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   .رئFس اEلسل لثاينااخلليفة  ،فضييلمحمد الس>يد املس�شار : الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
ساعتان وٕاثنا عرشة دقIقة، ابتداءا من الساPة الرابعة واMقIقة  ::::التوقIتالتوقIتالتوقIتالتوقIت

  ال]نية والثالثني بعد الزوال 
  .قشة أ[س>ئa الشفهيةم_ا ::::^دول أ[عامل^دول أ[عامل^دول أ[عامل^دول أ[عامل

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

    ::::رئFس اجللسةرئFس اجللسةرئFس اجللسةرئFس اجللسة    ،،،،املس�شار الس>يد محمد فضييلاملس�شار الس>يد محمد فضييلاملس�شار الس>يد محمد فضييلاملس�شار الس>يد محمد فضييل
  .mسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Pىل ٔ�رشف املرسلني

  .mسم هللا، P�ٔلن عن افoتاح اجللسة
  حرضات السادة الوزراء احملرتمني،

  احملرتمني،الس>يدات والسادة املس�شار�ن 
من اMس>تور، ووفقا ملقoضيات القانون  100معال بtٔحاكم الفصل 

اMاzيل Eلس املس�شار�ن، خيصص اEلس هذه اجللسة ٔ[س>ئa السادة 
  .املس�شار�ن ؤ�جوبة احلكومة Pلهيا

ة يف ^دول ٔ�عامل هذه  وق�ل الرشوع يف تناول أ[س>ئa الشفهية املد̂ر
الوة الفاحتة �رحام Pىل فقIد اEلس اجللسة، ٔ�دعو اEلس املوقر لت

من الفريق �س>تقاليل، ا�ي وافoه املنية  الفقIد بومجعة الغدالالفقIد بومجعة الغدالالفقIد بومجعة الغدالالفقIد بومجعة الغدالاملس�شار 
يوم الثال4ء، سائلني هللا عز و^ل ٔ�ن يتغمده �رمحته و�رزق ٔ�ه� الصرب 

  .نَّا للّه وإِنَّـا إِلَيه راجِعونإِ .والسلوان

  :امجليع وقوفاامجليع وقوفاامجليع وقوفاامجليع وقوفا
   لرحمنِ الرحيمِبِسمِ اللَّه ا

ينالَمالْع بر لَّهل دمالْح  اكينِ إِيمِ الدوي كاليمِ محنِ الرمحالر
نَعبد وإِياك نَستَعين اهدنَا الصِّراطَ الْمستَقيم صراطَ الَّذين أَنْعمتَ 

و هِملَيغْضُوبِ عرِ الْمغَي هِملَيعمنيآ .الَ الضَّالِّين.  بر كبر انحبس

  .للّه رب الْعالَمين الْمرسلين والْحمدعلَى  وسالَميصفُون الْعزّة عما 

  :الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
وا[ٓن ٔ�عطي اللكمة �لس>يد ٔ�مني اEلس ليطلعنا Pىل ما^د من 

Eال�ت، فليتفضل الس>يد ٔ�مني اPلس مشكورامراسالت وٕا.  

        ::::املس�شار الس>يد عبد ا�لطيف ٔ�بدوح، ٔ�مني اEلساملس�شار الس>يد عبد ا�لطيف ٔ�بدوح، ٔ�مني اEلساملس�شار الس>يد عبد ا�لطيف ٔ�بدوح، ٔ�مني اEلساملس�شار الس>يد عبد ا�لطيف ٔ�بدوح، ٔ�مني اEلس
  .شكرا الس>يد الرئFس

توصل رئFس جملس املس�شار�ن �عتذارات مكoوبة من Pدد من 
السادة املس�شار�ن عن حضور ٔ�شغال ^لسة أ[س>ئa الشفهية ليومه 

عبد هللا الغويت، محمد : ، ويتعلق أ[مر �لسادة2015ماي  12الثال4ء 
الق_دويس، معر اجلزويل، ن Iه حلسن، محمد �رطين، الغازي الغراربة، zدجية 

رزيقي، سعاد ا¢امري، ٔ�بو �كر عبيد، معر املكدر، محمد الك�وري، سعيد 
لغامري، عياد الطييب، حلسن بوعود، عبد امحليد ٔ��رشان، جامل ساكك، 

جحوب ٕا�راهمي فضيل، جامل ا�Mن العكرود، حلسن عباد، حلسن العواين، 
الصخي، ٔ�محد الرمحوين، محمد الزعمي، العريب خربوش، ٔ�محد بنطل¨ة، 
الصادق الرغيوي، عبد امحليد فاحتي، محمد الرسدي، عز�ز ا�لبار، فريدة 
النعميي، عبد الرحمي عمثون، مصطفى الرداد، عبد الرزاق الورزازي، ٔ�محد 

بنجيد أ[مني، إالد́ريس، محمد العزري، محمد �ن الزيدية، ²داد ٔ�محد ��، 
بلعيد ب¸شميس، محمد زاز، عبد الغين ماكوي، �· خفاري، العريب سديد، 

  .Pيل جغاوي
مع الربملان،  اتكام توصلت الرئاسة مبراسa من الوز�ر امللكف �لعالق

 aلس طلب الس>يد وز�ر الطاقة واملعادن ٕ�دراج أ[س>ئEاللها اz خيرب من
  . املو¼ة لوزارته يف �ٓخر ^لسة

مبراسa 4نية خيرب من zاللها اEلس، ٔ�ن الوز�ر امللكف �لنقل و 
سoFوىل إال^ابة �لنيابة عن أ[س>ئa املو¼ة �لس>يد وز�ر التجهزي والنقل 

  .وا�لو^Fس�Iك
ومبراسa 4لثة، خيرب من zاللها اEلس، ٔ�ن الس>يد وز�ر التÀارة 

ني �لس>يد الوز�ر اخلارجIة، سoFوىل إال^ابة �لنيابة عن السؤالني املو¼
امللكف �ملقاوالت الصغرى وذÄ الرتباط السادة الوزراء املشار ٕاÂهيم مجيعا 

  .�لزتامات حكومIة طارئة
كام ٔ�حIط اEلس املوقر Pلام ٔ�نه Mينا اس>تدراك Pىل ^دول ٔ�عامل 

ماي، ذÄ ٔ�نه بطلب من الفريق احلريك  12^لسة أ[س>ئa ليومه الثال4ء 
ه �لس>يد وز�ر الفال²ة والصيد البحري حول معوقات يعوض السؤال املو^

 Ìاملومس الفال aه حصيPسؤال لنفس القطاع موضوm ،الفال²ة �ملغرب
  .احلايل

و�ل¸س>بة لÑٔس>ئa الشفهية والكoابية اليت توصلت هبا الرئاسة ٕاىل ¢اية 
  :ماي، فهÓي اك[ٓيت 12يوم الثال4ء 

  ٔ�س>ئa؛ 8:أ[س>ئa الشفهية -
  ٔ�س>ئa؛ 3:كoابيةأ[س>ئa ال  -
  .جوا� 20:أ[جوبة الكoابية -

  .شكرا الس>يد الرئFس

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

×رشع ا[ٓن، حرضات الس>يدات والسادة، يف معاجلة أ[س>ئa الشفهية 
ة يف ^دول ٔ�عامل هذه اجللسة وPددها  سؤ�، مو¼ة لقطاع  19املد̂ر

دن، الوظيفة العمومIة، املقاوالت الفال²ة، والتجهزي والنقل، والطاقة واملعا
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  .الصغرى
وس¸�دٔ�، حبول هللا، ^دول ٔ�عامل هذه اجللسة �ٔ[س>ئa املو¼ة ٕاىل 
الس>يد الوز�ر الفال²ة والصيد البحري، والسؤال أ[ول حول صعوبة 

  . التحفIظ العقاري
اللكمة ٔ[²د السادة املس�شار�ن من الفريق �شرتايك لتقدمي السؤال، 

  .شكور�نفليتفضلوا م 

        ::::املس�شار الس>يد مصطفى الهيبةاملس�شار الس>يد مصطفى الهيبةاملس�شار الس>يد مصطفى الهيبةاملس�شار الس>يد مصطفى الهيبة
  .شكرا الس>يد الرئFس

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

ٔ�قدمت احملافظة العقارية Pىل فoح �ب التحفIظ �لمباين والعقارات رمغ 
ويف الوقت ا�ي áمثن هذه . خمالفة بعضها �لتصاممي والرتاخIص احملصل Pلهيا

ل�سوية امللفات العقارية العالقة Âمتكني املالكني من الرسوم إالجراءات 
العقارية املنفردة تث Iتا حلق امللكIة، لكن مع أ[سف يفا^tٔ الكäري، الس>يد 
الوز�ر، من ٔ�حصاب العقار �رفض احملافظة العقارية ملطلب التحفIظ الفردي، 
 وتلزèم فقط �لتحفIظ املشرتك، وهو أ[مر ا�ي ´س ب Pدة مشالك

وصعو�ت �لمعنيني العقاريني واملالكني وللك الراغبني يف القIام هبذه 
  .العملية

�ا، ×سائلمك، الس>يد الوز�ر، عن أ[س>باب اليت حتول دون هذه 
اكن قد ²دد ëٓخر ٔ�^ل ل�سوية  2012دج_رب  31العملية، Pلام ٔ�ن êرخي 

  .هذه امللفات العالقة
  .وشكرا الس>يد الرئFس

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

  .الس>يد الوز�ر، لمك اللكمة لٕال^ابة Pىل السؤال، تفضلوا

        ::::الس>يد عز�ز ٔ�خ_وش، وز�ر الفال²ة والصيد البحريالس>يد عز�ز ٔ�خ_وش، وز�ر الفال²ة والصيد البحريالس>يد عز�ز ٔ�خ_وش، وز�ر الفال²ة والصيد البحريالس>يد عز�ز ٔ�خ_وش، وز�ر الفال²ة والصيد البحري
  .شكرا الس>يد الرئFس احملرتم

  الس>يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
نظرا �لصعو�ت اليت وا¼ها بعض املالكني وصغار املنعشني العقاريني 

، كام íشريون ٕاليه يف 2011يوليو  12العقارية، مت بتارخي  يف حتيني الرسوم
سؤالمك، ٕاصدار مذïرة بت¸س>يق مع اجلهات املعنية من ٔ�^ل جتاوز هذه 

  . الوضعية
 31و�لرمغ من ا[4ٓر إالجيابية لهذه املذïرة، تبني ٔ�ن املدة احملددة يف 

اريني من مل �كن اكفIة Âمتكني بعض املالكني واملنعشني العق 2012د´سمرب 
íسوية الوضعية، هذه املذïرة مل �كن íسمح �لمعنيني ٕ�خضاع بعض 

  .البناòت اñالفة �لتصاممي املرخص هبا ٕاىل نظام امللكIة املشرتكة
 23لتÀاوز هذه الوضعية وõ¨ل اس>تô_ايئ، مت ٕاصدار مذïرة بتارخي 

 مع معاجلة 2013دج_رب  31، تنص Pىل متديد أ[^ل ٕاىل ¢اية 2012نونرب 
واñالفة �لتصممي  2010د´سمرب  31طلبات ٕاخضاع البناòت املنجزة ق�ل 

  .املرخص لنظام امللكIة املشرتكة، وذÄ رشيطة إالدالء �لو4ئق الالزمة
 31فoبني مرة ٔ�خرى من مواïبة هذه العملية ٔ�ن أ[^ل احملدد يف 

ر د´سمرب مل ميكن بعض املالكني من حتيني الرسوم العقارية، ومت ٕاصدا
تنص Pىل متديد أ[^ل ٕاىل ¢اية  2013د´سمرب  31مذïرة ^ديدة بتارخي 

  .2014يونيو  30

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

  .لمك اللكمة �لفريق �شرتايك

        ::::محمد Pلميمحمد Pلميمحمد Pلميمحمد Pلمي    املس�شار الس>يداملس�شار الس>يداملس�شار الس>يداملس�شار الس>يد
  .شكرا الس>يد الرئFس

  الس>يد الوز�ر، 
ات ل�سوية هاذ حنن كفريق اشرتايك مoفقون مع ٕاصدار هاذ املذïر 

الوضعية العالقة، ولكن، الس>يد الوز�ر، املوضوع هو صعوبة التحفIظ 
العقاري، السؤال جزء ٔ�و يعرب عن جزء من إالشاكالت العملية والصعو�ت 

  .ا�يل ïيتعرضوا لها املواطنني يومIا
اح_ا، الس>يد الوز�ر احملرتم، �عتبارمك عضو يف هذه احلكومة وويص 

يل يه الواكû الوطنية دòل التحفIظ العقاري واملسح Pىل هاذ القطاع ا�
الطبوغرايف، اح_ا ابغينا نقولو من هاذ املنرب، اكينة �ٓ^االت مت تضميهنا يف 

، وال يمت ا²رتام تþ 2011القانون ا�ي Pدلته احلكومة السابقة يف 
  . ا[ٓ^االت

ملسطرة مäال ¢ري أ[^ل ميل احملافظ العقاري يتلقى مäال ا: نعطيمك مäال
دòل التعرض ضد مطلب حتفIظي ما، عندو وا²د أ[^ل قانونية ا�يل 
خصو حيرتèا �ش يو^ه امللف �لمحمكة �لبت يف هذا التعرض، ا�يل ٔ�حIا� 

دòل املسؤولني Pىل .. قد �كون ïيدò، احملافظون ٔ�و بعض احملافظني
ت مرتامكة يف احملافظات العقارية ال حيرتمون هاذ ا[ٓ^ال وïي�ليو ذيك امللفا

  .الرفائف دòل احملافظة
النقطة الثانية، الس>يد الوز�ر احملرتم، هو التارخي دòل ٕاصدار تtٔسFس 
الرمس العقاري، ïيجي مواطن تيد�ر مطلب دòل التحفIظ، ما ïيكون ال 
تعرض ال والو، ٔ�حIا� يصطدم بوا²د النوع دòل السلوك ا�يل ¢ري مق�ول 

  .طرف بعض السادة احملافظنيا�يل هو التلكؤ الصادر من 
اح_ا ابغينا �ملناس>بة، كام درتو هاذ املذïرات من ٔ�^ل فoح �ٓ^ال 

Ä �لمواطنني ل�سوية وضعيهتم، اح_ا �ملقابل áمثن هاذ إالجراء، وكنقولو 
ما اكفIاش، ممكن تد�روا مذïرة ٔ�خرى، ويف املقابل ¢ري  2014هاذ 

لقانون هو تعبري عن إالرادة ا[ٓ^االت املنصوص Pلهيا يف القانون، ٔ[ن ا
دòل أ[مة، وبtٔن الفائدة دòل التحفIظ العقاري هو يطهر املþ من لك 
شائبة، اح_ا ابغينا �ملناس>بة ٔ�يضا تد�روا لنا وا²د املذïرة قصد حث السادة 
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احملافظني �ش حيرتموا ا[ٓ^االت القانونية املنصوص Pلهيا يف قانون التحفIظ 
  .العقاري

  .وشكرا

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

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

        ::::الس>يد وز�ر الفال²ة والصيد البحريالس>يد وز�ر الفال²ة والصيد البحريالس>يد وز�ر الفال²ة والصيد البحريالس>يد وز�ر الفال²ة والصيد البحري
  . شكرا

ا�يل تعملوا ) les opérations(¢ري �ش áمكل يعين النتاجئ دòل هاذ 
ٔ�لف ملف، مهنا  141ا�يل كمثنو، يف ٕاطار هاذ التدابري متت املعاجلة دòل 

  .معلية ٕايداع نظام ملكIة مشرتكة 10.200ٔ�لف معلية ٕا²داث، و 131
وامللفات ا�يل تعذرت íسو�هتا ïيبقى العدد دòلها قليل، ويعزى ذÄ ٕاىل 
ٔ�س>باب قانونية، كتطاول الوPاءات العقارية املعنية هبا Pىل املþ العمويم ٔ�و 

 املرخصة وفقاأ[مالك اEاورة لÑٔغيار ٔ�و ٕاضافة طبقات بtٔمكلها �لمباين 
  .�لتصاممي املعامرية بدون تغيري

وإالشاكلية ا�يل طرحoو يه ٕاشاكلية دòل �²رتام دòل الوقت ا�يل 
^ات يف اMورية، اح_ا مس>تعد�ن ٔ�نه ندرسو هاذ اليش و¢ادي ×شوفو مع 

  .الس>يد املد�ر دòل الواكû ٕان شاء هللا

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

ايل موضوPه ٕاسرتاتيجية احلكومة �لهنوض �لعامل ن¸oقل ٕاىل السؤال املو 
اللكمة ٔ[²د السادة املس�شار�ن من فريق أ[صاû واملعارصة، . القروي

  .تفضلوا الس>يد املس�شار

        ::::املس�شار الس>يد ٔ�محد الس>نFيتاملس�شار الس>يد ٔ�محد الس>نFيتاملس�شار الس>يد ٔ�محد الس>نFيتاملس�شار الس>يد ٔ�محد الس>نFيت
  .شكرا الس>يد الرئFس

  .mسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Pىل ٔ�رشف املرسلني
  الس>يد الرئFس،

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

  الس>يد الوز�ر احملرتم،
لكنا يعي متام الوعي بtٔن ²�ٔد املفاتيح أ[ساس>ية �لرفع من مس>توى 
اقoصاد�، و�لتايل ²ل جزء ïبري من مشالكنا �ج�عية �مكن يف تtٔهيل 

متكن من اÂهنوض به من  العامل القروي، وهنج س>ياسة ^ديدة �لقرب اجتاهه
zالل zلق �رامج اقoصادية م_دجمة، íسامه يف حتقIق ظروف FPش ٔ�فضل 

  . �لبادية والتقليص من وطtٔة الفقر يف العامل القروي
   :لهذا، الس>يد الوز�ر، ×سائلمك

ما ا�ي قامت به احلكومة من ٔ�^ل حتقIق �منية �رىق ٕاىل تطلعات 
  الساكنة القروية؟ 

  .وشكرا

        ::::Fس اجللسةFس اجللسةFس اجللسةFس اجللسةالس>يد رئ الس>يد رئ الس>يد رئ الس>يد رئ 
  . شكرا لمك

  .لمك اللكمة، الس>يد الوز�ر، لٕال^ابة Pىل السؤال، تفضلوا

        ::::الس>يد وز�ر الفال²ة والصيد البحريالس>يد وز�ر الفال²ة والصيد البحريالس>يد وز�ر الفال²ة والصيد البحريالس>يد وز�ر الفال²ة والصيد البحري
  السادة الوزراء احملرتمون،

  الس>يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
سامهت �سرتاتيجيات القطاعية mشلك ملحوظ يف الرفع من دzل 

ق اجلبلية، سواء تعلق أ[مر مبخطط املغرب ساكنة الوسط القروي واملناط
  . �لصناPة التقليدية �2015لس>يا²ة ٔ�و �رؤية  2020أ[خرض ٔ�و �رؤية 

�لرفع من املس>توى، اس>تفادت ساكنة هاذ املناطق من اخلدمات 
مك_ت املبادرة الوطنية �لتمنية ال رشية من حماربة أ[ساس>ية و�ج�عية، 

ة ال رشية وتعز�ز املك�س>بات احملققة يف الهشاشة وحتسني مؤرشات التمني
ٕاطار الربامج القطاعية اخلاصة اكلرب�مج الوطين �لطرق القروية و�ر�مج 
الكهربة القروية ومد العامل القروي �ملاء الصاحل �لرشب وتعز�ز zدمات 

  . الص¨ة والتعلمي
من ×س>بة منو اzMل الفالÌ  مكن خمطط املغرب أ[خرض من الرفع

zالل الفرتة  %9، وzلق م_اصب �لشغل بوترية %48عدل الفردي مب
، كام ارتفع اzMل الفردي �ل¸س>بة �لمس>تفIد�ن أ[وائل من 2008-2013

املشاريع الفالحIة التضام_ية، هاذوك ا�يل ابدينا يف أ[ول يعين يف الفال²ة 
حتسن .. التضام_ية ا�يل ابدات ا[ٓن كتعطهيم إالنتاج الشجرات دòهلم

  . درمه س>نوò �لهكoار 5000ا قدره اzMل مب
يف ٕاطار �مثني املؤهالت اليت �زخر هبا الوسط القروي واملناطق اجلبلية 
وتنويع مصادر اzMل، وضعت احلكومة �ر�جما م_دجما لتمنية الس>يا²ة 

ٔ�ولت ٕاسرتاتيجية . مليون دòل اMرمه 340مليار و 2القروية، خصصت * 
ت ²�ٕداث دور �لصانعات وقرى الصناع ماكنة zاصة لهذه اEاال 2015

التقليديني لتمثني مؤهالت الوسط القروي واملناطق اجلبلية يف جمال 
  .الصناPة التقليدية

انطالقة �ر�مج zامس لهذه  2011كام ٔ�عطى صاحب اجلالû س>نة 
مليار دòل  5بغالف مايل �زيد عن " �ر�مج التtٔهيل الرتايب"املبادرة 

س>هتدف م  3300ا يناهز مليون مس>تفIد م�ارش، يقطنون بــ اMرمه، ́و
  .ٕاقلمي 22جامPة قروية êبعة لــ  503دوار يف 

يف جمال فك العزû، مكن الرب�مج الوطين أ[ول والثاين �لطرق 
 812املليون و 2لفائدة ما يناهز  %78القروية من رفع ×س>بة الولوج ٕاىل 

يف  %98هربة القروية ٔ�لف ×سمة من الساكن القرويني، وبلغت ×س>بة الك 
  .2014اÂهناية دòل س>نة 
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ف- خيص الزتويد �ملاء الصاحل �لرشب، مك_ت اEهودات املبذوû من 
مع ممت س>نة  %94,5رفع ×س>بة الزتويد �ملاء الصاحل �لرشب ا�يل وصل لـ 

2014.  

