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        966966966966    رمقرمقرمقرمقحمرض اجللسة حمرض اجللسة حمرض اجللسة حمرض اجللسة 

  )م 2014 ليوزيو  22( هـ 1435 رمضان 24 ثال7ءال : التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
   .لرئHس اGلس الرابع، اخلليفة ش<يخ ٔ�محدو ادبدا املس�شار الس<يد: الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
الثانية واQقKقة السادسة وثالثة دقائق ابتداء من الساMة  ساMة :التوقKتالتوقKتالتوقKتالتوقKت

  .عرش بعد الزوال
  .^ الشفهيةم\اقشة اYٔس<ئ ::::Zدول اYٔعاملZدول اYٔعاملZدول اYٔعاملZدول اYٔعامل

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

    ::::املس�شار الس<يد ش<يخ ٔ�محدو ادبدا، رئHس اجللسةاملس�شار الس<يد ش<يخ ٔ�محدو ادبدا، رئHس اجللسةاملس�شار الس<يد ش<يخ ٔ�محدو ادبدا، رئHس اجللسةاملس�شار الس<يد ش<يخ ٔ�محدو ادبدا، رئHس اجللسة
  .iسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Mىل ٔ�رشف املرسلني

  .M�ٔلن عن افkتاح اجللسة
  السادة الوزراء احملرتمون،

  الس<يدة والسادة املس�شارون احملرتمون،
من اQس<تور، ووفقا ملقkضيات النظام  100م الفصل معال بpٔحاك

اQاyيل Gلس املس�شار�ن، خيصص اGلس هاته اجللسة Yٔس<ئ^ السادة 
  .املس�شار�ن ؤ�جوبة احلكومة Mلهيا

ق�ل الرشوع يف تناول اYٔس<ئ^ الشفهية املدرZة يف Zدول اYٔعامل، 
مراسالت ٔ�عطي اللكمة �لس<يد اYٔمني ٕالطالع اGلس Mىل ما Zد من 

  . وٕاMال�ت
  .اللكمة لمك الس<يد اYٔمني

        ::::املس�شار الس<يد محمد Mذاب، ٔ�مني اGلساملس�شار الس<يد محمد Mذاب، ٔ�مني اGلساملس�شار الس<يد محمد Mذاب، ٔ�مني اGلساملس�شار الس<يد محمد Mذاب، ٔ�مني اGلس
  .شكرا الس<يد الرئHس

يف البداية، y�ٔرب اGلس املوقر ٔ�ننا س<نكون م�ارشة بعد Zلسة اYٔس<ئ^ 
الشفوية Mىل موMد مع Zلسة معومKة ختصص ��راسة والتصويت Mىل 

  :النصوص التالية
يتعلق �Yٔمن والسالمة يف اGالني النووي  142.12 مرشوع قانون رمق - 1

�داث الواك� املغربية لٔ�من والسالمة يف اGالني النووي �ٕ وإالشعاعي و
  وإالشعاعي؛

يقيض �ملصادقة Mىل مرسوم �لقانون رمق  105.14قانون رمق  مرشوع - 2
ب�سخ ) 2014ٔ��ريل  4( 1435 ةخر جامدى اYٓ  4الصادر يف  2.14.200

د¤سمرب  30( 1381رجب من  22بتارخي  1.61.426الرشيف رمق  الظهري
  مkعلق ٕ��داث م\طقة حرة مبيناء طن¥ة؛) 1961

يوافق مبوج�ه Mىل اتفاقKة التعاون امجلريك  11.14مرشوع قانون رمق  - 3
بني ) 2013ٔ�كتو�ر  29( 1434من ذي احل¥ة  23املوقعة �لر�ط يف 

 العربية السعودية؛ حكومة اململكة املغربية وحكومة اململكة

يوافق مبوج�ه Mىل مذرة التفامه يف جمال  10.14مرشوع قانون رمق   - 4
من ذي احل¥ة  23املوقعة �لر�ط يف ، )لوظيفة العمومKةا(اخلدمة املدنية 

بني حكومة اململكة املغربية وحكومة اململكة ) 2013ٔ�كتو�ر  29( 1434
 العربية السعودية؛

افق مبوج�ه Mىل االتفاق املوقع ببلغراد يف يو  02.14مرشوع قانون رمق  - 5
بني اململكة املغربية ومجهورية رصبيا iشpٔن ±شجيع وحامية  2013يونيو  6

 µس�´رات Mىل وZه التبادل؛
يوافق مبوج�ه Mىل االتفاق الثنايئ حول  14.14مرشوع قانون رمق  - 6

 س¸مترب 5ط يف املساMدة املتباد� إالدارية يف اGال امجلريك، املوقع �لر�
 بني حكومة اململكة املغربية وحكومة امجلهورية الغابونية؛ 2013

يوافق مبوج�ه Mىل االتفاق املوقع �لر�ط يف  17.14مرشوع قانون رمق  - 7
بني حكومة اململكة املغربية وحكومة امجلهورية الغابونية  2013 س¸مترب 5

 اQخول جلوازات السفر العادية؛ اتiشpٔن ٕالغاء تpٔشري 
يوافق مبوج�ه Mىل تعديل االتفاقKة بني  08.14مرشوع قانون رمق  - 8

اململكة العربية ومجهورية الهند لتفادي µزدواج الرضييب وم\ع ا«هترب 
ٔ�غسطس  8اجلبايئ يف مKدان الرضائب Mىل اyQل، املوقع ب�Kودله¾ي يف 

 ؛2013
يوافق مبوج�ه Mىل اتفاقKة جملس ٔ�ورو�  54.13مرشوع قانون رمق  - 9

pٔن غسل اYٔموال وجتميد وجحز ومصادرة اYٔموال املتحص^ من اجلرمية iش
 ؛2005ماي  16رسوفKا يف اوiشpٔن متويل إالرهاب، املوقعة بف

يوافق مبوج�ه Mىل االتفاقKة املو�دة  118.13مرشوع قانون رمق - 10
 Éض�لر ة، املوقع"املعد�"الس�´ر رؤوس اYٔموال العربية يف اQول العربية 

 ؛2013ينا�ر  22يف 
يوافق مبوج�ه Mىل االتفاقKة اYٔوروبية رمق  46.13مرشوع قانون رمق  - 11

املتعلقة حبامية اYٔشÌاص اËاتيني جتاه املعاجلة اYٓلية �لمعطيات ذات  108
 ؛1981ينا�ر  28 يف املوقعة iسرتاس<بورغ ،الطابع الشخيص

عاون القضايئ يوافق مبوج�ه Mىل اتفاقKة الت 124.13مرشوع قانون رمق  -12
بني اململكة املغربية  2013س¸مترب  18يف املادة املدنية، املوقعة بربازيليا يف 

  وامجلهورية الفKدرالية �لربازيل؛
يوافق مبوج�ه Mىل االتفاقKة املوقعة ببلغراد  99.13مرشوع قانون رمق  -13
 بني اململكة املغربية ومجهورية رصبيا لتنجب µزدواج 2013يونيو  6يف 

 الرضييب يف مKدان الرضائب Mىل اyQل؛
يوافق مبوج�ه Mىل االتفاق املوقع ببلغراد  123.13مرشوع قانون رمق  -14
، بني احلكومة املغربية وحكومة مجهورية رصبيا iشpٔن 2013يونيو  6يف 

 ٕاÒشاء جلنة مشرتكة �لتعاون الت¥اري وµقkصادي والعلمي والتقين؛
املتعلق ب¸Kع  14.08ري وÓمتمي القانون رمق مقرتح قانون يقيض بتغي – 15

  السمك �مجل^؛
يقيض بتغيري وÓمتمي الظهري الرشيف رمق  90.12مرشوع قانون رمق  – 16
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شpٔن يف ) 1969فربا�ر  21( 1388ذي احل¥ة  4الصادر يف  1.69.45
  املكkب الوطين �لصيد البحري؛

م املادة ت�سخ وتعوض مبقkضاه ٔ�حاك 134.12مرشوع قانون رمق  – 17
  املتعلق مبدونة الت¥ارة؛ 15.95من القانون رمق  503
مقرتح قانون �ريم ٕاىل تغيري وÓمتمي عنوان الكkاب اخلامس واملادة  – 18

املتعلق مبدونة الت¥ارة الصادر ب�\فKذه الظهري  15.95من القانون رمق  546
  .)1996غشت  01( 1417ربيع اYٔول  15بتارخي  1.96.83الرشيف رمق 

  :كام توصلت رئاسة جملس املس�شار�ن بقرار�ن من اGلس اQس<توري
اËي رصح اGلس اQس<توري مبوج�ه  940/14اYٔول حيمل رمق 

املتعلق بطريقة ±س<يري ا�ل¥ان النيابية  085.13مبطابقة القانون التنظميي رمق 
الواردة يف املقطع اYٔول من " فرق"لتقيص احلقائق ��س<تور، ما Mدا لفظة 

لفقرة الثانية من مادته السادسة، وقد رصح اGلس اQس<توري بpٔن هذه ا
  .املذورة 6ا�لفظة ميكن فصلها عن مقkضيات املادة 

، واËي رصح 7941/14نيا، قرار �لم¥لس اQس<توري حيمل رمق 
املتعلق  128.12اGلس اQس<توري مبوج�ه مبطابقة القانون التنظميي رمق 

µصادي وkقµ لسGيئ ��س<تور�Hعي والبÜوقد تضمن هذا القانون . ج
التنظميي التعديالت اليت ٔ�دyلت Mىل املقkضيات اليت اكن اGلس 

  .932/14اQس<توري قد رصح بعدم مطابقهتا ��س<تور مبقkىض قراره رمق 
كام توصلت الرئاسة �Yٔس<ئ^ الشفوية Mددها سؤالني، وكذß اYٔس<ئ^ 

  .جوبة جوابنئ�س<ئ^، وMدد اYٔ  4الكkابية 
  .شكرا الس<يد الرئHس

        ::::الس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسة
  . شكرا الس<يد اYٔمني

Òرشع اYٓن يف معاجلة اYٔس<ئ^ الشفهية املدرZة يف Zدول ٔ�عامل هاته 
 6ٔ�س<ئ^، اثنان مهنا �ٓنية موâان لقطاع الصáة، و 8اجللسة، وMددها 

صال، العدل، الش<باب والرÉضة، االت: ٔ�س<ئ^ Mادية موزMة Mىل قطاMات
  .الثقافة والت¥ارة اخلارجKة

Òس<هتل Zدول ٔ�عامل هاته اجللسة �لسؤال اYٓين اYٔول املوZه �لس<يد 
اللكمة �Yٔد السادة . وز�ر الصáة حول معا�ة مرىض القصور اللكوي

  .املس�شار�ن من الفريق اQس<توري لتقدمي السؤال
  .تفضل الس<يد املس�شار

        ::::املس�شار الس<يد عبد الرحمي العاليفاملس�شار الس<يد عبد الرحمي العاليفاملس�شار الس<يد عبد الرحمي العاليفاملس�شار الس<يد عبد الرحمي العاليف
  .شكرا الس<يد الرئHس

  السادة الوزراء،
  ٕاخواين املس�شار�ن،

  الس<يد الوز�ر، 
من املعلوم ٔ�ن ان�شار مرض القصور اللكوي ٔ�صبح �ك�يس خطورة 

. برية Mىل حصة املواطنني، iس¸ب ا±ساع رقعة ان�شاره يف ربوع اململكة
ورية و�لرمغ من اGهودات املبذو� من Z�ٔل توفري املراكز والتجهزيات الرض 

لتصفKة اQم ملن يعانون هبذا املرض، فٕان العديد من املرىض ¤ش<تكون من 
املعا�ة الناجتة Mىل افkقارمه �لمراكز اïتصة ٔ�و Mدم توفريها، وتعطل بعض 
. اâYٔزة اليت جتعل املرىض ي�kظرون ملدة طوي^ ±شلك خطرا Mىل حKاهتم

اYٔطر والتق\يني جيعل ويف هاته احلا�، فٕان غياب التجهزيات وMدم توفر 
بطاقة ال تنفع املرىض و±ساMدمه Mىل  جمرد) RAMED1(بطاقة من 

  .µس<تفادة من yدمات معط^
ما يه : وانطالقا من هذه الوضعية، ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�سpٔلمك، الس<يد الوز�ر

إالجراءات والتدابري اليت س�Ìkذوهنا ملواâة اخلصاص اËي يعاين م\ه هذا 
  القطاع؟

        ::::لسةلسةلسةلسةالس<يد رئHس اجل الس<يد رئHس اجل الس<يد رئHس اجل الس<يد رئHس اجل 
  . شكرا

  .اللكمة لمك، الس<يد الوز�ر

        ::::الس<يد احلسني الوردي، وز�ر الصáةالس<يد احلسني الوردي، وز�ر الصáةالس<يد احلسني الوردي، وز�ر الصáةالس<يد احلسني الوردي، وز�ر الصáة
  .شكرا الس<يد الرئHس احملرتم

  الس<يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
 .ٔ�وال Òشكرك، الس<يد املس�شار احملرتم، Mىل طر�ك هذا السؤال

فالقصور اللكوي ا«هنايئ اك�ن يف املغرب وا�د خمطط وطين، ا�يل 
  :ثالثة دÉل اYٔهداف عندو

ٔ�وال، تلبية وµس<ت¥ابة حلاجKات تصفKة اQم دÉل املواطنات 
واملواطنني ا�يل تيعانيو دا�، ٕاما �خلدمات العمومKة يف املس�شفKات 

 380العمومKة، وٕاما iرشاء اخلدمات من القطاع اخلاص، هاذ العام خصصنا 
  .مليون درمه لرشاء هاذ اخلدمات

 1600ملغرب بني القطاMني العام واخلاص، حوايل عند� حوايل يف ا
 -100مركز تصفKة اQم يف القطاMني، النصف النصف،  �200ٓ�، حوايل 

، وكذles néphrologues( ß(طبHب خمتص  200، حوايل 100
  .ممرضني ومساMد�ن ا�يل ملكفني 1000حوايل 

ٔ�لف  20هاذ اليش ملكفني اح\ا �لقطاMني العام واخلاص، حوايل 
واطن مغريب مواطنة ومواطن ا�يل ملكفني هبم بتصفKة اQم يف القطاMني، م

، يف 7000، يف القطاع العام اك�ن عند� 10.000يف القطاع اخلاص 
ت�رشيو هلم هاذ اخلدمات ا�يل قلت ß حبوايل  3000اخلدمات العمومKة، و

  .هذا الهدف اYٔول، هو التلبية. مليون درمه 380
ز�ز وتطو�ر زرع اللكي، Yٔنه هو احلل اYٔجنع دÉل الهدف الثاين، هو تع

هاذ اليش ا�يل اح\ا رسعنا من الوترية، هاذ اÉYٔم اyYٔرية راه �ري هذي 
يومني زرع الك�د Mاود 7ين من Zديد، زرع اللكى Mاود 7ين يف اQار 

                                                 
1 Régime d'Assistance Médicale 
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  .ٕاخل... البيضاء
ني لهاذ وy�ٔريا، الهدف الثالث، هو الوقاية، Yٔن املرضني املزم\ني املس<ب¸

وارتpٔينا ٔ�ن يف املراكز . املرض هام ارتفاع الضغط اQموي، هام السكري
الصحية اك�ن يف É�ٔم مضبوطة، يف ساMات مضبوطة، اك�ن هناك يعين 

  .اس�شارات طبية يف هاذ اGال
  .شكرا الس<يد املس�شار

        ::::الس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة �Yٔد السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعقKب

        ::::املس�شار الس<يد عبد الرحمي العاليفاملس�شار الس<يد عبد الرحمي العاليفاملس�شار الس<يد عبد الرحمي العاليفاملس�شار الس<يد عبد الرحمي العاليف
  .شكرا �لس<يد الوز�ر

والس<يد الوز�ر ٕاننا ك�شوفو بpٔ�مك يف هاذ . ٔ�شكرمك Mىل هذا اجلواب
الوزارة بpٔهنا يف حتسن، وت�شكرومك Mىل التك�ف دÉلمك �لحضور هذا yري 

  .دليل
ولكن، الس<يد الوز�ر، راك ZاوبتH\ا Mىل التصفKة، ما اك�ن مشلك، �ري 

كذß امجلعيات راها مس<تعدة �ش يد�روا .. لبومك �ش تفkحوا لناتنط 
مراكز، ولكن ت�Hقى عندمه مشلك دÉل العقار ومشلك دÉل الطب، فkحوا 

  .هلم هاذ اGال
الس<يد الوز�ر، ما ZاوبتH\Hش Mىل ذاك اليش دÉل اYٓالت املعط^، 

يف .. ومس دÉلوهنا، الس<يد الوز�ر، راك اعطيتH\ا وا�د الوMد يف بداية امل
بداية اQخول هاذ اQورة الربيعية، بpٔنك غتقوم بوا�د الزÉرة ٕاىل مدينة 
خريبكة �لمس�شفى، وانÜ، الس<يد الوز�ر، تتعرفوا بpٔن العهد، وهللا تبارك 

Yٔن، الس<يد ". وأَوفُوا بِالْعهد إِن الْعهد كَان مسؤوالً: "وتعاىل يقول
مك �ش Óكونوا بعض الوزراء ا�يل Óميش<يو Mىل غف^، الوز�ر، اح\ا ابغينا

  .�ش ميش<يو ¤شوفوا ذوك املراكز ٔ�ش<نو واقع هلم
وهاذ العمل، حىت اح\ا نطلبو م\ك �ش تقوم بوا�د الزÉرة، Yٔن 

ح\ا وا�د الساكنري Mىل س¸Kل املثال يف مدينة خريبكة، الساكنري اعند� 
ما عرف\ا هذاك الساكنري واش تقريبا هذي وا�د العام ما yدامش، دا� 

فعال معطل، واش الطبHب ما اكي�ش، واش دا�ر�ن بيعة ورشية �ش 
  . )le privé(يقولوا بpٔنه راه yارس، �ش ميش<يو لعند املصáة، لعند 

الس<يد الوز�ر، تنطلبو م\ك ونpٔكدو ß،  ،لهذا. دا� راه عند� مشلك
د الزÉرة، ونوقفو معك، راه اعطيتH\ا العهد، مكل العهد دßÉ، قوم لنا بوا�

اح\ا تنحرضو يف Mني املاكن، وت�شوفو املشالك ا�يل تتوقع، راه طبHب 
  .راه ما قادش) l’urgence(وا�د يف 

بري، امحلد ' بري ) l’hôpital(مدينة خريبكة، راه عندمه وا�د 
موجود، ولكن خص املوارد ال¸رشية، راه املوارد ال¸رشية يه ا�يل 

  .ماعند�ش

  .وشكرا الس<يد الوز�ر

        ::::الس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة لمك، الس<يد الوز�ر، يف ٕاطار التعقKب

        ::::الس<يد وز�ر الصáةالس<يد وز�ر الصáةالس<يد وز�ر الصáةالس<يد وز�ر الصáة
  .م�ال مجيع الطلبات دÉل تصفKة اQم اكينة، يه.. 

�ري ا�يل ابغيت نpٔكد Mليه، قوال وفعال، واMدÓمك ٔ�نه �ادي جني و�ري 
� غنقول ß فني كنت، كنت حىت �ٔ .. اصرب، Yٔن راه هنار امخلHس كنت

امشHت لطن¥ة، من طن¥ة رجعت ملك\اس، ومن مك\اس جKت 
لو¤سالن، و¤سالن رجعت امشHت �لناظور، مشHت ورجعت، واليوم 
غمنيش لوZدة، ا«هنار غيكkب هللا راه �ادي جني، يعين قوال وفعال، واليين 

يين، هاذ اليش راه املغرب تبارك هللا بري، تنáاولو نلبيو مجيع الرغبات، وال
  .ا�يل اعطى هللا، راه ما �اد¤شاي نقسم رايس

. ف, خيص هاذ املوضوع �لضبط، اح\ا دا� �اد�ن يف جوج اجتاهات
µجتاه اYٔول، ٔ�� قلت ß، ٔ�حسن وس<ي^، ٔ�حسن Mالج هو زرع اللكي، 
�اد�ن يف هاذ µجتاه، وت�شجعومه، yاصة املوت الرس�ري ٔ�و املوت 

 .تيعطيو� اYٔعضاء دÉهلمداو املغاربة اQماغي ا�يل اب
النقطة الثانية، يه الرشاكة مع اجلهات، الرشاكة مع امجلعيات در�ها مع 
جامMات ومجعيات دÉل الشامل، در�ها مع اQار البيضاء، واح\ا �اديني 
Mىل الصعيد الوطين، هاذ الرشاكة اح\ا مس<تعد�ن، وخصك تعرف من 

�ٓالف ا�يل  10لكفة هبم وزارة الصáة وال �ٓالف ا�يل م 10ا�يل تنقولو 
ملكف هبم القطاع اخلاص راه اك�ن النص الك�ري هام امجلعيات، هللا 

  ...¤شكرمه، وÒشكرمه يف هاذ

        ::::الس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسة
  . شكرا الس<يد الوز�ر

السؤال اYٓين الثاين، موضوMه مضاعفات تyٔpري ٕاسعاف املصابني يف 
املس�شار�ن من الفريق µس<تقاليل  اللكمة �Yٔد السادة. حوادث السري
  .لتقدمي السؤال

        ::::املس�شار الس<يد محمد اYٔنصارياملس�شار الس<يد محمد اYٔنصارياملس�شار الس<يد محمد اYٔنصارياملس�شار الس<يد محمد اYٔنصاري
  .شكرا الس<يد الرئHس

  السادة الوزراء،
  الزمK^ والزمالء اYٔعزاء،

  الس<يد الوز�ر،
هذا سؤال قدمي Zديد، هو سؤال يرتدد يف لك دورة، ولكام ٔ�تيحت لنا 

بpٔرواح املواطنني، وyاصة  الفرصة ملساءلتمك نيابة عن احلكومة، ويتعلق
ٔ�ولئك املتعرضني حلوادث السري، وارتباط ذi ßرسMة إالسعافات �ل�س<بة 
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  .�لمس�شفKات
هل هناك يف جعبتمك من Zديد لتغيري الوضعية : و�لتايل، Òسائلمك

  القامئة اليت تبني اYٔرقام ٔ�هنا Zد مقلقة؟ 
  .وشكرا

        ::::الس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسة
  . شكرا

  .راللكمة �لس<يد الوز�

  :الس<يد وز�ر الصáةالس<يد وز�ر الصáةالس<يد وز�ر الصáةالس<يد وز�ر الصáة
  .شكرا الس<يد الرئHس

  الس<يد املس�شار احملرتم،
حصيح ٔ�نه هاذ الوضعية Zد مقلقة، yاصة ف, خيص حوادث السري 
املميتة يعين اخلطرية، مفايش يفاش Zاء يف السؤال دÉلمك، �ري تنوحض 

دÉل املغاربة ا�يل بعضهم تصاب يعين يف  %83حىت  73، %20مايش 
خطرية، ٕاما Óميوتوا يف نفس املاكن دÉل احلادثة وال ٔ�ثناء التنقل �ادثة سري 

دÉهلم، النقل دÉهلم ٕاىل املس�شفKات العمومKة، هذا خطري، هاذ الرمق ٔ�� 
مkفق معك، ولهذا ا�يل جعلنا، وYٔول مرة، قدم\ا ٔ�مام صاحب اجلال� يوم 

 5ه خمطط وطين �لتكفل �ملس<تع¥الت الطبية، ا�يل فK 2013مارس  5
  :حماور

احملور اYٔول، هو التكفل �ملس<تع¥الت ما ق�ل µس�شفائية، هذا 
ا�يل Óهتم الس<يد املس�شار، وا�يل Óهتم هاذ الناس دÉل حوادث السري، 

ا�يل بدا  141اقkنH\ا Yٔول مرة يف 4رخي املغرب وا�د الرمق وطين جماين هو 
 اQار البيضاء، ي�شغل دا� يف مرا5ش، �ادي ي�شغل اYٔس<بوع املق�ل يف

  .وعام قريب يف الر�ط، واح\ا �اديني تدرجييا
النقطة الثانية، واك�ن مروحKات، اكينة و�دة يف مرا5ش، هاذ ثالث 

السامرة  - É�ٔم اقkنH\ا مروحKتني ٔ�خرتني، و�دة يف وZدة، و�دة يف لكممي
يعين املناطق اجلنوبية، وهاذيك اyذيناها مkطورة Zدا، Yٔن املسافات 

  .ة Zدا، �ش ما يبقاوش هاذ الناس حوادث السري تي�س<ناوبعيد
  .النقطة الثالثة دÉل هاذ اïطط يه التكو�ن والتpٔطري

الرابعة يه الرشاكة مع القطاع اخلاص، واyذينا وا�د التجربة م�ال يف 
  .ٔ�ي �ادثة سري تkHلكفوا هبا هاذ الناس دÉل اخلواص 2222اجلديدة رمق 

  . وينوy�ٔريا، التpٔطري القان
حصيح ٔ�نه مشالك Mديدة، حصيح ٔ�نه ما �ليناش مجيع املشالك، وليين 
هاذ اليش اYٔجرٔ�ة والتفعيل دÉلها تيحتاج وقت، الس<يد املس�شار احملرتم، 

  . ٔ�� كنظن غتكون مkفق معي
  .شكرا

        ::::الس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة لمك، الس<يد املس�شار، يف ٕاطار التعقKب

        ::::د اYٔنصاريد اYٔنصاريد اYٔنصاريد اYٔنصارياملس�شار الس<يد محماملس�شار الس<يد محماملس�شار الس<يد محماملس�شار الس<يد محم
  الس<يد الرئHس،

ٕاذن، �ملوضوعية املعهودة �لس<يد الوز�ر، قدم\ا ٔ�رقام بناء Mىل 
ترصحيات من طرف املسؤولني الرمسيني �ل�س<بة �لوفKات yالل طريق 
املس<تع¥الت، جفئمت بpٔرقام ٔ�كرث فظاMة من ت8 اYٔرقام اليت قدم\اها يف 

مبناس<بة حوادث السري بعدا  سؤالنا، وهذا يبني بpٔن اYٔرقام دÉل الوفKات
قkىل يف اليوم، ٕاذا  10ٔ�وال يه Zد مرتفعة، ٕاذن تصل ٕاىل ٔ�كرث من 

هذا يعين ٔ�ن مجيع  %90ٔ�و  83سقطناها Mىل ال�س<بة اليت ج>مت هبا 
املصابني ٕاال جزء قليل يبقى Mىل قKد احلياة، ٕاذن هناك ٔ�س<باب iرشية، 

ناك ٔ�س<باب الضمري هناك ٔ�س<باب لوHZس�KكKة، هناك ٔ�س<باب احلاكمة، ه 
  . كذß املهين

اح\ا Óلكمتو اYٓن Mىل ٕاطالق خطة، ال �ل�س<بة �لقرب يف 
املس<تع¥الت، وال �ل�س<بة �لمراكز احلرضية، ولكن، الس<يد الوز�ر، ٔ=�د 
ٔ�بناء العامل القروي، الطامة الكربى يه يف املناطق النائية، ويه اليت Óكون 

ورا، و�لتايل ٕاذا قدر لشخص فهيا حوادث السري يف الطرقات �ٔكرث حض
ٔ�ن ¤سعف يف ت8 الظروف الصعبة ووصل ٕاىل املس�شفKات اليت ±شكو 
من ق^ اYٔطر والوسائل �لتدyل، ٕاذا مل نتلكم عن م\عديم الضمري ا�Ëن ال 

 .يتواZدون يف Mني املاكن
ٕاذن، ٔ�ماممك مسا�ة برية من العمل، مسا�ة برية من الرضب بعصا 

قاذ هذه اYٔرواح، واليت حتصد yرية ٔ�بناء هذا الوطن، من �ديد من Z�ٔل ٕان
من ٔ�طر ومواطنني Òش<يطني يف ش<ىت اGاالت وإالحصائيات تتلكم، 
و�لتايل ابغينا Òشوفو، الس<يد الوز�ر، ٔ�ن خنرج من yانة الترصحيات 

�زال حباكمة وiشدة و�لك مسؤولية إ واخلطط ٕاىل التعاون من Z�ٔل 
، Mىل ٔ�ن نقول ٔ�ننا لن الرمق املهول امن هذٕالسرتاتيجية من Z�ٔل التخفKف 

  .نصل ٕاىل الكامل، ولكن البد ٔ�ن نبد�ٔ 
  .وشكرا

        ::::الس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسة
  . شكرا الس<يد املس�شار احملرتم

  .اللكمة لمك، الس<يد الوز�ر، �لرد Mىل التعقKب

        ::::الس<يد وز�ر الصáةالس<يد وز�ر الصáةالس<يد وز�ر الصáةالس<يد وز�ر الصáة
، Óهيم حوادث السري اخلطرية، ما %83ال �ري الرمق ا�يل ذرتو ٔ�� 

Óهيمش ٔ�ي �ادثة سري، هذي النقطة اYٔوىل، النقطة الثانية اح\ا مkفقني، 
ٔ�� قلت ß هاذ الرب�مج اïطط الوطين قدم\اه ٔ�مام صاحب اجلال� يوم 

، يعين يف ظرف س<نة ما عسا� ٔ�ن نعمل؟ واش ابغينا 2013مارس  5
رضي، نبدلو لكيش؟ الفوارق والهفوات والتفاو4ت بني العاملني القروي واحل

هذا ما يش �ري مشلك دÉل حوادث السري، هذا مشلك دÉل قطاع 
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الصáة 5لك، دامئا تن�\اقشو داyل هاذ ق�ة الربملان، ٔ�� تنظن خص اشوية 
  . الوقت

ٔ�� Zد مkفاءل وZد مقkنع ٔ�ن اYٔجرٔ�ة والتفعيل خصها الوقت، والوقت 
ة، راه ما يش مشلك ٕاماكنيات، ٔ�موال، ولكن مشلك Óكو�ن، مشلك رؤي

مشلك نظام ت�س<يقي واتصااليت بني مجيع املتدyلني، بني القطاع العام، 
  .القطاع اخلاص، الوقاية املدنية، هاذ اليش لكيش خص جيي تدرجييا

  .شكرا الس<يد املس�شار احملرتم

        ::::الس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسة
  .شكرا، ؤ�شكر الس<يد الوز�ر Mىل مسامهته القمية معنا يف هاته اجللسة

 السؤال املوZه ٕاىل الس<يد وز�ر العدل واحلرÉت، ون�kقل اYٓن ٕاىل
اللكمة �Yٔد السادة املس�شار�ن . وموضوMه التدابري املتÌدة حملاربة الرشوة

  .من الفريق الفKدرايل لتقدمي السؤال
  .تفضل الس<يد املس�شار

  :املس�شار الس<يد محمد لشكراملس�شار الس<يد محمد لشكراملس�شار الس<يد محمد لشكراملس�شار الس<يد محمد لشكر
  .شكرا الس<يد الرئHس

  السادة الوزراء،
  �شار�ن،الس<يدتني والسادة املس 

رمغ اجلهود اليت يقوم هبا املغرب يف جمال ختليق احلياة العامة وحماربة 
الرشوة والتصدي Yٔفعال الفساد، فٕان مؤرشات الرشوة يف تفامق، مما جيعل 

  .بالد� ت¸kعد عن حتقKق ٔ�هداف االتفاقKة اYٔممية ملاكحفة الفساد
  شوة والفساد؟ßË، ما يه إالجراءات والتدابري املتÌذة حملاربة الر 

  .شكرا الس<يد الرئHس

        ::::الس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة لمك الس<يد الوز�ر

        ::::الس<يد املصطفالس<يد املصطفالس<يد املصطفالس<يد املصطفىىىى الرمKد، وز�ر العدل واحلرÉت الرمKد، وز�ر العدل واحلرÉت الرمKد، وز�ر العدل واحلرÉت الرمKد، وز�ر العدل واحلرÉت
  .iسم هللا الرمحن الرحمي

  الس<يد املس�شار، 
�ل�س<بة لسؤالمك يف صيغته املكkوبة فهو مkوZه ٕاىل إالجراءات 

العدل من yاللها ٔ�ن ±ش<تغل يف ٕاطار وإالسرتاتيجية اليت حتاول وزارة 
  .حماربة الفساد

ال بpٔس ٔ�ن ٔ�قول بpٔن موضوع الفساد والرشوة يه من املواضيع املزم\ة 
اخلطرية اليت ي��غي ٔ�ن نواâها، نواâها حكومة و�رملا� ومواطنني، ؤ�عتقد 
بpٔن دور املواطن يف هذا الباب �امس، وßË ما فkئنا Òشجع املواطنني من 

تبليغ عن الرشوة، ومىت اكن هناك مواطنني يتحملون مسؤوليهتم Z�ٔل ال 
دامئا النتاجئ تؤدي ٕاىل ضبط اYٔشÌاص ا�Ëن يقومون مبÌالفة القانون، 

و�ٓخرمه خشص يف م\طقة من م\اطق الغرب، حبيث مقاول بلغ فاكن هناك 
  .ضبط �لáا� �لتل¸س

نون حامية هناÉ ٔ�شري ٕاىل ٔ�ن عند� قانون حامية املبلغني، ولكن قا
املبلغني ال حيمي ٕاال الشخص اËي يبلغ السلطات العمومKة ولHس الشخص 

  .يقوم �لتبليغ بطريقة ٔ�خرى �ري طريقة تبليغ السلطات العمومKةاËي 
وزارة العدل واحلرÉت تؤكد Mىل ٔ�مهية دورها يف حماربة الرشوة، 

جرامئ الرشوة، وßË عند� ٔ�قسام مkخصصة يف اجلرامئ املالية، وطبعا فهيا 
  .يف لك من اQار البيضاء، الر�ط، مرا5ش وفاس

اYٓن، وقد س<بق يل ٔ�ن M�ٔلنت عن ذß، حنن بصدد ٕاÒشاء ٔ�و تpٔسHس 
مع اجلهات اïتصة يف اQاyلية رشطة قضائية âوية Mىل هاذ املس<توÉت 
اYٔربع، Òش<تغل Mىل تpٔهيل القضاة سواء قضاة التحقKق ٔ�و القضاء اجلالس ٔ�و 

ء الواقف يف هذا الباب Yٔنه ي��غي ٔ�ن �كون تpٔهيل yاص، لك\نا ال القضا
نعمتد فقط ذß، حبيث ٔ�ننا اYٓن Òش<تغل Mىل تفعيل التوصية املهمة اليت 

Zاء هبا مKثاق ٕاصالح م\ظومة العدا� واملرتبطة �yYٔذ بعني µعتبار ٕان 
عين اقkىض اYٔمر مظاهر الرثاء اليت ال ت�\اسب مع اyQل املرشوع �لم

  .�Yٔمر
هاذ التوصية اYٓن ا�يل ابدينا فهيا يف Mالقة اGلس اMYٔىل �لقضاء 
�لقضاة، هناك ٔ�يضا توZه �ش ٔ�ننا نعمموها Mىل مجيع املواطنني، ولو 

  .معمناها س<تكون مدyال جKدا و�اسام يف حماربة الرشوة
ٔ�ضف ٕاىل ذß ٔ�ننا يف وزارة العدل واحلرÉت Òش<تغل Mىل مرشوع، 

رشوع هو ٔ�ن �كون هناك وا�د الوص^ ٕاشهارية من yاللها نثري هاذ امل 
  . ان��اه املواطنني ٕاىل وجوب التبليغ عن طريق رمق هاتفي معني

ٕاذن يه ٕاجراءات Mديدة، ولك\ين ونظرا لضيق الوقت ٔ�كتفي بذر 
  . هذه، لكها Óرنو ٕاىل حماربة الفساد، وyاصة م\ه الرشوة

  .وشكرا

        ::::الس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسة
   .شكرا

  .اللكمة �Yٔد السادة املس�شار�ن، تفضل يف ٕاطار التعقKب

        ::::املس�شار الس<يد محمد دعيدMةاملس�شار الس<يد محمد دعيدMةاملس�شار الس<يد محمد دعيدMةاملس�شار الس<يد محمد دعيدMة
  .شكرا الس<يد الرئHس

  الس<يد الوز�ر،
احلكومة احلالية جعلت من شعار حماربة الفساد والرشوة ميكن نقول 
شعار الرئHيس واYٔمه، ٕاال ٔ�نه لٔ�سف املغرب يف عوض ٔ�نه تقلص م\و 

د ان�رش، واليوم اك�ن وا�د العدد نتاع التقار�ر اQولية الرشوة والفساد زا
رتب Mىل املس<توى اQويل،  3ؤ�يضا حىت مؤسسات وطنية، فاملغرب فقد 

، احkل املغرب 2013يف  91ٕاىل املرتبة  2012س<نة  88انتقل من املرتبة 
ب�، ويف  21من بني  9يف م\طقة الرشق اYٔوسط وشامل ٕافريقKا املرتبة 



 2014 �ريلدورة �ٔ  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

6 

 )م 2014 يوليوز 22( ه 1435 رمضان 24

، وZاء مس<بوقا يف هذا الرتتHب Mىل 54من ٔ�صل  k17ل املرتبة ٕافريقKا اح 
، الرٔ�س اYٔخرض، الشHسل، روندا، مبعىن ميل ببو±سوا�وZه اخلصوص 

كنقارنوه مع وا�د العدد نتاع اQول، املس<توى نتاع التقدم، املس<توى نتاع 
. ا«منو، ولكن Mىل مس<توى الفساد والرشوة املغرب يزنل QرZات مkدنية

ب� خضعت Qراسة املنتدى µقkصادي  M148ىل  77املرتبة احkل 
اكن  2013ويف  2014، س<نة 7نقطة Mىل  4,1العاملي، بن�K¥ة حصل Mىل 

دو�، واعتربت الرشوة يف  144من ٔ�صل  70املغرب قد احkل ٔ�يضا الرتبة 
س¸ب �ٓخر  16هذه اQراسة الس¸ب الثاين من حKث ٔ�مهية التpٔثري من بني 

لتنافس<ية µقkصادية، والرشوة تpٔيت بعد Mدم فعالية حتد من شpٔن ا
  .البريوقراطية
ßب �ل�س<بة �لمغرب هو جتس<يد �ٓخر �للكفة  ،وبذHٕان مس<توى الرتت

µقkصادية �لرشوة، فالرشوة اليوم مل يعد لها فقط تpٔثري Mىل املس<توى 
الس<يايس، µجÜعي، بل ٔ�يضا ٔ�صبحت لها تpٔثري Mىل املس<توى 

  .µقkصادي
  لس<يد الوز�ر، ا

تتقول لنا بpٔنه خص املواطنني يبلغوا وكنحميومه، ولكن املواطنني ا�يل 
Óميش<يو ل�ٓلية نتاع التبليغ ا�يل اكينة، نعطي منوذج موظف من املوظفني 

ا�يل معروف اليوم ف, خيص ملف الفساد وملف تبادل املنافع ما بني 
ها هو يف احملامكة، واش  الوز�ر احلايل والس<يد اخلز�ن العام، وا�يل اليوم

هباذ املامرسات ك�شجعوا الناس يبلغوا Mىل الرشوة؟ �لعكس، ممارسة 
احلكومة اليوم كتÌيل املواطنني ما يبلغوش Mىل الرشوة، وهاذ اليش 

  .اMالش ارتفعت وارتفع الفساد

        ::::الس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسة
  . شكرا

  .ثوان Yٔنك اس<هتلكت الوقت يف إالZابة 10تفضل يف 

        ::::وز�ر العدل واحلرÉتوز�ر العدل واحلرÉتوز�ر العدل واحلرÉتوز�ر العدل واحلرÉتالس<يد الس<يد الس<يد الس<يد 
ٔ��، الس<يد املس�شار، ٔ�عرف هذاك امللف جKدا، هذاك املوظف ما 
يقولش بpٔنه هو بلغ، اMالش كتجي كتقول هو يبلغ؟ هو ٔ�مام احملمكة ؤ�مام 
. الرشطة يقول ß ٔ�� ما مق�ش هباذ اليش، وكنجيو نقولو ٔ�نه قام هباذ اليش

ة املبلغني والشهود حOK يمت تبليغ ٔ�� ٔ�قول ß من الناحKة القانونية حامي
السلطات العمومKة، وٕاىل اكن هناك تدحرج يف الرتبة نعم احلكومة 
مسؤو�، ال �هترب من مسؤولي�\ا، ولكن املسوؤلية واش حىت اح\ا 

  .كربملانيني ومكواطنني ما مسؤولي�ش؟ امجليع مسؤول، امجليع مسؤول

        ::::الس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسة
هت¾ى الوقت، وÒشكر الس<يد الوز�ر Mىل شكرا الس<يد الوز�ر، ا� 

  . مسامهته القمية معنا يف هاته اجللسة
واYٓن ن�kقل ٕاىل السؤال املوZه ٕاىل الس<يد وز�ر الش<باب والرÉضة، 

اللكمة . وموضوMه تقKمي جتربة ٕا�داث املالعب سوس<يو رÉضية �لقرب
  .�Yٔد السادة املس�شار�ن من الفريق احلريك لتقدمي السؤال

        ::::ر الس<يد موالي اYٔمني طييب Mلوير الس<يد موالي اYٔمني طييب Mلوير الس<يد موالي اYٔمني طييب Mلوير الس<يد موالي اYٔمني طييب Mلوياملس�شااملس�شااملس�شااملس�شا
  شكرا،

  .iسم هللا الرمحن الرحمي
  .شكرا الس<يد الرئHس

  السادة الوزراء،
  الس<يدات والسادة الربملانيني احملرتمني،

  احلضور الكرمي،
  : السؤال دÉلنا يف الفريق احلريك هو اكلتايل

 عرف املغرب م\ذ احلكومات السابقة جتربة فريدة ومنوذجKة، جتلت يف
ٕا�داث املالعب السوس<يو رÉضية �لقرب iرشاكة بني وزارة الش<ب�Hة 
والرÉضة وامجلاMات احمللية، وم\ذ جميئمك Mىل رٔ�س هذه الوزارة عززمت هذه 

  . التجربة ورفعمت من وتريهتا
  :بناء Mليه، Òسائلمك، الس<يد الوز�ر، عن ما ييل

  قرب؟ ما هو تقKميمك لتجربة ٕا�داث املالعب السوس<يو رÉضية �ل
7نيا، ما يه �ٓفاق تعممي التجربة Mىل خمتلف امجلاMات القروية واحلرضية 
�ملغرب، خصوصا وحنن، الس<يد الوز�ر احملرتم، ٔ�ن بعض امجلاMات احمللية 
تعاين اخلصاص يف املوارد املالية، و�لتايل يتعذر Mلهيا اQخول مع وزارÓمك 

  يف رشاكة ٕالجناز هذه املالعب؟ 
  .وشكرا

        ::::رئHس اجللسةرئHس اجللسةرئHس اجللسةرئHس اجللسةالس<يد الس<يد الس<يد الس<يد 
  . شكرا

  .تفضل الس<يد الوز�ر يف ٕاطار إالZابة عن السؤال

        ::::الس<يد محمد والز�ن، وز�ر الش<باب والرÉضةالس<يد محمد والز�ن، وز�ر الش<باب والرÉضةالس<يد محمد والز�ن، وز�ر الش<باب والرÉضةالس<يد محمد والز�ن، وز�ر الش<باب والرÉضة
  .شكرا الس<يد الرئHس

  الس<يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
بداية، Òشكر الس<يد املس�شار احملرتم Mىل اهÜمه برب�مج ٕا�داث 

Ëضية �لقرب اÉوراش اليت اخنرطت املراكز السوس<يو رYٔي يعد من ٔ�مه ا
  .فهيا الوزارة طبعا لتعممي الب�Kة التحتية الرÉضية ببالد�

ٔ�يد ٔ�ن هاذ الرب�مج دÉل املالعب دÉل القرب هو اكن �ر�مج يعين 
ن¸Kل وطموح، اكن يتوQ القرب، يعين تقريب هاذ الفضاءات الرÉضية 

ٔ�و احلرضية ٔ�و حىت اجلبلية، رمغ  �لساكنة، سواء اكنوا يف املناطق القروية
صعوبة التضار¤س ٔ�حKا�، وهذا �ادي �رجعنا ملوضوع �ٓخر �ادي حييلنا 

  .Mىل موضوع دÉل العقار ا�يل هو املوضوع اYٔسايس
�ش �رجعو �لتجربة، التجرية Zد Rمة، اليوم �اولنا نطوروها، ٔ�ش<نا 

يل هو اخلصاص يه نطوروها؟ �عتبار هاذ إالشاكل ا�يل مطروح اليوم ا�
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دÉل املوارد املالية Mىل مس<توى امجلاMات احمللية، Yٔن كندyلو معهم يف 
هاذ ، )type A( دÉل  )les CSP2(و رشاكة، احشال هاذي كنا كند�ر 

)type A ( لينا بــM ه  5يتقامKف ،ÉتريKه الاكفKرمه، فQل اÉاملليون د
  .هذي، فKه هذي

Mة دÉل الفضاءات اليوم ا�يل مايش ٔ�� �ل�س<بة يل اك�ن وا�د اGمو 
املليون دÉل اQرامه، و�لتايل كتويل حىت اللكفة  5البد ندyلها يف ذيك 

 urban(دÉلها Mالية �ل�س<بة �لجامMات احمللية، ٕاذن �ادي منش<يو لــ 
foot(،  يعجبين ٔ�س<يدي، راه قلهتا مايش خطرة مايش جوج، خصين ��ٔ

) l’asphalte(ال والو، والتريان غيكون بـ  )gazon(ٔ�� تريان ما اك�ن ال 
، ويلعبوا )Basket(، يلعبوا فKه )plusieurs tracés(�كونوا فKه  ،رطب
، ويلعبوا فKه حىت الت�س، هاذ اليش يف العوض �ش �ادي )hand(فKه 

وا�د يف هاذ احلجم ا�يل ) CSP(املليون دÉل اQرمه ن¸ين به  5يد�ر 
ٔ�س<يدي حمطوطني هباذ احلجم هذا، ونعطي  �20ر اهرض� Mليه، نقدر ٔ�� ند

  .�لمواطنني يلعبوا
ٕاذن، ٔ�يد ٔ�ن هاذ إالشاكل ا�يل هو مطروح دÉل العقار، ولكن اح\ا 
Mاود 7ين خصنا �كونو اشوية م�ادر�ن و�كونو yالقني وجنهتدو �ش نلقاو 
 اYٔرضية، مايش �ري كنقولو عند� مشلك دÉل العقار و�ادي نوقفو، ونبداو

نتفرجو ونبقاو Òس<مترو يف الباكئية، ال، هنا خصنا نتعاونو Mىل هاذ اليش، 
 50؟ )urban foot(احشال يتقام هاذ ... م�ال ٔ�� يف هاذ اليش دÉل

ن، مليو 50املليون دÉل اQرمه ٕاىل  5ني هبطنا، من ام\مليون، وشوف 
مليون يش  20وامجلاMة ا�يل ما عندهاش �ادي تد�ر يش �ركة، وا�د 

ٔ�ن دامئا عندي املشلك، سلك\ا اجلرة، مع العمل  ونعاودوها، واح\ا�اZة 
وÉ��ٔ كنعاودها وهللا ¤شهد ٔ�نين ما معرين غنpٔكد Mلهيا �لشلك الاكيف، 

ابغيت فKه، Yٔنين  عندي مشلك دÉل العقار، ٔ�رجومك مث ٔ�رجومك Mاونوين
�ركز Mىل الربامج و�ركز Mىل التpٔطري، ولكن العقار غنكون ممنت لمك ٕاىل اكن 

  . âد ٔ��مك ±سهلوا Mلينا هاذ املشلك دÉيل
 .وشكرا

        ::::الس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة لمك الس<يد املس�شار

        ::::املس�شار الس<يد موالي اYٔمني طييب Mلوياملس�شار الس<يد موالي اYٔمني طييب Mلوياملس�شار الس<يد موالي اYٔمني طييب Mلوياملس�شار الس<يد موالي اYٔمني طييب Mلوي
قة ميكن القول ٔ��مك س¸مت يف احلقK. شكرا Mىل ٕايضا�اÓمك Mىل السؤال

الرهان Òس¸Kا من yالل معلمك Mىل الرفع من وترية ٕاجناز هاذ املالعب 
-سوس<يو رÉضية، ولكن اح\ا، الس<يد الوز�ر احملرتم، يف âة دÉل مك\اس

4فKاللت، اح\ا راه كتعرف ما عند�ش املشلك دÉل العقار، عند� طوال 
 ٔYمتيش موجودة اÓ ،دلت ويف وعرضا يف الراش<يديةKرض تبارك هللا، ويف م

                                                 
2 Centres Sportifs de Proximité  

  .الريصاين، ؤ�را ما تد�ر مالعب القرب
واح\ا راه اعطينا لمك ملفات وت�kظرو م\مك �ش جتاوبو� Mىل ذيك 
امللفات ا�يل اعطينامك دÉل امجلاMات دÉل الر¤ش ودÉل اليس Mاللني ودÉل 

ش هذيك جامMة بين امحد جسلامسة دÉل الريصاين، البد من التفكري الحقا
املنطقة دÉلنا ما فهياش هاذ املالعب دÉل القرب، والش<باب دÉلنا Óميكن 

  .لو ينحرف ويتعاطى ال قدر هللا �لمسائل اYٔخرى ا�يل ال حيمد عق�اها
Ëا، البد، الس<يد الوز�ر، �ش تنطلبو م\مك �ش توضعوا معنا وا�د 

Éل زاورة وال وكذß املنطقة حىت د.. الزÉرة �لمنطقة دÉلنا ف, خيص
ورزازات وال تنغري، هذاك اجلنوب لكو راه ما عند�ش املالعب دÉل 
القرب، ميكن عندمك هنا يف املدن الكربى، ولكن اح\ا يف املدن دÉلنا 
الراش<يدية ومKدلت وهذيك املدن راه yاصينا املالعب، والش<باب ا�يل 

تkHعاطاو ملسائل  تيعانو وما عندمهش فاش ميش<يو يلهيو الوقت دÉهلم، وËا
  . ٔ�خرى، والبد ما تتعاونوا معنا يف هاذ امللف هللا جياز�مك خبري

  .وشكرا الس<يد الوز�ر

        ::::الس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسة
  . شكرا لمك

  .اللكمة لمك، الس<يد الوز�ر، يف ٕاطار الرد Mىل التعقKب

        ::::الس<يد وز�ر الش<باب والرÉضةالس<يد وز�ر الش<باب والرÉضةالس<يد وز�ر الش<باب والرÉضةالس<يد وز�ر الش<باب والرÉضة
ان الس<يد املس�شار، ما ميكن ليا ٕاال �مثن الcم ا�يل Zا يعين Mىل لس

ٔ�� كنتفق �ري واكن �ادي نتفقو Mىل �اZة اخرى ٔ�� وÉك، طبعا فاش 
تنقولو اك�ن العقار، العقار ميكن فاش كنخرجو ك�شوفو اYٔرض، ٔ�رض هللا 

حKث يقول يل الش<باب واYٔرض موجودة .. واسعة، يجيب لنا هللا راه
ي وغت¸ين، ولكن ذاك ٕاذن، الناس يظنوا ٔ�نك �ري غتج. ٔ�صاحيب �ري ابين

  .ٕاخل... العقار دامئا تيخرجوا الناس ا�يل عندمه امللكKة
Mىل لك ا�يل ابغيت �ركز Mليه يه هاذ املسpٔ� دÉل فعال امشH\ا يف 
وا�د اGموMة دÉل اYٔوراش، هاذ امللفات ا�يل حتدثت Mلهيا، الس<يد 

انية حىت يه راه املس�شار، فعال اكينة، ولكن راه ابدينا كنتغلبو، يعين املزي 
Mىل قد احلال، يعين راه ابدينا كنوقعو، كنوقعو، اكينة حسن النية، واك�ن 
وا�د التلقائية، نقدر نقول ß بpٔن وا�د اGموMة دÉل امللفات ا�يل دوز� 
هاذ الس<نة هذي، نقدر نقول ß ٔ�ن عندي وا�د امللف نعرتف ß بpٔن 

ء هللا �ادي نعملو �ش ٕان شاء اك�ن وا�د العدد دÉل امللفات ا�يل ٕان شا
يه حنولو  )débloquer(يعين فاش تنقول ، )débloquer(هللا 

µ دات وخنيلوها ٕان شاء هللا يف س<نةÜ2015ع .  
  .وشكرا

        ::::الس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسة
  .شكرا، وÒشكر الس<يد الوز�ر Mىل مسامهته القمية معنا يف هاته اجللسة

س<يد وز�ر االتصال، وموضوMه واYٓن ن�kقل ٕاىل السؤال اYٔول موZه �ل 
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اللكمة �Yٔد السادة املس�شار�ن من . ٕاصالح املشهد إالMاليم يف املغرب
  .فريق التáالف µشرتايك لتقدمي السؤال

  .تفضل الس<يد املس�شار

        ::::املس�شار الس<يد عبد ا�لطيف ٔ�معواملس�شار الس<يد عبد ا�لطيف ٔ�معواملس�شار الس<يد عبد ا�لطيف ٔ�معواملس�شار الس<يد عبد ا�لطيف ٔ�معو
  .شكرا الس<يد الرئHس
  الس<يد الوز�ر احملرتم،

  السادة الوزراء،
ة عن مالحظات ٔ�و معاينات �ريد رٔ�ي احلكومة سؤايل س<يكون عبار 

  .حولها
املالحظة اYٔوىل ٔ�نه رمغ التقدم اËي ¤شهده املغرب يف جمال ال�رشيع 
واملامرسة يف جمال احلرÉت العامة وحقوق إالÒسان وقانون الصáافة، فٕان 
تقار�ر املنظامت والهيئات احمللية واQولية مازالت تصنف املغرب يف مراتب 

، هل لمك ٔ�ن توحضوا لنا س¸ب ذß دون وضع الشك حول هذه مkدنية
  التقار�ر؟

املسpٔ� الثانية، ٕاذا اكن الهدف اYٔسايس ٕالصالح املشهد إالMاليم هو 
بناء مغرب قوي ومÜسك م\فkح Mامليا وثقافKا Mىل التحوالت إالقلميية 

يب، فٕان ذß واQولية مع Óمثني الهوية املغربية والرفع من ٕاشعاع املنتوج املغر
لن يتpٔىت ٕاال �حلرص الشديد Mىل تقدمي اYٔخ�ار ومقارMة اYٔفاكر بطريقة 

 .موضوعية و�زهية يف ٕاطار ا�رتام Rنة الصáافة
مفا هو تقKميمك لوترية Mدد من إالجراءات اكعÜد دفاÓر التحمالت 

  ؟وµش<تغال Mىل العقود، و�ري ذß من إالجراء اليت رمبا �Qمك
الثة ٔ�و املالحظة الثانية هناك تقار�ر Óرصد العديد من التباطؤ املسpٔ� الث

M iالقة �ملشهد إالMاليم املغريب، واس<مترار التدين يف yدمة املرفق العام 
 التدينيف وسائل إالMالم العمومKة جبميع مكو�ته، مفا هو ٔ�س<باب هذا 

ا�يل  ٕالMالم املغريب،لوسائل السمعي البرصي وMدم الت¥اوب املراد مع 
  يطالب جوج رشاكت ٔ�و ثالثة؟

املسpٔ� الرابعة، إالصالح احلقKقي لٕالMالم يقkيض م\ا حتديد ٔ�ي ٕاMالم 
�ريده؟ هذا سؤال البد ٔ�ن جنيب عنه �لمغاربة وملغرب اYٔلفKة الثالثة، حنن 
يف �اZة ٕالMالم تعددي وم\فkح، مع هامش واسع من حرية إالMالم، 

يم املهين، يف وما هو الطريق ٕاىل ذß؟ ونطمح ٕاىل مؤسسة العمل إالMال
  مل Òسمع ٕاىل �د اYٓن ما هو الطريق ٕاىل حتقKق هذا املبتغى؟

املسpٔ� اخلامسة، ٕان مرشوع اجلهوية والنقاش اQاkر حول مس<ت¥دات 
اQس<تور وماكنة اجلهة داyل البناء املؤسسايت، جيعلنا نطرح ٕاشاكلية 

اركة، يف تتصورون حتقKق هذا إالMالم اجلهوي ودوره يف تقوية حق املش
  املبتغى وهذا املطمح؟

سادسا وy�ٔريا، ٕان �روز جممتع قوي وحصافة مس<تق^ جريئة اyرتقت 
هوامش مل �كن جيرٔ� ٔ��د Mىل µقرتاب مهنا سابقا، تدعو� ٕاىل طرح 

ٕاشاكلية تدبري إالMالم امجلعوي وطر�ه، كام ٔ�ن µنتقال اQميقراطي يطرح 
Éجوهر µلينا سؤM �ٔpافة إاللكرتونية، ويطرح مسáحول �دود الص 

�دود احلرÉت الصحفKة يف هذا اGال، و�دود µس<تقاللية كذYٔ ،ßن 
هناك ٕاشاكل، واËي �ريده لصáافkنا، ؤ�نمت ±سهرون Mىل ورش خضم، 
M�ٔلنمت مؤخرا Mىل رشوع مسودة قانون الصáافة، و�متىن ٔ�ن تفKدو� حول 

  .هتا Mليمكهاته املعاينات اليت رسد
  .وشكرا

        ::::الس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة لمك الس<يد الوز�ر

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

  .ٔ�شكر الس<يد املس�شار Mىل مجموع اYٔس<ئ^ اليت طرmا
معاجلة  ٔ�وال قضية الصáافة إاللكرتونية، حنن نتقدم تدرجييا يف

إالشاكالت املرتبطة هبا، ٔ�ول يشء حتقق هو Mµرتاف القانوين هبا، وهذا 
  .يؤسس لتق\ني هذا اGال

7نيا، مرشوع مدونة الصáافة وال�رش بpٔجزاهئا الثالثة يه بيد املهنيني، 
مت اجلواب Mىل اجلزء اYٔول والثاين، وهو اYٓن موضوع دراسة من Z�ٔل ٔ�ن 

  .ادقةيمت اس<تكامل مسطرة املص
مث 7نيا املرشوع الثاين حنن ن�kظر املالحظات واملقرت�ات، وهو 
مرشوع وطين، وجيسد iشلك بري الطمو�ات اليت ن�kظرها، وM�ٔد مبقاربة 

  .±شارية واسعة
العنرص الثالث وهيم دفرت التحمالت Mىل املس<توى السمعي البرصي، 

ß ٔ�مور حتققت، لغاية اليوم نتقدم خطوة خطوة يف تزنيل املقkضيات، هنا
ٔ�قصد م�ال الربامج الس<ياس<ية اليت مت رفع وتريهتا، انعكس ذM ßىل Óراجع 
مشاهدة املغاربة �لق\وات إالخ�ارية اYٔج\بية، ويف نفس الوقت تعزز حضور 
املعارضة، تقريبا املعارضة يف الربامج الس<ياس<ية تضاعف حضورها �ملقارنة 

ساMة، يف  85اكنت  M ،2011ىل مس<توى الساMات يف 2011مع س<نة 
  .ساMة 160ساMة ٔ�و اكن يف �دود  160جتاوز اYٔمر  2013

7نيا، ٔ�يضا يف جمال دفرت التحمالت مت ٕارساء نظام طلبات العروض، 
رشكة ا�يل اس<تافدت من هاذ النظام، نواZه ٕاشاكلية  40لغاية اليوم 

رح هذه µحkاكر، ولهذا ٔ�� كنتفهم املطالب دÉل رشاكت إالنتاج اليت تط
القضية، ووâت مراس^ �لرشكة الوطنية لٕالذاMة والتلفزة Mىل ٔ�ساس ٔ�ن 
يمت ٕاقرار مقkىض ميكن املقاوالت الصغرى واملتوسطة من حصة، 
واملقاوالت Zد الصغرية �ش ما يبقاش عند� µحkاكر وفقا ��س<تور 

  .م\ه 36وyاصة الفصل 
مالت، يه ما يتعلق �رفع ٔ�يضا النقطة الثالثة عند� يف تزنيل دفرت التح
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جودة اخلدمة العمومKة، هناß جمهود يبذل yاصة Mىل مس<توى إالنتاج 
اQاyيل وبعض رشاكت إالنتاج Mىل املس<توى اخلارp، لكن لغاية اليوم مل 
نصل ٕاىل املس<توى املطلوب رمغ اGهود املايل µس<تq\ايئ، املعطيات اليت 

ا، بعضها مkقادم يعود «هناية الس<نة يقع الرتوجي لها يف بعض املنا�ر �الي
املناقشة ٔ�ن �ٓيت املاضية، وبعضها �ري حصيح، ؤ�� هنا فضلت مبناس<بة 

ؤ�سمل رئHس جملس املس�شار�ن Òسخ قرارات التحويالت املالية حىت ٔ�هن¾ي 
مليون درمه خرجت من صندوق ا«هنوض �ملشهد  343هذا اجلدل، 

ذاMة والتلفزة، جزء مهنا نؤدي به السمعي البرصي لفائدة الرشكة الوطنية لالٕ 
اQيون السابقة ا�يل اكنت ق�ل جميء احلكومة، وجزء مهنا ٔ�دينا به نقل ٔ=س 
ٕافريقKا، وجزء مهنا الزتم\ا بpٔدائه رمغ Óراجع مداخKل الرمس iس¸ب دمع 

  .الف>ات الفقرية، وهذه يه القرارات اكم^ سpٔسلمها
ذاMة والتلفزة من وزارة مجموع ما اس<تفادت م\ه الرشكة الوطنية لالٕ 

مليار درمه، ولٔ�سف  2,9االتصال ومن الصندوق ومن وزارة املالية بلغ 
  .يقع Óروجي معطيات ٕاما مkقادمة ٔ�و �ري حصيáة

  .والسالم Mليمك ورمحة هللا
  .وك�سمل Òسخ القرارات �لس<يد الرئHس

        ::::الس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسة
  . شكرا

  .ل التعقKبما ابقاش عندمك الوقت دÉ ،الس<يد املس�شار
واYٓن ن�kقل ٕاىل السؤال الثاين، موضوMه طلب حق الرد Mىل مغالطات 

اللكمة �Yٔد السادة املس�شار�ن من الفريق  "Medi1 TV"بqهتا 
  .µشرتايك لتقدمي السؤال، تفضيل الس<يدة املس�شارة

        : : : : املس�شارة الس<يدة لطيفة الزيوايناملس�شارة الس<يدة لطيفة الزيوايناملس�شارة الس<يدة لطيفة الزيوايناملس�شارة الس<يدة لطيفة الزيواين
 Medi1"يت بqهتا ق\اة قد 4بعت �س<تغراب ٕا�دى احللقات التلفزية ال

TV"  ة املقاب^ املهمة اليت  "املا±ش"حتديدا �ر�مج¥Kيف ٕاطار موابهتا لن�
ٓ جرت ٔ�طوارها مبلعب �ٓسفي بني فريق الرZاء البيضاوي ؤ�وملبيك  سفي، �

وذß نظرا �لترصحيات والتعابري املاسة مبدينة �ٓسفي العريقة ومبشاعر ساكهنا 
روح رÉضية وبفر�ة Mارمة ن�K¥ة النتصار فريق ا�Ëن احkضنوا هذه املقاب^ �

  ."ٔ�وملبيك �ٓسفي"مدي�هتم 
ذß، الس<يد الوز�ر، ٔ�ن بعض املتدyلني يف الرب�مج التلفزيوين 
املذور خرجوا عن �دود ا�لياقة وا�لباقة �ني وصفهم GرÉت هذه املقاب^ 

ق الكربى، الرÉضية املهمة، ووصفوا �ري ما مرة ملعب �ٓسفي بpٔنه مقربة �لفر 
وهو الوصف اËي اس<تغربنا i واس�\كرته فعاليات املدينة وساكهنا ملا فKه 

ؤ�يضا iساكنة  "ٔ�وملبيك �ٓسفي"من مس مزدوج مبلعب املدينة وبفريق 
  .املدينة

وMليه، فٕاننا Òسائلمك، الس<يد الوز�ر، عن مدى مkابعتمك ملا يذاع وي¸ث 
املواطنني ؤ�ذواقهم ورموزمه  يف ق\واتنا العمومKة، ومدى ا�رتاRا ملشاعر

  احمللية؟
وما هو إالجراء اËي س<تقومون به «متكKننا من حق التوضيح والرد 

  Mىل هذه الترصحيات املاسة مبشاعر�؟
  .وشكرا الس<يد الوز�ر

        ::::الس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة لمك الس<يد الوز�ر

        ::::الس<يد وز�ر االتصال، الناطق الرالس<يد وز�ر االتصال، الناطق الرالس<يد وز�ر االتصال، الناطق الرالس<يد وز�ر االتصال، الناطق الرمسمسمسمسي �ي �ي �ي �مسمسمسمس احلكومة احلكومة احلكومة احلكومة
  . الرمحن الرحميiسم هللا

Yٔن يف ذß مس �كرامة مواطنات .. ٔ�ول رد هو ٔ�نين ٔ�عتذر نيابة Mىل
ومواطنني بغض النظر عن املسؤولية عن ذß، لكن املسؤولية احلكومKة 

  .تلزمين ٕازاء �دث من هذا النوع ٔ�ن اعتذر Yٔنه فعال يف ذß مس
� Mىل الهيئة النقطة الثانية ويه ٔ�ن ٕان اكنت املسطرة املرتبطة �ٕال�ا

العليا لالتصال السمعي البرصي ±س<تلزم ٔ�ن Óكون مجعية ذات م\فعة Mامة 
ٔ�و حزب ٔ�و نقابة فٕان هناß جلنة اyYٔالقKات، ولهذا ٔ�� ٔ�جشع املواطنني 
واملواطنات ٔ�ي ٕاشاكل يثار خبصوص تطبيق دفاÓر التحمالت سواء اكنت 

السمعي البرصي ٔ�و  yاصة ٔ�و Mامة، فٕاما ا�لجوء �لهيئة العليا لالتصال
  .ا�لجوء ٕاىل جلان اyYٔالقKات املوجودة داyل الرشكة

ؤ�� خشصيا عندما تعرضت احلكومة لنفس املشلك يف ٕا�دى 
الروبورZ4ات إالخ�ارية مقت �لتوZه ٕاىل جلنة اyYٔالقKات، وعندما ٔ��ال 
Mيل الس<يد املندوب العام ٕالدارة السجون وٕاMادة إالدماج مشلك ٔ��د 

اËي تعرض �لمس �كرامkه يف ٔ��د الربامج، مقت ٕ��ا� اYٔمر السجناء 
Mىل جلنة اyYٔالقKات من Z�ٔل اختاذ القرارات، وهذا هو ا«منوذج 
اQميقراطي اËي ال يؤدي بنا ٕاىل الوصاية والتحمك يف إالMالم، ولكن يف 
نفس الوقت يؤدي بنا ٕاىل ا�رتام y�ٔالقKات املهنة وا�رتام القواMد املنظمة 

  .مل إالMاليم�لع
  .وشكرا

        ::::الس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة لمك، الس<يدة املس�شارة، يف ٕاطار التعقKب

        ::::املس�شارة الس<يدة لطيفة الزيوايناملس�شارة الس<يدة لطيفة الزيوايناملس�شارة الس<يدة لطيفة الزيوايناملس�شارة الس<يدة لطيفة الزيواين
يف احلقKقة اخkرصمت Mيل الطريق، وك�شكرومك Mىل هاذ µعتذار 
املوZه �لساكنة دÉل �ٓسفي، ولكن فقط ٔ�� ابغيت �ري نذر Yٔن اYٔش<ياء 

قالت كثرية، ٕاسطبل �لهبامئ، مقربة �لفرق الكربى، ٕاىل �ري ذß، اكن ا�يل ت
من املفروض من هاذ الرب�مج ٔ�نه يوZه السؤال م�ال �لحكومة �لقطاع 

عند�ش ملعب م�ال احبال اQار البيضاء، واش الويص، اMالش اح\ا ما 
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اح\ا مسؤولني Mليه؟ اMالش اك�ن ٕاقصاء دÉل هاذ املدينة من Mدد من 
ïي اكن يطرح اËططات إالسرتاتيجية الكربى؟ هذا هو السؤال ا.  

ٔ�� كرنحب �العتذار دÉلمك وماش<ية معمك يف نفس اخلط، ك�شكرمك 
يف �ر�مج ) 2M(ولكن كنذرمك، الس<يد الوز�ر، ٔ�نه س<بق Mاود 7ين لــ 

عينك مزيانك ٔ�ن اكنت وا�د املغالطات ا�يل مست قطاع اخلزف وراه 
د الوز�ر، وقلتو يل بpٔنه راه ما اك�ن حىت يش ٕاشاكل درت سؤال، الس<ي

اح\ا م�ش<بqني حبق الرد، الس<يد الوز�ر، وكنطلب م\ك ف, خيص ٔ�يضا 
  . قطاع اخلزف يمت إالنصاف دÉلو

  .وشكرا الس<يد الوز�ر

        ::::الس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة لمك، الس<يد الوز�ر، ٕاىل اك�ن يش تعقKب

        ::::اطق الراطق الراطق الراطق الرمسمسمسمسي �ي �ي �ي �مسمسمسمس احلكومة احلكومة احلكومة احلكومةالس<يد وز�ر االتصال، النالس<يد وز�ر االتصال، النالس<يد وز�ر االتصال، النالس<يد وز�ر االتصال، الن
ٔ�وال، ٔ�عتقد اكن الس<يد وز�ر الش<ب�Hة والرÉضة ٔ�ن جييب Mىل 
إالشاكل، واحلكومة يف ٕاطار توâها وهو توفري املالعب الرÉضية يف معوم 
م\اطق الرتاب الوطين، هذا توZه وطين واكينة ٕاماك�ت مربجمة وفق 

  .Zدو� زم\ية معينة
الق\اة الثانية ورح�ت �الس<ت¥ابة «متكني القضية الثانية مقت مبراس^ 

قطاع اخلزف Yٔنه فعال تعرض لٕالحجاف، والرشكة ق�لت ٕ�جيابية ٔ�ن تعمل 
  .Mىل ٕادراج حق التوضيح والرد

ٔ�� هنا ٔ�ؤكد Mىل قضية، جلن اyYٔالقKات يف لك اQول، وyاصة 
ميكن ) BBC(الت¥ارب اQميقراطية العريقة، ٕاىل اyذينا ا«منوذج دÉل 

مواطن يقدم لها وا�د الشاكية، واملواطن عندما يقدRا ا�لجنة كتكون �ل
ملزمة ٔ�ن تنظر يف املشلك، مايش يف من قدم املشلك؟ واش عندو 
الصفة؟ ال، املشلك ٕاذا اكن هناy ßلل، Mدم التوازن، Mدم اQقة، Mدم 

جية احلياد، ال�شهري، ا«متيزي العنرصي، ٔ�ن تتÌذ حكام وقرارا ملزما، هاذ املهن 
يه املهنجية اليت تؤدي ٕاىل ا�رتام اس<تقاللية إالMالم العمويم، ولكن يف 

كمتك\ا ٔ�ننا �كون إالMالم العمويم حمرتم لقواMد  -كام قلت سابقا-نفس الوقت 

  . اخلدمة العمومKة
  .وشكرا

        ::::الس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسة
شكرا الس<يد الوز�ر، Òشكر الس<يد الوز�ر Mىل مسامهته القمية معنا يف 

  . اجللسة هاته
واYٓن ن�kقل ٕاىل السؤال املوZه ٕاىل الس<يد وز�ر الثقافة حول تpٔهيل 

اللكمة �Yٔد السادة املس�شار�ن من فريق اYٔصا� . الرتاث الثقايف الوطين
   .واملعارصة لتقدمي السؤال

  .تفضل الس<يد املس�شار

        ::::املس�شار الس<يد Mابد شكKلاملس�شار الس<يد Mابد شكKلاملس�شار الس<يد Mابد شكKلاملس�شار الس<يد Mابد شكKل
  السادة الوزراء،

  ،الس<يدة والسادة املس�شار�ن
الس<يد الوز�ر، ¤شلك الرتاث الثقايف الوطين املادي والالمادي �ٓلية 
ووس<ي^ ٕالشعاع الثقافة املغربية، اYٔمر اËي يتطلب العناية هبذا امل8 

يف  -ال حما�-املشرتك �لمغاربة وٕاMادة تpٔهي| وصيانته، وهو ما سHسامه 
  .التمنية µقkصادية وµجÜعية لبالد�

ما يه التدابري اليت اختذهتا : Òسائلمك، الس<يد الوز�ر من هذا املنطلق،
  احلكومة لتpٔهيل الرتاث الثقايف الوطين؟ 

  .وشكرا مس<بقا

        ::::الس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة لمك الس<يد الوز�ر

        ::::الس<يد محمد اYٔمني الصبيحي، وز�ر الثقافةالس<يد محمد اYٔمني الصبيحي، وز�ر الثقافةالس<يد محمد اYٔمني الصبيحي، وز�ر الثقافةالس<يد محمد اYٔمني الصبيحي، وز�ر الثقافة
  .iسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Mىل ٔ�رشف املرسلني

  لس<يد الرئHس،ا
  الس<يدة والسادة املس�شار�ن،

�لفعل املغرب يتوفر Mىل Óراث ثقايف غين، مkنوع، ٔ�صيل، تHشمل 
معظم اYٔصناف الرتاثية، من Óراث مادي، من مدن عتيقة وقصور 

 �200ٓالف موقع ٔ�{ري وبناية 4رخيية،  10وقصبات و�ريها، ما يفوق Mىل 
ليد وتعبريات وف\ون الفرZة Óراث �ري مادي من تقا. لكم من اYٔسوار

املنزتهات الطبيعية  ،وRارات، ٕاىل �ٓخره، وحىت الرتاث الطبيعي والبHيئ
  .واحملميات، ٕاىل �ٓخره

الوضعية الراهنة �لرتاث الثقايف الوطين حتدق هبا مج^ من اïاطر 
وا«هتديدات، ٔ�وال هناك الهشاشة الطبيعية �لرتاث الوطين، هناك هشاشة، 

ادي i هشاشة طبيعية، هتدد �ند7ر هذا الرتاث، هناك حىت الرتاث امل
هناك  .ضعف الوعي �Yٔمهية µجÜعية وµقkصادية واحلرضية لهاذ الرتاث

  .ضعف املوارد املالية واملادية وال¸رشية اïصصة لتمثني وحامية هذا الرتاث
من هذا املنطلق، Òش<تغل، جنهتد يف وزارة الثقافة �ٕالماكنيات 

  : اضعة اليت نتوفر Mلهيا، من Z�ٔلاملتو 
ٔ�وال، القKام حبامية قانونية Yٔن ٔ�ساس<ية، Mرب ÓرتHب وتصنيف Mدد بري 
س<نوÉ من املواقع اYٔ{رية والبناÉت التارخيية، هذا فKه Zانب اعتباري، 

  ولكن كذß امحلاية احلقKقKة لهاذ البناÉت واملواقع؛
تعلمون ٔ�ننا نقوم . العمليات 7نيا، امحلاية املادية، نقوم مبجموMة من

�حلراسة ملعظم املواقع اYٔ{رية والبناÉت التارخيية يف املغرب حتت إالرشاف 
دÉل وزارة الثقافة، هذا تkHطلب م\ا وا�د املزيانية هائ^، نقوم ٕ��داث 

  .حمافظات Zديدة س<نوÉ وتعيني احملافظني محلاية هذه املواقع اYٔ{رية
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ر والتعريف هباذ املواقع اYٔ{رية، وتطو�ر البوابة نقوم �لتواصل وال�شو�
  .إاللكرتونية �لتعريف �لرتاث الثقايف

معلية دÉل اجلرد  2000نقوم بعملية اجلرد س<نوÉ، نقوم مبا يفوق Mىل 
) SIG3(دÉل العنارص الرتاثية، ٕاىل Zانب ٕا�داث نظام معلومايت جغرايف 

  .5عملية ممك^ لعملية اجلرد
اسا �لك ما هيم الرتممي وا«هتيئة، وهتيئة مجموMة املواقع نقوم كذß ؤ�س

مليون درمه لعملية الرتممي،  176اYٔ{رية، خنصص هاذ الس<نة ما يناهز 
هاذ . مليون درمه 50املتوسط يف العرش س<نوات اyYٔرية ما اكÒش تيفوق 

الس<نة، بفضل الس<ياسة µلتقائية دÉل احلكومة ما بني Mدة قطاMات، 
قاف، وزارة اQاyلية، وزارة س<ياسة املدينة، وزارة الثقافة، وزارة اYٔو 

  . مليون درمه �لقKام بعملية الرتممي 176ووزارات ٔ�خرى، متك\نا من تعبئة 
  .شكرا

        ::::الس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسة
  . ا�هت¾ى الوقت الس<يد الوز�ر

  .اللكمة لمك، الس<يد املس�شار، يف ٕاطار التعقKب

        ::::املس�شار الس<يد Mابد شكKلاملس�شار الس<يد Mابد شكKلاملس�شار الس<يد Mابد شكKلاملس�شار الس<يد Mابد شكKل
  لوز�ر، الس<يد ا

تقومون �لك�ري، لكن املهم ما تتقوموش به، هو الصيانة، وتتعرفوا �ٓ 
اليس، ٕايه الصيانة، الس<يد الوز�ر، وتتعرفوا، الس<يد الوز�ر، ٕاىل ما اكن�ش 
الصيانة ا�يل يه خصها Óكون م�سجمة ما بني الوزارات وما بني 

Üنµس<تورية، تتعرفوا هاذ اليش، غمتيش الهوية وQء ٕاىل املؤسسات ا
  .الوطن

انÜ ت�شوفوا بpٔن الشعر امىش، الغناء، .. راه هاذا يشء، راه هذا يشء
العيطة، ٕاىل امشkHو جلامع الف\ا �ادي تصHب اجلوطية، احللقة، هاذو 

  .ٔ�ش<ياء، راه مامعلتو فهيا حىت يش �اZة، الس<يد الوز�ر
تتحصيو، تتحصيو، ال، تتحصيو، هاذ اليش ا�يل تتعملوا، إالحصاء، 

لكن العمل، وت�kظر من اGمتع، واش ت��غي اGمتع املدين مييش هو yÉذ و 
السور دÉل مك\اس ويبدا تريممو، هذي راه الهوية دÉلنا، هذا راه التارخي 
دÉلنا، هذا راه يشء تkHالىش وÓمييش، راه اح\ا Óمنش<يو معه، وÓمتيش 

  . الهوية دÉلنا، وÓمتيش الوطنية دÉلنا
، نقولو هلم ما yلينا لمك حىت يش �اZة، Yٔنه الس<يد �ٓش نقولو لوالد�

الوز�ر قال لنا راه ما عندوش الفلوس وإالماكنيات ما اكيناش، واش ٔ�� 
 ،ßÉلهيا يف احلكومة دM الفلوس؟ انت ا�يل خصك تد�ر ß ا�يل غنجيب

  . وتدا�ز وجتبد �ش تعمل يش �اZة، الس<يد الوز�ر
يش �اZة ا�يل يه Rمة �لبالد،  ٔ�� يف حم8، ٕاىل ما قدي�ش نعمل

                                                 
3 Systèmes d’informations Géographiques 

Yٔنه هذا التارخي �ادي �كkب Mليك، هذا راه .. غنقول هلم هللا هينيمك، ٔ�� 
التارخي تيكkب Mليك، Yٔنه ما اس<تطعتHش حتتفظ �لهوية دÉل املغاربة، 
�Yٔش<ياء ا�يل داروها Zدود� ا�يل معلوها، اح\ا ما اس<تطعناش �ش �ري 

ش م\ك �ش ختلق، وال حتيص، تنقولو ß �ري اح\ا ما تنطلبو . نصونوها
  . صون ا�يل داروه اZYٔداد

  .وشكرا

        ::::الس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسة
  .ثواين، تفضل 10شكرا الس<يد الوز�ر، ما ابقاش عندك، 

        ::::الس<يد وز�ر الثقافةالس<يد وز�ر الثقافةالس<يد وز�ر الثقافةالس<يد وز�ر الثقافة
ٕاىل Zانب الس<ياسة القطاعية، هناك رضورة اسرتاتيجية وطنية مجلع 

احلكومKة من Z�ٔل ٕاسرتاتيجية ٕاماكنيات لك القطاMات احلكومKة و�ري 
معلية  100وطنية، اش<تغلنا Mىل هاذ إالسرتاتيجية، تتظن Mىل ما يفوق 

، اح\ا ت�ش<تغلو �ش 2020كتطلب وا�د جوج مليار دÉل اQرمه يف ٔ�فق 
جنمعوا هاذ إالماكنيات، واح\ا مkفقني معمك، هذا املس<تق�ل، لHس هناك 

اية دÉل التارخي دÉلنا، ٔ�� مkفق مس<تق�ل لهاذ الب� ملا حرصناش Mىل امحل
معك، هذا ٔ�مر رضوري، ولكن الوعي يف ٔ�مهية الرتاث Mاد وصل لهاذ 
البالد، ما كناش Óهنمتو �لرتاث دÉلنا، Mاد وصل، Mاد افهمنا مجيع اYٔمهية 

  .دÉل الرتاث دÉل بالد�

        ::::الس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسة
.. ا يف هاته اجللسةشكرا، Òشكر الس<يد الوز�ر Mىل مسامهته القمية معن

  .الس<يد املس�شار هللا خيليك
راه .. ن�kقل ٕاىل السؤال املوZه ٕاىل الس<يد الوز�ر املنتدب Qى وز�ر

Zاوب، راه شد السؤال، ال امسح يل الس<يد املس�شار، راه درت السؤال، 
ودرت التعقKب، واش نعطي جوج تعقKبات؟ هللا هيديك، ما اعطيتوش 

  .Kب وا�دجوج تعقKبات، رد Mىل تعق 
ن�kقل ٕاىل السؤال املوZه ٕاىل الس<يد الوز�ر املنتدب Qى وز�ر الصناMة 
والت¥ارة وµس�´ر وµقkصاد الرمقي امللكف �لت¥ارة اخلارجKة، حول 

  . ±شKHد معارض املنتوZات الوطنية �ملدن املغربية
راه ±ساهلنا �ٓش ابغيتو؟ .. هللا خيليك، ٔ�� ا�يل ك�سري، صايف، اللكمة

  .اللكمة �Yٔد املس�شار�ن من فريق التجمع الوطين لٔ�حرار لتقدمي السؤال

        ::::املس�شار الس<يد محمد املفKداملس�شار الس<يد محمد املفKداملس�شار الس<يد محمد املفKداملس�شار الس<يد محمد املفKد
  .شكرا الس<يد الرئHس

  الس<يدة والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
  الس<يد الوز�ر،

تعترب املعارض فضاءات Rمة �ل�س<بة �لمنتوZات الوطنية والتعريف هبا 
اج µقkصادي وyلق التنافس بني املقاوالت و±سويقها وyلق نوع من الرو
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من ال�س<يج  %95خصوصا الصغرى واملتوسطة واجلد صغرى اليت متثل 
وقد ٔ��نت م�ادرات املعارض، وطنيا وyارجKا، ٔ�مهيهتا . µقkصادي الوطين

نظرا ملا ختلقه من فرص التواصل وتبادل اخلربات و±شجيع املؤسسات 
  .العارضة

  الس<يد الوز�ر، 
وفر احلكومة Mىل س<ياسة يف هذا اGال Mىل مس<توى املدن هل تت

  املغربية الكربى يف ٔ�فق تعمميها Mىل ٔ��لبية املدن املغربية؟
  .وشكرا

        ::::الس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة لمك الس<يد الوز�ر

 الس<يد محمد عبو، الوز�ر املنتدب Qى وز�ر الصناMة والت¥ارة وµس�´رالس<يد محمد عبو، الوز�ر املنتدب Qى وز�ر الصناMة والت¥ارة وµس�´رالس<يد محمد عبو، الوز�ر املنتدب Qى وز�ر الصناMة والت¥ارة وµس�´رالس<يد محمد عبو، الوز�ر املنتدب Qى وز�ر الصناMة والت¥ارة وµس�´ر
  ::::لكف �لت¥ارة اخلارجKةلكف �لت¥ارة اخلارجKةلكف �لت¥ارة اخلارجKةلكف �لت¥ارة اخلارجKةوµقkصاد الروµقkصاد الروµقkصاد الروµقkصاد الرمقمقمقمقي، املي، املي، املي، امل

  .شكرا الس<يد الرئHس احملرتم
  الس<يدة والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

ٔ�ود يف البداية ٔ�ن ٔ�توZه �لشكر �لسادة املس�شار�ن احملرتمني عن فريق 
التجمع الوطين لٔ�حرار لطرmم هاذ السؤال املتعلق ب�شKHد معارض 

  .�لمنتوZات الوطنية �ملدن املغربية
بداية، البد من التpٔيد Mىل ٔ�مهية املعارض، يف ما Zاء يف عرض يف ال 

الس<يد املس�شار احملرتم، ٔ�ن هاذ املعارض تعترب فضاء Rم �لتعريف و�لرتوجي 
  .ول�سويق م\توZاتنا الوطنية

يف هاذ الس<ياق، كتعمل الوزارة امللكفة �لت¥ارة اخلارجKة Mرب 
نتوج الوطين ٕان Mىل املس<توى املؤسسات التابعة لها Mىل ±شجيع ±سويق امل 

اQويل، ٔ�ي اخلارp، من yالل تنظمي املشاركة املغربية يف مجموMة من 
 Maroc(املعارض اQولية من yالل املركز املغريب ٕالنعاش الصادرات 

Export( ارQب معارض اkالل مكy يل منyاQىل الصعيد اM ßوكذ ،
تظاهرة، ك�شمل  40ينظم س<نوÉ ٔ�كرث من  اËي) 4OFEC(البيضاء 

معارض قطاعية Rنية، ومعارض Mامة لفائدة املقاوالت الصغرى 
  .واملتوسطة، وكذا املقاوالت الصغرية Zدا

ويف هاذ إالطار، M�ٔدت الوزارة ٕاسرتاتيجية، وهاذ إالسرتاتيجية ÓرÓكز 
هتدف ٕاىل تطو�ر قطاع املعارض �ملغرب، Mىل ثالث دMامات ٔ�ساس<ية 

  : ويه اكلتايل
طو�ر الب�Kة التحتية الالزمة لتنظمي املعارض يف خمتلف املدن ٔ�وال، ت

  املغربية؛
7نيا، ٕاMادة النظر يف اجلانب التنظميي، مع اعÜد املعايري اQولية يف 
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  تنظمي املعارض، وكذا حتيني الرتسانة القانونية اخلاصة �ملعارض اQولية؛
Z ريا، دمع املقاوالت الصغرى واملتوسطة والصغريةy�ٔدا يف جمال و

  . الرتوجي والتذويب
ولتطو�ر الب�Kة التحتية لتنظمي املعارض يف خمتلف املدن املغربية، تب�ت 

  : هذه إالسرتاتيجية الرب�مج اYٓيت
 ٔ�لف مرت مربع؛  60توس<يع فضاءات العرض �Qار البيضاء ليصل ٕاىل  -
ٔ�لف مرت مربع، وقد مت  15ٕا�داث معرض اجلديدة Mىل مسا�ة  -

 بنائه؛الرشوع يف 
�ٓالف مرت مربع، وقد مت  5ٕا�داث معرض فاس Mىل مسا�ة  -

الرشوع يف بنائه ٕ�رشاف، ؤ�نمت تعلمون ذß، من غرفة الت¥ارة والصناMة 
 واخلدمات �جلهة؛

 ٔ�لف مرت مربع؛  20وٕا�داث معرض طن¥ة Mىل مسا�ة  -
�ٓالف مرت مربع، و�يق  5ٕا�داث معرض مرا5ش Mىل مسا�ة  -

ف مرت مربع حسب إالماكنيات µقkصادية للك �ٓال 5و 4اجلهات ما بني 
  .âة

وتزنيل لك مضامني إالسرتاتيجية سHمت Mىل املدى القريب ٕان شاء هللا 
ب�شاور وت�س<يق مع لك الفاMلني يف القطاع، وyاصة وزارة اQاyلية، وزارة 

الت¥ارة والصناMة وµس�´ر وµقkصاد الرمقي، وكذZ ßامعة غرف 
Mة واخلدمات �ملغرب، و�يق الرشاكء املهمتني بقطاع املعارضالت¥ارة والصنا .  

  .شكرا الس<يد الرئHس

        ::::الس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة �Yٔد السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعقKب

        ::::املس�شار الس<يد محمد املفKداملس�شار الس<يد محمد املفKداملس�شار الس<يد محمد املفKداملس�شار الس<يد محمد املفKد
  .شكرا الس<يد الرئHس

 مKةواQينا )�م �ري مسموع( ...وMىل جوا�مك  الوز�رشكرا الس<يد 
اليت زرعمتوها يف قطاع الت¥ارة اخلارجKة م\ذ ٔ�ن توليمت مسؤولية هذا 

  .القطاع
  الس<يد الوز�ر، 

ٔ�س<باب �زول هذا السؤال هو البحث عن ٕا�داث معارض قارة يف 
املدن الكربى، وMىل اخلصوص كام ذرمت مدينة فاس اليت ي¸ىن فهيا املعرض 

kسف يعرف فYٔدا، ومع اZ س<يطi شلك يعينi ور يف البناءولكن.  
الÜس<نا م\مك، الس<يد الوز�ر، هو التدyل من Z�ٔل ٕارساع هذا 
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إالجناز، Yٔنه املنتوج دÉل فاس خصو فني يتعرض، Yٔن فاس مايش �ري 
املنتوج دÉل فاس، راه من فاس حىت لوZدة ما اكي�ش معرض، املعرض 
ا�يل اك�ن، اك�ن يف مك\اس، ولكن مايش يف املس<توى ا�يل مطلوب 

  .س<بة �لجهتني جبوج�ل� 
ٕاذن، نلمتس م\مك، الس<يد الوز�ر، التدyل من Z�ٔل إالرساع دÉل هاذ 

مليون درمه �ري اكفKة �ش يت¸ىن معرض يف مس<توى  17إالجناز، Yٔنه 
  .طمو�ات مدينة فاس ٔ�و âة فاس بوملان

  الس<يد الوز�ر، 
نظممت مشكور�ن قاف^ التصد�ر، مشلت اكفة ٔ�حناء اململكة، ٔ�عطت 

 وامحلد ' Rمة وحرت املياه الراكدة يف هذا القطاع، كام ٔ��مك هيpٔمت نتاجئ
ورش، ابغينا �زيدو ورش �ٓخر دÉل  19مرشوع اس<تع¥ايل يتضمن 

  ...املعارض Yٔن
ٕاذن، الس<يد الوز�ر، املرشوع يعمتد ٔ�ساسا Mىل عنرص�ن ٔ�ساس<يني، 

�ة، حKث حنن مkفقون معك Mىل هاذ اYٔوراش ا�يل عرضتو يف جلنة الفال
  .املرجو م\مك، الس<يد الوز�ر، ٔ�ن Óكون املعارض من مضن هذه اYٔوراش

  .وشكرا الس<يد الوز�ر
        ::::الس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسة

  . شكرا
  .ثواين، تفضل 10

وµقkصاد وµقkصاد وµقkصاد وµقkصاد  الس<يد الوز�ر املنتدب Qى وز�ر الصناMة والت¥ارة وµس�´رالس<يد الوز�ر املنتدب Qى وز�ر الصناMة والت¥ارة وµس�´رالس<يد الوز�ر املنتدب Qى وز�ر الصناMة والت¥ارة وµس�´رالس<يد الوز�ر املنتدب Qى وز�ر الصناMة والت¥ارة وµس�´ر
  ::::الرالرالرالرمقمقمقمقي، امللكف �لت¥ارة اخلارجKةي، امللكف �لت¥ارة اخلارجKةي، امللكف �لت¥ارة اخلارجKةي، امللكف �لت¥ارة اخلارجKة
احملرتم Mىل ٔ�ن من بني التدابري املسطرة يف فقط نpٔكد �لس<يد املس�شار 

هذاك اïطط الوطين لتمنية املبادالت الت¥ارية، اك�ن موضوع دÉل 
املعارض، Yٔن ال ٔ��د جيادل يف ٔ�مهية هاذ املعارض واQور ا�يل كتلعبو ف, 

  . خيص احلركة µقkصادية Mىل الصعيد الوطين
  .شكرا الس<يد الرئHس

        ::::الس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسةالس<يد رئHس اجللسة
 Ò قلkىل مسامهته القمية معنا يف هاته اجللسة، ون�M شكر الس<يد الوز�ر

.اYٓن ٕاىل اجللسة اïصصة �ل�رشيع
  


