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        111166669999رمق رمق رمق رمق حمرض اجللسة حمرض اجللسة حمرض اجللسة حمرض اجللسة 

  )م 2014 ليوزيو  15( هـ 1435 رمضان 17 ثال8ءال : التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
   .لرئIسHاملس�شار السGيد عبد الرحامن ٔ�شن، اخلليفة اخلامس : الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
ساعتان وٕاثنان وعرشون دقLقة، ابتداءا من الساQة الثانية واOقLقة  :التوقLتالتوقLتالتوقLتالتوقLت

  .ية والثالثني بعد الزوالالثان 
  .م`اقشة أ]سGئ^ الشفهية ::::\دول أ]عامل\دول أ]عامل\دول أ]عامل\دول أ]عامل

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

    ::::الرحامن ٔ�شن، رئIس اجللسةالرحامن ٔ�شن، رئIس اجللسةالرحامن ٔ�شن، رئIس اجللسةالرحامن ٔ�شن، رئIس اجللسةالسGيد عبد السGيد عبد السGيد عبد السGيد عبد     املس�شاراملس�شاراملس�شاراملس�شار
  .والصالة والسالم Qىل ٔ�رشف املرسلني ،fسم هللا الرمحن الرحمي

  .Q�ٔلن عن افlتاح اجللسة
  السGيدان الوز�ران،

  السGيدة والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
من اOسGتور، ووفقا ملقlضيات النظام  100معال بqٔحاكم الفصل 

لسة ٔ]سGئ^ السادة اOاzيل xلس املس�شار�ن، خنصص هذه اجل 
  .املس�شار�ن ؤ�جوبة احلكومة Qلهيا

وق�ل الرشوع يف تناول أ]سGئ^ الشفهية املدر\ة يف هذه اجللسة، 
ٔ�دعو اxلس املوقر لقراءة الفاحتة �رحام Qىل ٔ�رواح فاجعة � بور�ون �Oر 

  .البيضاء وكذا Qىل شهداء العدوان إالرسائييل Qىل غزة
  :امجليع وقوفاامجليع وقوفاامجليع وقوفاامجليع وقوفا
الرحمنِ  الْحمد للَّه رب الْعالَمين ،اللَّه الرحمنِ الرحيمِبِسمِ 

الرحيمِ مالك يومِ الدينِ إِياك نَعبد وإِياك نَستَعين اهدنَا الصِّراطَ 
يهِم والَ الْمستَقيم صراطَ الَّذين أَنْعمتَ علَيهِم غَيرِ الْمغْضُوبِ علَ

منيآ .الضَّالِّين.  

 الْمرسلين والْحمدعلَى  وسالَميصفُون سبحان ربك رب الْعزّة عما 
ينالَمالْع بر للّه.  

  :السGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسة
  .رمح هللا مو��

وا]ٓن ٔ�عطي اللكمة HلسGيد أ]مني ٕالطالع اxلس Qىل ما \د من 
  .Qال�ت، واللكمة لمك السGيد أ]مني، تفضلوامراسالت وإ 

Q يد محمدGاملس�شار السQ يد محمدGاملس�شار السQ يد محمدGاملس�شار السQ يد محمدGلسدددداملس�شار السxلساب، ٔ�مني اxلساب، ٔ�مني اxلساب، ٔ�مني اxاب، ٔ�مني ا::::        
  .شكرا السGيد الرئIس

توصلت رئاسة جملس املس�شار�ن مبشاريع القوانني التالية احملا� Qىل 
  :جملس املس�شار�ن من جملس النواب

  لقانون املالية؛ 130.13مرشوع قانون تنظميي رمق  - 1
املتعلق ب�س Lد  33.06بتغيري القانون رمق  05.14مق مرشوع قانون ر - 2

 أ]صول؛
يوافق مبوج�ه Qىل االتفاق املوقع �لر�ط يف  17.14مرشوع قانون رمق  - 3
بني حكومة اململكة املغربية وحكومة امجلهورية الغابونية  2013شGت رب  5

 fشqٔن ٕالغاء تqٔشريات اOخول جلوازات السفر العادية؛
يوافق مبوج�ه Qىل االتفاقLة أ]وروبية رمق  46.13مرشوع قانون رمق  - 4

املتعلقة حبامية أ]ش¬اص اªاتيني جتاه املعاجلة ا]ٓلية Hلمعطيات ذات  108
 ؛1981ينا�ر  f28سرتاسGبورغ يف  املوقعة ،الطابع الشخيص

يوافق مبوج�ه Qىل تعديل االتفاقLة بني  08.14مرشوع قانون رمق  - 5
ند لتفادي ¶زدواج الرضييب وم`ع ا³هترب اململكة املغربية ومجهورية اله 

ٔ�غسطس  8املوقع ب Lودلهºي يف  ،اجلبايئ يف مLدان الرضائب Qىل اzOل
 ؛2013

يوافق مبوج�ه Qىل االتفاق الثنايئ حول  14.14مرشوع قانون رمق  - 6
 س½مترب 5املوقع �لر�ط يف  ،املساQدة املتباد� إالدارية يف اxال امجلريك

 اململكة املغربية وحكومة امجلهورية الغابونية؛بني حكومة  2013
املتعلق ب�`ظمي  42.10من القانون رمق  6بتعديل املادة  مقرتح قانون - 7

والصادر ب�`فLذه الظهري الرشيف رمق  ديد اخlصاصاتهالقرب وحت ءقضا
 ؛)2011ٔ�غسطس  17( 1432رمضان  16املؤرخ يف  1.11.151

Qىل اتفاقLة التعاون امجلريك يوافق مبوج�ه  11.14مرشوع قانون رمق  - 8
بني ) 2013ٔ�كتو�ر  29( 1434من ذي احلÁة  23املوقعة �لر�ط يف 

 حكومة اململكة املغربية وحكومة اململكة العربية السعودية؛
جملس ٔ�ورو�  اتفاقLةيوافق مبوج�ه Qىل  54.13مرشوع قانون رمق  - 9

من اجلرمية  fشqٔن غسل أ]موال وجتميد وجحز ومصادرة أ]موال املتحص^
 ؛2005ماي  16يف  بفارسوفLااملوقعة  ،وfشqٔن متويل إالرهاب

يوافق مبوج�ه Qىل االتفاقLة املوقعة ببلغراد  99.13مرشوع قانون رمق  -10
بني اململكة املغربية ومجهورية رصبيا لتجنب ¶زدواج  2013يونيو  6يف 

 الرضييب يف مLدان الرضائب Qىل اzOل؛
يوافق مبوج�ه Qىل االتفاق املوقع ببلغراد يف  02.14مرشوع قانون رمق  -11
بني اململكة املغربية ومجهورية رصبيا fشqٔن Èشجيع وحامية  2013يونيو  6

  ¶س�Éرات Qىل و\ه التبادل؛
يوافق مبوج�ه Qىل اتفاقLة التعاون  124.13قانون رمق  مرشوع - 12

بني اململكة  2013 ربس½مت 18القضايئ يف املادة املدنية، املوقعة بربازيليا يف 
  املغربية وامجلهورية الفLدرالية Hلربازيل؛

يوافق مبوج�ه Qىل االتفاق املوقع ببلغراد  123.13قانون رمق  مرشوع - 13
بني حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية رصبيا  2013يونيو  6يف 

  ين؛fشqٔن ٕاÊشاء جلنة مشرتكة Hلتعاون التÁاري و¶قlصادي والعلمي والتق
يوافق مبوج�ه Qىل االتفاقLة املوÌدة  118.13قانون رمق  مرشوع - 14
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املوقعة �لرÑض  ،"املعد�"الس�Éر رؤوس أ]موال العربية يف اOول العربية 
  ؛2013ينا�ر  22يف 
يوافق مبوج�ه Qىل مذ�رة تفامه يف جمال  10.14مرشوع قانون رمق  -15

من ذي احلÁة  �23لر�ط يف  املوقعة ،)الوظيفة العمومLة( اخلدمة املدنية
بني حكومة اململكة املغربية وحكومة اململكة ) 2013ٔ�كتو�ر  29( 1434

  .العربية السعودية
كام ورد Qىل اxلس من أ]سGئ^ الشفهية والكlابية اليت توصل هبا 

  :يوليوز 15اxلس ٕاىل Öاية يوم الثال8ء 

  ؛Q :19دد أ]سGئ^ الشفهية -

  .7: الكlابيةQدد أ]سGئ^  -
  .شكرا السGيد الرئIس

        ::::السGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسة
  .شكرا لمك السGيد أ]مني

وÊرشع ا]ٓن يف معاجلة أ]سGئ^ الشفهية املدر\ة يف \دول ٔ�عامل هذه 
اجللسة، وÊسGهتلها �لسؤال املو\ه ٕاىل السGيد وز�ر الصØة، وهو حول 

Hل¬دمات  �ل سGبة 2016و 2012خمطط معل احلكومة Hلفرتة املمتدة ما بني 
الصحية، واللكمة ٔ]Ìد السادة ٔ�عضاء الفريق ¶سGتقاليل HلوÌدة 

  .والتعادلية، تفضلوا السGيد املس�شار

        ::::املس�شار السGيد مصطفى القامسياملس�شار السGيد مصطفى القامسياملس�شار السGيد مصطفى القامسياملس�شار السGيد مصطفى القامسي
  .شكرا السGيد الرئIس
  السGيد الوز�ر احملرتم،

  أ]خت وإالخوة املس�شار�ن احملرتمني،
ٕالÊسان، ويف هذا ال جيادل اثنان يف ٔ�ن الصØة تعترب حقا من حقوق ا

إالطار الزتمت احلكومة بوضعها خمططا ٕاسرتاتيجيا Hل¬دمات الصحية zالل 
، والسهر Qىل تنفLذه بتعز�ز املك�سGبات 2016و 2012الفرتة ما بني 

  .والتغلب Qىل العجز املسÁل يف القطاع الصحي
  : ªا، Êسائلمك السGيد الوز�ر

املنظومة الصحية لتعممي ما يه إالسرتاتيجية املعمتدة لتحسني حاكمة  -
التغطية الصحية أ]ساسGية وحتسني وفرة أ]دوية واملسGتلزمات الطبية، 
وتعز�ز إالطار ال�رشيعي والتنظميي Hلقطاع، وذâ لتوطيد اجلهوية والرشاكة 

  بني القطاQني اخلاص والعام؟ 
وما يه التدابري املت¬ذة محلاية حصة أ]م والطفل والفäات ذوي  -

  اخلاصة؟ ¶حlيا\ات
  .شكرا

        ::::السGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسة
  . شكرا HلسGيد املس�شار

  .اللكمة لمك، السGيد الوز�ر، تفضلوا Hلجواب

        ::::السGيد احلسني الوردي، وز�ر الصØةالسGيد احلسني الوردي، وز�ر الصØةالسGيد احلسني الوردي، وز�ر الصØةالسGيد احلسني الوردي، وز�ر الصØة
  .شكرا السGيد الرئIس احملرتم

فهاذ السؤال . السGيد املس�شار احملرتم، شكرا Qىل طرحمك لهذا السؤال
ن فLه الصØة لكها فè خيص احلاكمة يف Ìد ذاتو فLه �زاف دÑل أ]سGئ^ ]ٔ 

ما خيص  ما خيص التغطية الصحية، يف ما خيص ال ساء واملواليد، يف ويف
ما خيص الرشاكة  ما خيص اجلهوية، يف أ]طفال، يف ما خيص الوفLات، يف

  .بني القطاQني
ٔ�� غنØاول بعÁا� �ش نعطيك واÌد الرؤية �يفاش التدبري تند�رو هاذ 

ٔ�وال، عند� رؤية، 8نيا عند� Ìلول وتنØاولوا نلقاو : 2016- 2012القطاع 
  .Ìلول، وت سمهيا ٔ�� قضية اسGتعÁالية وال مسGتعÁ^، وعند� ٔ�ولوÑت

  :فè خيص الرؤية دÑل التدبري
ٔ�وال، �مثني، ت مثنو وتنØاولو íمتو، Öاد�ن يف �متمي أ]وراش الكربى اHيل 

اش �برية �زاف، مðال مهنا وفLات فlحهتا الوزارة السابقة، اHيل فهيا ٔ�ور
  .أ]طفال وأ]ñات

كذâ عند� الرشاكة بني القطاQني اخلاص والعام، اHيل اكنت بدات يف 
(Dialyse)  ،الت هاذ العامÁتعGيل زد� فهيا املسHمع احلكومة السابقة، وا

والبناÑت Qاو8ين هاذ العام، التجهزيات كذâ هاذ العام، وكذâ فlح 
مال املصØات اخلاصة لغري املس�مثر�ن، القانون اHيل غيجيمك  الباب لرٔ�س

  .اHيل \ا اليوم ٔ�� تنظن xلس النواب
  . 8لثا، اك�ن كذâ اجلهوية يف هاذ الرؤية

وz�ٔريا، واÌد السGياسة لتدبري املوارد ال½رشية، وzاصة Qىل صعيد 
�اراة اجلهة، ٔ�ول مرة يف �رخي املغرب يف ٔ�واخر هاذ الشهر غيكون فlح م 

 .دÑل الولوج لك �ة �ة، ما يبقاش ذاك اليش Öري يف الر�ط
8نيا، القضية املسGتعÁ^ يه هتم التغطية الصحية، ابغينا يف املغرب 
منشGيو حنو التغطية الصحية الشام^ ٔ]ن ٔ�ي تغطية من فäة من Öري ٔ�خرى 
Öادي توصل Hلفشل �ش م`بقاوش هذا Öايل، هذا رخLص، خص ٔ�ي 

تغطية حصية �كون شام^، ولهذا كنا ابدينا، ابدات البالد  مواطن عندو
ٕاىل  )2RAMED(، من بعد \ا 34% )1l’AMO(بـ  2005دÑلنا يف 
  .، Öري اكيف%58يه وصلنا  ،%24يوم`ا هذا 

اح`ا zدامني Qىل دÑل املسGتقلني، غنواQدك ٔ�نه يف Ñ�ٔم قلي^ \دا ٔ�نه 
الرٔ�ي دÑلو �ش  غنقدم مرشوع HلسGيد رئIس احلكومة �ش غيعطي فLه

  .�منشGيو HلمسGتقلني
دامئا ت شري لها ٔ�ماممك، يه السGياسة اOوائية  فè خيص أ]ولوÑت،

وzاصة مهنا ختفLض مثن أ]دوية، 8نيا، املسGتعÁالت اHيل ابديناها اك�ن رمق 

                                                 
1 Assurance Maladie Obligatoire  
2 Régime d'Assistance Médicale 
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اHيل ابدينا ال�شغيل دÑلو يف مرا�ش، وبدا م`ذ Ñ�ٔم  141وطين جماين هو 
  .لبيضاء، اح`ا Öاد�ن تدرجيياؤ�سابيع يف اOار ا

اك�ن كذâ الصØة النفسGية والعقلية، اك�ن كذâ الب Lات التحتية 
وzاصة مهنا مس�شفى دÑل و\دة اHيل حتل أ]بواب دÑلو هذي كنظن 
ٔ�سGبوQني وغيدشGنو صاحب اجلال� عام قريب، اك�ن كذâ املس�شفى 

فهذي لكها . رهاجلامعي دÑل ٔ�اكد�ر، دÑل طنÁة، دÑل الر�ط ٕاىل �ٓخ
  . ٔ�وراش كربى

  .شكرا السGيد املس�شار احملرتم

        ::::السGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسة
  . شكرا HلسGيد الوز�ر

  .اللكمة HلسGيد املس�شار يف ٕاطار التعقLب

        ::::املس�شار السGيد مصطفى القامسياملس�شار السGيد مصطفى القامسياملس�شار السGيد مصطفى القامسياملس�شار السGيد مصطفى القامسي
  .شكرا السGيد الوز�ر احملرتم Qىل اجلواب دÑلمك

  السGيد الوز�ر،
Øخيص قطاع الص èدة مشالك فQ ة، الزالت يعين، يعين ما هناك

اكي ش يش \انب يف قطاع الصØة اHيل Qد� كنظرو لو نظرة، كنقولو هاذ 
  .اجلانب راه حتلت فLه مجيع املشالك

من بني هاذ املشالك التغطية �ملؤسسات الصحية والتqٔطري الصحي 
�ٔ]طباء واملمرضني، التغطية �لتجهزيات الصحية أ]ساسGية، حتسني جودة 

واملس�شفLات العمومLة وحتسني قدرهتا إاليوائية، ٕاصالح ÈسGيري اخلدمات 
  .املس�شفLات

  السGيد الوز�ر، 
يعين ما Öاد�ش، شال مشالك، كثري، ؤ�� Öادي ننطلق من واÌد 
الواقع اHيل ٔ�� كنعIشو �ن�يئ ٕاىل مدينة سطات، ñمشة، كنقول â مدينة 

�رضاش لك مغريب سطات ñمشة، اHيل املس�شفى إالقلميي دÑلها ما 
ما معري شفت . مغريب �ش �شوف هاذ املس�شفى يف هاذ احلا� هذي

  .يف يش مس�شفى يف العامل بqٔن مس�شفى كتلقى فLه مطرح دÑل النفاÑت
  السGيد الوز�ر، 

ٕاىل ابغييت تعرف، íمتناو هاذ املرة ٕاال ابغييت تد�ر يش زÑرة، جتي 
دا�ر، �يفاش اخلدمات  ونوريوك اح`ا ٔ�شGنا هو هاذ املس�شفى �يفاش

  .دا�ر�ن
 50الساكنري، السGيد الوز�ر، طي^ السGنة معطل، ولكن ميل دار 

  .درمه يف يدو، راه Öري معطل، هذي معروفة �ل سGبة ملدينة سطات
هاذ اليش اHيل كنقول â، السGيد الوز�ر، اك�ن واقع، واك�ن مجعيات، 

  .اذ اليشاك�ن مجعيات اHيل IÖشهدوا â هب.. مايش وÌدة، مايش
  السGيد الوز�ر،

 )le rendez-vous ( ه ٔ�ربع اشهر، مخس اشهر، ولكن ٕاىل اكنتLف

-rendez(درمه، يومني ثالثة Ñ�ٔم zÑذوا الناس  150درمه وال  100
vous.(  

اك�ن مجيع .. هاذ اليش، السGيد الوز�ر، يعين مايش ٔ�� اHيل Öري
، ساهل �ش امجلعيات، مجيع املواطنني، ٕاىل ابغييت تعرف هاذ اليش

  .تعرفو، السGيد الوز�ر
، السGيد الوز�ر، يه صبحت )la sécurité(اك�ن واÌد الرشكة دÑل 

قاQة الوالدات �يدzلوا . يه املسري دÑل املس�شفى احمليل إالقلميي fسطات
  .لها ٔ�ي وقت، ومايش ٕا�ث، ذ�ور

  السGيد الوز�ر، 
تعلمو� �ش  طلبنا م`مك �ش تد�روا واÌد الزÑرة، ولكن Qىل أ]قل

  .نوريومك، واح`اÑ نوحضو لمك ونوريومك ٔ�شGنو اك�ن

        ::::السGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسة
  . شكرا â السGيد املس�شار

اللكمة لمك، السGيد الوز�ر، يف ثوان معدودة \دا، ؤ�ذ�ر امجليع Qىل ٔ�ن 
لنا توقLت \ديد دÑل ثالثة دقائق �ش �كLفوا أ]سGئ^ وأ]جوبة دÑلمك 

  .ابقاÈش مخسة دقائق حسب ثالثة دقائق، ما
  .تفضلوا السGيد الوز�ر

        ::::السGيد وز�ر الصØةالسGيد وز�ر الصØةالسGيد وز�ر الصØةالسGيد وز�ر الصØة
Öري بعÁا� \دا، ٔ�وال ما اك�ن حىت يش دو� يف العامل اHيل Ìلت 
املشالك دÑل الصØة، لك ما ميكن ٔ�ن نعم) هو حتسني، واح`ا تنØاولو 

ما خصناش جنعلو مجيع املهنيني يف نفس الكفة، هاذ اليش .. ٕاشارات قوية
  ...ييناك�ن وال

        ::::السGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسة
شكرا السGيد الوز�ر، رمبا ٕاىل ابغيتو �زيدوا يش Ìا\ة يف السؤال 

  . املوايل
ن lقل ٕاىل السؤال الثاين املو\ه ٕاىل السGيد وز�ر الصØة دامئا، وهو 
حول سقي بعض الضيعات الفالحLة بواسطة املياه العادمة وانعاكساهتا Qىل 

لسادة ٔ�عضاء الفريق احلريك ل½سط حصة املواطنني، واللكمة ٔ]Ìد ا
  .حيفظهالسؤال، تفضل اليس 

        ::::املس�شار السGيد املس�شار السGيد املس�شار السGيد املس�شار السGيد حيحيحيحيفظه �فظه �فظه �فظه �منمنمنمنباركباركباركبارك
  .fسم هللا الرمحن الرحمي

  .شكرا السGيد الرئIس احملرتم
  السادة الوزراء احملرتمني،

  السGيدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
ل يف تعرف بالد� يف كثري من املناطق ان�شار ظاهرة خطرية، �متث

اع�د املياه العادمة لري الضيعات الفالحLة، أ]مر اªي هيدد fشلك واحض 
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حصة املواطنني، خصوصا وٕاذا Qلمنا ٔ�ن zرباء البäIة �توا يؤكدون ٔ�ن 
اسGتعامل مLاه الرصف الصحي يف سقي اخلرضوات واملواد الفالحLة 

  .¶سGهتال�ية قد يؤدي ٕاىل إالصابة �لرسطان
  : ر احملرتم، Êسائلمكâª، السGيد الوز�

ما يه التدابري اليت تقوم هبا وزارة الصØة Hلكشف عن خطورة  -
  املنتو\ات الفالحLة املسقLة �ملياه العادمة؟

8نيا، هل هناك جلن وخمتربات ملعاينة مدى خطورة هذه املياه Qىل  -
  حصة املواطنني؟

  .وشكرا السGيد الرئIس احملرتم

        ::::السGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسة
  . ملس�شارشكرا السGيد ا

  .السGيد الوز�ر، تفضل يف ٕاطار اجلواب

        ::::السGيد وز�ر الصØةالسGيد وز�ر الصØةالسGيد وز�ر الصØةالسGيد وز�ر الصØة
  .شكرا السGيد الرئIس

  السGيدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
  .ٔ�شكرمك Qىل هاذ السؤال، وzا الصØة فهيا واليين ما اك�ن حىت مشلك

ٔ�وال، البد ٔ�ن نؤكد ٔ�ن السقي �ملياه العادمة ممنوع م`عا مطلقا يف 
من القانون إالطار اخلاص �سGتعامل املياه العادمة،  84بقا Hلامدة املغرب، ط 

ال �سمح �سGتعامل املياه العادمة يف السقي ٕاال ٕاذا اكنت معاجلة، مطابقة 
Hلمعايري الوطنية اخلاصة اليت Ìددها القرار املشرتك لوز�ر التجهزي والوز�ر 

ٔ�كتو�ر  17ذ القرار امللكف Q�ٕداد الرتاب الوطين والتعمري اHيل اكن خرج ها
، ولكن Qىل ٔ�رض الواقع ٔ�� مlفق معك، وzا ٔ�� ما عند�ش، ٔ�� Öري 2002

ك سمع، وكنقرا يف اجلريدة، واليين ما معري \ات يش Ìا\ة اHيل ملموسة 
  .بني يدي

اHيل أ]رضار رشت لها، ؤ�ن Qىل املدى القريب ٕاماكنية ظهور بعض 
د، مهنا مرض الك�د الفريويس، مهنا أ]مراض الباكترييولوجLة، مهنا التيفوي

وان�شارها، مايش Öري كتبان عند ذاك ) les mycoses(أ]مراض الفطرية 
الناس، ت��ان وتن�رش بني الناس اHيل تناولوا هاذ اخلرض وال هاذ الفواكه 

  .اHيل مسقLة هباذ املياه العادمة
ا ولكن Qىل املدى املتوسط والبعيد ت��ان ٔ�مراض مزم`ة، ؤ�رشت له

من ٔ�مهها يه مرض الرسطان، ٔ]ن هاذ املياه العادمة يعين تيكرث فهيا 
املعادن الثقL^، وهاذ املعادن الثقL^ فوق ما اسGتقرت يف اجلسم �كرثة، 

  .تتكون س½ب من ٔ�سGباب الرسطا�ت
�ٓش تند�رو اح`ا �وزارة و�حكومة؟ ٔ�وال معلية حتسIسGية، وzاصة بني 

 �هتم الفالÌني، مðال �ٓخرها اكن يف وزارة الصØة ووزارة الفالÌة، اHيل
مارس، يف �زة، اHيل اكن حرض فهيا وزارة الصØة، وزارة الفالÌة، اOرك 

املليك، مجيع املتدzلني والفالÌني لتحسIس الساكنة عن انعاكسات 
  .اسGتعامل هاذ املياه العادمة Qىل الصØة دÑهلم

ية، �ٓش كند�رو؟ 8نيا، اك�ن قرارات زجرية وقرارات عقابية، جلن ٕاقلمي 
اك�ن جلن ٕاقلميية حتت ٕارشاف السلطات احمللية اHيل فهيا مجيع املتدzلني، 
 âرب، وذz ان كتقوم �لتحري والبحث امليداين ٕاىل \اها يشÁلHيل هاذ اHا

  .كتطبق Qليه القوانني دÑل الب:ية والقوانني دÑل امجلاQة
  .شكرا السGيد املس�شار

  :السGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسة
 H يد الوز�رشكراGلس .  

  .اللكمة HلسGيد املس�شار يف ٕاطار التعقLب

        ::::املس�شار السGيد املس�شار السGيد املس�شار السGيد املس�شار السGيد حيحيحيحيفظه �فظه �فظه �فظه �منمنمنمنباركباركباركبارك
  . شكرا السGيد الوز�ر Qىل جوا�مك

كام تعلمون ٔ�ن هناك قوانني م`ظمة Hلقطاع الفال�، حتث Qىل ٔ�ن 
السقي �ملياه العادمة بطريقة م�ارشة ٔ�و Öري م�ارشة تؤ;ر سلبا Qىل الاكئنات 

ا Öري صاحلة لالسGت¬دامات املطلوبة يف حLاة الفرد وأ]رسة احلية ؤ�هن
واxمتع، مما يرتتب Qلهيا من عواقب وخمية، سواء Qىل البäIة ٔ�و Qىل حصة 
 Ñريlوسالمة املواطنني، حبيث ت�س½ب يف نقل ٔ�نواع خطرية من البك
واجلراثمي، كام قلمت، السGيد الوز�ر احملرتم، اليت Èسمم جسم إالÊسان و�كون 
اخلطورة ٔ�كرب �ل سGبة HلمزروQات اليت ال تطهºى، واليت ÈسGتعمل اكلطامطم 
و�بعض اخلرضوات، أ]مر اªي حيثنا، السGيد الوز�ر احملرتم، Qىل تفعيل 
القوانني وجلان املراق�ة مبعية القطاQات أ]خرى اليت لها ص^ �ملوضوع، وهذا 

  .لكه من ٔ�\ل مصلØة وسالمة املسGهت<
  .ئIس احملرتموشكرا السGيد الر 

        ::::السGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسة
  . شكرا HلسGيد املس�شار

  . شكرا لمك، السGيد الوز�ر، Qىل املسامهةالسGيد الوز�ر، لمك تعقLب؟ 
ون lقل ٕاىل أ]سGئ^ املو�ة ٕاىل السGيد وز�ر التجهزي والنقل 
واHلو\Iس�Lك، والسؤال أ]ول املو\ه ٕاليه هو حول �ر�مج الطرق السGيارة 

مة ٔ]Ìد السادة ٔ�عضاء الفريق ¶سGتقاليل HلوÌدة �ملغرب، واللك
  .والتعادلية، تفضل أ]سGتاذ بلحسان

        ::::املس�شار السGيد محمد بلحساناملس�شار السGيد محمد بلحساناملس�شار السGيد محمد بلحساناملس�شار السGيد محمد بلحسان
  .شكرا السGيد الرئIس

  .fسم هللا الرمحن الرحمي
  السGيد الرئIس،
  السادة الوزراء،

  ٔ�خيت، ٕاخواين املس�شار�ن،
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هزي وهتييء لقد قطعت احلكومات املتعاق�ة ٔ�شواطا ñمة Qىل مسGتوى جت 
ودمع الب Lات الطرقLة �ملغرب، وzاصة فè يتعلق �لطرق السGيار، اليشء 
اªي اكن C �لغ ا]8ٓر Qىل دمع قدرات بالد� Qىل املسGتوى ¶قlصادي 
و¶ج�عي وحتسني صورة املغرب وجع) ق�^ لالس�Éر اOاzيل 

ٔ�ن تتوسع  واخلارD، من zالل شGبكlه الطرقLة احلالية، واليت جيب
  .ل�شمل لك م`اطق املغرب zدمة ٔ]هداف التمنية امل شودة

ما هو نصIب املناطق : لهذه أ]سGباب، Êسائلمك، السGيد الوز�ر
الوسطى اجلنوبية �ملغرب من ٔ�\ل �منيهتا وتقر�هبا من القطب ¶قlصادي 
Hلمغرب، وطبعا اOار البيضاء، ؤ�خص ��ªر ٔ�قالمي الرشGيدية وما \اورها 

  أ]قالمي؟ من 
  .وشكرا

        ::::السGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسة
  . شكرا HلسGيد املس�شار

  .السGيد الوز�ر، تفضلوا يف ٕاطار اجلواب

        ::::LكLكLكLك� � � � السGيد عز�ز ر�ح، وز�ر التجهزي والنقل واHلو\Iس السGيد عز�ز ر�ح، وز�ر التجهزي والنقل واHلو\Iس السGيد عز�ز ر�ح، وز�ر التجهزي والنقل واHلو\Iس السGيد عز�ز ر�ح، وز�ر التجهزي والنقل واHلو\Iس 
  .fسم هللا الرمحن الرحمي

  السGيد الرئIس،
  السGيد الوز�ر،

ٔ�نمت . ٔ�شكر الفريق احملرتم واملس�شار احملرتم Qىل طرÌه لهذا السؤال
تعلمون مðل هذه الب Lات التحتية املهيلكة يه يعين �ر�مج تيكون طويل 
أ]مد، كنذ�رو ٔ�ول مقطع دÑل الطريق السGيار بني اOار البيضاء والر�ط 
يعود ٕاىل عقود من الزمن، وبطبيعة احلال مع مرور احلكومات لك حكومة 

  .كتقوم �لنصIب دÑلها
 1800ل ٔ�ن تنجز ما مت ¶لزتام به يف هذه احلكومة بطبيعة احلال حتاو 

لكم، كنظن ما ابقى والو ٕان شاء هللا ٔ�ننا هنيو، يعين ٕان شاء هللا سGنصل 
ٕاىل �رشGيد، وسGنصل ٕان شاء هللا ٕاىل �ٓسفي، وبدٔ�� ا]ٓن Q�ٕداد خمطط 
\ديد يعين Hلطرق السGيارة واªي �ريم ٔ�ن نذهب ٕاىل اجلنوب ؤ�ن نذهب 

وسط �لشامل، فهاذ اHطط هو قLد إالجناز، ٕاىل الوسط ؤ�ن íربط ٔ�يضا ال
  .وريÉ يصادق Qليه ٕان شاء هللا ميكن ٔ�ن نعطي مزيد من التفاصيل

الهدف هو ٔ�ن مجيع �ات اململكة جيب ٔ�ن �كون مربوطة فè بIهنا 
�لطرق السGيارة، وzاصة مراكز إالنتاج مع املراكز دÑل ¶سGهتالك، مث 

ه رضوري عندما �كون إالنتاج البد ٔ�ن �كون ٔ�يضا مع املواJ املغربية ٔ]ن
  .هناك التصد�ر

âª، الهدف هو ٔ�ن �كون ربط بني هذه اجلهات، ؤ�ن �سامه بطبيعة 
احلال الطرق السGيارة والب Lة التحتية يف الرفع من التمنية ¶ج�عية 

يف اHطط اجلديد  -كام قلت-و¶قlصادية Hلجهات دÑل اململكة، ؤ�ملنا 
ون تقريبا موازH Ñلمخطط اªي سGن هتºي م`ه يعين بعد Ìني، اªي سGيك

لكم، راه ٕان شاء هللا Öادي جنهتدو  1800يعين Öادي �كون تقريبا حوايل 
لتوفري ¶ع�دات املالية ٔ�و الرشاكة مع القطاع اخلاص �ش ي�`جز يعين 
هاذ الشGبكة ٔ�و هاذ اجلزء الثاين يف ٔ�حسن الظروف، وÈسGتفLد م`ه مجيع 

  .اتاجله

        ::::السGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسة
  . شكرا HلسGيد الوز�ر

  .ٔ�سGتاذ ب شايب، تفضل

        ::::املس�شار السGيد محمد ب شايباملس�شار السGيد محمد ب شايباملس�شار السGيد محمد ب شايباملس�شار السGيد محمد ب شايب
  السGيد الرئIس،
  السادة الوزراء،

  أ]خت وإالخوة املس�شار�ن،
مشكورة احلكومة ومشكور السGيد الوز�ر Qىل هاذ إال\ابة املسGتفLضة 

zاصة الطرق وQىل هاذ الربامج الطموÌة لتوسGيع الشGبكة الطرقLة و 
  . السGيار

كام قال الزمLل اHيل سGبقين بqٔنه املرشوع هذا لعب دور �بري يف التمنية، 
ال اقlصادÑ وال اج�عيا، و�لتايل هاذ الشGبكة جيب ٔ�ن تتوسع، واحلكومة 

  .احلالية رمبا حىت يه مراهنة Qىل التوسع zالل الوسط واجلنوب
IسGية اHيل عندها الثقل، كذâ ما Êساوش، معايل الوز�ر، احملاور الرئ 

طنÁة، واحملور دÑل مرا�ش واحملور -فاس- ؤ�عين به احملور دÑل الر�ط
اور ٔ�و ـــــــــدÑل اجلديدة، اك�ن شGبكة طرقLة ñمة، ولكن ما �سمى �حمل

)la rocade (ل الر�طÑلوجود قريب، -فاس-دH ة، رمبا خصها خترجÁطن
 âكذ)la rocade (يدGل �رشÑى الر�ط، - دO واش هناك âوكذ

الوزارة �ر�مج لربط مرا�ش مع اجلديدة Qرب �رشGيد السوامل، مع العمل بqٔن 
طريق السوامل ٔ�صبح الطريق اليوم يه طريق �وية ولكن قات^، فهيا واÌد 

كثرية، و�لتايل والت عبء Qىل السري ) la circulation(الكðافة دÑل 
وٕاما نبحثو يف ربطها بطريق التث Lة  �ملغرب، و�لتايل خصنا ٕاما ند�رو لها

ٕاذن، هذه احملاور اHيل يه ذات الكðافة، . سGيار �ربط اجلديدة Qرب السوامل
 .ابغينا الوز�ر ينور� فني وصلت املqٓل دÑلها

  .شكرا معايل الوز�ر

        ::::السGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسة
  . شكرا HلسGيد املس�شار

  .اللكمة لمك، السGيد الوز�ر، يف ٕاطار التعقLب

        ::::وز�ر التجهزي والنقل واHلو\Iس�Lكوز�ر التجهزي والنقل واHلو\Iس�Lكوز�ر التجهزي والنقل واHلو\Iس�Lكوز�ر التجهزي والنقل واHلو\Iس�Lك    السGيدالسGيدالسGيدالسGيد
�غي نعاود نqٔكد بqٔنه ما ٔ�رشمت ٕاليه، السGيد املس�شار احملرتم، مqٔخوذ 

ة بعني ¶عتبار، حنن نقوم ا]ٓن كام قلت �Oراسة دÑل هذه الشGبك
، واHيل كام قلت من ٔ�اكد�ر Öادي ملك 1800اجلديدة، كام قلت حوايل 
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مرا�ش، بين مالل، مك`اس، فاس،  منشGيو Hلجنوب، مث ٔ�يضا يعين �ٓسفي،
طنÁة مث �رسGيف، الناظور وÖريها من احملاور، مبا فهيا احملاور اHيل ٔ�رشت 

  . ٕا³هيا
اح`ا بطبيعة احلال كنقومو هباذ اOراسات، تنØاولو حنددو يعين املسار 

هاذ احملاور الطرقLة، ٔ]ن ٔ�نمت كتعرفوا يف اOراسات ما اكي ش  هاHيل غمتر م`
التقين احملض، لكن اك�ن حىت اOراسة فè يتعلق بزنع امللكLة،  فقط اجلانب

  . اك�ن فè يتعلق �Oراسات املالية
فاح`ا اOراسات يعين ميكن نقول لمك قد ن هتºي مهنا ٕان شاء هللا ق�ل 
هناية السGنة، وبعد ذâ يف ٕاطار العقد الرب�مج اHيل Öادي �كون مع 

اOو� غنØددو ٕان شاء هللا ٔ�شGنا يه  الرشكة الوطنية Hلطرق السGيارة ومع
أ]ولوÑت وفق هاذ التوازن بني اجلهات �ش ميكن لنا íربطو، كام قلنا، 
م`اطق يعين مراكز إالنتاج مع مراكز ¶سGهتالك، مث ٔ�يضا مع املواJ دÑل 
اململكة، �ش ميكن هاذ اجلهات اHيل Öادي �كون فهيا هاذ الب Lات التحتية 

نية مع التواصل مع أ]سواق اOاzلية وأ]سواق �كون عندها إالماك
  .اخلارجLة، ٕان شاء هللا

        ::::السGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسة
  .شكرا لمك السGيد الوز�ر

موضوع السؤال الثاين هو تqٔهيل املطارات، واللكمة ٔ]Ìد السادة 
  .ٔ�عضاء فريق أ]صا� واملعارصة ل½سط السؤال، تفضل أ]سGتاذ �رمي

        ::::ااااهلهلهلهلمسمسمسمساملس�شار السGيد عبد الكراملس�شار السGيد عبد الكراملس�شار السGيد عبد الكراملس�شار السGيد عبد الكرميميميمي    
  .شكرا السGيد الرئIس

  السادة الوزراء،
  ٕاخواين املس�شار�ن،

  السGيد الوز�ر احملرتم، 
�لرمغ من ¶لزتامات احلكومLة الرامLة ٕاىل تqٔهيل املطارات والنقل 
اجلوي والعمل Qىل وضع ٕاسرتاتيجية \ديدة لتطو�ر ب Lات النقل اجلوي، 

مثني ماكسب حتر�ر HلسGياÌة و�  2020تتوO التÁاوب مع ÌاجLات رؤية 
النقل اجلوي، نالحظ ٔ�ن قطاع املطارات ببالد� الزال يعرف ضعفا �بريا 
Qىل مسGتوى الطاقة ¶س�Lعابية السGتق�ال ٔ�فواج املسافر�ن وتنظمي حر�ية 
أ]فراد واملمتلاكت، وهذا ما �سGتدعي رؤية \ديدة لتqٔهيل املطارات 

لثانوية، يف ٕاطار فك العز� وتطو�ر طاقاهتا ¶س�Lعابية وتوسعة أ]رضيات ا
يف خمتلف اجلهات اليت تتوفر Qىل ٕاماكنيات هائ^، كام هو الشqٔن �ل سGبة 
ملطار �زة اªي يفlقر وتنعدم فLه f�ٔسط اخلدمات أ]ساسGية يف جمال النقل 

  .اجلوي
ما يه التدابري وإالجراءات اليت : ªا، Êسائلمك، السGيد الوز�ر

  تحتية والطاقة ¶س�Lعابية Hلمطارات؟س�l¬ذوهنا لتqٔهيل الب Lة ال 
  .وشكرا السد الرئIس

        ::::السGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسة
  . شكرا HلسGيد املس�شار

  .اللكمة لمك السGيد الوز�ر

        ::::السGيد وز�ر التجهزي والنقل واHلو\Iس�LكالسGيد وز�ر التجهزي والنقل واHلو\Iس�LكالسGيد وز�ر التجهزي والنقل واHلو\Iس�LكالسGيد وز�ر التجهزي والنقل واHلو\Iس�Lك
  . ٔ�شكر املس�شار احملرتم Qىل طرح هذا السؤال

معزو� عن  ولكن نبغي نوحض ٔ�نه املطارات كام تعلمون ما كتدارش يعين
حر�ية النقل اجلوي، بطبيعة احلال يه تqٔيت من zالل ¶سGتÁابة ٔ�وال 

، مث ٔ�يضا اOراسات املسGتق�لية، ٔ�شGنو )احلر�ية(Hلطلب دÑل النقل اجلوي 
ممكن �كون كنقل جوي، سواء تعلق أ]مر بنقل املسافر�ن ٔ�و حىت نقل 

�ملناسGبة احلكومة  البضائع ٔ�و رمبا حنتاج ٕاىل النقل اجلوي اخلدمايت، اHيل
ا]ٓن ك�شGتغل Qليه، �ش الناس يبداو �سGتعملوا الهليكوبرت والطاRرات 
الصغرية، واعطينا واÌد العدد دÑل الرخص، وfسطنا حىت املساطر، اكنت 

مدى احلياة �ش ) à vie(كتعطى الرخصة يف سGن�ني، والت الرخصة 
  .Êشجعو ما �سمى �لطريان اخلدمايت

يف ٕاطار هذا التو\ه هذا، اك�ن اس�Éرات خضمة، ميكن يل نقول لمك 
والبارÌة اكن اxلس إالداري دÑل املكlب الوطين Hلمطارات، اHيل ان� 
كتعرفوا ا]ٓن اك�ن معلية ٕاQادة الهيلكة دÑل هاذ املكlب الوطين، جحم 

مليار  5تصل ٕاىل حوايل  2018و 2012¶س�Éرات اHيل حتددت ما بني 
  . ل اOرمهمليون دÑ 600و

ميكن نعطي بعض إالشارات، �ٕالضافة H:ار البيضاء اHيل اكنت فLه 
إالشاكالت ا]ٓن لقLنا احلل التقين واحلل املايل، اك�ن مرا�ش ا]ٓن اHيل 

مليون دÑل املسافر�ن، اك�ن  Ö10ادي نضاعفو، Öادي ميكن يوصل حىت 
عة ñمة \دا مطار دÑل فاس، اHيل ٔ�نمت ٔ��يد كتابعوه، ا]ٓن واÌد التوس

واHيل كتليق هباذ العامصة العلمية، مث املطار دÑل الناظور اHيل طلق`ا فLه 
التوسعة، املطار دÑل لكممي ا]ٓن اHيل ك شGتغلو Qليه، املطار دÑل زا�ورة، 

انمت كتعرفوا اك�ن .. املطار دÑل الراشGيدية ا]ٓن مكلنا اOراسات �ش ميكن
 Gيل بل حىت السzاOث النقل اجلوي اLل ورزازات من حÑة، املطار دÌيا

التجهزي دÑل الربج، مث ٔ�يضا ÊشGتغل Qىل مسGتوى السالمة دÑل النقل 
  .اجلوي

ميكن يل نقول لمك اس�Éرات خضمة توا�ب، كام قلنا، ومؤخرا اíهتينا من 
املطار دÑل بين مالل، بطبيعة احلال املطار دÑل �زة لIس هناك طلب 

م \اء يف السؤال دÑلمك ند�رو دراسة وÊشوفو �ش Qليه، ولكن ميكن ما دا
ما ميك ش ند�رو يف لك ٕاقلمي مطار، خصنا ميكن �كون مطارات .. ميكن

لظروف معينة ٔ�و كنحتاجوها خلدمات معينة، ولكن ان� صغرية كنحتاجوها 
كتعرفوا املطارات دÑل النقل اجلوي كتكون مطارات ٕاما �وية، ؤ�حLا� 

 .هة �كونوا جوج دÑل املطارات �ش �يتاكملوا فè بIهنمٔ�قىص تقد�ر يف اجل 
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        ::::السGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسة
  . شكرا HلسGيد الوز�ر

  .أ]سGتاذ �رمي تفضل يف ٕاطار التعقLب

        ::::املس�شار السGيد عبد الكراملس�شار السGيد عبد الكراملس�شار السGيد عبد الكراملس�شار السGيد عبد الكرميميميمي ا ا ا اهلهلهلهلمسمسمسمس
  .شكرا السGيد الرئIس

  السGيد الوز�ر، 
فز يف احلقLقة zاص اxهود يتضاعف، ٔ]ن ٕاذا اكن املطار هو Qامل حم

Hلتمنية السGياحLة و¶قlصادية، ف�ال سGبة ملطار اOار البيضاء مازال 

كنالحظو املسافر�ن يف معلية ال�سجيل �يبقاو ساQات �ي lظروا، ٕاذن هذا 
  . إالشاكل خصو يتØل

وكذâ حىت الولوج HلطاRرة اك�ن غياب املكLفات، اك�ن ذيك املمرات 
ل اHيل تيكونوا مسافر�ن مع معرضة Hلشمس، و�لتايل الوضعية دÑل أ]طفا

  ... واOهيم �يتعرضوا اشوية لظروف اشوية
كذâ مطار مرا�ش، الب Lة التحتية دÑلو، هنا إالشاكل يف اOراسة، 
خص رمبا ميل كتكون أ]مطار غز�رة �يتعرض HلفLضا�ت، وهذا �يسء 

  .HلسGياÌة، و�لتايل لالقlصاد املغريب
  السGيد الوز�ر، 

املطالب دÑلنا �ساكنة اHيل \ا يف الرب�مج مطار �زة من بني 
¶سGتعÁايل اHيل قدم`اه، تqٔهيل الب Lة التحتية الطرقLة وتqٔهيل الب Lة 

هاذ املطار اك�ن معايري .. التÁارية واخلدماتية، هنا تqٔهيل املطار وكذâ يqٔيت
  . واك�ن ٔ�مور اHيل ٔ�صبح من الرضوري خصمك تفكروا فهيا

ٔ�لف ٔ�رسة من اجلالية م`Øدرة من ٔ�كنول،  36ٔ�وال، إالحصائيات اك�ن 
وÌدة صناعية لكها  300من �يناست، من �ه^ وواد ٔ�مليل، اك�ن 

مليار دÑل   300كتعامل مع اخلارج، ميل اكن إالحصائيات اعطاتنا واÌد 
)devises ( ل إالقلمي، وهاذ اليش مايش سهل، وكنلقاو ٔ�نzيل �يدH9ا 

ٕاذن، هنا كنطرحو . لث ٕاقلمي يف املغربbloqué(، 8(مليار درمه سGيو� 
واÌد ال�ساؤل، اQالش هاذ املطار تدار؟ واش Öري ملاكحفة احلرائق ٔ�و 

  حماربة اجلراد؟ 
ٕاذن، املطلب دÑلنا ٔ�نه يتqٔهل هاذ املطار، ويويل عندو zدمات Qىل 
أ]قل داzلية، راه اح`ا اOاzلية اك�ن ٕاقلمي ي lعش �لسGياÌة، كذâ كام 

ذ الوÌدات الصناعية اHيل عندمه Qالقات مع املس�مثر�ن اHيل قلت â ها
  .�يجيو، و�لتايل zاص رضورة التqٔهيل دÑلو

  السGيد الوز�ر، 
كذâ املطار دÑل احلسGمية ما كIشGتغلش �نتظام، يعين اك�ن هذا 
Èساؤل دÑل اجلالية، ما �ي¬دمش �نتظام، ومجموQة من املشالك ما ميك`اش 

ٕاذن كنلمتسو م`ك واÌد اHلجنة اHيل غتجي ند�رو يش Êرسدوها كام قلت، 
  . اج�ع Qىل مسGتوى إالقلمي، ونتدارسو هاذ إالشاكل دÑل مطار �زة

  .وشكرا السGيد الوز�ر

        ::::السGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسة
  . شكرا HلسGيد املس�شار

  .السGيد الوز�ر، لمك اللكمة يف ٕاطار الرد عن التعقLب

        ::::�Lك�Lك�Lك�LكالسGيد وز�ر التجهزي والنقل واHلو\Iس السGيد وز�ر التجهزي والنقل واHلو\Iس السGيد وز�ر التجهزي والنقل واHلو\Iس السGيد وز�ر التجهزي والنقل واHلو\Iس 
ال، �غي نقول بqٔن اOار البيضاء، ٔ�نمت تعرفون وسGبق يل �لكمت Qليه، 
ٔ�نه املرشوع السابق مرشوع فشل، و�لتايل Ìاولنا ند�رو اOراسات، 
وا]ٓن و\د� احلل �ل سGبة H:ار البيضاء اHيل Öادي �كون جحم ¶س�Éر 

اHيل ا]ٓن  مليار دÑل اOرمه، فهيا احملطة أ]وىل 3قد يصل ٕاىل حوايل 
ÊسGتqٔنف فهيا أ]عامل، وفهيا توسGيع احملطة الثانية مع اخلدمات اHيل �لكمتو 

ٔ�كرث من ذâ ا]ٓن بدٔ�� معلية الت سGيق مع اكفة املتدzلني، من . Qلهيا
درك، من ٔ�من، من جامرك، �ش ميكن لنا، �ٕالضافة ٕاىل قطاع املطارات، 

  . رام�ش ميكن اخلدمات ٔ�ننا حنسGنوها Qىل ٔ�حسن ما �
مرا�ش، بطبيعة احلال احملطة اجلديدة اHيل كنقومو هبا ا]ٓن راه íمتناو ٕان 

Êساليوها Qىل ٔ�ساس غنعاودو احملطة أ]وىل وفق هاذ  2015شاء هللا يف 
  . املعايري التق`ية اHيل رشتو لها

�ل سGبة لتازة، اح`ا حناولو ند�رو اOراسة، كام قلت لمك ما �كفIش 
واÌد العدد دÑل املناطق فهيا مطارات وما zدامش  �كون مطار ٔ]ن عند�

لكيش ا]ٓن .. مðل احلسGمية، �ش íكونو واحضني، ال، ا]ٓن ٔ]نه اكنت واÌد
�غي مطارات، ولكن ان� كتعرفوا النقل اجلوي، ما اك�ن �س املطار �كون 

�يلومرت، ما اك�ن �س، ولكن املهم �كون احلر�ية دÑل النقل  100بعيد 
Ì اص^اجلوي.  

        ::::السGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسة
  . شكرا لمك السGيد الوز�ر

وق�ل ٔ�ن ن lقل ٕاىل �يق أ]سGئ^ املوالية، ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�ذ�ر السادة 
املس�شار�ن بqٔن لنا موQد مع \لسة Èرشيعية H:راسة والتصويت Qىل 

ªا، ٔ�رجو ٔ�ن يبقى معنا . مجموQة مشاريع قوانني Qىل در\ة �برية من أ]مهية
ر�ن يف هذه اجللسة، وذâ طبعا م�ارشة بعد \لسة السادة املس�شا
  .أ]سGئ^ الشفوية

السؤال الثالث املو\ه ٕاىل السGيد الوز�ر يف نفس القطاع وهو حول 
قطاع املالÌة البحرية، واللكمة ٔ]Ìد السادة املس�شار�ن من ¶حتاد 

  .الوطين Hلشغل، تفضل أ]سGتاذ عطاش

        ::::املس�شار السGيد عبد هللا عطاشاملس�شار السGيد عبد هللا عطاشاملس�شار السGيد عبد هللا عطاشاملس�شار السGيد عبد هللا عطاش
  . الرمحن الرحمي، وصىل هللا Qىل سGيدي محمد وQىل �Cٓ وحصبهfسم هللا

  السGيد الرئIس،
  السادة الوزراء،
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  ٕاخواين املس�شار�ن،
  السGيد الوز�ر،

يعIش بعض القطاع املالÌة البحرية، كام تعلمون، وضعية مزرية 
والرشكة  )Comanav Ferry(وتدهورا مسGمترا، zاصة يف رشكيت 

   ).IMTC3(نقل اOولية Hل 
عمل ٔ�ن احلكومة والوزارة قامت �لتفاتة حقLقLة وفعا� Hلهنوض هبذا ون

القطاع ¶سرتاتيجي، ولكن، السGيد الوز�ر، هناك بعض هؤالء الشغي^ 
ا�ªن الزالوا يعانون من ظروف اج�عية Öاية يف التعقLد، ٔ�نمت تعلمون 

د ا]ٓن ٔ�سGباهبا وإالشاكالت اليت وقعت فهيا هذه الرشاكت، واليت الزالت حل
بدون Ìل رمغ مرور ٔ�كرث من سGن�ني، وقد متت مراسلتمك، السادة 
الوزراء، من طرف نقابة ¶حتاد الوطين Hلشغل �ملغرب، وكذا من طرف 

  . املعنيني �ٔ]مر
  السGيد الوز�ر، 

ما يه إالجراءات العملية اليت سGتقومون هبا لوضع Ìد ملعا�ة : Êسائلمك
  يني ا�ªن يعانون مما ذ�ر� ومما تعلمون؟هؤالء الضباط والبØارة وإالدار 

 .وشكرا

        ::::السGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسة
  . شكر HلسGيد املس�شار

  .اللكمة HلسGيد الوز�ر

        ::::السGيد وز�ر التجهزي والنقل واHلو\Iس�LكالسGيد وز�ر التجهزي والنقل واHلو\Iس�LكالسGيد وز�ر التجهزي والنقل واHلو\Iس�LكالسGيد وز�ر التجهزي والنقل واHلو\Iس�Lك
  . ٔ�شكر املس�شار احملرتم Qىل طرح هذا السؤال

فعال هو السؤال ٔ�كرب، ما هو العمل اHيل كنقومو به لوضع Ìد ملعا�ة 
النقل  2006اع النقل البحري، يعين اك�ن �رخي ٔ�نه اzذينا قرار �ش قط

، مت الت¬يل )Comanav(البحري حنرره، بعد ذâ مت خوصصة رشكة 
اHيل اكنت �بعة Hلفوسفاط، وانتقلنا " مارفوصيو"رشكة بطبيعة احلال Qىل 

دÑل  7ٕاىل ٔ�نه أ]سطول الوطين �اكد �كون ما �يفوÈش ا]ٓن كIشغل 
مع أ]سف الشديد، بعدما كنا كنتلكمو Qىل العرشات وتتÁاوز السفن 
  . سفLنة 60ٔ�حLا� 

فاليوم ك�شGتغل احلكومة، وبطبيعة احلال ان� كتعرفوا هاذ اليش ميل 
�يكويل خصك جتبدو من القاع دÑل البحر، حبالو حبال البحر، فاح`ا ا]ٓن 

هباذ القطاع  ك شGتغلو Qىل ٔ�ساس اكينة واÌد إالسرتاتيجية دÑل ا³هنوض
  . دÑل النقل البحري يف \انبني

اك�ن مقاربة مlاكم^، فهيا حىت الصيانة وصناQة البواخر، فهيا  ،ٔ�وال
املوارد ال½رشية، الوقت ما كIسمحشاي، ولكن اHيل �هيم هو نطورو النقل 
دÑل البضائع، وzاصة يف اجتاه ٕافريقLا، وا]ٓن اك�ن حماوالت حðيثة يف هاذ 

ٔ�يضا ك شGتغلو Qىل مسGتوى النقل دÑل املسافر�ن، وzاصة ¶جتاه، مث 

                                                 
3 International Maritime Transport Corporation 

   .Hلجبل�ل سGبة 
نقل املسافر�ن بعدما شف`ا الرشكتني، وهام zاصتني، يعين القطاع 
اخلاص، ٔ�نه واقع هلم هاذ املعا�ة، در� طلب عروض �ش ند�رو رشاكت 

امل ، Qىل ٔ�ساس ٔ�هنم zÑذوا من الع%50مغربية، كمتلكها املغاربة ٔ�كرث من 
احلاليني، ٔ�هنم ميل �شغلوا �شغلوا من العامل احلاليني مكسامهة بطبيعة احلال 

Ñ يل \ات طلب العروض الّ من هذا القطاع، ا]ٓنHرتينا رشكة يه اzه ا
أ]ول، ا]ٓن در� طلب عروض 8ين، واح`ا كنتظرو ٕان شاء هللا �ش 

  . ندرسو النتاجئ
ٔ�ننا Êسرتدو القوة دÑلنا  ٔ�ملنا ٔ�هنا جتي رشاكت قوية، يف نفس الوقت

Qىل مسGتوى النقل البحري، وzاصة دÑل املسافر�ن، مث ٔ�يضا ٔ�ننا ميكن لنا 
نقصو من هاذ املعا�ة دÑل العامل دÑلنا والبØارة دÑلنا، وكنمتناو ٕان شاء 

   .هللا ق�ل هناية السGنة جنزو يش Ìا\ة يف هذا اxال

        ::::السGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسة
  . شكر HلسGيد الوز�ر

  .ٔ]سGتاذ رماش، تفضلا

        ::::رماشرماشرماشرماشاملس�شار السGيد محمد املس�شار السGيد محمد املس�شار السGيد محمد املس�شار السGيد محمد 
  السGيد الرئIس احملرتم،
  السGيد الوز�ر احملرتم،

اح`ا ميل طرح`ا هاذ السؤال فعال كنعرفو لك إالشاكليات احلقLقLة، 
وكنعرفو بqٔن فعال ٔ�ن هاذ امللف مlبعينو، هذا ما �يبخسش ٔ�ن اجلهود 

  . املبذو� يف هذا القطاع Qىل املسGتوى العام
لكن يف هذا الشق هذا �لضبط دÑل جوج دÑل الرشاكت، اHيل يه 

)Comanav Ferry( لÑالرشكة د âو�خلصوص كذ ،)IMTC( هاذ ،
الضباط هاذو اخلربة دÑل ) IMTC( اليش Öري من �ب التذكري، هاذ
شهر، ما كتاzذ ال ٔ�جر ال والو، Qلام  19البالد Qاط^ هذي تقريبا واÌد 

أ]خرى . سGنة، ٕاضافة ٕاىل الوضع ¶ج�عي 33شGتغل بqٔن اك�ن اHيل ا
دÑل الناس  800، هذي كنعرفوها، )Comanav Ferry(�ل سGبة لــ 

  . ٕاىل ا]ٓن 06/01/2012من شهر .. اHيل �يق مlوقفني، ما �زيد
راه اح`ا راه �بعنا، �قشGنا، ولكن إالشاكل �يق حقLقي، ا]ٓن  ،فعال

مسGتوى  ، Qىل)CNSS4(سGتوى م الناس ما �يتفريساش هلم Qىل 
)CIMR5 .(ج�عي مزري �لك ما حتمل اللكمة من معىن الوضع¶ .  

املدzل، وهاذ اليش رامك Qربتو Qليه، اكينة �ود، وهو �يفاش نعاجلو 
مكرر يف ٕاطار مغربة أ]طر؟ وهذا  1919املشلك دÑل القانون دÑل 

  . مدzل
�يفاش هاذ 8نيا، �يفاش ذيك الوساطة، وzا هو قطاع zاص، 

                                                 
4 Caisse Nationale de Sécurité Sociale  
5 Caisse Marocaine des Retraites 
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الوساطة ٔ�ننا نو\دو Qىل أ]قل احللول املمك`ة والعا\^ ا]ٓن، ٔ]ن هاذ 
اسGنني، اªي يqٔيت ٔ�و ال يqٔيت، ولكن  3الناس ما ميك ش ي lظرو سGن�ني، 

اك�ن Ìلول حقLقLة، اك�ن مشالك حقLقLة، واك�ن Ìلول ممك`ة، فعال يف 
ءات اHيل در� معمك الوساطات دÑلمك، اح`ا راه مlبعني معمك من zالل اHلقا

  . مشكور�ن، ولكن مازال املشلك Qالق، وâª هاذ البعد ¶ج�عي
8نيا، ٔ�نه هاذ اخلربة والكفاءة دÑل هاذ البالد، من ضباط وحبارة، البد 
ٔ�ن تؤzذ بعني ¶عتبار، ٔ]ن zاصة عندها واÌد اOور يف ال سGيج 

  .¶قlصادي، ٕاضافة ٕاىل البعد ¶ج�عي
  .الوز�ر شكرا السGيد

        ::::السGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسة
  . شكرا

  .السGيد الوز�ر لمك تعقLب؟ تفضل

        ::::السGيد وز�ر التجهزي والنقل واHلو\Iس�LكالسGيد وز�ر التجهزي والنقل واHلو\Iس�LكالسGيد وز�ر التجهزي والنقل واHلو\Iس�LكالسGيد وز�ر التجهزي والنقل واHلو\Iس�Lك
السGيد املس�شار، بطبيعة احلال ما ميك ش hٔي مغريب، مفا �â ال، 

ٕاذا اكن مسؤول يف حكومة، كنعتقد هاذو ٔ�بناؤ� ؤ�بناء الوطن، البد 
عو الوضعية دÑهلم، مðلهم مðل واÌد العدد يف �zذومه بعني ¶عتبار ونتاب

واÌد العدد دÑل الرشاكت يف القطاع اخلاص، ٔ�نمت تعلمون ٔ�ن هناك 
ضوابط يف القطاع اخلاص، ولكن احلكومة تتابع هذيك امللفات وكتØاول 
جتهتد، ٕاذا توفرت الرشوط من اجلانبني Qىل ٔ�هنا ميكهنا لها تقوم بعملية ٕاQادة 

  . التqٔهيل
كن يل نقول لمك اليوم القطاع دÑل النقل البحري، ٔ�� درت لمك ٔ�� مي

واÌد إالشارة، ٔ�نه غرق، �ش íكونو واحضني، ٔ�نه غرق مايش اليوم، ٔ�� 
اعطيتمك اك�ن �رخي دÑل هاذ اxال، اح`ا كنØاولو ما ٔ�مكن ا]ٓن �ش 
 نعاجلو هاذ املوضوع، أ]مر أ]ول اكن عند� تدzل مع أ]بناك �ش Qىل

أ]قل التعامل مع هؤالء نظرا H:يون اHيل عندمه �كون تعامل �لعفو، �ش 
ما يوقعش هلم هاذ إالشاكالت، ؤ�نمت رامك Qارفني هاذ املبادرة اHيل قامت هبا 

  .احلكومة
8نيا، كنØاولو ا]ٓن �ش مجيع الرشاكت اHيل كتدzل Hلمغرب كنعرضو 

 Iيل اكنوا كHل هاذ الناس اÑلهيا الالحئة دQ ،ذوا مهنمzÑ ارة �شØتغلوا البGش
 Ñ اص، ولكن كنقول هلمz لهيم هذا قطاعQ بطبيعة احلال ما ميك ش نفرضو
ودي ان� شوفوا ٔ�شGنا يه الرشوط دÑلمك، ومهنم ميكن zÑذوا، مث در�ها 

  . ٔ�يضا من الرشوط دÑل طلبات العروض
املعض^  ت متىن ق�ل هناية السGنة íكونو Qىل أ]قل Ìلينا جزء من هذه

  .ٕان شاء هللا

        ::::السGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسة
  . شكرا لمك السGيد الوز�ر

ون lقل Hلسؤال املوايل وهو حول حصي^ تطبيق رمس الرمال، واللكمة 

  .ٔ]Ìد السادة ٔ�عضاء فريق التجمع الوطين لkٔحرار، تفضل أ]سGتاذ املهايش

        ::::املس�شار السGيد عبد اxيد املهااملس�شار السGيد عبد اxيد املهااملس�شار السGيد عبد اxيد املهااملس�شار السGيد عبد اxيد املهايشيشيشيش
  .شكرا السGيد الرئIس

  املس�شار�ن،السادة 
  السادة الوزراء،

  السGيد الوز�ر احملرتم، 
الزلنا نتذ�ر، ومعنا الرٔ�ي العام الوطين، النقاشات واجلد¶ت اليت 

، وقد كرثت 8�ٔ2013رها فرض رمس Qىل مقالع الرمال مبوجب قانون املالية 
وتعددت التفسريات وإالسقاطات والتوقعات، حLث هناك من اعترب ٔ�ن 

قالع �لرسوم والرضائب سGيؤدي ٕاىل الر�ود يف هذا القطاع ٕاثقال اكهل امل
  .وٕاىل ارتفاع ٔ�سعار مواد البناء، و�لتايل فقدان فرص الشغل

ٔ�ما �ل سGبة Hلحكومة فقد دافعت Qىل فرض هذا الرمس بتوقع نتاجئ 
مليون درمه، كام توقعمت ٔ�نمت، السGيد  400ٕاجيابية Qىل اخلزينة تصل ٕاىل 

فرض هذا الرمس سIسامه يف توفري متويل دامئ ٕالجناز الوز�ر احملرتم، ٔ�ن 
  .الطرق

ا]ٓن، بعد سGنة ونصف من تطبيق هذا الرمس، ما يه احلصي^ املالية؟ 
وما يه النتاجئ ¶قlصادية اليت حققها؟ وهل اكنت C �8ٓر سلبية Qىل 

  قطاع البناء كام يدعي البعض؟
  .شكرا السGيد الرئIس

        ::::السGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسة
 ٔkتاذ املهايششكرا لGس .  

  .اللكمة لمك السGيد الوز�ر

        ::::السGيد وز�ر التجهزي والنقل واHلو\Iس�LكالسGيد وز�ر التجهزي والنقل واHلو\Iس�LكالسGيد وز�ر التجهزي والنقل واHلو\Iس�LكالسGيد وز�ر التجهزي والنقل واHلو\Iس�Lك
ٔ�وال جيب ٔ�ن نوحض بqٔن قطاع املقالع هو قطاع حمرر، بطبيعة احلال، 

هو حمرر القطاع، ولكن مع مرور  1914يعين الظهري اHيل اكن �يحمكو 
  . \داالوقت ابدينا كنعقدو فهيا حىت رديناه zاضع لرشوط قاسGية 

âª، مرشوع القانون اجلديد اHيل اح`ا راه تنظن \ا Hلربملان، واHيل 
ٕان شاء هللا íمتناو نصادقو Qليه، �يعاود يؤكد Qىل ٔ�ن هذا القطاع حمرر، 
ومن ٔ�راد ٔ�ن �س�مثر فLه وفق الرشوط البيLnة والتق`ية واملالية مففlوح اxال 

دو هاذ القضية دÑل ٔ�مامه، Öري �ش أ]مر �كون واحض، ٔ]ن �ش حني
  . السوق واش يزتود وال ما يزتودشاي

امحلد o من zالل اOراسة القLنا بqٔن ٕاىل اzذينا املقالع البحرية واملقالع 
الرملية واملقالع احلجرية، فاك�ن كفاية اHيل ميكن لنا ÊشGتغلو هبا لعقود، بل 

  .لقرون من الزمن، فٕاذن اك�ن هاذ إالماكنية
ة رضيبة كتدار Qىل ٔ�ي قطاع، ما معر �يكون التفاQل أ]مر الثاين hٔي

معها ٕاجيايب يف البداية، ف�طبيعة احلال ملا كنجي نتلكم Qىل مقالع الرمال، 
واÌد �يجي �ياzذ رخصة، �ياzذ تبارك هللا حشال من هكlار، كIرشي 
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دÑل املا�ينات، �ياzذ الرم^، تيدzل الفلوس  10وال  4وال  3واÌد 
ل ٔ�ن ما معر يش واÌد Èشىك مهنم ٔ�نه ما راحبش، فراه ما وكريحب، واOلي

ميك ش ٕاذا اكن كريحب ما �سامهشاي، والسèG ٔ�ن الاكمLو�ت دÑهلم 
  . والطرا�سات دÑهلم �يدقدقوا الطرقان

فهذا نوع . فٕاذن هذاك اليش لكيش غمييش Hلطرقان وغمييش Hلمساكني
نية، �يعطي واÌد من التضامن �عتباره كIسGتافد من واÌد الرثوة وط 

الشوية HلجامQات و�يعطي واÌد الشوية Hلجهة ويعطي واÌد الشوية H:و� 
ويعطي واÌد الرمس دÑل الطرق، أ]مر هو هذا، هاذ املنطق دÑل 

جليبو وال يش الرضائب هو م`طق تضامين، مايش �يدي لواÌد الوز�ر 
و�ل سGبة  Ìا\ة، واOليل ٔ�ن كام قلمت Ìدد�ه �ش �كون �ل سGبة Hلطرق

 .لٕالساكن
Ñ ،ل معهم مل �كن ٕاجيابياQٔن التفاqتطعنا الّ التجربة ا]ٓن بي ت بGه اس

مليون دÑل اOرمه من هاذ املداخLل دÑل املقالع، هذه  135حنصلو Qىل 
السGنة ا]ٓن عبqٔ� �ش ندوبلو هاذ العدد ٕان شاء هللا، íمتناو ٔ�ننا نضاعفو 

اتفاقLات رشاكة، در� طلبات عروض هاذ العدد، مع العمل ٔ�ننا در� ا]ٓن 
هام اHيل Öادي يبداو خيرجوا حيسGبوا معنا ) les topographes(واzذينا 

  .املقالع، ما غنبقاوش نب Lو
مث ٔ�يضا اكنت اج�Qات مكðفة، مجيع ا�ªن �سGهتلكون املقالع سGيطلب 
مهنم ٔ�ن يقدموا لنا الفواتري من ٔ��ن \اؤوا �لرمال، يعين ومن عند من 

اوها �لفواتري دÑلها، سواء �ل سGبة Hلتجزئات ٔ�و �ل سGبة يف القطاع اzذ
  .دÑل أ]شغال العمومLة

        ::::السGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسة
  . شكرا HلسGيد الوز�ر

  .التعقLب اليس املهايش، تفضل

        ::::املس�شار السGيد عبد اxيد املهااملس�شار السGيد عبد اxيد املهااملس�شار السGيد عبد اxيد املهااملس�شار السGيد عبد اxيد املهايشيشيشيش
  .شكرا السGيد الرئIس

  .شكرا السGيد الوز�ر Qىل اجلواب دÑلمك
الوز�ر، السؤال دÑلنا اكن واحض، كنتو قلتو بqٔنه اك�ن،  هو، السGيد

مليون دÑل اOرمه، دا� قلتو بqٔن دzلت Öري  400توقعتو �ش تدzل 
؟ اQالش ما قرب�ش مðال لهذاك امسيتو، 135، اQالش دzلت Öري 135

  .ابغينا جتاوبو� Qىل هاذ النقطة �ªات
ة اHيل الس½ب دÑلها هو كذQ âىل ا]8ٓر السلبية، هل هناك �8ٓر سلبي

هاذ الرمس؟ مðال ميل كهنرضو دا� مع املواطنني �يقول â الرم^ Öالت، 
  .ابغينا توضيح يف هاذ اxال. اQالش؟ ٔ]نه داروا لها يش رمس، ٕاىل �ٓخره

  .شكرا السGيد الرئIس

        ::::السGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسة
  . شكرا HلسGيد املس�شار

  .يف هذا الباب السGيد الوز�ر، تفضلوا Hلمزيد من التوضيح

        ::::السGيد وز�ر التجهزي والنقل واHلو\Iس�LكالسGيد وز�ر التجهزي والنقل واHلو\Iس�LكالسGيد وز�ر التجهزي والنقل واHلو\Iس�LكالسGيد وز�ر التجهزي والنقل واHلو\Iس�Lك
�زيدها Qىل واÌد وتغيل ) m3(درمه يف  Ö50ري �ش نوحض، �ش 

الرم^، ميل رضبنا معلية حسابية احشال كتجي يف البناء، كتلقى بضعة 
  .درامه اHيل كزتاد، Öري �ش íكونو واحضني

ملا كتكون قرارات هناك مع أ]سف الشديد يف هاذ الب: السعيد، 
ملصلØة الشعب �يØاولوا حيرفوها Qىل املقاصد دÑلها، تيقولوا احلكومة دارت 
هاذ اليش، اح`ا مشI`ا زد� Qليمك، �ش ما يqٔديوش اHيل Qلهيم، فغري 

  . حصيح
ؤ�� مسGتعد ٕاىل بغات اHلجنة احملرتمة جنيو نعطيمك التفاصيل، مايش Öري 

قلنا Qىل الفالÌة الك�ار اHيل كريحبوا، يف هاذ الرضائب، فالرضائب اHيل 
هللا �مكل خبري، اOو� كتعاوهنم، وك�ساQدمه، ولكن ميل رحبت اعطي 

مفيل كتد�ر . HلفالÌة الصغار %80اشوية Hلبالد، �ش منشGيو نعطيو 
اOو� واÌد العمل لصاحل البالد، البد �يدzلوا يش وÌد�ن �ش �يØاولوا 

  . يعرقلوا هاذ اليش
ٔ�� مlفق معك، تدارت حماوالت لعرق^ تطبيق هاذ الرسوم، .. فاك�ن

ا]ٓن غنتعاملو �ش ميكن لنا íراق�و ، )les topographes(وâª اzذينا 
  .وíكونو صارمني يف هاذ املراق�ة

        ::::السGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسة
  . شكرا لمك السGيد الوز�ر

Lري يف هذا القطاع، وهو حول اتفاقz[ٔقل ٕاىل السؤال املوايل واl ات ون
الرشاكة بني الوزارة وامجلاQات الرتابية، واللكمة ٔ]Ìد السادة ٔ�عضاء الفريق 

  .اOسGتوري لتقدمي السؤال، أ]سGتاذ الرايض

  :املس�شار السGيد ٕادراملس�شار السGيد ٕادراملس�شار السGيد ٕادراملس�شار السGيد ٕادر����س الراس الراس الراس الرايضيضيضيض
  .السGيد الرئIس

  السادة الوزراء،
  السGيدات والسادة املس�شار�ن،

حمللية، دامئا تتØدثون، السGيد الوز�ر، عن الرشاكة مع امجلاQات ا
ما نالحظه هو . وحتملون املسؤولية لرؤساء امجلاQات Qىل Qدم الزتاñم

بين حسن، وQىل ٕا;ر الوQد اªي -رشاردة-العكس، ا]ٓن جبهة الغرب
ٔ�عطيمتوه لعامل سGيدي سلèن، Qامل سGيدي قامس، والوايل السابق، �رمج 

مالية  اxلس اجلهوي واxلس إالقلميي سGيدي سلèن وسGيدي قامس م�الغ
  .ñمة لتث Lة الطريق ما بني سGيدي قامس وما بني الق`يطرة

ؤ�نمت تعرفون أ]مهية الكربى، فقد ٔ�دى املنتخبون الواجب م`ذ سGن�ني، 
كذâ وQدمت بعض ٔ�عضاء امجلاQات القروية . ؤ�نمت z�ٔلفمت هاذ الوQد

ق`طرة ٔ�والد البوعزاوي جبامQة زÖار سGيدي : �لرشاكة ٕالجناز ق`اطر مðل
لامن وق`طرة بودرة �لصفافعة، ووQدمت Ì�ٔد ممثيل الساكنة يدعى ز�رÑ سGي
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الرزويق، اxلس إالقلميي واجلهوي سامهوا ٔ�يضا يف هذه الق`اطر، ؤ�نمت 
تث Lة الطريق ما بني سGيدي قامس . z�ٔلفمت الوQد، فوQد احلر د�ن Qليه

  .يشء والق`يطرة ال يشء، ق`طرة اوالد البوعزاوي وق`طرة دÑل بودرة ال
ما هو مفهوممك Hلرشاكة؟ فٕان مل تصدقوا هذا الzم ٔ�حLلمك Qىل حمارض 

  .اج�Qات رمسية يف املوضوع
  .شكرا السGيد الرئIس

  : السGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسة
  . شكرا HلسGيد املس�شار

  .اللكمة لمك، السGيد الوز�ر، يف ٕاطار اجلواب

        ::::السGيد وز�ر التجهزي والنقل واHلو\Iس�LكالسGيد وز�ر التجهزي والنقل واHلو\Iس�LكالسGيد وز�ر التجهزي والنقل واHلو\Iس�LكالسGيد وز�ر التجهزي والنقل واHلو\Iس�Lك
رتم Qىل طرح هاذ السؤال، لكن ٔ�بني ٔ�ن لك ما ٔ�شكر املس�شار احمل

راك انت يف الربملان، . حتدث Qليه ما اك�ن حىت يش اتفاقLة رشاكة مس Lة
حىت كنتفقو Qىل اتفاقLات رشاكة، وكIسامه لك واÌد، Qاد كنبداو 

  .أ]شغال، راه هذا هو الرشاكة، وحنن ملزتمون
 نعطيك، ما بني الق`يطرة 8نيا، ملا كتد�ر طريق التث Lة اHيل Èسوى، Öري

�يجي عندك جملس ٕاقلميي و مليون دÑل اOرمه،  180وسGيدي حيىي 
و�وي �يقول â نعطي مليون دÑل اOرمه، ما يش رشاكة هذي، هذا راه 

مع العمل ٔ�ن  ..180املليون دÑل اOرمه  3ما كتقالش، مليون دÑل اOرمه، 
يف التث Lة، وQاود أ]رقام  %40حىت  %30مجيع أ]قالمي واجلهات �يعطيو 

 .دâÑ السGيد املس�شار
8لثا، ها أ]رقام عندي دÑل سGيدي سلèن وسGيدي قامس، امجلاQات 

مليون  16ه اعطات الّ مليون دÑل اOرمه، Ñ 40خصها تعطي ٔ�سGيدي 
دÑل اOرمه، ها هام عندي وامجلاQات اHيل ما اعطاÈش ها يه، الالحئة ها 

املليون دÑل اOرمه،  4سGيدي سلèن خصهم يعطيو يه �ٔ]محر، جامQة 
Ñ ّرمه، ها يه أ]رقام رسلوها يل �ش  700ه اعطاو مليون والOل اÑد

  .تتqٔكد
جامQة قروية ما  200وâª، ميل كنقول اك�ن جامQات ما الزتم�ش، 

ٕاقلميي وال جامQة ومييش عند  سالزتموش، فلام ي lخب واÌد رئIس جمل
�ٔ]داء مع اOو� واOو� تنجز، واOليل Qىل ٔ�هنا ٔ�جنزت مع املواطنني يلزتم 

  .جامQة قروية رمغ ٔ�ن امجلاQات القروية ما اعطاÈش 124

        ::::السGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسة
  . شكرا HلسGيد الوز�ر

  .لمك تعقLب السGيد املس�شار؟ تفضل

        ::::املس�شار السGيد ٕادراملس�شار السGيد ٕادراملس�شار السGيد ٕادراملس�شار السGيد ٕادر����س الراس الراس الراس الرايضيضيضيض
  السGيد الوز�ر، 

اليش بعدا، وقضية ٔ�خرى Öادي بعد ما كنتو واQدتو ما قلتوش هاذ 

نقولها â، ٕاذن ٔ�� ما zلييت يل ما نقول، Öادي نرتك التعقLب HلمÁالس 
  .بة والوعود دÑلمك Öادي خنليك مع الناس اHيل واQدهتم، هذا شلكخ املنت 

وواQدت، السGيد الوز�ر، ما اقlرصتIش Öري Qىل املنتخبني، واQدت 
 Qىل ٕاجناز طرق ٔ�خرى، ؤ�ذ�رمك انت يف لقاءات حزبية وانت¬ابية، ؤ�قسممت

جامQة سGيدي محمد أ]محر : Qىل ما الزتممت به مع ساكنة اOواو�ر التالية
اوالد مرح، : الطريق ما بني اOالحلة Oار وO الضاوية ترتبط ما بني اOواو�ر

اوالد طلØة، املطارفة، الزQالكة، اوالد طلØة الهباب^ ٔ�والد اجلعيدي 
ات Qني فلفل، الطرق هناك اكرثية، وامشIيت عندمه يف التعاوني. الغواملة

ٕاذن . %30¶نت¬ا�ت ووQدهتم ؤ�قسمت هلم، ما قلتIش هلم اعطيوين 
فني هاذ الوQد؟ ٔ�� فني تن¬اف؟ تن¬اف Qىل ذيك الوعود اHيل تتعطى 
ومن بعد غيقولوا وهاذ الناس Öري تيجيو يديو Öري أ]صوات دÑلنا، وميل 

ا لنا والو، هذا دار الطونوبيل هللا ميسك Qليه، هذا دار تيطلعوا ما تيد�رو
  .وzلفوا هباذ اليش اHيل قلت. طيارة، هذا دار كذا

 "وشاتورس"القضية دÑل الرشاكة، اكن اليس Öالب دار طريق ما بني 
وطريق ما بني موالي بوسلهام وسوق أ]ربعاء، وتدارت صفقة وÖادي 

  . تعاود وحLد�هيا
âادي تد�روا، ٕاذن هل تؤ\.. كذÖ لون هاذ اليش لالنت¬ا�ت ٔ�و �ٓش
  ه غيحمك واش هاذ اليش اك�ن وال ما اكي ش؟اواملواطن ر 

âوÑل الناس دÑلس اجلهوي، �حلضور دxل اÑات دQويف ¶ج�...  

        ::::السGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسة
شكرا â السGيد املس�شار، اليس الرايض صايف راه اهنيت الzم 

اليش كنضبطوه �Oقائق والثواين، هللا خيليك،  دâÑ، اليس ادر�س هاذ
  .انت ما �زيدش Qىل الوقت، راه هاذ اليش مضبوط، امسح يل

  .اك�ن تعقLب السGيد الوز�ر؟ تفضل

        ::::السGيد وز�ر التجهزي والنقل واHلو\Iس�LكالسGيد وز�ر التجهزي والنقل واHلو\Iس�LكالسGيد وز�ر التجهزي والنقل واHلو\Iس�LكالسGيد وز�ر التجهزي والنقل واHلو\Iس�Lك
. الناس �يعرفوا احلقائق، ويعرفون لك واÌد ،وzا كتغوت حىت تعيا

  .Qة ووزارات تتكون Qرب و8ئق واتفاقLات¶لزتامات ملا كتكون بني جام
8نيا، مجيع، امحلد o، العامل والوالة واملنتخبني اHيل امشI`ا عندمه 

  .وامضينا معهم، امجليع نويف �اللزتامات، عندما يويف ٔ�يضا الطرف الثاين
8لثا، يبدو ٔ�نك عندك من يتابع أ]Êشطة دÑيل ¶نت¬ابية وامجلعوية، 

اHيل كتد�ر، ولكن �يخصك �zذ احلقائق، امحلد o  مفزÑن هاذ اليش
  .نعطيو ٔ�رقام ما مت ٕاجنازه يف االتفاق مع امجليع، ٔ�رقام ميكن كتÁاوز ما فات

8لثا، ٔ�� ما مسGتعدش ٕاىل اكنت قربت ¶نت¬ا�ت �يق لها شهر، 
وامىش وز�ر وال �رملاين ووQد الناس ق�ل شهر، جيي احلكومة الثانية مع 

اكي ش حىت يش وثيقة، لقLت واÌد العدد دÑل ¶لزتامات ٔ]ن العمل ما 
ق�ل ¶نت¬ا�ت fشهر تدارت يف نونرب ويف ٔ�كتو�ر، ما اكي ش حىت يش 

  .وثيقة، هاذ اليش ال يلزتم به، يلزتم مبا ميىض Qليه
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وâª، ٕاىل ان� مسGتعد�ن، راه التث Lة دÑل الطريق راه ما يش مبليون 
 2ه هذا راه Qار ٔ�ن جملس ٕاقلميي يعطي مليون وال دÑل اOرمه، يبدو ٔ�ن

  .مليار 30مليار و 20املليار و 18املليون يف طريق اHيل فهيا 
مرة ٔ�خرى طريق الق`طرة دÑل البوعزاوي، الزتمت مع اليس Öالب يف 

، اQالش ما در�هياش؟ zلي�هيا حىت من بعد، وملا \ات ما امضييت 2010
  .حىت يش اتفاقLة مع يش وزارة

  :السGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسة
  السGيد الرئIس، 

هللا خيليك ما جتاوبوش، ما جتاوبوش، ما جتاوبوش هللا خيليك، ما 
جتاوبوش، ما جتاوبوش، ما عند�ش احلق جتاوبو، ما عند�ش احلق جتاوبو 

  .هللا خيليك

  :السGيد وز�ر التجهزي والنقل واHلو\Iس�LكالسGيد وز�ر التجهزي والنقل واHلو\Iس�LكالسGيد وز�ر التجهزي والنقل واHلو\Iس�LكالسGيد وز�ر التجهزي والنقل واHلو\Iس�Lك
  السادة املس�شار�ن، 

، جامQات بلحمر اHيل كتعرفهم، اHيل ما جامQات بلحمر، اHيل كتعرفهم
  .ٔ�داوش ¶لزتامات دÑهلم ومع ذâ الوزارة وفات

        ::::السGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسة
  . شكرا â السGيد الوز�ر Qىل املسامهة يف هذه اجللسة

ون lقل ٕاىل أ]سGئ^ املو�ة ٕاىل السGيد الوز�ر املنتدب Oى وز�ر 
موضوع السؤال هو معايري التجهزي والنقل واHلو\Iس�Lك امللكف �لنقل، و 

  .فlح مراكز الفحص التقين HلسGيارات
  .اليس شكLل، ٔ��رم`ا اشوية دÑل الساكت هللا خيليك

قلنا معايري فlح مراكز الفحص التقين HلسGيارات، واللكمة ٔ]Ìد السادة 
 . ٔ�عضاء الفريق احلريك لتقدمي السؤال
  .اليس سعيد التدالوي، تفضل

        ::::ويويويوياملس�شار السGيد سعيد التدالاملس�شار السGيد سعيد التدالاملس�شار السGيد سعيد التدالاملس�شار السGيد سعيد التدال
  . احسب معاÑ الوقت
  .شكرا السGيد الوز�ر

        ::::السGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسة
  .zذ اللكمة دâÑ، وما تقولناش

        ::::املس�شار السGيد سعيد التدالوياملس�شار السGيد سعيد التدالوياملس�شار السGيد سعيد التدالوياملس�شار السGيد سعيد التدالوي
مايه املعايري املعمتدة من طرف احلكومة ملنح رخص الفحص التقين 
  HلسGيارات؟ وما يه إالجراءات املت¬ذة يف حق اHالفني Oفرت التحمالت؟ 

  .سGيد الرئIسشكرا ال 

        ::::السGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسة
  .اللكمة HلسGيد الوز�ر يف ٕاطار اجلواب

السGيد محمد السGيد محمد السGيد محمد السGيد محمد جنجنجنجنيب بوليف، الوز�ر املنتدب Oى وز�ر التجهزي والنقل يب بوليف، الوز�ر املنتدب Oى وز�ر التجهزي والنقل يب بوليف، الوز�ر املنتدب Oى وز�ر التجهزي والنقل يب بوليف، الوز�ر املنتدب Oى وز�ر التجهزي والنقل 
        ::::واHلو\Iس�Lك، امللكف �لنقلواHلو\Iس�Lك، امللكف �لنقلواHلو\Iس�Lك، امللكف �لنقلواHلو\Iس�Lك، امللكف �لنقل

  .شكرا السGيد الرئIس
  .شكرا السGيد املس�شار احملرتم

هو قطاع  تعلمون Qىل ٔ�ن القطاع دÑل مراكز الفحص دÑل السGيارات
اHيل تيخضع لطلبات العروض وطلبات املنافسة، من zالل خمطط مد�ري 
اHيل تتعدو الوزارة، اHيل مرتبط جبوج دÑل احلواجي رئIسGيني، اخلصاص 

، ٕاىل �ٓخره، )le parc(الناجت عن ¶سGتغالل، التطور التقين والسGيارات و
أ]ما�ن اHيل والشق الثاين هو اخلصاص املرتبط ببعض امجلاQات، وال بعض 

  .الناس ما ت�Iغيوش ميشGيو و�س�مثروا فهيم ويد�روا هاذ املراكز
 44ماي فlحنا طلب املنافسة،  13ا]ٓن، املعطيات اHيل يه رمقية، يف 

مركز اHيل هو مرتبط هباذ اليش دÑل اخلصاص دÑل أ]مور التق`ية 
مركز اHيل قرر�ها �ش حىت يه ت شqٔ، اHيل مرتبطة  15وال شاط، و

ٔ�لف ساكنة نفlحو فهيا،  f15سGياسة القرب مع املواطن، امجلاQات اHيل فهيا 
حبال واÌد اأ]قالمي اHيل ما فهياش احبال الفحص ٔ�جنرة، احبال املضيق، 

  .اxموQة دÑل أ]قالمي اHيل ما فهيا حىت يش مركز
و�لتايل، Ìاولنا نوازنو بني التطور اHيل هو مرتبط �ل شاط دÑل 

لتطور اHيل هو مرتبط �لسGياسة دÑل القرب من املواطن، �ش القطاع وا
  . ٔ�ي جامQة �يفام اكن نوعها �كون عندها مركز دÑل الفحص

  .شكرا

        ::::السGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسة
  . شكرا HلسGيد الوز�ر

  .اللكمة لمك يف ٕاطار التعقLب، السGيد املس�شار

        ::::املس�شار السGيد سعيد التدالوياملس�شار السGيد سعيد التدالوياملس�شار السGيد سعيد التدالوياملس�شار السGيد سعيد التدالوي
  .شكرا السGيد الرئIس

  وز�ر،السGيد ال
اح`ا طلبنا دفرت التحمالت، قلنا، السؤال دÑلنا اكن واحض وÖادي 

  يه املعايري املعمتدة من طرف احلكومة ملنح الرخص؟ما : نعاود نقولو
طلبت املعايري، املعايري، مايش ٔ�� طلبت اخلصاص املرتبط، ٕاىل �ٓخره، 

lIسان، مهنا حسب دفرت التحمالت، تÊيل كتطلبو لٕالHلكم يعين الرشوط ا
  .Qىل واÌد الشهادة بنكLة دÑل ضامنة دÑل مليون دÑل اOرمه

، وال �يتلكم Qىل واÌد السÁل Qديل، �يتلكم Qىل سوابق Qدلية
، �يتلكم Qىل واÌد العدد دÑل الرشوط، اHيل مع اكمل 267خصوصا املادة 

أ]سف ا]ٓن zدامني كمتنحوا رخص لبعض الناس، لبعض الناس يف 
يب Lو بطريقة عشوائية، ٔ�قول مرة ٔ�خرى بطريقة عشوائية، امجلاQات، ا]ٓن � 

رمغ ٔ�ن السلطة Ì½سGهتم، ودارت اشغالها، هام zدامني كIشGتغلوا، �يفاش 
غياzذوا هاذ الرخصة؟ وهام ما حطولمكش تصممي مصادق Qليه، وتيقولوا 
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ٔ�� È�ٔساءل . هام عندمه الرخصة، وواÌد العدد دÑل الرشوط ماذ�رهتاش
  عندمك هاذ الرخص؟�يفاش �يمتىش 

ٕاىل اكنت هذي يه املعايري حسب الساكنة، وحسب، ٔ]نه ما اكي ش 
مركز متا ميكن لمك تعطيو ٕالÊسان عندو سوابق Qدلية، عندو الزتو�ر، ان� 
كتلكموا هنا يف املادة Qىل ٔ�نه خصو �كون قابل أ]هلية، ما �كوÊش عندو 

ب وخLانة أ]مانة ٕادانة، هذا را\ل عندو ٕادانة، مlابع من ٔ�\ل النص
هاذ الرشوط لكها عندو هو يف ¶جتاه املعا�س، وان� ا]ٓن . والزتو�ر

كتعطيوه رخصة، حبثوا Qىل هاذ اليش اHيل كنقولو لمك، وٕاىل ابغيتو تفاصيل 
وا]ٓن �ي½ين بطريقة .. ٔ�كرث، ٔ�� مسGتعد نعطهيا لمك، ونعطيمك امللف

البيضاء عن البناء العشوايئ،  عشوائية، وال داعي ٕاىل ذ�ر ما وقع يف اOار
  . والتعلèت دÑل سGيد� هللا ينرصو

  .شكرا السGيد الرئIس

        ::::السGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسة
  . شكرا HلسGيد املس�شار

  .اللكمة لمك، السGيد الوز�ر، يف ٕاطار الرد

السGيد الوز�ر املنتدب Oى وز�ر التجهزي والنقل واHلو\Iس�Lك، امللكف السGيد الوز�ر املنتدب Oى وز�ر التجهزي والنقل واHلو\Iس�Lك، امللكف السGيد الوز�ر املنتدب Oى وز�ر التجهزي والنقل واHلو\Iس�Lك، امللكف السGيد الوز�ر املنتدب Oى وز�ر التجهزي والنقل واHلو\Iس�Lك، امللكف 
        ::::�لنقل�لنقل�لنقل�لنقل

  . شكرا السGيد الرئIس
راه Öري السGيد املس�شار احملرتم �ينة لو يف يش واÌد، ها يه ساه^ 

ال، املعطيات خصنا íكونو .. يعطينا ذيك السمية دÑل هاذ الواÌد ومنشGيو
  .واحضني

  السGيد املس�شار احملرتم، 
لك املعطيات اHيل اكينة ا]ٓن ما تعطى حىت ليش واÌد، اليوم اكينة 

  .اHيل يه ت�شGتغل جلنة اHيل يه ت�شGتغل، اك�ن جلنة

        ::::السGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسة
  السGيد املس�شار، 

السGيد املس�شار، ٔ�رجوك ميل كنت كتلكم .. وتص ت Hلجواب بعدا
اعطينا â الوقت، السGيد املس�شار ميل كنت كهترض اعطينا â الوقت، 

  . السGيد املس�شار
السGيد الوز�ر، ٔ�هنيمت حقمك يف اجلواب؟ وٕاىل ابغيتو مازال تواصلوا 

  .اب، بقت لمك بعض الثواين، تفضل، السGيد الوز�ر، مكل الوقت دÑلمكاجلو 

السGيد الوز�ر املنتدب Oى وز�ر التجهزي والنقل واHلو\Iس�Lك، امللكف السGيد الوز�ر املنتدب Oى وز�ر التجهزي والنقل واHلو\Iس�Lك، امللكف السGيد الوز�ر املنتدب Oى وز�ر التجهزي والنقل واHلو\Iس�Lك، امللكف السGيد الوز�ر املنتدب Oى وز�ر التجهزي والنقل واHلو\Iس�Lك، امللكف 
        ::::�لنقل�لنقل�لنقل�لنقل

إالشاكل هو ٔ�نه عندما نطرح السؤال ت lلكمو Qىل املبادئ، ما 
لجنة ا]ٓن �ش íكونو واحضني مع املواطن اHيل تIشاهد، اH ... �منشGيوش لــ

الزالت تتفحص، اHلجنة الزالت تتفحص، Ìلينا امللفات إالدارية، وراه اح`ا 

ت شGتغلو Qىل امللفات التق`ية، وما ميك ش السGيد املس�شار جيي ويقول يل 
اعطينا، اعطينا يه ميل خترج الن�ÁLة، Qاد بدا تقول Hلمواطن اليوم بqٔن 

  .ة الزالت ÈشGتغلاعطينا، أ]مور املغلوطة ما خصهاش جتي، ا]ٓن اHلجن
  السGيد الرئIس، 

التقين، وميل يدzلوا الوسائل ) rapport(ا]ٓن رامه zدامني �يد�روا 
 20التق`ية Qاد IÖشوفوا هذا واش عندو الرتخLص؟ واش عندو احملل فLه 

مرتو؟ واش عندو هاذ اليش وهاذ اليش، وما جنيوش Hلربملان اHيل  40وال 
  .طات، ونبداو íكذبو Qىل عباد هللاهو املؤسسة ال�رشيعية وند�رو مغال

        ::::السGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسة
  . شكرا لمك السGيد الوز�ر

ون lقل ٕاىل السؤال الثاين املو\ه ٕاليمك يف نفس هذا القطاع، وهو حول 
وضعية قطاع الطريان املدين، واللكمة ٔ]Ìد السادة ٔ�عضاء فريق أ]صا� 

  .واملعارصة، تفضل السGيد املس�شار

        ::::د العاطفيد العاطفيد العاطفيد العاطفياملس�شار السGيد ٔ�محاملس�شار السGيد ٔ�محاملس�شار السGيد ٔ�محاملس�شار السGيد ٔ�مح
يتخبط قطاع الطريان املدين يف العديد من املشالك بفعل غياب 
ٕاسرتاتيجية واحضة Hلهنوض به وتطو�ر وتعز�ز قدرته التنافسGية يف ظل 

  .املنافسة الشديدة اليت تعرفها أ]جواء العاملية
ولعل ٔ�ن ٔ�مه املؤرشات اليت تدل Qىل الرتاجعات وإالخفاقات اليت 

فقدان املغرب لرئاسة الهيئة العربية Hلطريان املدين، عرفها هذا القطاع 
الاكRن مقرها �لر�ط، وأ]دىه من ذâ ٔ�ن املغرب فقد حىت عضويته يف 

  .اxلس التنفLذي، كام ٔ�نه فقد عضويته يف جلنة السالمة اجلوية
ما يه التدابري اليت اختذهتا احلكومة لتطو�ر  :السGيد الوز�ر ªا، Êسائلمك

  ان املدين وتعز�ز قدرته التنافسGية؟قطاع الطري 

        ::::السGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسة
  . شكرا لمك السGيد املس�شار

  .السGيد الوز�ر، تفضلوا يف ٕاطار اجلواب

السGيد الوز�ر املنتدب Oى وز�ر التجهزي والنقل واHلو\Iس�Lك، امللكف السGيد الوز�ر املنتدب Oى وز�ر التجهزي والنقل واHلو\Iس�Lك، امللكف السGيد الوز�ر املنتدب Oى وز�ر التجهزي والنقل واHلو\Iس�Lك، امللكف السGيد الوز�ر املنتدب Oى وز�ر التجهزي والنقل واHلو\Iس�Lك، امللكف 
        ::::�لنقل�لنقل�لنقل�لنقل

  .شكرا السGيد الرئIس
  .شكرا السGيد املس�شار احملرتم

مك هو شامل و�هترضو Qىل ٕاسرتاتيجية اHيل ما ٔ��يد ٔ�ن السؤال دÑل
ميك ش يف ثالثة اOقائق Öادي جناوب Qلهيا، لكن ننطلق �ملؤرش اHيل 
انطلقlو م`و هو ٔ�ننا ما ديناش الرئاسة، وربطتوه بqٔنه ما اكي ش سGياسة وما 

  .اكي ش ٕاسرتاتيجية ؤ�ننا مqlٔخر�ن
السGيد املس�شار احملرتم، البالد دÑلنا امحلد o يف اxال دÑل الطريان، 

خصك تعرف Qىل ٔ�نه zالل هاذ الشهر ونصف يف يوم واÌد اجمتع 
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�ملغرب الهيئة العربية Hلطريان املدين، لكها العرب \او Hلمغرب Hلر�ط، يف 
در� الهيئة الفرíكفونية Hلطريان ) le week-end(نفس اليوم ويف نفس 

ذا يدل Qىل ٔ�ن البالد وحىت يه اجمتعت ٔ�يضا يف الر�ط، وه ،املدين
دÑلنا يف اxال دÑل الطريان املدين �لفعل عندها إالماكنيات Qىل ٔ�هنا 
�كون قائدة ورائدة، وzاصة ٔ�نه املغرب من بني اOول القالئل Öري أ]وربية 
اHيل اخنرطت يف الرب�مج دÑل ¶حتاد أ]وريب لتقLمي سالمة الطاRرات 

دÑل مجيع الطاRرات يف  )le contrôle(�روا املغاربة اليوم تيد. أ]ج`بية
  . العامل، وتيعيطوا هلم Hل¬ربة

وإالسرتاتيجية �ش نبني â، السGيد املس�شار احملرتم، Qىل ٔ�نه عند� 
ٕاسرتاتيجية، ٔ�ول مرة احلكومة Öادي جتيب قانون اHيل هو املدونة دÑل 

نصادقو Qلهيا، الطريان املدين اHيل Öادي جتي Hلربملان �ش �قشوها و�ش 
وهذا تي½ني �لفعل Qىل ٔ�ن احلكومة احلالية يه اHيل عندها الرؤية الصائبة 

  . ٕان شاء هللا يف هاذ اxال دÑل الطريان املدين
 .شكرا

        ::::السGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسة
  . شكرا لمك السGيد الوز�ر
  .تفضل السGيد املس�شار

        ::::املس�شار السGيد ٔ�محد العاطفياملس�شار السGيد ٔ�محد العاطفياملس�شار السGيد ٔ�محد العاطفياملس�شار السGيد ٔ�محد العاطفي
  .شكرا السGيد الرئIس

Qىل ٔ�ن القطاع ال يتوفر Qىل ٕاسرتاتيجية واحضة املعامل، مع العمل  التqٔ�يد
مل هتتد ٕاىل رؤية واحضة Hلهنوض هبذا القطاع،  2012ٔ�ن الوزارة م`ذ سGنة 

  .�لرمغ من ٔ�ن الوز�ر سGبق وQ�ٔلن م�ادرة ٔ�جواء اليت مل يفلح فهيا
كام ٔ�ن اOراسة اليت مت تعويضها ملكlب دراسات �لكفة مليون درمه مل 
�كمتل ٕاىل Ìدود ا]ٓن، والزال إالQالن عهنا مؤ\ال، ون�ساءل هل م�لغ 

مليون درمه اكف ٕالجناز دراسة ٕاسرتاتيجية لقطاع حساس يعرف م`افسة 
  .شديدة وzاضع Hلمعايري اOولية يف خمتلف اخلدمات

كام Êسائلمك كذQ âىل مدى ٔ�هلية مكlب اOراسات اªي �لكف 
Q راسة؟ وما يهOداد هذه اQ�ٕ ث التخصص يفLب من حlالقة هذا املك

  الطريان املدين والنقل اجلوي؟
ن�ساءل كذâ حول سوء التدبري اªي تعرفه مد�رية النقل اجلوي اليت 
ٔ�صدرت طلبا Hلعروض بثالثة ماليني درمه من ٔ�\ل ٕاجناز دراسة �منية 

ٔ�ن  2012النقل اجلوي اOاzيل، مع العمل ٔ�ن الوز�ر احلايل سGبق C سGنة 
فريقا Hلعمل Qايل املسGتوى Hلتفكري يف �منية النقل اجلوي اOاzيل،  شلك

ٔ�لIست هذه f�ٔشع صورة لتبديد أ]موال . وقدم نتاجئ مع) وتوصياته
  العمومLة؟

ن�ساءل كذâ حول مربرات تqٔجLل ñمة افØlاص املد�رية العامة 

 )6ICAO(املدين Hلطريان املدين من طرف zرباء املنظمة اOولية Hلطريان 
  Qدة مرات؟

  . وكذâ ن�ساءل حول مربرات تqٔخر صدور مدونة الطريان املدين
  .وشكرا

        ::::السGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسة
  . شكرا HلسGيد املس�شار

  .السGيد الوز�ر، تفضلوا يف ٕاطار التعقLب

السGيد الوز�ر املنتدب Oى وز�ر التجهزي والنقل واHلو\Iس�Lك، امللكف السGيد الوز�ر املنتدب Oى وز�ر التجهزي والنقل واHلو\Iس�Lك، امللكف السGيد الوز�ر املنتدب Oى وز�ر التجهزي والنقل واHلو\Iس�Lك، امللكف السGيد الوز�ر املنتدب Oى وز�ر التجهزي والنقل واHلو\Iس�Lك، امللكف 
        ::::�لنقل�لنقل�لنقل�لنقل

  .شكرا السGيد الرئIس
لسGيد املس�شار احملرتم اHيل عندو مجموQة من املعطيات اHيل ٔ�� ٔ�ه� ا

�روم حول احلقLقة اHيل اكينة يف القطاع، ؤ�نه عندو معطيات ولكن اجلزء 
الك�ري مهنا مايش هو هاذ اليش اHيل تفضل به، وٕامنا املعطيات Öري دقLقة 

  .\دا، ويف كثري مهنا يه جتانب احلقLقة وجتانب الصواب
Qىل السGياسة دÑل أ]جواء، وها ان� تتعرفوا ما ميك ش الوزارة ÈشGتغل 

zالل سGنة وال سGن�ني Öادي جنيبو واÌد السGياسة اHيل يه هباذ احلجم 
مث  2003دÑل السGياسة دÑل أ]جواء Qىل غرار ذاك اليش اHيل در� يف 

دÑل أ]جواء املفlوÌة، وجنيو من zالل سGنة وال سGن�ني  2006يف 
جئ �عتبار ٔ�ن املكو�ت دÑل السGياسة دÑل أ]جواء هو ونعطيو فهيا النتا

 �ٔqل الشحن، املسÑاتية، نقل البضائع، دQات موضوQمرتبط بعدة قطا
املرتبطة �لطريان وارتباطه �لب Lة التحتية �ملطارات، النقل ال½رشي، مبعىن 
ٔ�نه هاذ السGياسGية دÑل أ]جواء مبختلف املؤسسات اHيل ت�شGتغل Qلهيا، 

ء يف اOراسات، ولكن ٔ�يضا إالخوان اHيل هام يف املد�رية واHيل اجلزء سوا
 âىل ذQ ليلOيس، واIيل هو رئHور اOد اÌالك�ري مهنم �لفعل تيقوم بوا
ٔ�نه الربامج اHيل عند� يف هاذ اxال، السGيد املس�شار احملرتم، وzاصة مع 

 املسGتوى، ما اكÊش اخلطوط امللكLة املغربية، لوال ٔ�نه إالدارة ما اكÊش يف
ممكن ٔ�ننا حنققو مع الرشيك دÑلنا اHيل هو اخلطوط امللكLة حتسن، ويه 

 le contrat(من املؤسسات القالئل اHيل اسGتطاعت ٔ�هنا تنجز ٔ�كرث من 
programme( يل عندها يفHومن املؤرشات ا ،)le contrat 
programme( ىل ٔ�نه يفQ تطعناGيد املس�شار احمل2013، واسGرتم، ، الس

 bénéfices( مليون دÑل 780سGنوات نوصلو ]ٔكرث من  10]ٔكرث من 
d’exploitation( ،ال راه ٕاجيايبxىل ٔ�نه التدبري يف هاذ اQ وهذا تيدل .  
  .والسالم Qليمك

        ::::السGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسة
  . شكرا لمك السGيد الوز�ر Qىل املسامهة

                                                 
6 International Civil Aviation Organization 
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واªي جتمع ون lقل ٕاىل السؤالني املو�ني ٕاىل السGيد وز�ر السكىن 
بIهنام وÌدة املوضوع، والسؤال أ]ول هو وضعية البناء املهدد �لسقوط 
. �ملدن، واللكمة ٔ]Ìد السادة ٔ�عضاء الفريق الفLدرايل ل½سط السؤال

  .تفضل أ]سGتاذ الرماح

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

  السGيد الرئIس،
  السادة الوزراء،

  ة املس�شار�ن،الساد
وكام نتابع مجيعا يف كثري من املدن، وzاصة املدن العتيقة، ٔ�صبحت 
العديد من البناÑت ñددة �لسقوط، مðل ما حصل يف فاس، يف مرا�ش، 

 .يف مك`اس يف السGنة املاضية، ويف اOار البيضاء، مبا فهيا املqٓ;ر التارخيية
ðل ما حصل يف � وقد امlدت هذه الظاهرة ٕاىل البناÑت احلديثة م 

بور�ون مبدينة اOار البيضاء، واªي اكن Qدد الضØاÑ وصل ٕاىل Ìد ا]ٓن 
، وهذه م`اسGبة نتقدم �مس الفريق الفLدرايل HلوÌدة 25من الوفاÑت 

ÑاØٔحر التعازي واملواساة ٕاىل ٔ�رس الضqميقراطية بOوا.  
من  ويعود س½ب هذه الكوارث ٕاىل غياب املتابعة واملراق�ة الصارمة

للك ذâ، السGيد الوز�ر، Êسائلمك عن ما يه . طرف اجلهات املعنية
إالجراءات والتدابري اليت سGتقومون هبا ملوا�ة هذه الظاهرة اليت ٔ�صبحت 
Èشلك خطرا Qىل املواطنني، كام ٔ�رش� ٕاىل ذâ �ل سGبة ملا حصل مبدينة 

  اOار البيضاء؟ 
  .وشكرا

        ::::السGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسة
  . ارالسGيد املس�ش اشكر 

ويف نفس املوضوع، وحتت عنوان اسGمترار ظاهرة ¶هنيارات املتكررة 
Hلمسا�ن العتيقة، تقدم فريق أ]صا� واملعارصة fسؤال، واللكمة ٔ]Ìد 

  . السادة ٔ�عضاء الفريق ل½سطه
  .أ]سGتاذ الرباكين، تفضل

        ::::املس�شار السGيد حسان الرباكيناملس�شار السGيد حسان الرباكيناملس�شار السGيد حسان الرباكيناملس�شار السGيد حسان الرباكين
  .شكرا السGيد الرئIس

  السادة الوزراء،
  ملس�شار�ن واملس�شارات،السادة ا

ق�ل ما ندzل يف السؤال، السGيد الرئIس، حت½س الوقت ٕاىل اكن ممكن 
  ...�ش نقراو الفاحتة Qىل الناس

        ::::السGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسة
  .اقرينا الفاحتة يف بداية اجللسة، السGيد املس�شار

        ::::املس�شار السGيد حسان الرباكيناملس�شار السGيد حسان الرباكيناملس�شار السGيد حسان الرباكيناملس�شار السGيد حسان الرباكين
  السGيد الوز�ر احملرتم، 

ار املتكرر لساكن العتيقة، وzاصة يف اOار لقد اتضحت صورة ¶هني
البيضاء ومدن ٔ�خرى، كنا zايفني اح`ا �ساكن اOار البيضاء Öري Qىل 
املدينة القدمية، واليوم تlIضح يف اOار البيضاء بور�ون وهو رايق يف البناء، 

واÌد، ومازال إالخوان  23ولكن لkٔسف اح`ا شف`ا احلصي^ أ]وىل 
  ماذا فعلت الوزارة؟ . قاذوأ]خوات داzل إالن

  .وشكرا

        ::::السGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسة
  . شكر HلسGيد املس�شار

  . دقائق 6واللكمة HلسGيد الوز�ر يف ٕاطار الرد عن السؤالني ويف Ìدود 

  :السGيد محمد ن½Lل �ن عبد هللا، وز�ر السكالسGيد محمد ن½Lل �ن عبد هللا، وز�ر السكالسGيد محمد ن½Lل �ن عبد هللا، وز�ر السكالسGيد محمد ن½Lل �ن عبد هللا، وز�ر السكىنىنىنىن وسGياسة املدينة وسGياسة املدينة وسGياسة املدينة وسGياسة املدينة
  .شكرا لمك السGيد الرئIس

وهذه م`اسGبة لتوضيح شكرا HلسGيد�ن املس�شار�ن Qىل هذا السؤال، 
ق�ل ذâ، ٔ�ريد بدوري ٔ�ن ٔ�\دد التعازي ومشاعر . Qدد من أ]مور

املواساة ٔ]رس الضØاÑ، وكذâ ٔ�ن نعرب عن قربنا من املqٔساة اHيل Qاشوها 
  .أ]رس املعنية يف هاذ احلي دÑل بور�ون

توضيح رضوري ٔ]نه اك�ن جوج دÑل اجلوانب، اك�ن اجلانب دÑل 
عىن دÑل املدن العتيقة، وهذا ٕاشاكلية zاصة مرتبطة بقدم ا]ٓيل Hلسقوط مب

سGنة، ولك سGنة  200سGنة،  150سGنة،  100البناء، ٔ]نه يعود ٕاىل 
سزيداد العدد دÑل البناÑت ا]ٓي^ Hلسقوط، ما نبقاوش نغالطو املواطنني، 
ما نبقاوش نغالطومه، ٔ]ن ال هاذ احلكومة وال احلكومات اHيل ق�ل وال 

اHيل من بعد، ما غميكن لها تد�ر والو ضد الشGتاء ملا كتجي احلكومات 
وضد الشمس ملا كتجي من بعد الشGتاء و�يتداروا الشقوق، وكتويل البناية 

  .هشة وكتويل قاب^ ٔ]ن Èسقط
هذه ٔ�مور Êسعى ٕاىل موا�هتا بربامج، وهناك ٕاحصاء اHيل مت، و�يعطينا 

 سGنة �زداد هذه أ]Qداد ٔ�لف بناية اHيل معنية اليوم، وكنقول لمك لك 43
  .�ملئات، zاصة يف املدن العتيقة

هذه ٕاشاكلية مرتبطة �مللكLة دÑل من، مرتبطة �ٔ]موال من ٔ�\ل 
معاجلة هذا أ]مر، مؤخرا الحظتو اتفاقLة توقعت ٔ�مام صاحب اجلال� 

مليون درمه، وÌدة اخرى �ل سGبة H:ار  �600ل سGبة لفاس كزتيد Qىل 
  . مليون درمه، املدينة العتيقة والشارع املليك 360ة العتيقة البيضاء املدين

وقعت مع اتفاقLة اHيل ت 59هذه ٔ�مور اح`ا zدامني فهيا، واجهتادات، و
ÊسGيج عتيق،  Ê31سGيج عتيق، ٔ]ن أ]ÊسÁة العتيقة يف املغرب راه  31

مدينة قدمية، زد Qىل ذâ بعض أ]حLاء اHيل يه م�نية fشلك  31يعين 
 .فاسد، حبال اجلنا�ت دÑل فاس ٔ�و م`اطق ٔ�خرى، هذا ا]ٓيل Hلسقوط

ء، هللا �ل سGبة Hلواقعة دÑل اOار البيضاء، الواقعة دÑل اOار البيضا
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خيليمك، أ]مر يعود لبناÑت شGيدت يف السGتI`يات، واكنت عبارة Qىل 
طابق ٔ�ريض زائد طابق واÌد، وبعد ذâ \اء تصممي ا³هتيئة اجلديد، 

طوابق،  5وتصممي ا³هتيئة اجلديد مسح لهاذ احلي ٔ�نه مير ٕاىل طابق زائد 
يدة، عي هنا Hلمغالطة ٔ�و Hلمزاا، وملا تعطات رخص، وال د)R+5(مبعىن 

الرخص نعمل من �سلمها، الرخص Èسمل حمليا من ق�ل امجلاQات املنتخبة، 
تعطات رخص بناء Qىل تصممي ا³هتيئة، والناس زادوا طابق وطابق 8ين 
وطابق 8لث، وفني ابناو؟ ابناو Qىل املوجود، مايش ردموا اHيل اكن 

ة ٔ�ن موجود وQاد ابناو، مبعىن ٔ�ن سالمة البناء ما اكن�ش مضمونة، zاص
ما اكÊش �يتعطى التصممي دÑل اخلرسانة، دÑل إالمسنت  2009ق�ل سGنة 
ما اكÊش �يتعطى، اكنوا فقط �يكlفLو fشهادة ) le plan béton(املسلح، 

سابق، ال  ه، وهاذ اليش لك)une attestation d’expertise(اخلربة 
Hلمزايدة  لهذه احلكومة وال رمبا حىت احلكومات السابقة، هذه مqٔساة ال داعي

  . يف شqٔهنا، هذه مqٔساة حقLقLة
الناس ابناو، واحلي اكمل اHيل معين ؤ�حLاء ٔ�خرى اHيل وقعت فهيا 
نفس الرتاخLص راها ñددة يش هنار ٔ�هنا تعرف كذâ هذا السقوط، مع 

  .أ]سف
اليوم هناك حبث، السلطات قامية ببحث من ٔ�\ل حتديد املسؤوليات، 

موضوع العامرات اxاورة لكها، �ش ما  ومن ٔ�\ل كذâ القLام خبربة يف
ف�â ٔ�عتقد ٔ�نه يتعني ٔ�ننا ٔ�مام هذه املqٔساة ٔ�ننا . تعاودش توقع هذه الفاجعة

  .منشGيو لعمق أ]مور
وزارة السكىن ٔ�شGنو اOور دÑلها؟ ما ك�سلمش الرخص، واليوم ما 
 ابقLناش حىت ¶خlصاصات دÑل التعمري مايش دÑلنا اح`ا، فالبتايل حىت

املراق�ة م�ارشة يف Qني املاكن مايش اح`ا اHيل كنقومو هبا، ولكن احلكومة 
 èشلك جامعي فf لهاÑحمل املسؤوليات دlمسؤو� يف مجيع احلاالت، وس�

  . حيدث
وQىل هذا أ]ساس، ٔ�عتقد ٔ�نه ا]ٓن يتعني Èشديد املراق�ة، يتعني ٔ�ن ال 

ن هو ٔ�نه ٔ�ي تغيري يف تتكرر هذه احلا�، ومن مضن إالجراءات املقرتÌة ا]ٓ 
التصممي دÑل ا³هتيئة اHيل كزييد طوابق يف ماكن معني جنعلو ٔ�نه اHيل �غي 
ي½ين �ريب بعدا ذاك اليش اHيل موجود، ٔ]نه ما اكي ش التqٔ�يد ٔ�نه ذاك 

ٔ�و رمبا �ٔكرث،  5وال  4وال  3اليش اHيل موجود ت½ىن Qىل ٔ�ساس ٔ�نه يتحمل 
ر�ون، يف بور�ون الناس ابناو Qىل فهاذ اليش اHيل ما متشاي يف بو 

املوجود، فعال ابناو Qىل املوجود، وما اكÊش خصهم يب Lو Qىل املوجود، 
والرتاخLص ما اكÊش خصها تعطى، وهناك مسؤوليات يتعني ٔ�ن حتدد Qىل 
هذا املسGتوى، ويتعني ٔ�ن �سري البحث ٕاىل هنايته، ويتحمل اللك 

  .همسؤوليت
الية، وٕاذا اكن خشصيا ٔ�ن ٔ�حتمل واحلكومة مسGتعدة يف صيغهتا احل

كذâ املسؤولية يف ذâ عندما تث½ت املسؤولية ٔ��ن �مكن، فامجليع مسGتعد 
  .ٔ�نه يتحمل مسؤوليتو Qىل هذا املسGتوى

  .شكرا لمك

        ::::السGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسة
  . شكرا HلسGيد الوز�ر

  .اللكمة ٔ]Ìد املعق�ني، تفضل أ]سGتاذ ٔ�فرÑط

Ñٔ�فر âيد عبد املاGاملس�شار السÑٔ�فر âيد عبد املاGاملس�شار السÑٔ�فر âيد عبد املاGاملس�شار السÑٔ�فر âيد عبد املاGططططاملس�شار الس::::        
  .شكرا السGيد الرئIس

وبشِّرِ "ال �سعنا ٕاال ٔ�ن نقول ªوي حضاÑ هاته الفاجعة أ]³مية، 
الصَّابِرِين  هإِنَّا إِلَيو لَّهةٌ قَالُوا إِنَّا ليبصم متْهإِذَا أَصَاب ينالَّذ

وناجِعر."  
 وقد ٔ�عفLمتوين، السGيد الوز�ر، من جزء �بري من مداzليت، وطبعا ال

جيب ٔ�ن Êس��ق أ]Ìداث، فلن lظر نتاجئ البحث، لكن هناك مسؤوليات 
واحضة تتعلق مبن يعطي الرخص، وتتعلق ٔ�يضا مبسؤولية املهندسني 
املعامريني ا�ªن ال �راق�ون، اح`ا تنعرفو الطريقة �ش �يكون هذاك اليش، 

 ميل تيدار احلديد املفروض ٔ�ن ذاك املهندس املتعلق �راقب ما بنيمðال 
الطابق والطابق، هاذ اليش ما �يكوÊش، ٔ�هنم تيعطيو شواهد دÑل اخلربة 

ٕاذن، السGيد الوز�ر، البد بqٔن �سGمتر البحث، ؤ�ن . موقعة Qىل بياض
  .�كون هناك احملاسGبة الصارمة حىت ال تتكرر مðل هاته الفواجع

وz�ٔريا، نطالب من احلكومة ٔ�ن �كون هناك عناية لرفع املعا�ة النفسGية 
ا ¶ج�عية اليت يعIشها املنكوبون، سواء مبدينة اOار البيضاء ٔ�و ؤ�يض

مبدينة مك`اس، ؤ�يضا ٔ�ذ�ر بqٔنه هناك الشق املتعلق �لبناÑت العتيقة، واليت 
نعتربها مورو8 ثقافLا ومعامرÑ ببالد�، جيب العمل Qىل احلفاظ Qىل هذا 

  .املوروث
  .وشكرا السGيد الرئIس

        ::::السGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسة
  . كرا HلسGيد املس�شارش

  .اللكمة لثاين معقب يف هذا املوضوع، تفضل أ]سGتاذ الرباكين

        ::::املس�شار السGيد حسان الرباكيناملس�شار السGيد حسان الرباكيناملس�شار السGيد حسان الرباكيناملس�شار السGيد حسان الرباكين
  السGيد الرئIس،

اHيل ابغيت Êشري اHيل �يقول مزايدات سGياسGية، اح`ا ال íرىق 
Hلمزايدات السGياسGية، ولكن ٔ�� تنقول لkٔسف هاذ الوزارة هذي يك \ات 

احلكومة السابقة ٕالدر�س جطو اHيل رسعت �منوذج ٔ�و  لو اكن طبقت Öري
واÌد الرؤية ٕاسرتاتيجية لوضع �ر�مج وطين، فLه مشالك البناÑت ا]ٓي^ 

مليون درمه، لو  H890لسقوط، دارت فهيا قانونيا، و\ابت فهيا تقريبا واÌد 
اكن تبعتو Öري هاذ اليش، السGيد الوز�ر، اكع ما حتملوش ان� املسؤولية، 

تد�روش جمهود يف الوزارة دÑلمك، تبعوا Öري احلكومات السابقة لو اكن ما 
  .ما طا�Ìش الناس وما مات�ش
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واش اح`ا \السني يف الربملان كتقول يل Öادي Êشوف، فوقاش Öادي 
Èشوف؟ الناس راه مLتة متا مازال حىت ما ج�دومهش، ٕاال اك�ن 

  . الطوموبيالت
ة بqٔن Öادي تد�روا هاذ املشاريع وQاود تعهدت احلكومة يف قانون املالي

�كون عندها ٔ�ولوية، zليو السGياسة \انبا، ولكن لkٔسف انت جLيت 
  .واÌد املرة قلت لنا ٕاىل طاحت يش درا ٔ�� Öادي ÊسGتقل، ما شف`ا والو

لkٔسف اح`ا كنتqٔسفو اHيل شف`ا اح`ا، ٔ�� من الساكن دÑل اOار 
مرمقة �Hلون أ]محر وفهيا الرشطة شف`ا السGيارات امحلراء اHيل البيضاء، اHيل 

، �ش ما هيرضش بqٔن اح`ا zدامني، وفهيا الوقاية املدنية لبدع الشارع
وÖاديني ذاك اليش حبال السلحفاة، والناس كمتوت حتت، تتعيط 

  .�لتيلفو�ت
اليوم الوزارة دÑلمك ما جتبدوش حىت الناس يف  2014هل حنن يف 

 دا� املسIسة، الزÑدة، واش ظرف و\زي؟ ما يش حرام؟ وتتقول يل
اجمتعت مع الناس اHيل اعطاو الرخص؟ واش شفت اشكون اHيل دار هاذ 

  املشلك؟
ما زال ما اهرضت ال يف اجلرائد وال يف التلفزة وال جLيت، وهاذ اليش 
�يد�رو Öري سGيد�، شفت سGيد� من الصالة امىش ل�، زار الناس اHيل 

 الوزارة دÑلمك؟ ما شف`امكش حلد مlرضر�ن، امىش Hلس½Lطارات، وفني
  .ا]ٓن

ا، تعطيو بلkٔسف اح`ا كنتqٔسفو، اح`ا أ]ولوÑت خنليو السGياسة \ان 
أ]ولوÑت، وهذي ñمة، Ñ:Hر اHيل تطيح عندها قمية �برية، ولكن 
لkٔسف اح`ا مشغولني ما بني أ]Öلبية والسGياسة و¶نت¬ا�ت اHيل \اية، 

اح`ا كنقولو وت qlٔسفو مع هاذ الناس،  يف حزب أ]صا�،. وهذا يؤسف
  . وتنعزيومه ولكن ما عند�ش قدرة

اشكون اHيل اعطى؟ قلت املنتخبني، رمبا تي متيو لÖkٔلبية دÑلمك، 
  .شوفوا لنا ٔ�شGنو اك�ن

        ::::السGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسة
  .مع أ]سف، السGيد الوز�ر، تفضل وراه غنقlطعهم â. شكرا

        ::::السGيد وز�ر السكالسGيد وز�ر السكالسGيد وز�ر السكالسGيد وز�ر السكىنىنىنىن وسGياسة املدينة وسGياسة املدينة وسGياسة املدينة وسGياسة املدينة
هاذ احلكومة يه حكومة دÑل صاحب اجلال�، فال داعي . fرسQة

Hلمزايدة Qىل هاذ املسGتوى، واح`ا صاحب اجلال� ذاك اليش اHيل �يقوم به 
  .اح`ا ممثنI`و، وما ميكن لنا ٕاال منشGيو يف ا³هنج دÑلو
مليون اHيل �لكمت  8800نيا، ما جتيوش تغالطوا الناس هنا، هاذ 

واOار البيضاء رصف`ا ٔ�كرث مهنا، يف هاذ احلكومة هذي  Qلهيا، Öري بني فاس
  . رصف`ا ٔ�كرث مهنا، ف�â ال داعي Hلمغالطة Qىل هذا املسGتوى

ٔ�ما موضوع ¶سGتقا� اHيل تتلكم Qليه هذه يه املناسGبة �ش Êسدوه 
هنائيا، ¶سGتقا� اHيل �لكمت Qلهيا يف �ر�مج اHيل íكون حتملت فLه 

ت فLه دار �ٓنذاك ٔ�� مسGتعد نتحمل مسؤولييت املسؤولية ٔ��، وطاح
 1725وÊسGتقل، ما يش ٔ�ي دار طاحت يف املغرب يعود البناء دÑلها ٕاىل 

  .تقولوا يل ÊسGتقل، �رااك من الzم الفارغ

        ::::السGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسة
السGيد الوز�ر، راه ٔ�هنيت الوقت دÑلمك، وعندمك سؤال 8لث رمبا مترروا 

  .حظاتفLه يش ما تبقى من يش مال
ما تعانيه بعض امجلاQات من مqٓيس ن�ÁLة السؤال املوايل هو حول 

غياب التجهزيات اخلاصة �لرصف الصحي، واللكمة ٔ]Ìد السادة ٔ�عضاء 
  .أ]سGتاذ اHلبار، تفضل. الفريق ¶سGتقاليل HلوÌدة والتعادلية

        ::::املس�شار السGيد عبد السالم اHلباراملس�شار السGيد عبد السالم اHلباراملس�شار السGيد عبد السالم اHلباراملس�شار السGيد عبد السالم اHلبار
  .شكرا السGيد الرئIس

  السادة الوزراء،
  ٕاخواين املس�شار�ن،

  السGيد الوز�ر، 
كنظن ٔ�ننا هنجنا، وامحلد o، بفضل التو�ات امللكLة حماربة مدن 
الصفLح، ؤ�صبحنا ن�سابق Hلترصحي مبدن بدون صفLح fشلك مل �راع الب Lة 
التحتية وتوفري الرشوط الصحية Hلمواطنني، ٔ�عين هنا ٔ�ن هناك جامQات 

بح ما �سمى �Oار\ة الواد احلار تعاين من غياب الرصف الصحي، ؤ�ص 
�مييش يف وسط الشانطي دامئا، يف الطرقات Qلنا، وكنقصد هنا جامQة يف 
�ٓيت يعزم قLادة ٔ��وراي ٕاقلمي احلاجب، هذي سGنني والناس كتعاين، ماذا 

  فعلت وزار�مك يف هذا الشqٔن؟ 
  .شكرا السGيد الوز�ر

        ::::السGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسة
  . شكر السGيد املس�شار

  .وز�ر، لمك اللكمة يف ٕاطار اجلوابالسGيد ال

        ::::السGيد وز�ر السكالسGيد وز�ر السكالسGيد وز�ر السكالسGيد وز�ر السكىنىنىنىن وسGياسة املدينة وسGياسة املدينة وسGياسة املدينة وسGياسة املدينة
ما قلمت، السGيد املس�شار، رمبا هذي سGنني، وهذه امجلاQة تعاين، رمبا 
هذي سGنني املعىن يف ذâ واحض، فاo خيليمك تعلمون ٔ�نين ما 
كنطمحشاي ٔ�بدا يف ٔ�ي جتاوب مع السادة املس�شار�ن والسادة النواب ٕاال 

نين ال ندzل يف \دل، ؤ�نين نبقى مسؤول، فاo خيليمك هذه احلكومة �ٔ 
ٕاصالحLة قامت هبا حكومات من ق�لها، وكنا من مضهنا،  تواصل ٔ�عامال

ونواصل هذا العمل، لك واÌد جبهدو، لك واÌد �يد�ر اجحرية دÑلو، 
  مlفقني؟

ا ف�í ،âمتناو Qىل ٔ�نه Qىل هذا املسGتوى نواصلو هذه اxهودات، وهذ
ما نقوم به �لضبط �ل سGبة HلØاجب، احلاجب Qاد وقعنا معهم Qىل اتفاقLة 

مليون دÑل اOرمه، بل ٔ�كرث من ذâ اليوم من القرارات  14دÑل 
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أ]ساسGية اHيل اzذيناها هو ٔ�نه ما نبقاوش نتدzلو لتqٔهيل � معني ٕاال 
وتعلمون وامجليع يعمل بqٔن . بعد ضامن ٔ�ن الرصف الصحي �كون دzل

لرصف الصحي مايش من ¶خlصاصات دÑل وزارة السكىن، ك�سامه يف ا
متوي) يف بعض أ]حLان يف �رامج شام^، ؤ�ساسا ما يدzل اليوم يف 

  .سGياسة املدينة
واليوم ٔ�ي �ر�مج اHيل كنبغيو ند�روه يف املدن حىت كنتqٔكدو بqٔنه 

يف العمق،  املصاحل أ]خرى، راه داz^ معنا �ش تبدا أ]عامل ٔ]نه ٔ�عامل
كندوزو الرصف الصحي، معىن ما ميك ش جنيو وند�رو مðال تبليط وند�رو 
واÌد العدد دÑل أ]شغال دÑل أ]زقة وÖري ذâ، ومن بعد Qاد جنيو حنفرو 

  .�ش ند�رو الرصف الصحي، الرصف الصحي هو أ]ول اHيل �يتدار
ف�â، اليوم رشط من الرشوط ما نتدzلوش يف ٔ�ي �ر�مج حىت 
يتدار الرصف الصحي، هاذ اخلطqٔ اHيل موجود Qىل مسGتوى هاذ امجلاQة 
اHيل كتنلكموا Qلهيا ما غيبقاش يتكرر، وس سعى ٕاىل ٕاصالح لك ما مت يف 
هذا ¶جتاه من zالل الربامج اHيل كتدzل يف ٕاطار سGياسة املدينة، وهذا 

اQات ما سGنقوم به كذâ �ل سGبة HلØاجب وامجلاQات اxاورة ومجيع امجل
  .املغربية أ]خرى

        ::::السGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسة
  . HلسGيد الوز�ر اشكر 

  .أ]سGتاذ اHلبار تفضل يف ٕاطار التعقLب عن جواب السGيد الوز�ر

        ::::املس�شار السGيد عبد السالم اHلباراملس�شار السGيد عبد السالم اHلباراملس�شار السGيد عبد السالم اHلباراملس�شار السGيد عبد السالم اHلبار
ٔ�� كن�ساءل اليوم واش Öادي نبقاو نتØاسGبو، راه حLاة املواطن يف 

، كتطلب اOمع والعناية خطر، امجلاQة اHيل كهنرض Qلهيا، السGيد الوز�ر
تqٔوي ¶سGتعÁالية مادام ٔ�ن الواد احلار متت �رجمته يف مطامر، هاذ املطامر 

ٔ�و جتمع املاء دÑل أ]مطار ٔ�و املياه دÑل الشGتاء ٔ�و دÑل أ]مطار، وكتجمع 
اليوم أ]طفال . كذâ املاء دÑل الرصف الصحي، كتفLض وكهت< الساكنة

  فهل من م�ادرة HلتخفLف من املعا�ة؟ دÑل هاذ امجلاQة كتعاين،
ٔ�ما ٔ�جحار ٔ�و خصور حزب ¶سGتقالل ب ت وشGيدت، ولها بصمة 
واحضة ٔ�مام املواطنني يف حماربة مدن الصفLح، السGيد الوز�ر، ٔ]ن احلجر 
دÑل حزب ¶سGتقالل هو اHيل اكن دQامة ٔ�ساسGية حملاربة مدن الصفLح 

ذ الصدد، وكنظن اOار البيضاء تبعا Hلتو�ات امللكLة اHيل اكنت يف ها
شاهدة، املدن املغربية لكها شاهدة Qىل جحريات حزب ¶سGتقالل اHيل 

  . اكنوا وازنني وصلبني وما شاهبم حىت يش غش ٔ�و تدلIس
  .شكرا

        ::::السGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسة
  . شكرا HلسGيد املس�شار

  .عندمك تعقLب، السGيد الوز�ر؟ تفضل

        ::::السGيد وز�ر السكالسGيد وز�ر السكالسGيد وز�ر السكالسGيد وز�ر السكىنىنىنىن وسGياسة املدينة وسGياسة املدينة وسGياسة املدينة وسGياسة املدينة
  السGيد املس�شار، 

هللا خيليك هذي م`اسGبة، وراك رمز من رموز دÑل حزب 
¶سGتقالل، �ش نقول â بqٔنه راه معرمك ما غتجروين ليش zالف مع 
حزب ¶سGتقالل، Q�ٔزت خشصيا بدور حزب ¶سGتقالل يف هذا الب:، 
ولكن Q�ٔزت كذâ ٔ�ن حزب ¶سGتقالل يعرتف لkٓخر�ن مبواص^ العمل 

ٕالصالح، ٔ�� ما كنزتايدش معك Qىل هاذ املسGتوى، ف�التايل حنن ومبواص^ ا
مدن الصفLح، . هنا من ٔ�\ل ٔ�ن نواصل العمل دÑل إالصالح يف بالد�

ا]ٓيل Hلسقوط، املدن العتيقة، هتيئة املدن، ما �سمى fسGياسة املدينة 
اليوم، اح`ا نواصل، وفوق هذا وذاك ٔ�نك تتلكم Qىل صديق معرين ما 

 ٓ ٓ �ش  هيتذ� qذغنâ يه اليوم، و�لتايل شكرا.  

        ::::السGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسة
  . شكرا لمك السGيد الوز�ر Qىل املسامهة يف هذه اجللسة

ون lقل م�ارشة ٕاىل قطاع التعلمي العايل يف سؤال فريد، وهو حول تqٔخر 
مرسوم معاد� دبلومات التعلمي العايل اخلاص، واللكمة ٔ]Ìد السادة ٔ�عضاء 

  . الفريق ¶شرتايك
  .سGتاذ Qلمي رئIس الفريق، تفضلا]ٔ 

        ::::املس�شار السGيد محمد Qلمياملس�شار السGيد محمد Qلمياملس�شار السGيد محمد Qلمياملس�شار السGيد محمد Qلمي
  .شكرا السGيد الرئIس

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

  السGيد الوز�ر،
ينص Qىل ٔ�ن التعلمي العايل اخلاص يؤدي ñمة التكو�ن  01.00قانون 

العلمي، لكن رمغ والولوج ٕاىل الثقافة والتك`ولوجLات وتعز�ز تقدم البحث 
اxهودات اليت بذلت من ٔ�\ل ا³هنوض هبذا القطاع، و¶س�Éرات الهامة 
اليت متت من طرف الفاQلني يف هذا امليدان، فٕان هناك مجموQة من املراسGمي 
التطبيقLة مل �ر النور حلد الساQة، واليت البد مهنا من ٔ�\ل هيلكة هذا 

  .القطاع وا³هنوض به
سGيد الوز�ر، Êسائلمك عن املراسGمي التطبيقLة اليت Qىل هذا أ]ساس، ال 

ي lظرها الفاQلون يف قطاع التعلمي العايل اخلاص، واملرسوم املتعلق مبعاد� 
اOبلومات واªي سGيطرح ٕاشاكال حقLقLا �ل سGبة Hلفوج احلايل اªي 

  . 2014سlIخرج يف يوليوز من سGنة 
  .وشكرا

        ::::السGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسة
  . فريقشكرا HلسGيد رئIس ال

  .اللكمة HلسGيد الوز�ر يف ٕاطار اجلواب، تفضل السGيد الوز�ر
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        ::::السGيد حلسن اOاودي، وز�ر التعلمي العايل والبحالسGيد حلسن اOاودي، وز�ر التعلمي العايل والبحالسGيد حلسن اOاودي، وز�ر التعلمي العايل والبحالسGيد حلسن اOاودي، وز�ر التعلمي العايل والبحثثثث العلمي و�كو�ن أ]طر العلمي و�كو�ن أ]طر العلمي و�كو�ن أ]طر العلمي و�كو�ن أ]طر
  .شكرا السGيد الرئIس

  .شكرا السGيد املس�شار احملرتم
ٕاشاكلية املراسGمي ٕاشاكلية معرت طويال، غتقول يل اQالش ما تدارÈش 

، 2001سGنني، من  10سGنني، ٔ�كرث من  10يو هذي املراسGمي ق�ل ما جن 
العام، اQالش ما تداروش هاذ املراسGمي؟ جLنا  13يف معرو  01.00قانون 

راه  01.00 لقLنا مشالك كثرية اHيل خصها تعاجل يف وقت و\زي، مهنا القانون
ٔ�م املشالك، أ]ساتذة احملالني Qىل إالدارة وال معداء وال �رملانيني موقفة 

، أ]ساتذة �ش ميروا ٔ]سGتاذ �حث موقف، 2005 دÑهلم من احلا�
.. ¶سGت�`ايئ ما اكي شاي، ما اكي ش الواك� دÑل التقLمي، لكها وزيد وزيد

جتميع اجلامعات، مشالك اليت و\د�ها، مشالك �برية، وامحلد o، تقريبا 
  .مهنا حتلت املشالك دÑلها %80ممكن نقولو 

يل هو خص ين½ðق Qليه هاذ املرسوم، هو تقريبا اH 01.00ا]ٓن القانون 
يه اHيل غنبارشو  01.00التعديل دÑلو \اهز، يف ٕاطار هاذ القانون 

  .املشلك دÑل املعادالت
zدامني Qىل هاذ املراسGمي، ولكن خص �كونوا موافقني مع هاذ اليش 
اHيل ما حنن بصدده، ولكن �ونوا Qىل يقني، مايش اHيل شد يش شهادة 

عاد�، اك�ن رشوط ما ميك ش إالÊسان يتÁاوزها، ما ميك ش عندو م
إالÊسان يعمتد Qىل أ]ساتذة دÑل اجلامعة، ويقول يل اعطيين املعاد�، ما 

  .ميك ش
اعطيوين احشال دÑل املؤسسات، ٔ]ن ميل تتلكموا Qىل املؤسسات، 

بد القطاع اخلاص حىت هو احشال دÑل املؤسسات اح`ا كنعاونومه، ولكن ال
  .ٔ�نه يوظف و�كونوا عندو أ]ساتذة دÑلو، �ش �كون واقف Qىل ر\ليه

ٔ�ما اHيل �يعمتد Öري Qىل اجلامعة املغربية، هذا ما ميك ش �كون عندو 
zدامني يف هاذ املرسوم، ولكن ت شوفو يف هاذ التعديل اHيل ... معاد�

 ، �ش �كون موافق مع هاذ القانون ٕان شاء هللا Öادي01.00كنعملو يف 
  .خنرجو

        ::::السGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسة
  . شكرا HلسGيد الوز�ر

  .أ]سGتاذ Qلمي، تفضل يف ٕاطار التعقLب

        ::::املس�شار السGيد محمد Qلمياملس�شار السGيد محمد Qلمياملس�شار السGيد محمد Qلمياملس�شار السGيد محمد Qلمي
  .شكرا السGيد الرئIس

ٔ�وال، السGيد الوز�ر احملرتم، عندمك ا]ٓن �حكومة Èشخيص، ولكن اك�ن 
قصور ملعاجلة هذا ال�شخيص اªي �شلك مجموع املشالك اليت يعاين مهنا 

  .ملغاربة، املغاربةا
8نيا، السGيد الوز�ر احملرتم، اليوم هناك الزتام حكويم مع املس�مثر�ن 

املس�مثر�ن . ا�ªن �س�مثرون يف هاذ القطاع دÑل التعلمي العايل اخلاص

عندمه الزتام مع املغاربة، الناس راه �يدفعوا فلوسهم، اعتقادا مهنم مين 
صادر عن وزارة التعلمي العايل،  كIشوفوا الرتخLص دÑل مدرسة الهندسة

راه ا]ٓ�ء وأ]ñات، يعين ٔ�مام النقص اHيل كتعرفوا املؤسسات العامة، 
�يلجؤوا Hلتعلمي اخلاص، اعتقادا مهنم بqٔن اح`ا يف دو�، مكو�ت اOو� راه 

ما ميك ش احلكومة جتي �رخص وتعطل . اكينة شعب، ٕاقلمي، وحمك سGيايس
  .املرسوم

 01.00وز�ر، ٔ�نمت اليوم قلمت بqٔن التعديل دÑل القانون 8لثا، السGيد ال
هو \اهز، يف هذاك ¶خlصاص �يبقى دÑلنا، دÑل الربملان مع احلكومة، 

  .اح`ا اHيل غنصوتو Qليه، ولكن املراسGمي لIس �خlصاص الربملان
اح`ا كنا ن lقد هاذ املسqٔ� يف عهد احلكومات السابقة، �ش ما 

Öري ٔ�نمت، ولكن اليوم مع اOسGتور اجلديد ربط  حنملومكش املسؤوليات
املسؤولية �حملاسGبة، راه سGن�ني ونصف، اQالش هاذ املرسوم ما 
خر\اÈش؟ وٕاال Ì½سوا هاذ الرتاخLص، راه ال يعقل �ش جيي أ]ب وأ]م 

  .ويديو هلم فلومس، ؤ�نمت �رخصوا، ويف أ]zري تقولوا املعاد� ما اكيناش
اك�ن مشلك دا�، البارح يف جملس املس�شار�ن، 8نيا، السGيد الوز�ر، 

واليوم يف هاذ اجللسة العامة، غيصادق Qىل لكية الطب اخلاصة، Qاو8ين 
Öرتخصوا Hلناس، غتقولوا يل عندها طابع zاص، وغيجي واÌد يقرا سGبع 
سGنني، ويف أ]zري تقول لو، ال ما �كوÊش انت طبIب، عندك ¶Qرتاف 

  .ولكن ما عند�ش املعاد�
ف�التايل، هللا جياز�مك خبري، ي �غي القطع، راه ا]ٓ�ء وأ]ñات املغاربة 

ٕاما التعلمي العايل . �يعتربوا راسهم حضية النصب، راه ما �يفهموش هاذ اليش
اخلاص �كون، ٔ�و ال �كون، ٕاما هاذ املدارس �كون مرخص لها، خصمك 

تخففوا Qىل تد�روا مراسGمي املعاد�، وٕاما سدوها، حLث ٕاىل سديتوها غ 
هاذ ا]ٓ�ء، ٕاما يصدروا اوالدمه السGبانيا ٔ�و لفرÊسا ٔ�و يطلعومه Hلقمر ٔ�و ما 

  .يقريومهش، يلتحقوا �لبطا�
ٔ�ما �ون تد�روا لنا مدارس zاصة، وخيلصوا، وتقولوا احلكومة Qاجزة 

لو سري تضمي، هاذ العملية يه Öري مق�و�،  عن ٕاخراج املرسوم، وتقولو
  .اكنت اكينة، ما خصهاش تبقىحىت ٕاال .. وشكرا

        ::::السGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسة
  . شكرا السGيد املس�شار

  .اللكمة لمك

        ::::السGيد وز�ر التعلمي العايل والبحالسGيد وز�ر التعلمي العايل والبحالسGيد وز�ر التعلمي العايل والبحالسGيد وز�ر التعلمي العايل والبحثثثث العلمي و�كو�ن أ]طر العلمي و�كو�ن أ]طر العلمي و�كو�ن أ]طر العلمي و�كو�ن أ]طر
الناس اHيل Ìلومه وÌلومه يف ظروف Öري مالمئة اHيل خص يتØاسGبوا، 

� واÌد ما عندوش أ]ساتذة واعطاوه الرتخLص، وzليو. ما اكي ش احلساب
  .Êسدو

        ::::السGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسة
  .تفضل السGيد الوز�ر
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        ::::السGيد وز�ر التعلمي العايل والبحالسGيد وز�ر التعلمي العايل والبحالسGيد وز�ر التعلمي العايل والبحالسGيد وز�ر التعلمي العايل والبحثثثث العلمي و�كو�ن أ]طر العلمي و�كو�ن أ]طر العلمي و�كو�ن أ]طر العلمي و�كو�ن أ]طر
ٔ�وال، كذوب، كذوب اHيل تيقول \امعة zاصة، لكية طب zاصة، 
واش ان� تتصوتوا Qىل اجلامعات اخلاصة؟ ما كتصوتوش Qلهيا، اح`ا 

 Q ىل كنعطيوها، م`ني جييمك يش قانون تتصوتواQ ليه، ما تتصوتوش
  . اجلامعات اخلاصة

ٔ�� ٔ�سGتغرب، يف الربملان تlIلكموا الناس Qىل \امعة zاصة، والربملان ال 
الشGيخ  2007يصوت Qىل اجلامعات اخلاصة، ما اكي ش \امعة zاصة، راه 

zليفة راه صوتوا Qلهيا، وميل كنا يف املعارضة، ما قلنا لمكش هذا zاص، 
ر� ما قلنا zاص، �لعكس، ساند� احلكومة ما در�ش املزايدات، مع

�ٓنذاك ٔ]ن ما داzالش يف القطاع اخلاص، واليوم الناس اHيل اكنوا \ابوا 
  . 2007هاذ اليش تريدوها لنا يف و�نا zاص، مايش اح`ا اHيل ج�ناها يف 

  ...املدرسة دÑل الهندسة املعامرية اHيل يف اOار البيضاء

        ::::السGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسة
الوز�ر، ٔ�هنيت حقك يف الzم، و�لتايل ال ميك`ين ٔ�ن ٔ�ضيف السGيد 

8نية،  20ولو 8نية واÌدة، ال اهنيتو الوقت، السGيد الوز�ر، دÑلمك، وزدتو 
قلنا غناzذو يش عنرص ñم �لفعل، عنارص جوا�مك لكها مفLدة ولكن مع 

هذه أ]سف الوقت ال �رمح، وشكرا، وÊشكرمك Qىل املسامهة دÑلمك معنا يف 
  .اجللسة Qىل لك Ìال

ون lقل ٕاىل السؤال الفريد كذâ املو\ه ٕاىل السGيد وز�ر الشGباب 
والرÑضة، وهو حول �ر�مج العط^ Hلجميع، واللكمة ٔ]Ìد السادة ٔ�عضاء 

  . فريق التجمع الوطين لkٔحرار
  .أ]سGتاذ حسن، تفضل

        ::::املس�شار السGيد احلسن سليغوااملس�شار السGيد احلسن سليغوااملس�شار السGيد احلسن سليغوااملس�شار السGيد احلسن سليغوا
  .شكرا السGيد الرئIس

  دة املس�شار�ن،السGيدة والسا
  السادة الوزراء،

ٕان اèHت يه فضاء �رفهيºي و�ربوي ٔ�مðل الحlضان أ]طفال 
والشGباب، و�ر�مج العط^ Hلجميع هو �ر�مج ñم هتدف م`ه الوزارة وضع 
ٕاماكنياهتا ال½رشية واHلو\Iس�LكLة من ٔ�\ل ضامن Ñ�ٔم �رفهيية و�ربوية 

ف املدن املغربية، ٕاال ٔ�ن بعض لkٔطفال من zالل اèHت الصيفLة مبختل
  .اèHت الصيفLة ٔ�صبحت ÈسGتغل من بعض املوظفني

  السGيد الوز�ر، 
Êسائلمك عن ما مت اختاذه يف هذا إالطار من تدابري لتوفري ٔ�جواء ينعم 
فهيا ٔ�طفالنا من املدن والعامل القروي بلحظات �رفهيية والت شGيط والتكو�ن 

  .املالمئ
  .شكرا

        ::::سةسةسةسةجلل جلل جلل جلل االسGيد رئIس السGيد رئIس السGيد رئIس السGيد رئIس 

  . شكرا السGيد املس�شار
  .السGيد الوز�ر، تفضلوا يف ٕاطار اجلواب

        ::::السGيد محمد والز�ن، وز�ر الشGباب والرÑضةالسGيد محمد والز�ن، وز�ر الشGباب والرÑضةالسGيد محمد والز�ن، وز�ر الشGباب والرÑضةالسGيد محمد والز�ن، وز�ر الشGباب والرÑضة
  .شكرا السGيد الرئIس

  السGيدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
، "عط^ Hلجميع"بداية، ٔ�شكر السGيد املس�شار Qىل اه�مه برب�مج 

الطموÌة والعمالقة اHيل كتنظمها اªي يعد طبعا من الربامج وأ]Êشطة 
الوزارة fرشاكة ومبعية اجلامعات الوطنية Hلتخيمي ؤ�يضا مجموQة من القطاQات 

  .أ]خرى
بعÁا�، جفوا� Qىل السؤال دÑلمك، ٔ�وال Öري ابغيت نqٔكد بqٔن الرب�مج 
هو كIسGهتدف يف العمق املناطق القروية واملناطق املهمشة ؤ�يضا املناطق 

ذا هو اHيل ادفع الوزارة هاذ السGنة ٔ�هنا ٔ�حLت ما يعرف مبخèت النائية، وه
القرب القارة اHيل عرفت واÌد إالق�ال �بري من طرف امجلعيات املؤطرة 

  .ٔ]طفال املناطق القروية وأ]حLاء الهامشGية
فè يتعلق �ٕالجراءات اHيل مت ¶ختاذ دÑلها ٕالجناح الرب�مج دÑل 

ندzل يف ¶خlالالت رمبا دÑل ال�سGيري، واHيل رمبا التخيمي، ٔ�� ما ابغي�ش 
غنقدر نقول بqٔهنا يعين Ìاالت مlفرقة كام تفضلتو وقلتو ٔ�نه اك�ن واÌد 
املوظفني، ميكن كتكون Ìاالت اHيل خصها تعاجل، ما كنقولش ال، ولكن ما 
نعطيوهاش احلجم اHيل ما ت�سGتاهلش، ٔ�� اHيل �هيمين يه العملية يف 

Ñك ٕاىل الشمولية دÑري ٔ�� وÖ االت نقدرو نعاجلوهاÌ لها، ٔ�ما ٕاىل اكنت
  .اكنت Ìاالت اHيل حمدودة واHيل معزو�

طبعا التqٔهيل هو تqٔهيل ٕاصالح اèHت التابعة Hلوزارة واHيل بلغ العدد 
خممي، ودمعها طبعا �لتجهزيات الرضورية �ش تضمن واÌد اجلودة  50دÑلها 

دÑل اèHت كربى لالرتقاء  4ٕاQادة هيلكة  Qىل مسGتوى اخلدمات دÑلها،
هبا ٕاىل مسGتوى اHمي اOويل لبوزنيقة، وهذي راه حتدثت Qلهيم يف 

، والسعيدية ءس املا�ٔ م`اسGبات Qدة، اهرض� Qىل احلوزية، طامر�س، ر 
اHيل هام واÌد الفضاءات دÑل التخيمي اHيل بواÌد الطاقة اس�Lعابية اHيل 

، )les pôles d’excellence( كتعطينا ذوك كتÁاوز أ]لف، و�لتايل
  .واHيل التو\ه هو ٔ�ننا خنلقو هاذ املراكز Qىل مسGتوى اجلهات

كنتØدثو Qليه، ما ميك ش ما هنرضوش Qىل  هطبعا هاذ اليش لك
املضمون، ٔ]ن املضمون ٔ�يضا هو يشء ñم وñم �زاف، ٔ]ن الفضاء يشء 

  .مجيل ولكن املضمون رمبا يشء ٔ�مجل
ٔ�لف  300مت بعدد املسGتفد�ن هاذ السGنة اHيل Öادي يوصل لــ Öادي خن

مسGتفLد، �ش �رمق رمبا Öري مسGبوق، ولكن دامئا ٕاىل ردييت البال، السGيد 
ٔ�لف ولكن مع توفري  300املس�شار، مايش Öري لغة أ]رقام ٕامنا اجلودة، 

  .واÌد اجلودة املمك`ة
  .وشكرا
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        ::::السGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسة
  . شكرا HلسGيد الوز�ر

  .لكمة Hليس سليغوا، تفضل يف ٕاطار التعقLبال

        ::::املس�شار السGيد احلسن سليغوااملس�شار السGيد احلسن سليغوااملس�شار السGيد احلسن سليغوااملس�شار السGيد احلسن سليغوا
  .شكرا السGيد الوز�ر

ٔ�وال، ما كنختلفوش معك يف املضمون، اح`ا ننوه �xهودات اليت بذ³هتا 
الوزارة يف الرفع من قمية املنØة اHصصة للك طفل، وكذا الرفع من Qدد 

 x� د�ن، وميل كنوهوLتفGل الوزارة مايش �لوز�ر، أ]طفال املسÑهودات د
راه �لوز�ر و�ٔ]طر وجبميع املوظفني، ولكن ما ميك ش �كون Qىل حساب 

خمèت، م`ذ ال شqٔة دÑلها وهام خمصصني أ]طفال املغاربة اHيل اكنوا 
لkٔطفال، أ]طفال من مجيع ٔ�حناء املغرب، مزÑن ميكن لنا املوظفني 

�سGتفدوا فرتتني، مايش �zذو ربعة دÑل  �سGتفدوا، ولكن �سGتفدوا فرتة،
اح`ا مع املوظفني �ش يقlنيو .. ال، ٔ�� ٔ�ظن بqٔن.. املراÌل ونقولو اح`ا مالني

الوQاء العقاري، �ش ميكن هلم �كون عندمه ٔ�ما�ن من ال شqٔة دÑلها أ]وىل 
خمصصة Hلموظفني، ولكن مايش Qىل حساب أ]طفال، ٔ�� هذا هو الرسا� 

ندوز â وال �ل سGبة Hلموظفني، �سGهتلوا املوظفني مجيع ٔ]هنم اHيل ابغيت 
�يبذلوا، و�لعكس اح`ا ك شوفومه �يعملوا يف واÌد احلاالت، �لك رصاÌة، 
السGيد الوز�ر، ٔ�قسم �o ٕاىل �يبقاو فLنا، ٔ]ن Ìاالت مزرية وبوسائل 
م`عدمة، وميل ك شوفو العدد دÑل املسGتفLد�ن يف املغرب راه مايش سهل 

  . العدد اHيل كIسGتافد، راه ٕاذن �يخصهم واÌد الوسائل
وíزيد íمكل، راه املسؤولية مايش Öري مسؤولية وزارة الشGباب 
والرÑضة، راه مسؤولية احلكومة يف الرفع من املزيانية من ٔ�\ل �سGتفLد 

  . ومن ٔ�\ل �كون اللك يف راÌة
 .شكرا السGيد الوز�ر

        ::::السGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسة
  . رشكرا السGيد املس�شا

  .اللكمة لمك، السGيد الوز�ر، يف ٕاطار الرد عن التعقLب

  :السGيد وز�ر الشGباب والرÑضةالسGيد وز�ر الشGباب والرÑضةالسGيد وز�ر الشGباب والرÑضةالسGيد وز�ر الشGباب والرÑضة
ما ابقى يل ٕاال íمثن الzم اHيل تقدم به، السGيد املس�شار، وكنطمqٔنو 

  .بqٔن املالحظات دÑلو Öادي �zذوها بعني ¶عتبار
  .وشكرا

        ::::السGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسة
  . شكرا HلسGيد الوز�ر Qىل املسامهة

ن lقل ٕاىل السؤالني املو�ني ٕاىل السGيد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء و 
والبäIة، والسؤال أ]ول هو حول التدبري املندمج HلسواÌل املغربية، 

  . واللكمة ٔ]Ìد السادة ٔ�عضاء فريق أ]صا� واملعارصة

  .اليس العريب، تفضل

            ::::املس�شار السGيد العراملس�شار السGيد العراملس�شار السGيد العراملس�شار السGيد العريبيبيبيب احملر احملر احملر احملريشيشيشيش
  .السGيد الرئIس

  ر،السGيد الوز�
ٕان الصعو�ت املتداz^ اليت تعرتض جمال تدبري الساÌل املغريب 
املرتبطة ب�`وع جغرافLته وانعاكسات التلوث البحري والتعرية البحرية 
و¶نفÁار اOميوغرايف وتغيري منط IQش الساكن، ÈسGتدعي وضع 
ٕاسرتاتيجية واحضة املعامل لتدبريه وهتيlnه fشلك مسGتدام، هبدف حاميته 

Ìه قصد ضامن حامية الساÌل يف السGياسات القطاعية ووضع واسGتصال
  .خطة معل وتدابري zاصة هبدف هتيئة وحامية املواقع الهشة

ماذا �ريد الوزارة من ٔ�\ل معاجلة هذه : لهذا، Êسائل، السGيد الوز�ر
  ا]ٓفة؟

  .وشكرا

        ::::السGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسة
  . شكرا HلسGيد املس�شار

  .اللكمة HلسGيد الوز�ر يف ٕاطار اجلواب

        ::::السGيد عبد القادر اعامرة، وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبäIةالسGيد عبد القادر اعامرة، وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبäIةالسGيد عبد القادر اعامرة، وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبäIةالسGيد عبد القادر اعامرة، وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبäIة
  .شكرا السGيد الرئIس

شكرا السGيد املس�شار Qىل هاذ السؤال اªي �ك�يس ٔ�مهية �برية، 
ؤ�قول ٔ�نه \اء يف الوقت املناسب، حLث ٔ�ن احلكومة و\دت واÌد 

وهو  مرشوع قانون أ]ول من نوQه يف بالد� يتعلق ُلكية �لساÌل،
واªي رشع مبدارسGته مبÁلس النواب، والهدف هو تعز�ز  81.12املرشوع 

الرتسانة القانونية املتعلقة �لبäIة والتمنية املسGتدامة، مث التوفLق بني 
املتطلبات أ]ساسGية محلاية الساÌل واسGتصالÌه fشلك ال ي�`اىف مع 

يف االتفاقLات  مlطلبات التمنية، مث هو يؤكد كذâ اخنراط اململكة املغربية
اOولية املتعلقة �لساÌل، zاصة الربوتو�ول املتعلق �لتدبري املندمج 

 H21لمناطق الساÌلية يف البحر أ]بيض املتوسط اHيل صادق`ا Qليه بتارخي 
  .، ودzل Ìزي التنفLذ يف نفس السGنة2012شGت رب 

وهاذ مرشوع القانون �سGتجيب لهاذ اليش اHيل تفضلت به، السGيد 
ار، حLث سGيفرض Qىل بالد� ٔ�ن تعمتد خمططا وطنيا وتصاممي املس�ش

�وية Hلتدبري املندمج HلساÌل، اHطط الوطين Öادي حيدد التو�ات 
العامة يف جمال حامية الساÌل وٕادماج هذه امحلاية يف السGياسات القطاعية، 
مث التنصيص Qىل التدبري اªي ي �غي القLام به لوقاية الساÌل من التلوث 

  .لتقليص م`هوا
التصاممي اجلهوية Öادي حتدد Qىل اخلصوص الفضاءات الساÌلية من 
اجلزء الربي املراد هتيlnه، ٕاQادة تqٔهيلها، اسGتصال�ا، كذâ املناطق اليت 
ÈسGتوجب تدابري �ريم ٕاىل Èسوية وضعيهتا العقارية، واختاذ ما ي �غي لتqٔهيل 
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  .املناطق املتدهورة
ون، هناك مرشوع منوذD تlIعلق �ملناطق ويف انتظار خروج هاذ القان

الساÌلية �جلهة الرشقLة، تlIعلق �ٔ]قالمي دÑل الناظور، �راكن، واOريوش، 
فLه بعض اOمع من الصندوق العاملي HلبäIة، وهو الشعار دÑلو تقريبا هاذ 
اليش اHيل Öادي جيي يف القانون Qىل مسGتوى احملافظة Qىل املوارد الطبيعية 

واملناطق  ،والرثوة السمكLة ،مLاه، Öا�ت، �ربة، م`اطق رطبة(ية الساÌل 
  ).احملمية

  .شكرا السGيد الرئIس

        ::::السGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسة
  . شكرا HلسGيد الوز�ر

 .تفضل اليس العريب يف ٕاطار التعقLب

        ::::املس�شار السGيد العراملس�شار السGيد العراملس�شار السGيد العراملس�شار السGيد العريبيبيبيب احملر احملر احملر احملريشيشيشيش
  . شكرا السGيد الوز�ر

تعÁلوا به ٔ]نه ñم،  81.12ت متناو، السGيد الوز�ر، فعال هاذ القانون 
وهاذ اHططات اجلهوية ñمة كذâ ٔ]ن هاذ السؤال دÑلنا، السGيد الوز�ر، 
طرح`اه اليوم ٔ]نه تنحسو �حلكرة يعين اHيل تعاين مهنا املناطق الساÌلية، 

من الناجت اخلام يعين  %3وهاذ املشالك العويصة، ٔ]ن ميل تنجيو Êشوفو 
الرثوة السمكLة لkٔسف الشديد ان� من هاذ السواÌل، ميل ت شوفو 

ت�شوفوا يف هاذ رمضان الغالء دÑل السمك يعين والق^ رمغ الرثوة الهائ^ 
دÑل السمك، ميل ت شوفو املسامهة دÑل هاذ السواÌل، السGيد الوز�ر، 

من السGياح اHيل تزيوروا هاذ السواÌل واHيل تIسامهوا يف  %53بــ 
  .Qام¶قlصاد دÑل السواÌل fشلك 

ولكن يف املقابل دÑل هاذ اليش، السGيد الوز�ر، تنلقاو يعين اك�ن 
لوبيات كربى ٔ�مام Q�ٔني امجليع، ٔ�مام السلطة، ٔ�مام احلكومة، ٔ�مام امجليع 

  . �هنب الرمال يف الشواطئ وال من حيرك ساكنا
عندما نالحظ، السGيد الوز�ر، زحف البناء بدون و\ه حق، يعين 

وايئ يف هاذ السواÌل، ميل ت شوفو ÈشLIد مجموQة اك�ن البناء اHيل هو عش
دÑل البناÑت واملدن يف هاذ السواÌل، السGيد الوز�ر احملرتم، وبدون 
جتهزيات ٔ�ساسGية مðل الرصف الصحي، اHيل هاذ املياه دÑل الرصف 

  .الصحي �متيش تلوث ذاك املياه دÑل البحر
لكم، زعام تنقولو وتنلقاو اللك تlIفرج واللك تIشوف، وحىت واÌد ما �

واش هاذ البالد ما فهيا Ìد؟ واش هاذ الناس ما قدوش يعين يتصدوا لهاذ 
اHلوبيات؟ وان� تتعرفوا، السGيد الوز�ر، وقلتوها Öري ما مرة تتعرفوا هاذ 
الناس اHيل تIهنبوا هاذ الرمال، تتعرفوا اHلوبيات، تتعرفوا اشكون تيحمهيم، 

Hالش اQالش ما تصداوش هلمش؟ اQيل ما توا�وش؟ راه حىت ذاك ا
  .الرثوات دÑل السمك �يمت ا³هتريب دÑلها والرسقة دÑلها داzل املياه دÑلنا

  .شكرا السGيد الرئIس

        ::::السGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسة
  . شكر السGيد املس�شار

  .لمك اللكمة، السGيد الوز�ر، فè تبقى لمك من الثواين

        ::::السGيد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبäIةالسGيد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبäIةالسGيد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبäIةالسGيد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبäIة
  .را السGيد الرئIسشك

هو، السGيد املس�شار، هاذ اليش دÑل الساÌل ا]ٓن معروف، يعين 
لكم قد  3500اªي Qا�ه الساÌل املغريب يف السGنوات الفارطة يف هاذ 

�سع جم:ات، دا� اخلطوة أ]ساسGية يف هاذ القضية لكها يه هاذ القانون، 
قريبا، هاذ القانون فاش خيرج هاذ القانون Öادي جييمك xلس املس�شار�ن 

فLه عقو�ت زجرية، تlIلكم Qىل م`ظومة Hلتمنية املسGتدامة اHيل خصنا 
بطبيعة احلال íزاوجو ما بني املقlضيات دÑل البäIة ولكن كذâ ما بني 

  .املقlضيات التمنية
ا]ٔ�يد ٔ�نه يف هاذ العقو�ت الزجرية اكينة واÌد العدد دÑل أ]مور اHيل 

ضاÑ اHيل فهيا جتاوزات، سواء فè يتعلق �لرمال ٔ�و Öادي تتصدى لهاذ الق
فè يتعلق �لرثوة السمكLة، وفè يتعلق �لغا�ت ٔ�و فè يتعلق �حملميات، 
وفè يتعلق �لبناء العشوايئ، ٔ�� ت سميه بناء عشوايئ اªي مت يف غف^ 

  . لkٔسف ٔ�و رمبا بتواطؤ مع بعض السلطات اليت مل حترتم مسؤولياهتا
  .شكرا السGيد الرئIس

        ::::السGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسة
  . شكر لمك السGيد الوز�ر

ن lقل ٕاىل السؤال الثاين وهو حول �هربة العامل القروي ومعاجلة شGتات 
  . القرى، واللكمة ٔ]Ìد السادة ٔ�عضاء الفريق ¶سGتقاليل

  .أ]سGتاذ طري½ش، تفضل

        ::::املس�شار السGيد محمد طري½املس�شار السGيد محمد طري½املس�شار السGيد محمد طري½املس�شار السGيد محمد طري½شششش
  .شكرا السGيد الرئIس

  زراء،السادة الو 
  ٕاخواين املس�شار�ن،

ما يه التدابري املزمع اختاذها  :سؤالنا حول هذا املوضوع هو كام ييل
حلل مشلك إال�رة، ٔ�ي الكهر�ء �لعامل القروي، وخصوصا املناطق املتفرقة 

  ٔ�و املنازل املتفرقة ٔ�و ما �سمى �لشGتات؟
ة هذا وهل �Oمك، السGيد الوز�ر، ٕاسرتاتيجية واحضة املعامل ملعاجل

املشلك، وخصوصا هناك ٕاشاكليات مطروÌة يف املنطقة الشاملية، ؤ�خص 
��ªر ٕاقلمي شفشاون اHيل من بعد ٕان شاء هللا Öادي نعطيك املشالك بعد 

  الرد Qىل اجلواب دÑلمك؟

        ::::السGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسة
  . شكر HلسGيد املس�شار
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  .اللكمة لمك السGيد الوز�ر

        ::::والبäIةوالبäIةوالبäIةوالبäIة    السGيد وز�ر الطاقة واملعادن واملاءالسGيد وز�ر الطاقة واملعادن واملاءالسGيد وز�ر الطاقة واملعادن واملاءالسGيد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء
  .شكرا السGيد الرئIس

  .شكرا السGيد املس�شار
السؤال دÑلمك، السGيد املس�شار، فLه شقان، الشق أ]ول تlIعلق 

 .�لتدابري املزمع اختاذها يف جمال �هربة العامل القروي
ÊسGبة الكهربة وصلت  2014ٔ�وال، كام ال خيفى Qليمك، ٕاىل Öاية ٔ��ريل 

ٔ�ن تصل هذه ال سGبة  2017 مع هناية ، اح`ا عوالني ٕان شاء هللا98,69%
دوار،  3850مسكن يف  109.500بعد ¶íهتاء من �هربة  %99,7ٕاىل 

  . مسÁد 1800دÑل املسGتوصفات،  210مدرسة،  4500
ولبلوغ هذا الهدف، اختذت احلكومة، السGيد املس�شار، Öالبا هذا Öري 

Qارفني ٔ�ن اكن  zاف Qليمك، قرار �رفع السقف املتحمل لكهربة املسكن، ان�
درمه بعد توفري الرشوط الرضورية  80.000دا� طلعنا لــ  27.000عند� 

âª، ؤ�ساسا ٕادالء امجلاQات مبا يفLد توفرها Qىل ¶ع�دات املالية 
الرضورية، مث مصادقة املد�رية العامة HلجامQات احمللية Qىل االتفاقLات ذات 

اكل، راه من أ]سGباب �ش در� انت Qارف بqٔن هذا اكن عند� ٕاش. الص^
عقد الرب�مج هو ٔ�ن اك�ن واÌد العدد دÑل املتqٔخرات، ا]ٓن بطبيعة احلال 

  .¶Ìرتاز �ش هاذ اليش ما يوقعشخصنا �zذو 
درمه، اح`ا لkٓن واzذ�ن فLه  �80.000ل سGبة Hللكفة اHيل تتÁاوز 

الصاحل Hلرشب  قرار هو ٔ�ن النفقات دÑل املكlب الوطين Hلكهر�ء واملاء
  . فè يتعلق هبذا الربط Öادي �كونوا امجلاQات معفLني مهنا

لكن الشق الثاين يف السؤال دÑلمك هو سؤال \د�ر �Oراسة، ٔ]نه 
تlIعلق بتجميع املسا�ن، تنظن تتلكموا Qىل جتميع املسا�ن، مايش جتميع 

  . امسيتو، ٔ]ن القرية ٕاذا اكنت مساكهنا مجمعة �سهل ربطها
املوضوع معقد، السGيد املس�شار، ويتداzل فLه املعطيات  هاذ

السوسGيو اقlصادية مبا هو ثقايف �رخيي، وكذâ ارتباط السا�ن يف العامل 
القروي �ٔ]رض اليت حير�ا، وهذا أ]مر �لك صدق ما عند�ش فLه 
تصور، ٔ]نه هو اح`ا ما �رهناش نقدرو جنمعومه، ٔ]ن اك�ن عند� بعض 

ٔ�لف درمه، لكن  550مثن �لكفة الربط دÑلها يقدر يتÁاوز املسا�ن اHيل 
هذا Öري مرتبط �لوزارة، ٔ]ن هذا واÌد الورش �بري، اح`ا ما �رهناش ٔ�نه 
يفlح ٔ]ن هاذ القضية دÑل جتميع املسا�ن املش�lة يف قرية ٔ�و يف دوار هذا 
�سهل مايش Öري فقط الكهر�ء واملاء الرشوب والتطهري، ولكن �سهل 

  . العدد دÑل اخلدمات أ]خرى واÌد
  .شكرا السGيد الرئIس

    ::::السGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسة
  . شكرا HلسGيد الوز�ر

  .أ]سGتاذ طري½ش، تفضل يف ٕاطار التعقLب

        ::::املس�شار السGيد محمد طري½املس�شار السGيد محمد طري½املس�شار السGيد محمد طري½املس�شار السGيد محمد طري½شششش
  السGيد الوز�ر، 

هذا السؤال يعين قدمي و\ديد، ولك`ه \ديد يف مشالكه، ٔ]ن املشالك 
ري هاذ املكlب الوطين Hلكهر�ء، ٔ]ن تتÁدد، وخصوصا فè يتعلق ب�سGي

اك�ن هناك سوء ÈسGيري فè يتعلق �لناحLة املالية، ٔ�ما �ش حتل املشالك 
  . راه اك�ن

يه إالشاكلية اHيل اكينة Qاو8ين، ٔ�ن املكlب الوطين عند� يف �ة 
طنÁة تطوان، اك�ن واÌد اxموQة دÑل املشالك هو املشلك دÑل قراءة 

ك الفو�رة يعين �يغفلوا Qلهيا وتريتب Qليه واÌد املبالغ مالية العدادات، وذا
  . اHيل مدة سGنة ٔ�و سGن�ني، وهذا �ي¬لق لنا مشلك

اك�ن عو8ين إالشاكلية دÑل ¶نقطاQات املتكررة، اك�ن املكlب 
الوطين ما �يد�رش اخلدمة دÑلو، ويه املتعلقة �لصيانة والت��ع، Qلام بqٔن 

Oةالصيانة والت��ع واQراسة راه تت¬لصها امجلا .  
اك�ن ٕاشاكليات ٔ�خرى فè يتعلق بتعطيل املشاريع، وخصوصا عن 

مث التzٔqري يف تنفLذ بعض .. اخنفاض التيار، يعين ذاك الطاقة تتكون
 27االتفاقLات املربمة بني بعض امجلاQات واملكlب الوطين Hلكهر�ء، تقريبا 

  . ةجامQة يف ٕاقلمي شفشاون اك�ن ٕاشاكليات Qد
مث ٔ�يضا ٕالقلمي يعين سطات مبنطقة الشاوية، اك�ن ٕاشاكلية دÑل 
املاريش اHيل �يتعطاو، وميل تيصلحوا ذاك املقاولني يعين كIشGتغلوا ما 

 �200ينضبطوش ªاك دفا�ر التحمالت، Qىل س½Lل املثال تيكون عندو 
 200اكنون �يجي و�ي¬دم يف غياب حضور وت��ع امجلاQة، وتي¬دم هذيك 

و�مييش حباالتو، هنا تي¬لق ذاك املشلك دÑل  170ٔ�و  150م مهنا تي¬د
الشGتات، هو hٔنه راه مlعمد، Qاد ٕاضافة ٕاىل الناس اHيل من بعد تي½`يو 

  .وت�Iقاو هاذوك اOيور خصهم الكهر�ء
البد، السGيد الوز�ر، من سن ٕاسرتاتيجية دقLقة \دا ملعاجلة ٕاشاكلية 

 .الشGتات
  .وشكرا السGيد الرئIس

 Gالس Gالس Gالس Gس اجللسةالسIس اجللسةيد رئIس اجللسةيد رئIس اجللسةيد رئIيد رئ::::        
  . شكرا لkٔسGتاذ طري½ش

  .اللكمة HلسGيد الوز�ر يف ٕاطار الرد عن التعقLب

        ::::السGيد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبäIةالسGيد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبäIةالسGيد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبäIةالسGيد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبäIة
  السGيد املس�شار، 

وردتو �زاف دÑل أ]مور اHيل مlعلقة �ملكlب، هو يف احلقLقة املكlب 
امل القروي لو اكن الوطين ما اكÊش ممكن يوصل لهاذ ال سGبة هذي �هربة الع

  . اكنت فLه هاذ املشالك لكها
وجود بعض إالشاكليات ٔ��يد، ولهذا اح`ا در� عقد الرب�مج، �ون اكن 

مزÑن، ما غند�روش عقد الرب�مج، اح`ا در�  %100هاذ املكlب هذا 
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  .عقد الرب�مج
ا]ٓن بعض القضاÑ التفصيلية ٕاذا اكنت مرتبطة �جلهة اHيل �متثلوها، 

املس�شار، اح`ا ما عند� مشلك Êشوفوها، احبال هاذ القضية دÑل  السGيد
الشامل يف بعض القضاÑ، لكن املشلك حبال دا� دÑل العدادات املشرتكة، 
هذا الزتام دÑل احلكومة ٔ�هنا غتØلو، ما مرتبطش �ملكlب، اح`ا قرر� 
 Öادي حنلوه من zالل مرسوم دÑل رئIس احلكومة �ش يتØل هاذ املشلك

  .دÑل ¶شرتاك، املشلك دÑل العدادات املشرتكة
هناâ بطبيعة احلال مجموQة من أ]مور اHيل ترتتبط �لربط دÑل بعض 
القرى ٕاىل وقع فهيا مشلك، اح`ا ما عند� مشلك، مرح�ا Êشوفوها معك 

  .�لتفاصيل دÑلها وحنلوها
  .شكرا السGيد الرئIس

        ::::السGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسة
  .وز�ر Qىل املسامهةشكرا لمك السGيد ال

ون lقل ٕاىل السؤال الفريد املو\ه ٕاىل السGيد وز�ر السGياÌة، وهو حول 
جناQة مراق�ة الف`ادق واملرافق السGياحLة املصنفة، واللكمة لkٔسGتاذ العلمي 

  .من الفريق ¶شرتايك، تفضل

        ::::املس�شار السGيد محمد Qلمياملس�شار السGيد محمد Qلمياملس�شار السGيد محمد Qلمياملس�شار السGيد محمد Qلمي
  .شكرا السGيد الرئIس
  السادة املس�شار�ن،

  زراء احملرتمني،السادة الو 
  السGيد الوز�ر، 

نعمل مجيعا ٔ�ن قطاع السGياÌة يعد ممكال ٔ�ساسGيا القlصاد� الوطين بعد 
وهذا القطاع، كام ال خيفى اليوم، يعرف بعض املشالك، . الفالÌة والصناQة

zاصة بعد تفامق تداعيات أ]زمة ¶قlصادية، ومما �زيد يف تفامقه يه 
املرافق السGياحLة، وzاصة الف`ادق اخلدمات املقدمة من طرف بعض 

  .املصنفة اليت ال ت�`اسب مع تصنيفها
Êسائلمك، السGيد الوز�ر، �مس الفريق ¶شرتايك، عن ما يه 
إالجراءات اليت تعزتمون القLام هبا لتدعمي اOور الرقايب ملصاحلمك يف هذا 

  اxال؟
  .وشكرا

        ::::السGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسة
  . شكرا أ]سGتاذ Qلمي

  .، السGيد الوز�ر، يف ٕاطار اجلواب، تفضلاللكمة لمك

        ::::حلسن Ìداد، وز�ر السGياÌةحلسن Ìداد، وز�ر السGياÌةحلسن Ìداد، وز�ر السGياÌةحلسن Ìداد، وز�ر السGياÌةالسGيد السGيد السGيد السGيد 
  .شكرا السGيد الرئIس

  .شكرا السGيد املس�شار احملرتم Qىل طرÌه هذا السؤال

Öري هو املسqٔ� دÑل التصنيف ودÑل املراق�ة دÑل امل شGئات السGياحLة 
 اختاذها اHيل هناك تدابري زجرية يمت. تدzل مضن اخlصاصات السGيد الوايل

فهيا ٕاQادة تصنيف املؤسسة يف مسGتوى ٔ�دىن، واملسqٔ� دÑل الغرامات 
املالية، وحىت إالقفال دÑل هاذ املؤسسات هذي، والهدف هو حامية 
الزبون وكذâ حامية املنتوج �ش تبقى اجلودة دÑلو يف واÌد املسGتوى، 

  .سالسل القميومسGتوى التصنيف اHيل اكن ٔ]نه سلس^ ٔ�ساسGية �ل سGبة ل 
اHلجنة اجلهوية دÑل التصنيف فهيا م`دوب دÑل وزارة السGياÌة، وفهيا 
كذâ ممثلني عن قطاQات ٔ�خرى هتمت هباذ القضية، وتتعقد ¶ج�Qات 
دÑلها بصفة دورية �ش ك�شوف التصنيف دÑل املؤسسات اجلديدة، 

اñا وك�شوف كذâ مدى الزتام املؤسسات أ]خرى �جلودة ومدى الزت 
خبدمة الزبون وإالرشاف Qىل هاذ اجلودة، وتIمت إالبالغ دÑل املسري�ن 
ودÑل ٔ�حصاب هاذ الف`ادق �لبحث اHيل قامت به وكذâ �لتدابري اليت يمت 

  .القLام هبا
ولكن هناك كذâ ٕاجراءات موا�بة نقوم هبا يف ٕاطار التحسIس 

كن ٔ�نه حلث ٔ�حصاب �ملسqٔ� دÑل اجلودة، كذâ ٔ�نه رفع التقار�ر �ش مي
احملالت Qىل ٔ�نه جيب اÌرتام املسائل دÑل اجلودة، يف Ìا� Qدم اÌرتاñا 
�كون كذâ ٕاما اخلفض من التصنيف دÑلها وال تيكون كذâ إالقفال 
دÑلها، ولكن هذا معل نعم) Qىل املسGتوى اجلهوي يف ٕاطار واÌد اHلجنة 

ك�سامه فهيا وزارة السGياÌة اHيل تيكون ترئ�سها السGيد الوايل، واHيل يه 
  .fشلك �بري \دا

  .وشكرا

        ::::السGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسة
  . شكرا HلسGيد الوز�ر

  أ]سGتاذ العلمي، لمك تعقLب؟

        ::::املس�شار السGيد محمد Qلمياملس�شار السGيد محمد Qلمياملس�شار السGيد محمد Qلمياملس�شار السGيد محمد Qلمي
  السGيد الرئIس،

اح`ا، السGيد الوز�ر، من حLث املبدٔ� العام اح`ا Êسائل احلكومة يف 
من تد�ر الشqٔن العام، والسادة  ٕاطار اOور دÑلنا الرقايب، ٔ]ن احلكومة يه

ما ميكن لنا الوالة والعامل اليوم رامه حتت الوصاية دÑل احلكومة، و�لتايل 
  . ٕاال Êسqٔلو القطاع املعين �ٔ]مر

اح`ا، السGيد الوز�ر احملرتم، مlفق معمك، ي �غي ٔ�ن �كون هناك 
، حتسIس، ي �غي �كðيف اجلهود، ولكن ٔ�حLا� خصمك Èشددوا يف املراق�ة

ونعطيمك مðال مدينة مرا�ش كتعرف واÌد اxموQة دÑل الف`ادق املصنفة 
اخلدمات اليت تقدñا Hلزبناء دÑلنا ال تتالءم والتصنيف اªي حتم)، ما 
غميك ش ند�ر اQOاية Hلبعض مهنا ٔ�و Hل�شهري �لبعض ا]ٓخر، ولكن حسب 

. ية دÑل املراق�ةالشاكوى اليت توصلنا هبا اكن هناك نقص فè يتعلق �لعمل 
  . من هاذ املنرب كندعومك �ش �كðفوا اجلهود دÑلمك حول اOور الرقايب
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 .وشكرا

        ::::السGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسة
  . شكرا لkٔسGتاذ العلمي

  .اللكمة لمك، السGيد الوز�ر، يف ٕاطار الرد عن التعقLب، تفضل

        ::::السGيد وز�ر السGياÌةالسGيد وز�ر السGياÌةالسGيد وز�ر السGياÌةالسGيد وز�ر السGياÌة
  .شكرا السGيد املس�شار احملرتم
. ٕالشاكلية اHيل موجودة ا]ٓن يف التصنيفغنقول â ٔ�شGنو يه ا

التصنيف احلايل �ر�كز فقط Qىل البI`ات التحتية، ال �ر�كز Qىل جودة 
اخلدمات، هذي يه إالشاكلية الك�رية \دا، واح`ا يف ٕاطار واÌد الورش 

القانون راه يف ٕاطار ا]ٓن إالQداد دÑلو سGيقدم قريبا �ل سGبة .. اHيل Öادي
  القانون هذا ٔ�شGنو فLه؟  Hلمصادقة Qليه، وهاذ

فLه املسqٔ� دÑل الب Lة التحتية جيب ٔ�ن �كون حمرتمة من طرف مجيع 
الف`ادق، ما ميك`لكش ٔ�نه ف`دق راه عندو ٕاشاكلية، وعندو ٕاشاكلية يف 

ٕاذن، ما خيص . الب Lة التحتية دÑلو كمتكن â ٔ�ن تعيد التصنيف دÑلو
را يف لك الف`ادق، وجودة النظافة والب Lة التحتية جيب ٔ�ن �كون مlوف

اخلدمات ختتلف من تصنيف ]ٓخر، من نوع ٕاىل �ٓخر، هذا هو اHيل ابغينا 
  .ندzلوه ا]ٓن �ش �كون جودة اخلدمات ٔ�ساسGية \دا يف ٕاطار التصنيف

ولكن كذâ واÌد املسqٔ� اHيل Öادي نعملو Qلهيا وهو ٔ�ن هاذ 
اHيل تتقوم هبا التصنيف هذا مايش فقط تيكون جراء يعين واÌد الزÑرة 

اHلجنة اHتصة اHيل كتقوم هبا السلطات احمللية، واHيل تيكون فهيا يعين 
وزارة السGياÌة، �يكون كذâ مlخصصني اHيل �يجيو بطريقة م�سرتة 
Hلف`ادق، �سGتعملون اخلدمات دÑلها، و�ميكن هلم ٔ�هنم يعملوا تقLمي �ل سGبة 

�ٔqة يف هاذ هذا جتربة، واح`ا كنعملو مع ا. لهاذ املسÌياGلسH ملنظمة العاملية
إالطار هذا، هذي جتربة اHيل ٔ�عطت الÉر دÑلها، ٔ]ن الÉر دÑلها ٔ�شGنو 
هو؟ ٔ�نه تيكون يعين مكرتفق لهاذ امل شqٔة السGياحLة، ويف نفس الوقت ٔ�نه 

  . �ميكن لو ٔ�نه �شوف جودة اخلدمات وميكن لو ٔ�نه �رفع تقر�ر
.. ف Qىل جودة اخلدمات ٔ�كرث م`هويف هاذ إالطار هذا سGي½ىن التصني

الب Lة التحتية راه مسqٔ� ٔ�ساسGية، ولكن جودة اخلدمات تعترب ٔ�ساسGية 
âكذ.  

        ::::السGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسة
ون lقل ٕاىل السؤال الفريد املو\ه ، شكرا لمك السGيد الوز�ر Qىل املسامهة

ٕاىل السGيد وز�ر الثقافة، وهو حول السGياسة الثقافLة �ملغرب، واللكمة 
  . Ìد السادة ٔ�عضاء فريق التجمع الوطين لkٔحرار]ٔ 

  .أ]سGتاذ املهايش، تفضل

        ::::املس�شار السGيد عبد اxيد املهااملس�شار السGيد عبد اxيد املهااملس�شار السGيد عبد اxيد املهااملس�شار السGيد عبد اxيد املهايشيشيشيش
  .شكرا السGيد الرئIس

  السGيدة والسادة املس�شار�ن،
  السادة الوزراء،

  السGيد الوز�ر احملرتم،
تعترب السGياسة الثقافLة مضن ٔ�ولوÑت السGياسات العمومLة يف الكðري 

العامل، وتدzل مضهنا إالنتاج الثقايف �لك ٔ�شاكC، الف`ية وأ]دبية من دول 
  . والرتاثية وحىت املعامرية

ما نالحظه يف بالد� هو غياب مرشوع ثقايف وطين م`ذ ¶سGتقالل 
ٕاىل ا]ٓن، و�لتايل Qدم وضوح السGياسة الثقافLة، مما فlح اxال ٕاىل العديد 

يب، حLث سادت وهمينت مناذج ثقافLة من الهزات داzل احلقل الثقايف املغر
  .مسGتوردة ودخL^ من الرشق ومن الغرب

  السGيد الوز�ر احملرتم،
ٕاننا ال Êسائلمك اليوم عن الب Lات التحتية الثقافLة، من مراكز وخزا�ت 
ومسارح وقاQات Hلعروض، ٕاىل Öري ذâ، ولكن Êسائلمك عن مرشوع 

يع جماالت إالبداع والفكر، فهل ثقايف يربز خصوصية العبقرية املغربية يف مج 
Hلحكومة سGياسة ثقافLة واخlيارات ٕاسرتاجتية واحضة يف التو\ه الثقايف 

  Hلمغرب؟ 
  .شكرا السGيد الرئIس

        ::::السGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسة
  . شكرا السGيد املس�شار

  .اللكمة لمك، السGيد الوز�ر، يف ٕاطار اجلواب

        ::::السGيد محمد أ]مني الصبيحي، وز�ر الثقافةالسGيد محمد أ]مني الصبيحي، وز�ر الثقافةالسGيد محمد أ]مني الصبيحي، وز�ر الثقافةالسGيد محمد أ]مني الصبيحي، وز�ر الثقافة
  ئIس،السGيد الر 

  السGيدة والسادة املس�شار�ن،
ٔ�سGتغرب شäIا ما لنوعية هذا السؤال، حLث سGبق يل ٔ�كرث من مرة 
هنا، ويف ٕاطار جلنة التعلمي والشؤون الثقافLة و¶ج�عية ٔ�ن تطرق`ا 
ملوضوع أ]ولوÑت الثقافLة والسGياسات الثقافLة لهذه احلكومة، انطالقا من 

السامLة ٔ�و مقlضيات اOسGتور ٔ�و  مرجعيات، اكنت التوجهيات امللكLة
الرب�مج احلكويم ٔ�و أ]ولوÑت القطاعية Hلوزارة اليت ميكن ٔ�ن ندققها يف 

  :ثالث نقط ٔ�ساسGية
بلورة احلق يف الثقافة Qرب سGياسة القرب يف اxال الثقايف واعتبار 
الثقافة لIس جماال لنخبة مIسورة، بل قضية وطنية حتتاج ٕاىل ٕاماكنيات 

  . ة سGياسة ثقافLة Qىل صعيد لك �ات اململكةوٕاىل بلور
8نيا، دمع إالبداع واملبدQني، z�ٔذا �العتبار التنوع الثقايف وإالبداعي 

  . الوطين
  . و8لثا، �مثني الرتاث الوطين

رمبا ٔ�مهية هاذ سؤال يه هل H:و� املغربية سGياسة ثقافLة؟ هل سGبق 
ل اxمتع املغريب اكن C اه�م H:و� املغربية ٔ�ن اهمتت �لشqٔن الثقايف؟ ه
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  . هذا سؤال ميكن ٔ�ن يطرح ويطرح �لك Ìدة�لشqٔن الثقايف؟ 
ٔ]ن احلقLقة ٔ�ن ٕاىل Ìدود السGنوات السابقة اكنت الثقافة تعترب شqٔن 
8نوي، هيم خنبة ولIس قضية وطنية، اكن يف السابق املزيانية و¶ه�م 

  . العمويم �لشqٔن الثقايف \د حمدود
حناول يف ٕاطار مقlضيات اOسGتور، يف ٕاطار التو�ات اجلديدة، ا]ٓن 

يف ٕاطار التطلعات اجلديدة Hلمجمتع املغريب ٔ�ن ÊشGتغل Qىل مقاربة Èسمح 
لتدقLق، ٔ�وال، ٔ�ولوÑت القطاع الثقايف �وزارة، ولكن كذâ التقائية 
السGياسات القطاعية، لك القطاQات اليت ÈشGتغل يف اxال الثقايف ويه 

lعدد من القطاQات احلكومLة يف اجلانب الثقايف والرتايث، هذا هو Qدد م 
الهدف أ]سايس اليوم، ٔ�وىل أ]ولوÑت هو بلورة ٕاسرتاتيجية وطنية Èسمح 

  . �لتقائية السGياسات القطاعية
 .شكرا

        ::::السGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسة
  . شكر HلسGيد الوز�ر

  .أ]سGتاذ املهايش، لمك التعقLب؟ تفضل

        ::::اxيد املهااxيد املهااxيد املهااxيد املهايشيشيشيشاملس�شار السGيد عبد املس�شار السGيد عبد املس�شار السGيد عبد املس�شار السGيد عبد 
  .شكرا السGيد الرئIس

فعال، السGيد الوز�ر، ما اعرف�ش، حىت ٔ�� ٔ�سGتغرب ٔ]íمك اسGتغربمت 
لوضع هذا السؤال، يف Ìني í�ٔمك طرحlو نفس السؤال يف اجلواب دÑلمك، 

  . طرحlو ال�ساؤالت اHيل طرحهتا
قلت بqٔنه اOو� من ¶سGتقالل ٕاىل ا]ٓن، مايش كهنرض Qىل حكومة 

، وال هذا، م`ذ ¶سGتقالل ٕاىل ا]ٓن ما اكيناش سGياسة ثقافLة، بعيهنا
واOليل Qىل ذí�ٔ âمك تتØدثون ا]ٓن Qىل القرب يف الثقافة، È�ٔساءل معمك 
عن العامل القروي، �ٓش من ثقافة اكينة يف العامل القروي؟ فLنا يه سGياسة 

رث من القرب؟ �ٓش من سGياسة ثقافLة اكينة يف العامل القروي اHيل �يغطي ٔ�ك
  دÑل الرتاب والساكن دÑل بالد�؟  50%

  .شكرا السGيد الرئIس

        ::::السGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسة
  . شكرا أ]سGتاذ املهايش

  . السGيد الوز�ر، لمك بعض الثواين قلي^

        ::::السGيد وز�ر الثقافةالسGيد وز�ر الثقافةالسGيد وز�ر الثقافةالسGيد وز�ر الثقافة
¶سGتغراب هو مرتبط جبوهر السؤال، هل Hلحكومة سGياسة ثقافLة؟ 

  . من مرة سGبق لنا ٔ�ن تداولنا يف هذا أ]مر ٔ�كرث
ا]ٓن أ]سايس هو �يف ميكن قطاعيا ٔ�ن ندقق أ]ولوÑت ونعطي 

  . لوزارة الثقافة ٕاماكنيات ٔ�كرب لبلورة هاذ السGياسة الثقافLة
8نيا، مكجمتع، hٔمة، �حكومة، مكعارضة وÖ�ٔلبية، �يف ميكن ٔ�ن ÊشGتغل 

من ٔ�\ل ٕاسرتاتيجية وطنية تؤهل اxمتع الوطين Qرب الثقافة؟ هذا هو 
  . Øدي الك�ري وÊشGتغل يف هذا أ]مرالت

  .شكرا

        ::::السGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسة
  . لمك، السGيد الوز�ر، Qىل املسامهة اشكر 

ون lقل ٕاىل قطاع ال�شغيل fسؤال فريد، وهو حول م`اصب الشغل 
  . املؤقlة، واللكمة ٔ]Ìد السادة ٔ�عضاء فريق التØالف ¶شرتايك

  .أ]سGتاذ ٔ�معو، تفضلوا

        ::::يف ٔ�معويف ٔ�معويف ٔ�معويف ٔ�معواملس�شار السGيد عبد اHلط املس�شار السGيد عبد اHلط املس�شار السGيد عبد اHلط املس�شار السGيد عبد اHلط 
  .شكرا السGيد الرئIس

  السادة الوزراء احملرتمني،
  السادة املس�شار�ن،

  . سؤايل يدور حول ال�شغيل املؤقت
ٕان ٕاشاكلية ظاهرة ال�شغيل املؤقت zارج الضوابط القانونية مل يعد 
يؤطرها القوانني والضوابط وحىت ا]ٓليات املتوفرة Ìاليا، ال �كفي اجلواب 

فر Qىل Èرشيع Hلشغل مالمئ يؤطر Qالقات الشغل يف عهنا، ٔ]ن املغرب يتو 
ٕاطار ال�شغيل املؤقت، ويضمن حقوق أ]جراء، هذا حصيح، ولكن السؤال 

هل هذه ال�رشيعات لكها Ì�ٔاطت �لقدر الاكيف Qىل هاذ : الك�ري
 إالشاكلية؟

هناك اÈساع يف اخلرقة، مفن �ة اxال شاسع Hل�شغيل املؤقت �اكد 
، �خلصوص الفالÌة والبناء واخلدمات، �هيك عن �شمل لك القطاQات

العمل املزنيل وال�شغيل العريض، لكها تمت zارج ضوابط القانون، ما اكي ش 
  .القانون يف هاذ اxال

اجلهة الثانية، هناك مقاوالت ال�شغيل املؤقت املرخص لها، وQددها يف 
من  477 ٕاىل Ìد ا]ٓن، ويه م`صوص Qلهيا يف الفصل 35ٔ�و  36اعتقادي 

التقèLت اليت حصلت ٕاىل يوم`ا هذا اكنت نتاجئه سلبية، . مدونة الشغل
  .Öري مرضية متاما

من �ة 8لثة، هناك مقاوالت ال�شغيل Öري املرخصة، وQددها Öري 
معروف، وهذه ظاهرة �زداد يوما عن يوم fشلك عشوايئ، مازلت قامئة، 

  ما العمل؟
 16املدة املنصوص Qلهيا يف املادة  من �ة رابعة، هناك العقود احملدودة

من قانون الشغل تتÁه ٕا³هيا مجيع املقاوالت يف خمتلف القطاQات وfشلك 
  .\د تعسفي

من �ة zامسة، هناك ال�شغيل املومسي وال�شغيل لبعض الوقت 
)temporaire( شغيل املناو�، والعمل يف املنازل وال�شغيل عن بعدÈو ،
)par distance( ل�شغيل املؤقت ابتكرهتا \دلية ، لكها ٔ�شاكلH ؤ�مناط

التوازن بني ÌاجLات التمنية ¶قlصادية من �ة وÌاجLات مسGتلزمات 



 2014 �ريلدورة �ٔ  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

27 

 )م 2014 يوليوز 15( ه 1435 رمضان 17

  . التمنية من �ة ٔ�خرى
فٕاذا اكن الهدف هو zلق املزيد من فرص الشغل وٕانعاش سوق 
الشغل و�منية املوارد ال½رشية، فٕان ذâ ال ميكن ٔ�ن �كون Qىل حساب 

دمني والسكوت عن أ]وضاع اليت يعانون مهنا حقوق العامل واملسGت¬
  .وحرماهنم من حقوقهم اكم^ مبقlىض القانون

âª، مفا يه إالجراءات اليت اختذهتا احلكومة ٔ�و تنوي اختاذها؟ مع 
العمل Qىل ٔ�ن املذ�رة أ]zرية ملندوبية التخطيط ا]ٓن Èشري ٕاىل ٔ�ن العمل 

ددة، وهو ميس مسqٔ� الناقص ٔ�صبح حيتل مساÌة شاسعة �برية Öري حم
إالحصائيات املرتبطة بتØديد ÊسGبة البطا� يف البالد، حفددهتا، خصوصا 

ويف قطاع الفالÌة ب سGبة  %15يف قطاع البناء ب سGبة  2014يف سGنة 
9,3.  

  .وشكرا

        ::::السGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة لمك، السGيد الوز�ر، يف ٕاطار اجلواب

        ::::ل�شغيل والشؤون ¶جل�شغيل والشؤون ¶جل�شغيل والشؤون ¶جل�شغيل والشؤون ¶ج����عيةعيةعيةعيةالسGيد عبد السالم الصديقي، وز�ر االسGيد عبد السالم الصديقي، وز�ر االسGيد عبد السالم الصديقي، وز�ر االسGيد عبد السالم الصديقي، وز�ر ا
  .شكرا السGيد الرئIس احملرتم

  السادة املس�شار�ن،
ٔ�شكر السGيد املس�شار احملرتم Qىل توجLه هذا السؤال حول ال�شغيل 

  . املؤقت
  السGيد املس�شار، 

 Ñيف سؤالمك هناك العديد من احلقائق، ولكن هناك رمبا بعض القضا
  .تتطلب نوQا من التوضيح

مل يبق  2004دzلت مدونة الشغل Ìزي التطبيق يف شك ٔ�ن ملا  ال
النص Ìربا Qىل ورق، مت اÌرتام بعض بنوده، ñام �كن من ٔ�مر فٕان التوفر 

  . Qىل مدونة الشغل ٔ�حسن من Qدم التوفر Qلهيا
كام ٔ�ن كام قلمت يف مداzلتمك هناك العديد من أ]Êشطة يه ٔ�صال ذات 

ع دÑل اخلدمات، وهاذ طابع مومسي، اكلقطاع الفال� وواÌد القطا
أ]Êشطة قد ٔ�شارت ٕا³هيا �لتدقLق يف مدونة الشغل، يعين الشغل املؤقت، 

املتعلقة بواكالت ال�شغيل اخلصوصية واحضة اHيل صادق  181واالتفاقLة 
  :، تقيض مبا ييلQ2000لهيا املغرب يف سGنة 

Qدم املزي يف ال�شغيل وجترميه وجمانية اخلدمات �ل سGبة لkٔجراء،  -
  ؛عين ما ميك ش �كون تي¬دموا الناس بال zالصي

احلاالت اليت يمت فهيا اHلجوء ٕاىل ال�شغيل  ،بصفة حرصية ،حتديد -
املؤقت، وعند� الحئة يف الوزارة دÑل لك احلاالت اليت ي �غي ٔ�ن يمت اHلجوء 

 ٕا³هيا، ما Qدا ذâ �كون خرق دÑل القانون؛ 

املقاو� املسGتعم^  مث ضامن حامية حصة وسالمة أ]جراء من طرف -
  .لkٔ\ري
èل ال�شغيل، كام قلمت عند� تقريبا حوايل فÑ40 خيص الواكالت د 

ٕاىل  500واك� مرخص لها، يمت ٕاىل Ìد ما مراق�هتا، وعند� حوايل ما بني 
مقاو� ت شط يف جمال هاذ ال�شغيل، هناك فوىض Qارمة، حنن نعمل  600

   .قصارى �ود� Hلتحمك يف هاذ القطاع
�ٓش �يدفع هاذ املقاوالت �ش �شGتغلوا يف القطاع الالشلكي، ما 
�يرصحوش، ٔ]ن القانون �يلزم Qلهيم دفع واÌد الكفا� مالية دÑل مليون 

  . مليون 130ٔ�لف درمه، يعين  300و
اك�ن هناك واÌد النوع دÑل سوء الفهم يف مدونة الشغل، اح`ا Öادي 

Ñل مدونة الشغل بعد نعملو �ش نعاجلوها يف ٕاطار العمل دÑمي دLل التق
سGنوات يف شهر شGت رب، ٕان شاء هللا القادم، مجيع النواب  10مرور 

اHيل كIشGتغلوا يف هاذ اxال ¶ج�عي  -عفوا-والسèG املس�شار�ن 
مدعو�ن �ش �سامهوا معنا �ش نلقاو احللول الالزمة واملالمئة لتÁاوز هذه 

 .إالشاكليات
الوزارة عند� جلنة ثالثية zاصة كIشGتغلوا مع ñام �كن من ٔ�مر، ف

  .النقا�ت ومع ر\ال أ]عامل خصيصا فè خيص هاذ النقطة هذي
وÖادي خنمت، السGيد الرئIس، Öادي نعطيمك مجيع التوصيات 
و¶قرتاÌات اHيل يعين ان½ðقت عن اHلجنة الثالثية، سGتكون مفLدة �ل سGبة 

Q لسادة املس�شار�ن �ش يطلعواH لهيايعين.  
  .مرة ٔ�خرى ك شكرومك Qىل السؤال دÑلمك

        ::::السGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسة
  .شكرا HلسGيد الوز�ر Qىل املسامهة دÑلو

ون lقل ٕاىل السؤالني، �ٓخر قطاع يف \لسة ٔ�عاملنا هذه، و�لسؤال 
أ]ول املو\ه ٕاىل السGيد وز�ر الصناQة والتÁارة و¶س�Éر و¶قlصاد 

Lارة اخلارجÁة الرمقي امللكف �لتLياسة احلكومGة، والسؤال حول ٕافالس الس
. يف جمال التبادل احلر، واللكمة ٔ]Ìد السادة ٔ�عضاء فريق أ]صا� واملعارصة

  .أ]سGتاذ اHلبار، تفضل

        ::::املس�شار السGيد عز�ز اHلباراملس�شار السGيد عز�ز اHلباراملس�شار السGيد عز�ز اHلباراملس�شار السGيد عز�ز اHلبار
  .شكرا السGيد الرئIس

  السادة الوزراء،
  ٕاخواين املس�شار�ن احملرتمني،

ية واOولية، �سÁل املغرب جعزا Qىل ضوء العديد من التقار�ر الوطن 
جتارÑ ب LوÑ مع معظم اOول اليت �ربطها هبا اتفاقLات حول جمال التبادل 

  .احلر
واملالحظ ٔ�نه ٕاذا اكن املغرب قد جنح Êس½Lا يف ¶سGتفادة من هذه 
االتفاقLات Qىل مسGتوى \لب ¶س�Éرات أ]ج`بية، فٕانه �ملقابل مل يفلح 
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وى إالنتاج وال�سويق ٔ�و Qىل مسGتوى zلق يف ¶سGتفادة Qىل مسGت
م`اصب الشغل رمغ الفرص الهائ^ اليت ت�Lحها اتفاقLات التبادل احلر اليت 

اتفاقLة يف جمال إالنتاج  56وقعها املغرب، واليت وصل Qددها ٕاىل 
وال�سويق، ٕاال ٔ�ن املغرب ال �سGتفLد من الفرص اليت ٔ��حهتا C اتفاقLات 

ها Qىل النحو املطلوب، وتتÁىل ٔ�مه العوامل اليت التبادل احلر اليت وقع 
Ìالت دون اسGتفادة املغرب من الفرص املتاÌة يف نقص وتنويع عرض 

  .التصد�ر
ما هو تصور احلكومة ملوا�ة هذا : السGيد الوز�ر وÊ ،âªسائلمك

اخللل يف جمال التبادل احلر، zاصة وí�ٔمك بصدد التحضري ٕال�رام اتفاقLة 
  كندا؟ مماث^ مع دو�

وما يه املقارنة اليت تعزتمون هنجها لتدارك ما ميكن تداركه، zاصة Qىل 
مسGتوى اتفاقLة التبادل احلر مع الوالÑت املتØدة أ]مر�كLة اليت ٔ��نت عن 

  ضعف ٕاملام وقرص نظر Oى املفاوض املغريب مقارنة بنظريه أ]مر�يك؟
  .وشكرا

        ::::السGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسة
  . شكرا السGيد املس�شار

  .لسGيد الوز�ر، تفضلوا يف ٕاطار اجلوابا

السGيد محمد عبو، الوز�ر املنتدب Oى وز�ر الصناQة والتÁارة و¶س�Éر السGيد محمد عبو، الوز�ر املنتدب Oى وز�ر الصناQة والتÁارة و¶س�Éر السGيد محمد عبو، الوز�ر املنتدب Oى وز�ر الصناQة والتÁارة و¶س�Éر السGيد محمد عبو، الوز�ر املنتدب Oى وز�ر الصناQة والتÁارة و¶س�Éر 
  ::::و¶قlصاد الرو¶قlصاد الرو¶قlصاد الرو¶قlصاد الرمقمقمقمقي، امللكف �لتÁارة اخلارجLةي، امللكف �لتÁارة اخلارجLةي، امللكف �لتÁارة اخلارجLةي، امللكف �لتÁارة اخلارجLة

  .شكرا السGيد الرئIس احملرتم
  السGيدة والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

  السادة الوزراء،
املس�شار احملرتم Qىل طرÌه هاذ ابغيت يف البداية Êشكر السGيد 

السؤال املهم، واHيل Öادي ي�Lح يل واÌد الفرصة لتصحيح واÌد العدد دÑل 
املعطيات، واÌد العدد دÑل املقاالت، واÌد العدد �ُكlب وتُ رش، ولكن 

  . وكتوقف ما كتمكلش ا]ٓية" ل Hلمصلنييْ وَ "مع أ]سف ت رش كام يقال 
�شار، ٔ�ن لIس هناك ٔ�ي ٕافالس ٔ�� فقط ابغيت نqٔكد، السGيد املس 

اتفاقLات التبادل احلر، وابغيت HلسGياسة احلكومLة يف مLدان ٔ�و فè خيص 
كذâ نqٔكد HلسGيد املس�شار Qىل ٔ�ن املفاوضات مع كندا خبصوص اتفاقLة 

، مبعىن لIست هناك ٔ�ية 2012التبادل احلر، فهºي ا]ٓن مlوقفة م`ذ سGنة 
 .مفاوضات

ار Qىل ٔ�ن أ]طر املغربية واخلرباء اHيل وابغيت نqٔكد HلسGيد املس�ش
رشفوا Qىل املفاوضات �يفام اكنت، وzاصة مع الوالÑت املتØدة أ]مر�كLة، 
نؤكد لمك ٔ�هنم قاموا بواÌد الواجب وطين �بري، دافعوا Qىل املصلØة دÑل 

  . بالدمه
ونqٔكد لمك يه االتفاقLة الوحLدة اHيل �رمهتا الوالÑت املتØدة أ]مر�كLة 

Hيل اعطات اسGت�`اء Hلمملكة املغربية فè يتعلق مبيدان ال سGيج، وإالخوان ا

اHيل كIشGتغلوا يف قطاع ال سGيج �يعرفوا هاذ املوضوع متام املعرفة، تعطى 
مليون مرت مربع  30، واÌد احلصة دÑل )le contingent(واÌد 

مليون مايش رضوري �كون امل شH30  ٔqلمغرب، مبعىن املصدر دÑل هاذ 
دÑلها هو املغرب، ميكن لنا جنيبو من دول ٔ�خرى، ونصنعوه ونصدروه، 
ولكن، مع أ]سف الشديد، ؤ�� كنتفق معمك ٔ�ننا ما اسGتافد�ش من 

  .اتفاقLات التبادل احلر
اليوم، هذي عرش اسGنني �ش تدارت هاذ االتفاقLة، يف ٔ�حسن 

ني �يطلبوا من هاذ الكوطا، ودا� الفاQلني ¶قlصادي %8السGنوات بلغنا 
  .�ش منددو، مع العمل ٔ�ن االتفاقLة فهيا عرش سGنوات

اك�ن كذâ العجز التÁاري، و�لكمتو Qىل التقر�ر دÑل اxلس 
¶قlصادي و¶ج�عي، نqٔكد لمك ٔ�ن التقر�ر دÑل اxلس ¶قlصادي 
و¶ج�عي ي�ىش ٔ�و ي�`امغ مع ما وصلنا ٕاليه يف الوزارة فè خيص التقLمي 

Ñات التبادل احلردLل اتفاق .  
  .شكرا

        ::::السGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسة
  . شكرا HلسGيد الوز�ر

  .أ]سGتاذ اHلبار، عندمك تعقLب؟ تفضلوا

        ::::املس�شار السGيد عز�ز اHلباراملس�شار السGيد عز�ز اHلباراملس�شار السGيد عز�ز اHلباراملس�شار السGيد عز�ز اHلبار
  .شكرا السGيد الرئIس

  .شكرا Qىل اجلواب السGيد الوز�ر احملرتم
  . ٔ�وال، املفاوضات اكنت موقفة، ٕاذن هذي معلومة \د ñمة

Lة االتفاق مع ٔ�مر�اك بعد عرش سGنوات، اكن ¶Qرتاف ٕاال ٔ�ما من �ح 
، ٔ�ما من الناحLة دÑل ¶Qرتاف بqٔن اك�ن مشلك قامئ اªات، هنا 8%

  .اح`ا تن�ساءلو، وتنqٔيدو يعين مع لك اÌرتام HلسGيد الوز�ر
هل املغرب مؤهل وقادر Qىل م`افسة ٔ�مر�اك يف : املشلك أ]سايس

ل �خلصوص، والتÁارة والصناQة واخلدمات نطاق الفالÌة Qىل س½Lل املثا
  من �ة ٔ�خرى؟

مðال �ر�يا، هل املغرب قادر Qىل تنافسGية مع �ر�يا اليت يه بدورها 
Èشجع مس�مثرهيا داzل وzارج بالدها، وحىت يف املغرب؟ يعين يه اHيل 

الرشاكت الرت�ية أ]Öلبية الساحقة يف ) elle subventionne(�متول، و
وعندها ٕاعفاءات ولو عن طريق  حىت zارج املغرب، املغرب �ش تصدر

ٕاذن، يف Èشجيع مقاوالهتا . املغرب، راها عندها ٕاعفاءات يف هاذ الشqٔن
�Oمع التقين واملادي لتقوية تصد�ر املنتو\ات الرت�ية ولو عن طريق 

  .اس�Éرمه يف املغرب لصاحل اقlصاد �ر�يا Qىل حساب اقlصاد املغرب
م`تÁا  42لتصد�ر ال يصل إالنتاج يف املغرب ٕاال بـ ٔ�وال، يعين تنويع ا

ومقارنة مع  م`تÁا للك مليون Êسمة، 130للك مليون مقارنة مع توÊس، 
 Ñمليون 160مالزي .  
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ٕاذن، هنا ت شوفو الضعف مقارنة مع اOول، وهذا Qىل س½Lل املثال 
ئوية دÑل ال½رش \د احىت توÊس، ٔ]ن دو� صغرية وعندها واÌد ال سGبة م

ي^ مقارنة مع املغرب، وهنا ت شوفو بqٔن السGيد الوز�ر اك�ن واÌد اخللط قل 
  .يف هاذ الشqٔن هذا، السGيد الوز�ر

  .وشكرا

        ::::السGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسة
  . أ]سGتاذ اHلبار، ٔ�هنيت

السGيد الوز�ر، Öادي íزيدك بعض الثواين حىت انت ق�ا� ذاك اليش 
  .اHيل زادو اليس اHلبار، تفضل يف ٕاطار التعقLب

 Gالس Gالس Gالس Gصاد يد يد يد يد السlر و¶قÉارة و¶س�Áة والتQى وز�ر الصناO صاد الوز�ر املنتدبlر و¶قÉارة و¶س�Áة والتQى وز�ر الصناO صاد الوز�ر املنتدبlر و¶قÉارة و¶س�Áة والتQى وز�ر الصناO صاد الوز�ر املنتدبlر و¶قÉارة و¶س�Áة والتQى وز�ر الصناO الوز�ر املنتدب
        ::::الرالرالرالرمقمقمقمقي، امللكف �لتÁارة اخلارجLةي، امللكف �لتÁارة اخلارجLةي، امللكف �لتÁارة اخلارجLةي، امللكف �لتÁارة اخلارجLة

  .شكرا السGيد الرئIس
نqٔكد HلسGيد املس�شار احملرتم Qىل ٔ�ن بفضل اتفاقLات التبادل احلر فقط 

املعطيات اكينة، وغتكون عندي م`اسGبة من بعد \لسة ال�رشيع، غنكون 
اHتصة، جلنة الفالÌة، واOعوة مو�ة Hلجميع، �ش تتqٔكدوا ٔ�ن  يف اHلجنة

لك املعطيات، لك إالحصائيات تؤكد بqٔن لوال الفضل دÑل اتفاقLات 
  . التبادل احلر لاكن الوضع دÑل املزيان التÁاري يف وضعية ٔ�خرى

ÊسGبة الصادرات ارتفعت، اليوم ميل لك إالحصائيات تؤكد Qىل ٔ�ن 
تبادل احلر مع ٔ�مر�اك، وّىل املزيان التÁاري لصاحل املغرب دzلت اتفاقLة ال 

مليار  125ٕاىل زولنا الفاتورة الطاقLة، اليوم العجز دÑلنا هو هيلكي، عند� 
مليار دÑل  40مليار دÑل الطاقة، وفLه ٔ�كرث من  100دÑل العجز فLه 

املزيان  املواد ميكن �كون هناك فائض يف 2املواد الغذائية، ٕاىل زولنا هاذ 
 .التÁاري، ولكن هذا ا³منوذج ¶قlصادي املغريب

  .شكرا

        ::::السGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسة
  . شكرا

السؤال الثاين دامئا يف نفس القطاع هو حول فرض رسوم مجر�ية Qىل 
اللكمة ٔ]Ìد السادة ٔ�عضاء الفريق . اسGترياد السلع املسGتعم^ من ٔ�ور�

  .احلريك ل½سط السؤال
  .تفضلوا السGيد املس�شار

        ::::دردردردر����س حسGين Qلويس حسGين Qلويس حسGين Qلويس حسGين Qلوياااااملس�شار السGيد املس�شار السGيد املس�شار السGيد املس�شار السGيد 
  .fسم هللا الرمحن الرحمي

  السGيد الرئIس،
  السادة الوزراء،

  ٕاخواين املس�شار�ن،
  ٔ�خيت املس�شارة،

لقد التqÁٔ بعض ٔ�فراد اجلالية املغربية املقمية �خلارج، وQىل و\ه 
اخلصوص ا�ªن يقميون �لب:ان أ]وربية اليت تعرف ٔ�زمات مالية واقlصادية 

z تعم^ ٕاىلGال السلع املسzل ٕادðشطة املذ�ورة مÊ[ٔانقة ٕاىل امهتان بعض ا
املغرب قصد ٕاQادة بيعها، ٕاال ٔ�هنم اصطدموا بقرار م`ع هذه أ]Êشطة ابتداء 
من فاحت ماي اجلاري، وٕاخضاعها Hلمسطرة التÁارية املعمول هبا يف مLدان 

  .¶سGترياد طبقا ملقlضيات قانون املالية لهذه السGنة
ن نتفهم دواعي ؤ�سGباب هذا القرار املمتثل يف تقوية ٔ�من واقlصاد حن

بالد� وحامية البäIة وحصة املواطنني، ٕاال ٔ�ننا يف املقابل ندعو ٕاىل ٕاجياد 
صيغة سه^ Hلجميع، ولكن fشلك مؤقت Qلام بqٔن اللك يدرك جسامة 

ٕاسGبانيا  الوضعية املزرية اليت ٔ�صبحت تعIشها اجلالية املغربية املقمية �لك من
  .2008وٕايطاليا بعد أ]زمات املالية اليت عصفت هبا م`ذ سGنة 

لهذا، Êسائلمك، السGيد الوز�ر، عن إالجراءات املر�بة اليت سGتقومون 
هبا لتدارك ا]8ٓر اليت سGي¬لفها هذا القرار، وما يه البدائل اليت تقرتحوهنا 

  Qىل هؤالء املشGتغلني يف هذا امليدان؟
اء اجلالية املغربية املقمية �Oولتني أ]zريتني، هل من املمكن اسGت�`

ٕاسGبانيا وٕايطاليا، من القرار fشلك مؤقت ريÉ يتحسن اقlصادها، و�لتايل 
  تتحسن الوضعية املالية واملادية لهذه اجلالية؟

  .وشكرا

        ::::السGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسة
  . شكرا HلسGيد املس�شار

  .السGيد الوز�ر، لمك اللكمة يف ٕاطار اجلواب

الوز�ر املنتدب Oى وز�ر الصناQة والتÁارة و¶س�Éر و¶قlصاد الوز�ر املنتدب Oى وز�ر الصناQة والتÁارة و¶س�Éر و¶قlصاد الوز�ر املنتدب Oى وز�ر الصناQة والتÁارة و¶س�Éر و¶قlصاد الوز�ر املنتدب Oى وز�ر الصناQة والتÁارة و¶س�Éر و¶قlصاد     السGيدالسGيدالسGيدالسGيد
        ::::الرالرالرالرمقمقمقمقي، امللكف �لتÁارة اخلارجLةي، امللكف �لتÁارة اخلارجLةي، امللكف �لتÁارة اخلارجLةي، امللكف �لتÁارة اخلارجLة

  .شكرا السGيد الرئIس احملرتم
  السGيدة والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

  السGيدة والسادة الوزراء،
ابغيت يف البداية Êشكر السGيد املس�شار احملرتم عن الفريق احلريك 

السؤال املتعلق بفرض رسوم مجر�ية Qىل اسGترياد السلع لطرح هذا 
  .املسGتعم^ من ٔ�ور�

يف البداية، البد من إالشارة Qىل ٔ�ن واردات السلع املسGتعم^ من ٔ�ور� 
، مما نتج عنه مجموQة من )forfaitaire(اكنت ختضع لرسوم مجر�ية جزافLة 

ٔ�و Qىل حصة ¶خlالالت وا]8ٓر السلبية سواء Qىل ¶قlصاد الوطين 
  .وسالمة املواطنني

�لفعل، وضعت احلكومة ٕاجراءات \ديدة يف القانون املايل دÑل 
، واHيل صادق Qلهيم اxلس دÑلمك املوقر، هتم وسائل النقل ذات 2014

¶سGتعامل اخلاص واحلام^ لبضائع ذات صبغة جتارية مسGتوردة من طرف 
ملمكن ٔ�ن ختولها ٕاىل الرتاب الوطين املغاربة املقميني �خلارج، واليت مل يعد ا



 2014 �ريلدورة �ٔ  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

30 

 )م 2014 يوليوز 15( ه 1435 رمضان 17

  ). admission temporaire(حتت نظام الق�ول املؤقت 
والهدف من هذا إالجراء هو ماكحفة التÁارة Öري املنظمة وا³هترب 
الرضييب وحامية املنتÁات الوطنية، حامية الصناQة الوطنية وحامية م`اصب 

امية البäIة واحلفاظ Qىل الشغل الوطنية، وكذâ حامية املسGهت< املغريب وح
  .املصاحل ¶قlصادية Hلوطن

جتدر إالشارة ٕاىل ٔ�نه ق�ل اختاذ هذا إالجراء ٔ�و هذه إالجراءات، قامت 
من ٔ�\ل دراسة �8ٓر ؤ�هداف هذه لك القطاQات املعنية �ج�Qات مكðفة 

  . إالجراءات، ومت ٕاخ�ار لك املعنيني �ٔ]مر هباذ إالجراء
مة؟ zلصت لك هذه ¶ج�Qات ٕاىل رضورة ٕاذن، ٔ�شGنو دارت احلكو 

ون وسائل النقل اخلاصة لمحث املغاربة املقميني �خلارج، واªي �سGتع
السGترياد ٔ�و تصد�ر السلع Qىل رضورة التوفر Qىل السÁل التÁاري، 
وÈشجيعهم Qىل ٕاÊشاء رشاكت ¶سGترياد والتصد�ر، حىت تمت معلياهتم 

عمول به يف بالد�، والعمل Qىل اسGترياد التÁارية داzل إالطار القانوين امل
  . ٔ�و تصد�ر م`تو\ات ذات جودة متكهنم من حتقLق ٔ�ر�ح ñمة

ابغيت كذâ نqٔكد Qىل ٔ�ن التÁارة Öري املنظمة لها �8ٓر سلبية Qىل 
¶قlصاد الوطين املهيلك، zاصة ؤ�هنا حتد من تنظمي القطاQات، وÈشجيع 

املطاف ٕاىل الرفع من مسGتوى املنافسة Öري الرشيفة، وتؤدي يف �ٓخر 
لهذا، فلك هذه إالجراءات . البطا� وفقدان العديد من م`اصب الشغل

املت¬ذة سوف �كون Ìافزا ٕالدzال هذه الفäة من املغاربة يف ٕاطار م`ظم، 
وذQ âرب اس�Lفاهئم Hلرشوط التنظميية اجلاري هبا العمل من zالل التوفر 

  . دÑهلم Qىل السÁل التÁارية
 .السGيد الرئIسوشكرا 

        ::::السGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسة
  . شكر السGيد الوز�ر

  .هناâ تعقLب، السGيد املس�شار؟ تفضل

        ::::املس�شار السGيد ٕادراملس�شار السGيد ٕادراملس�شار السGيد ٕادراملس�شار السGيد ٕادر����س حسGين Qلويس حسGين Qلويس حسGين Qلويس حسGين Qلوي
  .شكرا السGيد الوز�ر

  ولكن، السGيد الوز�ر، ٔ]ن خصمك تعرفوا بqٔن Qدد دÑل إالخوان اHيل 

ا ابقاوش لقاو رامه يف ٕاسGبانيا ويف ٕايطاليا ويف فرÊسا بqٔهنم الناس مسا�ن م
  . شغل، ٕاىل ما \ابوش هاذ السلعة وهاذ اليش ما غميك ش هلم يعIشوا

وخصمك تعرفوا، السGيد الوز�ر، بqٔن Qدد دÑل ا]ٓليات والسGيارات، 
ٔ]ن ما اكي ش  (pièces de rechange)وذاك  مدÑهل (pièces)ٔ]ن ذاك 

ش اشهر، شهر�ن، Qاد � 3هنا، ٕاىل ابغيت Èرشيه كتكومونديه Qىل 
  ). la pièce(كتجيك 

�يجيبوا هذاك اليش من متاك و�ينفسوا Qىل الناس هام ) alors(ٕاذن، 
اHيل هناÑ �ش �ي¬دموا، ٔ]ن هاذ اليش راه ما موجودش، وحىت فرص 
الشغل راه كتفlح، ٔ]ن الناس مسا�ن متاك راه داو اوالدمه وQا�شني متا، ما 

ا هاذ اليش �يرتزقوا فLه هللا ابقاÈش اخلدمة، ما لقاو �ش يعIشوا، ٕاىل \ابو 
  . ولكيش �يعIش

  .وشكرا

        ::::السGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسة
  . شكر HلسGيد املس�شار

  .لمك بعض الثواين، السGيد الوز�ر، تفضل

الوز�ر املنتدب Oى وز�ر الصناQة والتÁارة و¶س�Éر و¶قlصاد الوز�ر املنتدب Oى وز�ر الصناQة والتÁارة و¶س�Éر و¶قlصاد الوز�ر املنتدب Oى وز�ر الصناQة والتÁارة و¶س�Éر و¶قlصاد الوز�ر املنتدب Oى وز�ر الصناQة والتÁارة و¶س�Éر و¶قlصاد السGيد السGيد السGيد السGيد 
        ::::الرالرالرالرمقمقمقمقي، امللكف �لتÁارة اخلارجLةي، امللكف �لتÁارة اخلارجLةي، امللكف �لتÁارة اخلارجLةي، امللكف �لتÁارة اخلارجLة

كنتفهمو هاذ الوضعية، ولكن كذâ  السGيد املس�شار، اح`ا ،مlفقني
تفهموا الوضعية دÑل بالد�، ٕاىل ما اكي ش الشغل متا، واش اح`ا ن�س½�و 
ٔ�نه ما �كوÊش عند� الشغل يف بالد�؟ وكذz� âذو بعني ¶عتبار ٔ�ن 
هاذ املواد كتجي بعض املرات كتكون اسGهتال�ية، مرضة HلصØة، اك�ن 

  . مlفاوتة الصالحLةبعض املواد يه ا]ٓ\االت دÑلها 
ٕاذن، لهذا احلكومة اzذات هاذ القرار من ٔ�\ل احلفاظ Qىل سالمة 
حصة املواطنني، وكذâ من ٔ�\ل احلفاظ Qىل سالمة الوضعية ال�شغيلية 

  . دÑلنا يف بالد�، وكذQ âىل ¶قlصاد دÑل بالد�
  .وشكرا السGيد الرئIس

        ::::السGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسةالسGيد رئIس اجللسة
  . يع من سامه يف ٕاجناح هذا ¶ج�عHلسGيد الوز�ر، وشكرا مجل  اشكر 

        ....ورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسة


