقات العمومFة، اليوم ت 

الصÒة، اك�ن صفقات معومFة واVٔجراء ال حيظون حبقهم  ةيف وزارا

ساب r�ٔم العدد الفعلية املرصح هبا Oى الصندوق الوطين �لضامن «�

  . ªجûعي
  الس=يد الوز�ر، 

ة ٔ�� تنaٔكد اليوم وعندي ٔ�مل Õيف اVٔمل ا�يل عند الشغيX يف احلكوم
ا�يل قالت ٔ�هنا س=تÒارب الفساد، وس=تعمل Hىل وضع »د ما بني وا»د 

  العهد دrل ªس=هتتار ٕاىل تطبيق القانون، ٔ��ن يه هذه احلكومة؟ 
  . فالرWاء العناية ومعرفة مدى اهûم الوزارة انتاعمك هباذ املعضX الاكرثية

  .شكرا

        ::::الس=يد رئBس اجللسةالس=يد رئBس اجللسةالس=يد رئBس اجللسةالس=يد رئBس اجللسة
  . شكرا الس=يد املس
شار

  .الس=يد الوز�ر، لٕالWابة عن السؤالاللكمة لمك، 

        ::::الس=يد وز�ر ال
شغيل والشؤون ªجûعيةالس=يد وز�ر ال
شغيل والشؤون ªجûعيةالس=يد وز�ر ال
شغيل والشؤون ªجûعيةالس=يد وز�ر ال
شغيل والشؤون ªجûعية
  .شكرا الس=يد الرئBس

  الس=يد املس
شار احملرتم،
حقFقة، كام قلمت السؤال دrلمك � راهنية وهنمت به وحيظى �هûم 

ك¦شكرمك كذ� لكوäمك مازالني 4يقني . احلكومة و�هûم الوزارة بصفة ٔ�دق
مة ٔ�هنا ممكن حتارب الفساد، وهذا ٔ�مر ٕاجيايب Õيجعل ٔ�ننا ÓساHدو يف احلكو 

وÓش=تغلو مجيع، كربملان وحكومة معا، Vٔن اÏي هيم هو مصلÒة البالد ق}ل 
  . لك يشء

يف هاذ إالطار، الس=يد الرئBس، ٔ�وال ك
س=تعملوا لكمة تواطؤ، ٔ�� مeفق 
ا نثe³و التواطؤ معك، ٕاذا اكنت عندمك »االت بعيهنا دrل التواطؤ، ميكن لن

ٔ�� مس=تعد نتÞذ إالجراءات الالزمة ؤ�قولها ٔ�مام امللء، ٔ�مام الرٔ�ي العام، 
  . احلكومة مس=تعدة حتارب الفساد، حنن ال نق}ل �لتواطؤ ٔ�بدا

اكنت هناك، وانû كتعرفوها، الس=يد املس
شار احملرتم، ؤ�عرف ªهûم 
لية، اكنت هناك نواقص يف دrلمك هباذ اجلانب النقايب وجبانب القضية العام

املايض، اVٓن الوضعية دrل الصندوق الوطين �لضامن ªجûعي حتس¦ت 
  . �ك$ري، وHلينا ٔ�ن Óس�ل ذ� �لك اHزتاز وافÞeار

اكنت عندي Wلسة معل، واليوم ق}ل ما جني عندمك، تناقشت بتفصيل 
 ٔaعي، �ش نتûجª ل الصندوق الوطين �لضامنrكد من مع الس=يد املد�ر د

هاذ القضاr، ٔ�وال Óس�لو ٔ�ن Óس=بة اVٓن الترصحي يف الضامن ªجûعي 
 -  50، انتقلنا من %80تضاعفت يف امخلس الس=نني اhVٔرية، رجعنا اVٓن 

دrل الناس املرصح هبم يف الضامن ªجûعي، هذا ٔ�مر  %80ٕاىل  40%
  . Óس�لوه، خصنا Óس�لوه صناخ ٕاجيايب، 

ملا Äسمى �لتواطؤ، املسؤولني يف الصندوق مث 4نيا، �ش نوضعو »د 
الوطين �لضامن ªجûعي ما ابقاوش كBسفطو وا»د املف
ش، تBسفطوا 
فريق دrل العمل، ثالثة دrل الناس Õميش=يو دقة وا»دة، وهاذ الثالثة لكهم 
لكهم §ادي �كونوا مeواطئني، ما اجمتع قويم Hىل ضالل، البد �كون فهيم 

من هاذ الثالثة، و�لتايل يعين كناhذو الضام�ت يش وا»د وO اخلري 
  . الالزمة �ش ãكون اVٔمور متر يف ٔ�حسن »ال

، من 2007ٕاىل  2004ولعل اVٔرقام املتوفرة، �ش نعطيمك م$ال ما بني 
اVٔمور تغريت رٔ�سا Hىل عقب، ال فf خيص الكXe دrل  2012ٕاىل  2008

رمق  %344ذ املر»لتني، hالل ها %344اVٔجور املسواة، ارتفعت بــ 
  .خFايل

فf خيص قطاع الوساطة واحلراسة والنظافة، ميل اكن فهيا �لطبع 
ضعف الترصحي �زاف يف هاذ القطاHات هاذو، ٕاذن اك�ن حتسن، واك�ن 
حتسن كذ� يف قطاع التعلمي اخلاص بوا»د ال¦س=بة ال بaٔس هبا، تقريبا 

  . ، ٕاىل §ري ذ� من اVٔش=ياء%98تضاعفت 
رمبا ما زال بؤر، نقط الضعف اكينة، ولكن §ادي نعمل مبساHدãمك يعين 

ومبساHدة النقا�ت، مبساHدة الفاHلني والرشاكء ªجûعيني �ش ٔ�ننا نتغلبو 
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  .�ش نضمنو Hىل حقوق دrل الشغيX اليت هتمنا ٔ�وال وق}ل لك يشء

        : : : : الس=يد رئBس اجللسةالس=يد رئBس اجللسةالس=يد رئBس اجللسةالس=يد رئBس اجللسة
  . شكرا، اäهتßى الوقت

  .حملرتم يف ٕاطار التعقFباللكمة �لس=يد املس
شار ا

        ::::املس
شار الس=يد عبد السالم ا�لباراملس
شار الس=يد عبد السالم ا�لباراملس
شار الس=يد عبد السالم ا�لباراملس
شار الس=يد عبد السالم ا�لبار
  الس=يد الوز�ر احملرتم،

ما انطلقZايش من العبث، Õيف تفرسون وÕيف احZا كفريق اس=تقاليل 
يفرس الرٔ�ي العام الوطين مؤسسة �ش=تغل لعدة س=نوات معلها دامئ 

س=نوات معل بدون توقف وال يصل  10ومس=متر، اWVٔري قىض ٔ�كرث من 
  يوم؟ 3240ىل احلد اÏي هو معروف إ 

هناك تواطؤ سافر، Hلينا ٔ�ن حنيص الرشاكت املس=مترة يف معلها، 
وحنيص العامل الرمسيون وس=ن�د الهفوات الك}رية، ٔ�� اVٓن دامئا ä�ٔزه ذوي 
الضام^ر احلية من املف
شني ومن ٔ�ر�ب العمل، §ري ٔ�ننا Hلينا ٔ�ن هنمت 

ومFة ا�يل يف وزارة الصÒة، وزارة وäك$ف �ود�، hاصة الصفقات العم
التعلمي، وزارة املالية، �ٓجFو äراق}و مZظفات، حراس، احلراس ا�يل اكينني 
يف البB}ان دrل املؤسسات، راه ما اكي¦ش الترصحي هنائيا، ا�لهم من اكن 
حمظوظا س=يحظى بوا»د العدد اrVٔم ®س=يطة �ش ما خيلصشاي Hليه 

  .هذاك املشغل
وزارة دrلمك ٔ�هنا تضبط وتلزم مجيع إالخوة هذوك كنت كنمتىن من ال

ا�يل كBس=تافذوا من الصفقات العمومFة برضورة ا»رتام احلد اVٔدىن لٔ¥جور 
ورضورة ªخنراط والترصحي لٔ¥جراء Oى الصندوق الوطين �لضامن 

  . ªجûعي
واحZا اليوم مع العامل، §ادي تقول يل ال¦س=بة اخنفضت، الس=يد 

عي العامل والتaٔطري النقايب، ما يش من اجهتاد احلكومة، الوز�ر، راه بو 
  .العامل ٔ�صبحوا يتوافدون Hىل النقا�ت اليت تؤطرمه خش=ية التÒايل Hلهيم

  .شكرا الس=يد الرئBس

        ::::لس=يد رئBس اجللسةلس=يد رئBس اجللسةلس=يد رئBس اجللسةلس=يد رئBس اجللسةا
  . شكرا الس=يد املس
شار، شكرا

  .اللكمة لمك الس=يد الوز�ر

        ::::الس=يد وز�ر ال
شغيل والشؤون ªجûعيةالس=يد وز�ر ال
شغيل والشؤون ªجûعيةالس=يد وز�ر ال
شغيل والشؤون ªجûعيةالس=يد وز�ر ال
شغيل والشؤون ªجûعية
 
  شار احملرتم، املس

ؤ�� معمك، واش هذا يعين ٔ�ننا احZا ننطلق  ،ٔ�نمت ال تنطلقون من العبث
... من العبث؟ حىت احZا ال ننطلق من العبث، ٕاذن رمبا احلقFقة ãكون بني

يعين �ش الوا»د ما �كوÓش مطلق يف اVٔحاكم، يف احلياة خصها ãكون 
تناضلوا وحنن نقدر النضال ال¦سF³ة، وhا انû مسؤول نقايب و�رملاين، ٔ�نمت ك 

دrل العامل، �لطبع ما حصل Hليه املغرب من امeيازات ومن ماكسب مل 

متطر هبا اVٔمطار، Wاءت ن
�Fة دrل تضافر اجلهود، احZا ال ننكر اجلهود 
دrل النقا�ت، بل اVٔكرث من ذ� احلكومة تلح �ش ãكون عندها نقا�ت 

صداقFة، هذا ٔ�مر بدهيßي ملصلÒة مسؤو¶، قوية، فعا¶، äزهية، ذات م
البالد، واحلكومة كتعول Hىل هاذ اليش �ش ãكون عند� نقا�ت من هاذ 

  .الشلك هذا
ال ينفعنا  ،و�Ï، خصنا Óش=تغلو مجيع، ٔ�ما نبZBو §ري العيوب فقط

ذ� يف يشء، نبZBو العيوب فعال ولكن خصنا نقولو واش هاذ البالد 
ند�رو الس=تار Hىل عينZBا، راه البالد  كتقدم وال ما كتقدمش، ما خصناش

تتقدم وامحلد Q، رمبا ما كتقدمش بذاك الشلك ا�يل ابغينا اكع احZا، عند� 
الطموح ٔ�كرث، ابغينا نتقدمو ®رسHة، ؤ�� معمك، ولكن التقدم هذا تيجي 
�لعمل املشرتك، �لعمل اليويم، �لتعبئة، احZا ك¦ش=تغلو يف هاذ ªجتاه، 

  .شوية هللا �رىض Hليمك، ثقوا فFنا و§ادي �شوفوا النتاجئ فf بعدثقوا فFنا ا

        ::::الس=يد رئBس اجللسةالس=يد رئBس اجللسةالس=يد رئBس اجللسةالس=يد رئBس اجللسة
  .شكرا الس=يد الوز�ر

واVٓن ن¦eقل ٕاىل السؤال الثالث موضوHه وضعية شغيX مFناء طن�ة 
اللكمة Vٔ»د السادة املس
شار�ن من الفريق ªس=تقاليل لتقدمي . املتوسطي

  .احملرتم السؤال، تفضل الس=يد املس
شار

        ::::املس
شار الس=يد بنجيد اVٔمنياملس
شار الس=يد بنجيد اVٔمنياملس
شار الس=يد بنجيد اVٔمنياملس
شار الس=يد بنجيد اVٔمني
  .®سم هللا الرمحن الرحمي

  .شكرا الس=يد الرئBس
  السادة الوزراء،

  ٕاخواين املس
شار�ن،
سؤال الفريق ªس=تقاليل يتعلق �مليناء املتوسطي وما � من ٔ�مهية يف 

  .اCال ªقeصادي
العاملية،  طبعا يعترب مFناء طن�ة املتوسط قاطرة املغرب التمنوية حنو

حFث عرف املغرب ش=بكة من املوا� مطابقة �لمواصفات العاملية ن
�Fة 
س=نوات من العمل اجلاد يف جمال ªس
Pرات املك$فة والتطورات املتعددة، 
و�عتبار هذه املوا� جماال حFوr وبوابة ٔ�ساس=ية �ل¦س=بة �لت�ارة اخلارجFة 

وÕبريا ل
شغيل اليد العامX،  والنقل البحري، ٕاضافة ٔ�هنا �شلك »اضنا Èام
حFث يعترب امليناء املتوسطي وا�ة اقeصادية وٕاسرتاتيجية ذÕية وفعا¶ 
�مeياز، نظرا ��ور الهام اÏي يلعبه يف املسامهة يف ãمنية ªقeصاد 
الوطين، حFث اس=تطاع ٔ�ن حيقق اندماWا Èام Hرب ش=بكة املبادالت اOولية 

ريقFا، اليشء اÏي يتطلب �شخيصا دقFقا بني ٔ�ور� و�ٓس=يا ؤ�مر�اك وٕاف
�لوضعية ªجûعية �لشغيX �مليناء، والعمل Hىل »ل مشالكها لضامن 

  .اس=تقرارها وتaٔهيلها يك تلعب اOور املنوط هبا
و�لتذكري، الس=يد الوز�ر، ٔ�ن امليناء املتوسطي طبعا قطع ٔ�شواطا Wد 

ا�يل ك
سامه فFه Wد مeقدمة يف اCال ªقeصادي، وهذا بفضل كذ� 
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Xالطبقة الشغي.  
ما يه التدابري املزمع : من هاذ اجلانب هذا، Óسائلمك، الس=يد الوز�ر

  اختاذها ملعاجلة وضعية شغيX امليناء املتوسطي؟

        ::::الس=يد رئBس اجللسةالس=يد رئBس اجللسةالس=يد رئBس اجللسةالس=يد رئBس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة لمك، الس=يد الوز�ر، يف ٕاطار إالWابة Hىل السؤال

ûجª شغيل والشؤون
  : عيةعيةعيةعيةالس=يد وز�ر ال
شغيل والشؤون ªجûالس=يد وز�ر ال
شغيل والشؤون ªجûالس=يد وز�ر ال
شغيل والشؤون ªجûالس=يد وز�ر ال
  .الس=يد الرئBس احملرتم

ٔ�ود ٔ�ن ٔ�شكر بداية الس=يد املس
شار احملرتم والفريق ªس=تقاليل Hىل 
اهûمه هبذا املوضوع، ا�يل Õهيم حقFقة كام قال الس=يد املس
شار احملرتم وا»د 

  . امل¦شaٔة من اVٔمهية مباكن �ل¦س=بة القeصاد بالد�
جناز دrل امليناء املتوسطي ا�يل يف احلقFقة ميكZنا نفeخر مكغاربة هباذ االٕ 

 Q قة امحلدFصادي يف الشامل، ؤ�عطى يف احلقeقªعي وûجª ري املشهد§
  .املؤهالت دrل التقدم دrل اجلهوي والتقدم دrل بالد�

ليكن يف Hلممك، الس=يد املس
شار احملرتم، ٔ�ن يف هاذ امليناء عند� تقريبا 
اhل امليناء، وهذا يشء Èم، مقاوالت ش=تغل د
 مقاو¶ ا�يل ك  50حوايل 

ذات جحم Õبري، يف §الب اVٔحFان كت¦متي ٕاىل الرشاكت اOولية املتعددة 
W�ٔري ومس=تÞدم، يعين وا»د  3020اجل¦س=ية، مث ك
شغل هاذ املقاوالت 

  .القدر ال بaٔس به
�لطبع عرفت وا»د املدة معينة، عرف امليناء وا»د مجموHة دrل 

مبا بفضل املعامX والتعامل دrل بعض املسؤولني ا�يل ما الزناHات، äزاHات ر 
  . تعاملوش بصفة ذÕية مع النقا�ت

ؤ�� Õميكن يل نقول لمك، الس=يد املس
شار احملرتم، ٔ�ن يف الظروف 
الراهنة اVٓن يف الوقت ا�يل كنتلكم فFه، ما اكي¦ش متا يش äزاع يدعو� ٕاىل 

ل، وك
ش=تغل �لت¦س=يق مع القلق، نظرا ٔ�وال �لمندوبية دrل ال
شغي
السلطات احمللية ومع املنظامت النقابية املتواWدة يف ٕاطار حوار والتغلب 

  ...Hىل خمتلف القضاr، وكنحرس خشصيا وكنقول لها
فf خيص هاذ امل¦شaٓت حبال هاذ اليش دrل امليناء املتوسطي، وا»د 

س كن
}عها العدد دrل املقاوالت الكربى ا�يل ك
شغل اVٓالف دrل النا
ا ��ش ãكون عندي معطيات يف حFهن) le mail(يومFا، �لتلفون وبــ 

)en temps réel( ن ما ابغيناش �كون متا يشVٔ الش؟Hيف الوقت، ا ،
äزاع والس=f احZا يف وسط دrل Hامل دrل التواصل، ميكن �كون äزاع 

ش ªس=تقرار صغري، Õميكن لو يتعرف يف العامل، ويقولوا راه املغرب ما فهي
  .ªجûعي وال ما فهيش

احZا ابغينا حنرصو �ش �كون امجليع حريص Hىل ا»رتام الشغل، 
وكندفعو املقاوالت �ش حترص Hىل الشغل واحلق النقايب، اكنت جتاوزات 
يف املايض، ولكن امحلد Q متكZنا نتغلبو، و§ادي ن
}عو �لطبع معمك ون
}عو 

ة ومع الفاHلني ªقeصاديني وªجûعيني ٔ�ننا مع خمتلف التنظfت النقابي
�ش ند�رو مجيع هاذ الوضعية Vٔن مايش مصلÒة بالد� ٔ�هنا ãكون قالقل 

س=يرض �ملصلÒة ªقeصادية، واحZا §ادي حنرصو  اجûعية، هاذ اليش
�ش ãكون ٕان شاء هللا الطمaٔنZBة وظروف العمل، وا»رتام حقوق الشغل 

الد�، والس=f ٔ�ن هاذ امليناء راه مطالب يف الس=نوات ا�يل ميكن لنا نقدمو ب
املق}X §ادي hrذ وا»د احلجم Õبري، حولو هاذ امل¦شaٓت، راه مدينة §ادي 

rتوقع متا .  
  .شكرا

        ::::الس=يد رئBس اجللسةالس=يد رئBس اجللسةالس=يد رئBس اجللسةالس=يد رئBس اجللسة
  . شكرا الس=يد الوز�ر

اللكمة Vٔ»د السادة املس
شار�ن، تفضيل الس=يدة املس
شارة يف ٕاطار 
  .التعقFب

        ::::ة الس=يدة hدجية الزوة الس=يدة hدجية الزوة الس=يدة hدجية الزوة الس=يدة hدجية الزويميميميماملس
شار املس
شار املس
شار املس
شار 
  .شكرا الس=يد الرئBس

  الس=يد الوز�ر،
دامئا حنن يف فريق ªس=تقاليل ال ننطلق من العبث، و»ني نقول ال 

  .ننطلق من العبث ال äهتم اVٓخر ٔ�نه عبيث، هذا مالحظة ٔ�وىل
اقeصادية كربى، ال مث ٔ�قول لمك، الس=يد الوز�ر، مFناء املتوسط معلمة 

كن ٔ�لBس عبثا ٔ�ال تتوفر Hىل النقل لنقل املس=تÞدمني؟ جيادل فهيا ٔ�»د، ول
ٔ�لBس عبثا ٔ�ال �كون هناك ضامن اجûعي كام قالت زمFليت يف ªحتاد 
ªشرتايك ؤ�� يف حزب ªس=تقالل؟ ٔ�ال �كون عبثا حماربة العمل النقايب 
والتنصيص Hىل النقابة الوحFدة؟ ٔ�ال �كون عبثا »ني تقول احلكومة ٔ�هنا 

  ثة ولBس هناك حوار اجûعي والنقا�ت مغيبة من املزيانية؟ لBست Hاب 
ٕاذن، هذا لBس عبثا؟ »ني نقول يشء، فٕاننا حناول ٔ�ن äرفع مجموHة من 
التظلامت اليت تعاين مهنا الشغيX ٕاىل احلكومة، ال لنهتمها، بل Vٔننا هنا 
ن äراقب معلها، ونوصل هذه التظلامت ٕاىل هنا، ملاذا؟ ليك نعمل مجيعا، حن

ؤ�نمت، Hىل »لها، Vٔن، الس=يد الوز�ر، العبث �مكن ٔ��ن؟ اك�ن جوج دrل 
الرشاكت عندمك متا، وا»دة اكرية رصيف ®س=بعة املرات ٔ�كرث من الرشكة 
اVٔخرى، ٕاذن هذا مايش عبث؟ اVٔخرى �ش يدhلوا فلوسهم ما 

، هذا )la CNSS(ÕيÞلصوش Hلهيم ا ، م)Õ)SMIG4يعطيوش �لناس 
  ذا مZطقي؟مايش عبث؟ واش ه

ٕاذن، هنا خصنا تد�ر حبث وتقيص متا وHاد جتاوبنا �لعبث وال مايش 
عبث، ولكن حنن نقول بaٔن احلكومة ال تعبث، ولكن Hلهيا ٔ�ن تنصت 
لصوت املعارضة، Vٔننا ال نقوم مبعارضة ال لفرض العضالت وال هبلوانية بقدر 

  .ما يه حب �لوطن

                                                 
4 Salaire Minimum Interprofessionnel Garantie  



 2013دورة ٔ�كتو�ر  –والت جملس املس
شار�ن مدا

28 

 )2013 ربنومف 26( 1435حمرم  22

        ::::الس=يد رئBس اجللسةالس=يد رئBس اجللسةالس=يد رئBس اجللسةالس=يد رئBس اجللسة
  . رة احملرتمةشكرا �لس=يدة املس
شا

  .اللكمة لمكة لمك، الس=يد الوز�ر، �لرد Hىل التعقFب

        ::::الس=يد وز�ر ال
شغيل والشؤون ªجûعيةالس=يد وز�ر ال
شغيل والشؤون ªجûعيةالس=يد وز�ر ال
شغيل والشؤون ªجûعيةالس=يد وز�ر ال
شغيل والشؤون ªجûعية
شكرا �لس=يدة املس
شارة احملرتمة والسادة املس
شار�ن احملرتمني من 

�لطبع ٔ�� كنقدرمك �Oور دrلمك يف العمل ويف السا»ة، . الفريق ªس=تقاليل
ٔ�� ا�يل ميكن يل نقول لمك، الس=يدة املس
شارة ... مايش ٔ�� ما كنكروش، ٔ��

احملرتمة، يف اتصايل مع املندوبني، اكن عند� لقاء وحرصت وقلت هلم 
�لواحض ٔ�� ال ٔ�ريدمك ٔ�ن ãكونوا مÒZاز�ن ٕاىل هذا الطرف ٔ�و ذاك، املهم هو 

  .احلياد وتطبيق القانون، وتتعاملوا مع النقا�ت �ل
ساوي
ا ٔ�� كنعرف Hىل حسب رمبا ãكون معلومات hاطئة، �ل¦س=بة يل رمب

كنعرف بaٔن اكنت هناك انتÞا�ت دrل املندوبني دrل العامل بطريقة 
دميقراطية، ما ميك¦ش يل، الس=يدة املس
شارة، نقول واش هذا ا�يل رحب وال 
ا�يل ما ارحبش، هذا مايش شغيل ٔ��، ٔ�� Èميت هو ٔ�نين نتÒاور مع 

، ما §ادÄش نقول � اشكون، ما كنعرفهمش ٔ�� خشصيا، النقا�ت املوجودة
  . ا»رتمين ٔ�س=تاذ وhليين äمكل... حبال حبال النقا�ت عندي لكهم

هذا من �ة، من �ة 4نية ٕاىل اكنت عندمك »االت بعيهنا �Vٔد¶، ٔ�� 
مك، عمس=تعد واملكeب دrيل كتعرفوه، �ٓجFو عندي، Óس=تق}لمك ون
Zاقش م

صنا نتÒاورو، خصنا ا�يل جيي يتÒاور معنا، احZا هللا r ودي احZا خ 
  .مس=تعد�ن

        ::::الس=يد رئBس اجللسةالس=يد رئBس اجللسةالس=يد رئBس اجللسةالس=يد رئBس اجللسة
  . ته اجللسةاشكرا، واVٓن Óشكر الس=يد الوز�ر Hىل مشاركته معنا يف ه

واVٓن ن¦eقل ٕاىل السؤال املوWه ٕاىل الس=يد الوز�ر املنتدب Oى رئBس 
اللكمة . صةاحلكومة، امللكف �لشؤون العامة واحلاكمة، حول نظام املقا

  .Vٔ»د السادة املس
شار�ن من فريق ªحتاد اOس=توري لتقدمي السؤال

        ::::املس
شار الس=يد عبد الرحمي العاليفاملس
شار الس=يد عبد الرحمي العاليفاملس
شار الس=يد عبد الرحمي العاليفاملس
شار الس=يد عبد الرحمي العاليف
  .شكرا �لس=يد الرئBس

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

  الس=يد الوز�ر، 
ن �لسمل ٕان احلديث عن ٕاصالح صندوق املقاصة اÏي يعترب صامم ٔ�ما

ªجûعي، Äس=توجب اجلرٔ�ة والعزمية Vٔن املس=تفFد مZه لBس الفقراء 
واملس=تضعفني، وٕامنا اVٔغنياء ؤ�حصاب الرشاكت الغازية ؤ�ر�ب املطاحن 
وهمل جرا، هؤالء Äشلكون وا»د ا�لويب ��فاع عن مصاحلهم وٕابقاء الوضع 

الء بaٔكرث من Hىل ما هو Hليه، واس=تزناف مالية اOو¶، حبيث Äس=تفFد هؤ
  . %20، بaB الفOات املعوزة ال �س=تفFد ٕاال بaٔقل من 80%

ٕ�صالح هذا  2007وقد س=بق �لحكومة السابقة ٔ�ن الزتمت س=نة 

نه hلق، ٕاال ٔ�هنا مل تف �لزتاماهتا، وها aٔ الصندوق ليؤدي اOور اÏي من ش
 يه احلكومة احلالية اليت عقد Hلهيا الشعب املغريب �ٓما� يف إالصالح،

الزالت متاطل يف تقدمي »لول واقعية وãهنج فقط س=ياسة الرتقFع بنظام 
  .املقاÄسة

وهنا نندهش، الس=يد الوز�ر، ونصاب �لصدمة ملا جند ٔ�ن هذه اVٔرقام 
اخلاصة بصندوق املقاصة ال ختدم املواطن ال³س=يط والفقري، فعىل سF³ل 

ة صندوق من مزياني %83,6املثال املواد البرتولية مدمعة بaٔكرث من 
املقاصة، ومادة السكر ãلكف املزيانية ٔ�كرث من مليار دrل اOرمه، ٔ�ما 
�ل¦س=بة Oمع اOقFق فaٔر�ب ا_ازن واملطاحن مه املس=تفFدون ولBس الفقري 

  . س=ن
مي 120اÏي Äشرتي اخلزب بــ 
  : وHىل هذا اVٔساس، Óسائلمك، الس=يد الوز�ر، Hىل الشلك التايل

رة Hىل ٕاصالح صندوق املقاصة وجعÔ صندوقا هل تفeقرون ٕاىل القد -
  �لفقري واملس=تضعفني، ال صندوق Oمع اVٔغنياء؟

وما يه العراقFل اليت توا�وهنا بعيدا عن املزايدات الس=ياس=ية اليت  -
 ال ختدم املواطن يف يشء؟ 

  .شكرا

        ::::الس=يد رئBس اجللسةالس=يد رئBس اجللسةالس=يد رئBس اجللسةالس=يد رئBس اجللسة
  . شكرا

  .اVٓن اللكمة �لس=يد الوز�ر لٕالWابة عن السؤال

د الوفا، الوز�ر املنتدب Oى رئBس احلكومة، امللكف �لشؤون د الوفا، الوز�ر املنتدب Oى رئBس احلكومة، امللكف �لشؤون د الوفا، الوز�ر املنتدب Oى رئBس احلكومة، امللكف �لشؤون د الوفا، الوز�ر املنتدب Oى رئBس احلكومة، امللكف �لشؤون الس=يد الس=يد الس=يد الس=يد محممحممحممحم
        ::::العامة واحلاكمةالعامة واحلاكمةالعامة واحلاكمةالعامة واحلاكمة

  .®سم هللا الرمحن الرحمي
  الس=يد الرئBس،

  الس=يدات والسادة املس
شار�ن،
هاذ املوضوع ما خصيش �كون عند� فFه مزايدة س=ياس=ية، خصنا 

  . نعرفو بعد اHالش كنتلكمو، هذا هو السؤال اVٔول
ٔ�ثناء احلرب العاملية الثانية وابقى  1941تaٔسس يف Hام هاذ الصندوق 

مس=متر، اليوم هاذ الصندوق ما هواش مصايب ال �لفقراء وال لٔ¥غنياء، هو 

صندوق مصايب �ش يضبط وا»د النوع دrل ªس=تقرار دrل مواد ا�يل 
كرتوج يف السوق، Vٔنه وا»د العدد دrل املفاهمي، وا»د العدد دrل الهرضة 

  .اذ الصندوقحول ه
ي ــــــــــــــــــــــــاليوم صندوق املقاصة Õيدمع ثالثة املواد برتولية، ف

)les hydrocarbures(،  س=تعمل
ليصانص املمتاز، الاكزوال دrل ا�يل ك
يف الس=يارة وا�يل ك
س=تعمل يف وا»د العدد دrل اVٓالت، والاكزوال الفFول 

)industriel ( كتعرفو  2رمق ûساس يف ٕانتاج ا�يل انVٔ� لوrس=تعامل دª ا
  . الكهر�ء

Õيلو،  12مادة ٔ�خرى Õيدمعها الصندوق يه الغاز ا�يل يف القرHة دrل 
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وهنا البد نقول راه ما اكي¦ش يش وا»د ا�يل يقدر يغري يش وزن دrل يش 
Õيلو،  3قرHة Vٔن هاذ اليش راه تقين، مايش هرضة، اثنني القرHة دrل 

  . Õيلو ما ابقاش عند� هاذ اليش، البوطة H6ة دrل اك�ن عند� القر 
من بعد اك�ن السكر، السكر اليوم ما Õيلكفش �زاف، ا�يل وقع ابتداء 

هو ضغط النفط يف السوق العاملي، اضطرت اOو¶ تدhل  2007من 
دrل ضبط ، )la stabilisation des prix(النفط لصندوق دrل 

  .ة، راه مايش يش »اWة اخرىاVٔمثنة، راه هذا هو معىن املقاص
اليوم املزيانية دrل اOو¶ ما ميكن üهيايش �س=متر يف دمع املواد املوجودة 
يف املقاصة، ٔ�ي املزيانية دrل اOو¶ ما ميكن üهيايش �س=متر �ش كتلكفZا 

تحيدها من ªس
Pر ومن التقدم دrل البالد مليار دrل اOرمه، ك  54
   .وكتوضعها يف ªس=هتالك

� ا�ن الٕ من هنا Wات حتمل املسؤولية الس=يد رئBس احلكومة، عبد ا
  .كريان، �ش هاذ الزنيف ا�يل واقع يف املالية العمومFة ما يبقاش مس=متر

        ::::الس=يد رئBس اجللسةالس=يد رئBس اجللسةالس=يد رئBس اجللسةالس=يد رئBس اجللسة
  . اäهتßى الوقت الس=يد الوز�ر

  .اللكمة �لس=يد املس
شار

        ::::املس
شار الس=يد عبد الرحمي العاليفاملس
شار الس=يد عبد الرحمي العاليفاملس
شار الس=يد عبد الرحمي العاليفاملس
شار الس=يد عبد الرحمي العاليف
  .شكرا الس=يد الوز�ر

امسعنا مZمك، الس=يد الوز�ر، هاذ اVٔجوبة غنذÕرومك بوا»د احلديث  ملا
من رٔ�ى مZمك مZكرا فليغريه "يقول رسول هللا صىل هللا Hليه وسمل : رشيف

بيده، فٕان مل Äس=تطيع ف}لسانه، فٕان مل Äس=تطيع ف}قلبه وذ� ٔ�ضعف 
نتُم كُ" : واVٓية الكرمية تقول بعد ٔ�عوذ �Q من الش=يطان الرجمي" إالميان

 نُونمتُؤنكَرِ ونِ الْمع نوتَنْهو وفرعبِالْم ونرلنَّاسِ تَأْمتْ لأُخْرِج ةأُم رخَي
بِاللّه."  

  الس=يد الوز�ر، 
احZا ملا ت¦شوفو رئBس حكومة ٔ�و وز�ر ٔ�و �رملاين ٔ�و ٔ�حصاب املناصب 

الغاز كام تBرشيه العليا ٔ�و الت�ار ٔ�و الفالح الك}ار تBرشيو السكر وتBرشيو 
ذاك املواطن ال³س=يط، ماذا نعترب؟ نعترب هذا مZكرا، وهنا نفقد املساواة، 
نتلكم عن املساواة ؤ��ن يه املساواة؟ Vٔن هذا الصندوق hلق من W�ٔل 

Ïا، جيب Hليمك، الس=يد الوز�ر، ٕاجياد »لول واقعية . املواطن ال³س=يط
  .املس=تفFد مZهملعاجلة هذا الصندوق وٕاخراWه من ق}ضة ا�لويب 

  الس=يد الوز�ر، 
ٕاäمك تدمعون الفFول، والفFول هو ٕالنتاج الكهر�ء، وهاذ الكهر�ء 

مهنا؟ ٔ�حصاب املعامل الكربى، ال داعي ÕÏرها،  داشكون ا�يل تBس=تاف
واVٔبناك ورشاكت االتصاالت، واش دا�، الس=يد الوز�ر، ميل ت¦شوفو 

ساHة، واVٔبناك اليت  24ساHة Hىل  24رشكة االتصاالت خمدمة الضو 
ترصح بaٔر�ح ربوية �هضة يف �ٓخر الس=نة، ويه حىت يه ت¦شوفوها 

  ساHة ٔ�ش=نو §ادي نقولو؟ 24/24ت
س=تافد من هاذ الضوء خمدماه 
ٔ�ما �ش ندمعو 4ين املرشو�ت الغازية، واملرشو�ت الغازية تقeل 

  ...املواطن، ٔ�ي ٔ�نمت، الس=يد الوز�ر، �شجعون قeل املواطن

        ::::رئBس اجللسةرئBس اجللسةرئBس اجللسةرئBس اجللسة    الس=يدالس=يدالس=يدالس=يد
  . اäهتßى الوقت الس=يد املس
شار

  .تفضل الس=يد الوز�ر �لرد Hىل التعقFب

الس=يد وز�ر املنتدب Oى رئBس احلكومة، امللكف �لشؤون العامة الس=يد وز�ر املنتدب Oى رئBس احلكومة، امللكف �لشؤون العامة الس=يد وز�ر املنتدب Oى رئBس احلكومة، امللكف �لشؤون العامة الس=يد وز�ر املنتدب Oى رئBس احلكومة، امللكف �لشؤون العامة 
        ::::واحلاكمةواحلاكمةواحلاكمةواحلاكمة

احZا مديور�ن �ش ما Óشجعوش قeل املواطن، الس=يد املس
شار، ٔ�ما 
مك، واش احZا ، حكومة بالدHACA5كومة �ل�م احلما ميك¦ش ãهتموا 

   §ادي نبغيو قeل املواطنني؟
قلت ٔ�نه احلكومة ا�يل مرتٔ�سها رئBس احلكومة قررت ٔ�ن هاذ الزنيف ما 
Äس=مترش، و�لتايل §ادي ندhلو ٕاصال»ات �لتدرجي، Vٔنه هاذ اليش راه 

ÕيقBس القطاHات ªقeصادية وإالنتاج دrلنا، وHاد دا� ãلكمت Hىل ها 
غرب، ها اVٔبناك، ٔ�يه هاذ الناس راه حصيح، ولكن الوز�ن، ها اتصاالت امل

راه كBسامهوا يف ªقeصاد الوطين �لرضائب، وهاذو القطاHات لكها 
مفروضة Hلهيا الرضائب واملسامهة §ري دrل اتصاالت املغرب راه Èمة يف 

  ...املزيانية دrل البالد، �ش ما نبقاوش نطلقوا ال�م Hىل
هاذ اليش تدرجييا، بال ما ند�رو الفeنة،  احZا بصدد ٕاصالح، غنصلحو

دrل اVٔمور دrل ليصانص، قرر�  3ابدينا �ملقاÄسة يف الهيدرواكربور، يف 
ما äزيدوش يف البوطة، وما §زنيدوش يف البوطة، من بعد ها احZا كندرسو 

  . هاذ السوق، وكندرسو العواقب دrلو
لنفط راه احZا مeبعني هاذ ثالثة دrل احلواجي ا�يل كندمعو من hالل ا

من الشهر، rك اكن Õيتقال احلكومة ما §ادÄش تلزتم  16السوق لك 
، Vٔنه راه كنحس=بوه Hىل النفط املصفى ٔ�ي )Brent(�لنقصان، ميل هبط 

ا�يل Õي
}اع يف النقطة دrل البيع، راه ما يش كنتلكمو Hىل النفط وا»د 
دام، راه كنتلكموا Hىل العدد دrل الناس Õيتلكموا Hىل النفط يف ٔ�مسرت 

والزتم الس=يد رئBس احلكومة النفط يف احملل فني كBرشيوه الناس، الزتمZا 
ٕاىل ãزاد §زنيدو، Õيفام اكنت التلكفة الس=ياس=ية Vٔننا ما كنÞافوش، و§ادي 

  .هنبطو لكام هبط
  .شكرا

        ::::الس=يد رئBس اجللسةالس=يد رئBس اجللسةالس=يد رئBس اجللسةالس=يد رئBس اجللسة
 . واVٓن ن¦eقل ٕاىل السؤال الثاين، موضوHه اOقFق املدمع

مة Vٔ»د السادة املس
شار�ن من فريق التÒالف ªشرتايك لتقدمي اللك
  .السؤال

                                                 
5 Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle 
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H دH دH دH شار الس=يد محممحممحممحمد
        ::::ابابابابدددداملس
شار الس=يد املس
شار الس=يد املس
شار الس=يد املس
  .شكرا الس=يد الرئBس

  الس=يدة والسادة الوزراء،
  ٕاخواين املس
شار�ن احملرتمني،

طرحت مرة ٔ�خرى مسaٔ¶ التالعب �OقFق املدمع بعد ٔ�ن مت ضبط 
ٔ�»د ٔ�سواق اVٔس=بوعية بغري مثنه مكيات هامة من هذا اOقFق تباع يف 

الرمسي، رمغ ٔ�نه مثنه م}ني يف Õ�ٔياسه، والواقع ٔ�ن هذه املادة املدمعة تعرف 
مZذ س=نوات تالعبات، وال تصل معليا ٕاىل الفOات املس=هتدفة، وٕان 

  .وصلت، فٕاهنا بغري مثهنا احلقFقي عكس �يق املواد املدمعة
و�لرحب الرسيع، وال تقوم  لقد ٔ�صبح اOقFق املدمع جماال خصبا �لريع

اOو¶ سوى مببادرات حم
شمة ومومسية لضبط السوق ال»رتام اüمثن من 
�ة والفOات املوWه لها من �ة ٔ�خرى، مما يفرض س=ياس=يا س=ياسات 
Wديدة وصارمة، فاVٔمر يتعلق �ملال العام وتدبريه احلسن من مسؤولية 

كومات السابقة هذه احلكومة اجلس=مية، والطريقة اليت وا�ت هبا احل
  .املشلكة مل تعط ٔ�ي ن
�Fة ملموسة

فهل �Oمك، الس=يد الوز�ر، رؤW rديدة هبذا اخلصوص؟ وهل Oى 
احلكومة مرشوع ملراجعة شامX لكFفFة دمع اOقFق و�ٓليات مeابعة Wادة 
و�جعة، Hلام ٔ�ننا نعمل فFمك اجلدية والرصامة يف ظروف قاس=ية، لقد عرفZامك 

بية ومواقفمك اجلريئة، فZطلب مZمك ٕاعطاء� بعض املعطيات يف وزارة الرت 
  اجلريئة يف هذا املوضوع؟

  .وشكرا الس=يد الرئBس

        ::::الس=يد رئBس اجللسةالس=يد رئBس اجللسةالس=يد رئBس اجللسةالس=يد رئBس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة لمك الس=يد الوز�ر

الس=يد الوز�ر املنتدب Oى رئBس احلكومة، امللكف �لشؤون العامة الس=يد الوز�ر املنتدب Oى رئBس احلكومة، امللكف �لشؤون العامة الس=يد الوز�ر املنتدب Oى رئBس احلكومة، امللكف �لشؤون العامة الس=يد الوز�ر املنتدب Oى رئBس احلكومة، امللكف �لشؤون العامة 
        ::::واحلاكمةواحلاكمةواحلاكمةواحلاكمة

  .شكرا الس=يد الرئBس
  رتم،الس=يد املس
شار احمل

  الس=يدات والسادة املس
شار�ن،
هاذ اليش غنوا�وه، وما ميك¦ش Äس=متر ا�يل ãلكمت Hليه، الس=يد 
النائب، وقدامZا هذي شهر وا»د احلا¶ دrل دقFق خمصص لوا»د إالقلمي 
لقFناه Õي
}اع يف وا»د إالقلمي، وهاذ اليش راه مطبق، راه تقدم �لعدا¶ وراه 

ما ميك¦ش ن
سهلو يف احلواجي ا�يل كتقBس قوت ما فFه ٕاال الرصامة، Vٔنه 
  . املواطنني

ماليني دrل القZطار دrل اOقFق  9هاذ املوضوع هذا احلكومة كتدمع 
مليون درمه، ٔ�ي رمق راه Èم،  400مليار و 2الوطين، ÕيلكفZا هاذ اOمع 

حطوه Hىل وا»د الطريق §ادي تنجزها و�شوف التجهزي ا�يل امىش من 

ن رضوري ٔ�ننا ندمعو هاذ اOقFق Vٔنه ÕيقBس املواطنني، البالد، ولك
  .و�خلصوص املواطنني الضعاف

مZظمني هاذ التوزيع Hرب اVٔقالمي، وهاذ اOقFق هذا خمصص �خلصوص 
. �لقرى واملناطق املهمشة يف املدن، ولكن راه اك�ن ٔ�مور مايش يه هذيك

تصة، تنظمي هاذ املوضوع احZا اVٓن بصدد تنظمي يف ٕاطار ا�لجنة الوزارية ا_ 
دrل اüمتويل، كتجمتع هاذ ا�لجنة جوج نو�ت يف العام، وكنب¦Fو Hىل احلصة 
دrل ªس=هتالك، اكن مقرر بaٔن لك وا»د اس=تافد من هاذ القمح كتاجر 
§ادي يت¦رش إالمس دrلو يف املقر دrل امجلاHة والعام¶ والوالية، وٕاىل اكن 

  .ما اكÓش Õيتدارمكeب دrل احلبوب، هاذ اليش 
احلصة اجلاية لك وا»د ا�يل §ادي �روج هاذ احلصة §¦رشو إالمس 
دrلو بaٔنه هو ùجر دrل هاذ املادة واOو¶ اعطاتو احلصة كذا وكذا لهاذ 
املنطقة، و§ادي Óرشوها يف املقاطعات و§ادي Óرشوها يف اCالس وهاذ 

  .ي نتقدمواليش اهرضت فFه مع الس=يد وز�ر اOاhلية، واحZا §اد
كذ� اختذ� قرارات اصعيبة يه يف ٔ�قىص العقو�ت، راه احZا وصلنا 

ٔ�لف درمه، ولك وا»د ا�يل لقFناه Õيلعب يف هاذ اليش غنحيدوه  300لــ 
  .من القامئة دrل اüمتويل، ما ميك¦ش Óس=مترو �يق يف هاذ اليش

  :لس=يد رئBس اجللسةلس=يد رئBس اجللسةلس=يد رئBس اجللسةلس=يد رئBس اجللسةا
  . شكرا الس=يد الوز�ر

  .س
شار�ن يف ٕاطار التعقFباللكمة Vٔ»د السادة امل 

        : : : : املس
شار الس=يد عبد ا�لطيف ٔ�معواملس
شار الس=يد عبد ا�لطيف ٔ�معواملس
شار الس=يد عبد ا�لطيف ٔ�معواملس
شار الس=يد عبد ا�لطيف ٔ�معو
  .شكرا الس=يد الرئBس

  الس=يد الوز�ر،
كنمت واحضني ورصحيني يف موا�ة هذه اVٓفات اليت مل يبق مهنا ٕاال 
املزيد من تضخمي جFوب املضاربني واملقامر�ن بaٔرزاق الفقراء، اäكونو 

  .واحضني
والبالد  37قضية م
شا�كة، مZذ  الشك ٔ�ن قضية اOقFق املدمع يه

يد�ره، فاحلديث عن ٔ�»اديث عن اخeالل يف التوزيع اجلغرايف وما Äش=به 
حصة هاذ إالقلمي توWد يف ٕاقلمي �ٓخر، »ديث يف ... وانû قلتوها اVٓن

  . ٕاخل... املتاجرة �لرخص، »ديث يف ٕاشاكلية جودة اOقFق
ة يف هاذ الباب §ري نذÕرومك، الس=يد الوز�ر، هو مZظومة املقاص

اس=هتدفت جوج دrل اVٔش=ياء ٔ�ساس=ية اليت يه دمع إالنتاج الوطين، 
ومازالت اOو¶ كتلعب اOور Õبري يف وزارة الفال»ة يف هذا املوضوع، 
املسaٔ¶ الثانية احلفاظ Hىل القوة الرشائية، هل هذه اVٔهداف مازالت هذه 

يف الوصول ٕاüهيا؟ �لطبع إالماكنيات اليت وفرمتوها ٕاىل هذه املنظومة �سري 
  .%100ال، حولت هذه املنظومة ٕاىل مZظومة ريعية 

هل يصل هذا اOمع ��قFق ٕاىل الفOات املس=هتدفة؟ : السؤال املطروح
اVٓن  50درمه لكBس دrل  100هل بنفس اVٔمثان؟ ال، . �لطبع ال، قلمت
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  . Õي
}اع �كذا
�Ï ،ىل إالطالقH د فهياWارج هوامش �ملدن مل يعد يوh يعين 

املناطق اليت تؤطرها وزارة اOاhلية ãاكد ٔ�ن ال جتد هذا اOمع، و�لتايل 
  .يبقى هذا عبارة عن معلية السمرسة املبارشة بني جتار ؤ�حصاب املطاحن

اVٓن هناك مطالب ٕاHادة ªن
شار حىت �لحصيص حىت ال يبقى، 
  . التوزيع يعين وجوده يف ضوا% املدن مل يعد �فعا

مك بدفرت الرشوط والتحمالت وطلب العروض �ل¦س=بة �لت�ار التح
  . املرخص هلم �لرتوجي

  .وشكرا

  :لس=يد رئBس اجللسةلس=يد رئBس اجللسةلس=يد رئBس اجللسةلس=يد رئBس اجللسةا
  . شكرا الس=يد املس
شار

  .تفضل الس=يد الوز�ر

وز�ر املنتدب Oى رئBس احلكومة، امللكف �لشؤون العامة وز�ر املنتدب Oى رئBس احلكومة، امللكف �لشؤون العامة وز�ر املنتدب Oى رئBس احلكومة، امللكف �لشؤون العامة وز�ر املنتدب Oى رئBس احلكومة، امللكف �لشؤون العامة الالالالالس=يد الس=يد الس=يد الس=يد 
        ::::واحلاكمةواحلاكمةواحلاكمةواحلاكمة

  .شكرا الس=يد الرئBس
اليش، وا»د العدد دrل الهرضة ا�يل حول ٔ�وال، �ش جنعلو »د لهاذ 

هاذ املوضوع، احZا بصدد ٕاHداد قرار وزاري غيكون فFه وزارة الفال»ة 
ووزارة اOاhلية ووزارة الت�ارة والوزارة دrل الشؤون العامة، مشرتك، 
§ادي نلزمو به مبوجب هاذ القرار Óرش لواحئ جتار املوزHني، وكذا عناو�هنم 

املمنو»ة هلم، وتعليقها مبقر امجلاHات املعنية واملاكتب  �لك مركز، والمكية
اجلهوية �لحبوب والقطاين، و§ادي ند�روها يف املواقع دrل الوزارة دrلنا، 
هذا راه وا»د املر»X مeقدمة، حىت هذاك اليش ا�يل فFه دrل يش Õيعطي 

  .املواطن عندو املعلومة اذرخصة الخر وكذا، Hىل اVٔقل ه
نو صارمني، وh�ٔرب� قطاع املطاحن بaٔن اVٔمثنة البد ãكون 4نيا، غنكو 

مكeوبة بaٔرقام واحضة �لبيع �لمس=هتò، اكينة ولكن املس=هتò ما Õيعرفهاش، 
خص يش »اWة ند�روها واحZا بصدد هاذ العمل عن طريق وسائل 
إالHالم �ش املس=هتò يعرف يقرا، Vٔنه راه Õيعرف يقرا ولكن §ري يعرف 

  . rل اOقFق وال القالبمييش �لÞ¦شة د
دا� السكر حىت هو غندhلو فFه يف هاذ اليش، §ادي يويل اüمثن 
مكeوب، وزائد بطبيعة احلال النقل والهامش دrل الرحب دrل التاجر، راه 
حىت التاجر ما غيجيبوهاش Vٔ، Qنه البد �رحب يش »اWة، وٕاال ما 

  .غيكوÓش ùجر ٕاىل ما عندوش الرحب
Zا بصدد ٕاHادة النظر يف هاذ اليش، وكنفكرو فFه Hىل لك »ال اح 

بدقة، ولكن ابغيت نقول لمك راه املسؤولية اVٔوىل عند وز�ر الفال»ة، راه 
مايش عند صندوق املوازنة، يف املزيانية دrل وز�ر الفال»ة هاذ 

 .ªعûدات
  

        ::::الس=يد رئBس اجللسةالس=يد رئBس اجللسةالس=يد رئBس اجللسةالس=يد رئBس اجللسة
  .ته اجللسةاه شكرا، وÓشكر الس=يد الوز�ر Hىل مسامهته القمية معنا يف

واVٓن ن¦eقل ٕاىل السؤال اVٔول املوWه �لس=يدة الوز�رة املنتدبة Oى 
وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبOBة امللكفة �ملاء، حول الس=ياسة املائية 

  . الوطنية
اللكمة Vٔ»د السادة املس
شار�ن من فريق التجمع الوطين لٔ¥حرار 

  .لطرح السؤال
الش=باب والرrضة مZذ بداية اجللسة، H�ٔلن السؤال دrل الس=يد وز�ر 

الس=يد اVٔمني بaٔن توصلنا �رسا¶ من الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان، 
ت¦}ه ٕاىل ٔ�ن السؤال املوWه �لس=يد وز�ر الش=باب والرrضة يؤWل ٕاىل �ٓخر 

  . اجللسة، ال ميكن الس=يد املس
شار، نظرا Vٔنه تدار يف اجللسة
ادة املس
شار�ن من فريق التجمع الوطين تفضل، اللكمة Vٔ»د الس

لٔ¥حرار، السؤال املتعلق �لس=ياسة املائية الوطنية، اللكمة Vٔ»د السادة 
  .املس
شار�ن من فريق التجمع الوطين لٔ¥حرار

ٓ الرشيف، هللا خيليك، الس=يد املس
شار، راه اك�ن سؤالني،  باليت �
  . شويةواش ما عندمكش هاذ السؤال؟ هللا خيليك اهرض §ري ® 

ن¦eقل ٕاىل السؤال املوايل، موضوHه Hدم متكني امجلاHات الرتابية من 
  . دفاãر التحمالت املتعلقة بزتويد العامل القروي �ملاء الصاحل �لرشب

اللكمة Vٔ»د السادة املس
شار�ن من فريق اVٔصا¶ واملعارصة لتقدمي 
  .السؤال

        ::::املس
شار الس=يد ٔ�محد الس=نBيتاملس
شار الس=يد ٔ�محد الس=نBيتاملس
شار الس=يد ٔ�محد الس=نBيتاملس
شار الس=يد ٔ�محد الس=نBيت
  .شكرا الس=يد الرئBس

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

الس=يدة الوز�رة احملرتمة، بداية ٔ�هنئك �لثقة املولوية الغالية اليت حظيت 
هبا من طرف صاحب اجلال¶ نرصه هللا ؤ�يده، وهذا راجع يف نظري ٕاىل 
Wديتك ومصداقFتك، وäمتىن � التوفFق حىت ãكوين عند حسن ظن 

  . نرصه هللا، وعند ظن الشعب املغريب قاطبةصاحب اجلال¶
  الس=يدة الوز�رة احملرتمة، 

ٕاذا اكنت معلية ربط العديد من اOواو�ر وامجلاHات القروية �ملاء الصاحل 
�لرشب والكهر�ء تندرج مضن ٕا»دى ٔ�مه اVٔوراش التمنوية الرامFة ٕاىل فك 

 العامل القروي، العز¶ عن املناطق النائية وحتسني ظروف BHش الساكنة يف
املرتبطة ٔ�ساسا بعدم فاملالحظ ٔ�ن هذه العملية تعرتضها بعض الصعو�ت 

املعنية من ªطالع  Hىل دفاãر التحمالت ومعرفة  متكني رؤساء امجلاHات
ªلزتامات املضمنة هبا، وهو ما حيول دون متكني تقZيي هذه امجلاHات 

  . ٔ�ثناء مزاو¶ املقاو¶ ملهاÈاورؤساهئم الرتابية من ت
}ع ومراق}ة اVٔشغال 
وهذا ما يدعو�، الس=يدة الوز�رة احملرتمة، ٕاىل ال
ساؤل حول اVٔس=باب 
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اليت حتول دون متكني امجلاHات احمللية املعنية بدفاãر التحمالت، وما يه 
إالجراءات املزمع اختاذها يف هذا اCال حىت ي
س=ىن �لجامHات الرتابية 

اOواو�ر وامجلاHات القروية �ملاء الصاحل �لرشب مراق}ة وت
}ع ٔ�شغال ربط 
  والكهر�ء؟

البد، الس=يدة الوز�رة، ٔ�ن تعطينا جواب واحض، ؤ�� واثق بaٔنك Hىل 
  .ٕاطالع وHىل دراية هبذا املوضوع

  .وشكرا

        ::::الس=يد رئBس اجللسةالس=يد رئBس اجللسةالس=يد رئBس اجللسةالس=يد رئBس اجللسة
  . شكرا الس=يد املس
شار احملرتم

  .اللكمة �لس=يدة الوز�رة يف ٕاطار إالWابة Hىل السؤال

، الوز�رة املنتدبة Oى وز�ر الطاقة واملعادن ، الوز�رة املنتدبة Oى وز�ر الطاقة واملعادن ، الوز�رة املنتدبة Oى وز�ر الطاقة واملعادن ، الوز�رة املنتدبة Oى وز�ر الطاقة واملعادن ٔ�فFاللٔ�فFاللٔ�فFاللٔ�فFاللاليدري اليدري اليدري اليدري الس=يدة رشفات الس=يدة رشفات الس=يدة رشفات الس=يدة رشفات 
  ::::امللكفة �ملاءامللكفة �ملاءامللكفة �ملاءامللكفة �ملاء واملاء والبBواملاء والبBواملاء والبBواملاء والبOOOOBة،ة،ة،ة،

شكرا لمك الس=يد املس
شار، وشكرا ٔ�يضا Hىل اللكامت امجليX ا�يل 
  .قلتوها، وäمتىن ٔ�نين äكون عند حسن ظن امجليع

القروي �ملاء الصاحل كنظن بaٔنه يف ٕاطار يعين معلية تعممي ãزويد العامل 
�لرشب، يعين يتدhل املكeب الوطين �لكهر�ء واملاء الصاحل �لرشب يف 
العديد من القرى وامجلاHات القروية يف ٕاطار �ر�مج يعين بعيد ومeوسط 
املدى، ويف ٕاطار ٔ�يضا الرشاكة مع هاذ امجلاHات Hرب يعين عقدة ثنائية ا�يل 

هر�ء واملاء الصاحل �لرشب، حبيث ٔ�نه كرتبط امجلاHة مع املكeب الوطين �لك 
صاحب املرشوع يه امجلاHة، صاحب املرشوع هو امجلاHة القروية، 
املكeب الوطين �لكهر�ء واملاء الصاحل �لرشب فقط يعترب مكنفذ �لمرشوع، 

هو امجلاHة واملنفذ هو املكeب ) le maitre d’ouvrage(حبيث ٔ�نه 
  . بالوطين �لكهر�ء واملاء الصاحل �لرش 

يعين ويف ٕاطار هاذ العقدة Õيلزتم املكeب الوطين �لامء والكهر�ء يعين 
مبجموHة من اVٔمور، من بBهنا �Vٔساس يعين القFام �Oراسات التقZية ٕالجناز 
املرشوع، ومن مضهنا ٔ�يضا دفرت التحمالت وما يصطلح Hليه بدفرت 

   ).6le CPS(ٔ�و الرشوط اخلاصة 
يل املرشوع ب¦س=بة Èمة Wدا، يعين ٔ�كرث من اك�ن ٔ�يضا املسامهة يف متو 

ال¦س=بة ا�يل كتقدÈا وكتلكف هبا امجلاHة، مث ٔ�يضا اك�ن العمل Hىل ٕارشاك 
املصاحل التقZية �لجامHة يف مجيع ٔ�طوار املرشوع، مZذ اOراسة ٕاىل ªجناز، 

  . ٕاىل ال
سلمي دrل هاذ املشاريع
قا �لنصوص ال
رشيعية مث ٔ�يضا ٕاجناز اVٔشغال ا�يل Õيتطلهبا يعين طب

كام يقوم ٔ�يضا املكeب الوطين . والتنظميية املعمول هبا Hىل الصعيد الوطين
�لكهر�ء واملاء الصاحل �لرشب ب
سلمي ÓسÞة من هاذ اOفرت دrل الرشوط 

�لجامHة قصد إالطالع Hليه وقصد ٔ�يضا ٕاطالع ) le CPS(اخلاصة وال 
  . طالع Hىل مجموع حمتوrت اOراسةاملصاحل التقZية دrل امجلاHة من W�ٔل االٕ 

                                                 
6Cahier des Prescriptions Spéciales  

يعين هاذ املسaٔ¶ هذي Wاري هبا املفعول، وٕاذا اكنت هناك »االت 
hاصة معينة، حنن مس=تعد�ن لتدارسها ومندو امجلاHة هباذ دفرت الرشوط 

  .اخلاصة، ونتعاونو يف هاذ اجلانب هذا
  .وشكرا لمك الس=يد املس
شار

  :الس=يد رئBس اجللسةالس=يد رئBس اجللسةالس=يد رئBس اجللسةالس=يد رئBس اجللسة
  . شكرا

  .يد املس
شار احملرتم يف ٕاطار تعقFباللكمة �لس= 

  :ٔ�محد الس=نBيتٔ�محد الس=نBيتٔ�محد الس=نBيتٔ�محد الس=نBيت    املس
شار الس=يداملس
شار الس=يداملس
شار الس=يداملس
شار الس=يد
  .شكرا الس=يدة الوز�رة احملرتمة

اس=متعت ٕ�معان ٕاىل جوابك، وفعال جواب هذا ما äريده وهذا ما نوده 
يف احلقFقة، ولكن الس=يدة الوز�رة يف احلقFقة ٔ�� �ٓسف لBس هاذ دفرت 

ن مل نقل لكها، §ري موجود ال التحمالت لBس موجود يف Wل امجلاHات، إ 
  . دrل املاء الصاحل �لرشب وال دrل الكهر�ء

فوقاش كنتصدمو احZا يف املسائل، حىت Õيجيو مالني املا ويصاوبوا 
)les regards( هلمrيف وسط الطريق، الطريق ا�يل §ادي يمت ٕاجنازها  د

  . مس=تق}ال وكذا، Hاد §ادي نطيحو يف املشالك    )le goudron(بــ 
كذ� اOواو�ر، الس=يدة الوز�رة احملرتمة، ا�يل Õيكون م$ال رئBس 

يف الواقع خصو �كون هو اVٔول يف اOراسة،  ،)normalement(امجلاHة 
�ش Õيعرف اOوار فني ÕيÒد، فني Õمييش وفني Õيجي، احZا حىت Õمييش 

 Õ ادH ،ا ما يف »التو املقاول، املقاو¶  متيش يف »االهتاZيبقى املواطنني اح
  . مشلناش الربط، ال يف املاء وال يف الكهر�ء

و�لتايل، الس=يدة الوز�رة، هذا عبث، ادعت احلكومات السابقة Hىل 
ؤ�هنا س=تعمل ما يف وسعها، ؤ�نه وكذا، بقي لك ٔ�هنا س=تقوم ٕ�جراء مماثل، 

 ما قالته »ربا Hىل ورق، ما اك�ن حىت يش »اWة مZو، Wاءت احلكومة
  . ٕاخل... احلالية اVٓن، ها كتقولوا التدقFق واOراسات وكذا وكذا

وم مبراق}ة هذا املقاول، مباذا؟ ـهذا عيب، الس=يدة الوز�رة، مبن س=نق
)la profondeur des poteaux( ل الضو لكيشrدا� البوطوات د ،

سقط، اHالش؟ ما اكي¦يش املراق}ة والت
}ع دrل امجلاHة، مااكي¦ش، §ائب 
هنائيا، هذا تواطؤ دrل احلكومة، ٔ�قولها �لك رصا»ة وصدق، تواطؤ عنا 

مع املقاوالت ا�يل كزتود اOواو�ر، ال �ملاء وال �لكهر�ء، وhالو دا� 
  .رؤساء امجلاHات يعBشون يف املشالك دامئة ومس=مترة

و�لتايل، الس=يدة الوز�رة، امسح يل هللا خيليك، راه Èدنة اشوية 
ازيك خبري، ٔ�� يف نظري هذه اVٔمور يه اليت ٔ�غرقت القضية، هللا جي

  . ؤ�فلست هذه امجلاHات اليت يه من البداية مفلسة
 .وشكرا

        ::::الس=يد رئBس اجللسةالس=يد رئBس اجللسةالس=يد رئBس اجللسةالس=يد رئBس اجللسة
  . شكرا الس=يد املس
شار
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  .اللكمة لمك، الس=يدة الوز�رة، يف دقFقeني

الس=يدة الوز�رة املنتدبة Oى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبBالس=يدة الوز�رة املنتدبة Oى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبBالس=يدة الوز�رة املنتدبة Oى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبBالس=يدة الوز�رة املنتدبة Oى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبOOOOBة، امللكفة ة، امللكفة ة، امللكفة ة، امللكفة 
        ::::�ملاء�ملاء�ملاء�ملاء

   .شكرا لمك الس=يد املس
شار
 le(اذ  ك يف ه¡ا غندhلش مع §ري اعفFين، هللا خيليك، م

polémique   ( د هذه ا�لغة، و§اديFنين ال ٔ�جVٔ ،ل التواطؤ والعبثrد
  .نتذاÕر معك ��لغة التقZية

Hام  14ٔ�� تنعرف هاذ املوضوع هذا Vٔنين س=بق يل hدمت فFه تقريبا 
ل، وبغض النظر عن انûيئ الس=يايس، وبغض النظر عن الصفة يف هاذ اCا

ا�يل كنتلكم معك هبا، كنت ٔ�تعامل مع جامHات قروية، وكنت ٔ�مدمه جبميع 
الو4ئق ا�يل Õيطلبوها، وسوف �كون من إالحجاف يعين القول يف حق 

رشب، بaٔهنم ل ٔ��س، و�خلصوص املكeب الوطين �لكهر�ء واملاء الصاحل � 
ؤون ضد الساكنة ويتواطؤون ضد الساكنة القروية بaٔنه اكينة يعين يتواط

 Xية املؤهZش عندها املوارد ال³رشية التقÓيكوÕ ات، رمبا ماHامجلا
  ...لالضطالع

  .§ري hليين هنرض هللا جيازيك خبري

        ::::الس=يد رئBس اجللسةالس=يد رئBس اجللسةالس=يد رئBس اجللسةالس=يد رئBس اجللسة
  .تفضيل، تفضيل الس=يدة الوز�رة، تفضيل الس=يدة الوز�رة

Oى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبOBى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبOBى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبOBى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبOOOOBة، امللكفة ة، امللكفة ة، امللكفة ة، امللكفة     الس=يدة الوز�رة املنتدبةالس=يدة الوز�رة املنتدبةالس=يدة الوز�رة املنتدبةالس=يدة الوز�رة املنتدبة
        ::::�ملاء�ملاء�ملاء�ملاء

لالضطالع، يعين وOراسة هاذ امللفات هذي، Vٔهنا خصها ãكون ...
وا»د النوع دrل اخلربة، ووا»د النوع دrل التaٔطري من مس=توى Hايل، 

  .�لفعل اك�ن رمبا �كون هناك ما Õيطلعوش Hليه
ا املوارد ال³رشية املؤهX لالضطالع ولكن �ل¦س=بة �لجامHات ا�يل عنده

Hىل مجيع التفاصيل اOقFقة دrل هاذ املرشوع، ٔ�ظن بaٔن هاذ املسaٔ¶ هذي 
مZصوص Hلهيا يف العقدة دrل الرشاكة ما بني امجلاHات واملكeب الوطين 

  .�لكهر�ء واملاء الصاحل �لرشب
  الس=يد املس
شار احملرتم، 

� املشلك يف ظرف ٔ�س=بوع ٔ�و  مدين �مجلاHات، ومس=تعدة ٔ�نين حنل
  . ٔ�س=بوHني، و§ادي äكون ٕان شاء هللا يعين ٔ�ص³ت اجلواب يف حقمك

  .وشكرا لمك

        ::::الس=يد رئBس اجللسةالس=يد رئBس اجللسةالس=يد رئBس اجللسةالس=يد رئBس اجللسة
  . شكرا الس=يدة الوز�رة

رمبا äرجع ٕاىل السؤال اVٔول السابق ... واVٓن äرجعو رمبا ٕاىل السؤال
املس
شار�ن من فريق اللكمة Vٔ»د السادة . املتعلق �لس=ياسة املائية الوطنية

  .التجمع الوطين لٔ¥حرار لتقدمي السؤال

        ::::املس
شار الس=يد حلبBب لعلاملس
شار الس=يد حلبBب لعلاملس
شار الس=يد حلبBب لعلاملس
شار الس=يد حلبBب لعلجججج
  .شكرا الس=يد الرئBس

  .®سم هللا الرمحن الرحمي
  الس=يدة الوز�رة، 

  ...تب¦ت بالد� ٕاسرتاتيجية وطنية مائية Èمة

   ::::الس=يد رئBس اجللسةالس=يد رئBس اجللسةالس=يد رئBس اجللسةالس=يد رئBس اجللسة
  .تفضل الس=يد املس
شار احملرتم

        ::::لعللعللعللعلججججاملس
شار الس=يد حلبBب املس
شار الس=يد حلبBب املس
شار الس=يد حلبBب املس
شار الس=يد حلبBب 
  .خنليو إالخوان �رùحوا

            ::::الس=يد رئBس اجللسةالس=يد رئBس اجللسةالس=يد رئBس اجللسةالس=يد رئBس اجللسة
  . اشوية الهدوء هللا خيليمك
  .تفضل الس=يد املس
شار

        ::::املس
شار الس=يد حلبBب لعلاملس
شار الس=يد حلبBب لعلاملس
شار الس=يد حلبBب لعلاملس
شار الس=يد حلبBب لعلجججج
ائية Èمة، وذ� بفضل الس=ياسة موطنية  تب¦ت بالد� ٕاسرتاتيجية

احلكمية لصاحب اجلال¶ الرا»ل احلسن الثاين يف هذا اCال، واليت اجتهت 
بناء السدود، ٔ�ضف ٕاىل ذ� الفرشة املائية اليت تتوفر Hلهيا بالد� حنو 

سواء يف املناطق اجلنوبية ٔ�و الرشقFة ٔ�و الرشقFة اجلنوبية، واليت متثل 
  . احeياطي هام من خمزون املياه

و�لنظر ٕاىل الطلب املزتايد Hىل هذه املادة احليوية، سواء من W�ٔل 
ت الفالحFة وكذا الصناعية، ٔ�صبحت املاء الصاحل �لرشب ٔ�و ªس=تعامال

بالد� مطالبة ٔ�كرث من ٔ�ي وقت مىض �حلفاظ Hىل هذه الرثوة الطبيعية، 
والبحث �لك الوسائل Hىل تقZني وãرش=يد اس=هتالCها من W�ٔل دمع هذه 

  .إالسرتاتيجية املائية اليت تب¦هتا بالد� مZذ عقود
سرتاتيجية اOو¶ سؤالنا، الس=يدة الوز�رة، يتعلق برب�جممك Oمع إ 

�لحفاظ Hىل الرثوة املائية يف بالد� من W�ٔل الوصول ٕاىل الهدف امل¦شود 
  اÏي هو حتقFق س=ياسة مائية مeوازنة؟ 

  .شكرا

        ::::الس=يد رئBس اجللسةالس=يد رئBس اجللسةالس=يد رئBس اجللسةالس=يد رئBس اجللسة
  . شكرا لمك

  .اللكمة لمك الس=يدة الوز�رة

    الس=يدة الوز�رة املنتدبة Oى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبBالس=يدة الوز�رة املنتدبة Oى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبBالس=يدة الوز�رة املنتدبة Oى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبBالس=يدة الوز�رة املنتدبة Oى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبOOOOBة، امللكفةة، امللكفةة، امللكفةة، امللكفة
        ::::�ملاء�ملاء�ملاء�ملاء

  . شكرا لمك الس=يد املس
شار
ٔ�نه بفضل الزتايد املس=متر Hىل املاء، سواء املاء الصاحل �لرشب ٔ�و املاء 
املوWه �لسقي، ؤ�يضا بفعل التغريات املناخFة ا�يل Õيعرفها العامل وبطبيعة 
احلال املغرب، سوف �كون املغرب يعين مواWه، سوف يواWه املغرب Hدة 
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يعين إالWابة لهاذ التفاوت، يعين تدارك التفاوت ما ٕاÕراهات، و�Vٔساس 
، يعين 2030مليار مرت مكعب  يف  5بني العرض والطلب ا�يل قدر يعين 

  . 2030مليار مرت مكعب يف ٔ�فق  5العجز ا�يل غتعرفو املغرب هو 
ولتدارك هذا العجز ٔ�و هذا النقص، هناك ٕاسرتاتيجية وطنية �لامء اليت 

، وهاذ إالسرتاتيجية تعترب 2009اجلال¶ يف  قدمت ٔ�مام ٔ�نظار صاحب
خطة اس
}اقFة Cاهبة هاذ اخلصاص وهاذ إالسرتاتيجية ا�يل كتعمتد Hىل 
دHامeني ٔ�ساس=ي
ني �لضبط، ا�يل هام التحمك يف الطلب وãمثينه Hرب هنج 
س=ياسة اقeصاد املاء، واليت يعين التحمك يف هاذ الطلب س=ميكن من توفري 

، وÕيفاش 2030مليار مرت مكعب يف ٔ�فق  2,5نصف اخلصاص يعين 
§ادي �كون هاذ التحمك يف الطلب وãمثينه عن طريق يعين حتويل السقي 

  . إالجنذايب ٕاىل السقي املوضعي
من »اجFات البالد من  %80كنعرفو بaٔن السقي هو Äس=هتò تقريبا 

املاء، وهناك بطبيعة احلال خمطط املغرب اVٔخرض ا�يل اخنرط مضنيا مضن 
ٔ�لف هكeار من  50هذه إالسرتاتيجية، حبيث ٔ�نه س=نوr هناك حتويل 

ٔ�لف  200السقي إالجنذايب ٕاىل السقي املوضعي، حلد اVٓن مت حتويل 
  . هكeار، مما سامه يف اقeصاد قدر Èم من املاء

اك�ن هناك ٔ�يضا تقوية مردودية ش=بكة التوزيع وإالنتاج من W�ٔل ٔ�هنا 
وهذا ٔ�يضا س=ميكن من اقeصاد تقريبا  ،ã80%كون مردودية وطنية بــ 
  . 2030مليار مرت مكعب يف ٔ�فق 

اHOامة الثانية لٕالسرتاتيجية الوطنية �لامء يه تدبري وãمنية العرض، يعين 
وه وند�روه حFث �كون هناك ٕاWابة �لÒاجFات، وس=ميكن يالعرض خصنا من 

يف مليار ونصف مرت مكعب  2ٔ�يضا هاذ تدبري العرض وãمنيته من توفري 
  . 2030ٔ�فق 

Õيفاش §ادي منيو هاذ العرض؟ Hرب س=ياسة ٕاÓشاء السدود ا�يل اخنرط 
سد Õبري، و»اليا مربمج يف  130فهيا املغرب مZذ عقود، حبيث »اليا هناك 

ٔ�ربعة سدود كربى، سوف متكن املغرب من توفري مليار  2014مزيانية 
  . 2030مليون مرت مكعب يف ٔ�فق  700و

تقليدية ال بعض التقZيات، يعين املوارد املائية §ري مث ٔ�يضا ا�لجوء ٕاىل 
ٔ�يضا سوف �متكن املغرب من تعبئة  2030كتÒلية مFاه البحر، يف ٔ�فق 

مليون مرت مكعب Hرب مجموHة من املشاريع، مهنا احلس=مية ؤ�اكد�ر  400
ؤ�يضا توس=يع حمطة حتلية البحر يف اجلنوب، وٕاHادة �خلصوص اس=تعامل 

مرت مكعب يف ٔ�فق  300 س=متكن املغرب من توفري املياه العادمة اليت
 .، واليت س=توWه �Vٔساس ٕاىل السقي2030

        ::::الس=يد رئBس اجللسةالس=يد رئBس اجللسةالس=يد رئBس اجللسةالس=يد رئBس اجللسة
  . شكرا

 .اللكمة Vٔ»د السادة املس
شار�ن يف ٕاطار التعقFب
  

        ::::املس
شار الس=يد حلبBب لعلاملس
شار الس=يد حلبBب لعلاملس
شار الس=يد حلبBب لعلاملس
شار الس=يد حلبBب لعلجججج
  .شكرا الس=يدة الوز�رة

ا�يل ابغينا . يف احلقFقة إالWابة د�r اكنت مس=تفFضة واكنت Èمة Wدا
احZا نعطيو من hالل هاذ السؤال هو تنو�ر الرٔ�ي العام وكذ� تنو�ر 
املواطن ا�يل §ايب يف هذه إالسرتاتيجية ا�يل يه Èمة Wدا هو التحسBس 
وكذ� التواصل مع املواطن والتواصل مع الفاHلني ªقeصاديني 

  . واملس=تعملني �لمياه �كرثة، وhاصة الفال»ني
ه اCهوادت اجلبارة لكها Èمة Wدا، Õيبقى وا»د العامل ٔ�� ٔ�قول ٔ�ن هذ

دrل التواصل ودrل التحسBس، والتحمك ا�يل والبد نتواصلو به �ش 
اäكونو Hىل Hالقة يومFة هبذا املوضوع، Vٔنه مس=تق}ل البالد هو رهني �ملاء 

"يٍء حاء كُلَّ شَيالْم نلْنَا معجو ."  
Óرشات تواصلية وكذ� التحسBس دrل  فلهذا، كنطلبو مZمك ٔ�نه

  . الفاHلني واملس=تعملني دrل املياه �كون مس=متر و�كون �س=مترار
  .وشكرا الس=يدة الوز�رة

        ::::الس=يد رئBس اجللسةالس=يد رئBس اجللسةالس=يد رئBس اجللسةالس=يد رئBس اجللسة
  . شكرا الس=يد املس
شار احملرتم

  .اللكمة لمك، الس=يدة الوز�رة، يف دقFقeني

املاء والبBاملاء والبBاملاء والبBاملاء والبOOOOBة، امللكفة ة، امللكفة ة، امللكفة ة، امللكفة الس=يدة الوز�رة املنتدبة Oى وز�ر الطاقة واملعادن و الس=يدة الوز�رة املنتدبة Oى وز�ر الطاقة واملعادن و الس=يدة الوز�رة املنتدبة Oى وز�ر الطاقة واملعادن و الس=يدة الوز�رة املنتدبة Oى وز�ر الطاقة واملعادن و 
        ::::�ملاء�ملاء�ملاء�ملاء

  . شكرا لمك الس=يد املس
شار
�لفعل هاذ املسaٔ¶ دrل حتسBس املواطن وإالدماج وال
شارك يه 
مسaٔ¶ تعد من ٕا»دى اHOامئ اVٔساس=ية خلطة معل الوزارة، حبيث ٔ�نه »اليا 
حنن بصدد صيا§ة ا_طط الوطين �لامء اÏي يعترب كتجميع ا_ططات 

يت صيغت بطريقة �شارÕية مع مجيع الفاHلني احملليني داhل واكالت اجلهوية ال
اVٔحواض ا�يل اك�ن فهيا مZتخبني، و�خلصوص رؤساء امجلاHات ا�يل 

  . يعتربوا ٔ�عضاء داhل اCالس إالدارية لهاذ واكالت اVٔحواض
حنن يف الفرتات اhVٔرية ا�يل فهيا هاذ ا_طط اÏي سوف يقدم ٔ�مام 

�لامء واملناخ، سوف �كون ٕان شاء هللا تفعيل هاذ اCلس  اCلس اHVٔىل
، و§ادي �كون فFه Hىل املقاربة ال
شارÕية 2014يف النصف اVٔول من س=نة 

والتواصلية مع مجيع املتدhلني دHامة ٔ�ساس=ية من W�ٔل تزنيل وتفعيل مجيع 
  .مقeضيات ا_طط الوطين �لامء

  .وشكرا لمك

        ::::الس=يد رئBس اجللسةالس=يد رئBس اجللسةالس=يد رئBس اجللسةالس=يد رئBس اجللسة
  . ته اجللسةاة الوز�رة Hىل مشاركهتا معنا يف هÓشكر الس=يد

ته اجللسة، واملوWه ٕاىل الس=يد اواVٓن ن¦eقل ٕاىل �ٓخر سؤال مضن ه
اللكمة . وز�ر الش=باب والرrضة، حول البطو¶ الوطنية لكرة القدم املغربية

  .Vٔ»د السادة املس
شار�ن من فريق التجمع الوطين لٔ¥حرار
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        : : : : املس
شار الس=يد حسن سليغوااملس
شار الس=يد حسن سليغوااملس
شار الس=يد حسن سليغوااملس
شار الس=يد حسن سليغوا
  الس=يد الرئBس،
  الس=يد الوز�ر،

  الس=يدة الوز�رة،
  زماليئ اVٔعزاء،

، يعين تقريبا س=ن
ني، وابقFت 2012ينا�ر  12هاذ السؤال طرحZاه يف 
كن
ساءل مع نفيس واش فعال ما اجلدوى دrل هاذ السؤال، واش نطرحوه 

س=نة واحZا كنطرحو نفس السؤال، هاذ  16وال ما نطرحوش؟ Vٔن هذي 
. ف Õيطرح نفس اVٔس=ئX ا�يل كتخبط فهيا Õرة القدم الوطنيةالعبد الضعي

ولكن مع اVٔسف يعين احلا¶، ؤ�حسن ما يث³ت بaٔن اكنت Õرة القدم Hىل 
  .خطaٔ هو امجلع العام اhVٔري

  الس=يد الوز�ر،
طرحZا وقلنا املشالك دrل Õرة القدم، مشالك دrل القاHدة، مشالك 

  .شالك بيع ورشاء املقابالتدrل التحكمي، مشالك دrل الرشوة، م 
كنا كنتالقاو، Vٔن اشكون ا�يل اكن Õيدافع Hىل هاذ اجلامعة؟ يه 
الوزارة، اكنو Õيقولوا بaٔن ما اكي¦ش ٕاثبات دrل البيع والرشاء، ولكن ميل 
ولينا ك¦سمعو يف إالذاHة حمك يرصح بيل ٔ�نه تلقى من عضو من اجلامعة 

ني Õيرصحوا بيل ٔ�نه تالعبوا يف تعلfت، ميل ولينا ك¦سمعو بعض الالعب
املقابX من طرف بعض السامرسة، هاذ اليش لكيش ãلكمنا Hليه وHاود� 
Hليه، ولكن مع اVٔسف وكنقول لمك، الس=يد الوز�ر، راه §ري تنكرر ال�م 
ا�يل قلت وHاودت قلت وHاود كنكررو وصايف، هاذ اليش Vٔن مع اVٔسف 

  ... هو هذا
ني، ميل Õيوقع هاذ النوع دrل Hªرتافات §ري ذاك الثقة دrل املواطن

قZيطرة ودrل بين مالل، ما وقع وما ال ودrل ) CODM7(املقابX دrل 
هاذ املسaٔ¶ ا�يل خصها �كون . ظهر وذاك اليش، مازال ل¥ٓن يف احملامك

  .هاذ البطو¶ حتسمت فهيا ق}ل بداية
  الس=يد الوز�ر،

ظروف ميكن �كون يش احZا دامئا كنقولو واش فعال يف هاذ ال
ٕاصالح؟ احZا كنعرتفو بaٔن اك�ن بعض املسري�ن، ومه ٔ�قلية ا�يل مه وطنيني، 
البعض ومه ٔ�قلية مايش �ٔكرثية، واش يف هاذ الظروف ميكن �كون يش 
ٕاصالح؟ وإالصالح مبن؟ بوا»د اCموHة ا�يل يه ا�يل فسدت هاذ Õرة 

...  Õهيرب احبالو منالقدم، Vٔن لك مسري Õيدوز وا»د املدة قصرية وÕمييش
كBسمهيا الوخس الرrيض، ومع اVٔسف Õرة القدم لك ما هو نقي §ادي مييش 

  واش ما ميك¦ش نوقفو وا»د وقفة تaٔمل ق}ل ٔ�ي انطالقة؟ ... وغنلقاو راس=نا
 .شكرا الس=يد الرئBس

  

                                                 
7 Club Omnisports De Meknès 

        ::::الس=يد رئBس اجللسةالس=يد رئBس اجللسةالس=يد رئBس اجللسةالس=يد رئBس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة لمك الس=يد الوز�ر

        ::::والرrضةوالرrضةوالرrضةوالرrضةالس=يد الس=يد الس=يد الس=يد محممحممحممحمد والز�ن، وز�ر الش=باب د والز�ن، وز�ر الش=باب د والز�ن، وز�ر الش=باب د والز�ن، وز�ر الش=باب 
  .شكرا الس=يد الرئBس احملرتم

  الس=يدات والسادة املس
شارون احملرتمون،
ٔ�شكر بداية السادة املس
شار�ن احملرتمني ٔ�عضاء فريق التجمع الوطين 

  .لٔ¥حرار طبعا Hىل ªهûم بقطاع الش=باب والرrضة
  الس=يد املس
شار، 

  هل هناك ٕاصالح؟ : طرحت Hيل وا»د السؤال
هاذ اجلدل ا�يل كنعBشوه اليوم وهاذ احلراك وهاذ الرWة ٔ�عتقد ٔ�ن اكع 

هذا معطى سوس=يولوe . لكها كتجي يف هاذ التوWه دrل إالصالح
  . معروف، وال يق}ل اجلدل

إالصالح دامئا ما ÕيكوÓش ساهل، Vٔن دامئا كتكون جFوب املقاومة، 
 اHالش كتقاوم؟ كتقاوم مصاحل، كتقاوم مواقع، كتقاوم مZاصب، كتقاوم

  .ٕاخل... امeيازات
Õيف ما  -طيب، هاذ اليش هو ا�يل hال� ندhلو يف هاذ الورش 

�لرصامة الواج}ة، �ش فعال ãكون وا»د  -قلت يف هاذ الق}ة املوقرة 
الزعزHة و�كون رد اVٔمور لنصاهبا، وهاذ اليش مايش ساهل، هنا قلت لمك 

، راه إاال ٕارصار  احZا ت¦Òeاربو �ش äردو هاذ اليش، ولكن هاذ ما كزييد�
شوف راه §ري احZا وال هام، نقولها � هكذا �OارWة، راه احZا هاذ اليش 

، ٕاىل كنا §ادي خنرسو هاذ املعركة، غنÞليو التارخي اما §زييد� ٕاال ٕارصار 
Äس�ل Hلينا بaٔن خرس�ها، ولكن ٔ�� تنقول � ال �Oمع دrلمك، راه حىت 

 ٔV ،ارفني ٔ�ش=نو اك�نH ما كهترضوش §ري هاكك، املغاربة راه ûن راه حىت ان
 .راه كتحملوا الصوت دrل الشعب

�ل¦س=بة �لسؤال ا�يل طرحت �ش قلت ٔ�نه س=نة هذي، ٔ�� كنتفق 
معك Vٔنه سؤال مازال Õيمتتع �لراهنية، Vٔن ال Wديد حتت الشمس، هاذ 

س=نني وال رمبا ما  4اليش ا�يل كهترض Hليه، ميكن كهنرضو Hليه هذي 
�لشلك مaٔلوف وما اكÓش hارج �لوجود احبال هاذ الشلك وهباذ اكÓش 

احلدة، اليوم امحلد Q اك�ن جشاHة ا�يل فعال �رااك اعيZBا، اليوم اعيZBا، البد 
ما خصنا Óسميو اVٔمور مبسمياهتا، وما ميك¦ش نصربو ونبقاو §اديني 

ٔ�ش=نو مس=متر�ن يف هاذ العبث، Vٔن حىت السكوت Hىل العبث رامك كتعرفوا 
هو النصBب دrلو، وراه جزء وال مسامهة وال مشاركة يف املؤامرة، الصمت 

  . بو»ديتو، ف}التايل فالصمت ال من �تنا وال من �تنا خصو �كون
طبعا الرشوة والتحكمي، �ٓش §ادي نقول �؟ ٕاىل قلت � ما اكي¦ش 
§ادي äكذب Hليك، ٕاىل قلت � اك�ن خصين نث³هتا �، ها إالشاكل ا�يل 
اك�ن، §ادي ãرجع وتقول حقFقة اك�ن مجموHة، اك�ن حاكم اHرتفوا ولكن 
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خصو جييب لنا اOليل، العب اHرتف خصو جييب يل اOليل، Vٔنين هنا 
كنتعامل حبذر، Vٔن م$ال §ادي جيي ويقول � اhذيت من عند هذا ٔ�و 
اhذيت، املشلك دrل الرشوة ٔ�ش=نو يه؟ خص Hªرتاف من طرفني، 

aٔهنا §ري هتمة ومزايدة من طرف Hىل اVٓخر، ٕاذن هو ا�يل وٕاال كتفهم ب
  . ÕيÞيل هاذ الس�ال

ولكن راين كنقول �، ٔ�� بعدا Hاجز �ش نقول � واش هاذ اليش 
اك�ن وال ما اكي¦ش، ما نقدر ال ننفي وال نaٔكد، Vٔن هاذ اليش Õيتلعب، 

Bشوف ٔ�ش=نو اك�ن يف الكوالÄ هيبطشÕ يتلعبوا، الوز�ر ماÕ س، ما وما�شات
Õيعرفش الناس Õيفاش تتفق، كنمتىن اäكونو hاطئني، مادام ٔ�ن ما نقدروش 

  .نaٔكدوه
طبعا Õيفاش §ادي نت�اوزو هاذ اليش؟ هنا اك�ن هاذ الرWة ا�يل قلنا 
وهاذ ªنطالقة ا�يل §اديني فهيا اليوم، Vٔن رد البال هذي وا»د الس=نة ٔ�و 

ورش، ٔ�ش=نو هو؟ هو س=ن
ني كنا واحZا كنقولو، Vٔن ابدينا بوا»د ال
احلاكمة، ٔ�ش=نو يه هاذ احلاكمة؟ قلنا لهاذ الناس هللا �ريض Hليمك �رااك 
من وا»د السلوك ماضوي، اليوم خصنا äرجعو اVٔمور �لنصاب، �كون 

  . ، حول تصور، ٕاىل �ٓخرهةوا»د إالجامع حول مرشوع، حول رؤي
محلد Q هاذ الورش اhذا لنا وا»د الوقت، احZا كنتقاتلو معه، احZا ا

نقدر نقول � بaٔن رجعنا هاذ الورش �لنصاب دrلو، واhا �يق لنا وا»د 
اCموHة دrل اجلامعات، ؤ�� مازال كهنرض �، Vٔن ٔ�� كنقول � التغيري 

  .يشء يقاوم، و�يق لنا وا»د اجلوج ٔ�و ثالثة دrل اجلامعات

        ::::الس=يد رئBس اجللسةالس=يد رئBس اجللسةالس=يد رئBس اجللسةالس=يد رئBس اجللسة
  . شكرا الس=يد الوز�ر

  .د املس
شار، يف ٕاطار التعقFباللكمة لمك، الس=ي

        ::::املس
شار الس=يد حسن سليغوااملس
شار الس=يد حسن سليغوااملس
شار الس=يد حسن سليغوااملس
شار الس=يد حسن سليغوا
  . شكرا الس=يد الوز�ر

ٔ�وال ٔ�� كهننيمك Hىل الش�اHة دrلمك، Vٔن فعال ٕاىل ما اكÓش وا»د نوع 
دrل الش�اHة ما غميك¦ش نقطعو مع وا»د املايض، ولكن راه بو»ديتمك 

اذ الفساد، Vٔنه، ٔ�وال، Õوزارة الش=بB}ة والرrضة راه ما ميك¦ش لمك حتاربوا ه
  .ال �ل¦س=بة �لوسائل دrلمك وا�يل كتوفروا Hلهيا �ش ميكن لمك تقاوموا

احZا ٔ�ش=نو كنا كنقولو دامئا؟ وقلهتا وهللا العظمي ٕاال كنعاود §ري ما 
قلت، قلت بaٔن راه البد وزارة اOاhلية ووزارة العدل ما متيش يف هاذ 

  . الورش دrل إالصالح
بلخياط، الوز�ر السابق، ا�يل هو ي¦متي �لحزب  قلت �ليس مZصف

اÏي ٔ��رشف �نûئه، قلت � يف احلكومة السابقة، قلت لو �H Qليك 
  واش احلكومة ٕاىل ما اس=تطعا�ش حتارب الفساد الرrيض ٔ�ش=نو غتÒارب؟ 
هاذ النوع دrل الرrضة ا�يل ما عندمه حىت يش تaٔثري وال يش لويب وال 

كن üهيم يؤÃروا Hىل اCمتع الوطين، مه مجموHة سامرسة، س=يايس ا�يل §ادي مي

البعض، ولكن دامئا هنا كنحيي بعض املسري�ن الرشفاء وبعض احلاكم 
  . الرشفاء، ا�يل دامئا موجود�ن، ولكن مه ٔ�قلية

وراين كنعاود äكرر، خصمك، الس=يد الوز�ر، ãكون عندمك، ãزيدوا يف 
ٕاىل ما قدرتوش حتاربوا، . يف هاذ إالطارهاذ الش�اHة واجلرٔ�ة ؤ�� 4يق فFمك 
نصح ٔ�خوي §ري قدم ªس=تقا¶ د�r، ٔ�� من هنا كنقول �، وكنصÒك 

وراك §ادي ãكون مرفوع وغتÞلهيا يف التارخي، Vٔنه راه اك�ن ا�يل Õيعترب Õرة 
القدم Õرة دrل ا�لعب دrل اOراري، ولكن ال، هذي راه هبة دrل اOو¶، 

  ...دrل وا»د ªنطالقة ا�يل كتعرف دا�هذي وا»د العمل 
دامئا احZا ٔ�ش=نو ÕيÞليو، دامئا كتبقى Hىل الضغط، ها ٔ س العامل 
لٔ¥ندية، ها ال§ٔس إالفريقFة Wاية، وكتبقى يف ªس=تعدادات وتتوWد، 
وكت¦ىس التaٔطري، وكت¦ىس التكو�ن، يعين كتبقى تلعب §ري Hىل الظرفFة، 

  . rهلموهام هنا فني Õيلقاو الوقت د
ٔ�� كنظن hذوا وقفة دrل التaٔمل، ٔ�س=يدي، ما ابغينا ال ٔ س ٕافريقFا، 

  . اس=نني، كمنش=يو وكنجيو، ٕاىل امشZBا 4ٔ�ش=نو در� هذي 
هللا جياز�مك �خلري، hذوا وقفة دrل التaٔمل �ش ãكون ªنطالقة 

 .حصيÒة، هذي راه §رية Hىل Õرة القدم الوطنية
  .شكرا الس=يد الرئBس

        ::::Bس اجللسةBس اجللسةBس اجللسةBس اجللسةالس=يد رئ الس=يد رئ الس=يد رئ الس=يد رئ 
  . شكرا لمك

  .الس=يد الوز�ر، يف ٕاطار التعقFب

        ::::الس=يد وز�ر الش=باب والرrضةالس=يد وز�ر الش=باب والرrضةالس=يد وز�ر الش=باب والرrضةالس=يد وز�ر الش=باب والرrضة
  .شكرا الس=يد املس
شار احملرتم

ٔ�� §ري . طبعا ما ميكن يل §ري Óشاطر معك هاذ اليش ا�يل كتقولوا
مسaٔ¶ دrل ٕاىل ما قديتBش سري احبا�، ٔ�� §ادي نقولها �، ٔ�� كنتعهد 

، §ادي نقولها � من هنا، ٔ�� راه ما §ادي منيش �، وراه ما مفاCش
احبايل حىت §ادي منوت اهناr، ٕاىل ما قدر�ش يش ªس=تقا¶ دrيل يه 
غمنوت، وªس=تقا¶ ا�يل §ادي نقدÈا فني §ادي �كون اخلطaٔ، راه قلهتا يف 

اليوم امحلد Q §اد�ن ٕ�رصار، احZا ما مفاÕي¦ش و§اد�ن يف . الق}ة اVٔخرى
ª جتاه هذاهاذ.  

طبعا فاش كنتÒدثو Hىل إالصالح، حتدثت Hىل مؤسسات، Hىل 
وزارة العدل، Hىل وزارة اOاhلية، ٔ�� ٔ�عتقد ٔ�ن إالصالح هو Õيتعدى 
املؤسسات، وإالصالح بعد راه حس مواطن، حس ªنûء لهاذ البالد، 
حس الغرية، حس ªخنراط يف هاذ الورش، يف هاذ املغرب اجلديد ا�يل 

و Hليه، وا�يل ما ابغيناهش �كون فقط جمرد شعار، ابغيناه �كون كهنرض 
طبعا واقع ا�يل §ادي �كون Hليه وا»د التaٔثري م}ارش وÄشعروا به املغاربة، 

  . Vٔن هذا هو
د� احZا كهنرضو Hىل إالصالح وكهنرضو Hىل هاذ اليش، راه ٕاىل ما 
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كنقول �،  äزلناهش راه §ادي يبقى §ري شعار، هاذ اليش ما ساهلش ٔ��
ٓ Vٔن هاذ اليش §ري بعقلية، ٕاىل    .وهاذ اليش فايت اهرضت Hليه. خره�

اليوم إالصالح ٔ�� كنقول � Õيفاش ك¦شوفو، إالصالح ٔ�وال يه هاذ 
الرصامة ا�يل كهنرضو Hلهيا دrل äرجعو اVٔمور �لنصاب دrلها �ش لك 

  . وا»د يتحمل املسؤولية
و يه هاذ الرؤية هذي؟ يه اليوم إالصالح كريãكز Hىل رؤية، ٔ�ش=ن

ٔ�� ... ب¦Fة حتتية، احZا §اديني فهيا، كهنرضو Hىل Õرة القدم Õيف يعقل ٔ�ن
Zو ـــــــــادي نوقع�ت غ¡اء الفاي¡ا يف الثالث¡قلهتا يف هاذ الق}ة املوقرة، ك

)un contrat programme( هFة، فFقFنطالقة احلقª ادي يعطي§ ،
لتكس=ية دrلو �لعشب ªصطناعي، �ش هاذ ملعب ا�يل غيمت ا 100

  . الهواة ما يبقاوش يلعبوا يف الرتاب
هل يعقل ٔ�ن ما عند�ش مراكز ãكو�ن؟ Õيفاش §ادي نطمحو �لنتاجئ 
 وما عند�ش مراكز التكو�ن �ٓ عباد هللا يف هاذه البالد؟ احZا در� الرب�مج

� §ادي يتZ³او مركز ãكو�ن، لك س=نة تعهد 30§ادي منش=يو يف تقريبا يف 
مركز، ويف الس=نة  30اس=نني مبعىن  3دrل مراكز التكو�ن، يف »دود  10

 des centres(الرابعة، ٔ�� كنعاود ال�م ا�يل قلت هنا، §ادي ند�رو 
d’excellence.(   

رد البال دا� هذا هو العمل القاHدي، العمل القاHدي مييش مع 
ىن العقلية متيش مع هاذ اليش، التكو�ن، Õمييش مع الب¦Fة التحتية، كنمت

والعقلية ما يش ٔ�� ا�يل فهيا بو»دي، ها احZا دا� كند�رو ا�يل Hلينا، هنا 
فني كنتفق معك، اVٔمور كتبقى صعبة، Vٔن واhا ت³ين ا�يل ابنBيت، وhا 
ãكيس هاذ الفضاءات لكها هباذ العشب ªصطناعي ٔ�و الطبيعي، راه ٕاىل 

�س
مثر يف هاذ اليش وا�يل §ادي حتافظ Hليه،  ما اكن
ش وا»د العقلية ا�يل

وا�يل §ادي حتس §ادي �كون عندها وا»د إالحساس يعين هباذ 
ªس
Pر، Vٔن ªس
Pر مايش فقط §ري اVٔرضية هكذا، ªس
Pر راه 

  .ابغيناه يعطي هذيك ªنطالقة �ش نقدرو نطمحو �لنتاجئ ا�يل كنمتناو
 ما حيشمناش، ولك وا»د خيلصوا هللا كنمتىن من هللا س=بÒانه وتعاىل

  .Hىل نeBو
  .وشكرا

        ::::الس=يد رئBس اجللسةالس=يد رئBس اجللسةالس=يد رئBس اجللسةالس=يد رئBس اجللسة
اäهتßى الوقت الس=يد الوز�ر، شكرا الس=يد الوز�ر، شكرا السادة 

  .املس
شارون Hىل مسامهتمك
  .ورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسة


