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  )م 2014 ماي 13( هـ 1435 رجب 13 الثال4ء: التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
  . رئFس اEلسل الثايناخلليفة ، فضييلمحمد  الس>يد املس�شار: الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
ساعتان ومخسون دقIقة ابتداءا من الساQة الرابعة واOقIقة العارشة  :التوقIتالتوقIتالتوقIتالتوقIت

 .بعد الزوال
   .م[اقشة اXٔس>ئ] الشفهية ::::Yدول اXٔعاملYدول اXٔعاملYدول اXٔعاملYدول اXٔعامل

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

    ::::املس�شار الس>يد محمد فضييل، رئFس اجللسةاملس�شار الس>يد محمد فضييل، رئFس اجللسةاملس�شار الس>يد محمد فضييل، رئFس اجللسةاملس�شار الس>يد محمد فضييل، رئFس اجللسة
  .والصالة والسالم Qىل ٔ�رشف املرسلني ،dسم هللا الرمحن الرحمي

  .dسم هللا، Q�ٔلن عن افjتاح اجللسة
  حرضات السادة الوزراء احملرتمني،

  الس>يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
 ٔnضيات القانون  100حاكم الفصل معال بjس>تور، وطبقا ملقOمن ا

اOا|يل }لمyلس، خيصص جملس>نا املوقر هذه اجللسة Xٔس>ئ] السادة 
  . املس�شار�ن ؤ�جوبة احلكومة Qلهيا

وق�ل الرشوع يف تناول هذه اXٔس>ئ]، س�س>متع ٕاىل الس>يد ٔ�مني اEلس 
  .ليتلو Qلينا ما Yد من مراسالت، فليتفضل مشكورا

        ::::س�شار الس>يد عبد ا}لطيف ٔ�بدوح، ٔ�مني اEلسس�شار الس>يد عبد ا}لطيف ٔ�بدوح، ٔ�مني اEلسس�شار الس>يد عبد ا}لطيف ٔ�بدوح، ٔ�مني اEلسس�شار الس>يد عبد ا}لطيف ٔ�بدوح، ٔ�مني اEلسامل امل امل امل 
  .شكرا الس>يد الرئFس

توصلت الرئاسة مبراس] من رئFس الفريق احلريك، يلمتس من |اللها 
تnٔجIل السؤال املوYه }لس>يد الوز�ر املنتدب Oى رئFس احلكومة، امللكف 

ر �لشؤون العامة واحلاكمة، حول موضوع ٕاجراءات احلكومة ملعاجلة �4ٓر قرا
املكjب الوطين }لحبوب والقطاين، املتعلق بتخفIض اOمع املوYه ٕاىل 

  .املطاحن ٕاىل Yلسة الحقة
ٔ�ما �ل�س>بة لٔ س>ئ] الشفهية والكjابية اليت توصل هبا جملس 

  :ماي 13املس�شار�ن ٕاىل ¢اية يوم االثنني 

  سؤ¤؛ Q :20دد اXٔس>ئ] الشفهية -

  سؤ¤ن؛: Qدد اXٔس>ئ] الكjابية -

 . جواب وا¥د: بة الكjابيةQدد اXٔجو  -
  .شكرا الس>يد الرئFس

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  .شكرا }لس>يد اXٔمني

ق�ل ٔ�ن ن�[اول مواضيع إال¥اطة، ٔ�رحب �مس جملس املس�شار�ن 

بتلميذات وتالمIذ مدرسة الهناء dسوق الس©ت اوالد ا¨منة ٕاقلمي الفقIه �ن 
  .التعلميي والرتبوي صاحل، مع ممتنياتنا هلم �لتوفIق والنyاح يف مسارمه

من Y�ٔل ٕا¥اطة اEلس Qلام بقضية  128ٔ�عطي اللكمة يف ٕاطار املادة 
  .طارئة }لفريق احلريك، فليتفضل الس>يد الرئFس مشكورا

        ::::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
  .حسبنا، حسبنا إال¥اطة

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  .ٕاذن، الفريق اOس>توري

        ::::يضيضيضيضاملس�شار الس>يد ٕاد́رس الرااملس�شار الس>يد ٕاد́رس الرااملس�شار الس>يد ٕاد́رس الرااملس�شار الس>يد ٕاد́رس الرا
  .شكرا الس>يد الرئFس

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

العنوان د¸ل هاذ إال¥اطة رئFس احلكومة ما ابقى يقIل حىت وا¥د، 
اليس ا�ن كريان وYه البندقIة . وعندو ¢ري لهال يقلب، والويل ملن انتقده

تيصFب د¸لو }لمغاربة ا}يل يف اOا|ل �ز¸دات يف لك اXٔسعار، واليوم 
املغاربة د¸ل العامل ا}يل حضوا يف الغربة وYابوا العم]، هللا ٔ�كرب بعد ما اكنوا 
تيجيبوا العم] تنقولو هلم مرح�ا �مك، وبعد ما اك�ن اXٔزمة اليوم يف اOول 
ا}يل تFش>تغلوا فهيا تنخرجو قانون ا}يل Æمينع هاذ الناس ا}يل رصا¥ة اXٓن ما 

 ٔnyهاذ الس>يد ا}يل هو يف اخلارج؟ ¢ادي ابقاش الشغل فني ¢ادي يلت
  .مييش ميد يدو؟ ما اكيناش اخلدمة يف البين، ما اكي�ش، ما اكي�ش

ٕاذن، خص يش Qالج لهاذ الفÎة هذي، Qالج ا}يل �كون لكنا نتفقو 
Qليه Xٔن هذي فÎة |دمت بالدها، اك�ن احشال من مدينة ¤قjصاد د¸لها 

  .هاذ الناس ا}يل ميكن ´سامهوا فIه
م ٔ�ش>نو وقع؟ Yاء قانون Æمينع هاذ الناس �ش جييبوا ذاك اليش اليو 

ا}يل ¢ادي جييبوا من �را، واش هاذ الس>يد ا}يل تيجيب Qا Yا وتيجيب 
ذاك اليش من متا، الس>يد الرئFس؟ هاذ الس>يد راه ظروف ا}يل |التو 
جييب ذاك اليش، ا}لهم جييب ذاك اليش وال مييش يد�ر ٔ�ش>ياء ا}يل مايش 

Úال �كون Qاطل وليداتو Ùد�ن �ل�رشد يف بØان الناس، واش يه، ٕاما م 
  مايش حرام؟

اكن Qىل احلكومة Û|ذ وا¥د إالجراء ا}يل هو مدروس، راه ما 
�رضاويش املغاربة د¸ولنا ´سمحوا وخيليو خوهتم يف هاذ احملنة ا}يل هام 

 ٔnزمة ملا جلXٔراهات واÝهنا اليوم ا}يل هام يف اخلارج لوال إالFا´شQ ٕاخواننا يف
  .اخلارج ٕاىل هذا احلل

  الس>يد الرئFس، 
اXٔزمة من وراßمك وبندقIة ا�ن كريان يف : تنقول }لمغاربة د¸ل العامل

  . انتظارمك
ا¨منوذج الثاين، �Q ãليمك يف اليوم العاملي حلرية الصâافة وYه ا�ن 
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ة كريان بندقIته ٕاىل الصâافة �لك ٔ�نواعها، املقروءة واملسموQة واملرئي
  .وإاللكرتونية، ال ليشء ٕاال Xٔهنا قامت بواجهبا، واكن لها رٔ�ي مس>تقل

  ٕاخواين اXٔعزاء،
بعد حماوÆ èمكمي ٔ�فواه املعارضة ومصادرة حق الربملان يف املراق�ة 
والتواصل مع الرٔ�ي العام، ها يه اليوم حياول Æرهيب الصâافة وفرض 

ترض dسمعة ومصلâة وصاية Qلهيا، ٔ�قول ال�ن كريان ٕان هذه املامرسات 
، يف الوقت اíي دشن فIه 2011البØ، ال تìىش مع روح دس>تور 

صاحب اجلالè محمد السادس نرصه هللا بFت الصâافة مبدينة طنyة Æكرميا 
... وتقد�را }لصâافة والصâافIني، فٕان رئFس احلكومة يعاÝس هذا التوYه

ملزيد من وجيعل املغرب يرتاجع عن مك�س>باته، ¸ رYال الصâافة ا
  ...الصمود

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
 . شكرا، شكرا... شكرا الس>يد املس�شار

}لفريق الفIدرايل،  128اللكمة }لفريق الفIدرايل، اللكمة يف ٕاطار املادة 
  .فليتفضل مشكورا

        ::::املس�شار الس>يد العريب ¥©يشاملس�شار الس>يد العريب ¥©يشاملس�شار الس>يد العريب ¥©يشاملس�شار الس>يد العريب ¥©يش
  .شكرا الس>يد الرئFس

  .س�سمع صوتنا رمغ م[ع البث عهنا
ي الثاليث الرتÝيبة عنرصا ٔ�ساس>يا متكن نتاجئه من ´شلك التفاوض امجلاع

حتسني اXٔوضاع املادية و¤جìعية واملهنية }لطبقة العام] ومعوم اXٔجراء، 
  .والرفع من ا¨منو ¤قjصادي والريق مبناخ العمل واXٔعامل ٕاىل مس>توى Q�ٔىل

لقد مك[ت و¥دة العمل النقايب بني ¤حتاد املغريب }لشغل 
ة اOميقراطية }لشغل والفIدرالية اOميقراطية }لشغل اليت توجت والكونفدرالي

ٔ��ريل اXٔ|ري، من ٕاحIاء احلوار ¤جìعي وفرض  �6ملسرية التارخيية ليوم 
مهنجية معلية لتدبريه وطرح املطالب العاملية Qىل طاوè التفاوض الثاليث، 

قاوالت املغرب لكن مقرت¥ات احلكومة الهزي] وردود ٔ�فعال ¤حتاد العام مل
مل ÆرقIا ٕاىل احلد اXٔدىن من انتظارات الطبقة العام] اليت اكتوت والزالت 

  .Æكjوي بنريان ¤رتفاQات املتولية Xٔسعار املواد اXٔساس>ية
لقد جسلنا الزتام الس>يد رئFس احلكومة �س>تû[اف احلوار م�ارشة بعد 

املتعلقة بتحسني فاحت ماي، وذþ من Y�ٔل التفاوض امجلاعي حول املطالب 
اO|ل، والرفع من املعاشات، وٕاقرار السمل املتحرك لٔ جور، وتنفIذ ما 

، وتعممي امحلاية ¤جìعية، وتطو�ر 2011ٔ��ريل  26تبقى من اتفاق 
العالقات املهنية، و¥ل الزناQات ¤جìعية، وا¥رتام احلر¸ت النقابية 

  .واكفة املطالب املتضمنة يف املذÝرة الثالثية
يوما ´سyل الفريق الفIدرايل ومبرارة Qدم وفاء  13بعد  -لٔ سف–لكن 

احلكومة �س>تû[اف التفاوض Qىل قاQدة املذÝرة املطلبية املشرتكة }لنقا�ت 
الثالث، ويعتربه ٕا|الال �لزتاماهتا جتاه الطبقة العام] بل والرٔ�ي العام 

  .الوطين
احلكومة من ¤س>مترار للك هذا، ومن م[طلق املسؤولية الوطنية، ن��ه 

يف جتاهل معا�ة الطبقة العام]، ونطا¨هبا �¥رتام الزتاماهتا من Y�ٔل 
اس>تû[اف التفاوض كام تنص Qليه املواثيق اOولية وال�رشيعات ¤جìعية 
الوطنية ودس>تور احلقوق وذþ يف ٔ�قرب اYٓXال من Y�ٔل تلبية املطالب 

الزناQات ¤جìعية لتفادي اس>مترار العاملية وحامية احلر¸ت النقابية وفض 
  .¤حjقان ¤جìعي

ٕان التفاوض امجلاعي الثاليث اXٔطراف لFس فقط عنرصا رضور¸ لتلبية 
املطالب ¤جìعية و¥ل الزناQات، بل هو �ٓلية حIوية خلدمة املصاحل العليا 

  .لوطننا
  .شكرا الس>يد الرئFس

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
اللكمة اXٓن لفريق اXٔصاè واملعارصة من . ارشكرا لمك الس>يد املس�ش

ن�jقل ٕاىل الفريق ¤س>تقاليل، . Y�ٔل ٕا¥اطة اEلس Qلام بقضية طارئة
  .الس>يد رئFس الفريق ¤س>تقاليل

        ::::املس�شار الس>يد عبد العز�ز عزايباملس�شار الس>يد عبد العز�ز عزايباملس�شار الس>يد عبد العز�ز عزايباملس�شار الس>يد عبد العز�ز عزايب
  .dسم هللا الرمحن الرحمي
  الس>يد الرئFس احملرتم،

  الس>يد الوز�ر،
  ٕاخواين املس�شار�ن،

�مس الفريق ¤س>تقاليل }لو¥دة والتعادلية، ٔ�ن ٔ�حIط اEلس  ´رشفين،
العام بقضية طارئة ختص القرارات اليت تت
ذها Qلام ومن |ال	 الرٔ�ي 

احلكومة، واليت تدعي حماربة الفساد، ويه القرارات ¢ري القانونية و¢ري 
املرشوQة وال مسوغ لها ٕاال إالرضاءات الشخصية، ويتعلق اXٔمر بفضيâة 

	 ا�ن الٕ ارية وقانونية خطرية، متثلت يف تعيني رئFس احلكومة الس>يد عبد إاد
كريان ملرتحش ملنصب اكتب Qام بوزارة االتصال، �لرمغ من Ýون هذا اXٔ|ري 
حسب ما تداولته وسائل إالQالم الوطنية س>بق ؤ�ن اس>تفاد من املغادرة 

مجيع املس>تفIد�ن  الطوعية }لوظيفة العمومIة، واíي مينع القانون املنظم 	
  .م[ه من معاودة ¤لتâاق بnٔسالك الوظيفة العمومIة

معلية انتقاء Æرش>يâات الاكتب العام مل متر يف مجيع مرا¥لها Qرب مد�رية 
املوارد ال©رشية، حIث مت وضع امللفات Oى رئFس ديوان وز�ر االتصال 

مما يعين ٔ�ن اíي اكن من بني املرحشني، وÆرٔ�س جلنة املف�ش العام }لوزارة، 
دور مد�رية املوارد ال©رشية يف التدقIق يف ملفات املرتحشني بت�س>يق مع 
وزارة الوظيفة العمومIة واخلزينة العامة }لملكة قد مت القفز Qلهيا مما ٔ�دى يف 

  .ا¨هناية ٕاىل تعيني مرحش حتوم حو	 ش>هبة ¤س>تفادة من املغادرة الطوعية
كام جرت  ،البوابة dسريته اíاتية الس>يد الاكتب العام مل �زود مد�رية

العادة مع �يق املسؤولني من Y�ٔل ال�رش يف موقع الوزارة، ومد�رية املوارد 
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  . ال©رشية مل تتوصل ٕاىل يوم[ا هذا مبلفه إالداري
ويف ٕا¥دى خرYات الس>يد الوز�ر، ودفاQا عن اكتبه العام اíي عي�jه 

 الرمغ من اس>تفادته احلكومة مضن تnٔشريهتا Qىل املناصب السامIة Qىل
السابقة من املغادرة الطوعية، رصح وز�ر االتصال ٔ�ن القانون التنظميي 
}لتعيF[ات �ملناصب السامIة ال ينص Qىل ٕاقصاء ٔ�و املنع من ¤س>تفادة من 

  .املغادرة الطوعية، واعترب ٔ�ن لك ٕاقصاء لهؤالء هو ¢ري قانوين
Qىل ٔ�ن لك من حصل  القانون املنظم }لمغادرة الطوعية ينص برصا¥ة

واس>تفاد من املغادرة ال حيق 	 بتاÛ ٔ�ن يعاد ٕادماYه بnٔسالك الوظيفة 
العمومIة، و�لتايل فوضعية الس>يد الاكتب العام لوزارة االتصال، واملعني Qرب 

  .، يعترب م[افIا ملا حياول الس>يد الوز�ر ترب�ره92الفصل 
jقان Ýبري دا|ل ونظرا لهذه املعطيات، ´سود يف وزارة االتصال اح 

  .صفوف املوظفني
  .وشكرا الس>يد الرئFس

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  .شكرا الس>يد املس�شار

اللكمة اXٓن لفريق اXٔصاè واملعارصة من Y�ٔل ٕا¥اطة اEلس Qلام بقضية 
  .طارئة

ٕاذن، �رشع اXٓن يف معاجلة اXٔس>ئ] الشفهية ... ٕاذن، منر ٕاىل الرب�مج
سؤ¤، سؤال وا¥د  19اجللسة، وQددها املدرYة يف Yدول ٔ�عامل هذه 

: سؤ¤ Qاد¸ موزQة Qىل قطاQات 18مهنا �ٓين موYه ٕاىل قطاع االتصال، و
االتصال، العدل، التعمري، الش>باب والر¸ضة، الطاقة، التضامن، العالقات 

  .مع الربملان، ال�شغيل، الشؤون العامة
Yه ٕاىل الس>يد السؤال اXٓين اXٔول حول احملطات إالذاعية اخلاصة، مو 

اللكمة Xٔ¥د السادة املس�شار�ن من فريق اXٔصاè واملعارصة . وز�ر االتصال
  .لتقدمي السؤال، فليتفضل مشكورا

        ::::املس�شار الس>يد عبد الكراملس�شار الس>يد عبد الكراملس�شار الس>يد عبد الكراملس�شار الس>يد عبد الكرميميميمي بو بو بو بومنمنمنمنرررر
  .شكرا الس>يد الرئFس
  الس>يدان الوز�ران،

  ٕاخواين، ٔ�خوايت املس�شار�ن واملس�شارات،
  الس>يد الوز�ر، 

لالتصال السمعي البرصي والظهري  77.03شلك صدور قانون 
املؤسس }لهيئة العليا لالتصال السمعي البرصي خطوة هامة يف مسار 

قواÙا التعددية الفكرية تطو�ر املشهد السمعي البرصي وتnٔسFس ملر¥] 
  .وضامن احلق يف الولوج ٕاىل الفضاء إالQاليم العمويم

ية اخلاصة اليت ويف هذا الس>ياق، تناسلت مجموQة من احملطات إالذاع 
تقدم |دماهتا Qرب اXٔثري، حIث لقIت حمطات Qديدة ٕاق�اال Ýبريا، |اصة يف 
صفوف الش>باب نظرا لتطرقها ملواضيع ذات اهìم مشرتك، لكن يف املقابل 

تعرف بعض احملطات إالذاعية جتاوزات dس©ب ما تقدمه من �رامج تثري 
ملواضيع ¢ري ٔ�|القIة، مشاعر املس>متعني و�يسء }�وق، من |الل ٕا4رهتا 

  .وا�هتا�ها خلصوصيات اXٔفراد يف خرق سافر OفاÆر التحمالت
ومن Y�ٔل ذþ، �سائلمك، الس>يد الوز�ر، عن التدابري املزمع اختاذها 

  لوضع ¥د لهذه التyاوزات؟ 
  .شكرا الس>يد الرئFس

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
Yابة Qىل لمك اللكمة، الس>يد الوز�ر، لالٕ . شكرا لمك الس>يد املس�شار

  .السؤال، تفضلوا

        ::::الس>يد مصطفى اخللفي، وز�ر االتصال، الناطق الرالس>يد مصطفى اخللفي، وز�ر االتصال، الناطق الرالس>يد مصطفى اخللفي، وز�ر االتصال، الناطق الرالس>يد مصطفى اخللفي، وز�ر االتصال، الناطق الرمسمسمسمسي �مس احلكومةي �مس احلكومةي �مس احلكومةي �مس احلكومة
  .dسم هللا الرمحن الرحمي

ٔ�شكر الس>يد املس�شار Qىل طرح هذا السؤال، واíي يعكس وا¥د 
¤�شغال Qىل املس>توى الوطين، إالذاQات اخلاصة يف املغرب ¥اليا عند� 

ٕاذاQة معومIة، وQىل مر¥لتني اكن مت  16فة ٕاىل ٕاذاQة |اصة، �ٕالضا 18
  .الرتخIص لهذه إالذاQات

اجلد�ر �ل�س>بة ٕالينا Qىل املس>توى احلكويم هو، ٔ�وال، ا¥رتام 
اخjصاصات الهيئة العليا لالتصال السمعي البرصي، Xٔن يه ا وè مبراق�ة 

د �تفاق ا¥رتام هذه إالذاQات اخلاصة OفاÆر حتمالهتا، ودفاÆر التحمالت تع
  . ثنايئ بني الهيئة العليا لالتصال السمعي البرصي وإالذاQات

ما حنن بصدده ¥اليا وهو ٔ�ن الربملان يويل عندو دور يف ٕاطار التعديل 
د¸ل قانون االتصال السمعي البرصي، Xٔنه فعال اك�ن ٕاشاكل مرتبط مبا 

حاكم تفضلمت �ٕالشارة ٕاليه من مضامني ختالف ٔ�حاكم اOس>تور وختالف �ٔ 
القانون، |اصة ما يتعلق �لقارص�ن، |اصة ما يتعلق �íوق العام، |اصة 

  .ما يتعلق �لقمي الوطنية
هناþ جمهود يبذل Qىل مس>توى إالذاQات اخلاصة، .. هذا ال يعين ٔ�ن

¥اليا تدار نظام د¸ل د¸ل القIاس Qىل املس>توى إالذاعي، وبدا Ýيحصل 
هاذ إالذاQات ا}يل يه ¢ري جIدة، ٔ�ما ا}يل الرتتFب، واملغاربة والو Ýيعاق�وا 

جIدة فوضعوها يف مراتب Qالية، وهذا تطور Ùم، وفرض Qىل إالذاQات 
  .تغيري ش>بكة الربامج د¸لها �ش ت�سجم مع تطلعات املغاربة

إالجراء الثاين ا}يل در�ه ٔ�يضا، واكن عندو ٔ�$ر Ùم، وهو توقIع اتفاقIة 
 èىل مس>توى |دمات واكQ معهاO املغرب العريب لٔ نباء، حبيث الوزارة

¥اليا كمتول املقjنيات و¤شرتااكت د¸ل إالذاQات اخلاصة مع واكè املغرب 
العريب لٔ نباء من Y�ٔل تقدمي |دمة معومIة ٕاخ�ارية لعموم املغاربة، وهذا 

  .يشء Ùم
العنرص الثالث ا}يل اح[ا اش>تغلنا فIه، وهو موضوع اتفاق رشاكة مع 

ذاQات املس>تق]، هو الس>ياسة د¸ل التكو�ن وÆكو�ن املوارد مجعيات االٕ 
  .ال©رشية العام] Qىل مس>توى إالذاQات
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مراجعة القانون، �شجيع نظام القIاس : ٕاذن، هذي ٔ�ربعة حماور
والشفافIة، التطو�ر د¸ل التكو�ن، وتوس>يع دمع ¤شرتاك يف اخلدمات 

  .د¸ل واكè املغرب العريب لٔ نباء
نFش بnٔن التâد¸ت غتبقى مس>مترة، وهاذ اليش Ýيظهر يف هذا ما Ýيع 

بعض ¤خjالالت، ٔ�� ما �متناش Æكون صدرت عقو�ت من ق�ل 
)HACA1( الالت، وjون اكينة اخÝ ات، ولكنQما  2013يف حق إالذا

صدرت حىت يش عقوبة يف حق ٔ�ي ٕاذاQة هتم معلية قطع البث ٔ�و ٔ�ي 
فة، ولكن Ýون ٔ�ن اكينة يشء، ميكن هذا يعترب ميسء حلرية الصâا

اخjالالت وكنلقاو بnٔن الهيئة ما مضطلعاش �Oور د¸لها ٕازاء هذه 
  .إالذاQات، هذا يقjيض ٔ�ن الربملان يتحمل مسؤوليته ٕاىل Yانب احلكومة 

  .والسالم Qليمك

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  . شكرا لمك الس>يد الوز�ر

  .لمك اللكمة ؟يف ٕاطار التعقIب..

        ::::د الكرد الكرد الكرد الكرميميميمي بو بو بو بومنمنمنمنرررراملس�شار الس>يد عباملس�شار الس>يد عباملس�شار الس>يد عباملس�شار الس>يد عب
  .شكرا الس>يد الرئFس

اح[ا كنا نعرف ٔ�ن الس>يد الوز�ر س>يدفع مببدٔ� ¤خjصاص، 
)HACA( ٔ�زجعت -Iة يف اخلطاب، الس>يد الوز�ر، حIهناك رمبا ازدواج ،

، اكن قطع البث، وميل كنتâدثو )HACA(إال¥اطة احلكومة ما اكن�ش 
ويف ٕاطار احلرية، الناس  Qىل وا¥د اEموQة د¸ل الناس يف ٕاطار ¤نفjاح

ا}يل عندها �شوهات ٔ�|القIة و�شوهات نفس>ية، حIث خصك �سمع �ٓش 
Ýيتقال يف هاذ إالذاQات، مايش ¢ري تقطع البث، ميل تيكون وا¥د الناس 
كهتبط �لنقاش ٕاىل مس>توى ٔ�قل من الشارع، حىت لغة الشارع ال 

  . )HACA(حيرتموهنا، لغة رمبا ال ٔ�س>تطيع ٔ�ن ٔ�مسهيا، هنا كنقولو 
كتخربق عندو املفاهمي،  هميل Ýيوىل وا¥د جIل د¸ل املغاربة، جIل لك

ما Ýيبقاش Qارف راسو واش من لغة �ش Ýيدوي، اشكون هو، الناس 
 ،èرس>بات د¸ل الطفوÆ ك�س>تعمل رصا¥ة، اكينة �س عندها، عندها
�س مريضة، كهترض يف اXٔثري، كتقول يش حواجي ا}يل ما تيقدرش املغرب 

  .توعهبا يف وا¥د اEمتع عندو خصوصيات د¸لو´س> 
هنا كنقولو، هنا اك�ن إالزQاج، إالزQاج د¸ل اEمتع، هنا راه هاد اليش، 

حIث ٔ�� �لصدفة، ٔ�� .. راه عندي وا¥د اEموQة د¸ل اXٔمور اكن
واح[ا �س، . �لصدفة، كتعرفوا ما معىن الراديو �ل�س>بة }لمواطن املغريب

مع الراديو، الراديو اXٓن وىل جمال د¸ل ال�شويه، وجمال  جIل ا}يل كرب
د¸ل �ٓش غنقول؟ د¸ل السفاè، د¸ل ق] احلياء، اح[ا ما ابقIتFش تقدر 

  .�سمع مع اوالدك إالذاQة
هنا كنلقاو، الس>يد الوز�ر، اكينة ازدواجIة، هنا جوج د¸ل اللكامت 

                                                 
1 Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle 

وبالد كترضب يف  تيقولومه �رملانيني، Æزجع، وجIل لكو Ýيالك العصا،
العمق، العمق د¸لها، Xٔن اح[ا رٔ�ساملنا هو ٔ�|الق[ا، راه ما خنتلفوش يف 
هاذ املسèٔn، ٔ�ننا كنرضبو يف العمق الناس رمبا كFس>تغلوا احلرية ا}يل كتعFش 

  .فهيا البالد، انت ما خترس والو، راه ¢ري �كون هذا، ¢ري �لصدفة
ديو، �لصدفة يف الس>يارة ٔ�� مايش من الناس ا}يل كFس>تعملوا الرا

ك�سمع يش حواجي كرتعب، كرتعب الناس، كتقلل من قمية إال�سان 
نعرفش ا املغريب، ك�س>تعن، كتكذب، كتجيب ملفات مكذوبة، �ش م

  واش Ýهييجوا الناس؟ 
  .شكرا الس>يد الرئFس

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  . شكرا لمك الس>يد املس�شار

  .لرد Qىل التعقIبالس>يد الوز�ر، لمك اللكمة يف ٕاطار ا

        ::::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 �مس احلكومةي �مس احلكومةي �مس احلكومةي �مس احلكومة
ٔ�وال، عندما قلت الربملان واحلكومة، اح[ا �حكومة، الس>يد رئFس 

 èه رساYلــ احلكومة قرر يو)HACA(  لY�ٔ خبصوص �رامج اجلرمية من
  .ٔ�ن تفjحص

كذþ الربملان، من حقو يوYه رساè، هاذ اليش ا}يل قلتيه موثق، 
، �ش تضطلع �Oور )HACA(لــ يش Qرب رئFس جملس املس�شار�ن مي

  .د¸لها، هذا املعطى اXٔول
املعطى الثاين، ما اكيناش ازدواجIة، اح[ا �ل�س>بة ٕالينا انتظر� حىت Yا 
حمك د¸ل د¸ل اEلس اOس>توري، احملمكة اOس>تورية وا}يل قالت اكينة 

  .ٕاشاكلية د¸ل حق الرد
ق ما ميليه القانون، Xٔن الرشكة الوطنية لٕالذاQة �ٓنذاك ترصف[ا وف

والتلفزة، وزارة االتصال ممث] يف جملسها إالداري، ٔ�ما إالذاQات اخلاصة اح[ا 
ما عند�ش هبا Qالقة قانونية ٕاطالقا، العالقة اكينة بني الهيئة العليا لالتصال 

Q لهيا كام تطلعQ ر التحمالت نطلعÆلهيا السمعي البرصي ويه، حىت دفا
د¸ل الهيئة العليا لالتصال ) le site internet(ٔ�نت، مبعىن ك�شوفوها يف 

  .السمعي البرصي ٔ�و عن طريق إالQالم
هذا Ýيعين ٔ�ن نوQاو بطبيعة إالطار اOس>توري ا}يل اح[ا ك�ش>تغلو فIه، 
وا}يل Qاطي للك هيئة ¤خjصاصات د¸لها، ويف نفس الوقت فاش Yا 

ار د¸ل الهيئة، امشF[ا }لقضاء، ك�ش>تغلو يف إالطار احلمك د¸ل الهيئة، القر 
  .املؤسسايت ف> يتعلق مبyلس املس�شار�ن

ٔ�ما ف> خيصنا حنن ٕازاء إالذاQات اخلاصة، وهنا صعيب ند�رو ٔ�حاكم 
Qامة، Xٔن اكينة ٕاذاQات |اصة كتقدم م[توج ٕاجيايب وجIد، وÆربوي، 

وÆمنية احلس الوطين،  وÝيضطلع بnٔدوار هامة Qىل مس>توى Æمنية الناش>ئة،
واك�ن ٕاذاQات |اصة . وموا?ة ¤س>هتداف اXٔج[يب و¤|رتاق اخلار=

عندها ٕاشاكليات ا}يل تفضلت هبا، اح[ا هاذ اليش خصو يتعاجل يف ٔ�ي 
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ا ول dشلك حرصي ٔ�نه �راقب : ٕاطار؟ يف ٕاطار القانون، القانون Ýيقول يل
  .لبرصيهاذ اليش هو الهيئة العليا لالتصال السمعي ا

اح[ا من ?تنا، طلبنا افâjاص هاذ اليش عن طريق رئاسة احلكومة 
يوYه }لهيئة العليا االتصال السمعي البرصي، ميكن لمك ٔ�نمت كربملان تطالبوا 

  .هباذ القضية
4نيا، يف إالطار اOس>توري اجلديد، الهيئات د¸ل احلاكمة، غتويل 

  .ن }لمناقشة د¸لوملزمة ٔ�هنا جتيب التقر�ر د¸لها ٔ�مام الربملا

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  . شكرا لمك الس>يد الوز�ر

اللكمة Xٔ¥د . السؤال الثاين موضوQه ظروف العمل �لقطب إالQاليم
  .السادة املس�شار�ن من الفريق الفIدرايل، فليتفضل مشكورا

        ::::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
  .dسم هللا الرمحن الرحمي

  الس>يد الرئFس،
  الوزراء،السادة 

  السادة والس>يدات املس�شار�ن،
  الس>يد الوز�ر،

يلعب إالQالم العمويم دورا ٔ�ساس>يا يف ضامن حق املواطن يف اXٔخ�ار 
ويف تدقIق املعطيات، وكذþ يلعب دورا ٔ�ساس>يا يف اEال الفكري 

  .والثقايف، وحنن بطبيعة احلال اEهودات اليت يمت القIام هبا ¥اليا
مما  يواYه م[افسة ¢ري مjاكفÎة مع الق[وات اXٔج[بية، ¢ري ٔ�نه يالحظ ٔ�نه

تعلق اXٔمر �ٕالذاQة  ،يتطلب ¤هìم �Xٔوضاع ¤جìعية }لعاملني به
بطبيعة احلال اك�ن  الوطنية ف> يتعلق �لوصول ٕاىل عقد اتفاقIة جامعية،

حوار ابدا، ولكن خصو ´س>متر قصد الوصول ٕاىل اتفاقIة جامعية، سواء يف 
ذاQة الوطنية ٔ�و ف> يتعلق �لق[اة الثانية، Xٔن هذا معل ا}يل خصو االٕ 

إالرساع به، والرضورة كتفرض �ش اXٔوضاع د¸ل العاملني خصها 
تتحسن، خصها تتطور، وما ميكن �كون هاذ اليش ٕاال Qرب عقد اتفاقIة 
جامعية، سواء �لق[اة الثانية ٔ�و بطبيعة احلال الق[اة اXٔوىل، وكذþ �يق 

  .املكو�ت د¸ل إالذاQة الوطنية
كذþ يتطلب ٕاجياد احللول }لوضعية د¸ل املتعاقد�ن، ا}يل وا¥د العدد 
Ýبري مهنم ا}يل كنعتربو ٔ�ن هاذ املتعاقد�ن وضعيهتم ¢ري طبيعية، ¢ري قانونية، 
Xٔن ما Ýميك�ش ´س>متروا س>نوات طوي] بال ما �سوى الوضعية د¸هلم، 

المك Ýبري، سواء يف الق[اة اXٔوىل ٔ�و الثانية ٔ�و  وا}يل صبحوا كFشلكوا وا¥د
  .يف إالذاQات اجلهوية، ٔ�و يف إالذاQة الوطنية

كذþ يتطلب اعìد الشفافIة يف ٕاس>ناد املهام مع ٕاعطاء اXٔولوية ٕاىل 
العاملني �لقطاع بدل إالتيان بnٔش
اص، ٕاىل ¢ادي Æكون عند� �س ا}يل 

يل ميكن هلم يرتقوا، ما عند�ش عندمه كفاءات، عندمه ٕاماكنيات، وا}

�شوفو �س �ٓخر�ن، خصنا نعطيو ¤هìم �OرYة اXٔوىل }لناس ا}يل 
  .اكينني يف القطاع

كذþ مراQاة ما يطر¥ه ممثلو اXٔجراء �Eلس إالداري }لرشكة الوطنية 
لٕالذاQة والتلفزة، فاملمثلني د¸ل املnٔجور�ن Ýيطرحوا وا¥د العدد د¸ل 

كتعلق بتحسني اXٔوضاع د¸ل اXٔجراء، ¢ري ٔ�هنا ما كت
ذاش  اXٔش>ياء ا}يل
بعني ¤عتبار، ٔ�ي ما كرتمجش، كثري ما Ýيطرحوها ولكن ال ترتمج Qىل 

  .ٔ�رض الواقع
ٔ�يضا كذþ |اص مراQاة الوضعية د¸ل م[دويب اXٔجراء، حبيث يمت 
ا¨هتمFش د¸هلم وما Ýيمتش ¤س>ìع هلم، وال ٔ�|ذ بعني ¤عتبار و?ة 
نظرمه حبيث Ýيبقاو ٔ�هنم جمرد ما انتخبوا ابقاو Dٔهنم ما عندمه حىت يش 

  .دور
كذþ معاجلة النقص احلاصل يف Qدد العاملني من حصافIني وتق[يني 

 وطقم ا}يل كتقوم �لتغطيات د¸ل لك ا�Xٔشطة ا}يل كمت، فاك�ن نقص Ýبري
بطبيعة  تعلق اXٔمر بوسائل العمل، تعلق اXٔمر �لس>يارات، تعلق اXٔمر

احلال �لعدد، Xٔن العدد ا}يل اك�ن ¢ري اكف، ولك ذþ بطبيعة احلال 
  .اكينة Ýيتطلب بذل وا¥د اجلهود لتغطية الثغرات ا}يل

  ...كذþ رضورة دمع

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
 . شكرا، شكرا

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

        ::::ي �مس احلكومةي �مس احلكومةي �مس احلكومةي �مس احلكومةالس>يد وز�ر االتصال، الناطق الرالس>يد وز�ر االتصال، الناطق الرالس>يد وز�ر االتصال، الناطق الرالس>يد وز�ر االتصال، الناطق الرمسمسمسمس
  .dسم هللا الرمحن الرحمي

ٔ�شكر الس>يد املس�شار، ومن البداية مjفق معك يف لك ما طرحت، 
Xٔن ٕاQالم وطين يقدم |دمة معومIة، يواYه م[افسة دولية حيتاج ٕاىل جمهود 

 . Ýبري
س>نوات  8رمغ ذþ، ي��غي إالشارة ٕاىل بعض النقط، ق�ل حوايل 

مليون  154الرشكة الوطنية لٕالذاQة والتلفزة تقريبا، اكنت كت] اXٔجور يف 
درمه، اكنت مزيانية ملحقة Ûبعة لوزارة االتصال، عندما حتولت ٕاىل رشكة، 

مليون  560خشص، كت] اXٔجور ¥اليا  2100وتقريبا نفس العدد ا}يل هام 
درمه، رضبت يف ثالثة، يف نفس الوقت ا}لجوء لرشاكت إالنتاج اخلارجIة، 

ث وصلنا يف الس>نوات اXٔ|رية، ¢ري الس>نة املاضية اكنت ٔ�يضا ارتفع حبي
مليون د¸ل  130مليون درمه، بال الق[اة الثانية ا}يل حوايل  220ٔ�زيد من 

اOرمه، ضاعف[ا كت] اXٔجور ثالث مرات، جلnٔ� لٕالنتاج اخلار=، ورمغ 
  .ذþ كنوا?و حتد¸ت

مyjاوز، واXٓن  ٔ�وىل هاذ التâد¸ت م[اخ العمل، املقر ا}يل عند� مقر
مرÝب تلفزيوين يف ٕاطار عقد الرب�مج  اك�ن مرشوع مطروح د¸ل بناء

واملمثلني د¸ل الوزارة دعوا ٕاىل إالرساع بذXٔ ،þن هذا وا¥د من 
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  .¤س>تحقاقات
4نيا، وهذا ٔ�يضا من إالشاكالت د¸ل ظروف العمل، هو املشلكة 

}يل عندمه عقود معل ¢ري الناس ا ،الباÛنتاد¸ل املتعاقد�ن، الناس د¸ل 
مبعىن Ýيقدموا  ،)Q)l’antenneدد مهنم رامه اXٓن يف  وا}يل حمددة،

وربطوا Qالقات مع الناس، ويف ٕاذاQات ا}يل كتقوم  |دمات م�ارشة،
بوظائف حIوية احبال ٕاذاQة محمد السادس }لقر�ٓن الكرمي، ٔ�و احبال ق[اة 

ات ٔ�خرى ا}يل Ýيلعبوا ٔ�دوار العيون، ٔ�و احبال الق[اة السادسة، ٔ�و احبال ق[و 
ÝبØ، وا}يل قIاس �سب ¤س>ìع ٔ�ساس>ية يف هاذ املر¥] ا}يل كنعFشوها 

  .|اصة يف إالذاQة ٔ�كدوا
هاذ اXٔمر Ýيقjيض ٕانصاف هاذ الفÎة، واح[ا اXٓن من بعد ما مت ¤�هتاء 

، ¢ادي �س>تمكلو املفاوضات مع 2014اXٔويل من مرشوع املزيانية د¸ل 
لية حول عقد �ر�مج 4ين، وا}يل مطروح فIه ٕانصاف هاذ الفÎة وزارة املا

، واكن هذا موضوع 800حىت  700وا}يل التقد�رات د¸لها كرتاوح ما بني 
  .نقاش Qىل مس>توى الربملان

ٔ�يضا فاش حتملت املسؤولية لقIت امللف د¸ل ٔ�ن العاملني يف الرشكة 
ومت اختاذ القرار Qرب درمه،  600الوطنية ما اس>تافدوش من الز¸دة د¸ل 

  .جلنة التعويضات من Y�ٔل ٔ�ن تمت هذه الز¸دة، ومتت
ٔ�يضا اكن التوظيف ما Ýيخضعش لنظام املباراة، وبطلب من ٕا¥دى 
النقا�ت و?ت رساè ٔ�فضت ٕاىل ٕالغاء وا¥د املباراة اكنت ¢ادي تدار 
بدون ما ختضع }لرشوط د¸ل الشفافIة الشام]، يعين إالQالن Qلهيا �ش 
Æكون مفjو¥ة لعموم املواطن، وهذا تطور دا� اXٓن التوظيف Ýيخضع 

  .ملباراة
ٔ�يضا م[اصب املسؤولية، �س>تK[اء املد�ر�ن دا� اXٓن م[اصب 
املسؤولية والت تتخضع }لمسطرة د¸ل الرتش>يح واملسؤولية، ¢ادي نبقاو 
 مطالبني ٕ�صالح نظام الهيلكة ا}يل هو نظام ¢ري فعال، وا}يل هو موضوع

  .ٕاصالح ٕان شاء هللا 

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
 . شكرا

  .لمك اللكمة الفريق الفIدرايل يف ٕاطار التعقIب، تفضل

        ::::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
ق�ل ٔ�ن ٔ�مر ٕاىل بعض املالحظات اXٔخرى، ك�سyلو الزتاممك، الس>يد 

¸هلم الوز�ر، ف> يتعلق بوضعية املتعاقد�ن، وكنnٔكدو ا}يل ٔ�كدتو العدد د
ٔ�ي -، اك�ن ٕاشاكل قانوين، وما ميك�ش اOوè 800ٔ�و  700قلت حوايل 

ما تطبقش القانون، من الناحIة القانونية هذا وضع ¢ري Qادي،  -احلكومة
ٕاذن، . وجيب ال�سوية د¸لو يف ٔ�قرب اYٓXال، ما ميك�ش تبقى هاذ الوضعية

  .لوضعيةك�سyلو الزتاممك، ولكن كنطالبو �لتعجيل ٕ�جياد ¥ل لهاذ ا
كذþ، ٕاضافة ٕاىل ما ٔ�رش� ٕاليه، رضورة دمع إالذاQات اجلهوية، تتلعب 

دور Ýبري ؤ�سايس، تعلق اXٔمر �ملناطق اجلنوبية ٔ�و تعلق ببايق إالذاQات 
اXٔخرى، واXٓن واح[ا كنتلكمو يف سؤال سابق حول هزاè بعض الربامج، 

عون ذþ، من الناحIة إالذاQات اجلهوية عندها �رامج Yد مjقدمة، ؤ�نمت تتاب
وسائل العمل ما اكيناش، .. الفكرية، من الناحIة الثقافIة، و�لتايل جيب دمع

املقرات ك�شوفو الوضعية Ýيفاش اكينة، العدد ¢ري اكيف، مفن دون شك ٔ�ن 
  .هاذ اليش بطبيعة احلال انì، الس>يد الوز�ر، مjابعينو

يف ينا�ر ما ابقاش  كذþ ف> يتعلق بدفرت التحمالت، حلد اXٓن بدا،
ٕاىل اXٓن، ولكن معليا ما اكي�ش  2013التفعيل د¸لو، يعين م[ذ ينا�ر 

  .التفعيل dشلك معيل
þذ بعني ¤عتبار التوصيات ا}يل .. ف> يتعلق كذ|Xٔالبد من ا

خرجت هبا ا}لجنة د¸ل التعلمي يف الغرفة اXٔوىل، وا}يل من طبيعة احلال 
يعة احلال ا}لجنة املؤقjة ا}يل Æلكفت، صدرت توصيات Qىل ضوء من طب 

وا}يل بطبيعة احلال دارت وا¥د ال�شخيص فالبد من الرتمجة، Æرمجة ما 
  .ٔ�تت به

اح[ا ميل كنقولو التâد¸ت ا}يل Ýيوا?ها املغرب، .. كذþ ف> يتعلق
الس>يد الوز�ر، إالQالم عندو دور ٔ�سايس يف اEال الفكري، يف اEال 

إالQالم العمويم Ýيلعب دور ٔ�سايس، ما . ل الس>يايسالثقايف، يف اEا
ميك�ش Ýيف تفضلمت، الس>يد الوز�ر، وكتقولوا املشلك د¸ل التلكفة Ýيف 
. ما اكنت التلكفة Ýيخص �ل�س>بة لهاذ القطاع حيظى �Xٔولوية ولك اXٔولوية

و�لتايل، �ش �كونو معليني، الس>يد الوز�ر، هاذ القضا¸ جيب العمل 
ٕاجياد احللول لها، و|اصة هناك قضا¸ ا}يل ما كتطل©ش  وdرسQة Qىل

  .Æاكليف
ٔ�رشمت، الس>يد الوز�ر، بnٔنه اك�ن مسèٔn د¸ل ٕاس>ناد املهام والرتقIة، 
ٔ�قول، الس>يد الوز�ر، الواقع يؤكد ٔ�ن هناك جتاوزات، و�لتايل �¢ني هاذ 

سوا القطاع حيظى �لعناية و¤هìم حىت �ش �كونوا لك العاملني به Ýيح 
�الرتياح، و�كونوا بطبيعة احلال مؤهلني �ش يقوموا �Oور د¸هلم Qىل 

  . الوYه املطلوب
  .شكرا الس>يد الرئFس

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
 . شكرا الس>يد املس�شار

  .لمك اللكمة الس>يد الوز�ر }لرد Qىل التعقIب، تفضلوا

        ::::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 �مس احلكومةي �مس احلكومةي �مس احلكومةي �مس احلكومة
  .لرمحن الرحميdسم هللا ا

ٔ�وال، قضية تفعيل دفرت التحمالت بدات اخلطوات اXٔوىل، ابدا  -
 300التطبيق د¸ل نظام طلبات العروض، ما بني الرشكتني ٔ�زيد من 

  ؛مليون درمه، خرجت يف ٕاطار طلبات عروض، واملنافسة Xٔول مرة
�رامج ¢ري يف الق[اة  410نيا، �رامج إالنتاج اOا|يل ابدات، راه  -
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 جرى ٕاطالقها، �رامج س>ياس>ية وحوارية و�رامج د¸ل احلاكمة و�رامج اXٔوىل
  .مjعددة 

: 4لثا، ما يتعلق �لربامج الس>ياس>ية ا}يل ابدات، ونعطي مÚال -
ا}يل اكنت س>نة من  2011احلضور د¸ل املعارضة يف اخلدمات العمومIة يف 

اÆر ساQة، فاش ابدينا كنطبقو دف 85الناحIة الس>ياس>ية اس>تK[ائية بلغ 
ساQة احلضور د¸ل املعارضة، تقريبا  75اشهر  6التحمالت اجلديدة يف 

، اQالش؟ Xٔن اكنت س>ياسة ٕارادية د¸ل احلكومة Qرب 2011الضعف د¸ل 
دفاÆر التحمالت د¸ل تقوية الربامج الس>ياس>ية ا}يل ٔ�دت ٕاىل ٔ�ن املعارضة 

من  وىل عندها ِضعف احلضور ا}يل اكن عندها يف السابق، وهذا وا¥د
  .إالجنازات د¸ل احلكومة احلالية

مث إالجناز الرابع، واملتعلق بلجنة اXٔ|القIات، دا� اXٓن ٔ�� كتجيين 
شاك¸ت، مÚال ٔ�¥د السجناء مت احلديث Qليه يف �ر�مج د¸ل اجلرمية، 
وتعرض لعقوبة ٕاضافIة، و?ت رساè ٕاىل جلنة اXٔ|القIات، ويف ¤جìع 

|رب� فIه رمسيا اXٔ|ري د¸ل اEلس إالد Sاري لق[اة الثانية طرح[ا املوضوع، و�
من ق�ل ٕادارة الق[اة ٔ�ن الرب�مج د¸ل اجلرمية ٔ�لغي وعوض برب�مج Yديد يف 
ٕاطار طلبات عروض دفاÆر التحمالت هيم ٕادماج السجناء، هذي يه 
معلية إالصالح، كنصلحو يف ٕاطار ا¥رتام اس>تقاللية إالQالم العمويم 

  .ية، كنقدرو انتظارات املغاربة ا}يل يه Ýبرية Yداوبطريقة تدرجي 
قضية إالذاQات اجلهوية، ٔ�� مjفق معك، خص وا¥د اEهود Ýبري، اح[ا 
كنحس>نو هذاك اليش تدرجييا، ولكن اEهود اXٔسايس غيمت بعد التوقIع Qىل 
عقد �ر�مج، وا}يل اح[ا عند� الزتام �ش حناولو نوقعوه هاذ الس>نة، 

لنا مقرتح، اXٓن راه اح[ا بصدد اOراسة د¸لو Qىل مس>توى  الرشكة قدمت
وزارة املالية �ش نوصلو ٕاىل صيغة، ؤ�� مjفق معك خص جمهود جامعي 

þí .  
  .شكرا

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  . شكرا لمك الس>يد الوز�ر

. السؤال املوايل موضوQه التغطية إالذاعية والتلفزية �Xٔقالمي النائية
  .سادة املس�شار�ن من الفريق ¤س>تقاليلاللكمة Xٔ¥د ال 

        : : : : 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 الرئFس

  السادة الوزراء،
  اXٔخjني املس�شارتني،
  ٕاخواين املس�شار�ن،

  الس>يد الوز�ر،
ال خيفى Qىل ٔ�¥د، وال جيادل ٔ�¥د، يف ٔ�مهية إالذاQة والتلفزة يف 

 -مع اكمل اXٔسف- ند اXٔجIال، ¢ري ٔ�ننا االتصال والتواصل وÆمنية الثقافة ع 

الزالت بعض املناطق، |اصة مهنا اجلبلية، تعاين من  21ويف عهد القرن 
  .انعدام التغطية التلفزية وإالذاعية

ف[متىن، كفريق اس>تقاليل، ٔ�ن تنكب ?ود هذه احلكومة، ؤ�ن تبصم 

مشة Qىل اXٔقل يف ÆرفIه ويف توعية ويف التواصل مع هذه الساكنة امله 
ٔ�صال، ال من حIث الطرقات، وال من حIث حىت الوعي، اليوم ٔ�طفال 
هذه املناطق، وال داعي Ýíرها، بدءا من الراشدية رشقا، ٕاىل فكIك، ٕاىل 
جرادة، ومرورا بnٔقالمي احلس>مية وÛو�ت وشفشاون، ولكها م[اطق ٔ�صبحت 

نت معزوè يف ٕاطار التواصل، سواء إالذاQات ٔ�و التلفزة، |اصة ٕاذا اك
الشامل تلتقط إالذاQات اخلارجIة خصوصا إالس>بانية، وٕاذا اكن الرشق 
يلتقط إالذاQات والتلفزة من Yرياننا اجلزاßر، فعيب Qلينا، عيب لك العيب 

  .ٔ�ن نبقى حنن مكغاربة حمرومني من ثقافjنا، من تواصلنا
هناك سؤال �ٓخر، ٔ�س�سمح مل �رد يف dسط السؤال اíي قدمه الفريق 

، ٔ�ال وهو اليوم نالحظ اهìم Yل اXٔرس ببعض اXٔفالم اليت ¤س>تقاليل
ٔ�صبحت تفسد ٔ�|الق ٔ�جIالنا، فnٔمتىن، الس>يد الوز�ر، ؤ�¨متس صادقا، ؤ�نمت 
املسؤول عن إالذاQة وعن التلفزة Ýوزارة وصية، ٔ�ن توقفوا هذه 

  .يف ٔ�¸م ¤مâjا�تاملسلسالت اليت ٔ�صبحت جتر التالمIذ، |اصة 
مفروضة وم�ا¥ة، ¢ري ٔ�ننا �متىن ٔ�ن تnٔيت هذه احلكومة الفرYة ٔ�صبحت 

لتوقف Qىل اXٔقل بعض املسلسالت اليت تثري ¤ن��اه وجتر اXٓ�ء، وحىت 
  .التالمIذ ٔ�صبحوا يت��عون هذه اXٔفالم اليت تطال وتطول مسلسالهتا

  .فnٔمتىن ٔ�ن �اكحف مجيعا }لتغطية والرتفIه
  .شكرا الس>يد الرئFس

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  . شكرا لمك الس>يد املس�شار

  .الس>يد الوز�ر، لمك اللكمة يف ٕاطار اجلواب Qىل السؤال

        ::::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 �مس احلكومةي �مس احلكومةي �مس احلكومةي �مس احلكومة
  .dسم هللا الرمحن الرحمي

ٔ�وال، جناوب Qىل السؤال الثاين، Xٔنه فعال مصاحل وزارة االتصال 
خلدمات العمومIة، سواء دارت دراسة ملنظومة القمي الوطنية يف ٕاQالن ا

اكنوا مسلسالت ٔ�و حىت �رامج، اخلالصة اكنت مؤملة وصادمة ٔ�ن عند� 
ٕاQالم معويم Qىل املس>توى القميي بوا¥د ال�س>بة Ýبرية يف اجتاه، والقمي 
الوطنية واOي�Iة وإالسالمIة واXٔ|القIة والقمي اليت تب�ت Qلهيا هاذ البالد 

د¸لها يف اجتاه �ٓخر، وهذا اكن ٔ�¥د  وا}يل يه ٔ�عطت لهاذ البالد القمي
اXٔس>باب اQالش جلnٔت }لس>يد رئFس احلكومة �ش �كون وا¥د العملية 

يف ا¥رتام Ûم }لقمي احلضارية :"اOس>تور واحض، قال. د¸ل ¤فâjاص
  .، يف اOس>تور مكjوبة، وي��غي ا¥رتاÙا"}لمملكة

 ٔ�� املغاربة ما داروش دس>تور �ش يبقى يف الرفوف، وهاذ اليش
كنقولو، املسؤولية د¸يل امجلعية العامة د¸ل الق[اة الثانية قدمت لها مذÝرة 
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  :، فهيا ثالثة النقط2013يف يونيو 

  النقطة اXٔوىل Qىل التعددية وا¥رتام تعددية الرٔ�ي والرٔ�ي اXٓخر؛ -

النقطة الثانية اXٔ|القIات، ما ميك�ش املغاربة ميولوا إالQالم ا}يل  -
هم ويف احنراف ٔ�بناهئم، هاذ اليش ٔ�� صارم فIه، ا}يل �كون س©ب يف تفكك 

اعطاه ليا القانون Qرب اEلس إالداري ٔ�و امجلعية العامة ٔ�و Qرب الهيئة العليا 
 .لالتصال السمعي البرصي

املغاربة م[فjحون، ولكن ¤نفjاح ما ÝيعنFش التطبيع مع اجلرمية، ما 
 من هاذ املنرب، وك�س>تقوي ÝيعنFش التطبيع مع قمي م[بوذة ومرفوضة، ؤ��

�مك، انì الربملانيني، �ش يدا يف يد نقولو هاذ اليش خصو يتوقف، ما 
ميك�ش ٕا�سان ¢ري م[تخب، موظف يقرر يف مصري اXٔ|الق د¸ل املغاربة، 

  .مرفوض هاذ اليش
ولكن القانون Ýيقول þ �ش تغري هاذ اليش خصك متيش Qرب هاذ 

يل كند�ر ¥اليا، وهاذ اليش ٔ�� كنقوم به يف املساþ، هاذ املساþ يه ا}
مصت، فاش كتطرحوه Qيل كنقول لمك يدي مع يدمك، Xٔن هذا هو 

  .اXٔساس
واملغاربة راه ٔ�ذÝياء، اQالش الق[اة السادسة وٕاذاQة .. .البث إالذاعي

محمد السادس يه اXٔوىل؟ ويه ا}يل فرضت ٔ�ن إالذاQات اXٔخرى تغري 
  . غاربة �غيني يش ¥اYة ك�ش>هبهمش>بكة الربامج د¸لها، امل

انت ا}يل طرحت بعض إالشاكالت، ٔ�� كنت مع الواOة، مايش مع 
الواOة د¸يل، كنت بو¥دي كنتفرج يف ٕا¥دى هاذ الق[وات وجخلت من 
رايس، ويف الغد درت اجìع يف الوزارة مع املد�رية د¸ل اOراسات، 

¢دا يوم القIامة �سnٔل لهاذ الس©ب ما �غي�ش . وطلبت دراسة من ?تني
Qىل يش ٔ�مور ا}يل اح[ا ما عند�ش فهيا اليد، ولكن كنقولو ا}لهم ٕان هذا 

هذا معطى، وها هام . م[كر، راه ما ميك�ش هاذ اليش �كون مق�ول ٕاطالقا
  . راه كFسمعوه، راه هاذ اليش Ýيت©ث

القضية د¸ل البث إالذاعي، راه اح[ا ¢اديني يف ا طط Xٔن هاذ اليش 
الس>يادة الوطنية، كنت جIت هنا س>ن�ني وحتدثت Qىل �ر�مج راه  فIه

حمطات د¸ل اOفع إالذاعي يف الشامل، الطريق السا¥يل بnٔمك\، من  7در� 
السعيدية مرورا �جلهبة، احلس>مية، ق�ل مهنا واد الو، ٕاىل تطوان، ٕاىل 

هاذ املسار بدينا فIه، وبدينا مسار ٔ�يضا يف . طنyة، القرص الصغري
  .جلنوب، اكينة م[اطق ا}يل فعال مازال دا|] يف ا ططا

  .والسالم Qليمك ورمحة هللا

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  . شكرا لمك الس>يد الوز�ر

  .اللكمة }لفريق ¤س>تقاليل يف ٕاطار التعقIب

        ::::املس�شار الس>يد محمد اXٔنصارياملس�شار الس>يد محمد اXٔنصارياملس�شار الس>يد محمد اXٔنصارياملس�شار الس>يد محمد اXٔنصاري
  .شكرا الس>يد الرئFس

  السادة الوزراء، 
  الزمIالت والزمالء،

  : وز�ر، اح[ا السؤال د¸لنا اكن ينصب Qىل ش>يûني ٔ�ساس>ينيالس>يد ال
�Oس>تور  -كام ٔ�رشمت ٕاىل ذþ-ٔ�وال الربامج، جودة الربامج وارتباطها 

  وا¥رتام القمي وكذþ التقاليد واXٔعراف لهاذ املواطنني واملواطنات؛ 
وكذþ النقطة اXٔساس>ية �ل�س>بة ٕالينا كذþ هو ٕايصال، ٔ�وال، البث 

ٕاذاعي ٔ�و تلفزي ٕاىل Qدد Ýبري من املناطق يف املغرب، وحنن  سواء اكن
  . اXٓن يف بداية اXٔلفIة الثالثة

هذا سؤال قدمي Yديد، لقد طرح[اه Qىل احلكومات املتعاق�ة، وكنا 
�سمع دامئا نفس اجلواب، ٔ�ن هناك خمططات، ٔ�ن هناك دراسات من Y�ٔل 

اطنة �عتبار ٔ�ن هذه Æاك_ الفرص يف إالQالم وٕايصا	 ٕاىل ٔ�ي مواطن ومو 
  .اخلدمة العمومIة لك املغاربة ´شارÝون يف متويلها

و�لتايل، اXٓن نؤكد لمك ٔ�ن املناطق اجلنوبية Qىل التâديد اليت يل 
رشف ¤نìء ٕا¨هيا، بدءا كام ٔ�شار زمIيل ٕاىل ذþ من فكIك ٕاىل لكها 

رمحة إالQالم اXٔقالمي احملاذية }لâدود ويف اجتاه اجلنوب الرشيق، لكها حتت 
اXٔج[يب، هذا هو اخلطر، ٕاذاQات ٔ�ج[بية تص` ق�ل ٔ�ن تضغط Qىل الزر 
يف املذ¸ع، وتعا´شك يف التلفزة بربامج تفسد ٔ�|القك وقميك ومضريك، بل 
تؤجج فIك نعرات ضد وطنك، وهذا هو اخلطر، حنارب حنن يف م[ازلنا 

  .رمغ مسامهتنا يف متويل القطب العمويم
ر، كفا� من الaم، كفا� من الوعود، �ريد معال نود، الس>يد الوز�

وتزني\ Qىل ٔ�رض الواقع ليك يالحظ املواطن ¢دا وق�ل اليوم ما تقولونه Qىل 
  . ٔ�رض الواقع لينعم ٔ�وال بربامج مفIدة وكذþ ٔ�ن تص\ ٕاىل مزن	

  .وشكرا

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  . شكرا

  .تعقIبالس>يد الوز�ر، لمك اللكمة يف ٕاطار الرد Qىل ال 

        ::::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 �مس احلكومةي �مس احلكومةي �مس احلكومةي �مس احلكومة
  .dسم هللا الرمحن الرحمي

ما قلته خبصوص موضوع البث كنت فIه دقIق، قلت جÎت ٕاىل هنا 
، وقلت ها ٔ�ش>نو عند� يف الرب�مج، اليوم كنقول لمك اXٔمور ا}يل 2012يف 

شامل، زائد حمطات Qىل مس>توى ال  7اكنت عند� يف الرب�مج ٔ�جنز�ها، 
ٓ حمطات ٔ�خرى ال يف املثال د¸ل تنالت، يف اش>توكة  يت �ها، املثال د¸ل �

Ûرس�رت ٔ�درار ٕا�اكر يف املنطقة د¸ل Ûفراوت، وقس Qىل ذþ وا¥د 
  .العدد د¸ل املناطق

 %84اXٓن Qىل مس>توى البث حبسب املعطيات الرمقية، عند� تقريبا 
، Xٔن اكينة م[اطق ج�لية 90وصلو لـ د¸ل التغطية، ا طط وهو ٔ�نه نقدو ن

صعبة، والوجود من الناحIة اOميغرافIة حمدود Yدا، ولكن رمغ ذþ من هنا 
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Qىل مس>توى البث  %90يعين الس>نة املق�] خصنا نوصلو ٕاىل  2015لـ 
  .التلفزي وإالذاعي

حمطة ا}يل يه مت  34هذا ٔ�ش>نو Ýيقjيض؟ Ýيقjيض اس�eر حوايل 
نت موضوع نقاش يف ٕاطار عقد الرب�مج، اح[ا �ل�س>بة إالحصاء د¸لها، واك

  .لنا فIه جمهودذٕالينا حمتاجون لتعبئة املوارد املالية الالزمة þí، وهذا ب
راه دول ٔ�خرى  2012وما ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�طمئنك Qليه وهو ٔ�ن �ملقارنة مع 

يه ا}يل والت �ش>تيك اXٓن من البث وتقوية اOفع عند�، دول ٔ�خرى 
، اQالش؟ Xٔنه اكنت Yاتنا بعض املناطق اليت اس>هتدفت واش>تكت م[ه

بدفع قوي، بث ٕاذاعي قوي من ?ات |ارجIة، ومت اختاذ القرار �ٓنذاك 
  .بتقوية اOفع

عند� اXٓن تعاون مع بعض اEالس اجلهوية، احبال جملس اجلهة د¸ل 
ورزازات ا}يل ٔ�عطا� ٕاحصاء شامل ؤ�¥لناه Qىل الرشكة الوطنية، والزتمت 

  . �ش ¢ادي ندرجوه يف ٕاطار عقد الرب�مج املق�ل
هاذ اXٔمر Ýيقjيض العمل Qىل س>نوات، وٕان اكن اح[ا اXٓن كنوا?و 
حتدي مرتبط �لتطور د¸ل البث الفضايئ، دا� اXٓن راه Ýميكن }لوا¥د 

¥اليا د¸ل  %96مييش }ل
ارج ويد�ر þ البث ويوصل }لناس، راه 
. ند� هنا يف البالد، راه مايش رمق سهلالتغطية د¸ل البث الفضايئ ع 

ؤ�يضا التحول حنو التلفزة الرمقية، وا}يل ¢ادي وفق خمطط ا}يل اح[ا 
  .ك�ش>تغلو فIه، هو غيâل وا¥د جزء من املشالك

  .وشكرا

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  . شكرا لمك الس>يد الوز�ر، �شكرمك Qىل مسامهتمك يف هذه اجللسة

د وز�ر العدل واحلر¸ت، والسؤال اXٔول ون�jقل لٔ س>ئ] املو?ة }لس>ي
اللكمة Xٔ¥د السادة املس�شار�ن . حول تفعيل دور مراكز الصلح والتحكمي
  .من الفريق ¤شرتايك، فليتفضل مشكورا

        ::::املس�شارة الس>يدة لطيفة الزيوايناملس�شارة الس>يدة لطيفة الزيوايناملس�شارة الس>يدة لطيفة الزيوايناملس�شارة الس>يدة لطيفة الزيواين
  .dسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Qىل ٔ�رشف املرسلني

  الس>يد الرئFس،
  زراء،السادة الو 

  الس>يدة والسادة املس�شار�ن،
  الس>يد الوز�ر، 

لقد ٔ�كد صاحب اجلالè امل` محمد السادس نرصه هللا ؤ�يده يف 
. Qىل رضورة ٕاصالح القضاء 2009يوليوز  30خطاب العرش ليوم امخلFس 

ومن مضن إالجراءات اليت ميكن ¤عìد Qلهيا لهذا إالصالح هو تفعيل 
لك ´سا�ر م[طق تطور احلياة التyارية مسطرة الصلح والتحكمي dش

  .ومس>تyدات العالقات ¤قjصادية
وقد عرف التحكمي التyاري انطالقjه بغرف التyارة والصناQة 

واخلدمات، ؤ��شûت هبا مراكز �لت�س>يق بطبيعة احلال مع وزارÆمك ووزارة 
الصناQة والتyارة والتك[ولوجIا احلديثة }لبت يف املنازQات التyارية بني 
م[�س>يب هذه الغرف، تقد�را ملا يوفره التحكمي من ضام�ت اكلرسQة 

  .وإالنصاف وق] التلكفة
وحىت يمت تنفIذ اXٔهداف املتو|اة من مراكز الصلح والتحكمي وختفIف 
العبء Qىل املتنازQني من جتار ورYال اXٔعامل، والرسQة يف البت يف 

تيجية اليت سطرهتا وزارÆمك ما يه إالسرتا :املنازQات، �سائلمك الس>يد الوز�ر
لتفعيل دور هذه املراكز واس>تغاللها �لكIفIة اليت تتطلهبا الظرفIة 

  ¤قjصادية املعارصة؟ 
  .وشكرا

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  . شكرا الس>يدة املس�شارة

  .لمك اللكمة الس>يد وز�ر العدل واحلر¸ت، تفضلوا

        ::::الس>يد املصطفى الرمIد، وز�ر العدل واحلر¸تالس>يد املصطفى الرمIد، وز�ر العدل واحلر¸تالس>يد املصطفى الرمIد، وز�ر العدل واحلر¸تالس>يد املصطفى الرمIد، وز�ر العدل واحلر¸ت
  . الرمحن الرحميdسم هللا

  الس>يدة املس�شارة، 
Qىل س©Iل التدقIق، فاملؤسسات املعمتدة Ýبدائل حلل الزناQات، عند� 
التحكمي، وعند� الوساطة، �ل�س>بة }لصلح يه اكينة يف مؤسسة الزواج، 
اكينة ٔ�يضا يف مؤسسات يعين يف ٕاطار املسطرة اجلنائية، لكن يف ٕاطار 

عند�  70-327ٕاىل  306|اصة من الفصل مقjضيات املسطرة املدنية، 
  .التحكمي مث بعد ذþ اكينة الوساطة

احلقIقة ٔ�ن اEمتعات املتقدمة، وهاذ اليش ٔ�يضا اكن يعين يف التقاليد 
واXٔعراف والعالقات إالسالمIة اكن دامئا �ركز Qىل الوساطة و�ركز Qىل 

ٔ�ن ي©ت فIه يف  التحكمي، �ركز Qىل الكIفIات اليت جتعل الزناع ال يصل ٕاىل
لٔ سف ٔ�نه Yا� وا¥د الوقت ؤ�صبحنا نnٔ|ذ فقط مبنطق البت . احملامك

القضايئ، لكن اXٓن اك�ن هناك وا¥د نقولو يقظة Yديدة لٔ |ذ �لبدائل 
ا}يل يه �جعة }لحسم يف الزناQات، وذQ þرب التحكمي والوساطة، واليت 

  .م[ذ �لطبع س>نواتمت تنظميها dشلك مjقدم يف قانون املسطرة املدنية 
وهنا ٔ�قول لمك ٔ�ن املالحظ ٔ�ن املقاوالت اXٔج[بية ملا تبغي �ش>تغل هنا 
يف بالد� �شرتط من مضن ما �شرتط التحكمي، بF- لٔ سف الشديد 
املواطنني املغاربة ينفرون من التحكمي، مع العمل ٔ�ن معوم القوانني ال تفرض 

ض طبعا هو القضاء Xٔنه التحكمي Qىل املتنازQني، اíي ميكن ٔ�ن يفر 
مؤسسة رمسية، بF- التحكمي ال ميكن اíهاب ٕاليه ٕاال يف ٕاطار اتفاق ثنايئ، 
ٕاما عند ٕا�رام اتفاق ٔ�و رشاكة معينة، وذþ، ٕاذن، ق�ل حصول الزناع ٔ�و 

معوم  -كام قلت- واملالحظ هنا . بعد حصول الزناع يؤول اXٔمر ٕاىل التحكمي
  . �ن املغاربة ال يلجؤون ٕاال قليال }لتحكمياملقاوالت املغربية واملتعاقد

�لطبع حسب املعطيات املتوفرة Oينا، فٕان التحكمي ٔ�يضا يف البØان 
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املتقدمة مر من هاذ املر¥] احلرYة، ٔ�ي ٔ�نه مل  �كن يلتجئ الناس ٕاليه، 
¥ل املنازQات �لوسائل  -كام قلنا- ولكن مع التوعية، مع يعين ان�شار ثقافة 

اح[ا . Æك́رس ٔ�ولوية التحكمي والوساطة يف القوانني ويف املامرسةالبدي] مت 
اXٓن عند� قانون Ùم، وي��غي ٔ�ن نتعاون Qىل تفعي\ والتوعية مبقjضياته 

  .حىت يصبح التحكمي والوساطة ٔ�¥د ٔ�مه الوسائل لفض الزناQات
  .شكرا

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  . شكرا لمك الس>يد الوز�ر

  .س�شارةامل  þ اللكمة اXٔس>تاذة

        ::::لطيفة الزيواينلطيفة الزيواينلطيفة الزيواينلطيفة الزيواين    املس�شارة الس>يدةاملس�شارة الس>يدةاملس�شارة الس>يدةاملس�شارة الس>يدة
  .شكرا الس>يد الرئFس

ما كنختلفش معمك يف بعض النقط اليت تطرقمت لها، كنعرفو بnٔن التحكمي 
اجلريان، Ýيلجؤوا  هو موروث عند� يف الثقافة الشعبية د¸لنا، Ýيلجؤوا 	

ام] 	 اXٔزواج، ٕاىل ¢ري ذþ، ولكن اح[ا ابغينا نnٔصلوه حىت يف املع
اOول ا}يل س>بقjنا يف  التyارية، وابغينا نوصلو }لمس>توى ا}يل وصلت 	

هاذ اEال، Xٔن كنعرفو ٔ�نه Ýيخفف الضغط Qىل احملامك وكنعرفو مجيعا ٔ�ن 
اك�ن �ل�س>بة }لمâامك التyارية اك�ن ثالثة، ¤س>تû[افIة واكينة مخسة 

اطر، وكنعرفو ابتدائية، هذا Ýيد�ر وا¥د الضغط وÝيكون طول د¸ل املس
ٔ�نه املس�مثر الوقت عندو مثن د¸لو، |اصة املس�مثر�ن ا}يل Ýيجيو من |ارج 

  .املغرب خصهم ¸|ذوا وا¥د الصورة Qىل املغرب ا}يل Æكون يه جIدة
وتتعرفوا ٔ�ن ¤س�eر ما ÝيبغFش انتظارية، وكنعرفو ٔ�ن Qدد من 

كتعرفو احملامك املس�مثر�ن يتحولون يعين مع طول املساطر، والضغط ا}يل 
Ýيتحولوا ٕاىل جمرمني، Xٔن كتويل عندمه قروض، كتويل عندمه فوائد، ٕاىل 
¢ري ذþ، اح[ا تفاد¸ لهاذ اليش ابغينا منش>يو يف هاذ املسèٔn، وا}يل 
كنطالبو، الس>يد الوز�ر، ٔ�نه يعين ٔ�ن تتضافر اجلهود �ش �رفعو من 

و ٔ�ن الهيئات امللكفة مس>توى ٔ�داء هاذ الهيئة انتاع التحكمي، |اصة كنعرف
�لتحكمي ال Æرىق ٕاىل مس>توى اOور املطلوب، ؤ�ن التلكفة د¸ل احملمكني 
ٔ�حIا� Æكون �هظة، والبد من ٕا¥داث مقرات، الس>يد الوز�ر، لعقد 
Yلسات التحكمي، Xٔن كنعرفو احبال دا� ٕاىل امشF[ا ملرا�ش غرفة التyارة 

Yلسات د¸ل التحكمي، ولكن  والصناQة كتوفر Qىل قاQة، Ýميكن فهيا عقد
�ل�س>بة لغرف ٔ�خرى ما عندهاش هاذ إالماكنية، Ýيضطروا ميش>يو �كريو، 

  .ٕاذن ذاك التاجر وال املس�مثر كتكون Qليه وا¥د النفقات
ٕاذن هاذ النفقات وهاذ إالÝراهات ا}يل اكينة وهاذ الضغط ا}يل Qىل 

ون يعين Ýينظم هاذ احملامك، كنطلب �ش �كون وا¥د القانون تنظميي ا}يل �ك
املسائل اكم]، و�كون ٔ�يضا التحسFس Xٔن كنعرفو ٔ�ن اك�ن النص هو 

  موYه ٕاىل رئFس جلنة التحكمي، ماذا عن اXٔعضاء املكونني }لجنة التحكمي؟
خصنا وا¥د النص تنظميي، الس>يد الوز�ر، �ش ينظم هاذ العملية 

ٔ�ثناء صيا¢ة العقود،  اكم]، و�كون دقIق ؤ�يضا ٕالزامIة إالشارة ٕاىل التحكمي
Xٔن ميل Ýمييش يش وا¥د يصيغ عقد خص Æكون وا¥د إاللزامIة Qىل اXٔقل 
´شريوا 	، ا}يل ابغى يلتجئ }لتحكمي يلتجئ، ا}يل ما ابغاش يلتجئ عندو 
احلرية، ولكن Qىل اXٔقل كتكون ٕالزامIة يف التحر�ر د¸ل العقد �ش ميكن 

  . لوز�رلنا نطورو، والبد من التحسFس، الس>يد ا
  .وشكرا

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  . شكرا }لس>يد املس�شارة

  .الس>يد وز�ر العدل واحلر¸ت، لمك اللكمة

        ::::الس>يد وز�ر العدل واحلر¸تالس>يد وز�ر العدل واحلر¸تالس>يد وز�ر العدل واحلر¸تالس>يد وز�ر العدل واحلر¸ت
  الس>يدة املس�شارة، 

ٔ�ؤكد ٔ�ن Oينا قانون، وهاذ القانون Ùم، وي©ت يف تفاصيل التفاصيل 
كن ٔ�ن نذهب؟ املتعلقة �لتحكمي والوساطة، فقط السؤال هو ٕاىل ٔ��ن مي

مÚال راه مطروح النقاش عند� يف ٕاطار ال�شارÝية دا�ر�هنا مع الرشكة 
اOولية }لمتويل التابعة }لبنك اOويل، ؤ�يضا املركز اOويل }لوساطة والتحكمي 

واش ميكن ٔ�نه : املوجود مقره �Oار البيضاء، مطروح Qلينا السؤال التايل
ة مبقjضاها يصبح القايض من ¢ري جنيبو مقjضيات مÚال يف مدونة التyار 

  املمكن ٔ�ن ي©ت ٕاال بعد ٔ�ن �كون هناك حماوè صلح ٔ�و يش ¥اYة؟
لكن هاذ اليش اصعيب، Xٔننا ٕاىل اشرتطناه م[ذ البداية قد �كون س©�ا 
يف تnٔ|ري القضا¸، Xٔن هاذ اليش خصو ي�سجم مع اíهنية د¸ل املغاربة، 

 2.10.84من ظهري  18فصل Xٔنك تعلمني وكام تعلمون عند� مÚال ال
املتعلق حبوادث السري اíي ´شرتط ٔ�نه ال ميكن رفع دعوى ٔ�مام حممكة 
قضا¸ حوادث السري ٕاال بعد يعين ¤لتyاء ٕاىل رشكة التnٔمني، لن حيدث 
ٕاال ٔ�ن يقع صلح، واصبح هذاك النص عبء، ويف اXٔ|ري اعتربه القضاء 

  . يعين ما هواش رشط الزم لرفع اOعوى
معلوم ٔ�نه  ،ٔ�يضا الصلح ا}يل اك�ن عند� يف العالقات الزوجIة عند�

احملمكة ال ميكن ٔ�ن ت©ت يف التطليق ٕاال ٕاذا اكن حماوè الصلح، ٔ��ساءل ٕاىل 
ٔ�ي ¥د اس>تطعنا حنن املغاربة ٔ�ننا نفعلو م�دٔ� الصلح، ؤ�ننا ا�كونو اشوية 

  ... م�ساحمني، ؤ�ن ؤ�ن
 النقل احلريف ملقjضات فٕاذن كندرسو يف هاذ اليش يف ٕاطار مايش

 èى الغري وحماوO موجودة عند دول ٔ�خرى، ولكن يف ٕاطار يعين ٕادراك ما
ٕاجياد البÎFة يعين املالمئة ا}يل يه خصها Æكون بÎFة قادرة Qىل اس�Iعاب هاذ 

  .اليش ا}يل كنتلكمو Qليه
  .شكرا

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  .شكرا لمك

�رد يف التقار�ر  ئية بناء Qىل ماالسؤال الثاين موضوQه املتابعات القضا
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اللكمة Xٔ¥د السادة املس�شار�ن  .اXٔولية اليت تنجزها احملامك املالية اجلهوية
  .من الفريق اOس>توري، فليتفضل مشكورا

        ::::عبد الرحمي العاليفعبد الرحمي العاليفعبد الرحمي العاليفعبد الرحمي العاليف    املس�شار الس>يداملس�شار الس>يداملس�شار الس>يداملس�شار الس>يد
  .شكرا الس>يد الرئFس

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

  الس>يد الوز�ر، 
تنجز احملامك املالية اجلهوية تقار�ر �سyل فهيا املالحظات حول تدبري 
املرافق واملؤسسات العمومIة وامجلاQات الرتابية، وتعلمون، الس>يد الوز�ر، 
ٔ�ن القانون املتعلق مبدونة احملامك ينظم مرا¥ل ومساطر تدرج التقار�ر انطالقا 

ن حق الواجب وإاليضاح من ٕاجنازها، مرورا �لتnٔديبات وا الفات، مع ضام
ل ٓمر�ن �لرصف، وحق ¤س>تû[اف والطعن يف قرارات احملامك املالية، ٕاىل 

يف  111ما تتطلبه مسطرة إال¥اè ٕاىل وز�ر العدل حسب م[طوق املادة 
  .¥اè وجود خمالفات Æرتقي ٕاىل الطابع اجلنايئ

 لك[نا، الس>يد الوز�ر، نالحظ اليوم اس>تغالال س>ياس>يا واحضا لبعض
التقار�ر، حIث تnٔيت ?ات س>ياس>ية ٔ�و مدنية، وبناء Qىل التقار�ر اXٔولية 
وق�ل اكìل وٕامتام املساطر املنصوص Qلهيا يف القانون، وتقدم dشاكوى Oى 
احملامك، فjق�ل احملامك هذه الشاك¸ت وحترك مسطرة املتابعة، وقد حيدث ٔ�ن 

Qدم ٕا¥اè امللف Qىل  يقرر اEلس اجلهوي }لمâاس>بات ٔ�و احملمكة املالية
وزارة العدل نظرا لعدم توفر رشط اXٔفعال اجلنائية، و�لتايل حيدث هناك 

  .تناقض صارخ يف القرارات القضائية
  Ýيف س>توا?ون، الس>يد الوز�ر، هذا التناقض؟

  .شكرا

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  .لمك اللكمة الس>يد وز�ر العدل واحلر¸ت

        ::::الس>يد وز�ر العدل واحلر¸تالس>يد وز�ر العدل واحلر¸تالس>يد وز�ر العدل واحلر¸تالس>يد وز�ر العدل واحلر¸ت
  يد املس�شار، الس> 

ف> تفضلمت به لFس هناك ٔ�ي تناقض، و�لطبع هذا مع العمل ٔ�نين ال Q�ٔمل 
  .ٔ�ن هناك ¥االت يعين مت توجهيها Qىل هاذ الصيغة اليت تفضلمت هبا

ٔ�قول لFس هناك متت تناقض، ملاذا؟ Xٔن اEلس اQXٔىل }لحسا�ت، 
�ر، ٔ�� معمك يف ٔ�ن سواء يعين Qىل مس>توى اجلهة ٔ�و ¢ريها، يقوم ٕ�جناز تقار 

اEلس اQXٔىل }لحسا�ت يلتجئ ٕاىل مساطر ي�Iح فهيا فرصة حق اOفاع 
  .}لمعين �Xٔمر وبعد ذþ يصوغ يعين تقر�ره

حييل الوÝيل العام ٕاذا رٔ�ى ٔ�ن هناك و?ا ملتابعة  111ويف ٕاطار الفصل 
يابة خشص ما، حييل التقر�ر Qىل وز�ر العدل اíي حيي\ ٔ�وتوماتيكIا Qىل الن 

العامة، لكن لFس هناك ما مينع النيابة العامة من ٔ�ن تضع يدها Qىل ٔ�ي 
ملف dشلك م�ارش، سواء اكن اXٔمر يعين تقر�را من تقار�ر اEلس اQXٔىل 

}لحسا�ت ٔ�م ال، سواء اكن التقر�ر يعين يف بدايته ٔ�م هنايته، ملاذا؟ Xٔن لك 
  .مبا Æراه مالمئا سلطة مس>تق] عن ٔ�خرى، لك سلطة تقيض وتد�ر شnٔهنا

وþí، ما ال ميكن ٔ�ن نق�\ هو ٔ�ن �كون التnٔثري Qىل القضاء، هذا ٔ�مر 
مرفوض، ولكن ٕاذا اقjنعت النيابة العامة �ملوقف، وبعد ذþ سا�رها 

ولكن القضاء بوشاية من ?ة لFست ?ة قضائية، لFست ?ة تنفIذية، 
رقل ٔ�ي مسار من نفرتضو مÚال مجعية ٔ�و يش ¥اYة، ف[حن ال ميكن ٔ�ن نع

املسارات اليت ٔ�عطاها املرشع }لجهات املعنية، ا}يل يه النيابة العامة ٔ�و 
¢ريها يف املتابعة، Xٔنه كام تعلمون وز�ر العدل ما عندوش احلق يقول }لنيابة 
العامة ما ÛبعFش هذا، ٔ�و حفظي امللف ضد هذا، ما عندوش هاذ احلق 

  .مطلقا، وال نفع\
ل لمك بnٔن املوضوع فIه دقائق، وفIه يعين تفاصيل، مسحوا يل نقو إاذن، 

  .ٔ�رجو ٔ�ن Æكون الرساè قد وصلت Qىل الوYه املطلوب
  .وشكرا

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  .لمك اللكمة احلاج العاليف. شكرا لمك الس>يد الوز�ر

        ::::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 Qىل جوا�مك

هيدد اس>تقرار اEمتعات، �لنظر ٕاىل ما ينجم من الطبيعي ٔ�ن الفساد 
عنه من تقدم الثقة يف املؤسسات والقانون، وما يؤدي ٕاليه من ٕافراغ لك 

  .خمططات إالصالح والتمنية من حمتواها ن�yIة Æراجع س>يادة القانون
فدور القضاء يف ماكحفة جرامئ الفساد يبقى Ùام، ويرتاوح بني اOور 

ردع اخلاص، من |الل احملاس>بة والعقاب واسرتداد العال= املمتثل يف ال
ولعل الشعار اíي . اXٔموال، وبني اOور الوقايئ املمتثل يف الردع العام

  .رفعته احلكومة هو حماربة الفساد وربط املسؤولية �حملاس>بة
وQليه، ٔ�قول لمك، الس>يد الوز�ر احملرتم، Ýيف تتعامل احلكومة مع 

لس اامك املالية واEلس اQXٔىل }لحسا�ت وتقار�ر اEالتقار�ر الصادرة عن احمل
  اجلهوية }لحسا�ت؟

وما يه الضام�ت القانونية اليت توفرها اOوè حىت ال Æكون هناك 
  انتقائية يف ت` املتابعات؟ 

  .شكرا

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  .لمك اللكمة، الس>يد الوز�ر، ٕان ٔ�ردمت الرد Qىل التعقIب

        ::::احلر¸تاحلر¸تاحلر¸تاحلر¸تالس>يد وز�ر العدل و الس>يد وز�ر العدل و الس>يد وز�ر العدل و الس>يد وز�ر العدل و 
ٕاذن هذي ٔ�س>ئ] Yديدة، يتقدم هبا الس>يد املس�شار، و	 احلق يف 
. ذþ، ومن واجيب ٔ�ن ٔ�جIب، لكن هناك سؤال �ٓخر يف نفس املوضوع

ٕاذن، سوف نرتك اEال }لفريق املعين �لسؤال املوايل، وسوف �كون 
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 اجلواب شامال �ل�س>بة ٕاليمك، و�ل�س>بة ملا سjFفضل به الس>يد املس�شار ٔ�و
  . املس�شارة اíي سjFقدم �لسؤال التايل

  .وشكرا

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
 èىل }لحسا�ت احملاQXٔلس اEه تفعيل تقار�ر اQالسؤال الثالث، موضو

اللكمة Xٔ¥د السادة املس�شار�ن من . Qىل ٔ�نظار وزارة العدل واحلر¸ت
  .فريق اXٔصاè واملعارصة، تفضلوا

        ::::املس�شار الس>يد ٔ�محد العاطفياملس�شار الس>يد ٔ�محد العاطفياملس�شار الس>يد ٔ�محد العاطفياملس�شار الس>يد ٔ�محد العاطفي
  .شكرا الس>يد الرئFس

  الس>يدÛن املس�شارÛن،
  ٕاخواين املس�شار�ن،

  السادة الوزراء،
Æك�يس تقار�ر اEلس اQXٔىل }لحسا�ت ٔ�مهية �لغة يف الوقوف Qىل 
بعض حقائق ال�س>يري إالداري واملايل }لشnٔن العام، واXٔمه يف هذه التقار�ر 

مسؤولني عن ¤خjالالت، لFس هو املتابعات، سواء اجلنائية ٔ�و إالدارية }ل 
بقدر ما هو تزنيل التوصيات الواردة يف هذه التقار�ر Qىل ٔ�رض الواقع، مبا 
´سامه يف حتسني معل إالدارات العمومIة، وÆك́رس الشفافIة واحملاس>بة، 
وا¨هنوض بنظام احلاكمة، وحماربة الفساد، وتعز�ز س>يادة القانون يف Qالقة 

  .س>ياسات العمومIةاملواطن �Oوè، ويف تنفIذ ال 
ما مnٓل توصيات تقار�ر اEلس  :يف هذا الس>ياق، �سائلمك الس>يد الوز�ر

اQXٔىل }لحسا�ت؟ ما اíي قامت به احلكومة من Y�ٔل ت��ع توصيات 
  التقر�ر اXٔ|ري }لمyلس اQXٔىل }لحسا�ت؟ 

  .شكرا الس>يد الرئFس

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  . شكرا لمك الس>يد املس�شار

  ...�ر، لمك اللكمة يف ٕاطارالس>يد الوز

        ::::الس>يد وز�ر العدل واحلر¸تالس>يد وز�ر العدل واحلر¸تالس>يد وز�ر العدل واحلر¸تالس>يد وز�ر العدل واحلر¸ت
Qىل لك ¥ال هناك مشلك يتعلق بتدبري العالقة بني الربملان وبني 
احلكومة يف مÚل هذه اXٔمور، Xٔنه لFس مق�وال ٔ�ن �كون السؤال يتyه ٕاىل 

وQليه، �سائلمك، الس>يد الوز�ر، عن التدابري وإالجراءات اليت : ما ييل

ذوهنا jىل }لحسا�ت، س�QXٔلس اEقصد تفعيل التقار�ر الصادرة عن ا

  وذþ يف اXٔحوال اليت يمت فهيا اك�شاف وجود ٔ�فعال ذات صفة جرمIة؟
السؤال كام طرح شفو¸، ٕاذن، حييد عن م[طوق السؤال الكjايب، 

  .ولكن مع ذþ سnٔجIبمك

  حرضات السادة املس�شار�ن،
  الس>يدات املس�شارات،

QXٔلس اEىل ٕاذن، اQموال العامة وXٔىل اQ دور رقايب 	ىل }لحسا�ت 
الفاQلني يف القطاع العمويم، و�لتايل يقوم ٕ�جناز هذه الرقابة Qرب مجموQة من 

  .اXٓليات ولعل ٔ�مهها يه التقار�ر
التقار�ر يرتتب عهنا، حI- �كون هناك سوء تدبري ال يصل ٕاىل الطابع 

صفjه حممكة مالية، ويصدر ٔ�حاكما اجلريم، يرتتب عهنا املساءè ٔ�مامه ب 
  .�لغرامة ؤ�يضا �سرتYاع اXٔموال اليت يعترب ٔ�هنا مت هنهبا

4نيا، يقوم مبراس] اجلهات إالدارية املرشفة Qىل املوظف اíي �كون 
  .قد ٔ�|ل بواج�اته املذÝورة

يعطي  111ٔ�يضا، وهذا حتدثنا مع الس>يد املس�شار dشnٔنه، الفصل 
ووز�ر العدل حييل Qىل النيابة  ،يل Qىل وز�ر العدل}لوÝيل العام ٔ�ن حي 

وزارة العدل واحلر¸ت، . العامة ٕاذا تعلق اXٔمر مب
الفات ذات طابع جريم
وم[ذ ٔ�ن حتملت هذه املسؤولية الثقI]، ٔ�صبحنا نقوم بدور� بدراسة هذه 
 التقار�ر وحنيل ما �راه يعين فIه خمالفات جرمIة Qىل النيابة العامة حىت لو مل

  .Æ111كن إال¥اè يف ٕاطار الفصل 
�لطبع حI- يتعلق اXٔمر مبا تفضلمت به يف سؤالمك الشفوي من جتاوزات 
}لقانون، اEلس اQXٔىل }لحسا�ت يبدي و?ة نظره، من الالزم Qىل اكفة 
إالدارات ٔ�ن تقرٔ� وتعيد قراءة النص د¸ل التوصيات ليك تقوم Q�ٕادة ÆرتFب 

  .ٔ�داهئا Qىل ضوهئا
Úال، اح[ا يف وزارة العدل واحلر¸ت دعوت اEلس اQXٔىل احلسا�ت م 

�ش يقوم بوا¥د ¤فâjاص }لتحصيل، ومشكورا اEلس اQXٔىل 
، واس>تفد� م[ه، 2014ٕاىل  93}لحسا�ت قام بدراسة التحصيل عند� من 

واXٓن �ش>تغل من Y�ٔل ٔ�ن نصلح اكفة ¤خjالالت ا}يل يه اكينة يف ٔ�داء 
  .ل واحلر¸ت يف موضوع التحصيلوزارة العد

وس>يكون شÎFا ¢ري مق�ول ٕاذا اكنت هناك ٕادارات ٔ�و جامQات تتعامل 
مع تقار�ر اEلس اQXٔىل }لحسا�ت بنوع من Qدم ¤كرتاث ٔ�و Qدم ¤ن��اه 
و¤هìم، هذه ٔ�ش>ياء ال تليق �لنyاQة إالدارية، وال تليق �ملرفق العمويم 

  .ده يف بالد�الرش>يد اíي ي��غي ٔ�ن نعمت

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  . شكرا

  .فريق اXٔصاè واملعارصة، تفضل ٔ�س>تاذ

        ::::املس�شار الس>يد ٔ�محد العاطفياملس�شار الس>يد ٔ�محد العاطفياملس�شار الس>يد ٔ�محد العاطفياملس�شار الس>يد ٔ�محد العاطفي
  .شكرا الس>يد الرئFس

ك�شكروك الس>يد الوز�ر، ولكن حنملمك املسؤولية، الس>يد وز�ر العدل 
 واحلر¸ت، مسؤولية اكم] �عتبارمك رئFسا }لنيابة العامة يف تفعيل مضامني

التقار�ر الصادرة عن اEلس اQXٔىل }لحسا�ت وعرضها Qىل القضاء، الس>> 
، وصدور تقار�ر 2012بعد صدور التقر�ر الس>نوي }لمyلس اQXٔىل لس>نة 

?وية وما حتبل به من اخjالالت ال جتد طريقها حنو املتابعة القضائية، 
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ا وهذا �كون ٔ�مام مسؤولية وزارة العدل واحلر¸ت يف خشص وز�ره
�عتبارها سلطة تنفIذية، مطالبة بتحريك املتابعة جتاه هذه ¤خjالالت من 

  .Y�ٔل ٔ�ن تضفي Qىل تقار�ر اEلس اQXٔىل }لحسا�ت الصيغة التنفIذية
4نيا، ٕاذا اكنت وزارة العدل واحلر¸ت قد حرÝت مسطرة املتابعة يف 

اEلس حق Qدد من املسؤولني عن املؤسسات العمومIة بعد صدور تقار�ر 
اQXٔىل }لحسا�ت، وبناء Qىل مضامIهنا فٕان القانون ال يلزم بتحريك املتابعة 
يف حق لك مؤسسة تعرض لها اEلس اQXٔىل }لحسا�ت يف طريقه، لتظل 

ال سلطة تنفIذية يف العالقة بتقار�ر لوز�ر العدل واحلر¸ت سلطة تقد�رية 
ن ¤نتقائية يف معل اEلس اQXٔىل }لحسا�ت، وٕاذا اكن البعض يتâدث ع

  .اEلس اQXٔىل }لحسا�ت وامللفات اليت يفjح dشnٔهنا حتقIقا
4لثا، جتدر املالحظة ٕاىل ٔ�ن اOس>تور املغريب ٕاذا اكن قد حرص Ùمة 
اEلس اQXٔىل }لحسا�ت يف جمرد وصف ¤خjالالت اليت �رصدها بعد 

ا ´سمى مراق�ة طرق ؤ�وYه رصف املال العام دون ٔ�ن �ربط اEلس مب
اíي يتâدث عن اEالس  149، وY�ٔل ذþ يف الفصل ةاملتابعة القضائي

}لحسا�ت، واليت تتوىل Ùمة مراق�ة حسا�ت اجلهات وامجلاQات  ةاجلهوي
الرتابية اXٔخرى وهيئاهتا وÝيفIة قIاÙا بتدبري شؤوهنا، حIث نص Qىل هذه 

  .املؤسسات الرتابية، تعاقب عند ¤قjضاء
  .الرئFس وشكرا الس>يد

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
الس>يد وز�ر العدل، لمك اللكمة يف ٕاطار الرد . شكرا الس>يد املس�شار

  .Qىل التعقIب

        ::::الس>يد وز�ر العدل واحلر¸تالس>يد وز�ر العدل واحلر¸تالس>يد وز�ر العدل واحلر¸تالس>يد وز�ر العدل واحلر¸ت
ٕاذن، الس>يد املس�شار احملرتم، تفضلمت �لقول بnٔنه لFس لك ما ورد يف 

Xٔن هذه تقار�ر اEلس اQXٔىل }لحسا�ت قابل لٕال¥اQ èىل القضاء، نظرا 
التقار�ر تتضمن معطيات هتم ¤خjالل التدبريي ذي الطبيعة إالدارية اليت 
ي��غي ÆرتFب جزاءات ٕادارية، ويف ٔ�سوء اXٔحوال جزاءات مالية، مjفقني، 

þوي��غي ٔ�ن يعمل امجليع ذ.  
املس>توى الثاين هو يف بعض التقار�ر، Æكون هناك اخjالالت ذات 

 jن فهيا خرق ملقXٔ ،ٔن طابع جريمnضيات القانون اجلنايئ، قلنا ونقول ب
الس>يد الوÝيل العام Oى اEلس اQXٔىل }لحسا�ت حييل يف ٕاطار الفصل 

111.  
ٔ�ؤكد لمك هنا و}لرٔ�ي العام ٔ�نه مل حيصل ٔ�بدا ٔ�ن ملفا من امللفات اليت 
ٔ�¥الها الوÝيل العام Oى اEلس اQXٔىل }لحسا�ت، يعين مكÚت Oى 

ساQة، ؤ�قول لمك ٔ�� ما كنقرهاش حىت،  24ل من ماكتب وزارة العدل ٔ�ق
ما عندي حىت يش سلطة تقد�رية فهيا حىت، يعين جمرد ما كتجي كنحيلوها 

  .والسالم، Xٔن هذا هو القانون
ٔ�� مjفق وال ما مjفقش، نقراها وال ما نقرهاش، نفهمها وال ما 

نفهمهاش، هذا ٔ�مر ¢ري ذي قمية، هذي ٔ�مانة Yات وخصها متيش، 
ناس>بة اح[ا يف املسطرة اجلاية ¢ادي ند�رو بnٔن اEلس اQXٔىل }لحسا�ت �مل 

  .حييل م�ارشة Qىل احملامك، �ش نتفقو
ٕاذن، ما اكي�ش وال ملف وا¥د ترصف[ا فIه و|ليناه ٔ�و يعين تباطnٔ� يف 

  .إال¥اè د¸لو
اXٔمر الثاين، وهو ٔ�ننا نبحث حنن، وهذي ٔ�مور Yات مع هذه 

اEلس اQXٔىل }لحسا�ت، هل هناك بعض التقار�ر  احلكومة، يف تقار�ر
ا}يل فهيا يش خمالفات؟ وٕاذا ما تبني حنيل، ؤ�قول لمك حنيل، ٕاىل ٔ�نمت، ٔ�قولها 
}لجميع، ٕاىل �ن لمك يش تقر�ر وا¥د من التقار�ر ا}يل صدرت هاذ 
الس>نوات فهيا اخjالالت متس �لقانون اجلنايئ وما ¥لناهاش تفضلوا 

ٔ�ما ٔ�ن تقولوا حنملمك املسؤولية، حتملنا مسؤولية ماذا؟ هل حIلوها Qلينا، 
  .؟ ال111ختلينا عن ٔ�داء واج�نا يف ٕا¥اè ما حيال يف ٕاطار الفصل 

  .هل ختلينا عن مسؤولي�[ا يف ٕا¥اè ٔ�ش>ياء اك�شف[اها حنن؟ ال
هل تقدممت لنا مبلف وا¥د مما 	 Qالقة بتقار�ر اEلس اQXٔىل 

  .ار، وقلنا لمك ال؟ ما اكي�ش هاذ اليش}لحسا�ت، الس>يد املس�ش
ٕاذن، نتحمل املسؤولية عن ماذا؟ هذا هو السؤال اíي ي��غي ٔ�ن 

  .جتيبوا Qليه
  .شكرا

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  .شكرا لمك الس>يد الوز�ر، شكرا Qىل مسامهتمك يف هذه اجللسة املباركة

اب ون�jقل ٕاىل السؤال املوYه ٕاىل الس>يد وز�ر التعمري وٕاQداد الرت 
اللكمة Xٔ¥د السادة املس�شار�ن من . الوطين، حول التخطيط احلرضي

فريق اXٔصاè واملعارصة، فليتفضل ٔ�¥د السادة املس�شار�ن لتقدمي السؤال، 
  .اXٔس>تاذ شكIل تفضل

        ::::املس�شار الس>يد Qابد شكIلاملس�شار الس>يد Qابد شكIلاملس�شار الس>يد Qابد شكIلاملس�شار الس>يد Qابد شكIل
  الس>يدة والسادة الوزراء،

  اXٔخت وإالخوان املس�شار�ن،
  الس>يد الوز�ر،

كام نعمل مجيعا ٔ�ن مس>تق�ل املغرب رهني مبدى قدرة مدنه ٔ�نمت تعلمون 
Qىل إالدماج الفعيل للك رشاحئه ¤جìعية، وذþ انطالقا من تلبية 

  . احلاجIات Qىل مس>توى السكن، الب�Iات التحتية، التعلمي
ٔ�ما Qىل مس>توى التمنية ¤قjصادية، فاEال احلرضي ٔ�صبح وسطا 

، ٕاذ ٔ�ن اس>تقطاب ¤س�eرات �لك ٔ�نواعها }لمنافسة ¤قjصادية العاملية
  .رهني مبدى تnٔهيل املغرب ملدنه والتحمك املعقلن يف توس>يعه

فالتحرض ¢ري احملمك، مث التضخم الساكين اíي عرفه املغرب م[ذ 
النصف اXٔ|ري من القرن املايض قد جر معه العديد من املشالك، وجعل 

املس>تو¸ت، ٕاضافة ٕاىل ٔ�هنا مدنه تعاين من مظاهر ¤خjالل Qىل مجيع 
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ٔ�صبحت جتسد واقع الت
لف يف خمتلف متظهراته الثقافIة والس>ياس>ية 
  .و¤قjصادية و¤جìعية

ومن هنا، �سائلمك، الس>يد الوز�ر، عن مدى مواÝبة وزارÆمك لتحقIق 
  Æمنية معرانية مس>تدامة؟ 

  .وشكرا مس>بقا

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  . شكرا لمك الس>يد املس�شار

 اللكمة، الس>يد وز�ر التعمري وٕاQداد الرتاب الوطين، لٕالYابة Qىل لمك
        .السؤال، تفضلوا

  ::::الس>يد حمند العنرص، وز�ر التعمري وٕاQداد الرتاب الوطينالس>يد حمند العنرص، وز�ر التعمري وٕاQداد الرتاب الوطينالس>يد حمند العنرص، وز�ر التعمري وٕاQداد الرتاب الوطينالس>يد حمند العنرص، وز�ر التعمري وٕاQداد الرتاب الوطين
  .شكرا الس>يد الرئFس

  الس>يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
  الس>يد املس�شار احملرتم،

. طلقات ا}يل امشjFو مهنأ�� يف احلقIقة ما ميكن يل ٕاال نتفق من املن
اليوم، البد، وهذا واقع وطين، نعرتفو بnٔن املدن ٔ�صبحت ت�[اىم dرسQة، 
ؤ�حسن دليل ميكن لنا �شوفوه ¢ري ال�س>بة د¸ل الساكنة القروية واحلرضية 

س>نة واليوم، واOراسات لكها تتقول بnٔن يف  30س>نة ق�ل  40يعين ق�ل 
ن د¸ل الساكنة احلرضية ¢ادي رمبا ال�س>بة د¸ل ا¨متد 2030ٔ�فق س>نة 

، هذا يعين ماذا؟ يعين ٔ�ن فعال البد من مواÝبة، مايش ¢ري %75يفوق 
  .املواÝبة، من ¤س��اقIة د¸ل هاذ ا¨منو امل�سارع للك املدن و}لحوارض

املسèٔn الثانية ا}يل كذþ ما كنختلفوشاي فهيا، وهو ٔ�ن املدينة يه 
يف املغرب و¢ري املغرب، مÚال نعطي  م[بع }لرثوات، اليوم يعين هذا واحض

 40¢ري مÚال د¸ل دراسة مؤخرا يف فر�سا ٔ�ن املدن الكربى �سامه مبا بني 
من القمية املضافة دا|ل إالقلمي، واملغرب هو الشك ٔ�ن فIه نفس  %50و

  . يعين اXٔرقام
ٕاذن، هنا البد ٔ�ن هاذ اليش لكو تيحمت Qلينا مايش ¢ري نبقاو ف> نقوم 

كتخطيط اس��ايق وكتحضري }لمyاالت والفضاءات د¸ل السكن، به يعين 
د¸ل ا�Xٔشطة ¤قjصادية و¤جìعية، التجهزيات يعين العمومIة، بل ٔ�ن 

  .نذهب ٕاىل ٔ�بعد من هذا، وهذا ما �ش>تغل Qليه اXٓن
ٔ�وال، هو ٔ�ن ا�كونو Yاهز�ن �لو4ئق د¸ل التعمري، Xٔن يه ا}يل ¢ادي 

ادي ميكن لها حتد من ذاك ¤ن�شار اXٔفقي ¢ري Æكون مرجع، ويه ا}يل ¢
املعقلن د¸ل املدن د¸لنا ا}يل تFمت فIه الهدر د¸ل املوارد اXٔرضية، الهدر 

þة، ٕاىل ¢ري ذIûد¸ل املوارد املائية، ا اطر البي .  
لكن ٔ�صبح اXٓن بفعل هاذ اليش هذا من الرضوري، وهذا هو اجليل 

، من الرضوري ٔ�ن ال نnٔ|ذ بعني ¤عتبار اíي �ش>تغل Qليه من ا ططات
راه ما كتبقاشاي ٕاال املدينة ٔ�و املركز، بل ٔ�ن نnٔ|ذ احمليط �لك، Xٔن املدينة 

القشابة، وكتوسع Qىل ) تُمزق(يف ذيك القشابة د¸لها، البد ٔ�هنا ك�رشك 

فضاء �ٓخر ا}يل ٕاىل ما ا|ذيناشاي بعني ¤عتبار التخطيط، مفعناه ٔ�ن 
  .س>نyد نفس مشالك

ولهذا، هاذو هام لكها ٔ�جIال، وراه وا¥د العدد د¸ل مشاريع القوانني 
بدٔ�ت يعين تnٔيت ٕاىل الربملان، وحنن �ش>تغل كذQ þىل ٕاطارات ٔ�خرى 

  .ومشاريع ٔ�خرى اليت س>نقوم هبا ٕان شاء هللا

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  . شكرا لمك الس>يد الوز�ر

  .Xٔصاè واملعارصةاللكمة يف ٕاطار التعقIب لٔ س>تاذ شكIل، فريق ا

        ::::املس�شار الس>يد Qابد شكIلاملس�شار الس>يد Qابد شكIلاملس�شار الس>يد Qابد شكIلاملس�شار الس>يد Qابد شكIل
  .شكرا الس>يد الوز�ر

�مك ٕ�ملام Qىل ٔnمك ��ن ب�جوا�مك، الس>يد الوز�ر، لكو معلومات Ùمة، ؤ�
واش اك�ن يش : املوضوع، لكن، الس>يد الوز�ر، وهاذ اليش ا}يل ت�متناه م[مك

�ش نعرفو  �ر�مج ا}يل ميكن لمك يوم من اXٔ¸م تعرضوه Qىل هاذ اEلس
  فني ¢اديني؟ 

ت�شوفوا احشال د¸ل اXٔرايض ا}يل مشات من اXٔرايض املسرتجعة من 
 ،r ل بناء مدن، وت�شوفوا لك يوم تتدش>نوا مدينة، تتدش>نواY�ٔ

ولكن �يق اXٓن ¢ري اكيف ذþ، وما Qارف�Iش فني ¢اديني، فني ... تتد�روا
  ¢اديني؟

Q ه، ولكن يومIات تزتداد البناء راه اح[ا ¢اديني فIىل يوم احلاج
وت��دلو، اليوم راه اح[ا در� هاذ املدينة هنا، ¢دا در� مدينة اخرى، واك�ن 
حمالت ا}يل در� فهيم مدن وابقاو |اويني، ولكن اك�ن حمالت ا}يل ما 
اس>تطعناش �ش نلبيو الطلبات د¸ل الساكنة د¸لها، بل �يق عند� �س 

شني يف الربارك، �يق اXٓن ما اس>تطعناش لكم Qا́  18اقراب من الر�ط بــ 
�ش نقضيو Qىل هاذ السكن ¢ري الالئق، واح[ا اليوم دوÙ èمة، Ýون ¢ري 
ما كناش تنعملو هاذ اليش، راه تن©[يو ولكن ما اكي�ش �ر�مج ا}يل �كون 

  .فني ¢اديني هQارف الرٔ�ي العام، QارفIنو املغاربة لك
وم من اXٔ¸م جيينا بوا¥د الرب�مج فjنطلبو م[ك، الس>يد الوز�ر، بnٔنه ي

Qىل حسب ما تتقول، ولكن  2030ا}يل ميكن لنا نقولو انì اهرضتو Qىل 
، خصنا ا�كونو عند� يش ¥اYة ا}يل Ùيئني 	 2050و 2030املغرب ٕاىل 

، خصنا ا�كونو 2050و Ý2030يفاش ¢ادي نوا?و التâد¸ت د¸ل 
  .QارفIهنا

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  . يد املس�شارشكرا الس> 

  .الس>يد الوز�ر، لمك اللكمة يف ٕاطار الرد Qىل التعقIب، تفضلوا

        ::::الس>يد وز�ر التعمري وٕاQداد الرتاب الوطينالس>يد وز�ر التعمري وٕاQداد الرتاب الوطينالس>يد وز�ر التعمري وٕاQداد الرتاب الوطينالس>يد وز�ر التعمري وٕاQداد الرتاب الوطين
  .شكرا الس>يد املس�شار احملرتم
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لنا رؤية ولنا خنطط، ومس>تعد�ن ٔ�ننا �قشوه يف ٕاطار موسع وٕاطار 
  :¢ري ابغيت جوج ٔ�و ثالثة املالحظات... ا}يل �كون كFسمح

اXٔوىل، ٔ�ن الكÚري ينجز يف املغرب، حصيح ٔ�ن هناك رمبا خصاص،  -
اكن خصاص والزال، لكن الكÚري ميكن لنا ¢ري ند�رو ٕاطالQ èىل املدن 
د¸لنا وQىل القرى وQىل اXٔحIاء �رى ٔ�ن فعال هناك الكÚري ينجز، ال من 

  .�حIة المك وال من �حIة الكIف وامجلالية

لكم �قIني  18وال ¢ري ٔ�قل من  18عد 4نيا، ٔ�� مjفق معك، Qىل ب -
الربارك، ميكن يل نقول þ بnٔن هذه الظاهرة لن Æزول ٔ�بدا، اليوم يف 

)Mexico ( املليون د¸ل الناس ساكنني،  7مليون د¸ل الرباكة و 17فهيا
راه هذي يعين ظاهرة البد Xٔن ا¨منو، ما ¥د ا¨منو Ýيكون وفعال املدينة 

د¸ل القمية املضافة، معىن  %50، 40ينة كتد�ر كتyذب، ملا تنقول ٔ�ن املد
þني عن العمل كذÚذابة }لباحY ر، لكنeذابة لالس�Y ٔ�هنا. 

�لطبع حنن اOور د¸لنا وهو ٔ�ن ¤س��اقIة، ولكن ا}يل ابغيت نقول، 
اQالش قلت فضاء واسع ووقت واسع ¢ري �ش نعرفو بnٔن العملية هذي 

التعمري لFست معلية احلكومة بو¥دها،  د¸ل التعمري ود¸ل التخطيط د¸ل
لFست معلية الربملان بو¥دو، ٕاىل امجلاQة ما كتحمكيش يف العقار د¸لها، ما 
عندهايش وQاء عقاري، ٕاىل امجلاQة ما عندهايش الغرية Qىل املدينة د¸لها 
وÝيفاش ميكن لها تد�رها، ٕاىل ما اكن�ش عند� لكنا الشyاQة �ش نقولو 

د|لو املدينة ٕاىل املدينة، يعين نعليو ما نبقاوشاي ¢ري ¢اديني اليوم تيخصنا ن
 ... تنوسعو، ٕاىل، ٕاىل، ٕاىل

. مسعنا ٔ�ن لFس هناك من خيطط لنا ٔ�و ينجز لنا، وجنيو اح[ا �سك[و
هذا معل �شاريك، معل جيب ٔ�ن �سامه فIه مجيعا، وحنن حنرض هاذ 

اليوم راه كتعرفوا . إالطار، ملا اهرضت Qىل القوانني، تنحرضو هاذ إالطار
هاذ اليش بnٔن حىت �ش ختلص امجلاQة الفضاءات اخلرضاء والز�يق ما 

  .عندهاشاي
ٕاذن، هاذ اليش خصنا نطرحوه �ش �شوفو Ýيفاش ميكن لنا حنلو 

  .إالشاكل
  .وشكرا

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  .شكرا لمك الس>يد الوز�ر، شكرا Qىل مسامهتمك يف هذه اجللسة املباركة

 السؤال املوايل ٔ�و اXٔس>ئ] املوالية مو?ة ٕاىل الس>يد وز�ر ون�jقل ٕاىل
الش>باب والر¸ضة، والسؤال اXٔول حول دور التحكمي يف تطور Ýرة القدم 

اللكمة Xٔ¥د السادة املس�شار�ن من فريق التجمع الوطين لٔ حرار . املغربية
  .لتقدمي السؤال، فليتفضل

        ::::املس�شار الس>يد حسن سليغوااملس�شار الس>يد حسن سليغوااملس�شار الس>يد حسن سليغوااملس�شار الس>يد حسن سليغوا
  .لرئFسشكرا الس>يد ا

  الس>يدة والسادة الوزراء،

  ٕاخواين املس�شار�ن،
ق�ل ٔ�ن ٔ�تطرق ٕاىل هذا السؤال، البد ٔ�ن ٔ�شري ٕاىل ٔ�ن فريق التجمع 
الوطين لٔ حرار، اكن قدم سؤ¤ �ٓنيا مدة ثالث ٔ�سابيع من Y�ٔل ق�ل 
تعيني املدرب د¸ل املنتخب الوطين، ولكن ا}يل ابغيت نقول يف هاذ 

مازال غيتربمج ونتوسعو فIه، وهو املغاربة عندما  السؤال اXٓين ا}يل اكن
 2004يتعاطفون مع Ýيفام اكن، فاXٔخ �دو الزايك ٔ�هل املغرب يف س>نة 

  .¨هنائيات Dٔس ٕافريقIا يف تو�س، ومت ٕابعاده يف ظروف ¢امضة
ولهذا، مت تعاطف مجيع املغاربة مع املدرب ا}يل هو يف نفس الوقت 

ٕاىل ٔ�ن املغاربة دامئا يتعاطفون مع  مدرب كفء، وهنا ٔ�ريد بnٔن ٔ�شري
املظلوم، سواء اكن ر¸ضيا ٔ�و س>ياس>يا ٔ�و Ýيفام اكن موقعه، فاملغاربة اك�ن 
هناك ا}يل Ýيعرب، ولكن اك�ن ا}يل ما Ýيعربش، ولكن هناك تعاطف دامئا 

  .معهم
¢رنجع }لسؤال، الس>يد الوز�ر، و¢رنجعو من بعد ¢ادي �مكلو ف> 

  .خيص املدرب
  ز�ر، الس>يد الو 

ال ٔ�¥د ينكر اEهودات اليت بذ¨هتا وزارÆمك من Y�ٔل ٕاصالح شامل 
ملنظومة الر¸ضة يف بالد�، Qىل رٔ�سها Ýرة القدم اليت تعترب الر¸ضة اXٔكرث 

  .يف صفوف املواطنني معوما، والش>باب Qىل اخلصوص اشعبية ؤ�كرث ان�شار 
لهيالك ففي ظل هاذ إالصالح الشامل اíي مشل الب�Iة التحتية وا

إالدارية وماكتب اجلامعات، يبقى التحكمي من النقط السوداء اليت جيب 
حبث عن ¥ل Yذري وQاYل لها، �عتبار ٔ�ن العديد من املبار¸ت اليت اكن 
من املفروض ٔ�ن Æكون حفالت Ýروية �مjياز، ٔ�صبح التحكمي يفسدها، 

يف ٕاطار اليشء اíي ¢البا ما �كون �جتا عن ضعف يف التكو�ن ٔ�و يد|ل 
حسا�ت خشصية ضيقة، ٔ�و بعض املامرسات اXٔخرى اليت جيب ٔ�ن نبعدها 

  .dشلك لكي عن جمالنا الكروي

  الس>يد الوز�ر، 
كام تعلمون هاذ اXٔس>بوع، يف �ٓخر هاذ اXٔس>بوع س>تجرى م�ار¸ت 
البطوè الوطنية اليت س>يكون احلمك الفاصل ٕاما Qىل مس>توى القمة، ٕاما 

ا ويف ذاك املقاب] غيتnٔهل وغيا|ذ بطوè املغرب فريق Ýيلعب البطوè لكه
كريوح  هو¢Fشارك يف Dٔس العامل لٔ ندية، وٕاما ذاك اEهود د¸ل الس>نة لك

وغيكون مقابالت ٔ�خرى يف ... dس©ب خطnٔ حمك ما، واش مjعمد ٔ�و، ٔ�و
  .ٔ�سفل الرتتFب

السؤال د¸لنا، الس>يد الوز�ر، واح[ا كنعرفومك وكنعرفو ¤جهتاد ا}يل 
القانون، بتطبيق القانون، من Y�ٔل تطبيق ... تو به من Y�ٔل إالصالحمق 

  تطبيق القانون، ٔ�ش>نو امعلتو لهاذ املبار¸ت د¸ل هاذ �ٓخر ٔ�س>بوع؟
 .شكرا الس>يد الوز�ر
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        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  . شكرا لمك

  .اللكمة }لس>يد وز�ر الش>باب والر¸ضة لٕالYابة Qىل السؤال

        ::::باب والر¸ضةباب والر¸ضةباب والر¸ضةباب والر¸ضةز�ن، وز�ر الش> ز�ن، وز�ر الش> ز�ن، وز�ر الش> ز�ن، وز�ر الش> الالالالالس>يد محمد و الس>يد محمد و الس>يد محمد و الس>يد محمد و 
  .شكرا الس>يد الرئFس

  الس>يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
طبعا ٔ�تقدم �لشكر }لسادة املس�شار�ن احملرتمني Qىل اهÙìم مبختلف 
اجلوانب املتعلقة بتطو�ر Ýرة القدم الوطنية، واليت يعد التحكمي اجليد ٔ�¥د 

  .ٔ�مه راكßزها
لوطين، طبعا من هاذ املنرب ¢ري بعyاè، مادام ٔ�نك رجعت }لناخب ا

 yىل �دو الزايك، ؤ�يضا ميكن هنQ يار ا}يل وقعjق لهاذ ¤خIكنمتناو التوف

إالخوان يف اجلامعة Qىل مغربة الطامق التقين لكرة القدم، Xٔن اشوية وا¥د 
اEموQة د¸ل اXٔطر كنمتناو هلم ٕان شاء هللا التوفIق، وكنمتناو من هللا 

  .حيشمنا يف ¤س>تحقاقات القادمة س>بâانه وتعاىل لهال
ٔ�� كنتفق معك يعين يف العمق، ما .. جوا� Qىل سؤالمك، ابغيت ¢ري

ميك�ش خنتلفو، عند� إالشاكل د¸ل التحكمي Ýيتطرح حبدة، وهو يعين ما 
ٕاىل ... ن�ساوش ونقولوها برصا¥ة، يعين راه Yانب من الرشوة، من الفساد

Qىل ٕاسرتاتيجيات، كهنرضو Qىل �ٓخره، يعين اليوم اQالش كهنرضو 
كنعتقد واش . ٕاسرتاتيجية د¸ل ماكحفة الفساد وال الرشوة، ٕاىل �ٓخره

  .إالسرتاجتية بو¥د�هتا اكفIة؟ ال، خصها Æكون، ما كنقولش ما Æكو�ش
ولكن هذا سلوك يعين Ýيبقى رهني بوا¥د اíهنيات، بوا¥د املس>توى 

Ý�ٔيد اكنوا . ة عند احلمكد¸ل الريق، د¸ل التحرض ود¸ل روح املسؤولي
عند� حاكم Ýبار، ا}يل اكنوا يف وا¥د املس>توى دويل Ýبري، وشف[ا املرحوم 
بلقوè ا}يل اكن يعين قاد املقاب] ا¨هنايئ يف املوند¸ل د¸ل فر�سا، وا}يل فعال 

  .كنا كنمتناو ٔ�نه فعال �كون قدوة
وا¥د  Qىل لك اح[ا ¢ري �ش �رجع }لyامعة، اعرفjو بnٔن اكن عرفت

ا اض، امحلد ã اليوم خرج[ا لوا¥د املر¥] ا}يل والت فهيا الرؤية واحضة، 
وا}يل وىل فهيا التوYه واحض، وا}يل ما اك�ش ساهل، ما ت�ساش راه ميكن 
هذي دا� س>ن�ني واح[ا يف هاذ ا اض د¸ل احلاكمة �ش خنرجو اجلامعات 

  .لهاذ الرشعية
ونو جنحنا يف هاذ الورش، ما اكن ٔ�ميل ٔ�ن يف الس>نة اXٔوىل �ك

جنحناش فIه، شوف احشال د¸ل الوقت مازال اليوم كهنرضو Qليه، 
اليوم ا}يل مازال خصنا جلنة يعين مؤقjة �ش نقدرو  تاYامعكهنرضو Qىل 

خنرجوها من املر¥] د¸ل العبث ا}يل كتعFش فIه، مÚال حبال التيكواندو 
امحلد du surplace(،  ã(وا Ýيد�ر ا}يل Qامني ونصف هاذو وهام Yالسني 
اليوم ابقاو لنا وا¥د جوج ٔ�و ثالثة . خرج[ا بوا¥د اEموQة د¸ل اجلامعات

�ش فعال �ساليو هاذ الورش د¸ل الرشعية �ش منش>يو Qاود4ين Xٔوراش 

  .ٔ�خرى
�ل�س>بة لٕالسرتاجتية، إالخوان Qىل مس>توى املكjب اجلامعي اجلديد 

اليوم اكينة جلان تnٔدي©Iة، هاذ . اذ اجلانباليوم، كFش>تغلوا يعين Qىل ه
ا}لجنة التnٔدي©Iة يف السابق اكنت كتعني، اليوم والت م[تخبة، ٕاذن اليوم 
عندها مسؤولية، و�لتايل حفىت فاش Ýيكون وا¥د الرضر، يعين وا¥د 
اجلانب عندو احلق ٔ�نه يلnyٔ ٕاما }لجنة التnٔدي©Iة ا}يل خصها Û|ذ القرار يف 

  . }لقضاءهاذ اليش ٔ�و مييش
ِزد Qلهيا ٔ�ن اليوم، وهذا Ýيد|ل يف ¤سرتاتيجية، ٔ�ن اليوم مبعية ا}لجنة 
الوطنية اXٔوملبية، الوزارة ك�ش>تغل، واح[ا يف املرا¥ل ا¨هنائية �ش خنرجو 
غرفة التحكمي الر¸يض، Xٔن اكنت طار¥ة لنا مشلك، Xٔن دا� ٔ�ش>نو 

لك يف الفرق، Ýميش>يو Ýيوقع؟ حىت فاش Ýيكون مشالك يف التحكمي ٔ�و مشا
اذ ـــــــٕاذن ه. }لقضاء، القضاء ٔ�ش>نو Ýيقول، Ýيقول Q þدم ¤خjصاص

)la chambre arbitrale ( فعال اكنت وا¥د احللقة ضعيفة يف هاذ
السلس]، اليوم اح[ا ك�ش>تغلو Qلهيا ٕان شاء هللا �ش خترج يف القريب 
العاYل ٕاىل ¥زي الوجود �ش فعال Æكون يه الفضاء ٔ�و الهيئة ا}يل ¢ادي 

  . ت©ت يف هاذ الزناQات املتعلقة �لر¸ضة
  .وشكرا

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  . شكرا

  .لتجمع الوطين لٔ حرارالتعقIب لفريق ا

        ::::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 Qىل هاذ إاليضا¥ات

كام تعلمون بnٔن حماربة الفساد واملفسد�ن Ýيخصها وا¥د الشyاQة، واح[ا 
�مك اس>تطعتو Xٔ الش؟Qة، اQاyمك هاذ الشIيقولوا موفرة فÝ يفÝ ما ¢اد´ش

اكن مدة س>نني، ما قدش يش وا¥د  تغريوا وا¥د التغيري د¸ل اجلامعة ا}يل
ميس وا¥د ا}لويب، هاذ ا}لويب ٕاىل ما اجمتعتوش انÝ ìوزارة، واXٓن عندمك 
طرف �ٓخر ا}يل هو رئFس اجلامعة ا}يل عندو كذþ هاذ الشyاQة، وعندو 

وفات سابق ÝرئFس �دي ومارس يف القسم الوطين الثاين ومارس ... هاذ
رئFس مارس ال�س>يري يف البطوÝ èيعرف  يف القسم الوطين اXٔول، يعين لك

  .مجيع ا}لوبيات دا|لها
ٕاذن، عندمك وا¥د املادة ا}يل غميكن لها �ساQدمك، ولكن خصمك تتعاونوا 
مجيعا، Xٔن راه حىت وا¥د ما اس>تطع يقيض Qىل هاذ ا}لوبيات، كتعلموا بnٔن 
 اجلامعة امللكIة اكنت مرٔ�سة من ق�ل �رYاالت ذو كفاءة Qالية ولكن ما

اس>تطعوش مع اXٓسف، راه مايش �حملمكة �ش ميكن لنا حناربو ذاك 
املفسد�ن، راه اك�ن وسائل ٔ�خرى من ¢ري احملمكة، ٔ�� ما ند|لش معه 

  . }لمحمكة، Xٔن معروفني، ٔ�� حناول حنارهبم لوبيات لك وا¥د بوا¥د
راه ما غميك�ش نوصلو لبطوè وال العبني يف املس>توى يف املغرب ا}يل 
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�كون فريق  املغاربة عندمه وا¥د اXٔمل يف الفريق الوطين، وما ميكن 	لكهم 
وطين يف املس>توى ¢ري ٕاىل ما اكنت البطوè الوطنية يف املس>توى، و�ش 
ميكن لها Æكون البطوè �ٓ عباد هللا راه خصنا �ساليو مع هاذ البيع والرشاء 

ر¸ت وال يف مجيع املسائل، ال �ل�س>بة }لمدربني وال �ل�س>بة }لمبا
وكنمتناو لمك . �ش ميكن �كون عند� مس>تق�ل رايق يف Ýرة القدم... �ل�س>بة

  .التوفIق �ش ميكن لنا مجيعا نوصلو لهذا املبتغى
  .وشكرا الس>يد الوز�ر

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  . شكرا لمك الس>يد املس�شار احملرتم

  .لمك اللكمة، الس>يد الوز�ر، لٕالYابة Qىل التعقIب

        ::::الش>باب والر¸ضةالش>باب والر¸ضةالش>باب والر¸ضةالش>باب والر¸ضة    الس>يد وز�رالس>يد وز�رالس>يد وز�رالس>يد وز�ر
  . شكرا

. يعين يف العمق ما ميكن يل ¢ري �زيك �ممك، الس>يد املس�شار احملرتم
إالسرتاتيجية، شوف ما ميك�ش خترج Qىل ثالثة د¸ل النقط، طبعا فاش 
كهنرضو Qىل الردع، هذا يشء ٔ�سايس، Ùم �ش نعطيو به املثل، وما 

  .كنعاودوش كنلعبو يف هاذ اليش
سFس، هو فاش قلت þ هاذ اليش راه رهني �لعقليات مث اك�ن التح 

ٕاخل، مث ٔ�يضا اك�ن التكو�ن، Xٔن دا� إالشاكل ا}يل اك�ن، ٕاىل ... و�لسلوك
|ا التك[ولوجIات احلديثة اليوم راه والت ااكن حمك ٔ�خطnٔ حبسن نية، و 

ك�س�مثر يف ذيك الرقعة د¸ل امللعب، ورامك شفjو يف املوند¸ليتو، واكن 

لنظام اجلديد ا}يل داروا حىت الكرة ٕاىل قاست اخلط، والت كمت هذاك ا
إالشارة د¸لها يف الساQة ا}يل Ýيحمل احلمك، مبعىن ٔ�ن حىت التك[ولوجIا اليوم 

  . والت ك�ساQد احلاكم
ٔ�� كهنرض دا� Qىل سوء النية، هاذ سوء النية يه املشلك ا}يل عند� 

يعين Ýيصعاب إال�سان ٕاىل اكن  ...اليوم، راه ما فهيا هذي ال جشاQة وال
فاسد راه فاسد، ٔ�� يف هاذ الق�ة املوقرة تطرح Qيل سؤال قال þ واش 
اك�ن تالعب؟ ٕاىل قلت لمك ما اكي�ش رمبا غنكذب، ٕاىل قلت لمك اك�ن رمبا 

  .خصين نث©ت، راه هذا هو إالشاكل احلقIقي
دي ما ٕاذن، كنمتناو من هللا س>بâانه وتعاىل، �ٓش غنقول þ؟ هللا هي

  .|لق، فوق إالسرتاتيجية وفوق لكيش هللا هيدي ما |لق وصايف
  .وشكرا الس>يد املس�شار احملرتم

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  . شكرا

منر ٕاىل السؤال الثاين، موضوQه تعرث ٕاجناز �رامج املالعب السوس>يو 
اللكمة Xٔ¥د السادة املس�شار�ن من فريق اXٔصاè . ر¸ضية }لقرب

  .واملعارصة

        ::::�شار الس>يد عبد الكر�شار الس>يد عبد الكر�شار الس>يد عبد الكر�شار الس>يد عبد الكرميميميمي اهلمس اهلمس اهلمس اهلمساملس املس املس املس 
dسم هللا الرمحن الرحمي، امحلد ã و¥ده والصالة والسالم Qىل ٔ�رشف 

  .املرسلني
  الس>يد الرئFس،

  الس>يدة والسادة الوزراء احملرتمني،
  ٕاخواين املس�شار�ن،

  الس>يد الوز�ر احملرتم، 
تعترب املالعب السوس>يو ر¸ضية }لقرب ٕا¥دى إالسرتاتيجيات املهمة 

يت مت اعìدها هبدف توس>يع قاQدة املامرسة الر¸ضية ببالد�، ورفع ال
إالقصاء وا¨هتمFش اíي تعاين م[ه العديد من املناطق، dس©ب انعدام الب�Iة 
التحتية الر¸ضية، وتدهور اOور املتو� مهنا، فضال عن اخلصاص الك�ري 

  .يف التجهزيات وإالماكنيات واملوارد ال©رشية
ذه إالسرتاتيجية ظلت حمدودة، وال زال العديد من املالحظ ٔ�ن ه

رؤساء امجلاQات الرتابية ي�jظرون ٔ�جوبة وزارة الش>باب والر¸ضة وتفاQلها 
مع املشاريع اليت مت ٕاQدادها يف هذا اEال، وQىل س©Iل املثال، الس>يد 

ر، امجلاQة احلرضية لتاه]، امجلاQة االرئFس، جامQة واد ٔ�مليل، جامQة مIض
  ".تيكوÛر"ية Xٔكنول، مث جامQة تنغري عن طريق مجعية احلرض 

هذا ما يدعو�، الس>يد الوز�ر احملرتم، ٔ�ن �سائلمك عن ٔ�س>باب تعرث 
هذه إالسرتاتيجية الطمو¥ة؟ وÝيف تربرون ضعف تفاQلمك مع امللفات 

  واملشاريع املنجزة يف هذا اEال من طرف بعض امجلاQات الرتابية؟
  .شكرا

        ::::لسةلسةلسةلسةالس>يد رئFس اجل الس>يد رئFس اجل الس>يد رئFس اجل الس>يد رئFس اجل 
  . شكرا الس>يد املس�شار

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

        ::::الس>يد وز�ر الش>باب والر¸ضةالس>يد وز�ر الش>باب والر¸ضةالس>يد وز�ر الش>باب والر¸ضةالس>يد وز�ر الش>باب والر¸ضة
  . شكرا الس>يد املس�شار احملرتم Qىل تفضلمك هبذا السؤال الوجIه

¢ري هو يف الواقع ٔ�� ابغيتك هاذ امجلاQات حىت �ساليو دا� و= 
ت، Xٔن دا� كنتفاnYٔ، ٕاىل كتذÝروا يف هاذ لعندي �ش �شوف هاذ امجلاQا

الق�ة املوقرة كنت و?ت وا¥د اOعوة لٕالخوان الرؤساء واملس�شار�ن �ش 
جييبوا ملفات و�ش>تغلو Qىل هاذ اليش، ٔ�� غنقول þ، هنا ما ابغي�ش 

اتفاقIة، املراكز  600نثقل Qليك �Xٔرقام، مجموع االتفاقIات اليوم عند� 
 170مركز ا}يل مفjوح، ا}يل واYد عند�  100ند� املفjو¥ة اليوم ع 

، 93، ا}يل يف طور اOراسات 89واYدة، املراكز ا}يل يف طور ¤ش>تغال 
جسل هاذ الرمق ا}يل ¢ادي نعطيك، هذي املؤYل ٕاجنازها يف ¥ني تصفIة 

ٔ�ش>نو Ýيوقع؟ ؤ�� هنا ابغيتك Æرد معي  158هاذ . 158املشالك ا تلفة 
ٕاال ج�يت يل هاذ اليش، وفعال اكن تقاعس من الوزارة، البال، Xٔن فعال 

  .را� ¢ادي نعرتف þ، و¢ادي نفعلو هاذ اليش من ¢دا ٕان شاء هللا
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ٔ�� اليوم، رجعت كرناجع اتفاقIة اتفاقIة، كنلقى إالشاكل، ٔ�ش>نو هو؟ 
ٕاما Qدم تصفIة العقار، Ýيبقى هاذ املشلك مطروح، فاش كنقولو Qدم 

¥د امجلاQة مÚال كتعطيك اXٔرض، وكتفق معك، ¢دا تصفIة العقار كتجي وا
Ýيد�ر þ وا¥د التعرض، Ýيوقف Q þىل اXٔرض، وهاذ اليش دا� 

  . كنعFشوه، كنعFشوه يومIا
إالشاكل الثاين، Ýيكون بعض اخلطرات، Xٔن دا� هاذ العملية طمو¥ة، 
Ýبرية، يعين إالشاكل ا}يل فهيا ٔ�ش>نو هو؟ هو فهيا وا¥د العدد د¸ل 

تد|لني، يعين مÚال كتد|ل الوزارة، كتد|ل امجلاQة، كتد|ل التمنية امل 
ال©رشية، كتد|ل املبادرة، كتد|ل اجلهة، كتد|ل اEالس إالقلميية، 

ٕاذن، هاذ التد|ل كرثة التد|ل د¸ل املسامهني، . ٕاىل �ٓخره... اجلهوية
Ýي
لق لنا وا¥د إالشاكل، ٔ�ش>نو يه؟ فاش Ýيتعطل وا¥د، Ýيتعطل 

�  .لكاملرشوع 
ٕاذن، فعال، ٔ�� كنقول þ، ٕاال اكن ٕاشاكل |ارج من تصفIة العقار، 
واكن إالشاكل |ارج من املسèٔn د¸ل وا¥د من الرشاكء، ما اعطاش 
إالسهام د¸لو، فnٔ� هنا كنتحمل املسؤولية اكم]، ونعرتف þ هبا، و�ٓ= 

  . حنل معك املشلك ¢دا ٕان شاء هللا
  .وشكرا 

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  . ا لمك الس>يد الوز�رشكر 

  .التعقIب اXٔس>تاذ املس�شار احملرتم

        ::::املس�شار الس>يد عبد الكراملس�شار الس>يد عبد الكراملس�شار الس>يد عبد الكراملس�شار الس>يد عبد الكرميميميمي اهلمس اهلمس اهلمس اهلمس
  . شكرا

يف احلقIقة، الس>يد الوز�ر، اح[ا كنقلبو Qىل |لق التوازن، هاذ امللفات 
ا}يل إالشارة لهاذ امجلاQات بصفة |اصة، هاذو جامQات ا}يل Ùيئني 

... ، وال يف املزيانية، وال يف يف العقاراتفاقIات رشاكة، وما عندمه ال مشلك
وهذي ٔ�ربع س>نني، الس>يد الوز�ر، يف ٕاطار �ر�مج تnٔهيل ال�س>يج 
احلرضي، يف الوزارة Qىل عهد الوز�ر السابق ٕاىل اXٓن، هاذ امجلاQات 
فرحت ملا مت عرض املنتوج Qلهيا، واخنرطت مع الساكنة يف ٕاطار وا¥د 

رضي، ومت التعريف �ملرشوع، واخنرطت الرب�مج د¸ل تnٔهيل ال�س>يج احل
  .�ش تؤهل حىت يه الب�Iة التحتية الر¸ضية د¸ل الرتاب د¸لها

ٕاذن، لٔ سف ٕاقلمي Ûزة مت إالقصاء د¸لو بصفة |اصة، وÝيضيف اXٔخ 
ا}يل مقمت �ز¸رة واجìع مع املسؤولني، مازال تnٔخر  رامIضاملس�شار Qىل 

  .املرشوع وارد، الس>يد الوز�ر
[ا ابغينا وا¥د التوازن، تصوروا معي، الس>يد الوز�ر، يف امجلاQة اح 

احلرضية د¸ل ٔ�كنول، والرتاب د¸ل جامQة اكز�ية اجلنوبية، ¢ري دور¸ت 
  .فريق يف لك دوري 30يف العامل القروي اكرث من 

د¸ل اOور¸ت، يعين احلب ذيك اخلصاص، ذيك الضغط  6اك�ن 

Iة التحتية، ابغاو يفرغوه يف الر¸ضة، ؤ�ن د¸ل الطبيعة، ود¸ل ضعف الب� 
  . ٔ�كنول aÆصا اXٔول Qىل العصبة د¸ل فاس، اXٔول يعين ´س>تحق

�ش بال ما �فقك، الس>يد الوز�ر، اك�ن �ر�مج اس>تعyايل ا}يل 
 èىل يش مليون درمه من واكQ ىل ٔ�طراف رشاكء، د�ر�Q د�ه، وقلبناYو

الوزارة مازال ما  ،)DGCL2(مليون من  Æ20منية ٔ�قالمي الشامل، 
Yاو�تناش حلد الساQة Qىل مرشوع د¸ل العشب الصناعي كذþ، وهاد 

  .املرشوع د¸ل الخر
 èٕاذن، اضطريت ٔ�نه ٕاما ¢�سحب الوزارة من املرشوع، وتتلكف واك
Æمنية ٔ�قالمي الشامل بتجهزي العشب الصناعي }لملعب، حتفزيا íوك الش>باب 

يتو وا¥د املبادرة د¸ل ٔ�بطال احلي، كتقلبوا Qىل �ش نضمنو ٔ�كرث، Xٔن ابد
  .املواهب، ٕايوا حىت هنا يف العامل القروي، خصمك تقلبوا Qىل مواهب ٔ�خرى

كذþ، حىت " تيكوÛر"معي ٔ�خ مس�شار يتصل من تنغري Qىل مجعية 
كذþ من ¤عìد �رجمها اEلس  %50يه ا}يل تيكوÛر يف تنغري، عندها 

  .الوزارة ما جتاو��ش إالقلميي، ومازال
  .كذþ، مIضار، الساكنة كت�jظر اجلواب د¸لمك، الس>يد الوز�ر

ٔ�� خشصيا، خرجjيين من ا}لجنة، الس>يد الوز�ر، طلبت من الاكتب 
العام التعامل وال ٔ�|ذ امللفات، حلد الساQة لك ما اتصلت �لاكتبة د¸ل 

بغينا اشوية اجلدية، الس>يد الاكتب العام، راه يف ٔ�اكد�ر، راه يف مرا�ش، ا
ينا، وما Æزيدو�ش الضغط غ اشوية التوازن، حق[ا Dٔقالمي، حىت اح[ا راه اب 

ٔ�كرث ميل اح[ا فIه، واح[ا رهن إالشارة، كنقلبو Qىل رشاكء موYد�ن �ش 
  .حنفزو هاذ القطاع

  .وشكرا

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  . شكرا }لس>يد املس�شار

  .لتعقIب، تفضلواالس>يد الوز�ر، لمك اللكمة }لرد Qىل ا

        ::::الس>يد وز�ر الش>باب والر¸ضةالس>يد وز�ر الش>باب والر¸ضةالس>يد وز�ر الش>باب والر¸ضةالس>يد وز�ر الش>باب والر¸ضة
  . شكرا الس>يد املس�شار احملرتم

ٔ�� يف احلقIقة ال ´سعين، ما ابقى يل ¢ري �شكرك Qىل هاذ احلرقة وQىل 
وشوف اجلدية اكينة، . هاذ الغرية ا}يل كهترض هبا، ما ميكن يل ٕاال �زÝهيا

¸، ميكن Ýيوقع ٔ�ننا حسن النية اكينة، ميكن ٔ�ش>نو Ýيوقع، نقولها þ هااك
بعض اخلطرات كمنش>يو يف ذاك الفخ د¸ل املشالك اليومIة، وما ت�ساش 

  .راه وا¥د المك هائل Ýيزنل
Ý�ٔيد، نقدرو ن�ساو اتفاقIة ٔ�و جوج، ولكن باليت، املسèٔn د¸ل ٔ�ربع 
س>نوات فهيا ٕاشاكل، Xٔن ٔ�� وا¥د اEموQة د¸ل إالخوان Yابوا يل يش 

ع س>نوات، لقIنا فهيا ٕاشاكل �ٓخر، ٔ�ش>نو هو؟ هو اك�ن اتفاقIات د¸ل ٔ�رب
)un montant global( ولكن ،)la rubrique ( فني غمتيش ما

                                                 
2 Direction Générale des Collectivités Locales 
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اكيناش، Ýيقولوا الش>باب والر¸ضة ا}يل موقعة يف االتفاقIة يف �ر�مج 
ما ) intitulé(م[دمج، ولكن ما QارفIهناش فني ¢ادي متيش، يعين 

د¸ل االتفاقIات ا}يل دازوا  8وال  7 اكي�ش، وهاذ اليش ثق يب اك�ن يش
  . د¸le cas (þ(ميكن مايش هذا هو ... Qىل

دا� شوف ¢ادي �سايل و¢ادي دا� خترج معا¸ و¢ادي نفضيو هاذ 
  .الفIمل هذا �ش ما ¢اد´ش هنرضو مع يش ¥د �ٓخر

Qىل لك تنغري سالينا هذي ٔ�س>بوع، ا|ذاو ¤عìدات د¸هلم، ورامه 
د¸ل املرشوع د¸ل العشب ¤صطناعي، العشب راه فIه  املسèٔn. �ديني

، و¢ادي تتفق معا¸ ما )ELITE 1 et 2(وا¥د املنطق، اح[ا ابدينا بــ 
دا� �زاف إالخوان Ýيبغيو، فرق Ýيبغيو .. ميك�ش ¢ادي خنيل مÚال فرق

، وال �س>بقو ذوك )division 2(العشب ¤صطناعي، و�س>بقو بعدا 
  . املالعب العاديةالهواة Qاد �شوفو يعين

دا� هذا مطمح مرشوع، ما نقولوش ال، ولكن منش>يو اشوية dشوية، 
 100وعند� �ر�مج ٕان شاء هللا طموح ¢اد�ن فIه، ¢ادي ند�رو فIه 

ملعب لكرة القدم ا}يل ما ¢اد´ش تبقى  100ملعب د¸ل التعشFب، وا¥د 
) ELITE 1(يش فرقة ¢ادي تلعب يف الرتاب Qىل مس>توى الهواة، ٔ�ما 

  .ه¢ادي �كونو ا�هتينا م[) ELITE 2(و
ٔ�بطال احلي ميل ج�تيه ك�شكرك Qليه، هذا �ر�مج ٔ�يضا طموح، 

ٔ�لف مشارك، ٔ�كرب ¥دث  50ابغينامك تعاونو� فIه، و�شارÝوا فIه Xٔن فIه 
س>نة، و¢ادي  14حىت  11ر¸يض ¢ادي يعرفوا املغرب، والفÎة العمرية من 

وية، حىت نوصلو لوطنية، و¢ادي تويل Æكون فهيا ٕاقصائيات حملية، ?
، هاذ الت�ش>يط ¢ادي �كون Qىل مدار الس>نة يف )l’animation(وا¥د 

لك اXٔصناف الر¸ضية ٕاىل جنحنا هاذ التجربة هذي، وطبعا ما غنجحو فهيا 
  . ٕاال �ملصاح�ة د¸لمك و�Oمع د¸لمك

  .وشكرا الس>يد املس�شار احملرتم

    ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  .  الس>يد الوز�ر Qىل مسامهتمكشكرا لمك

ون�jقل لٔ س>ئ] املو?ة ٕاىل الس>يد وز�ر الطاقة واملعادن، والسؤال 
اللكمة Xٔ¥د السادة . اXٔول حول نتاجئ ٔ�حباث التنقIب عن النفط ببالد�

  .املس�شار�ن من الفريق ¤س>تقاليل لتقدمي السؤال

        ::::املس�شار الس>يد عز�ز الفIاليلاملس�شار الس>يد عز�ز الفIاليلاملس�شار الس>يد عز�ز الفIاليلاملس�شار الس>يد عز�ز الفIاليل
  .حمي، والصالة والسالم Qىل ٔ�رشف املرسلنيdسم هللا الرمحن الر 

  الس>يد الرئFس،
  ٕاخواين وزماليئ املس�شار�ن واملس�شارات،

  السادة ٔ�عضاء احلكومة،
يتابع الرٔ�ي العام الوطين �هìم Ýبري معلية التنقIب عن النفط ببالد�، 
كام يمت التداول حول بعض النتاجئ إالجيابية يف هذا اXٔمر، اليشء اíي من 

nٔنه ٔ�ن خيفف كثريا من جحم الفاتورة اليت تدفعها بالد� الس>ترياد هذه ش
املادة احليوية، واليت �سامه يف حتريك العy] ¤قjصادية وإالسهام يف 

  .التمنية
  : íا، �سائلمك، الس>يد الوز�ر

ما يه اXٔشواط اليت قطعهتا معلية التنقIب والبحث عن النفط  -
 ببالد�؟ 

 مت] لتâديد جحم ¤حjياطي مهنا؟وما يه التوقعات احمل  -

 ؟ 2030وهل سFس>متر فعال هذا الرب�مج ٕاىل ¢اية  -
  .وشكرا

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  . شكرا }لمس�شار احملرتم

  .لمك اللكمة الس>يد الوز�ر

        ::::الس>يد عبد القادر اعامرة، وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبÎFةالس>يد عبد القادر اعامرة، وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبÎFةالس>يد عبد القادر اعامرة، وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبÎFةالس>يد عبد القادر اعامرة، وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبÎFة
  .dسم هللا الرمحن الرحمي

  .شكرا الس>يد الرئFس
  .شكرا الس>يد املس�شار

اململكة املغربية تتوفر Qىل خريطة الطريق يف هاذ اEال د¸ل التنقIب 
Qىل النفط والغاز، ويه انب�ت ٔ�ساسا Qىل جوج د¸ل اXٔسس، اXٔساس 

}لرشاكت املنق�ة يف احلصة  %75اXٔول هو التحفزي �عتبار ٔ�ننا تنعطيو 
þ اXٔساس الثاين هو د¸لها Qىل مس>توى ¤س>تغالل مس>تق�ال، وكذ

  .ال�سويق العلمي واملهين لٔ حواض الرسوبية ا}يل اكينة يف اململكة املغربية
رشكة دولية Qام]  34وهاذ اليش اQالش متك[ا اXٓن �ش جنلبو حوايل 

يف هاذ اXٔحواض هذي، وفjحنا م[ذ ٔ�¸م خطوط اتصال مع الصني ومع 
د¸ل هاذ الرشاكت اليت هتمت  إالمارات العربية املتâدة لرنفع من املس>توى

  . �Xٔحواض الرسوبية }لمملكة
ٔ�لف Ýيلومرت  400املسا¥ة إالجاملية اليت مهها البحث  2013ٕاىل هناية 
د¸ل  6مهنا �ملناطق البحرية، و 90رخصة حبث،  142مربع، تغطهيا 

رخصة  12الرتاخIص د¸ل ¤س>تكشاف مهنا جوج �ملناطق البحرية، و
املذÝرات د¸ل التفامه ف> يتعلق �لصخور النفطية  4و د¸ل ¤س>تغالل

)les schistes bitumineux( ناءjيلومرت 5451، مت اقÝ  مربع من
املسو¥ات ¤هزتازية، هذه Ùمة Yدا Xٔن هذي وا¥دة النق] Æك[ولوجIة 

Ýيلومرت  21500من املسو¥ات ثنائية اXٔبعاد، ومتت معاجلة  Q154الية، و
  .Ýيلو مرت مربع من الثاليث 8000ايئ وحوايل ثنمن املعطيات 

اíي جيب ٔ�ن يعلمه السادة املس�شار�ن ٔ�نه م[ذ بداية ¤س>تكشافات 
برئ  313مت حفر ما يناهز  2013يف مطلع القرن املايض ٕاىل ¢اية 

  .اس>تكشايف وYلها ٔ�جنز بnٔحواض الغرب والصو�رة وما ق�ل الريف
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 الغرب، وا¥د يف �ٓ�ر، جوج يف 4بو¥دها عرفت ٕاجناز  2013
يف م[طقة الغرب، قامت . س>يدي ا تار، ووا¥د يف عرض سوا¥ل ٔ�اكد�ر

بعض الرشاكت ٕ�جناز Qدة �ٓ�ر، ٔ�ظهرت وجود مكيات مjواضعة من الغاز 
الطبيعي، ويه اXٓن قIد إالنتاج بطبيعة احلال، وهناك كذþ رشاكت يف 

اXٓن قاب]  بعض م[اطق د¸ل املغرب وYدت بعض ا زو�ت اليت لFست
  .}ل�سويق

  ٔ�ش>نا يه اXٓفاق؟
�ل�س>بة لنا ا}يل Ùم هو �رسيع وتقوية وترية التعريف والرتوجي، وهذي 
Ùمة Yدا، وهاذ اليش اQالش انعقد عند� مؤمتر البرتول والغاز يف مرا�ش 
يف اXٔس>بوع الفارط، واكن وا¥د املؤمتر �حج �عتبار ٔ�نه زاد من احلدة د¸ل 

الرشاكت �Xٔحواض الرسوبية املغربية، وبطبيعة احلال مت  ¤هìم د¸ل
التعريف بnٔن اململكة املغربية الزالت م[طقة ¥دودية يف ا}لغة د¸ل النفط 

، لكن هاذ املس>توى د¸ل ¤هìم هو )pays frontière(ز، ت�سمى اوالغ
  .¢ري مس>بوق

د اXٓ�ر ٔ�ن يبلغ Qد 2014املس>توى الثاين، من املرتقب ٕان شاء هللا يف 
مهنا ¢ادي Æكون يف املنطقة د¸ل الغرب، ومن شnٔن  15برئ،  27حوايل 

لكم  Æ100كÚيف هاذ احلفر هذا ٔ�ن �رفع كثافة اXٓ�ر يف الكIلومرت مربع، يف 
  .10، املعدل اOويل انQ ìارفIنو حوايل 0,05مربع، Xٔن دا� عند� 

وا¥د ا}لجنة من ولهذا، Q�ٔلنت يف هاذ املؤمتر Qىل ٔ�ننا ¢ادي �شلكو 
خمتلف القطاQات الوزارية واملؤسسات العمومIة املعنية �لتنقIب Qىل النفط 
والغاز �ش �رفعو من املس>توى د¸ل تطو�ر القطاع د¸ل التنقIب يف 
بالد�، �عتبار ٔ�ننا در� وا¥د العدد د¸ل اXٔمور ٕاجيابية، لكن بطبيعة 

¤س>تكشاف يف اEال  احلال هذا وا¥د اEال Yديد، |اصة مع دخول
البحري ا}يل خصو ٕاماكنيات، خصو بىن حتتية، وخصو �رسيع يف وا¥د 
الوترية Qىل املس>توى إالداري، فهاذ ا}لجنة هذي ¢ادي �سمح لنا مبزيد من 

  .التطو�ر }لمزيد من Yلب الرشاكت
  .شكرا الس>يد الرئFس

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  . شكرا لمك الس>يد الوز�ر

  .¤س>تقاليل يف ٕاطار التعقIب، تفضلوااللكمة }لفريق 

        ::::املس�شار الس>يد عز�ز الفIاليلاملس�شار الس>يد عز�ز الفIاليلاملس�شار الس>يد عز�ز الفIاليلاملس�شار الس>يد عز�ز الفIاليل
شكرا الس>يد الوز�ر Qىل هذه املعلومات القمية، وا}يل رصا¥ة ¢ابت 
Qىل املواطن املغريب، Xٔنه ا}يل اك�ن اك�ن ٔ�صداء تتجي Qرب الصâافة، Qرب 

بري، ٔ�ما راديو املدينة، Qرب ٔ�ش>ياء مÚل هذا النوع، ؤ�س�سمح Qىل هذا التع 
  .اXٔش>ياء ا}يل يه رمسية اكنت ¢ائبة

ٔ�� قرٔ�ت يف ٕا¥دى اجلرائد الوطنية مؤخرا ٔ�¥د الصâافIني، لست 
ٔ�دري هل هو �هتمك ٔ�و صادق ف> يقول، Qىل ٔ�نه ¢دا املغاربة س�Fدلون حىت 

من مشFهتم، Xٔن ما اكي�ش |رب رمسي �س>تK[اء اXٔخ�ار ٔ�و اخلرYات ا}يل 
  ...املد�رة د¸ل املكjب الوطين }لهيدرواكربوراتاكنت تتجيهبا الس>يدة 

وا}يل |ال� اح[ا يف الفريق ¤س>تقاليل م[ذ وضع هاذ السؤال هو 
Ý�ٔيد اليس محمد الوفا، افهمتك �ٓ .. (ٕاق�ال الرشاكت الكربى، الرشاكت الوازنة

الرشاكت الوازنة، هاذ إالق�ال د¸ل هاذ الرشاكت الوازنة ). اليس محمد الوفا
اكت السمرسة ا}يل اكنت من ق�ل، وما عندي اQالش نقول عوض رش 

اXٔسامء د¸لها، هاذ إالق�ال وهاذ اXٔ|ذ والرد هو ا}يل |ال� اح[ا يف الفريق 
نوضعو هذا السؤال لتنو�ر الرٔ�ي العام، مع ٔ�نه ما ٔ�|ذت م[ك، الس>يد 
الوز�ر، ويه ٔ�رقام، كنت ٔ�ود �ش �كون |رب يقني يف هذا املوضوع هذا، 

انì ت�ش>تغلوا بnٔش>ياء Qلمية مع رشاكت كربى وعندمك اتفاقIات مع هاذ Xٔن 
  ...الرشاكت، والبد عندمك

ٔ�� ت�jفهم Qىل ٔ�ن اOوè يه من حقها �كون وا¥د احلزم يف هاذ 
اXٔش>ياء هذي، Xٔن هذي $روات، وهذي ٔ�ش>ياء، وا}يل تنطلعو لها مجيعا 

رة د¸لنا، د¸ل هاذ املادة مكغاربة، ٔ�وال ٕاىل اس>تطعنا خنفضو ¢ري من الفاتو 
  .فغنكونو اح[ا Ýيف تيقولوا م�ارك ومسعود

امسح يل الس>يد الرئFس هللا (كذþ، الس>يد الوز�ر، �راودين سؤال 
، �ل�س>بة يف ¥اè وجود مادة )جيازيك خبري، Xٔن هذا موضوع Ùم Yدا

بوا¥د الشلك واش احلكومة ٔ�و اOوè املغربية ¢ادي تعمل Qىل ٕايقاف 
مج د¸لها د¸ل الطاقات املتyددة؟ هذي ٔ�س>ئ] اكينة يف الشارع، �ر�

الس>يد الوز�ر، ٔ�س>ئ] اكينة يف الشارع، Xٔن قلت يف اXٔول الن�yIة د¸ل 
  . غياب التواصل

  .وشكرا

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  . شكرا الس>يد املس�شار احملرتم

  .فضلمتالس>يد الوز�ر، لمك اللكمة }لرد Qىل التعقIب يف بضع ثوان ٕان ت

        ::::الس>يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبÎFةالس>يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبÎFةالس>يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبÎFةالس>يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبÎFة
هو اح[ا، . شكرا Qىل املالحظات، واعطيتوين فرصة ¢ري �ش �رشح

الس>يد املس�شار، ت�jفهمو الرغبة ا}يل اكينة عند املغاربة، رغبة نتقامسها 
مجيعا، لكن املعطيات العلمية يه معطيات عنيدة، مبعىن عندما نتلكم Qىل 

فطية dشلك Qام يف العامل، عندها وا¥د الرتات©Iة Qىل مس>توى اXٔنظمة الن 
  . اOراسات اجليولوجIة، اجليوفز¸ئية، ثنائية اXٔبعاد، مث احلفر

فني اك�ن املؤرش ا}يل هو Ùم؟ هو ارتفاع �س>بة احلفر، Xٔنه ٕاذا كنا ٕان 
برئ، هذا مؤرش ا}يل  27¢ادي حنفرو  2014شاء هللا الس>نة املق�] يف 

þ انت حتللو، ميكن يل ٔ�� حنللو، لكن يف غياب احلفر ال ميكن  ميكن
احلديث بتاÛ، ال ٕاQالم وال ¢ري ٕاQالم، Qىل القضية د¸ل التقد�ر د¸ل 

  .¤حjياطي
املسèٔn الثانية، هو ٔ�ن الرتات©Iة ا}يل اكينة بني الرشاكت يه Æرات©Iة 
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ى ــــــرة، ت�سمــــصغIات ــــــون رشكــــــة تتكــــــمعقوXٔ ،èنه يف البداي
)les indépendants( واك�ن رشاكت من بعد ت�سمى ،)les super 

indépendants(،  ىل اخلط، والرشاكتQ اد تتد|ل الرشاكت الك�ريةQ
الك�رية تتد|ل Qىل اخلط ملا تتوفر لها معطيات، Xٔن يه عندها قدرة Qىل 

غربية يف البحر Æميكن احلفر، راه حفر مÚال برئ يف السوا¥ل د¸ل اململكة امل
ٔ�لف دوالر يومIا فقط لكراء احملطة، �هيك Qىل  �700لكف ٔ�كرث من 

  .اXٔمور ا}لوFYس�IكIة اXٔخرى
املسèٔn الثانية، اح[ا �ل�س>بة ٕالينا هاذ العدد د¸ل الرشاكت ارتفع 
اQالش؟ Xٔنه اك�ن وا¥د ال�رسيع من ¤س>تyابة الفورية لطلبات الرشاكت 

  .ق بتغيري احلصص د¸هلم Qىل مس>توى الرشاكت|اصة ف> يتعل
القضية د¸ل إالQالم د¸هلم، ذيك مسèٔn معقوè يد�روا إالQالم د¸هلم، 
بطبيعة احلال الناس ا}يل يف امليدان تيعرفوا بnٔن الرشكة ملا تتد�ر وا¥د 

بطبيعة احلال ٔ�ن �كون عندها وا¥د  هالبالغ، هذاك البالغ املقصود م[
صة، ٕاىل ¢ري ذþ، ولكن ما خصوش يتâلل بطريقة ¢ري اXٔ$ر يف البور

  .م[طقIة
قضية ٔ�نه يف ¥اè وجود النفط والغاز يف بالد�، واح[ا ٕان شاء هللا 
تنnٔملو |ري، ؤ�� قلت بnٔننا د|لنا يف اXٔمjار اXٔ|رية ٕ�ذن هللا، هذا لن يغري 

yددة من ¤سرتاتيجيات يف جمال الطاقات املتyددة، Xٔن يف الطاقات املت
ما يتعلق �لشميس والرحيي، حنن من ٔ�حسن اOول يف العامل Qىل مس>توى 
الرحيي والشميس، وعند� خزان Ýبري ال ميكن ٔ�ن ال �س>تغ\، لكن ا}يل 
غينفعنا فIه النفط والغاز هو كام تفضلت بطبيعة احلال الفاتورة الطاقIة 

  .د¸لنا س�مت ختفIضها dشلك Ýبري

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  .الس>يد الوز�رشكرا 

اللكمة Xٔ¥د السادة . السؤال الثاين موضوQه إالسرتاجتية املعدنية
  .املس�شار�ن من الفريق ¤س>تقاليل لرشح السؤال، فليتفضل

        ::::املس�شار الس>يد النعم مIارةاملس�شار الس>يد النعم مIارةاملس�شار الس>يد النعم مIارةاملس�شار الس>يد النعم مIارة
  .شكرا الس>يد الرئFس

  الس>يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
  السادة الوزراء،
  الس>يد الوز�ر، 

ٔ�ن قدم  2013لفمك الس>يد فؤاد اOو�ري يف حبر يوليوز لقد س>بق لس
ٕاسرتاتيجية Æمنية القطاع املعدين، ورصح �ٓنذاك ببدء العمل هبا، واليت Æروم 

ٔ�لف م[صب شغل، وكذا حتسني رمق املعامالت ليبلغ ما  15ٕاىل ٕا¥داث 
مليار درمه يف  15يقارب ثالث مرات من املس>توى احلايل، ٔ�ي ٔ�كرث من 

  .2025ٔ�فق 
هتدف هذه إالسرتاتيجية ٔ�يضا ٕاىل Æمنية ¤س�eرات يف جمال التنقIب و 

مرات لتصل ٕاىل ٔ�ربع مليارات درمه، وÆرÆكز �راكßز ٔ�و  10والبحث املعدين 
اXٔوراش املهيلكة لهذا إالصالح الك�ري هو عرصنة إالطار ال�رشيعي وتnٔهيل 

وجIة، وحتسني الرتاث املعدين الوطين، وكذا تفعيل ٕانتاج اخلرائط اجليول
الولوج ٕا¨هيا، فضال عن �شجيع ¤س�eر، وحتسني التكو�ن �لقطاع 

اجلبايئ املعدين، ٕاال ٔ�نه لوحظ تعرث يف ٕاجناز املعدين، وكذا تعديل النظام 
هذه إالسرتاتيجية، لس>نا ندري ٕان اكن هذا التعرث هو دليل Qىل Qدم 

  . شالك ٔ�خرىYدوى اOراسة اليت ٔ�فضت ٕاىل إالسرتاتيجية ٔ�م ٕاىل م 
�متىن م[مك، الس>يد الوز�ر، توضيح هذا اEال.  

  .وشكرا

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  . شكرا }لس>يد املس�شار

  .الس>يد الوز�ر، لمك اللكمة يف ٕاطار الرد Qىل السؤال

        ::::الس>يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبÎFةالس>يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبÎFةالس>يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبÎFةالس>يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبÎFة
  .شكرا الس>يد الرئFس

  .شكرا الس>يد املس�شار
ور د¸لنا }لقطاع املعدين، وجب ¢ري التفريق بني هو ف> يتعلق �لتص

املس>توى اXٔول ا}يل ت�jلكمو Qليه ا}يل هو الفوسفاط، . مس>تويني
إالسرتاتيجية د¸لو واحضة �ل�س>بة }لمملكة املغربية، وهذي �ش>تغل هبا 
و�رصد ٕاجيابياهتا، �عتبار ٔ�ننا د|لنا يف وا¥د املر¥] ا}يل اململكة املغربية يف 

من  %40، 40-40-40فوسفاط ¢ادي ختضع لوا¥د القاQدة د¸لجمال ال
من احلامض الفسفوري،  %40املادة اخلام Qىل مس>توى السوق اOولية، و

من اXٔمسدة، مبعىن هنا د|لنا لوا¥د املر¥] د¸ل التمثني د¸ل  %40و
èوOاكر د¸ل اjاملنتوج �عتبار ٔ�ن الفوسفاط هو وا¥د ¤ح.  

شاكل؟ إالشاكل اكن عند� يف القطاع املعدين اXٓخر فا�ن اكن عند� االٕ 
ا}يل بطبيعة احلال هاذ القطاع هذا فIه وا¥د العدد د¸ل املعادن ا}يل 
ال�س>بة د¸لها ٔ�و املسامهة د¸لها يف القطاع املعدين �لك تبقى بطبيعة احلال 

  .حمدودة Yدا
القطاع  هو التصور العام ا}يل عند� Qىل لكن ٔ�� ا}يل ابغيت �شري 	

املعدين ٔ�نه قطاع يعترب من روافع ¤قjصاد الوطين عكس ما قد ي��ادر ٕاىل 
من القمية  %30من الناجت اOا|يل اخلام،  %10اíهن، Xٔنه راه تFشلك 

  .ٔ�لف م[صب شغل 40د¸ل الصادرات، 
املعامل د¸ل إالسرتاتيجية ا}يل قدÙا الس>يد الوز�ر السابق الزالت يه 

ن اXٓن د|لنا بطبيعة احلال يف اXٔمور ا}يل يه تفصيلية، هذه املعامل، لك
ؤ�قول لFست هناك تعرثات Xٔن اك�ن وا¥د العدد د¸ل اXٔوراش ا}يل 
Æمتحور حول إالشاكلية د¸ل ضعف ¤س�eر، ضعف التحويل، إالطار 

القانوين املتyاوز، التخريط اجليولو= مjواضع، وجود قطاع م[جمي 
  . تقليدي
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  ر�؟ٔ�ش>نو ا}يل د
تطو�ر القطاع ال�رشيعي، القانون مت ¤�هتاء م[ه رمسيا م[ذ بضع ٔ�سابيع، 
ؤ�حIل Qىل وزارة املالية قصد التnٔشري Qليه، هذا بطبيعة احلال غيâدث 

، 1951ثورة يف القطاع، Xٔن ت�jلكمو Qىل إالطار ال�رشيعي السابق اكن يف 
، نعطي ¢ري مÚال دا� هذا ٕاطار ¢ادي يعطي وا¥د العدد د¸ل التحفزيات

dس>يط Yدا، ¢ادي حيدث ما �سميه برتاخIص ¤س>تكشاف ا}يل ¢ادي 
، وهذا ¢ادي ´سمح بطبيعة احلال 2لكم �2400رفع املسا¥ة ٕاىل حوايل 

  .مبجيء مجموQة من ¤س�eرات
كذþ �ل�س>بة }لنظام اXٔسايس د¸ل املنجميني، هذا فعال اكن وا¥د 

ابقة، اXٓن اح[ا اعطينا Y�ٔل }لرشاكء الورش ا}يل تعرث يف الس>نوات الس
¤جìعيني د¸لنا �ش جياوبو� dشلك رمسي ليك �رشع يف ٕاQداد ال�س
ة 
ا¨هنائية د¸ل هاذ القانون، Xٔن ما ميكن لناش نتلكمو Qىل القانون املعدين 
وما نتلكموش Qىل النظام اXٔسايس د¸ل املنجمي ا}يل هو اXٔساس د¸ل 

  .¤ش>تغال يف املنامج
املس>توى الثاين ال�رسيع �لتخريط اجليولو=، ٔ�و ما �سميه اح[ا �لب�Iة 
اجليولوجIة، حIث فهيا التخريط اجليولو= العادي، فهيا اجليوفزي¸يئ، فهيا 
اجليو Ýمييايئ، وهذي ٔ�� قلت مرارا يعين اململكة املغربية تnٔخرت فIه، عند� 

يولوجIا اليت اخjفت يف ، هذي احلل د¸لها هو ٔ�ن نعيد مد�رية اجل 35%
الس>نوات السابقة، ومن |الل هاذ املد�رية د¸ل اجليولوجIا ¢ادي �رفعو 
من املس>توى د¸ل ¤عìدات املالية بطبيعة احلال عن طريق املزيانية 
العامة، لكن كذþ عن طريق الرشااكت مع دول ٔ�خرى، �ش �رفعو ذيك 

يع احلال �ملزيد من ٕاىل �سب Qالية �سمح لنا بطب  35ال�س>بة د¸ل 
  .¤س�eرات

  .شكرا الس>يد الرئFس

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة }لفريق ¤س>تقاليل يف ٕاطار التعقIب، تفضلوا

        ::::املس�شار الس>يد النعم مIارةاملس�شار الس>يد النعم مIارةاملس�شار الس>يد النعم مIارةاملس�شار الس>يد النعم مIارة
  الس>يد الرئFس،
  الس>يد الوز�ر، 

  :حنن ال حناسب النوا¸، ولكن حناسب اXٔفعال، من بني هذه اXٔفعال
نظرا Xٔن  2012رخصة معدنية س>نة  630لك يشء مت ٕالغاء  ٔ�وال وق�ل

اXٔشغال مل تمت dشلك ٔ�مÚل، هذا من بني إالصال¥ات ا}يل اكن Qىل الوزارة 
  .متيش يف هاذ ا¨هنج، ومت توقIف هاذ العملية د¸ل توقIف الرخص

  :4نيا، املهنيني ويف اجQìات Ýبرية اكنوا Ýيطالبوا
ذا النظام اجلبايئ التحفزيي طالبوا به ٔ�وال، بنظام ج�ايئ حتفزيي، ه

- املهنيني م[ذ س>نوات، ومت االتفاق يف إالسرتاجتية ٔ�يضا، ومت تقدمي النص 

القانوين Qىل ذþ لٔ مانة العامة }لحكومة، هذا ما قIل يف  -ٔ�ظن
  .إالسرتاتيجية

4نيا، املهنيني يطالبون كذþ �الس>تفادة من إالعفاء اجلبايئ لفائدة 
املعدنية العام] يف جمال التصد�ر، وذþ هبدف حتقIق ٕانصاف املقاوالت 

رضييب مع �يق املصدر�ن، هاذ املسèٔn �قا ما اكيناش، وهذي ٔ�ش>ياء ا}يل 
يه ملâة ا}يل ¢�شجع ¤س�eر يف القطاع ٔ�وال، و�شجع كذþ املقاوالت 
ا}يل اس�مثرت يف هاذ القطاع بعيدا عن قطاع الفوسفاط ا}يل هو القطاع 

Xٔويل ا}يل هو �زاف د¸ل اXٔش>ياء وا}يل اXٔمور فIه إالسرتاتيجية د¸ل ا
  . تطو�ر وÆمثني املنتوج راه اكينة

ولكن هذي ٔ�ش>ياء ا}يل كتجعلنا نقولو، دا|ل الفريق ¤س>تقاليل، Qىل 
ٔ�ن اح[ا ¢ابت عن هاذ احلكومة حقIقة املشاريع الكربى، هذي حكومة 

ل ٕامىت ¢ادي منش>يو فIه، واح[ا ترصيف اXٔعامل، وهاذ ترصيف اXٔعام
قريب �سايل احلكومة، و�لتايل Qىل ٔ�نه وجب يف مجموQة من القطاQات 
القIام مبشاريع كربى، و¢ادي Æكون بصمة حقIقIة د¸ل هاذ احلكومة ٕان 

  .وYدت
  .شكرا الس>يد الرئFس

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  . شكرا الس>يد املس�شار

  .لرد عن التعقIب، تفضلواالس>يد الوز�ر، لمك اللكمة يف ٕاطار ا

        ::::الس>يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبÎFةالس>يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبÎFةالس>يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبÎFةالس>يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبÎFة
هو، الس>يد املس�شار، يف اXٔول �س©ت إالسرتاتيجية }لوز�ر السابق، 
والوز�ر السابق اكن من احلزب د¸لمك، ٕايوا ٕاذن ¢ري �ش �كون اشوية 

  . املنطق يف الaم
الني يف القضية ٔ�وال، القضية د¸ل الرخص، الرخص �قني اح[ا شغ
، يبدو ٔ�ن 600د¸ل توقIف الرخص ا}يل ما عندها معىن، ما ابقIناش يف 

رخصة اليت مت ٕالغاؤها، لكن  900الرمق عندك قدمي، اح[ا اXٓن يف حوايل 
Qىل الرخص س>نة  %12، ز¸دة د¸ل 2013رخصة يف  6660¥اليا عند� 

عة احلال لوا¥د ، مبعىن ٔ�نه وا|ا تنلغيو رخص ا}يل ما تتخضعش بطبي2012
  .العدد د¸ل املعايري ٔ�و اكنت مجمدة، ال�س>بة د¸ل الرخص ترتتفع

القضية د¸ل القانون املعدين جييب Qىل إالشاكليات ا}يل طرحت، Xٔنه 
القانون املعدين اXٓن الغرض م[و هو Yلب ¤س�eرات، ما خصناش 

موضوع،  ن�ساو وا¥د القضية، الaم عن التحفزي اجلبايئ �م ¢ري ذي
اح[ا ت�jلكمو Qىل ٔ�ن املعادن يه $روة وطنية تعطى EموQة من املس�مثر�ن، 

يف الرحب وا|ا يتغري  %10يف دول ٔ�خرى اOوè تتدي �س>بة د¸ل 
الرٔ�سامل، اح[ا هاذ اليش ما ت�jلكموش Qليه اXٓن يف اململكة املغربية، حنن 

¥د العدد د¸ل نتلكم فقط عن ال�رسيع وعن التجويد وQىل ٔ�ن يلزتم وا
املنجميني بطبيعة احلال �لتحويل Xٔنه هاذ التحويل هو ا}يل ¢ادي �كون 
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  .فIه القضية د¸ل التمثني
ف> يتعلق �ملنظومة املعلامتية، هذي اXٓن فهيا شغل، وتقريبا ٔ�هنينا 

  .املر¥] د¸ل ال�شخيص والتصممي، ¢ادي ند|لو }لمر¥] د¸ل التطو�ر
د¸ل ÛفIاللت ود¸ل فكIك، Xٔن هذي ت�شلك  ف> يتعلق �ملنطقة

، وا}يل يه تتخضع }لمنجمية التقليدية، هذي اXٓن رشعنا يف 2لكمٔ�لف  60
الورش �لتفامه مع املهنني �ش ميكن لنا �زاوجو ما بني حفظ احلقوق د¸ل 
هاذ املنجميني التقØيني، لكن كذþ فjح املنطقة Qىل ¤س�eرات، ميل 

  .املرات دوè عربية شقIقة 6راه  2لكمٔ�لف  60كنتلكمو Qىل 
وف> يتعلق �لرتوجي، اح[ا Æلكمنا Qىل ٔ�ن الرتوجي اXٓن ا}يل تيدار لهاذ 
¤س�eرات، وٕاىل الحظت مؤخرا ٔ�� اس>تق�لت ٔ�سرتاليني ¢Fس�مثروا جوج 

يف وا¥د ) l’étain(املليار د¸ل اOرمه يف وا¥د املعدن ا}يل هو القصد�ر 
}يل يف النواr د¸ل مك[اس يف احلاجب، وهذا بطبيعة احلال املنطقة ا

  . دليل Qىل ٔ�ن ¤س�eرات موجودة
لكن بطبيعة احلال كام قلت سابقا، ال ميكن ٔ�ن نطلب من هؤالء 
املس�مثر�ن هام يد�روا التخريط اجليولو=، التخريط اجليولو= غند�روه 

وليهتا، وقلهتا هو ٕاQادة اح[ا، ؤ�ول قرار اختذتو يف الوزارة هذي ا}يل ت
مد�رية اجليولوجIا Xٔننا تنعترب بnٔن بØ اكملغرب ا}يل عندو وا¥د العدد د¸ل 
املشاريع وما Æكو�ش عندو مد�رية اجليولوجIا يف املس>توى، هذي فعال اكن 

  .وا¥د اخلطnٔ ا}يل اح[ا اXٓن تندارÝوه
  .شكرا

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
مهتمك يف هذه اجللسة وQىل شكرا الس>يد الوز�ر، شكرا Qىل مسا

تنو�رمك }لرٔ�ي العام الوطين وهذا اEلس املوقر حول هاذ املادتني 
  .إالسرتاتيجيتني

ن�jقل ٕاىل اXٔس>ئ] املو?ة ٕاىل الس>يدة وز�رة التضامن واملرٔ�ة واXٔرسة 
اللكمة Xٔ¥د . والتمنية ¤جìعية، والسؤال اXٔول حول ظاهرة ال�سول

الفريق ¤شرتايك لتقدمي السؤال، فليتفضل الس>يد  السادة املس�شار�ن من
  .املس�شار مشكورا

        ::::املس�شار الس>يد موالي احلسن طالباملس�شار الس>يد موالي احلسن طالباملس�شار الس>يد موالي احلسن طالباملس�شار الس>يد موالي احلسن طالب
  .شكرا الس>يد الرئFس

  الس>يدة الوز�رة،
  السادة الوزراء،

  ٔ�خوايت، ٕاخواين املس�شار�ن،
من |الل نتاجئ البحث اíي ٔ�جرته وزارÆمك حول ظاهرة ال�سول 

ٔ�لف م�سول،  250سولني ببالد� فاق عتبة ببالد�، يتضح ٔ�ن Qدد امل� 
ٔ�لف م�سول حمرتف، مبعىن ٔ�هنم ميهتنوا ال�سول رمغ اس>تطاعهتم  150مهنم 

  .وقدرهتم Qىل العمل |ارج هذا إالطار

وقد ٔ�صبحت هذه الظاهرة �شلك ومصة Qار Qىل ج�ني مجيع املغاربة 
ع الس>يايس املعروفني �حلرص Qىل Ýرامهتم وخنوهتم، كام ٔ�صبحت هتدد القطا

من جراء إالزQاج اíي ´س©�ه هؤالء امل�سولون }لس>ياح اYXٔانب بصفة 
  .Qامة


ذها وزارÆمك، وعن تصورمك jسائلمك عن إالجراءات اليت س�� ،þí
}لâد من هذه الظاهرة اليت ال ختدم يف يشء ال الس>يا¥ة املغربية وال القطاع 

  . ¤جìعي ببالد�
  .شكرا الس>يدة الوز�رة

        ::::رئFس اجللسةرئFس اجللسةرئFس اجللسةرئFس اجللسة    الس>يدالس>يدالس>يدالس>يد
  .þ اللكمة الس>يدة الوز�رة لٕالYابة Qىل السؤال، تفضيل

        ::::¤جìعية¤جìعية¤جìعية¤جìعيةالس>يدة dس>مية احلقاوي، وز�رة التضامن واملرٔ�ة واXٔالس>يدة dس>مية احلقاوي، وز�رة التضامن واملرٔ�ة واXٔالس>يدة dس>مية احلقاوي، وز�رة التضامن واملرٔ�ة واXٔالس>يدة dس>مية احلقاوي، وز�رة التضامن واملرٔ�ة واXٔرسرسرسرسة والتمنية ة والتمنية ة والتمنية ة والتمنية 
شكرا الس>يد املس�شار احملرتم والفريق احملرتم Qىل طرح هذا السؤال، 

يف الواقع  ، وهذا يعين بnٔن السؤال2009وٕان اكن سؤ¤ مؤرخ م[ذ س>نة 
وYه }لحكومة السابقة ولFست لهاته احلكومة، لكن هناك مرشوعية لطرح 

  .هذا السؤال Xٔن الظاهرة الزالت مس>مترة
ؤ�ريد ٔ�ن ٔ�|ربمك بnٔن اXٔرقام اليت Q�ٔلنمت عهنا لFست مضبوطة �لرضورة 
Xٔنه مل �كن هناك البتة إالحصاء العلمي يف امليدان ليك يفرز ٔ�رقاما ميكن 

ال يف فرتة سابقة وال يف هاته الفرتة، لكن ميكن ٔ�ن نقول بnٔن اOوè  اعìدها
املغربية، حكومة ونظاما وجممتع مدين، لكها اخنرطت يف جمال تقليص الفقر 
والهشاشة، مما قد �كون قد ٔ�دى ٕاىل تقليص كذþ ظاهرة ال�سول اليت 

  .عرفت تغريات وحتوالت من حIث العدد، وكذþ من حIث النوع
ٔ�نمت تصادفون م�سولني من املهاجر�ن اXٔفارقة، وال تصادفون يف  فاليوم

كثري من اXٔحIان املغاربة من امل�سولني Xٔن الظاهرة �لفعل تقلصت يف 
  .صفوف املغاربة، هذا من ?ة

من ?ة 4نية، اكنت هناك دراسة ٔ�اكدميية اليت تتâدث عن توريث 
هبا احلكومة ؤ�يضا الربامج ممارسة ال�سول، ؤ�ن كذþ املبادرات اليت تقوم 

اليت ٔ�طلقت يف املغرب يف اجتاه تعممي ا¨متدرس، يف اجتاه كذþ متكني 
اXٔطفال يف اXٔماÝن البعيدة من املدرسة ومن دور الطالب والطالبة و¢ريها، 
مك[ت ٔ�يضا ٔ�طفال امل�سولني ؤ�طفال اXٔرس اليت تعرف الهشاشة من 

  .التوYه ٕاىل املدرسة بدال من الشارع
هناك كذþ اليوم هناك اجهتاد يف ٕاعطاء قمية العمل معناها، ؤ�نمت 
تعلمون بnٔن هذه احلكومة اجهتدت من |الل مجموQة من املبادرات ليك 
Æرجع ٕاىل ٔ�ذهاننا وٕاىل Æكوي�[ا وٕاىل ٕادراكنا قمية العمل، و�لتايل ال�سول 
ا مقابل قمية العمل اليت تتالىش عندما نتâدث عن مقابل دون معل، هذ

يعين كذþ حرص ظاهرة ال�سول يف ٔ�ذهاننا ويف ٔ�ذهان من �ريد ٔ�ن 
  .ميارسها من Y�ٔل Yلب اXٔموال

يعين  333و 326حصيح هناك مقاربة قانونية، ؤ�نمت تعلمون ٔ�ن الفصل 
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جيرم هاته املامرسة، لكن ٔ�نمت تعلمون �لرمغ من ٕا�اكر اEمتع لهذه املامرسة، 
ه املامرسة، الزالت موجودة يف الشارع، �لرمغ من التجرمي القانوين لهذ

ال متكن العامل Qىل حرص ونقول لمك بnٔن اكينة مجموQة من إالÝراهات اليت 
هاته الظاهرة والتقليص مهنا من ٕاعامل القانون Qىل اعتبار اíي ميارس 
ال�سول ٔ�حIا� �كون مس>نا، Ýيفاش ¢ادي تد�ر ليه؟ ٔ�و �كون طفال ٔ�و 

 الظهر د¸لها، و�لتايل حنن نتوYه اليوم ملقاربة �كون امرٔ�ة محم] وليد يف
  :ٔ�خرى

ٔ�وال، �شديد العقو�ت اجلزرية Qىل القادر�ن Qىل العمل، ولكن  -
  ...اعìد مقار�ت اجìعية، احjوائية، احjضانية، �ل�س>بة }لفÎات اXٔخرى

    ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  . شكرا }لس>يدة الوز�رة

  .التعقIب، تفضلاللكمة }لفريق ¤شرتايك يف ٕاطار 

        ::::املس�شار الس>يد موالي احلسن طالباملس�شار الس>يد موالي احلسن طالباملس�شار الس>يد موالي احلسن طالباملس�شار الس>يد موالي احلسن طالب
  .شكرا الس>يدة الوز�رة

ف> خيص إالشارة د¸ل تnٔ|ري السؤال، هذا ما يش بيد� اح[ا Qىل لك 
¥ال، وحنن فر¥ني Xٔنه انì ¢ادي تعطيو� توضيâات ٔ�كرث لتضلعمك يف هاذ 

  .املوضوع Ýيف تتعرفوا
حبيث ٔ�نه ¤س>تفâال حقIقة  ف> خيص التقليص، التقليص ما اكي�ش

كثري وكثري Yدا، ؤ�صبحنا نتعا´ش مع هذا الواقع، فني ما امشF[ا، ٕاىل وقف[ا 
تيوقف معنا امل�سول ٔ�مام املساYد، املتاجر، اXٔسواق، املواقف، هذا واقع 
ا}يل اعطى هللا هو هذا، ما يش نقولو بnٔنه نقص، ما نقصش، ونعطيك 

، )le feu rouge(يارات، اكينني �س يف ٔ�مÚ] مÚال يف الوقوف د¸ل الس> 
  . اكينني �س واقفني Ýي�س>ناو ¢ري تيوقفوا تيجيو

املس>هتدف اXٔول هام ال�ساء، الس>يدة كتكون ¢ادية Ýيدق Qلهيا يف 
، وال Ýهيز الش>يفون Ýميسح لها �زز )rétroviseur(الباب، وال Ýيجر لها 

اسها حمارصة، ك�س>ىن مهنا، ما يش درمه ا}يل ابغات تعطيه، ولكن كتلقى ر 
  .¢ري ٕامىت هترب

Qاود اك�ن يش و¥د�ن ا}يل ردوا هاذ املهنة م[ظمة، قاQد قدام ا زبة 
 5درامه و 10د¸ل  4، ¥اط وا¥د )le fonds de caisse(امفرش، دا�ر 

اQد قدرامه خصك تعطيين، و  10د¸ل درمه، Ýيقول þ راه من درمه حىت 
هذي ظاهرة وهذا واقع ما عند� ما يوم Qىل يوم متا يف هذاك احملل، و 

  .ند�رو به
املشلك الثاين هو ما |لفjه ¤ضطرا�ت يف بالد الشام، اليوم ٔ�صبحنا 
�شوفو هاذوك الناس مساÝن واقفني جبوازات السفر د¸هلم، رYال و�ساء 

  . ؤ�طفال، Ýيوقف Ýيدق Qليك يف الباب Ýيوريك هاذ اليش
�، وهذا واقع والو Ýيحتلوا بعض ٕاضافة لٕالخوان اXٔفارقة ا}يل قلت دا

الشوارع، الب�Iة د¸هلم والصâة د¸هلم Ýيحتلوا بعض الشوارع وÝي
ليو ¢ري 

د¸هلم هام، Ýيâ©سوا حىت املغاربة ٕاىل ابغاو جييو ي�سولوا هبذاك الشارع، 
  .هذي قربوا �ردوها Ùنة م[ظمة

قامت ولهذا، الس>يدة الوز�رة، احلل؟ احلل ما قامت به احلكومة وما 
به وزارة اOا|لية يف هاذ اXٔ|ري، هذا ٔ�ثلج القلوب، ؤ�عطى }لناس وا¥د 
النوع د¸ل احلرية ود¸ل ¤طمئنان ف> خيص الرسقة وهذا، اQالش ما 

  نضيفوش Qلهيم هاذ اليش؟
Ýيف قلتو، الس>يدة الوز�رة، Ýيف Yا Qىل �ممك ٔ�ن اXٔطفال 

... ميش>يو }لمقر د¸ل هذاامل�رشد�ن ميش>يو }ل
ري¸ت، �ل�س>بة }لش>يوخ 
ولكن الناس ا}يل قادر�ن خصهم يتلقى هلم ¥ل، وتفعيل قانون جترمي 

راه واحض، و¢ري يبدا بعدا �ش �كون |ري يف  333و 326ال�سول الفصل 
  .هاذ املوضوع

  .شكرا الس>يدة الوز�رة

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  . شكرا الس>يد املس�شار

Q اللكمة، الس>يدة الوز�رة، }لرد þب، تفضيلIىل التعق.  

        ::::الس>يدة وز�رة التضامن واملرٔ�ة واXٔالس>يدة وز�رة التضامن واملرٔ�ة واXٔالس>يدة وز�رة التضامن واملرٔ�ة واXٔالس>يدة وز�رة التضامن واملرٔ�ة واXٔرسرسرسرسة والتمنية ¤جìعيةة والتمنية ¤جìعيةة والتمنية ¤جìعيةة والتمنية ¤جìعية
شكرا الس>يد املس�شار Qىل التyاوب حول ما قدم[ا من معطيات، 
ونبغي نقول لمك Qىل بnٔنه Qىل مس>توى وزارة التضامن واXٔرسة والتمنية 

تق] ¤جìعية هناك مجموQة من املبادرات، ونذÝر لمك الو¥دة املس> 
لٕالسعاف اليت تقوم ٕ�سعاف احملتاYني يف Qني املاكن، وكذþ ٕ�ماكهنا ٔ�ن 

  .حتمل الراغبني مهنم ٕاىل مؤسسات الرQاية ¤جìعية
�ل�س>بة }لم�سولني، هناك رفض Ûم من حIث التعامل كذþ، حىت 
من حIث إالسعاف هو ما حمتاجش لٕالسعاف Xٔنه هو قادر �راسو، 

يش ملؤسسة الرQاية ¤جìعية Xٔنه ¢ادي يتحرم وكذþ هو ما �¢Fش مي
من املداخIل ٕاىل امشFيت حىت قدمت ليه ٕاسعافات ٔ�و لبFيت ليه 
¤حjياYات د¸لو، فهناك صعوبة حقIقIة Qىل مس>توى معاجلة هذه 

  :الظاهرة
ٔ�وال، �ل�س>بة لهذه الو¥دات ما عند�ش غطاء قانوين، ما ميكن لها 

ما ميك[لكش تبقى يف الشارع، ¢ادي نديك  �شد وا¥د �زز م[و وتقول لو
  .ملؤسسة د¸ل الرQاية ¤جìعية

املسèٔn الثانية، هو ٔ�ن هناك الرفض، Xٔن هاذ الناس هاذو تيفضلوا ٔ�هنم 
  .يعين ¸|ذوا املداخIل بدال من يشء �ٓخر

�لفعل اح[ا حمتاYني ٕالحصاءات ¥الية �ش �كونو  املسèٔn الثالثة،
واح[ا مسلâني بnٔرقام، ما نتلكموش فقط �النطباQات  نتلكمو Qىل الظاهرة،

ٔ�و �لتقد�رات �ل�س>بة لنا اكملني، وهاذ اليش ا}يل ¢ادي حنرصو ٕان شاء 
  .هللا �ش نقومو به، �ش نقدرو احلجم د¸ل هاذ الظاهرة

املسèٔn الثالثة، �ل�س>بة ملؤسسات الرQاية ¤جìعية، انì كتعرفوا، 
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Ýبري Yدا، فIه من مجيع الرشاحئ ومهنم امل�سولني، مرÝب  12عند� وا¥د 
ولكن هاذ امل�سولني يف الواقع يثقلون اكهل هذه املؤسسات، ا}يل من 
املفروض ٔ�هنا كتفjح اXٔبواب د¸لها �ل�س>بة }لمحتاYني، �ل�س>بة }لناس ا}يل 
هام يف وضعية صعبة، �ل�س>بة }لناس ا}يل ما عندمهش د|ل، ولكن ميل 

  . هيا م�سولني �Oيور د¸هلم، هذي وا¥د الطامة كربىكتويل تnٔوي ف
ف�þ، هاذ الظاهرة راه مايش ظاهرة سه]، ما ميك[لهاش تعاجل فقط 
مبقاربة وا¥دة، وكذþ ال ميكن ٔ�ن تعاجل فقط مببادرات قطاعية حمددة، البد 

  .من حتقIق ¤لتقائية بني مجيع القطاQات املعنية

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
þ الس>يدة الوز�رة شكرا .  

. )3CEDAW( موضوQه مشاركة املغرب مبؤمتر س>يداو السؤال الثاين،
  .اللكمة Xٔ¥د السادة املس�شار�ن من الفريق احلريك

        ::::املس�شار الس>يد م�ارك الس>باعياملس�شار الس>يد م�ارك الس>باعياملس�شار الس>يد م�ارك الس>باعياملس�شار الس>يد م�ارك الس>باعي
  .شكرا الس>يد الرئFس

  السادة الوزراء،
  ٕاخواين، ٔ�خوايت املس�شارات احملرتمات،

  الس>يدة الوز�رة احملرتمة، 
شلك موضوع املرٔ�ة ٔ�¥د حماور النقاش العمويم الوطين، واك�سب  لقد

هذا املوضوع راهنية Ýبرية |الل العقد اXٔ|ري بفعل تفاQل Qدد من العوامل 
ليكرس ماكنة املرٔ�ة يف اEمتع  2011اOا|لية واخلارجIة، كام Yاء دس>تور 

  .املغريب
ز حقوق ويه اEهودات اليت ما ف� املغرب يبذلها من Y�ٔل تعز�

إال�سان واملساواة بني اجل�سني، وذþ يف اجتاه الوفاء �لزتامات املغرب 
اOولية، والقضاء Qىل لك ٔ�شاكل ا¨متيزي ضد املرٔ�ة، وQىل هذا اXٔساس تnٔيت 

  .مشاركة املغرب يف مؤمتر س>يداو
ماهو تقIميمك }لمشاركة املغربية : للك ما س>بق، �سائلمك، الس>يدة الوز�رة

  او؟ وما يه طمو¥ات احلكومة }لهنوض بnٔوضاع املرٔ�ة؟يف مؤمتر س>يد
  .شكرا الس>يدة الوز�رة

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  . شكرا الس>يد املس�شار

  .þ اللكمة، الس>يدة الوز�رة، لٕالYابة Qىل السؤال

        ::::الس>يدة وز�رة التضامن واملرٔ�ة واXٔالس>يدة وز�رة التضامن واملرٔ�ة واXٔالس>يدة وز�رة التضامن واملرٔ�ة واXٔالس>يدة وز�رة التضامن واملرٔ�ة واXٔرسرسرسرسة والتمنية ¤جìعيةة والتمنية ¤جìعيةة والتمنية ¤جìعيةة والتمنية ¤جìعية
  .شكرا الس>يد الرئFس

  ، الس>يد املس�شار احملرتم
�مك تتâدثون عن Xٔ ،ابغيت ¢ري نتواحض معك حول طبيعة السؤال

                                                 
3 Committee on the Elimination of Discrimination Against Women 

مؤمتر س>يداو، ولFس هناك ما ´سمى مبؤمتر س>يداو، لعلمك تقصدون املؤمتر 
، واíي )CSW4(الس>نوي اíي تعقده جلنة وضع املرٔ�ة لٔ مم املتâدة 

ينعقد لك ربيع، يعين لك شهر مارس من لك س>نة، ٕاىل كنتو كتقصدوا هذا 
  و؟نتلكم

}لجنة وضع املرٔ�ة اíي انعقد  58ٕاذن، هو اOورة . ٕاذن، كتقصدوا هذا
يف مارس املنرصم، واíي اخنرطنا فIه كدوè مغربية، وقدم[ا فIه ما يتعلق 

  .مبا يعين املرٔ�ة من |الل حتقIق ٔ�هداف اXٔلفIة }لتمنية
 واكنت م[اس>بة يف الواقع ليك نقدم ٔ�عامال Ùمة وYلي] اليت متكن املغرب

بطبيعة احلال اكن البد من عرض اخلطة احلكومIة }لمساواة يف . من حتقIقها
، وهو الرب�مج اíي اخنرطت فIه مجيع )2016 -2012ٕاÝرام (ٔ�فق املناصفة 

القطاQات احلكومIة، وحتملت فIه املسؤولية من Y�ٔل ا¨هنوض بوضع املرٔ�ة 
  .والقIام ٕ�جنازات جتاه املرٔ�ة

احل املرٔ�ة اكنت مفخرة لنا من Y�ٔل تقدميها وهذه الس>ياسة العمومIة لص
}لعامل مقارنة مع اOول العربية اليت الزالت Æمتلمل يف ماكهنا من حIث 
ا¨هنوض بوضع املرٔ�ة، ومما جيعل املغرب كذþ يضايه اOول املتقدمة من 

  .حIث إالجنازات اليت قدÙا املغرب }لمرٔ�ة
د�ن، مرصد حملاربة ما ن�ساوش نذÝرو بnٔننا اليوم بصدد ٕا¥داث مرص

وكام ال . العنف ضد ال�ساء وكذþ مرصد لتحسني صورة املرٔ�ة يف إالQالم
خيفى عنمك ٔ�ننا متك[نا من تقدمي مرشوع قانون حملاربة العنف ضد ال�ساء يف 
جملس حكويم سابق، وٕان شاء هللا سوف يتلكف اEلس �لنظر فIه من 

  .Y�ٔل وضعه يف دواليب املصادقة
كذþ ٔ�ننا س>نحيل يف اXٔ¸م القريبة مرشوعي قانون ا}يل  البد ٔ�ن نذÝر

  :عندمه وا¥د اXٔمهية �لغة

ٔ�وال، مرشوع القانون املتعلق ٕ�¥داث هيئة املناصفة وماكحفة لك  -
  ؛19واملادة  164ٔ�شاكل ا¨متيزي اíي ينص Qليه اOس>تور يف املادة 

وكذþ مرشوع قانون مjعلق ٕ�¥داث اEلس ¤س�شاري لٔ رسة  -
  .والطفوè، واملرٔ�ة معنية كذþ هبذا اEلس

نذÝر كذþ ف> يتعلق �ل�ساء يف وضعية صعبة، ؤ�يضا الطفالت ا}يل 
هام Ýيتحرموا من ا¨متدرس dس©ب بعد املدرسة، ٔ�ننا اليوم ت�jوفرو Qىل وا¥د 
املنظومة د¸ل مؤسسات الطالب والطالبة ٕاليواء الطالبة ل�شجيع متدرس 

 Fه  %70شلك الطالبة، ا}يل كQعية،  1500مما مجموìاية ¤جQمؤسسة }لر
وهذا �لتÝٔnيد قلص من اXٔمIة وقرب املدرسة من هاته الفÎة اليت اكنت 

  .حمرومة لوقت قريب من ا¨متدرس

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
 . شكرا

  .هل �Oمك رغبة يف التعقIب الس>يد املس�شار؟ تفضلوا، تفضلوا
                                                 

4 Commission on the Status of Women  
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        ::::املس�شار الس>يد م�ارك الس>باعياملس�شار الس>يد م�ارك الس>باعياملس�شار الس>يد م�ارك الس>باعياملس�شار الس>يد م�ارك الس>باعي
  . شكرا الس>يدة الوز�رة Qىل تفضلمك هبذه اXٔجوبة

فاEهودات اليت بذ¨هتا بالد� خبصوص قضية املرٔ�ة تعترب رهان 
ٕاسرتاتيجي }Øوè واEمتع �لك، �عتبارها ٕا¥دى املكو�ت اليت يقاس هبا 
تطور وازدهار اEمتعات، دون احلديث عن اOور الهام والتمنية املس>تدامة 

  . جìعيوالìسك ¤
وكام س>بق، الس>يدة الوز�رة، ٔ�ن ٔ�رشفمت وكنتو هنا مع الربملان اكن وا¥د 
اليوم درايس ا}يل نظمتوه بتعاون مع الربملان واEلس الوطين حلقوق 

ٕان املرٔ�ة املغربية اكنت وما : "إال�سان، Yاء يف �ممك، الس>يدة الوز�رة
املغرب، ؤ�ن ا¨هنوض  Æزال يف قلب دينامIة إالصالح القانوين اíي يعرفه

حبقوقها ´شلك جزء ال يتجزٔ� من ا¨هنوض حبقوق إال�سان، الرتباطه الوثيق 
 ". مبقومات دوè احلق والقانون

حىت اح[ا معك، والس>يدة الوز�رة انت جIيت هباذ الaم  ههذا لك
يف احلقIقة، ولكن تنطلبو م[ك، الس>يدة الوز�رة، هو هاذ  هد¸þ لك

رجهيم حلزي الوجود وجتي©هيم }لربملان �ش خيرجوا حلزي املشاريع ابغيناك خت
الوجود، Xٔن اح[ا امحلد ã كام قلت دول عربية ا}يل ا¥دا� مازال �يق ما 

تقريبا فاش وقعنا اتفاقIة مع هاذ املنظمة، ا}يل  1981تقدموش، اح[ا يف 
س>نة  34، 1981، واح[ا ما انضمينا لها حىت لس>نة 1979اكنت ختلقت يف 

  .ريباتق
¢ري اح[ا هاذ املرٔ�ة راه يه اXٔم، يه اXٔخت، يه نصف اEمتع، يه 
املغرب لكو، Xٔن هذا هو ا}يل ابغيناك، اح[ا انصفت لنا املرٔ�ة، وابغيناك 
جتييب هاذ مشاريع القوانني �ش خترج حلزي الوجود �ش تìىش مع اOس>تور 

  .2011د¸ل 
  .شكرا

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  . س�شارشكرا }لس>يد امل 

  هل Oيك تعقIب؟

        ::::وز�رة التضامن واملرٔ�ة واXٔوز�رة التضامن واملرٔ�ة واXٔوز�رة التضامن واملرٔ�ة واXٔوز�رة التضامن واملرٔ�ة واXٔرسرسرسرسة والتمنية ¤جìعيةة والتمنية ¤جìعيةة والتمنية ¤جìعيةة والتمنية ¤جìعية    ةةةةالس>يدالس>يدالس>يدالس>يد
ٔ�وال ٔ�شكر الس>يد املس�شار Qىل ¢ريته Qىل قضا¸ املرٔ�ة وم[ارصته لهاذ 
اجلانب احلقويق من قضا¸ املرٔ�ة، ؤ�نمت تعلمون ٔ�ن احلكومة تبذل Yاهدة لك 

 تطمئ�[ا Qىل مس>تق�ل املرٔ�ة ?دها من Y�ٔل متكني املرٔ�ة من وضعية، ٔ�وال
وQىل مس>تق�ل اXٔطفال يف كنف املرٔ�ة، وQىل مس>تق�ل اXٔرسة اليت Æرٔ�سها 

ونعم ٔ�نمت حمقون عندما قلمت بnٔن املرٔ�ة يه اEمتع، فهناك . ٕاىل Yانب الرYل
مقوè تقول بnٔن املرٔ�ة يه نصف اEمتع و�ٓخرون يقولون يه لك اEمتع Xٔهنا 

  .تØ النصف اXٓخر
من حIث الرغبة د¸لمك يف  ن ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�قول لمك، ؤ�� ٔ�شد Qىل يدمكلك

ٔ�ن تnٔيت لك هاته القوانني ٔ�و مشاريع قوانني اليت ٔ�رشت ٕا¨هيا ٕاىل الربملان، ٔ�� 

  . ال ٔ�طلب ٕاال هذا
ف[حن Qىل مس>توى الوزارة طبعا ٔ�نتجنا خبلفIة حقوقIة، و�عìد املقاربة 

ري، وٕ�رشاك امجليع سواء القطاQات ال�شارÝية، و�س>تحضار النص اOس>تو 
احلكومIة ٔ�و اEمتع املدين ٔ�و املؤسسات اOس>تورية ٔ�و ¢ريها، بذلنا وا¥د 

، وطبعا ٔ�نتجنا هاذ املرشوع قانون د¸ل حماربة 2012اجلهد Ýبري Yدا م[ذ 
العنف، و�متىن ٔ�نه يوصل }لربملان، وكذþ مشاريع القانون املتعلق �ملناصفة 

E� مشاريع ٔ�خرى واملتعلقة þوكذ ،èلس ¤س�شاري لٔ رسة والطفو
كنمتىن ٔ�هنا توصل }لربملان، Xٔن املرشع واíي مي` لكمة الفصل يف مجيع 

مشاريع القوانني اليت حتال Qىل املؤسسة الربملانية مه الربملانيون يف الغرفة 
 �ش خترج اXٔوىل ويف الغرفة الثانية، و�متناو ٔ�ننا ٕان شاء هللا نتعبؤو اكملني

  .هاذ القوانني يف ٔ�قرب وقت لصاحل املرٔ�ة، ولكن يف الواقع لصاحل املغرب
  .شكرا الس>يد الرئFس

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  . شكرا þ الس>يدة الوز�رة

. السؤال الثالث موضوQه امحل] الوطنية ٕاليواء املس>نني بدون مnٔوى
ايك، تفضل اللكمة Xٔ¥د السادة املس�شار�ن من فريق التâالف ¤شرت 

  .اXٔس>تاذ الرمحوين

  :الرمحوينالرمحوينالرمحوينالرمحوين    ٔ�محدٔ�محدٔ�محدٔ�محداملس�شار الس>يد املس�شار الس>يد املس�شار الس>يد املس�شار الس>يد 
  .شكرا الس>يد الرئFس

  الس>يدات والسادة الوزراء،
  الس>يدة والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

ٔ�قدمت وزارة التضامن واملرٔ�ة واXٔرسة والتمنية ¤جìعية Qىل م�ادرة 
د�ن يف الشوارع |الل محمودة من |الل محلهتا الوطنية ٕاليواء املس>نني املرش 

  . 2014ش>تاء 
ومتك[مت، الس>يدة الوز�رة، من ٕايواء مÎات من املس>نني املرشد�ن 
وٕانقاذمه من ال�رشد والضياع، ويه معلية ٕا�سانية �لغة اXٔمهية، و�درة ال 
ميكن لنا سوى التنويه هبا واOعوة ٕاىل Æرس>يخها وتوس>يعها، Ýواجب Qىل 

. غال حقIقي �لقضا¸ ¤جìعيةعن ا�ش السلطات احلكومIة وتعبريا مهنا
ة إال�سانية وقد جسلنا تعاو� Ýبريا من هيئات القطاع اخلاص يف هذه العملي

  .مما ´س>تحق لك تنويه
و|الل تقدميمك لتقIمي امحل]، ٔ�رشمت، الس>يدة الوز�رة، ٕاىل رضورة 
ا مnٔسسة هذا العمل ¤جìعي، وهو ما نتقامسه معمك وندمع م�ادراÆمك هبذ

اخلصوص حىت تصبح معلية ٕايواء املس>نني املرشد�ن معلية دامئة ولFست 
مومسية، وحىت Æكون هناك �ٓليات دامئة لوFYس�IكIا وحكومIا وٕارشاك 
مؤسسات ؤ�ش
اص ذاتيني من مقاولني ورشاكت والراغبني يف العمل 
اخلريي، Qلام ٔ�ن مؤسسات الرQاية ¤جìعية يف وضعيهتا احلالية ¢ري قادرة 

Q رامة هؤالءÝ ضان هذا العمل الهام �لك رشوط إال�سانية حلفظjىل اح
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  .املواطنني
مفا هو تقIميمك العام لهذه امحل]؟ وما اíي تنوون القIام به لتصبح معلية 

  دامئة ومؤسسة؟
  .وشكرا الس>يد الرئFس

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  . شكرا الس>يد املس�شار

  .السؤال الس>يدة الوز�رة، þ اللكمة لٕالYابة Qىل

        ::::الس>يدة وز�رة التضامن واملرٔ�ة واXٔالس>يدة وز�رة التضامن واملرٔ�ة واXٔالس>يدة وز�رة التضامن واملرٔ�ة واXٔالس>يدة وز�رة التضامن واملرٔ�ة واXٔرسرسرسرسة والتمنية ¤جìعيةة والتمنية ¤جìعيةة والتمنية ¤جìعيةة والتمنية ¤جìعية
شكرا الس>يد املس�شار Qىل هذا السؤال اíي يعطيين م[اس>بة ليك 

  . ٔ�حتدث عن هذا العمل إال�ساين اجلديد
حصيح يه م�ادرة وزارة التضامن واXٔرسة والتمنية ¤جìعية، لك[نا 

حملس>نني ٔ�و مجعيات اEمتع املدين ٔ�و وYد� تعاون Ýبري سواء من Oن ا
  .اXٔش
اص الفرادى ا�íن اتصلوا ولبوا هذا النداء

Ýيفاش ميوتوا ش>يوخ : نبغي نقول ق�ل من لكيش، ٔ�نه اح[ا �ساءلنا
ومس>نني يف الشارع املغريب، وحنن جممتع ٔ�صيل، وحنن جممتع مسمل، وحنن 

¤¥رتام د¸ل الك�ري،  جممتع كنرت�و ق�ل من ند|لو }لمدرسة Qىل القمي د¸ل
ؤ�ن اXٔعضاء د¸ل اXٔرسة نقدرو نقولو عندمه وضعية قدس>ية، ال اجلد وال 

وبدٔ�� اجلدة وال اXٔب وال اXٔم، ومع ذþ تالشت لك هذه القمي إال�سانية، 
  . مس>نني يف الشارع، ومهنم من ميوت يف الشارع اجند ٔ�ش
اص

الناس ا}يل Ýميوتوا،  مسحوا يل ما عند´ش اXٔرقام د¸ل العدد د¸لا
ولكن Ýميوتوا الناس، بدليل ٔ�نه قدر� نعتقو بفضل هللا س>بâانه وتعاىل 

يف  1162من هاذ  73مسن، واس>تطعنا ندجمو تقريبا وا¥د  1162
  . مهنم يف اXٔرس د¸هلم 53املس�شفIات و

يعين ٔ�ن هاذوك ا}يل اكنوا حمتاYني }لتطبFب و}لعالج ودجموا يف 
  . اكن�ش هاذ املبادرة رمبا اكنوا يقدروا �كونوا يف |رب اكن املس�شفIات، لو ما

þí، كنقول بnٔنه اليوم اح[ا حمتاYني احبال هاذ املبادرة �حكومة، 
كنتحملو املسؤولية �ش نقومو هباذ اOور، ولكن كذþ اXٔرس خصها 
حتافظ Qىل مجيع اXٔعضاء د¸لها ويف مقدمهتم املس>نني، مايش ميل اكنوا 

جيبوا لٔ رسة ما Ûلك وما �رشب اكنوا مز¸نني، ميل اكنوا حصاح احصاح Ýي 
وÝيقدموا |دمات يف املهن د¸هلم واحلرف ابغاهتم اOوè، ميل اكنت عندمه 
القدرة �ش يعطيو �ش ي�jجوا ابغينامه، ميل والو يف ¥اè من الضعف 

اYني، البدين، والو يف وا¥د املر¥] من العمر ا}يل كت
لهيم هام ا}يل حمت
مايش ¢ريمه، ذاك الساQات كنت
الو Qلهيم وكنخيلومه مهنم لروسهم يف 

  . الشارع
اليوم، Qلينا مسؤولية مشرتكة، اXٔرس، املؤسسات، احلكومة، اللك 

رQاية املس>نني "اليوم مسؤول ذاك اليش اQالش النداء رفعنا فIه شعار 
لني قدر� ، وحIث حتملنا املسؤولية اكم"بدون مnٔوى مسؤولي�[ا اكملني

  . خشص 1162نعتقو هاذ 
نبغي نقول لمك كذþ بnٔن اليوم الفردانية كفلسفة ٔ�صبحت جتمث Qىل 
احلياة د¸ل املغاربة، والو �¢ني التيقار �زاف، والو �¢ني يعFشوا ¢ري 
بو¥دمه، والو Ýيت
الو Qىل القمي واملسؤوليات د¸هلم، ذاك اليش اQالش 

ك اليش اQالش كنلقاو املس>نني Æميوتوا يف كنلقاو اXٔطفال يف الشارع، وذا
  . الشارع

اليوم، اح[ا حمتاYني ٕاىل تnٔهيل اXٔرسة من الناحIة القميية، ؤ�ننا �رجعو 
}لمبادئ إال�سانية ا}يل تنرت�و Qلهيا، وكذþ ٕاىل املرجعية إالسالمIة ا}يل 

  .كتلزم Qلينا �ش �كونو يف |دمة ذوينا مبا فهيم اXٓ�ء واYXٔداد

        ::::رئFس اجللسةرئFس اجللسةرئFس اجللسةرئFس اجللسة    الس>يدالس>يدالس>يدالس>يد
  . شكرا þ الس>يدة الوز�رة

  .فريق التâالف ¤شرتايك، اXٔس>تاذ Qذاب

        ::::املس�شار الس>يد محمد Qذاباملس�شار الس>يد محمد Qذاباملس�شار الس>يد محمد Qذاباملس�شار الس>يد محمد Qذاب
  .شكرا الس>يد الرئFس

  ٔ�خيت املس�شارة، 
  ٕاخواين املس�شار�ن،

  الس>يدات املس�شارات،
ٔ�وال، شكرا لمك، الس>يدة الوز�رة، Qىل اجلواب وQىل اجلهود واملبادرات 

هبا و¤هìم بnٔوضاع الفÎات الهشة }لمواطنني د¸لنا، و}لتÝٔnيد  ا}يل كتقوموا
  . فnٔنمت ¢ري راضني �لاكمل Qىل هاذ املنجزات رمغ اXٔمهية د¸لها

واملوضوع ا}يل طرح[اه Qليمك هو عندو بعد ٕا�ساين معيق، وما تنق�لوش 
مكغاربة �ش نوYدو يف الشوارع مس>نني مرشد�ن، بدون ٕايواء وبدون اهìم 

لصâة د¸هلم وال حىت الكرامة إال�سانية د¸هلم، وهذا هو املزية د¸ل �
املغرب، هو مغرب التاكفل، وهاذ اليش فني ÆربF[ا، وهاذ اليش فني 
عش>نا، وهاذ اليش فني ا|القIنا، وكنمتناو من هللا ٔ�نه يبقى Xٔنه هو السرت 

  . د¸ل هاذ البØ، �لك الفÎات
ز الوزارة د¸لمك، الس>يدة الوز�رة، لكن ما ندعو ٕاليه هو معل يتyاو 

احلكومة �لك، بل اOوè واEمتع، لكن الوزارة يه املعنية dشلك م�ارش، 
ويه ا}يل Qلهيا ٔ�|ذ املبادرة و¤قرتاح د¸ل الربامج ود¸ل �يق الرشاكء، 

  . وQىل رٔ�سهم اEمتع املدين
كذþ  حنن مقjنعني، الس>يدة الوز�رة، ٔ��مك واXٔعوان بذþ مقjنعني

�ٕالرادة القوية يف إالجنازات امللموسة د¸لمك، وحنن معمك يف لك ما 
ء هاذ الظاهرة س>تقدمون Qليه من م�ادرات |القة واسعة و�جعة ٕالهنا

  .املؤسفة dشلك Ûم
اح[ا بدور� كذþ مس>تعد�ن، الس>يدة الوز�رة، ٔ�ن �ساQد ما ميكن 

  . صعيد املغرب املساQدة من Y�ٔل ٕاجناح هاذ العملية وتوس>يعها Qىل
  .وشكرا الس>يد الرئFس
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        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
شكرا لمك الس>يد املس�شار، شكرا þ الس>يدة الوز�رة Qىل املسامهة، 

هناك تطابق يف و?ات النظر، .. هل Æرغبني يف التعقIب؟ تفضيل، تفضيل
  .ورحبا }لوقت

  

        ::::الس>يدة وز�رة التضامن واملرٔ�ة واXٔالس>يدة وز�رة التضامن واملرٔ�ة واXٔالس>يدة وز�رة التضامن واملرٔ�ة واXٔالس>يدة وز�رة التضامن واملرٔ�ة واXٔرسرسرسرسة والتمنية ¤جìعيةة والتمنية ¤جìعيةة والتمنية ¤جìعيةة والتمنية ¤جìعية
  د املس�شار، الس>ي

ٔ�وال، ليطمئنوا �يق السادة والس>يدات املس�شارات بnٔنه ¢ادي �|ذو 
تقليد لك س>نة، Ýيف ما مقنا �محل] السابقة ا}يل يه اكنت حتت شعار يعين 

ا}يل كنقومو من |اللها بعملية التحسFس " الناس الك�ار كزن يف لك دار"
  . س>نةلتقليص الفجوة بني اXٔجIال، ¢ادي تبقى Æرجع لك 

د¸ل ٕايواء  2014وكذþ نداء الش>تاء، هاذ الس>نة اكن نداء الش>تاء 
نفس اليشء غند�رو Qاود نداء د¸ل ش>تاء  2015املس>نني بدون مnٔوى، يف 

وا خصمك Æكونوا قادر�ن Dٔرس و�عوائل ٔ��مك حتتفظوا �ملس>نني يف ... 2015
عين انì ما اOور د¸لمك وبني ذوهيم، حIث ٕاىل تصادف[ا فهيم يف الشارع ي

درتوش اشغالمك، د�روا اشغالمك وما غنلقاومهش يف الشارع، وحىت اح[ا¸ 
  . ¢ادي ند�رو |دمة ٔ�خرى من ¢ري هاذ اخلدمة هذي

قضية و¥دة ٔ�خرى ا}يل يه املسؤولية ¤جìعية د¸ل املقاوالت، 
د¸ل الرشاكت، د¸ل ٔ�ر�ب اXٔعامل، ا}يل هام خصهم يتحملوا معنا 

 العمل ¤جìعي، Xٔن العمل ¤جìعي ما ميك�ش تد�روا املسؤولية يف
مؤسسة، وال يد�روا قطاع حكويم، خصو يد�روا اEمتع �لك، والقطاQات 

  . ¤قjصادية مبؤسساهتا، �حملس>نني ا}يل فهيا، Ýيخصهم يتnٔهلوا لهاذ العمل
اليوم عند� مIثاق د¸ل املسؤولية ¤جìعية }لمقاوè، جيب ٔ�ن يفعل 
يف ٕاطار الس>ياسات ¤جìعية ا}يل كتطلقها احلكومة �ش نقدرو �لفعل 
حنققو اXٔرقام، راه حىت يف اEال ¤جìعي هناك ٔ�رقام، اك�ن اXٔجر 

  . �Xٔرقام عند هللا واك�ن كذþ ٔ�رقام بF[اتنا
مفا نبقاوش فقط نتلكمو Qىل املداخIل املالية، ولكن نتلكمو كذQ þىل 

 rعي ا}يل ممكن �كون عند هاذ الرصيد الروìالرصيد ¤ج þوكذ
  . املؤسسات اكملني، ؤ�كتفي

  .السالم Qليمك

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  . شكرا þ، الس>يدة الوز�رة، Qىل مسامهتك يف هذه اجللسة

ون�jقل ٕاىل السؤال اXٔول املوYه }لس>يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع 
ة التصحر }لمناطق اجلنوبية الرشقIة الربملان واEمتع املدين حول ماكحف

اللكمة Xٔ¥د السادة املس�شار�ن من الفريق ¤س>تقاليل لتقدمي . }لمملكة
  .السؤال، فليتفضل مشكورا

  

        ::::املس�شار الس>يد محمد طري©شاملس�شار الس>يد محمد طري©شاملس�شار الس>يد محمد طري©شاملس�شار الس>يد محمد طري©ش
  .شكرا الس>يد الرئFس

  الس>يد الوز�ر،
  الس>يدة الوز�رة،

  الس>يدة املس�شارة،
  ٕاخواين املس�شار�ن،

  ،مساء اخلري }لجميع
ال خيفى، الس>يد الوز�ر، Qليمك ٔ�ن ظاهرة التصحر ختلف ٔ�رضارا 
اقjصادية واجìعية Ýبرية، بل ٕاهنا ٔ�حضت هتدد التواز�ت البيIûة اXٔساس>ية، 
|اصة �ملناطق اجلنوبية الرشقIة لبالد� اليت Qانت والÆزال تعاين كثريا 

Qرب اعìد مهنا، اXٔمر اíي يفرض Qىل امجليع رضورة موا?ة هذه اXٓفة 
ٕاسرتاجتية مشولية من Y�ٔل حتقIق Æمنية مjاكم] لهذه املناطق، من |الل 
حتسني مس>توى FQش ساكنهتا واحلفاظ Qىل الوا¥ات اليت Æزخر هبا هذه 
املناطق، واليت تعترب هذه الوا¥ات من ٔ�كرب ؤ�مجل وا¥ات النخيل يف 

  . العامل
ٔ�ن هذه الساكنة تعاين  وقد ال خيفى Qليمك ٔ�يضا، الس>يد الوز�ر احملرتم،

يف هذه املناطق من ندرة املياه، و|اصة املياه الصاحلة }لرشب ولرتبية 
املوايش، وتعترب املاش>ية يف هذه املناطق مكورد ٔ�سايس ووحIد لساكنة 

فكIك وبوعرفة وجرادة : هذه املناطق، وخنص اÝíر Qىل س©Iل املثال
ناطق اجلنوبية العز�زة وÛور�رت وÝرامة ؤ�نيف وسفاالت، و¢ريها من امل 

املاء، وهذا املاء اíي كام  وهذه املناطق Ùددة �زحف الرمال وندرة. Qلينا
وجعلْنَا من الْماء "يعرف امجليع بnٔن املاء هو مصدر احلياة ومصدر الرزق 

يٍء حكُلَّ شَي ."  
  الس>يد الوز�ر، 

وم هبا نضيف مرة ٔ�خرى بnٔن حقIقة ٔ�ن هناك جمهودات مjواص] تق
املصاحل اخلارجIة لوزارÆمك املوقرة وكذþ املندوبية السامIة حملاربة التصحر، 
ولكن �لرمغ من ضعف إالماكنيات وقساوة الظروف الطبيعية هباته 
املناطق، فٕاننا نطالب ونطالب ببذل اEهودات يف هذا الصدد، وجعل هذه 

مjواصل، وXٔن اEهودات ذات صبغة مjواص] ودامئة، Xٔن زحف الرمال 
  .مس>تق�ل الوا¥ات ٔ�صبح Ùددا هبذه الظاهرة، ٔ�ي ظاهرة التصحر


ذها وزارÆمك }لقضاء Qىل هذه jما يه إالجراءات والتدابري اليت س�
  الظاهرة ٔ�و حمارصهتا Qىل اXٔقل، واحلد من �4ٓرها؟

  .وشكرا الس>يد الرئFس

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  . شكرا الس>يد املس�شار احملرتم

  .مة، الس>يد الوز�ر، لٕالYابة Qىل السؤاللمك اللك
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        ::::الس>يد احلبFب شو�ين، الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واEمتع املدينالس>يد احلبFب شو�ين، الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واEمتع املدينالس>يد احلبFب شو�ين، الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واEمتع املدينالس>يد احلبFب شو�ين، الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واEمتع املدين
  .شكرا الس>يد الرئFس

  .dسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Qىل س>يد املرسلني
  .شكرا الس>يد املس�شار احملرتم

اذ م[اطق اململكة، يعين املناطق رمبا اكينة وا¥د الصورة تقليدية Qىل ه
الرشقIة، ولكن صدقين، الس>يد املس�شار، بnٔن ٕان شاء هللا يه املناطق 
د¸ل املس>تق�ل، يه املناطق الواQدة يف املس>تق�ل ال Qىل مس>توى الطاقة 
وال Qىل مس>توى الرثوات الفالحIة �لنظر ٕاىل اXٔرايض اخلصبة ا}يل م[ذ 

فهيا جمهود Ýبري Ýي��ذل Qىل مس>توى املغرب  ٔ�ن |لقها هللا مل �س>تغل، اليوم
  .اXٔخرض وQىل مس>توى ¤س�eرات املتنوQة

موضوع السؤال د¸لمك Ýيثري ٕاشاكالت معقوè، املغرب كام ال خيفى 
... Qليمك بØ عندو م[اخ Yاف وش>به Yاف، وهذا Ýينعكس Qىل هاذ

ا}يل مهنا زحف تي
لق عبء Ýبري }Øوè م[ذ دامئا يف التعاطي مع هاذ ا4ٓXر 
الرمال، مهنا لك هاذ املظاهر ا}يل كتجعل الصعوبة اشوية يف احلياة يف ذيك 

  .املناطق
لكن ملعلوماÆمك، الس>يد املس�شار احملرتم، ٔ�ن احلكومة واحلكومات 
املتعاق�ة بذلت جمهود Qىل هاذ املس>توى، ٕاىل ا|ذينا يف املر¥] د¸ل 

2005-2007 :100 Q ىل هاذ املناطق يف ٕاطار مليون درمه ا}يل رصفت
وا¥د اEموQة من الربامج، ا}يل ميكن سؤال احلاكمة خصو يطرح فهيا 
�لنظر }لمجهود ملا ي��ذل من طرف اOوè و�لنظر ل 4ٓر رمبا ا}يل ما 

  . اكن�ش يف املس>توى املطلوب
لكن مع ذþ، اEهود احلكويم مjواصل، اك�ن اXٓن اخلطة العرشية 

}يل Qىل صعيد املنطقة املمتزية بوا¥ات درQة، ÛفIاللت ا 2022-2012د¸ل 
  :مليون درمه، ¢�س>هتدف ٔ�ساسا 166وفكIك بغالف مايل يقدر بــ 

 هتيئة اXٔحواض املنâدرة بQٔnايل الوا¥ات؛  -

 ÆكÚيف �رامج ال�شyري؛  -

 هكjار؛  2000جتديد الغا�ت الطبيعية Qىل مسا¥ة تفوق  -

 هكjار؛  200هز تنظمي وحتسني املراعي Qىل مسا¥ة تنا -

هكjار محلاية الوا¥ات  1000حماربة زحف الرمال Qىل مسا¥ة  -
 وبعض امل�شnٓت؛ 

احملافظة Qىل التنوع البيولو=، خصوصا Qىل مس>توى الفضاءات  -
  .احملمية

ٕاذن، اكينة س>ياسة معومIة �س>هتدف هذا اEال �ش تقلص فهيا هاذ 
 -كام قلت- ن الضغط د¸ل البÎFة ود¸ل الطقس ا}يل يه صعبة، ولك

�لرشاكة، وخصوصا اليوم �Oور د¸ل اEمتع املدين من Y�ٔل ٔ�ن اEهود 
د¸ل اOوè �مثر ا4ٓXر د¸لو املبارشة وإالجيابية من |الل تطو�ر مؤرشات 

احلاكمة، كتبذل ٕاماكنيات، كتبذل فلوس، كترصف يعين دعومات Ùمة، 
مة dس©ب Qدم وجود لكن لٔ سف ٔ�حIا� كتكون ٕاشاكليات مرتبطة �حلاك

  .س>ياسة معومIة
فلهذا، املnٔمول ٕان شاء هللا يف املس>تق�ل ٔ�نه هاذ الس>ياسة العمومIة، 
�Xٔدوار اليوم ا}يل عند الربملان، بتقيص احلقائق، �لرقابة اEمتعية }لمجمتع 
املدين، ٔ�هنا تصعد يف اجتاه ٔ�نه ت�jج هاذ اجلهود حتسني الرشوط د¸ل 

ملناطق من لك اXٔرضار ا}يل مjعلقة هباذ الطقس اجلاف العFش، حامية هاذ ا
  .ا}يل عند� يف البالد د¸لنا

  .شكرا الس>يد املس�شار

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  . شكرا الس>يد الوز�ر

  .ٕاذن، لمك اللكمة يف ٕاطار التعقIب، تفضلوا ٔ�س>تاذ

        ::::املس�شار الس>يد محمد طري©شاملس�شار الس>يد محمد طري©شاملس�شار الس>يد محمد طري©شاملس�شار الس>يد محمد طري©ش
  . شكرا الس>يد الرئFس

Qىل إالYابة املتعلقة حول هذا السؤال، مشكور�ن، الس>يد الوز�ر، 
و�خلصوص ٔ�ن م[اطق[ا اجلنوبية، �ريد حقا ٔ�ن جنعل مهنا حزاما ٔ�خرض 
وحزاما ذو صبغة اقjصادية وفالحIة وس>ياحIة وÆرفهيية، وقطب Qىل 

  .املس>توى احمليل ٔ�و Qىل املس>توى الوطين ٔ�و Qىل املس>توى العاملي
زاهرا من �حIة الطاقة  هو حقIقة ٔ�ن هذه املنطقة �شلك مس>تق�ال

املتyددة، وdسهوè ٔ�ننا ميك[نا ٔ�ن نقمي هناك رص¥ا فالحIا ٔ�خرضا �س>تعامل 
  .مجيع الوسائل املتا¥ة املتعلقة �لفال¥ة

قلنا هذا يشء Ùم ٕ�ضافة احللول د¸ل السدود املنâدرة، ا}يل كتوفر 
الغطاء النبايت ٔ�وال املاء �OرYة اXٔوىل، مث ٔ�يضا إالكثار من ال�شyري، Xٔن 

يلعب دورا Ùام يف ¥©س هاذ ¤جنراف، �ش ما يبقاش هذاك ¤جنراف 
  .سواء }لرمال ٔ�و لغريه

مث �لتايل جيب تدبري احلاكمة ٔ�و جيب ٔ�ن Æكون حاكمة يف تدبري 
املزيانيات ويف تدبري اXٔموال العمومIة ا صصة لهذه إالصال¥ات الكربى 

  . وخصوصا ف> يتعلق مبشلك حماربة التصحرالشام] يف م[اطق[ا اجلنوبية، 
اح[ا Qارفني بnٔن احلكومة كتبذل جمهود، ولكن خصنا ٔ�ن هذه احلكومة 
ٔ�ن حترص لك احلرص يف تدبري هذه اXٔموال اليت توYه هناك وحتسن 

  .اس>تعاملها حىت �س>تفIد مهنا الساكنة يف ٔ�قا¨مينا العز�زة
  .وشكرا الس>يد الرئFس

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  .كرا الس>يد املس�شارش

  .الس>يد الوز�ر، لمك اللكمة يف ٕاطار الرد Qىل التعقIب
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        ::::الس>يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واEمتع املدينالس>يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واEمتع املدينالس>يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واEمتع املدينالس>يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واEمتع املدين
  .شكرا الس>يد الرئFس

يف ٕاطار املزيد من تنو�ر الس>يد املس�شار احملرتم واEلس والرٔ�ي العام، 
وع Ùم Yدا، مرشوع ماكحفة البد من إالشارة ٕاىل ٔ�ن هناك وا¥د املرش 

التصحر واحلد من �ٓفة الفقر مبنطقة النجود العليا الرشقIة، يف ٕاطار �ر�مج 
ماكحفة تدهور اXٔرايض يف اEاالت القا¥] لشامل ٔ�فريقIا والرشق اXٔوسط، 
املمول من طرف اXٓلية العاملية }لبÎFة، هاذ املرشوع هذا تقريبا فIه وا¥د 

ليون دوالر ٔ�مر�يك، ا}يل ¢ادي يدمع هاذ �ر�مج م  6اOمع مادي د¸ل 
  .}لحفاظ Qىل النظم البيIûة املهددة �لتصحر

س>نوات د¸ل ¤ش>تغال،  6فIه تقريبا  2009وهاذ اليش تقريبا من 
ٓ وÝهيم ٔ�قالمي فكIك وامجلاQات ٕ�قلمي جرادة وÛور�رت، ٕاىل  خره، مبعىن اك�ن �

يل، واحلكومات السابقة كذþ جمهود وطين، اك�ن جمهود مع التعاون اOو
  . اش>تغلت Qىل هاذ املناطق

ٕامنا ٔ�ؤكد مرة ٔ�خرى، واملنظومة لكها د¸ل ٕادارة الشnٔن العام غتغري 
�لقانون د¸ل اجلهة، ٔ�نه اليوم هاذ العبء د¸ل تدبري هاذ اEاالت ا}يل فهيا 
 هاذ الصعو�ت البيIûة ¢رتتبط ٔ�ساسا �لقرار د¸ل املنتخبني، و�لتايل

احلاكمة د¸ل الشnٔن العام غتويل مjقامسة بني املركز وبني املنتخبني Qىل 
  .مس>توى اجلهات

ف[متناو من هللا ٔ�نه هاذ التحوالت اOميقراطية متيش يف اجتاه تعز�ز 

احلاكمة د¸ل اEال وٕانتاج خنب حملية قادرة تد�ر هاذ الشnٔن العام بطريقة 
  .ٔ�كرث جودة
  .شكرا

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  . شكرا لمك الس>يد الوز�ر

السؤال الثاين موضوQه تفعيل دور حراس الغا�ت يف املراق�ة اليومIة 
اللكمة Xٔ¥د السادة املس�شار�ن من فريق التجمع الوطين . }لمyال الغابوي

  .لٔ حرار

        ::::املس�شار الس>يد حلسن لعوايناملس�شار الس>يد حلسن لعوايناملس�شار الس>يد حلسن لعوايناملس�شار الس>يد حلسن لعواين
  .dسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Qىل ٔ�رشف املرسلني

  .ا الس>يد الرئFسشكر 
  الس>يد�ن الوز�ر�ن احملرتمني،

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

عرفت بالد� مؤخرا ٕارضاب حراس الغا�ت لفرتة معينة ،ال �ريد ٔ�ن 
ند|ل يف ٔ�س>باب وحIثيات هذا إالرضاب بقدر ما هيمنا رمغ اس>تû[افهم 

¸Xٔت واIي يبقى حمددا يف التوقíم، فٕان بعض املواطنني اس>تغلوه لعملهم ا
يف الهجوم Qىل الغا�ت وٕاحلاق ٔ�رضار بليغة �لفضاء الغابوي يف غياب 

  .املراق�ة اليت كنا نعهدها دوما يف حراس الغا�ت
  الس>يد الوز�ر، 

ٔ�مام اس>تزناف واس>تغالل $رواتنا الغابوية وتداعياته Qىل احمليط وQىل 
اءات ¤س>تعyالية اليت تعزتم احلكومة البÎFة، �سائلمك عن التدابري وإالجر 

  .القIام هبا يف تدبري املراق�ة اليومIة }لمyال الغابوي يف بالد�
  .شكرا الس>يد الرئFس

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  . شكرا لمك

  .لمك اللكمة الس>يد الوز�ر

        ::::الس>يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واEمتع املدينالس>يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واEمتع املدينالس>يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واEمتع املدينالس>يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واEمتع املدين
  .شكرا الس>يد الرئFس

  املس�شار احملرتم، الس>يد
 ،èوOعلق بوا¥د الرشحية من املوظفني د¸ل اjFوه تjإالشاكل ا}يل طرح
سواء اكنوا Ùندسني ٔ�و تق[ني ٔ�و الفرسان د¸ل الغا�ت ا}يل Ýيحميو وا¥د 
الرثوة وطنية، وس>يكون من الظمل هلم ٔ�ننا �س>بو حلظة د¸ل وا¥د النوع من 

Ýيوقعوا مشالك، ٔ�نه Ýي�س©ب لهذا يف التوÆر يقع يف ٔ�ي جمال ويف ٔ�ي قطاع 
إالرضار ويف السامح }لمواطنني ٔ�و ا}يل Ýيعتديو Qىل الغابة ٔ�هنم ´س>تزنفوا 

  . هاذ الرثوة هذي
ا}يل اك�ن هو ٔ�نه اك�ن خصاص، Ý�ٔيد، حبال مجيع القطاQات ا}يل فهيا 
خصاص، هذي مورو4ت د¸ل مرا¥ل سابقة من تدبري الشnٔن العام، ٔ�ي 

ائ]، اك�ن مسا¥ات شاسعة تيحرسوها �س، يعين Qدد قليل $روة Ýبرية ه
 èوOالوضعية د¸ل هاذ الرشحية من املوظفني د¸ل ا þدا، واك�ن كذY
ا}يل يه كذþ ما تطورا�ش Qىل املس>توى يعين ٕاىل ابغينا نقولو اOمع د¸لها 

هيا ود¸ل التعويضات د¸لها ود¸ل وضعها القانوين وإالطار د¸لها ا}يل Ýي
ل
  . �ش>تغل حبامس ٔ�كرب

ف�اش جنيو }لaم من اXٓخر لكمة يقال، احلكومة بصدد ٕاQداد مجموQة 
من النصوص القانونية اخلاصة هباذ املوظفني د¸ل اOوè ا}يل Ùمتني وملكفني 
حبامية هاذ الرثوة الغابوية، Xٔهنم ÝيعFشوا يف ظروف صعبة، والغاية طبعا 

رشية، حتسني وضعهتم املالية وإالدارية، التخفIف هو ¤هìم هباذ املوارد ال© 
من معا�هتم من جراء الظروف الصعبة ا}يل كFش>تغلوا فهيا ا}يل معروفة فهيا 

  . قساوة املناخ، صعوبة التضا́رس
فهذا ¢ادي �كون من ٔ�مه املدا|ل د¸ل جعل الرثوة الغابوية �كون 

ص ا}يل ¢ادي عندها ٕان شاء هللا يف املس>تق�ل القريب مع هاذ النصو 
  . خترج، وا¥د الوضع ٔ�كرث حامية ؤ�كرث رقابة

وطبعا هذا ال يلغي مسؤولية اEمتع، مسؤولية الساكنة اEاورة }لغابة، 
مسؤولية اEمتع املدين }لتد|ل محلاية هاذ الرثوة هذي، وجعلها $روة يف 

  . مصلâة الوطن
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  .شكرا الس>يد املس�شار

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  . يد الوز�رشكرا لمك الس> 

  . الس>يد املس�شار، ٕاذا اكنت �Oمك ٕاضافة، تفضلوا

        ::::املس�شار الس>يد حلسن لعوايناملس�شار الس>يد حلسن لعوايناملس�شار الس>يد حلسن لعوايناملس�شار الس>يد حلسن لعواين

ذه jىل يعين ما س�Qجوبة د¸لمك، وXٔىل اQ شكرا الس>يد الوز�ر احملرتم
احلكومة من م�ادرات dشnٔن حتسني الوضعية د¸ل هاذ الفÎة من املوظفني 

  . ومن حراس الغا�ت
س>يد الوز�ر، هناك يعين بعض املالحظات البد من ٕاال ٔ�نه ومع ذþ، ال 

ٕا4رهتا، واح[ا كنعرفو Qىل ٔ�ن حسن النية د¸ل احلكومة والعمل د¸لها 
  . و¤جهتاد د¸لها يف هاذ امليدان ٕان شاء هللا يف املس>تق�ل

ولكن هناك كذþ ما ميكن ٔ�ن نثريه هو ٔ�ن القانون املعمول به، هذا 
، ال يعقل Qىل ٔ�ن الرثوة الغابوية �Xٔمهية د¸لها 1917قانون مازال كريجع لــ 

واملكو�ت د¸لها ولكيش ÝيتذاÝر Qىل الغابة واXٔمهية د¸ل الغابة، واح[ا 
، 1917مازالني كند�رو هاذ القطاع �لظهري د¸ل عهد ¤س>تعامر د¸ل 

Ýيعتقد ٔ�نه اXٓن Yا الوقت �ش نتذاÝرو جبدية، ال حكومة وال �رملان، يف 
  . ملوضوعهاذ ا

ٔ�كرث من هذا كذþ، الس>يد الرئFس، اح[ا¸ كام كتعرفوا Qىل ٔ�ن هناك 
القانون، اXٓن ٔ�ش>نو Ýيد�روا احلراس د¸ل الغا�ت، كFسyلوا وا¥د العدد 
فهيم حبسن نية ومشكور�ن، ولكن اك�ن Qدد �ٓخر كFسyل بعض ا الفات، 

نيابة العامة، اس>نني Qاد Ýيدفعها }ل  4وحىت Ýيجي يقرب �ش يغادر من بعد 
�ش يقول ٔ�� راه درت الواجب د¸يل، راه دفعت امللفات }لمحمكة، ملا 
كتحمك هاذيك امللفات يف احملمكة، ما اكي�ش ت��ع، Xٔن القانون ال ´سمح 

ما اكي�ش ت��ع يف التنفIذ د¸لها، و�لتايل كتبقى ٔ�ن ذاك الغرامات ... لهاذ
. رفوف د¸ل احملامك، ال تنفذوذوك اXٔحاكم ا}يل صدرت كتبقى فقط يف ال

هذي ٕاجراءات كنعتقد البد ما تفكروا فهيا جبدية، ؤ�هنا من احلواجي ا}يل يه 
[yمس>تع .  

ٔ�كرث من هذا، الس>يد الرئFس، ؤ�� كنعتقد ٔ�نه بعد املقاربة ا}يل اختذهتا 
املندوبية يف اXٓونة اXٔ|رية، هو ٔ�ن الرجوع د¸ل احلراس }لمراكز يف السكن 

يف ¥ني اكنت وا¥د اOور سابقا، اكنت دور دا|ل اEال الغابوي،  د¸هلم،
دار ا}يل اXٓن صبحت �ٓي] }لسقوط، Xٔنه ال  400يعين اXٓن كتعدى 

�س>تغل، يف ¥ني سابقا اكن املسؤول Qىل الغابة ٔ�و ¥ارس الغابة اكن 
و�لتايل، Ýيصعب Qىل الساكنة ٔ�هنا جترب اEال �ش . ´سكن دا|ل الغابة

  .تعتدي
ٔ�كرث من هذا، اXٓن يف ٕاQادة �شyري د¸ل بعض املناطق الغابوية، 
كنعتقد ٔ�نه هذاك املقاول Ýيغرس يف بعض اXٔماÝن، Ýيقوم �لغرس، ولكن 

كنمتناو ٔ�نه يف الك[اش . من بعد ٔ�س>بوع وال ٔ�س>بوQني، ال وجود لٔ $ر د¸لها

  . د¸ل التحمالت يوقع تغيري مبا هو مالمئ
  .وشكرا الس>يد الرئFس

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  . شكرا لمك الس>يد املس�شار

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

        ::::الس>يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واEمتع املدينالس>يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واEمتع املدينالس>يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واEمتع املدينالس>يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واEمتع املدين
  .شكرا الس>يد الرئFس

رشحية من هاذ يعين الناس املوظفني د¸ل .. ٔ�� اس>تق�لت مجعية د¸ل
 مع مجيع املسؤولني اOوè، اك�ن اOوè، وحقIقة احلوار ا}يل عندمه

  .ٕاشاكالت مjوارثة وقدمية مjعلقة هباذ الرشحية
فلهذا، قلنا اس>هتداف املوارد ال©رشية، ال Qىل مس>توى المك وال Qىل 
مس>توى حتسني ظروفها املادية و¤جìعية، ¢ادي ينعكس ٕاجيا� Qىل 

  .حامية هاذ الرثوة هذي
ولهذا اليوم، ميل تنقولو . jفق معكيف املقابل، اك�ن ٕاشاكل قانوين، م 

بnٔن غتجي }لربملان ٕان شاء هللا قوانني ا}يل عندها Qالقة هباذ املنظومة لكها 
  .يف ا طط ال�رشيعي، هذا من ٔ�مه مداخIل إالصالح

ما ن�ساوش راه مايش ¢ري قطاع د¸ل الغا�ت، ٔ�� كنت قلت وا¥د 
الريع وال�رشيع، واك�ن ا}يل  املرة هنا يف اEلس، قلت بnٔن اكينة Qالقة بني

ا�زجع، نعم، نعم، من اXٔمور ا}يل كت
يل الريع Ýين�رش والفساد ا}يل Ýيرضب 
الرثوات هو املنظومة القانونية كتكون مjقادمة، كتكون ضعيفة، كتكون 

  .فهيا ثقوب
فاليوم من ٔ�مه إالصال¥ات ا}يل احلكومة تبارشها من |الل خمطط 

تnٔهيل املنظومة القانونية ليك Æكون يف �رشيعي واحض، القضية د¸ل 
مس>توى حتد¸ت العرص ويف مس>توى يعين ¥اجIات البالد، ٕاىل حامية 

  .$رواهتا واس�eرها dشلك جIد
وٕان شاء هللا الرثوة الغابوية غتكون من ٔ�مه هذه إالصال¥ات يف معر 

  .هذه احلكومة ٕان شاء هللا
  .شكرا الس>يد املس�شار

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  . ا لمك الس>يد الوز�ر، وشكرا Qىل مسامهتمكشكر 

ون�jقل ٕاىل السؤال اXٔ|ري املربمج يف هذه اجللسة، ويتعلق اXٔمر 
�لس>يد الوز�ر املنتدب Oى رئFس احلكومة، امللكف �لشؤون العامة 

اللكمة Xٔ¥د السادة املس�شار�ن . واحلاكمة، حول وضعية الطبقات الوسطى
  .من فريق اXٔصاè واملعارصة

        ::::املس�شار الس>يد ٔ�محد الس>نFيتاملس�شار الس>يد ٔ�محد الس>نFيتاملس�شار الس>يد ٔ�محد الس>نFيتاملس�شار الس>يد ٔ�محد الس>نFيت
  الس>يد الرئFس،

ٔ�¨متس م[مك ومن الس>يد الوز�ر تnٔجIل هذا السؤال ٕاىل اXٔس>بوع املق�ل 



 2014 �ريلدورة �ٔ  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

32 

 )م 2014 ماي 13( ه 1435 رجب 13

  .ٕان شاء هللا الرمحن الرحمي

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
س>يطبق يف شnٔنه القانون اOا|يل، وس>يؤYل هذا السؤال، ؤ�يضا 

ن طبقا لرغبة الس>يد السؤالني املو?ني ٕاىل الس>يد وز�ر ال�شغيل س>يؤYال
  .الوز�ر

  ...رمبا الس>يد الوز�ر 	 اللكمة، رمبا لــ

        ::::الس>يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واEمتع املدينالس>يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واEمتع املدينالس>يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واEمتع املدينالس>يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واEمتع املدين
  .شكرا الس>يد الرئFس

مسحوا يل نثري هاذ املالحظة، Xٔنه }لمرة الثانية، لٔ سف الشديد، ا
ال، وÝي
ليو الزتامات، يعين ٕاىل �ٓخر اجللسة، وتيجيو وزراء، وÝي
ليو ٔ�شغ

وا¥رتاما وقIاما �لواجب، وحيرضون ٕاىل اجللسة العامة، ويف �ٓخر حلظة، 
  .كام لو ٔ�ن شÎFا مل يقع، يمت ¤عتذار عن Qدم طرح السؤال

حنن نتد|ل يف �رجمة اXٔس>ئ]، ولكن عندما تربمج حىت ٕاذا طرٔ�ت 
خترب به  طوارئ تقjيض حسب هذه اXٔس>ئ] هاذي، فهذا ٕاجراء Qادي، ٕامنا

  .احلكومة يف الوقت املناسب

ف[nٔسف لهذا السلوك، ونعترب بnٔنه يرض مبصداقIة العالقة بني احلكومة 
والربملان، وخنىش ٔ�ن Æكون 	 انعاكسات Qىل مس>توى هاذ العالقة Qىل 

Ýيف ما اكن احلال، احلكومة ملزتمة �لتyاوب مع الربملان، ... مس>توى
خيلق  - لٔ سف-لكن هذا السلوك و�حلضور طبقا جلدول اXٔعامل، و 
  . ا�زQاYا، �متىن ٔ�ن ال يتكرر مس>تق�ال

  .شكرا الس>يد الرئFس

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  الس>يد الوز�ر، 

ق�ل ٔ�ن ٔ�عطيك اللكمة، الس>يد املس�شار، ٔ�ريد ٔ�ن Q�ٔلق Qىل تد|ل 
  .الس>يد الوز�ر

حنن يف الربملان �راقب احلكومة يف هذه اجللسات، ونعرف الرتات©Iة، 
اك ال�شاط املليك، وهناك الربملان، مل �س>تطع ٔ�بدا ٔ�ن ند|ل يف هاذ هن

  . النقاشات اجلان©Iة، Xٔنه الربملان ٔ�وال
  . شكرا }لجميع

  .ورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسة