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
لس>يد لمك اللكمة فريق أ[صاû واملعارصة يف ٕاطار التعقIب، تفضل ا

  .املس�شار احملرتم

        ::::املس�شار الس>يد ٔ�محد الس>نFيتاملس�شار الس>يد ٔ�محد الس>نFيتاملس�شار الس>يد ٔ�محد الس>نFيتاملس�شار الس>يد ٔ�محد الس>نFيت
  .شكرا الس>يد الرئFس

  الس>يد الوز�ر، 
و�لك . ×شكرمك جزيل الشكر Pىل جوا�مك، ولك ما ^اء يف لكمتمك

رصا²ة و�لك وضوح، الس>يد الوز�ر احملرتم، العامل القروي يعFش ²اليا ٔ�زمة 
وع، واللك Pىل Pمل وPىل zانقة يف ش>ىت اEاالت، واللك يطلع هبذا املوض

  .اطالع مبا ٔ�قول
  الس>يد الوز�ر، 

 transport(حقIقة هناك املبادرة الوطنية �لتمنية ال رشية، فعال هناك 
scolaire( ،Äة التقليدية، ٕاىل ¢ري ذPل الصناòهناك بعض املسائل د ،

ولكن، الس>يد الوز�ر احملرتم، ^ل اMواو�ر مقطوع Pلهيا الطرق، يف غياب 
Iة التحتية، الس>يد الوز�ر، لك ما تودون و�ريدون الوصول ٕاليه يذهب الب̧ 

واÂمتدرس، الس>يد الوز�ر، . هباء م_ثورا يف غياب الطرق واملس�شفIات
عند� يف امجلاPات، ) transport scolaire(�لعامل القروي، ها اح_ا مäال 

فني غندzلوه؟ لني غمنش>يو؟ ¢ادي ) transport scolaire(ولكن هاذ 
  .هترس يف هنارو�

و�لتايل، الس>يد الوز�ر، جيب Pليمك، الس>يد الوز�ر، ٔ�ن تدمعوا العامل 
القروي حىت ال نظن ٔ�ن هناك مغرب �فع ومغرب ¢ري �فع، و�لتايل، 
الس>يد الوز�ر، حىت ×س>تفIد ïسا4ر املدن واحلوارض، و�لتايل، الس>يد 

مترة، zاصة يف فصل الوز�ر، العامل القروي يعFش يف ٔ�زمة zانقة دامئة ومس> 
  . الش>تاء، ٕاىل ¢ري ذÄ، يف احلفر، الطريق مقطوPة Pليه دامئا ؤ�بدا

و�لتايل، الس>يد الوز�ر، البد ٔ�ن تبدلوا ما يف وسعمك، وMينا الثقة 
الاكمa فIمك، الس>يد الوز�ر، بtٔن �هنضوا هبذا العامل القروي ا�ي Pاىن وPاىن 

املطلوب وتعملوا ما يف وسعمك، اليشء الكäري وحىت �رىق ٕاىل املس>توى 
الس>يد الوز�ر، حىت نصطف وáهتيtٔ ونلتحق ïسا4ر اMول املتقدمة يف ش>ىت 

  .اEاالت
  .وشكرا

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

  الس>يد الوز�ر، هل �Mمك ما تضيفون يف بضع ثواين؟ 
  .شكرا

ن¸oقل ٕاىل السؤال املوايل، موضوPه تنظمي السوق اMاzيل لترصيف 
اللكمة ٔ[²د السادة املس�شار�ن من نفس الفريق، ٔ�ي . وج الفالÌاملنت

  .فريق أ[صاû واملعارصة

        ::::املس�شار الس>يد احلبFب �ن الطالباملس�شار الس>يد احلبFب �ن الطالباملس�شار الس>يد احلبFب �ن الطالباملس�شار الس>يد احلبFب �ن الطالب
  .شكرا الس>يد الرئFس

  الس>يد الوز�ر،
  .والصالة السالم Pىل zري املرسلني mسم هللا الرمحن الرحمي

  الس>يد الوز�ر، 
نفIذ، ٕاال ومس>توى إالنتاج م_ذ دخول خمطط املغرب أ[خرض ²زي الت 

الوطين تيعرف وا²د �رتفاع مس>متر، بل ٔ�ن أ[هداف احملددة يف ٔ�فق 
سFمت حتقIقها zالل الس>نوات القليa القادمة يف ^ل السالسل،  2020

وهذا جناح ïبري دòل هاذ إالسرتاتيجية وهاذ الورش الوطين الك�ري، ٕاال ٔ�ن 
ار هاذ النÀاح رهني مبعاجلة بعض �س>مترار دòلو، الس>يد الوز�ر، اس>متر 

إالشاكليات املتعلقة �ل�سويق والتمثني، ونذïر مهنا كذÄ ف- يتعلق �لسوق 
اMاzيل، جيب مراجعة القوانني املنظمة ٔ[سواق امجلa واحلد من كرثة 
املتدzلني يف هذا القطاع والوسطاء، وكذÄ ²ذف رمس ولوج اخلرضوات 

 aن القطاع، الس>يد الوز�ر، قطاع ُمَرضب، %7والفواكه ٔ[سواق امجل]ٔ ،
يعFش الترضيب، ويف ٕاطار العداû القطاعية ف_متناو ٔ�نه حتذف هاذ 

  . %7الرضيبة، راه 
كذÄ توس>يع الزòدة يف ال�شجيع اñصص لسافa إالنتاج �لرفع من 
القدرة �س�Iعابية دòل التحويل، دòل التخز�ن، دòل التربيد، ملعاجلة 

ٕالنتاج، �ٕالضافة كذÄ ٕاىل zلق ٔ�قطاب صناعية �جلهات الفالحIة فائض ا
  . �مoياز

  .شكرا الس>يد الوز�ر

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  .لمك اللكمة، الس>يد الوز�ر، لٕال^ابة Pىل السؤال، تفضلوا

        ::::الس>يد وز�ر الفال²ة والصيد البحريالس>يد وز�ر الفال²ة والصيد البحريالس>يد وز�ر الفال²ة والصيد البحريالس>يد وز�ر الفال²ة والصيد البحري
هو فعال خمطط املغرب أ[خرض ^ا �ش حيسن ويوفر املنتوج، و�كرث 
من املنتوج، واملنتوج ميل ïيو^د خصو السوق دòلو، السوق دòلو ميكن 
�كون سوق داzيل وميكن �كون سوق zار· و�كون كذÄ العملية دòل 

  . التمثني
 6مفخطط املغرب أ[خرض ٔ�وال ^ا بوا²د الرب�مج �ش �كونوا وا²د 

ا�يل موجود�ن يف يعين يف أ[حواض دòل ) les agropoles(دòل 
نتاج، وا�يل هام جوج ا[ٓن و^دوا دòل مك_اس ودòل �راكن، وêدû يف االٕ 

طور إالجناز، والرابعة ا�يل ¢ادي �كون يف سوس ٕان شاء هللا يف �ٔاكد�ر 
ا�يل توقعت يعين يف امللتقى اMويل دòل مك_اس، واك�ن جوج ا�يل ¢ادي 

 يف �كونوا يف الناحIة دòل العرا´ش والق_يطرة، ووا²دة ٕان شاء هللا
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  .مراõش
هذاك املنتوج ا�يل ïيكون خص ) valoriser(هاذو �ش áمثنو، �ش 

يقدر يتعلب، يقدر يتحول ويتحول املرة أ[وىل والثانية والثالثة �ش �كون 
  . عندو وا²د القمية مضافة و�كون مؤهل

اك�ن اش>تغال �ٓخر دòل التمثني . ٕاذن، اك�ن وا²د �ش>تغال Pىل هذا
، )les frigos(نه خصنا ×ش>تغلو Pىل �ش �كونوا ا�يل هو ^د èم �ٔ 

�ش حنافظو Pىل ) les centres de conditionnement(و�كونوا 
  . هذاك املنتوج ميل �كون موجود، حىت هذا يعين اك�ن دمع
ال ـــــــــــــــــــــــــولكن اك�ن مسائل ا�يل اح_ا كنو^دو مع وزارة دي

)le commerce et l'industrie(، ارة، ا�يل اح_ا دÀة والتPل الصناò
كنو^دو ٕان شاء هللا وا²د إالسرتاتيجية، ميل �كون وا^دة ¢ادي نتلكمو 
Pلهيا مجيع �ش ×شوفو ïيفاش �كون وا²د �لتقائية �ش نوضو هباذ 

  .امسيتو
 l'établissement(اك�ن íشجيع كذÄ دòل التصد�ر، كتعرفوا بtٔنه 

de contrôle et de coordination ( ينظمï ،بريï ورMقام بوا²د ا
الفاPلني، الناس ïيتلكموا، امحلد H املشالك ا�يل اكنت عند� الس>نة املاضية 
و�لكمنا Pلهيا هنا دòل السوق الرويس ودòل أ[مثنة ما ابقاíشاي، أ[مثنة 

، ولكن )les quantités(تضاعفت يف جوج، يف ثالثة، نقصنا اشوية من 
، ؤ�� )les opérateurs(ا�يل معلوها ) la régulation(اكنت وا²د 

كهننهيم Pىل هاذ الروح الوطنية ا�يل zدموا فهيا، وïيفاش و^دوا يعين هاذ 
، وطلعنا يف كندا بـ %20املنتوج �ش مييش �ل�ارج، وطلعنا يف ٔ�مر�اك بـ 

  ).l’export(من الناحIة دòل  12%
لية ïبرية، القانون ا�يل اك�ن أ[سواق اMاzلية، أ[سواق اMاzلية ٕاشاك

¢ادي جييمك دòل اجلهة، قانون ^د èم ٔ[نه ïيحيد هذيك 
)l’exclusivité ( لòل يعين دòد)les marchés de gros et les 

abattoirs( خصوصا ،)les collectivités locales ( ش القطاع�
  . اخلاص ميكن ´س�مثر

òمنوذج ميكن يتعلن وابغينا ند�رو مناذج، وعند� وا²د املرشوع دÂل ا
Pليه قريبا ٕان شاء هللا، �ش �كون وا²د السوق احبال ذاك اليش دòل 

)Rungis ( ل ٕاس>بانياòوال حبال ذاك اليش د)El Mercado ( ش ٕان�
اص Q، ٔ[ن zاص الشفافIة وخ)moderne(شاء هللا �كون ذاك اليش 

)la transparence (لفالح وما �ش يعين القمية املضافة تبقى عند ا
  . متشFش لعند ذوك الناس ا�يل هام الوسطاء ا�يل كFش>تغلوا يف هاذ اليش

            .وشكرا

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

  .اللكمة يف ٕاطار التعقIب لفريق أ[صاû واملعارصة

        ::::املس�شار الس>يد احلبFب �ن الطالباملس�شار الس>يد احلبFب �ن الطالباملس�شار الس>يد احلبFب �ن الطالباملس�شار الس>يد احلبFب �ن الطالب
  الس>يد الوز�ر، 

نه الشطر الثاين فعال ت¸مثنو لك ما جIتو به، [ٔ .. ^ا يف التدzل دòلنا
من التزنيل دòل خمطط املغرب أ[خرض اكينة هاذ النتاجئ ا�يل ^د èمة، 
ولكن خص البد ما �كون اس>تعداد، ٔ[ن هناك كذÄ حتدòت من نوع 
. ^ديد، ٔ[نه الترضيب ¢ادي يدzل احلق العام zالل امخلس س>نني اجلاية

ىت هو ¢ادي كذÄ احلكومة ²ذفت اMمع اñصص �لمواد البرتولية، ح
  . يرض، �ٕالضافة �لمنافسة الرشسة اMولية

  .شكرا الس>يد الوز�ر

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

ن¸oقل ٕاىل السؤال املوايل، موضوPه قرار �حتاد أ[ورويب القايض 
  . مبراجعة ٔ�سعار التعريفة امجلرïية Pىل املنتÀات الفالحIة املغربية

الفريق �س>تقاليل، فليتفضل اللكمة ٔ[²د السادة املس�شار�ن من 
 .²�ٔد السادة املس�شار�ن مشكورا

        ::::محمد ب¸شايبمحمد ب¸شايبمحمد ب¸شايبمحمد ب¸شايب        املس�شار الس>يداملس�شار الس>يداملس�شار الس>يداملس�شار الس>يد
  . شكرا الس>يد الرئFس

  السادة الوزراء،
  السادة املس�شار�ن،

هذا السؤال * من العمر قرابة س>نة، ويتعلق مبصادقة جلنة الفال²ة 
تعريفة امجلرïية املطبق التابعة �لربملان أ[ورويب Pىل قرار �روم تعديل نظام ال 

  . Pىل املنتÀات الفالحIة املغربية
وينطوي هذا القرار Pىل خماطر كربى �ل¸س>بة ملس>تق�ل س>ياساتنا 

ا�ي جنح يف الرفع من  "خمطط املغرب أ[خرض"التصد�رية اليت يعمتد Pلهيا 
إالنتاجIة، ولكن الزال يتلمس طريقه �لمتوقع ٔ�كرث فtٔكرث يف أ[سواق 

  . وzاصة السوق أ[وروبية اخلارجIة،
 -ال حماû-ٕان هذا القرار، معايل الوز�ر، يف ²اû تطبيقه سFشلك رضبة 

لروح االتفاقIة املغربية أ[وروبية، واحنرافا عن االتفاق الفالÌ بني املغرب 
و�حتاد أ[ورويب، وسFس>هتدف يف العمق املنتÀات الفالحIة، وميس يف 

  . هذا اEالالعمق املك�س>بات احملققة يف 
  .شكرا معايل الوز�ر

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

 .لمك اللكمة، الس>يد الوز�ر

        ::::الس>يد وز�ر الفال²ة والصيد البحريالس>يد وز�ر الفال²ة والصيد البحريالس>يد وز�ر الفال²ة والصيد البحريالس>يد وز�ر الفال²ة والصيد البحري
  .شكرا الس>يد الرئFس احملرتم



 2015 �ريلدورة �ٔ  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

6 

 )م 2015 ماي 12( ه 1436 رجب 23

  السادة الوزراء،
  الس>يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

 هو فعال يف س>ياق التقوية دòل الس>ياسة امحلائية، ^ات ا�لجنة
أ[وروبية ومعلت وا²د التعديل رئFيس Pىل الطريقة املتبعة من ق�ل 

 de libre( ا�يل كنا اتفق_ا Pليه) l'accord(املصدر�ن، اك�ن وا²د 
échange(  ىل الفال²ة، ولكن ^اوPحبال ٕاىل معلوا وا²دا )le décret (

   .دòل ïيفاش �كون التمثني) la méthode(�ش حيولوا اشوية 
واكن �س>تدPاء دòل السفري، واكن يعين لقاءات و^او  واكن نقاشات

املسؤولني الك�ار يف الصالون دòل مك_اس يف الس>نة املاضية، وحتاور� 
و²اولنا ×شوفو ووصلنا لبعض احللول، هذيك احللول ميل وصلنا لها راه كنا 

ال ــــــــــــومع الناس ا�يل ïيصدروا دي) la FIFEL1(كن�_اقشو مع يعين 
)les agrumes (وهذا �ش ×شوفو واش مواملة.  

ولكن، امحلد H اليوم ا�يل ميكن لنا نقولو من بعد تقريبا دا� س>نة دòل 
)l'application ( ٔنه هاذ النظام اجلديد وهاذ اليش راه قرروtل هذا بòد

�حتاد  لك من املغرب و�حتاد أ[وريب، ٔ[ن اكن وا²د �ج�ع يف
عض أ[سابيع ا�يل ïيقول بtٔن النظام اجلديد نظام شفاف أ[ورويب هاذي ب

بغاو اا�يل اكنوا ) le prix d'entrée(وم_صف مجليع الفاPلني، هذاك 
اح_ا قلنا هلم ما اك�ن مشلك، ٕاىل ما ابغيتوش ) obligatoire(يد�روا 
، ¢ري خصنا نعرفو هاذوك أ[مثان )la méthode déductive(هذيك 

) le ratio(ها، و�كون ذاك ذو واق فني ¢ادي zêونتفقو معمك Pىل أ[س
واش املاطFشة الصغرية وال املاطFشة الك�رية، وال هذا، �كون ��ن واحض، 

  . وند�رو احلسا�ت و×شوفو
لقIنا بtٔنه �ل¸س>بة لنا ما اكي¸ش وهذا ) les calculs(اح_ا ميل در� 

يصدروا به ا�يل اك�ن اليوم ميكن ) le modèle(يش ٕاشاكلية ïبرية ٔ[نه 
-Saint(املغاربة، واملغاربة صدروا به، وأ[مثنة اكنوا مزòنني، واكنوا ال يف 

Charles (يورو،  1,4يورو و 0,9حبيث أ[مثنة �راوحت بني ... وال يف
ا�يل كتكون جتارية ٕاال بعض الفرتات ا�يل �زام_ت مع بعض الظرفIات 

أ[مثنة اكنوا  zاصة، ٕاىل اكنت ختفIضات وال العطل املدرس>ية، ولكن
مزòنني واملنتوج دzل، والشفافIة واحضة �لجميع، وهاذ اليش كنظن بtٔنه 

ïيعرفوا أ[مثنة وïيعرفوا فني ) les opérateurs(يف صاحل املغرب، ٔ[ن 
هذا، ق�ل راه ما اك×ش الوضوح، اكنوا ïيقولوا لنا اح_ا ما عند�ش الوضوح، 

نوا ïيخرجوه يف أ[س>بوع، ما كنا ولكن اح_ا يف احلقIقة هذاك اÂمثن ا�يل اك
كنعرفو �ٓش اك�ن فIه، ا[ٓن ميل �نت أ[مور راه أ[مور حتس¸ت، وميكن لنا 
منش>يو وكنقرو بtٔنه هاذ النظام اجلديد هو نظام شفاف وم_صف مجليع 

  .الفال²ني
  

                                                 
1 Fédération Interprofessionnelle des Fruits Et Légumes à l'Export 

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

  .اللكمة �لفريق �س>تقاليل يف ٕاطار التعقIب

        ::::د ب¸شايبد ب¸شايبد ب¸شايبد ب¸شايباملس�شار الس>يد محماملس�شار الس>يد محماملس�شار الس>يد محماملس�شار الس>يد محم
شكرا معايل الوز�ر Pىل هاذ التوضي¨ات، ومشكورة الوزارة دòلمك 

  . Pىل اEهود ا�يل كتد�روه �ش حتميو املنتÀات الوطنية
ؤ�� كام تعلمون ا�لويب أ[وريب، الس>يد الوز�ر، لويب قوي ^دا داzل 

يب املؤسسات وداzل النقا�ت وداzل الربملان، و�لتايل احلكومة كرتخض �لو
Ìاصة الفالz ،أ[وريب .  

ومن هاذ املنطلق كنطالبومك �ملزيد من اليقظة واحلذر ومن الثبات يف 
املواقف دòلمك، ٔ[نه ان� ك�سهروا Pىل اñطط أ[خرض واñطط أ[خرض 
ïيتو` إالنتاجIة والرفع من املردودية وحتسني املس>توى دòل املغرب 

يل يدzلها mسالم بدون م_افسة ¢ري �قoصادي، و�لتايل خصو ٔ�سواق ا�
  .رشيفة

و�لتايل، ك¸شكرومك وكندمعومك وكنحثومك Pىل املزيد من اليقظة واMفاع 
Ìل القطاع الفالòىل احلقوق املك�س>بة دP املس>متيت.  

  .وشكرا معايل الوز�ر

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

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

        ::::س>يد وز�ر الفال²ة والصيد البحريس>يد وز�ر الفال²ة والصيد البحريس>يد وز�ر الفال²ة والصيد البحريس>يد وز�ر الفال²ة والصيد البحريال ال ال ال 
يعين اح_ا مoفقني بtٔن اليقظة �كون، ٔ[ن لويب اصعيب وواعر، وخصنا 
áكونو ²ارض�ن، وكنعرفو اMول ا�يل اكنت وراء هاذ اليش هذا، والفّال²ة 
دòلها، ولكن راه امحلد H يعين املغرب عندو مواقفو، ومواقفو اكنت ïبرية 

�رملانيني وال فال²ة وال فال²ني وال وزارة، لك يف هاذ امليدان، يعين ال 
وا²د z�ٔذ املوقف دòلو، وج�نامه لوا²د املوقع ا�يل هو موقع ا�يل فIه �اكفؤ 

) la justice économique(دòل الفرص �ش لك وا²د ´ش>تغل بوا²د 
وال العاملني يف القطاع دòل ٔ�ور� وال ) les opérateurs(ا�يل هام ال 
  .لقطاع دòل املغربالعاملني يف ا

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

ن¸oقل ٕاىل السؤال اخلامس، موضوPه اخلطر ا�ي �هتدد وا²ات 
اللكمة ٔ[²د السادة املس�شار�ن من الفريق �س>تقاليل، فليتفضل . النخيل

  .مشكورا

        ::::املس�شار الس>يد محمد بلحساناملس�شار الس>يد محمد بلحساناملس�شار الس>يد محمد بلحساناملس�شار الس>يد محمد بلحسان
  .شكرا الس>يد الرئFس
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  .mسم هللا الرمحن الرحمي
  ئFس،الس>يد الر 

  السادة الوزراء، 
  الس>يد الوز�ر، 

يف البداية ٔ�ود ٔ�ن ٔ�هنئمك Pىل جناح املعرض اMويل ملك_اس، وا�ي 
ومن zاللمك، الس>يد . عرف جنا²ا èام، وا�ي يعرف لك س>نة تطورا ïبريا

الوز�ر، ٔ�ريد ٔ�هc املسؤولني Pىل املعرض وPىل اEهودات اليت يبذلوهنا 
  .لنÀاح هذا املعرض

  الوز�ر،الس>يد 
كام تعلمون، الس>يد الوز�ر، ٔ�ن Pدد النخيل �لوا²ات عرف �راجعا 

ماليني خنa يف القرن  ï10بريا بعدما اكن املغرب يتوفر Pىل ٔ�كرث من 
، وقد اكن من بني أ[س>باب 800املليون و 4السابق، وا[ٓن اح_ا يف 

املبارشة لهذا الرتاجع تعاقب س>نوات اجلفاف وأ[مراض zاصة مرض 
سامه mشلك ïبري يف موت ٔ�جشار النخيل، الب  يوض اخلطري، ا�ي سامه ́و

املصدر أ[سايس ولرمبا الوحIد �zfل لعدد ïبري من ساكنة الوا²ات 
فكIك، الراشدية، زاïورة، تنغري، ورزازات : املتوا^دة �جلنوب الرشيق

  .وطاطا
هذا، مع العمل ٔ�ن إالصابة مبرض البيوض ال يمت تعويضه من طرف 

يف م_اطق  )feu bactérien(ومة Pىل غرار مرض ا�لف¨ة النارية ٔ�ي احلك
 15.000زراPة التفاح واملشمش و¢ريها اليت يمت تعويض ٔ�حصاهبا مبا قدره 

  .درمه �لهكoار
وي¸�غي التذكري �ليوم اMرايس ا�ي نظمته وزار�مك mرشاكة مع 

ûٕاقلمي الراش>يدية وواك ûدرالية البميهنية �لمتور وعامIمنية الوا²ات وجشرة الف� 
ٔ�راكن، وا�ي تدارس ٕاشاكلية مرض البيوض وïيفIة معاجلته، وzلص ٕاىل 

  . وضع �ر�مج وطين حملاربة هذا الو�ء
اEهودات املبذوû، ونغتمن هذه الفرصة لنتقدم ٕاليمك �لشكر Pىل 
وجيب �Pرتاف . ونطلب م_مك دمع خمتلف املتدzلني لهذا الرب�مج الهام

ذE� Äهودات اليت تبذل zاصة من طرف مصاحلمك، مصاحل  مبقابل
ٕالعطاء دفعة ^ديدة لزراPة  "خمطط املغرب أ[خرض"وزار�مك، zاصة 

النخيل وتدارك اخلصاص والرتاجع ا�ي عرفoه هذه الزراPة، وهو ما يتÀىل 
  . يف املشاريع املربجمة يف هذا الباب

شاكليات احلقIقIة اليت تtٔرق ¢ري ٔ�نه ي¸�غي، الس>يد الوز�ر، احلد من االٕ 
املس�مثر�ن، zاصة يف ٕاقلمي الراش>يدية ا�ي يتوفر Pىل رصيد هام من 
ٔ�رايض امجلوع، ٕاذ تعمتد املصاحل احلكومIة اñتصة ٕاىل تضمني عقد الكراء 

 100لثالث س>نوات مكدة �ل¸س>بة لÑٔرايض اليت تقل مساحهتا Pىل 
  . هكoار، ويه مدة ¢ري اكفIة

بة، نطالبمك �لتدzل Mى وزارة اMاzلية من ٔ�^ل تدارك وهبذه املناس> 
هذا املشلك ا�ي يؤiر mشلك سليب Pىل املس�مثر�ن، ويعترب معاïسا ملا ^اء 

به خمطط املغرب أ[خرض، ويطرح مشالك Pديدة zاصة ٔ�مام الش>باك 
  .الوحIد لالس>تفادة من اMمع

  .وشكرا

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

  .لس>يد الوز�ر، لٕال^ابة Pىل السؤال، تفضلوالمك اللكمة، ا

        ::::الس>يد وز�ر الفال²ة والصيد البحريالس>يد وز�ر الفال²ة والصيد البحريالس>يد وز�ر الفال²ة والصيد البحريالس>يد وز�ر الفال²ة والصيد البحري
  السادة الوزراء،
  الس>يد الرئFس،

  الس>يدات والسادة املس�شارون احملرتمون، 
ولها مس>تق�ل ïبري، وهنjFا لمك .. املناطق دòل الوا²ات يه م_اطق ^د

^ات، كتعرفوا بtٔنه الس>نة يف الناحIة دòل الراش>يدية �ٔ[مطار أ[zرية ا�يل 
وا[ٓن ، )le remplissage du barrage(دòل  %12املاضية راه كنا يف 

واكنت ٔ�مطار èمة ا�يل Pاود اعطات وا²د اMفعة ووا²د  %80راه فايتني 
   .احلياة امحلد H لهذوك أ[جشار دòل النخيل

�ن املليون دòل الن�الت ا�يل ¢ادي �كون، اك 3اك�ن �ر�مج دòل 
�ر�مج �ش نعاودو نفكو الرب�مج، ٔ[نه اك�ن وا²ات ا�يل يه موجودة 
ا[ٓن، واك�ن zارج الوا²ات، ¢ادي ند�رو وا²ات ا^داد، هذوك الوا²ات 

م ٕاال ـــــــل لهــــــم البيوض، ما غيدخـــــل لهQش يدخkاجلداد ما خص
)les vitroplants (ىلP ا�يل هام دازوا )le laboratoire( واح_ا ،

 . مoيق_ني بtٔهنم يعين ما فهيمش أ[مراض
داzل الوا²ات اك�ن املرض دòل البيوض، واMوû كتعمل وا²د اMمع 
وتتعطي يعين النقالت، كتعطي النقالت يعين فابور �لفال²ة ا�يل ابغاو 
يغرسوا �ش  يقدروا يغرسوا، ٕاما يد�روا يعين هبذاك الن�ل امسيتو دòل 

)les rejets(  ٔ�و aلن��)elle même ( راه اح_ا موجود�ن �ش نعملوا
  ... وا²د

ي ـــــدة، راه هkادة اجلديkاذ املmوهاذ النÀدة وهباذ يعين امسيتو ه
)elle résiste(،  لنا �لبحث العلميòزعام تتقاوم البيوض، واملعهد الوطين د

 )résistante(يل يه ا�) la souche(معل وا²د اEهود ïبري، ولقى هاذ 
�لبيوض، خفص zòذوها الناس ويغرسوها و�زيدوا يف التكäيف داzل يعين 

مع العمل ٔ�نه تoFعملوا كذÄ وا²د العدد دòل املشاريع دòل ، الوا²ات
السقي، �ش املا يتجمع �ش ميكن يدzل �لمناطق دòل الوا²ات، ٔ[نه 

ة ولكيش، ومزòن) peuplées(ميل كتدzل �لوا²ات اك�ن م_اطق ا�يل يه 
  . واك�ن املناطق ا�يل يه تقريبا يف اMاzل zاوية ا�يل خصها مازال تعمر

اك�ن جوج أ[نواع دòل �س�]رات، �س�]ر ا�يل zارج ا�يل هو 
اك�ن يف بوذنFب وا�يل فIه التكäيف وا�يل ¢ادي حناربو فIه �ش ما �كو×ش 

 les plants( �ش ما تدzلش، ما ميكن ٕاال جييو) la maladie(هذيك 
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certifiés (م ـــــــا�يل ^اهب)le laboratoire(jم بـ ـــــــــا لكــــــ، وهني
)le laboratoire ( ا�يل عندمك يف الراش>يدية ا�يل هو)moderne( ا�يل ،
)même ( يعين كنقدرو نعرفو)génétique ( ش ¢دا ٕاىل� aل الن�òد

تعطي، نعرفو بtٔنه اEهول،  س>نني ميل تبدا 7اعطينا الن�a من هنا يعين 
  . تريجعوا لÑٔصل دòلها بtٔهنم ما ¢لطوش واعطاو يش خنa اخرى

ا�يل تعطات متاك، وهاذ إالماكنيات وهاذ ) la recherche(ٕاذن هاذ 
�س�]رات ا�يل اكينني هام امحلد H ما خيليو ٕاال هذيك املنطقة �كون 

  .س�]رم_طقة واPدة، يعين عند� �ٓفاق واPدة يف �

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

  .الفريق �س>تقاليل لبضع ثواين، الس>يد الرئFس

        : : : : املس�شار الس>يد محمد أ[نصارياملس�شار الس>يد محمد أ[نصارياملس�شار الس>يد محمد أ[نصارياملس�شار الس>يد محمد أ[نصاري
  .شكرا الس>يد الرئFس

ٔ�� بعÀاû ما ميكن يل ٕاال ×شكر الس>يد وز�ر الفال²ة ومن zال* 
وا²د  املصاحل التابعة * Pىل اEهودات املبذوû يف املنطقة، وا�يل ٔ�عطت

  . الو^ه مoغري �لمنطقة ورجعت ا[ٓمال �لساكنة
¼ة وت¸متناو كذÄ، الس>يد الوز�ر، وانطالقا من اجلهوية ا[ٓن اجلديدة 

êفIاللت، �ش �كون وا²د املد�رية قوية �ٔ[طر، والت¸س>يق ما بني -درPة
êفIاللت، �ش �كون ٕان شاء هللا منوذج يف الوا²ات -مكو�ت ¼ة درPة

ج، وكذÄ منوذج يف املغرب أ[خرض يف هاذ الواكû دòل التمنية ويف إالنتا
  .دòل جشر النخيل وأ[راكن

  .وشكرا

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

اللكمة . ن¸oقل ٕاىل السؤال املوايل، موضوPه تنافس>ية الصناPة الغذائية
ٔ[²د السادة املس�شار�ن من الفريق الفIدرايل لتقدمي السؤال، فليتفضل 

ال، ال اح_ا مازال .. تنافس>ية الصناPة الغذائية، الفريق الفIدرايل.. امشكور
  .يف تنافس>ية الصناPة الغذائية

س>بق لنا ٔ�ننا P�ٔلنا تعويض سؤال الفريق احلريك mسؤال �ٓخر، ٔ�ي 
املعوقات الغذائية �ملنتوج الفالÌ �لمومس، ولكن مازال ما وصلناش، 

�كن ²�ٔد السادة املس�شار�ن من  عند� تنافس>ية الصناPة الغذائية، ٕان مل
الفريق الفIدرايل ²ارضا، فس>نؤ^� ٕاىل ²ني حضور بعض املس�شار�ن من 

  .الفريق الفIدرايل
ٕاذن، ن¸oقل ٕاىل السؤال السابع، موضوPه قa املوارد ال رشية �ملكoب 

  . الوطين لالس�شارة الفالحIة
 السؤال، اللكمة ٔ[²د السادة املس�شار�ن من الفريق احلريك لتقدمي

  .فليتفضل مشكورا

  :املس�شار الس>يد عبد القادر قوضاضاملس�شار الس>يد عبد القادر قوضاضاملس�شار الس>يد عبد القادر قوضاضاملس�شار الس>يد عبد القادر قوضاض
  .شكرا الس>يد الرئFس

  السادة الوزراء،
  السادة املس�شار�ن،
  الس>يد الوز�ر احملرتم،

مرة ٔ�خرى، نعيد مساءلتمك عن ما تعانيه املاكتب اجلهوية لالس�]ر 
الس�شارة الفالÌ واملاكتب الوطنية �لسالمة الصحية واملاكتب الوطنية ل

الفالحIة من قa املوارد ال رشية �لهنوض بtٔدوارها الطالئعية املوïوû ٕاÂهيا، 
أ[مر ا�ي يتوجب Pىل احلكومة معاجلته حىت ي�س>ىن لها القIام بواجهبا 

  .جتاه الفالح والفال²ة املغربية معوما
وPليه ×سائلمك، الس>يد الوز�ر، ما يه إالسرتاجتية املس>تق�لية لتوفري 

  د ال رشية الاكفIة لهذه املاكتب؟ملوار 
  .شكرا

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

  .لمك اللكمة، الس>يد الوز�ر، لٕال^ابة Pىل السؤال

        ::::الس>يد وز�ر الفال²ة والصيد البحريالس>يد وز�ر الفال²ة والصيد البحريالس>يد وز�ر الفال²ة والصيد البحريالس>يد وز�ر الفال²ة والصيد البحري
ابغيت ¢ري نذïر بtٔنه معل املكoب الوطين لالس�شارة الفالحIة م_ذ 

اذو ـــــــــــشغال الفالحIة، همركز لÑٔ  122إال²داث دòلو Pىل ٕادماج 
)les CT(، ة ليصل  178وIوالتمنية الفالح Ìمركز لالس�]ر الفال

  . مركز لالس�شارة الفالحIة 300اEموع ٕاىل 
) établissements publics( 122هذا �ل¸س>بة لنا اكن تقريبا 

جتمعوا يف وا²د، ولكن مبد�رòت ¼وية، ودا� املد�رòت اجلهوية ميكن 
ا�يل يه ) la localité(اكن خيدم ¢ري يف ق�ل ما ) CT(خيدموا ٔ�ن لك 

ê بعة ليه، دا� املد�رية اجلهوية ميكن ختدم يعين يف املنطقة لكها ويف اجلهة
  .ا�يل كهتمها

 3500اليوم، كتبلغ ال¸س>بة دòل التغطية مس�شار فالÌ وا²د للك 
Iه، فعال كنا يف مس�شار فالÌ ا�يل اح_ا ف  1284فالح، يعين حوايل 

يف  .)l'office(وا²د العدد ا�يل هو èم، ولك س>نة ïينقص يعين يف هاذ 
¢ادي تبلغ ×س>بة التغطية مس�شار فالÌ وا²د، هذا  ،2020ٔ�فق س>نة 

مس�شار فالÌ  2500فالح، حوايل  2000للك  ،)l'objectif(الهدف 
اش ¢ادي ïيف. 2000ا�يل خصها �زاد لتحقIق هذا الت¨دي، �ش هنبطو لـ 

 نوصلو؟
مس�شار فالÌ ^ديد  100س>نوò خصنا نوظفو .. ٔ�وال، ¢ادي نوظفو
مس�شار يعين معويم، هاذو ا�يل ¢ادي خيدموا  600لك س>نة، ما مجموPه 

التعاقد س>نوò، حوايل يعين �ش  و، و¢ادي كذÄ ند�ر )l'ONCA2(يف 

                                                 
2 Office National du Conseil Agricole  
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مس�شار فالz Ìاص تفعيال �لقانون حول �س�شارة الفالحIة  200
  .مس�شار zاص 1150ا�يل داز يف جملسمك املوقر، ما مجموPه 

 )Donc ( كونو يف املس>توى ٕان شاء هللاá ٕاىل امجعيت هاذو، ميكن لنا
فالح، وهاذو خصهم الس>يارات  �2000ش نوصولو لوا²د املس�شار للك 

 le(دòهلم، خصهم إالماكنيات دòهلم، والبد من هاذ السلسa دòل يعين 
recrutement ( ل تقريبا كام قلناòمس�شار لك س>نة ف- خيص  100د

)l'ONCA(، ل القطاع  200وòا�يل ¢ادي �كون مس�شار هاذيك د
اخلاص ا�يل ¢ادي تدوز يف وا²د املرa² دòلها ا�يل يه zاصة وا�يل يه 

 .ساهa �لتطبيق

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
 .اللكمة �لفريق احلريك يف ٕاطار التعقIب، تفضلوا

  :شار الس>يد عبد القادر قوضاضشار الس>يد عبد القادر قوضاضشار الس>يد عبد القادر قوضاضشار الس>يد عبد القادر قوضاضاملس� املس� املس� املس� 
  .شكرا الس>يد الوز�ر
  .شكرا الس>يد الرئFس

ت¸شكرومك الس>يد الوز�ر ٔ[نه اEهود ا�يل تدار �ل¸س>بة لهاذ  ،ٔ�وال
ماكتب ^د èمة، ولكن ) l'ONSSA3( ٔ�و) l' ONCA(املاكتب سواء 

 ٔ�� �هنرض Pىل املوارد ال رشية، النقص ا�يل فهيا نقص ïبري، نقص ²اد، اكن
من املفروض اح_ا تنو¼و هاذ السؤال م�ارشة �لس>يد رئFس احلكومة �ش 

) l'ONSSA(يطلق املناصب لهاذ املاكتب ٔ[نه هاذي ٕاىل امشFيت اليوم لـ 
¢ادي تلقى البياطرة اقالل، الناس مازال اليوم كتالك ا�لحم بال اطبيع، يف 

م الص¨ة دòل الكäري من املناطق كتالك الناس ا�لحم بال مراق�ة، هاذي كهت
الناس، و�لتايل البد ما نو^دو ميل كند�رو هاذ املاكتب حصيح èمة ولكن 

  .ïيخصنا نوفرو لهاذ الناس ا�يل ´ش>تغلوا فهيا
ذاك اليش ما اكي¸ش  ،معلمة) l'agropole(ٕاىل امشFيت لرباكن، اك�ن 

حىت يف اMول املتقدمة، ولÑٔسف فني هاذ املوارد؟ دكتور وا²د، الناس 
دòل الت¨ليل دòل احلبوب دòل املكرث�ن èم ) laboratoire(م درتو اليو 

هكoار دòل احلبوب دòل  2500، 2200^دا، ولكن خشص وا²د ترياقب 
املكرث�ن، ما يقدش يعطي ذاك الن�ÀIة ا�يل كنتوzاوها، ذاك اليش ا�يل 
 ابغيناه، ٔ[نه القa، واش بو²دو ¢ادي خيدم لكيش هاذ اليش؟ ترياقب ا�يل

ٕاىل �ٓخره، راه )...les pépinières(تيدzل من مليلية، من احلدود، من 
هاذ اليش لكو �ش ت¸هبومك ٔ[نه �ش ند�رو اجلودة يف هاذ املاكتب ïيخصنا 

  .البد ما نوفرو الرشوط دòلها، و�ٔ[ساس وهو العنرص ال رشي
املاكتب اجلهوية لالس�]ر الفالÌ اليوم ا�يل امىش ما يطلع حىت يش 
وا²د كFشد بالصتو، كتبقى دامئا عندك خصاص وعندك ماكتب �قصها 

  . الناس، و�لتايل هذا لكو تيجر لوا²د النوع دòل العرقa حىت يف العمل
  .شكرا الس>يد الرئFس

                                                 
3 Office National de Sécurité Sanitaire des produits Alimentaires 

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

 .الس>يد الوز�ر، لمك اللكمة يف بضع ثوان �لرد

        ::::الس>يد وز�ر الفال²ة والصيد البحريالس>يد وز�ر الفال²ة والصيد البحريالس>يد وز�ر الفال²ة والصيد البحريالس>يد وز�ر الفال²ة والصيد البحري
اح_ا مoفقني بtٔنه يعين الزم إالماكنيات ٔ�كرث، وخصوصا املكoب  هو

الوطين �لسالمة الصحية و�س�شارة الفالحIة، ولكن عند� وا²د العدد 
دòل الطلبات ا�يل ïيكونوا لك س>نة، وا�يل كنبارشومه م�ارشة مع وزارة 
 املالية ومع الس>يد رئFس احلكومة، وا�يل ¢البا ما كنلقاوش ٕاشاكلية، ما

اكي¸ش ٕاشاكلية يف امسيتو، واح_ا ¢ادي منش>يو يف هاذ املسلسل ٔ[ن لك 
ه ــــــــــــٔ[ن) office(ل ــــــيف ك 150حىت  100س>نة خصنا Pىل أ[قل 

)le service public ( ل املواطنني، وٕان شاءòهو السالمة الصحية د
  .هللا ما ¢ادي �كون ¢ري اخلري

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  . لوز�رشكرا الس>يد ا

السؤ�ن املواليان جتمعهام و²دة املوضوع، �ا س>نعرضهام دفعة وا²د، 
  . أ[ول موضوPه حصيa املومس الفالÌ احلايل

. .اللكمة ٔ[²د السادة املس�شار�ن من الفريق احلريك لتقدمي السؤال
  . الفريق احلريك، هل لمك سؤال؟ تفضلوا

جوج أ[س>ئa، وا²د  هل �Mمك نقطة نظام الس>يد املس�شار؟ عند�
دòل الفريق احلريك، ووا²د دòل الفريق التجمعي يف موضوع وا²د، 
صادق Pلهيم املكoب ليطر²ا دفعة وا²دة ليمتكن الس>يد الوز�ر من إال^ابة 

  . عهنام دفعة وا²دة ٔ[هنام جتمعهام و²دة املوضوع
  .اللكمة �لفريق احلريك

        ::::املس�شار الس>يد سعيد التدالوياملس�شار الس>يد سعيد التدالوياملس�شار الس>يد سعيد التدالوياملس�شار الس>يد سعيد التدالوي
  .الرئFس شكرا الس>يد

  الس>يد الوز�ر، 
توقعمت ٔ�ن �كون هذه الس>نة واPدة وممتزية وذÄ بفضل الظروف 

  .املناخIة املواتية والتوزيع اجليد �ل�ساقطات املطرية حسب التوقIت واEال
ما يه حصيa املومس الفالÌ احلايل؟ وما يه : لهذا، الس>يد الوز�ر

  وسائل حتسني هذا إالنتاج؟ 
اكن، الس>يد الوز�ر، هللا جياز�مك خبري رمغ ٔ�هنا ما وٕاذا اكن يف إالم

اكيناش يف السؤال �ش نطمنئ الفّال²ة، ٔ�ش>نو يه اÂمثن املرجعي ؤ�ش>نو 
يه الوسائل ا�يل غتكون دòل التدzل دòل الناس ا�يل ¢ادي ´رشيو هاذ 

  املنتوج؟
  .شكرا الس>يد الوز�ر
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        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  . شكرا لمك الس>يد املس�شار

اللكمة ٔ[²د . ؤال الثاين موضوPه حصيa املومس الفالÌ احلايلالس
السادة املس�شار�ن من فريق التجمع الوطين لÑٔحرار لتقدمي السؤال، 

  .فليتفضل مشكورا

        ::::املس�شار الس>يد محمد عبواملس�شار الس>يد محمد عبواملس�شار الس>يد محمد عبواملس�شار الس>يد محمد عبو
  .mسم هللا الرمحن الرحمي
  الس>يد الرئFس احملرتم،

  السادة الوزراء احملرتمني،
  ار�ن،ٕاخواين وزماليئ املس�ش

  الس>يد الوز�ر، 
ٔ�وال كنتقدم Ä �لشكر ïرئFس الغرفة الفالحIة ¼وي Pىل اÂمثن 
املرجعي ا�يل P�ٔلنت Pليه هاذي تقريبا وا²د الشهر، هذا الفالح اكن 
فر²ان، ولكن كذÄ اليوم تبعنا من عند السادة النواب أ[س>ئa دòهلم 

لرسور، ٔ[ن وأ[س>ئa دòل السادة املس�شار�ن دzل Pيل الفرح وا
اPالش؟ اح_ا يف وا²د اجلهة، مكتدzل يف وا²د اجلهة وïرئFس غرفة يف 
وا²د اجلهة، الناس دòل الفال²ة ما ابغاوش ي Iعوا الزرع، احملصول دòهلم 
ما ابغاوش ي Iعوه، ولكن اليوم رمبا ¢ادي يدzلهم الشك �ش ي Iعوه، ٔ[ن 

�ش ïي��اع،  220ىت ح 210مسعوا أ[قالمي أ[خرى دòل هاذ اجلهة من 
اÂمثن املرجعي، الس>يد الوز�ر، ٔ�نمت P�ٔلنمت Pليه فعال، ولكن راه فIه واصل 

  .واصل �لمطحنة هاذ اÂمثن هذا.. دòل) transport(�لمطحنة، فIه 
ودا� ا�يل كنطلب من الس>يد الوز�ر �ش حيرص، ٔ�وال راه ïيحرص 

رص Pىل ٔ�كرث من ¼دو Pىل هاذ القطاع الفالÌ، ولكن �زيد حي
ال�سويق، والس>- الفالح الصغري واملتوسط، ´سهر Pىل املنتوج، ´سهر 

  .ا�يل قالوا اÂمثن املرجعي P270ىل هاذ 
  الس>يد الوز�ر، 

اح_ا ختلق مشلك دòل التÀار دòل احلبوب مع الفال²ة، مسعوا 
ïيجي يقول Ä خصك ختلص يل  270الترصحيات دòلمك، الس>يد الوز�ر، 

  .يع يف الفدان، ما ابغاش جييبو، ما ابغاوش ي Iعوه، ها هو ïيض 270
  الس>يد الوز�ر، 

ٔ�وال ك¸شكروك Pىل هاذ �نتفاضة ا�يل درتو ان�، ٔ�� مسحوا يل، ٔ�� 
Pام ؤ�� حتت هاذ الق�ة، ما معر اليس عز�ز ٔ�خ_وش اكن يف هاذ  38هاذي 

  .املس>توى ا�يل فهيا مع الفال²ة
  .وشكرا الس>يد الوز�ر

        ::::اجللسةاجللسةاجللسةاجللسةالس>يد رئFس الس>يد رئFس الس>يد رئFس الس>يد رئFس 
لمك اللكمة الس>يد الوز�ر لٕال^ابة Pىل السؤالني معا دفعة وا²دة، 

  .تفضل

        ::::الس>يد وز�ر الفال²ة والصيد البحريالس>يد وز�ر الفال²ة والصيد البحريالس>يد وز�ر الفال²ة والصيد البحريالس>يد وز�ر الفال²ة والصيد البحري
  .شكرا الس>يد الرئFس احملرتم

  السادة الوزراء،
  الس>يدات والسادة املس�شارون،

هو فعال عرف هاذ املومس وا²د ال�ساقطات ا�يل يه م_تظمة امحلد 
، السدود الفالحIة )les barrages agricoles(لمرت، م H370، تقريبا 

 %80، أ[¢لبية دòل السدود فايتة )le remplissage(دòل  84%
لكها، وامحلد H هاذ اليش ïي�يل بtٔن الس>نوات املق�a ¢ادي �كون يف 

  . وا²د املس>توى ا�يل هو جIد
ٕان مليون دòل الق_طار دòل  110هام ) les prévisions(التكهنات 

وهذا رمق قIايس ميكن ندوزو Pليه دغية ٔ[ن ولف_اه، ولكن خصنا .. شاء هللا
نوصلو ليه، هذا راه جمهود ïبري ا�يل قاموا به الفال²ة، وا�يل zاذوا فIه 

، وا�يل اش>تغلوا به �ش يو^دوا هاذ )les risques(وا²د العدد دòل 
كتعرفوا بtٔن  املنتوج امحلد H وكذÄ هاذ اليش بفضل عوامل إالنتاج،

) FAO4(ا�يل هو ا�يل كتطلب   )large(املك_نة وصلنا لهذاك احلد يعين 
، وصلنا 5,8، 5,7هكoار، يعين دز� من  �1000راكتور للك  7,08دòل 

ا�يل ) les normes internationales(، ودzلنا يف 7,08دا� يعين لـ 
  ).prévues(يه 

دòل ) les semences(ٔ�لف ق_طار دòل يعين  500كذÄ مليون و
البذور اñتارة ا�يل تباعت، هذا يشء ^د èم، وهاذ اليش ا�يل امشF_ا فIه 

ٔ�لف هكoار ا�يل يه ¢ادي íس>تعمل البذور  70هاذ الس>نة غنوصلو لـ 
اñتارة �ش تو^د الس>نة املق�a، و¢ادي ختيل ٔ�نه ¢ادي نفوتو جوج املليون 

رمق قIايس، وجوج املليون  500دòل الق_طار، وهذا رمق قIايس، مليون و
aايس ^ديد ٕان شاء هللا ¢ادي �كون يف الس>نة املق�Iرمق ق. 

ٕاذن، اح_ا داzلني يف وا²د اMينامIة ا�يل يه ^د ٕاجيابية ا�يل ^ابوها 
الفال²ة معهم، وا�يل كFس�مثروا، وا�يل ك¸شكرومه هباذ اEهودات ا�يل قاموا 

H وامحلد ،Ìلو، واكنت هبا يف هاذ املومس الفالòهللا اعطى اخلريات د 
 .الس>نة ا�يل يه ^د èمة

ابتداء من هذا فكIجي يعين ال�سويق، ال�سويق اÂمثن �ش áكونو 
مoفقني هو مثن مرجعي، اMوû ما كتفIكسFش، اMوû تقول Ä انت بيع 

كونْرتويل، هو مثن مرجعي ْá ��ٔوارشي و.  
فر×سا ¢ادي توصل لنا ٕاىل  اليوم، ٕاىل ج�نا احلبوب من ٔ�مر�اك وال من

، ما اكنوش امجلارك ¢ادي نوصلو )les droits de douanes(ما اكنوش 
درمه يف اMار البيضاء، جIبو من مري�اكن وال من ٔ�ور� ¢ادي يوصل  220
دòل امحلاية �ش ما يدzلش هذاك  %75درمه، اح_ا Pاملني اليوم  220

ذي شهر ق�ل ما يبداو الناس املنتوج، وما امعلناهاش اليوم، معلناها ها

                                                 
4 Food and Agriculture Organization  
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  .حيصدوا �ش الناس تو^د �ش يدzل املنتوج
اليوم، ؤ�� ^اي اليوم يف الصباح، اعطاوين النتاجئ دòل املنطقة دòل 

.. من سطات حىت �لجنوب مبا فهيا �ٓسفي، عبدة، وداكû ومراõش وم_اطق
 ا�يل يه ïبرية �زاف، )la qualité(املنتوج يعين عندو وا²د يعين 

)qualité (ل الس>نة املاضيةòبرية احسن من دï.   
 270، هاذ )la qualité(ٕاذن اÂمثن خصو �كون يف املس>توى دòل 

درمه ا�يل اPلنا Pلهيا �ش ×شجعو الفالح Pىل هاذ يعين اEهودات ا�يل قام 
) la qualité(هبا، يه يعين خصها �كون زعام فعلية، ٔ[نه املس>توى دòل 

 le poids(ٔ[نه مس>توى ٔ�وريب ïبري،  )il est exigé(ا�يل اك�ن 
spécifique ( طالع ٔ�كرث من العام ا�يل فات، هاذ اليش ¢ادي جنيو ٕان

دòل هاذ ) les résultats(شاء هللا يف أ[سابيع املق�a و¢ادي نعطيو يعين 
  .اليش هذا لكو

درمه يف املطحنة، يعين ٔ�نه اك�ن  270فٕاذن اح_ا ïيظهر يل بtٔن كنقولو 
ن بـ ـــلشاري واك�ن هذا ولك وا²د ¢ادي يلقى احلسا�ت دòلو، ولك مثا
)la qualité ( ىل حسبP ،لوòد)la qualité ( برية عندهاï ا�يل يه

ا�يل يه �قصة ïيكون �قص، ولكن يعين خص ) la qualité(اÂمثن، و
الفاPلني، وعند� ¢دا اج�ع مع القرض الفالÌ �ش ٕان شاء هللا �كون 

ويل دòل هاذ الفاPلني ا�يل ¢ادي يتدzلوا �ش يبداو ´رشيو يف اÂمت
  .أ[سواق

 les droits(ٔ�� مoيقن بtٔنه اح_ا ¢ادي �zذو وقoنا، واzا معلنا بtٔنه يف 
de douanes ( ش لناíما غنحيدومه حىت [ٓخر ٔ�كتو�ر، يعين ٕاىل ما امشا

اíش اح_ا ما زر�ني¸ش، ٔ�وال املنتوج الو  طين ¢ري �ش هاذ السلعة ما خ̂ر
áكونو مoفقني بtٔنه خصهم �كونوا إالخوة الفال²ة يعين مر²êني بtٔنه عندمه 
وا²د املنتوج فIه جودة، وبtٔنه اMوû معهم، ولكن ما يد�روش لنا بعض 
الفاPلني احبال الس>نوات املاضية اكنوا Pاود 4ين كFشدوا ذاك اليش وحىت 

. tٔنه اح_ا ¢ادي حنلو وامسيتوي Iع، حىت ٔ�نه ابدينا كنقولو ب ىوا²د ما ابغ
ٕاذن، خص �كون توازن، يعين ٔ�ول ²ا^ة ا�يل كهتم إالسرتاتيجية دòل 
البالد هو �حoياط دòل اñزون إالسرتاتيجي دòل البالد، ميل هيبط راه 

  .حنل، هاذ اليش ما فهيش نقاش
فلهذا، خص �كون وا²د التوازن، وامحلد H ٔ�نه يعين دا� �لكمنا Pىل 

بوب ا�يل يه يعين الوقت دòل الساPة، ولكن أ[جشار املمثرة ¢ادي احل 
�كون يف املس>توى، ا�لحوم امحلراء ¢ادي �كون حىت يه كذÄ يف 
املس>توى، النخيل �ل¸س>بة �ل�ساقطات املطرية ٕان شاء هللا حىت هو ¢ادي 
�كون يف املس>توى، الزيتون ¢ادي �كون يف املس>توى، يعين ن¸oظر ٔ�ن 

الحIة ٕان شاء هللا ا�يل تعطي وا²د القمية مضافة وختيل �كون س>نة ف
  . الفال²ة كقاطرة دòل التمنية �قoصادية و�ج�عية يف البالد

  .شكرا

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

  .اللكمة يف ٕاطار التعقIب �لفريق احلريك، تفضلوا

        ::::املس�شار الس>يد سعيد التدالوياملس�شار الس>يد سعيد التدالوياملس�شار الس>يد سعيد التدالوياملس�شار الس>يد سعيد التدالوي
  الس>يد الوز�ر، 

� ما ¢¸شكرõش لس ب وا²د، هنا كتد�روا zدمoمك وهنjFا لمك، ¢ري �ٔ 
¢ادي نقول Ä وا²د القضية، الس>يد الوز�ر، ïن Pىل يقني املتدzل 
واملطاحن اكمل¸شار طالع والك هابط والك، هاذ اÂمثن املرجعي ا�يل اعطيتو 
وهاذ القرار ïياzذو املتدzل ٔ�و املطاحن، اشكون احلمك ملا كتجي عندو 

ا�يل ) le poids spécifique(وïيد�ر ) l'échantillon(اzذ ïيدzل تي
ابغى وïيد�ر اÂمثن ا�يل ابغى، ولكن ملن íشيك انت كفالح؟ اشكون ¢ادي 

  يتدzل �ش حيميك؟
كذÄ يف اMمع، الس>يد الوز�ر، يف ذاك اMقIق املدمع، فIه ما يتقال 

الس>يد الوز�ر، . راقكثري، وïيلعبوا فIه املطاحن كثري، وïيخرجوا ¢ري أ[و 
، اك�ن وا²د العدد )5l'ONICL(خصمك �راجعوا هاذ املسائل وíشوفوا مع 

دòل التالعبات، هاذ اليش اPالش املتدzلني واملطاحن كFشكروا الس>يد 
هاذ اليش ا�يل قلتو لكو .. الوز�ر، خصنا نوضو هنضو �ش ٕاىل ابغيتو

ذ الناس، مäال ^ا فالح مزòن ولكمك تصفقوا ليه، رشيطة تنوضو �راق�وا ها
و^اب املنتوج دòلو ملن ¢Fشيك ملا zòذ لو قرار يقول لو ٔ�س>يدي انت 

 poids( ك¢ادي خنلصك ¢ري جبوج درامه، عندك الوخس، وعند
spécifique ( طاحي، وعندك، وعندك، �ش ¢ادي يعرفها هو؟ خص

)une troisièmes personne qui va faire un arbitrage( هذا ،
Mيه ا�يل ميكن لها تد�ر خص ا ûو)les puissances publiques ( هام

  .ا�يل ميكن هلم يد�روا هاذ اليش
كذÄ، الس>يد الوز�ر، هللا خيليك إالنتاج هاذ العام مزòن ٔ[نه اكن 

ا ـــــــو فهيــــــــل ا�يل كنعط�Iاملطر، ولكن اح_ا ت¸متناو اك�ن بعض املسائ
)la subvention(ينïمع، ماMة احلصاد ا�يل عندو ٕاماكنيات �ش ، ا

مليون، نعفIه مهنا، ونعطهيا يف  15مليون ما نعيطهش  80´رشي ماïينة بــ 
ي ٔ�و ــــــول الزراعــــن احملصـــأ[مسدة ٔ�و نعطهيا يف املواد ا�يل كتحس

 les produits(ٔ�و هاذي يف ) la qualité( ون ٔ�وـــــا�ل
phytosanitaires ( درمه �لرت، هاذي يه املسائل  700ا�يل واصلني لـ

ا�يل خصنا نعاونو هبا الفالح ونعاونو هبا هاذ الناس، ونوضو áراق�و هاذ اMمع 
املليار وال ما اعرف�ش احشال كمتيش دòل اMرمه،  4ا�يل كنعطيو بذيك 

راه حرام، راه ما كتوصلش �لمس>هتþ، راه ما كتوصلش، كتبقى بني 
ت وبني املطاحن، كFرشي البون والخر املتدzلني Pىل مس>توى العامال

رòل، وميل ïيجي مول الفران ´رشي من عندو فرينة  ï56ي Iعو لو بـ 
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طن دòل  30دي ) spécial(فورص تيقول لو ٔ�ودي ٕاىل ابغييت نعطيك 
  ).spécial(طن دòل  10الفورص، ونعطيك 

ولهذا، الس>يد الوز�ر، هذا ما خصوش يبقى، خصو يت¨د �ش �رجع 
  . يش �لفال²ة ٔ[ن املتدzلني واملطاحن راه هلكوا البالد هاذ املضاربنيهاذ ال

  .شكرا الس>يد الوز�ر

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

  .اللكمة لفريق التجمع الوطين لÑٔحرار، تفضلوا احلاج

        ::::املس�شار الس>يد محمد عبواملس�شار الس>يد محمد عبواملس�شار الس>يد محمد عبواملس�شار الس>يد محمد عبو
  الس>يد الوز�ر احملرتم،

ا قلتوه، الس>يد الوز�ر، ٔ��، الس>يد الوز�ر، ٔ�وال كنÀدد الشكر دòيل م
ؤ�� كنتtٔسف Pىل ا�يل ما Pارفش املهنة وïهيرض Pلهيا، اك�ن ا�يل ما Pارفش 

  .ولكن اك�ن ا�يل ما Pارفش املهنة وهو ïهيرض Pلهيا، ٔ�� كنتtٔسف.. املهنة
  الس>يد الوز�ر، 

اح_ا ¢ري رٔ�فة م_مك ان�، الس>يد الوز�ر، الفالح الصغري والك�ري ح_وا 
�خرة راها يف املرىس اكينة دòل الفرينة  27جIيت íشوف م_و ٔ[ن ٕاىل 

�خرة  27وبال شك رامه ساقوا اخلبار دòلها،  27^ات من اخلارج، 
هذيك كمتس يف الفالح، وكمتس يف التÀار، التÀار راه ٔ�� هنرض يف التÀار 
ٔ[ن يف الناحIة دòهلم ٔ��، هذي مخس>نني وهام يف اخلطية، دا� رامه هللا 

  ...الرباكةجيعل 

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

يتعلق ب�_افس>ية الصناPة الغذائية، ٔ�عتقد بtٔنه ال ٕاذن، بقي سؤال وا²د 
²�ٔد من الفريق الفIدرايل ²ارض يف هذه اجللسة، س>يطبق mشtٔنه القانون 

 .اMاzيل �لمÀلس، ويؤ^ل ٕاىل ^لسة الحقة
وز�ر الفال²ة والصيد البحري Pىل ؤ�شكر �مسمك مجيعا الس>يد 

  .مسامهته يف هذه اجللسة
ون¸oقل ٕاىل أ[س>ئa املو¼ة ٕاىل الس>يد وز�ر التجهزي والنقل 
وا�لو^Fس�Iك، وسoFوىل إال^ابة عهنا �لنيابة الس>يد الوز�ر امللكف �لنقل، 

  . والسؤال أ[ول حول ٕاصالح الطرق
شرتايك لتقدمي السؤال، اللكمة ٔ[²د السادة املس�شار�ن من الفريق �

  .فليتفضل ²�ٔد السادة املس�شار�ن مشكورا

        ::::املس�شار الس>يد موالي احلسن الطالباملس�شار الس>يد موالي احلسن الطالباملس�شار الس>يد موالي احلسن الطالباملس�شار الس>يد موالي احلسن الطالب
  .شكرا الس>يد الرئFس

  السادة الوزراء،
  ٕاخواين املس�شار�ن،

  الس>يد الوز�ر، 
لقد متسك_ا بطرح هذا السؤال ولو ٔ�نه تtٔخر كثريا، هاذ السؤال توضع 

هاذ الطريق حقIقة تنجزات، ولكن ، من ذاك الوقت Mا� 2012يف 
املشالك ا�يل ²اصa فهيا ا[ٓن، اح_ا متسك_ا �ش نعاودو نلقIو هاذ السؤال 

  .يف أ[صل دòلو، ونناقشمك يف التعقIب Pىل املشالك ا�يل فIه
  الس>يد الوز�ر احملرتم،

áريد ٔ�ن نثري ان��اه احلكومة ٕاىل احلاû املزرية اليت تعرفها الطرق الثانوية 
قلمي شFشاوة ومدى الرداءة اليت ت�سم هبا، ف�عد مرور س>نوات من �ٕ 

الظروف املناخIة القاس>ية، íس>ب ت يف تعر�هتا و�رامك أ[جحار هبا ؤ�صبح 
 Äىل ذP الäىل روادها، ؤ�كرب مP برياï اس>تعامل هذا الطريق ´شلك خطرا

طريق يه احلاû اليت تعرفها الطريق الثانوية الفاصa بني س ت امزوضة وال
الرئFس>ية ٔ�اكد�ر، ويه طريق حIوية �ربط العديد من اMواو�ر ف- بFهنا، 

  . وكذا من ٔ�^ل �زويدها �ملواد الغذائية و²اجIات ساكنهتا املتعددة
وقد ترضرت هذه الطريق mشلك لكي، zاصة بعد اس>تعاملها من طرف 

وتلقى �ٓليات املقاوالت اليت �لكفت ٕ�جناز الطريق الس>يار مراõش ٔ�اكد�ر، 
الساكن �ٓنذاك وعودا ٕ�صال�ا بعد �áهتاء من الطريق الس>يار، ٕاال ٔ�ن 

  . أ[مور بقIت Pىل ²الها دون ٔ�ي تدzل من طرف مصاحل وزار�مك
مفا يه إالجراءات اليت تنوي الوزارة القIام هبا لتفادي هذه الوضعية 

  املزرية؟
  .وشكرا الس>يد الوز�ر

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  .س>يد الوز�ر، لٕال^ابة Pىل السؤال، تفضلوالمك اللكمة، ال 

الس>يد محمد الس>يد محمد الس>يد محمد الس>يد محمد جنجنجنجنيب بوليف، الوز�ر املنتدب Mى وز�ر التجهزي والنقل يب بوليف، الوز�ر املنتدب Mى وز�ر التجهزي والنقل يب بوليف، الوز�ر املنتدب Mى وز�ر التجهزي والنقل يب بوليف، الوز�ر املنتدب Mى وز�ر التجهزي والنقل 
نيابة عن الس>يد وز�ر التجهزي والنقل نيابة عن الس>يد وز�ر التجهزي والنقل نيابة عن الس>يد وز�ر التجهزي والنقل نيابة عن الس>يد وز�ر التجهزي والنقل ((((امللكف �لنقل امللكف �لنقل امللكف �لنقل امللكف �لنقل     ،،،،وا�لو^Fس�Iكوا�لو^Fس�Iكوا�لو^Fس�Iكوا�لو^Fس�Iك
        ::::))))وا�لو^Fس�Iكوا�لو^Fس�Iكوا�لو^Fس�Iكوا�لو^Fس�Iك

  .شكرا الس>يد املس�شار احملرتم
ا�يل يعود ٕاىل  �لفعل كام تفضلت، الس>يد املس�شار احملرتم، السؤال

  . ، لكن الزال عندو راهنية �عتبار ما تفضلت به2012
إالحصائيات ا�يل عندي، الس>يد املس�شار احملرتم، �ش ما �متش 
التعممي، وٕان اكن الوضعية دòل شFشاوة �لفعل كام تفضلتو ×س>بة الولوج 

ة نقط 15، وï�ٔيد ٔ�هنا �قصة تقريبا z63%الل الطرقات اñتلفة تتوصل لـ 
Pىل املتوسط الوطين، وهذا ا�يل تيجعل ٔ�نه إالقلمي خصو �لفعل zòذ من 
�ه�م وأ[ولوية يف املرa² الالحقة ما يلزم، وzاصة ٔ�ن الرب�مج ا�يل اكن 

لكم  371مسطر يف العامل القروي، الرب�مج الثاين، اكن فIه تقريبا وا²د 
م ا�يل ¢ادي تنجز هاذ لك 8وال  7تنجزات تقريبا لكها، �يق فهيا وا²د 

الس>نة، لكن ٔ�� معك إالقلمي مازال قIاسا ٕاىل املتوسط الوطين عندو وا²د 
  .العدد دòل النقط ا�يل خصو ´س>تدرõهم، و�لتايل �كون عندو ٔ�ولوية
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ا�يل ترتبط اجلهوية مع  2026الطريق ا�يل تفضلتو هبا الطريق إالقلميية 
طة �لفعل ٕ�جناز الطريق الس>يار الوطنية اكن فهيا ٕاشاكالت ا�يل يه مرتب

ٔ�اكد�ر وا�يل ^ات ٔ�يضا الفIضا�ت أ[zرية لنونرب و^ات معقت - مراõش
  . اشوية اجلرح يف خمتلف هذه الطرق

ا�يل ميكن نقول Ä الس>يد املس�شار احملرتم هو ٔ�نه مت ٕادرا¼ا ا[ٓن 
ة، كام مت  مضن الرب�مج دòل ٕاPادة تtٔهيل الطرق، مبعىن ٔ�هنا راها مد̂ر

íسجيل مجيع املقاطع الطرقIة املترضرة مضن الرب�مج الثاين دòل �ر�مج 
ٕاصالح ٔ�رضار الفIضا�ت، �ٕالضافة ٕاىل بعض إالشارات ا�يل يه مoعلقة 
ببعض امل¸شtٓت الف_ية والق_اطر احبال الق_طرة ا�يل اكينة Pىل واد بوعنفري 

يه راها  حىت 700ا�يل حىت يه من املفروض ¢ادي �لكف وا²د مليار و
  . داaz يف الرب�مج و¢ادي تنجز يف ٔ�قرب وقت ممكن

  .شكرا الس>يد الرئFس

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

اللكمة ٔ[²د السادة املس�شار�ن من الفريق �شرتايك يف ٕاطار 
 .التعقIب

        ::::املس�شار الس>يد موالي احلسن الطالباملس�شار الس>يد موالي احلسن الطالباملس�شار الس>يد موالي احلسن الطالباملس�شار الس>يد موالي احلسن الطالب
  . شكرا الس>يد الوز�ر

ن واقع شFشاوة واملشالك اليت تعاين الطرق مهنا، ×سÀل á�ٔمك تعرفو
من ٕام_تانوت  212فعال هاذ الطريق يه من شطر�ن، اكينة الطريق اجلهوية 

من غامسة ٕاىل أ[وداية، هاذي  207ٕاىل غامسة، واكينة الطريق إالقلميية 
املمكa لها، ولكن هاذ الطريق، الس>يد الوز�ر، راه كتعرف وا²د الكäافة 

لساكن، نقل املنتو^ات الفالحIة، م_تو^ات اخلزف، نقل املواد ïبرية من ا
الغاذئية، �ٕالضافة ٕاىل النقل العادي وس>يارات أ[جرة والس>يارات العادية 

ٓ ٕاىل ... وشاح_ات الرمال خره، هاذ اليش لكه ما اختاذش �العتبار يف بناء �
ما أ[مoار، واليوم ²اليا  5هذه الطريق، ٔ[نه الطريق ميل ش>يدت Pىل 

ميك_كش جوج شاح_ات يف اجتاه معاïس يدوزوا، كتوقف و²دة حىت حتيد 
و²دة، وميل كتكون معها امحلوû ولو حىت س>يارة خفIفة كتوقف الشاح_ة 

  .حىت كتزنل الس>يارة Pاد كتدوز الشاح_ة
وهذي ٕاشاكلية ما اختاذش هاذ اليش �العتبار يف بناء هاذ الطريق، 

الفIضا�ت كتعري هاذ ، )l’expertise(فاليوم امحلد H عند� وا²د 
املشالك، مع أ[سف لكهام �خoالالت، ميل كتكون الش>تا وال يش ²ا^ة 

  .كتكون هاذ �خoالالت
فا�يل كنطلبو، الس>يد الوز�ر، هو التدzل العا^ل ٕالزاû نقط �قoطاع 

دòل الودòن، واد لال صفIة، واد êرغونت،  4يف هاذ الطريق ا�يل يه فهيا 
اد ٕا�ريق، واد سكساوة، هاذو لكهم خصهم م¸شtٓت ف_ية �ش ما �كو×ش و 

هذا، �ٕالضافة ٕاىل ٕا²داث مقطع طريق مداري . انقطاع يف هذا الطريق

  . عند خمرج الطريق الس>يار ٕ�م_تانوت �8ربط بني الطريق الوطنية رمق 
وz�ٔريا، ال يفوتين، الس>يد الوز�ر، ٔ�ن ٔ�جسل احلضور دòل الس>يد 

تكرر لهاذ املنطقة، والوقوف Pىل النقط السوداء يف هاذ الطرق الوز�ر امل 
áمتىن .. وٕاعطاء وعود ٔ�هنا ¢ادي حتل Pىل ٔ�ساس �كون رشاكة مع امجلاPات

  . ٔ�ن حتظى بعناية ïيف سا4ر أ[قالمي
  . وشكرا الس>يد الوز�ر

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

 .لمك اللكمة، الس>يد الوز�ر، يف بضع ثوان

الس>يد الوز�ر املنتدب Mى وز�ر التجهزي والنقل وا�لو^Fس�Iك، امللكف الس>يد الوز�ر املنتدب Mى وز�ر التجهزي والنقل وا�لو^Fس�Iك، امللكف الس>يد الوز�ر املنتدب Mى وز�ر التجهزي والنقل وا�لو^Fس�Iك، امللكف الس>يد الوز�ر املنتدب Mى وز�ر التجهزي والنقل وا�لو^Fس�Iك، امللكف 
        ::::))))نيابة عن الس>يد وز�ر التجهزي والنقل وا�لو^Fس�Iكنيابة عن الس>يد وز�ر التجهزي والنقل وا�لو^Fس�Iكنيابة عن الس>يد وز�ر التجهزي والنقل وا�لو^Fس�Iكنيابة عن الس>يد وز�ر التجهزي والنقل وا�لو^Fس�Iك((((�لنقل �لنقل �لنقل �لنقل 

هذا الطلبيات ا�يل يه مرتبطة برضورة القIام .. ما قا* ال ميكن ٕاال ٔ�ن
ٕ�صال²ات رضورية، وهذا ٔ�مر ا�يل الس>يد الوز�ر �لفعل ملا قام �زòرة 

ؤخرا �لمنطقة راه وقف Pىل العديد من إالشاكالت ا�يل يه مطرو²ة، م
وتتعرفوا ٔ�ن اMور دòل هاذ الزòرات ٔ�وال هو التباحث مع إالخوان 
املنتخبني، ولكن ٔ�يضا مع السلطات احمللية يف أ[ولوòت، فهاذ اليش جزء 

�لكمتو  م_و مت، �ٕالضافة ٕاىل املعاينة الفعلية دòل املقاطع ا�يل جزء مهنا
Pليه، وٕان شاء هللا رب العاملني هاذ الربجمة ا�يل �لكمت لمك Pلهيا ¢ادي 
حناولو Pىل ٔ�نه هاذ إالضافات ا�يل ضفoو امل¸شtٓت الف_ية أ[ربعة ؤ�يضا 

مرتو ¢ادي ×شوفو ïيفاش ميكن تربمج حىت  5احملاوû دòل �ش>تغال Pىل 
  . يه يف فرصة الحقة ٕان شاء هللا رب العاملني

  .ا الس>يد الرئFسشكر 

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

  . السؤال املوايل وضعية الطرق �لعامل القروي
 .اللكمة ٔ[²د السادة املس�شار�ن من فريق أ[صاû واملعارصة

        ::::املس�شار الس>يد ٔ�محد Pاطفياملس�شار الس>يد ٔ�محد Pاطفياملس�شار الس>يد ٔ�محد Pاطفياملس�شار الس>يد ٔ�محد Pاطفي
  .شكرا الس>يد الرئFس
  الس>يدان الوز�ران،

  ٕاخواين املس�شار�ن،
اEهوادت اليت بذÂهتا بالد� يف جمال توفري الب¸Iة التحتية Pىل الرمغ من 

الطرقIة، واليت تظهر mشلك ^يل Pىل مس>توى ش>بكة الطريق الس>يار 
والطرق الوطنية ٕاال ٔ�ن العامل القروي ال زال يعاين من تبعات الوضعية 
املزرية اليت تو^د Pلهيا الطرق، واليت íسامه يف عزل املناطق القروية 

، وجتعل ساكنهتا تعاين من الهشاشة واÂهتمFش مكثال ٕاقلمي êزة واجلبلية
  .وٕاقلمي وزان
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للك هذه �عتبارات، ما ا�ي س>تقومون به من ٔ�^ل توفري الطرق 
  تتوفر Pلهيا حلدود ا[ٓن؟واملساÄ �لمناطق اليت الزالت 

  .وشكرا

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

  . السؤال، تفضلوالمك اللكمة، الس>يد الوز�ر، لٕال^ابة Pىل

الس>يد الوز�ر املنتدب Mى وز�ر التجهزي والنقل وا�لو^Fس�Iك، امللكف الس>يد الوز�ر املنتدب Mى وز�ر التجهزي والنقل وا�لو^Fس�Iك، امللكف الس>يد الوز�ر املنتدب Mى وز�ر التجهزي والنقل وا�لو^Fس�Iك، امللكف الس>يد الوز�ر املنتدب Mى وز�ر التجهزي والنقل وا�لو^Fس�Iك، امللكف 
        ::::))))نيابة عن الس>يد وز�ر التجهزي والنقل وا�لو^Fس�Iكنيابة عن الس>يد وز�ر التجهزي والنقل وا�لو^Fس�Iكنيابة عن الس>يد وز�ر التجهزي والنقل وا�لو^Fس�Iكنيابة عن الس>يد وز�ر التجهزي والنقل وا�لو^Fس�Iك((((�لنقل �لنقل �لنقل �لنقل 

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

�لفعل، املوضوع ا�يل تفضلتو وطرحoوه دòل وضعية الطرق �لعامل 
هو من املواضيع ا�يل �لفعل تتكرر أ[س>ئa فهيا، ويه يف لك  القروي،

ٔ�س>بوع تقريبا ميكن ن�_اولوها بدون ٔ�دىن شك، �عتبار ٔ�نه اخلصاص هو 
  .خصاص ïبري

ال خيفى Pليمك، الس>يد املس�شار احملرتم، Pىل ٔ�نه �لفعل اليوم راه اح_ا 
، وا�يل ٔ�لف لكم 40يف ٕاطار الش>بكة دòل الطرق املعبدة ا�يل فاقت 

تقريبا  %60كتاzذ مهنا وا²د  -الصيانة ٔ�قول- �لفعل العملية دòل الصيانة 
  .من املزيانية دòل الوزارة ا�يل �متيش فقط �لصيانة

الفرتة أ[zرية ف- يتعلق �لرب�مج الثاين دòل العامل القروي، انتقلنا من 
، %78 يه ، اليوم راه اح_ا يف ×س>بة ا�يل%63×س>بة ا�يل اكنت يف ²دود 

ميل ¢¸ساليو  2015وت¸oصورو Pىل ٔ�نه العامل القروي املغريب يف 
)6PNR2(  لòت %80ٕان شاء هللا ¢ادي نوصلو �ل¸س>بة دêمع التفاو ،

، و�متيش %54ٕاىل  53ولÑٔسف بني مجموPة من أ[قالمي ا�يل ت��دا من 
   .%98- 97حىت 

عمتدها الوزارة، Pىل هاذ أ[ساس يف ٕاطار املقاربة ال�شارïية ا�يل تت 

تن¨اولو Pىل ٔ�ننا �لفعل نعطيو أ[قالمي أ[ولوية ا�يل عندها خصاص، ولكن 
ٔ�يضا اليوم الفلسفة اجلديدة دòل �ش>تغال يف العامل القروي يه الفلسفة 
دòل �س�]ر يف الصيانة ويف الب¸Iات التحتية الطرقIة من zالل الربامج 

هداف تتكون ٕاما سوس>يو اقoصادية، ا�يل يه عندها أ[هداف، وهاذ ا[ٔ 
ٕاما مرتبطة مäال ٕ�×شاء مدرسة، وال ٕ�×شاء مص¨ة وٕاال �ش ×رسحو لها 

  .الطريق
اليوم عند� ٕاشاكل، وا�يل تن¨اولو نتفادوه، هو ٔ�ننا حناول حنافظو Pىل 
نفس املس>توى دòل الصيانة الطرقIة �ش áرجعو Pىل أ[قل ال¸سب ا�يل 

دòل الطرق ا�يل يه  %66، ا�يل كنا يف 2000اكنت عند� يف س>نة 
نقطة  16مبعىن خرس�  %53,5لـ  2012حس>نة، وطرق حس>نة áزلنا يف 

  .يف الصيانة

                                                 
6 Programme National des Routes Rurales, phase 2 

مليار درمه ا�يل تنرصفوه  2,7اليوم، راه تن¨اولو ٔ�ننا هاذ الرب�مج دòل 
، %57س>نوP òىل الصيانة، تن¨اول ٔ�ننا Pىل أ[قل áرجعو كام وصلنا اليوم 

á الل هاذ الس>نة لـ وحناولوz ىل أ[قلP 60رجعو%.  
هذا تيعين Pىل ٔ�نه من حIث املوارد املرتبطة �ٔ[ولوòت العملية راها 
تتقدم، ولكن هناك مجموPة من إالشاكالت ا�يل يه ال زالت مطرو²ة نظرا 

  .�لخصاص يف املوارد املالية
  .شكرا الس>يد الرئFس

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

  .صاû واملعارصة يف ٕاطار التعقIب، تفضلوا اليس ïرمياللكمة لفريق ا[ٔ 

        : : : : املس�شار الس>يد عبد الكرمي ااملس�شار الس>يد عبد الكرمي ااملس�شار الس>يد عبد الكرمي ااملس�شار الس>يد عبد الكرمي اهلهلهلهلمسمسمسمس
  .شكرا الس>يد الرئFس

  الس>يد الوز�ر،
يف احلقIقة يف السؤال دòلنا رمبا نعاودو áكرروه mشلك 4ين، هاذ 
الرب�مج مoعرث وzاصة ٔ�ن اك�ن مجموPة من االتفاقIات ا�يل رهينة املاكتب 

  ارة التجهزي ما اعرف_اش اPالش؟ دòل وز
اك�ن مجموPة من امجلاPات وأ[قالمي دا�ر�ن اتفاقIات رشاكة �ش خيرجوا 
مجموPة من الطرق �لوجود، ما اعرف_اش ٔ�ش>نو أ[س>باب، ومن بFهنم 
االتفاقIة دòل امجلاPة دòل مغراوة Pىل مس>توى ٕاقلمي êزة ا�يل كرتبط من 

ا�يل كرتبط ٕاقلمي  5466بطة ما بني رمق وكذÄ الطريق الرا �5428زار�ن 
  .صفرو

  الس>يد الوز�ر،
اح_ا Pىل مس>توى ٕاقلمي êزة ïيف ما ^ا Pىل لسان الس>يد املس�شار، 

الوز�ر دامئا ïهيرض Pىل الرشاكة ا�يل و^د�ها مع واكû �منية  ،اك�ن �ر�مج
مجموPة ٔ�قالمي الشامل وجملس اجلهة والوزارة، ابغينا مدى �لزتام، ٔ[ن اك�ن 

ومازال مoعرثة، اك�ن مرشوع طريق  2011من احملاور ا�يل �لك رصا²ة من 
الرابطة بني ٔ�كنول وظهر السوق بورد، هاذ الطريق ا�يل مoعرثة من  510

2010 .  
الرابطة ما بني اوطا بوعبان وواد بوصواب، الطريق  508الطريق دòل 

ويه طريق س>ياحIة، كذÄ الرابطة بني مدينة êزة وبويبالن  507اجلهوية 
  .الرابطة مابني واد ٔ�مليل �ب بود�ر Pرب �ب الزهر 5400الطريق إالقلميية 

وامسح يل، الس>يد الوز�ر، ٔ[ن هاذو ٔ�رقام وخصين الطرق ا�يل خصين 
×شري هلم، وهناك بعض املس�شار�ن كذÄ من ٔ�قالمي ٔ�خرى من وزان 

زال خصها الصيانة مكقريصات ا�يل ïيحتج كذP Äىل وا²د الطريق ا�يل ما
  .وخصها الخر كتدي ٕاىل فIفي

والساكنة ك�ساءل ذيك الطريق مس�شار من قلعة الرساغنة ي�ساءل، 
يوم تنجزات ومت إالتالف  15ا�يل ما اكمالش حىت  210اجلهوية 
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وحصدت جوج دòل أ[رواح، يعين السؤال املطروح ٔ�ش>نو ا[ٓليات دòل 
يل قامت ٕ�جناز هاذ الطريق؟ ومىت س>تقوم احملاس>بة واملراق�ة دòل املقاوû ا�
  الوزارة ٕ�صالح هاذ الطريق؟ 

ؤ�مام جحم اخلسا4ر ال رشية ا�يل مسعناها Pىل الصعيد الوطين، لك 
يعين ïيخص وا²د إالسرتاتيجية ^ديدة ووا²د الرسPة  8، 7، 10مركز 

ووا²د اMينامIكIة دòل الوزارة �ش íرسع يف التخفIف وفك العزP ûىل 
عامل القروي وصيانة هاذ الطرق، ٔ[ن هاذ الطرق يه ا�يل ¢�رشف و^ه ال

البالد، هاذ الطرق يه ا�يل الساحئ ïيبغي يتجول Pرب جامPات اململكة 
وكرتفع ال الوترية دòل �قoصاد، كتخفض الوترية دòل الهجرة، ٔ[ن لك 
ساكنة العامل القروي صبحت ا[ٓن كتو^ه ٕاىل املدن، ٔ[ن الضغط دòل 

لطبيعة وانعدام وسائل احلياة من حصة وتعلمي ونقل، مث ضعف الب¸Iة ا
  . التحتية

الس>يد الوز�ر، . ٕاذن، �ٓن أ[وان �ش الوزارة تد�ر وا²د إالسرتاتيجية
دامئا ïيطلب م_ا اتفاقIة رشااكت، اح_ا ^اهز�ن التفاقIات رشااكت، و�لكمنا 

  ...Pىل مؤسسات Pىل مس>توى ٕاقلمي êزة

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

  .الس>يد الوز�ر، لمك اللكمة �لرد Pىل التعقIب ف- تبقى من الوقت

الس>يد الوز�ر املنتدب Mى وز�ر التجهزي والنقل وا�لو^Fس�Iك، امللكف الس>يد الوز�ر املنتدب Mى وز�ر التجهزي والنقل وا�لو^Fس�Iك، امللكف الس>يد الوز�ر املنتدب Mى وز�ر التجهزي والنقل وا�لو^Fس�Iك، امللكف الس>يد الوز�ر املنتدب Mى وز�ر التجهزي والنقل وا�لو^Fس�Iك، امللكف 
        ::::))))نيابة عن الس>يد وز�ر التجهزي والنقل وا�لو^Fس�Iكنيابة عن الس>يد وز�ر التجهزي والنقل وا�لو^Fس�Iكنيابة عن الس>يد وز�ر التجهزي والنقل وا�لو^Fس�Iكنيابة عن الس>يد وز�ر التجهزي والنقل وا�لو^Fس�Iك((((�لنقل �لنقل �لنقل �لنقل 

  . شكرا الس>يد الرئFس
س>يد املس�شار احملرتم، ها ان� تتعرفوا يف دا� إالشاكل يف معومه، ال 

 �15.569ش áكونو Pىل حساب أ[رقام ا�يل يه مoوفرة ) PNR2(ٕاطار 
ïيلو مرت، مبعىن  ï1000يلومرت مت إالجناز تقريبا، ا�يل مازال ¢ري م_جز مهنا 

ٔ�لف ïيلومرت يه ا�يل بقت يف هاذ الفرتة املتبقIة من  P15.500ىل 
)PNR2.(  

 42مهنا  ï10%يلومرت ا�يل اكنت مربجمة،  420دòل إالقلمي  êزة منوذ^ا
ï�ٔيد ٔ�نه اعطيتوين وا²د . ïيلومرت يه ا�يل مفروض يه ا�يل خصها �مكل

اEموPة دòل أ[قالمي، ما اك×ش عندي يف السؤال أ[قالمي املطرو²ة، 
و�لتايل ما ميك¸ش جناوب Pلهيا، اح_ا م_فo¨ني يف ٕاطار رشااكت، الوزارة 

نت دامئا والزال عند تعهداهتا، ٕاىل اك�ن ٕاشاكالت يف اÂمتويل ميكن �كون، اك
ولكن ف- يتفق Pليه يف هاذ احلاالت ا�يل اطرحoو ممكن ٔ�ننا ×شوفومه لك 
²اP ûىل ²دة، والس>يد املس�شار مدعو مع الزمالء دòلو ا�يل هام تoFابعوا 

الت ٕاىل اك�ن املوضوع �ش جنلسو من الناحIة التق_ية ×شوفو إالشاك
  .ٕاشاكالت يف هاذ املقاطع ا�يل �لكم Pلهيا

  .شكرا الس>يد الرئFس

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

ن¸oقل ٕاىل السؤال املوايل موضوPه اتفاقIات الرشاكة مع امجلاPات 
  . الرتابية

اللكمة ٔ[²د السادة املس�شار�ن من الفريق احلريك، فليتفضل 
  .مشكورا

        ::::شار الس>يد ٕاد́رس مرونشار الس>يد ٕاد́رس مرونشار الس>يد ٕاد́رس مرونشار الس>يد ٕاد́رس مروناملس� املس� املس� املس� 
  .mسم هللا الرمحن الرحمي

  الس>يد الرئFس،
  السادة الوزراء،

  زماليئ،
 Äىل اخلصوص، لنا ٕاشاكلية، ×ش>تغل مبيثاق، وذP ات احملليةPيف امجلا
املثياق يتضمن مقoىض هام ^دا، هاذ املقoىض �ٓش تيقول؟ تيقول Pىل ٔ�ن 

 PCD( ،)un plan de( امجلاPات احمللية خصها íش>تغل بوا²د
développement( لòطط دñاس>نني، ؤ�هنا خصها تعمتد  5، ٔ�ي وا²د ا
  .Pىل الرشااكت البد

ٕاال ٔ�نه ملا كند�رو هاذ التخطيط ما كنلقاوش رشاكء، وحىت ٕاىل لقIنامه 
ال �كون هناك الزتامات، اليش ا�يل ïيجعلنا حىت امجلاPة ا�يل �ميكن تد�ر 

زمة وتتحوهلم من س>نة ٕاىل ٔ�خرى يف يف اشوية دòل الفلوس تت�لهيم مل
انتظار هاته الرشااكت، من ¼ة ٔ�ننا كرن�ك�و ٔ�خطاء ا�يل ïيعتربوها القضاة 
دòل اEلس أ[Pىل �لحسا�ت ٔ�خطاء، ٔ[ننا حولنا الفلوس وما رصف_اهاش 
يف الوقت دòلها، ولكن اح_ا عند� ضغوط ٔ�ننا ملزمني ٔ�ننا ×ش>تغلو يف ٕاطار 

اكت صعب �ش كنحصلو Pلهيا، ٕاذا ما اس>تô_ينا رشااكت، هاذ الرشا
أ[شغال العمومIة ا�يل اكنت ^ادة ٔ�عتقد Pىل الصعيد الوطين يف هذه 
أ[مور، ٕاال بعض احلاالت ا�يل ميكن يذïروها ٔ�حصاهبا، لكن أ[مر هيم ٔ�كرث 
امجلاPات احمللية وكذÄ خمتلف القطاPات احلكومIة، لFس فقط وزارة 

  .التجهزي
من املفروض ٔ�ن هاذ السؤال �كون مو^ه ٕاىل الوزارة  ولهذا، اكن

الوصية، وحنن معلنا Pىل هذا ٕاال ٔ�نه و^د� سؤالنا مو^ه ٕاىل وزارة التجهزي 
  . والنقل، ف¸س>متع ٕاىل الس>يد الوز�ر بصفoه ²�ٔد ٔ�عضاء احلكومة املتضام_ة

  .شكرا

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
 .وز�رف� اللكمة لٕال^ابة Pىل السؤال، تفضل الس>يد ال

الس>يد الوز�ر املنتدب Mى وز�ر التجهزي والنقل وا�لو^Fس�Iك، امللكف الس>يد الوز�ر املنتدب Mى وز�ر التجهزي والنقل وا�لو^Fس�Iك، امللكف الس>يد الوز�ر املنتدب Mى وز�ر التجهزي والنقل وا�لو^Fس�Iك، امللكف الس>يد الوز�ر املنتدب Mى وز�ر التجهزي والنقل وا�لو^Fس�Iك، امللكف 
        ::::))))نيابة عن الس>يد وز�ر التجهزي والنقل وا�لو^Fس�Iكنيابة عن الس>يد وز�ر التجهزي والنقل وا�لو^Fس�Iكنيابة عن الس>يد وز�ر التجهزي والنقل وا�لو^Fس�Iكنيابة عن الس>يد وز�ر التجهزي والنقل وا�لو^Fس�Iك((((�لنقل �لنقل �لنقل �لنقل 

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

هو �لفعل يه فرصة من zالل السؤال دÄò �لفعل نقول ٔ�ن هناك 
ية يف العمق ا�يل ما مرتبطاش حبل مر²يل ولكن ٕاشاكلية، طرحت إالشاكل 
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مرتبطة �لفلسفة دòل التعاطي والتعامل دòل �س�]ر العمويم، وzاصة 
�ل¸س>بة �لجامPات الرتابية يف ٕاطار الشح دòل املوارد والطريقة دòل 

  . التعامل من zاللها مع امللف دòل الرشااكت
M� ل مادام السؤال ^ا�، ف- هو مرتبطòوزارة دï يسFلنا الرئòور د

التجهزي والنقل وا�لو^Fس�Iك، �لفعل عند� من �خoصاصات املتابعة 
دòل إالجناز ودòل الصيانة دòل الربامج ا�يل يه مoعلقة �لتدبري الطريق 
ة بني القطاع مع امجلاPات يه �ٔ[ساس  ٔ�ساسا، والرشااكت ا�يل ا[ٓن مد̂ر

 1,9لكم ا�يل متت بـ  1500، عند� 2015-2012 يف املرa² أ[zرية دòل
، ؤ�يضا )PNR2(مليار درمه، هاذ اليش ما داzلش يف الربامج دòل 

ïيلومرت ٔ�خرى املزيانية  1400عند� يف ٕاطار التقوية والتوس>يع عند� وا²د 
مليار درمه، هاذو هام الرشااكت ا�يل ت¸ش>تغلو Pلهيم، �ٕالضافة  2,7دòل 

مليون درمه، ؤ�يضا  500لكم  70حملاور الرئFس>ية حوايل ٕاىل تث¸Iة بعض ا
هاذي يف ٕاطار االتفاقIات ا�يل . مليون درمه 121بعض امل¸شtٓت الف_ية 

ة الربامج التعاقدية  عند� مع امجلاPات احمللية يف هاذ اEال، وا�يل zا̂ر
  . و¢ريها) PNR2(احبال 

تق_ية، مجيع و�لتايل، حلد ا[ٓن Pىل حسب املعطيات ا�يل عندي ال 
الربامج هبذه �لزتامات يف ٕاطار االتفاقIة دòل الرشاكة مع امجلاPات 
الرتابية، الوزارة راها ماضية يف �لزتام هبا ويف ٕامتاèا يف املدة الزم_ية ا�يل 

  . يه خمصصة
تتعرفوا ٔ�ن العقود يه فهيا تفاوض معوما، وفهيا وا²د اEموPة دòل 

وPة دòل البنود دòل املسؤوليات و¢ريو ا�يل ٕاىل البنود، عندي وا²د اEم
Äب ميكن نتطرق هلم ٕاذا اكن اجلواب حيتاج ذIا يف التعق^ .  

  .شكرا الس>يد الرئFس

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

 .اللكمة �لفريق احلريك يف ٕاطار التعقIب

        ::::املس�شار الس>يد ٔ�محد شداملس�شار الس>يد ٔ�محد شداملس�شار الس>يد ٔ�محد شداملس�شار الس>يد ٔ�محد شد
  .شكرا الس>يد الرئFس

الوز�ر غنثري وا²د النقطة يف ٕاطار هاذ الرشاكة، نبني لمك  رمبا الس>يد
. بtٔن الوزارة ما تتلزتمش تقريبا جبميع �لزتامات دòلها ا�يل حىت حلد الس>نة

مäال نعطيمك مäل Ì هو ٔ�ن الوزارة تتtٔخر بوا²د العقدة دòل اتفاق رشاكة 
ر وا²د مع جملس مدينة بين مالل ا�يل رمبا تيعرف وا²د التحول يف ٕاطا

الرب�مج دòل التtٔهيل احلرضي، وا�يل فعال ٔ�ن الوزارة حىت حلد الساPة 
  . عندها تzٔtري تقريبا ما يفوق س>ن�ني ونصف

امجلاPة الزتمت جبميع الرشوط ا�يل الزتمت هبا، ووصلت امجلاPة ٔ�هنا 
دارت اجلودة واعطات ورمبا áزلت املرشوع دòلها �اكم�، دارت ٕاضافات 

وال�شÀري واملناطق اخلرضاء اEاورة  ،)le trottoir(صيف ٔ�خرى رمبا الر 

لهاذ املداzل هاذي، يف نفس الوقت تنلقاو بtٔن وصلنا ٔ�ننا ند�رو ال�سلمي 
اÂهنايئ، ٕاال ٔ�ن الوزارة حلد الساPة عندها تzٔtري دòل س>ن�ني ونصف وهذا 

هة رمبا تيرض �لعامصة دòل اجلهة، وا�يل رمبا التوسع املس>تق�يل دòل اجل 
تيحث الوزارة Pىل ٔ�ساس ٔ�هنا تبارش هاذ االتفاقIة، و�كون يه اÂمنوذج من 
ٔ�^ل تطبيق الرشاكة ا�يل تنعرفوها بtٔهنا ^دية يف بعض أ[حIان، ٕاال ٔ�ن 
هذه امجلاPة تtٔخرت Pلهيا، ورمبا تن¨اولو ما ٔ�مكن من هاذ املنرب هذا نطلبو 

Eلس البfي دòل مدينة بين من الوزارة ٔ�هنا تنفذ البنود دòل االتفاقIة مع ا
  . مالل

  .وشكرا

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

 الس>يد الوز�ر، هل لمك ما تضيفونه �لموضوع؟

الس>يد الوز�ر املنتدب Mى وز�ر التجهزي والنقل وا�لو^Fس�Iك، امللكف الس>يد الوز�ر املنتدب Mى وز�ر التجهزي والنقل وا�لو^Fس�Iك، امللكف الس>يد الوز�ر املنتدب Mى وز�ر التجهزي والنقل وا�لو^Fس�Iك، امللكف الس>يد الوز�ر املنتدب Mى وز�ر التجهزي والنقل وا�لو^Fس�Iك، امللكف 
        ::::))))نيابة عن الس>يد وز�ر التجهزي والنقل وا�لو^Fس�Iكنيابة عن الس>يد وز�ر التجهزي والنقل وا�لو^Fس�Iكنيابة عن الس>يد وز�ر التجهزي والنقل وا�لو^Fس�Iكنيابة عن الس>يد وز�ر التجهزي والنقل وا�لو^Fس�Iك((((�لنقل �لنقل �لنقل �لنقل 

  .شكرا الس>يد الرئFس
س>يد املس�شار طرح ²اz ûاصة دòل بين مالل وا�يل ما اكن�ش ال 

واردة يف السؤال، P�ٔده Pىل ٔ�نه من هنا لغدا ٕان شاء هللا رب العاملني 
×شوفو هاذ املوضوع ا�يل �لكم فIه، Pامني ونصف �زاف، ٕاىل اكنت �لفعل 

ولكن ما عند´ش معطى ا�يل ميكن جناوب Pليه ٔ[نه مل �رد .. وزارة عندها
السؤال، من هنا لغدا ٕان شاء هللا، الس>يد املس�شار احملرتم، ×شوفو  يف

املوضوع و×شوفو اPالش هاذ التtٔخر اك�ن، واش عند الوزارة يش دور 
  فIه؟ 

  .شكرا الس>يد الرئFس

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

انت�ا�ت Mي سؤال مو^ه ٕاىل الس>يد وز�ر الوظيفة العمومIة حول 
املtٔجور�ن املق�a، وáزوال عن رغبة ٔ�حصاب السؤال يف التtٔجIل سFمت 
  .تطبيق القانون اMاzيل من ٔ�^�، وس>يؤ^ل طبقا �لقانون ٕاىل ^لسة الحقة

ؤ�نتقل ٕاىل السؤال املو^ه ٕاىل الس>يد الوز�ر امللكف �ملقاوالت 
ت الصغرى وٕادماج القطاع ¢ري املنظم حول ٔ�داء مس>تحقات املقاوال

. الصغرى، وسoFوىل إال^ابة عنه الس>يد الوز�ر امللكف �لتÀارة اخلارجIة
ûاللكمة ٔ[²د السادة املس�شار�ن من فريق أ[صا.  

وز�ر الطاقة واملعادن، س>بق_ا ٔ�ننا اzرب� اجللسة العامة بطلب الس>يد 
وز�ر الطاقة واملعادن لظروف قاهرة ٔ�و حلضور ٔ�×شطة ملكIة، طلب 

  .�ٓخر هذه اجللسة ٕان اس>تطاع احلضور، شكرا تtٔجIل ٔ�س>ئلته ٕاىل
ûىل لك ²ال .. ٕاذن، اللكمة ٔ[²د السادة املس�شار�ن من فريق أ[صاP

اح_ا راه طلبناه، وصادق اEلس Pىل تtٔجIل هذه أ[س>ئa ٕاىل �ٓخر 
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هللا خيليمك ما ¢اد´ش نبقاو لك مرة نربجمو، هللا خيليمك، ال، ال، .. اجللسة
  . يه اEلسهاذ اليش راه صادق Pل 

ٕاىل امسحت، الس>يد الرئFس، الس>يد الرئFس، بال ما نضيعو الوقت، 
اح_ا راه طرح_ا إالشاكلية �لمÀلس وصادق Pىل ٕاPادة الربجمة، ما ¢اد´ش 
نبقاو لك مرة نغريو طبقا لرغبات لك وا²د فIنا، ال ما ميك¸ش، ما ميك¸ش، 

  ). tranquille(هللا خيليك، ال، ال، ¢ري ا^لس 
وال �ٓ· íسري انت .. لرئFس، الس>يد الرئFس، اح_ا راه مايشالس>يد ا

يف بالصيت، �ٓ· íسري انت يف بالصيت، راه جرت العادة ميل ïيطلب 
الوز�ر تtٔجIل أ[س>ئa دòلو [ٓخر اجللسة كنtٔ^لوها طبقا ملصادقة اEلس، 

  . و�رت ت أ[مور، مايش لك مرة نعاودو الربجمة، ما ميك¸ش هاذ اليش
 ميكن مراجعة الربجمة املصادقة Pلهيا من طرف اجللسة ٕاذن، �ا ال

  . العامة، الس>يد الرئFس
  .اللكمة ٔ[²د السادة املس�شار�ن من فريق أ[صاû واملعارصة

        ::::املس�شار الس>يد محمد البطاحاملس�شار الس>يد محمد البطاحاملس�شار الس>يد محمد البطاحاملس�شار الس>يد محمد البطاح
  .شكرا الس>يد الرئFس

  السادة الوزراء،
  ٕاخواين املس�شار�ن احملرتمني،

بدور ïبري يف حتريك جعa اÂمنو تضطلع املقاوالت الصغرى واملتوسطة 
من اليد العامa  %85وzلق الرثوة، ٕاذ íسامه يف íشغيل ٔ�كرث من 

  .ال¸ش>يطة
وPىل الرمغ من ذÄ، توا^ه املقاوالت الصغرى العديد من الصعو�ت، 
جتعلها ¢ري قادرة Pىل القIام بدورها اكمال، ويف مقدمهتا صعوبة الولوج ٕاىل 

فة ٕاىل ذÄ فٕان ٕاشاكلية طرق أ[داء والتtٔخر يف اÂمتويالت البنكIة، �ٕالضا
ٔ�داء الواج�ات املس>تحقة �لمقاوالت الصغرى، سواء من طرف الرشاكت 
الكربى اخلاصة والعامة ي�س ب يف zلق العديد من املشالك لهذه املقاوالت 
لعدم توفرها Pىل الرٔ�سامل الاكيف ا�ي ميكهنا من íسديد مصاريفها اليومIة، 

tٔدية واج�اهتا ٕاال بعد مرور Pدة ٔ�شهر من êرخي ٕاهناء أ[شغال ٕاذ ال يمت ت
واخلدمات املقدمة، مما يضطر املقاول الصغري ٕاىل ا�لجوء ٕاىل أ[بناك اليت 

íسديد ٔ�قساط القروض تفرض ×سب فائدة مرتفعة، تد�z يف مoاهات 
ûة ٔ�و توقف أ[شغال وٕافالس املقاوIوالفوائد البنك.  

د الوز�ر، عن التدابري اليت س>تقومون هبا محلاية �Ä، ×سائلمك، الس>ي
املقاوالت الصغرى يف موا¼ة التلكؤ يف ٔ�داء مس>تحقاهتا؟ وما ا�ي تنوون 
القIام به لتtٔهيل املقاوالت الصغرى وحام�هتا من الصعو�ت اليت هتدد 

  وجودها؟
  .شكرا الس>يد الرئFس

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

  .وز�ر، لٕال^ابة Pىل السؤاللمك اللكمة، الس>يد ال

الس>يد محمد عبو، الوز�ر املنتدب Mى وز�ر الصناPة والتÀارة و�س�]ر الس>يد محمد عبو، الوز�ر املنتدب Mى وز�ر الصناPة والتÀارة و�س�]ر الس>يد محمد عبو، الوز�ر املنتدب Mى وز�ر الصناPة والتÀارة و�س�]ر الس>يد محمد عبو، الوز�ر املنتدب Mى وز�ر الصناPة والتÀارة و�س�]ر 
الوز�ر الوز�ر الوز�ر الوز�ر نيابة عن الس>يد نيابة عن الس>يد نيابة عن الس>يد نيابة عن الس>يد ((((و�قoصاد الرو�قoصاد الرو�قoصاد الرو�قoصاد الرمقمقمقمقي، امللكف �لتÀارة اخلارجIة ي، امللكف �لتÀارة اخلارجIة ي، امللكف �لتÀارة اخلارجIة ي، امللكف �لتÀارة اخلارجIة 

امللكف امللكف امللكف امللكف     املنتدب Mى وز�ر الصناPة والتÀارة و�س�]ر و�قoصاد الراملنتدب Mى وز�ر الصناPة والتÀارة و�س�]ر و�قoصاد الراملنتدب Mى وز�ر الصناPة والتÀارة و�س�]ر و�قoصاد الراملنتدب Mى وز�ر الصناPة والتÀارة و�س�]ر و�قoصاد الرمقمقمقمقي،ي،ي،ي،
        ::::))))لقطاع ¢ري املنظملقطاع ¢ري املنظملقطاع ¢ري املنظملقطاع ¢ري املنظم�ملقاوالت الصغرى وٕادماج ا�ملقاوالت الصغرى وٕادماج ا�ملقاوالت الصغرى وٕادماج ا�ملقاوالت الصغرى وٕادماج ا
  .شكرا الس>يد الرئFس احملرتم

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

الشكر �لس>يد املس�شار احملرتم عن فريق أ[صاû واملعارصة لطر²ه هذا 
السؤال الهام واملتعلق مبس>تحقات املقاوالت الصغرى واملتوسطة، وابغيت 

فضلتو فIه بطرح هذا السؤال، Pىل ٔ�ن نtٔكد ونضم الصوت دòيل ا�يل ت 
مهية هذا املوضوع ملا * من انعاكس م�ارش عن  ٔtاحلكومة يه واعية ب
ال¸س>يج �قoصادي املغريب، وكذÄ لÑٔدوار �ج�عية و�قoصادية ا�يل 
كتلعهبا املقاوالت الصغرية واملتوسطة واملسامهة دòلها يف التمنية الوطنية، 

متثل ٔ�كرث  ،الت املتوسطة والصغرية والصغرية ^داحIث ٔ�ن ٔ�×شطة املقاو
 %85من الناجت �قoصادي املغريب، و�لفعل íشغل ٔ�كرث من  %75من 

aمن اليد العام.  
ويف هذا إالطار، وهبدف تقوية وحتسني التوازن املايل �لمقاوالت، 
وzاصة مهنا الصغرى واملتوسطة، مما ´سمح بتحسني تنافسFهتا وقدراهتا 

املتعلق بtٓ^ال أ[داءات  32.10رية وتطو�رها، حيدد القانون رمق �س�]
يوم ابتداء من êرخي التوصل �لسلع ٔ�و  60أ[^ل أ[قىص لÑٔداء ا�يل هو 

  .تنفIذ اخلدمة املطلوبة ٕاذا مل يتفق أ[طراف Pىل حتديد ٔ�^ل أ[داء
يوما،  90ويف ²اû اتفاق أ[طراف، وهذا االتفاق ال جيب ٔ�ن يتعدى 

، ينص القانون كذP Äىل حتديد 32.10ذا م_صوص Pليه يف القانون ه
معدل الغرامات املس>تحقة يف ²اP ûدم السداد يف أ[^ل احملدد، وPىل 
السامح �لمقاوالت �ملطالبة بغرامة Pىل التzٔtري من ٔ�^ل التقليص mشلك 
ملحوظ من هاذ أ[^ل، وتعويض الفوائد ا�يل ميكن لها ترتتب Pىل 

  .لبنكIةالقروض ا
ويف هذا إالطار، ïيtٔكد النص Pىل ٔ�ن ال يقل معدل فوائد التzٔtري عن 
سعر فائدة بنك املغرب زòدة Pىل وا²د الهامش 4بت، هذا حيدد بقرار 

  .مشرتك ما بني وزارة التÀارة والصناPة ووز�ر �قoصاد واملالية
ال ـــــــــاخ أ[معmة مل_mارة، يف أ[zري، ٔ�ن ا�لجنة الوطنmIوجتدر إالش
(le CNEA7)  ٔ�درجت يف خمطط معلها �رمس هذه الس>نة مراجعة املرسوم

  .ا�يل ïيتلكم Pىل هذه الفوائد
  .وشكرا الس>يد الرئFس

  

                                                 
7 Comité National de l'Environnement des Affaires 
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        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  . شكرا لمك الس>يد الوز�ر

  .اللكمة لفريق أ[صاû واملعارصة، تفضلوا الس>يد املس�شار

        ::::املس�شار الس>يد Pابد شكIلاملس�شار الس>يد Pابد شكIلاملس�شار الس>يد Pابد شكIلاملس�شار الس>يد Pابد شكIل
  .يد الرئFسشكرا الس> 

  .شكرا الس>يد الوز�ر
هذه ٕايضا²ات èمة وقرارات èمة ا�يل ميكن لها ختفف من املرضة ا�يل 
يه تتلحق �ملقاوالت الصغرى واملتوسطة، ولكن، الس>يد الوز�ر، �ش 
�كون يف Pلممك ؤ�نمت ا�ن التÀارة، يف Pلممك، الس>يد الوز�ر، بtٔن هاذ 

  . املقoضيات ال تطبق
الوز�ر، بtٔن املقاوû تتكون زبون دòل ٔ�ي رشكة  وتتفهموا، الس>يد

معومIة ٔ�و zاصة، ما ت��غFش متيش معها ٔ�مام احملامك ٔ�و ميكن لها، ت��قى يه 
  . تت�اف بtٔنه ¢ري هترض معها ٔ�و íشيك هبا ما �قاش تتعامل معها متاما

هاذ اليش تيخصمك تصيبوا لو يش ²ل، اح_ا عند� فIمك الثقة، يش 
�ة من عندمك ٔ�و �كونوا تتفرضوا، ٔ[نه �ٓش تيوقع؟ ها املقاول وس>يa ٔ�ما مراق 

و�متيش وت�Fداو يف النوبة أ[وىل يقولوا لو انتظر، تيدفع السلعة دòلو 
يوم ا�يل قلت، ٔ�� عندي مقاوالت ا�يل تي¸oظروا  90يوم و 60تي¸oظر هاذ 

قني هاذي Pامني مع الش>ب�Fة والرòضة، Pامني وهام دافعني هلم السلعة و�
Pاد تيخصهم ما يه وما لوهنا، ) trésor(ا[ٓن ما zلصومهش، تيلحقوا لـ 

  .مييش جييب الرمق، د�ر هاذي، سري لهنا، راه س>يفطناها �لبنك ما اكيناش
هاذ اليش خصمك، الس>يد الوز�ر، واح_ا عند� فIمك الثقة بtٔنه تصيبوا 
 يش ²ل مع إالدارة �خلصوص، ميل تنقولو اح_ا الرشاكت راه ¢ري

  . تنحشمو، راه إالدارة ا�يل يه تتعطل �لناس وترض هاذ املقاوû الصغرى
  .وشكرا

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

  .اللكمة لمك، الس>يد الوز�ر، ف- تبقى من الوقت، تفضلوا

الس>يد الوز�ر املنتدب Mى وز�ر الصناPة والتÀارة و�س�]ر و�قoصاد الس>يد الوز�ر املنتدب Mى وز�ر الصناPة والتÀارة و�س�]ر و�قoصاد الس>يد الوز�ر املنتدب Mى وز�ر الصناPة والتÀارة و�س�]ر و�قoصاد الس>يد الوز�ر املنتدب Mى وز�ر الصناPة والتÀارة و�س�]ر و�قoصاد 
املنتدب Mى املنتدب Mى املنتدب Mى املنتدب Mى الوز�ر الوز�ر الوز�ر الوز�ر نيابة عن الس>يد نيابة عن الس>يد نيابة عن الس>يد نيابة عن الس>يد ((((لكف �لتÀارة اخلارجIة لكف �لتÀارة اخلارجIة لكف �لتÀارة اخلارجIة لكف �لتÀارة اخلارجIة الرالرالرالرمقمقمقمقي، املي، املي، املي، امل

امللكف �ملقاوالت امللكف �ملقاوالت امللكف �ملقاوالت امللكف �ملقاوالت     وز�ر الصناPة والتÀارة و�س�]ر و�قoصاد الروز�ر الصناPة والتÀارة و�س�]ر و�قoصاد الروز�ر الصناPة والتÀارة و�س�]ر و�قoصاد الروز�ر الصناPة والتÀارة و�س�]ر و�قoصاد الرمقمقمقمقي،ي،ي،ي،
        ::::))))الصغرى وٕادماج القطاع ¢ري املنظمالصغرى وٕادماج القطاع ¢ري املنظمالصغرى وٕادماج القطاع ¢ري املنظمالصغرى وٕادماج القطاع ¢ري املنظم

  .شكرا الس>يد الرئFس
فقط ابغيت نtٔكد �لس>يد املس�شار احملرتم Pىل ٔ�نه يف ٕاطار تصفIة 

Eىل مس>تحقات وا²د اP ة من املقاوالت، احلكومة ا[ٓن يه م_ك�ةPمو
معاجلة هاذ املوضوع مع مجموPة من املؤسسات العمومIة، وPىل س Iل املثال 
�ل¸س>بة �لمكoب الوطين �لامء الصاحل �لرشب والكهر�ء، فقد مت ٕاجياد ²لول 

  .يف ٕاطار عقد �ر�مج ا�ي قام به املكoب واحلكومة

واجلامعات، فقد مت ٕامدادها �لس>يوû، كذÄ �ل¸س>بة لÑٔاكدمييات 
الس>يوالت الاكفIة من ٔ�^ل ٔ�داء لك املس>تحقات دòلها ق�ل  ،ٔ[ول مرة

ٔ�واخر مارس، مع العمل ٔ�ن يف الس>نوات املاضية اكن هاذ املس>تحقات 
  .كتوصل حىت لشهر يونيو وشهر يوليوز

  .شكرا الس>يد الرئFس

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

ن¸oقل ٕاىل السؤال املوايل حول ٔ�وضاع املقاوالت املتوسطة والصغرية 
  . والصغرية ^دا

اللكمة ٔ[²د السادة املس�شار�ن من الفريق �س>تقاليل لتقدمي 
  .السؤال، فليتفضل مشكورا

        ::::املس�شار الس>يد عبد السالم ا�لباراملس�شار الس>يد عبد السالم ا�لباراملس�شار الس>يد عبد السالم ا�لباراملس�شار الس>يد عبد السالم ا�لبار
  .شكرا الس>يد الرئFس

  السادة الوزراء،
  ٕاخواين املس�شار�ن،

  وز�ر،الس>يد ال
ò ما �لكمنا Pىل املقاوالت الصغرى والصغرية ^دا، وò ما مسعنا بtٔن 
احلكومة حتاول ^ادة لتدعميها، اليشء ا�ي يغيب ا[ٓن س>- وحنن ×شاهد 
Pدة مقاوالت صغرية ماتت، ورمبا ٔ�ر�هبا ذهبوا ٕاىل السجن والزالوا قابعني 

  .فIه
 ؤ�ن املقاوالت الصغرى مفاذا P�ٔدت وزار�مك ٕالنقاذ ما ميكن ٕانقاذه س>-

يعمتد Pلهيا املغرب وس>ياسات احلكومة السابقة جعلهتا وس>يa المoصاص 

  البطاû، مفا هو ٔ�جوبتمك الس>يد الوز�ر مشكورا؟

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  .لمك اللكمة، الس>يد الوز�ر، لٕال^ابة Pىل السؤال

�قoصاد �قoصاد �قoصاد �قoصاد الس>يد الوز�ر املنتدب Mى وز�ر الصناPة والتÀارة و�س�]ر والس>يد الوز�ر املنتدب Mى وز�ر الصناPة والتÀارة و�س�]ر والس>يد الوز�ر املنتدب Mى وز�ر الصناPة والتÀارة و�س�]ر والس>يد الوز�ر املنتدب Mى وز�ر الصناPة والتÀارة و�س�]ر و
املنتدب Mى املنتدب Mى املنتدب Mى املنتدب Mى الوز�ر الوز�ر الوز�ر الوز�ر نيابة عن الس>يد نيابة عن الس>يد نيابة عن الس>يد نيابة عن الس>يد ((((الرالرالرالرمقمقمقمقي، امللكف �لتÀارة اخلارجIة ي، امللكف �لتÀارة اخلارجIة ي، امللكف �لتÀارة اخلارجIة ي، امللكف �لتÀارة اخلارجIة 

امللكف �ملقاوالت امللكف �ملقاوالت امللكف �ملقاوالت امللكف �ملقاوالت     وز�ر الصناPة والتÀارة و�س�]ر و�قoصاد الروز�ر الصناPة والتÀارة و�س�]ر و�قoصاد الروز�ر الصناPة والتÀارة و�س�]ر و�قoصاد الروز�ر الصناPة والتÀارة و�س�]ر و�قoصاد الرمقمقمقمقي،ي،ي،ي،
        ))))الصغرى وٕادماج القطاع ¢ري املنظمالصغرى وٕادماج القطاع ¢ري املنظمالصغرى وٕادماج القطاع ¢ري املنظمالصغرى وٕادماج القطاع ¢ري املنظم

  الس>يد الرئFس احملرتم،
  الس>يدة والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

ر احملرتم Pىل طر²ه هذا السؤال نيابة عن الفريق شكرا �لس>يد املس�شا
ابغيت نtٔكد مرة ٔ�خرى ٔ�ن املوضوع دòل املقاوû املتوسطة . �س>تقاليل

والصغرية والصغرية ^دا يه يف اه�م احلكومة احلالية، كام اكنت يف اه�م 
لك احلكومات ا�يل عرفهتا بالد�، وهذا يف اه�م لك حكومات العامل نظرا 

من  %75من اليد العامa، �متثل  %85ر ا�ي تقوم به، ت�شغل لنا �fو 
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ٕاذن، مفروض Pىل احلكومة ٔ�ن �ه�م اكيف لهاذ . إالنتاج اMاzيل الوطين
  .الفjة

احلكومة íسعى ^اهدة من ٔ�^ل دمع املقاوû ورفع التنافس>ية دòلها من 
اعية zالل تزنيل ٔ�و من zالل خمتلف �سرتاتيجيات واñططات القط

والوطنية ا�يل ¢ادي نذïر مهنا فقط إالسرتاتيجية اجلديدة ل�رسيع التمنية 
واليت �ريم ٔ�ساسا ٕاىل بناء صناPة قوية ٔ�كرث  2020-  2014الصناعية 

  .اندما^ا وٕاىل عرصنة املقاوû الصغرية واملتوسطة
ابغيت كذÄ نذïر بtٔن احلكومة احلالية معلت Pىل ٕاخراج ٕاىل ²زي 

قاوû ا�اتية ا�ي هيدف ٕاىل دمع روح املبادرة وتFسري ولوج الوجود نظام امل
  . الش>باب ٕاىل سوق الشغل

ف�ال¸س>بة �لرب�مج احلكويم احلايل واملس>تق�يل ملواïبة املقاوالت الصغرية 
واملتوسطة والصغرية ^دا، ف�ال¸س>بة �لرب�مج احلايل فهو �ر�كز Pىل حمور�ن 

 :ٔ�ساس>يني
ية املقاوالت الصغرى واملتوسطة �ع�د احملور أ[ول هيم دمع تنافس> 

  عرض ^ديد Mمع املقاوالت؛
 les écosystèmes(4نيا، ٕا×شاء وت¸ش>يط املنظومات الصناعية 

industriels .(  
ûبة املقاوïمع ومواM تضمن ٔ�ساسا ،ٔ�ما �ل¸س>بة �لرب�مج املس>تق�يلIف :  

املتوسطة مراجعة ٔ�هداف �ر�مج اMمع اخلاصة �لمقاوالت الصغرى و  -
  ؛ "مساندة"و" امoياز"يف اجتاه الرفع مهنا، مكثال �ر�مج 

اك�ن كذÄ ٕاPداد عروض ^ديدة مالمئة �لرها�ت �قoصادية  -
  اجلديدة؛

�ش ´شمل ) 8ANPME(توس>يع حميط تدzل الواكû الوطنية  -
  كذÄ املقاوû الصغرية ^دا؛ 

ل عرض zاص ٔ�جرٔ�ة خريطة الطريق نظام املقاول ا�ايت من zال -
  هبذه الفjة؛

وz�ٔريا، تطبيق �ر�مج اMمع Pىل مس>توى اجلهات من zالل  -
  .رشااكت مع الفاPلني احملليني

  .شكرا الس>يد الرئFس

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

 .اللكمة يف ٕاطار التعقIب �لفريق �س>تقاليل

        ::::املس�شار الس>يد عبد السالم ا�لباراملس�شار الس>يد عبد السالم ا�لباراملس�شار الس>يد عبد السالم ا�لباراملس�شار الس>يد عبد السالم ا�لبار
  .رئFسشكرا الس>يد ال
  الس>يد الوز�ر،

                                                 
8 Agence Nationale pour la Promotion de la Petite et Moyenne 
Entreprise 

ال ×شك يف اجهتادا�مك الشخصية نظرا ٔ[ننا نعرف مدى اEهودات اليت 
تبذلوهنا، ¢ري ٔ�ن الواقع اليوم، وجتدين ؤ�� نقايب معروف ٔ�دافع عن 
املقاوالت ٔ[ن عندما áكرم هذه املقاوالت جندها ٔ�هنا جتود Pىل عاملها، اليوم 

د أ[دىن لÑٔجور نظرا ٔ[ن هاذ املشغل ٕاين ٔ�دافع عن العامل ا�ي مل �رفع احل
  . يف ٕافالس

اليوم �راين ٔ�شد وحبرارة ٔ[قول بtٔن الفريق �س>تقاليل �رى ٔ�ن احلكومة 
خبيa ^دا Pىل هذه املقاوالت، و¢ادي نبداو، الس>يد الوز�ر، هاذوك 

شهر �ل¸س>بة  36الرضائب، نبداو من الرضيبة Pىل القمية املضافة، تنقولو 
وك الناس القدام؟ هاذي رضيبة Pىل �س�]ر كذÄ، واش �لÀدد، وهاد

س>نوات دòل إالعفاء اكفIة؟ واش أ[بناك اليوم ك�سلف لهاذ املقاولني  5
الش>باب وهادو ا�يل ²اميل املشاريع؟ واش أ[حIاء الصناعية ا�يل عند� 
اليوم مؤهa الس>تقطاب مشاريع ^ديدة؟ واش اح_ا اليوم عند� حىت 

أ[بناء؟ واش اح_ا عند� يش ضام�ت اليوم �ش هاذوك الس>يوû يف 
املقاولني الش>باب، املقاوالت الصغرى، املقاوالت ا�اتية لكها ٔ�سامء، واش 

  اح_ا وفر� يش ²ا^ة؟
لك ما اكن مoوفر ا[ٓن فني يه نظرا ٔ[ن وا²د الثقة اليوم ما اكيناش، 

�ت ما واش هاذ الش>باب ا�يل ¢ادي يد�روا مقاوالت عندمه يش ضام
  . ييعطيوها

4نيا، ؤ�فظع ما ميك_نا ٔ�ن ×سمعه و×س>تغرب *، الس>يد الوز�ر احملرتم، 
ïون ٔ�ن اليوم حىت ا�يل zدموا مازال ما ختلصوش، تنلقاومه تيعانيو من 
البؤس وفلوسهم عند اMوû، اعطيو �لناس فلوسها Pىل أ[قل íس�مثر، Pىل 

  . نتاعهاأ[قل ختلص اMيون دòلها، ختلص أ[جراء 
راه اح_ا Pا´شني يف وا²د أ[زمة وس هبا ارجتال يف العمل احلكويم، 

املعاينة احلالية  ،)le constat(ؤ�س�سمح، الس>يد الوز�ر، ٔ�� تنعطيك 
  وك¸شوف �س ا�يل هام ïيعانيو، مفىت �رفع هذه املعا�ة؟ 

  .شكرا

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

 .اللكمة ف- تبقى من الوقتالس>يد الوز�ر، لمك 

الس>يد الوز�ر املنتدب Mى وز�ر الصناPة والتÀارة و�س�]ر و�قoصاد الس>يد الوز�ر املنتدب Mى وز�ر الصناPة والتÀارة و�س�]ر و�قoصاد الس>يد الوز�ر املنتدب Mى وز�ر الصناPة والتÀارة و�س�]ر و�قoصاد الس>يد الوز�ر املنتدب Mى وز�ر الصناPة والتÀارة و�س�]ر و�قoصاد 
املنتدب Mى املنتدب Mى املنتدب Mى املنتدب Mى الوز�ر الوز�ر الوز�ر الوز�ر نيابة عن الس>يد نيابة عن الس>يد نيابة عن الس>يد نيابة عن الس>يد ((((الرالرالرالرمقمقمقمقي، امللكف �لتÀارة اخلارجIة ي، امللكف �لتÀارة اخلارجIة ي، امللكف �لتÀارة اخلارجIة ي، امللكف �لتÀارة اخلارجIة 

امللكف �ملقاوالت امللكف �ملقاوالت امللكف �ملقاوالت امللكف �ملقاوالت     وز�ر الصناPة والتÀارة و�س�]ر و�قoصاد الروز�ر الصناPة والتÀارة و�س�]ر و�قoصاد الروز�ر الصناPة والتÀارة و�س�]ر و�قoصاد الروز�ر الصناPة والتÀارة و�س�]ر و�قoصاد الرمقمقمقمقي،ي،ي،ي،
        ::::))))املنظماملنظماملنظماملنظم    الصغرى وٕادماج القطاع ¢ريالصغرى وٕادماج القطاع ¢ريالصغرى وٕادماج القطاع ¢ريالصغرى وٕادماج القطاع ¢ري

  .شكرا الس>يد الرئFس
 Äىل ٔ�ن احلكومة كذP ،ٔكد لمك، الس>يد املس�شار احملرتمtابغيت فقط ن
قلت يف اه�èا العناية هباذ الفjة، الفjة دòل املقاوالت الصغرى واملتوسطة 
والصغرية ^دا نظرا �fور ا�يل كتقوم به يف حتريك جعa اÂمنو، وكذz Äلق 
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  . ة احلال يف ال�شغيلiروة واملسامهة بطبيع
ابغيت فقط نعطي وا²د الرمق، ونtٔكد لمك حصيa الربامج دòل اMمع 

، نظرا لضيق الوقت فقط رمق، الس>يد الرئFس، ميكن �2014ل¸س>بة لس>نة 
مقاوû اس>تافدت من  4759يل نtٔكد لمك، وهاذي ٔ�رقام مؤكدة، ٔ�ن هناك 

 .ليون درمهم  �450رامج اMمع واملسامهة املالية �fوû فهيا 
  .شكرا الس>يد الرئFس

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

ون¸oقل ٕاىل أ[س>ئa املو¼ة ٕاىل الس>يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء 
  . والبjFة، والسؤال أ[ول حول نظام املنامج

س>تقاليل، تفضلوا اللكمة ٔ[²د السادة املس�شار�ن من الفريق �
  .الس>يد رئFس الفريق �س>تقاليل

        ::::املس�شار الس>يد محمد أ[نصارياملس�شار الس>يد محمد أ[نصارياملس�شار الس>يد محمد أ[نصارياملس�شار الس>يد محمد أ[نصاري
  الس>يد الرئFس،

  الس>يدان الوز�ران،
  الزمaI والزمالء،
  الس>يد الوز�ر، 

هاذ السؤال وضعناه يف الفريق �س>تقاليل �عتبار ٔ�ن القطاع املنجمي 
، قطاع تيوفر حوايل كام يعمل امجليع وا²د القطاع حIوي، قطاع èم ببالد�

مليار  7ٔ�لف من اليد العامa، يدر Pىل خزينة اMوû ما يقرب من  36
دوالر، ٕاىل ¢ري ذÄ، ولكن ت¸شوفو ٔ�نه طا* ال¸س>يان وإالهامل من 
احلكومات املتعاق�ة، �عتبار ٔ�ن هناك جوج القوانني بعد �س>تقالل ا�يل 

ملتعلق �الس�]رات ا 1959املرسوم املليك دòل : نظمو هاذ القطاع
املعدنية، واك�ن الظهري دòل املركزية دòل التمنية والرشاء القطاع املعدين 

س>نة دòل امجلود  55، ٔ�ي ما يقارب من 1960لتافIاللت وفكIك دòل 
  .بدون حتديث ٔ�و تtٔطري

اح_ا، الس>يد الوز�ر، تنظن ٔ�نه �ٓن الوقت �ش تقولوا لنا ما يه 
  مس>تق�ال من ٔ�^ل تنظمي هذا القطاع؟إالسرتاتيجية املعمتدة 

  .وشكرا

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

  .لمك اللكمة، الس>يد الوز�ر، لٕال^ابة Pىل السؤال

        ::::الس>يد عبد القادر عامرة، وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبFالس>يد عبد القادر عامرة، وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبFالس>يد عبد القادر عامرة، وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبFالس>يد عبد القادر عامرة، وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبjjjjFةةةة
  .شكرا الس>يد الرئFس

  .شكرا الس>يد املس�شار احملرتم
  .شكرا �لفريق احملرتم

�شار، كام تفضلمت و¢ري zاف Pليمك فعال هذا قطاع املعدين الس>يد املس 
قطاع èم ^دا يف بالد�، وتعلمون كذÄ ٔ�ن ا�ي هيمين Pليه هو 

من رمق املعامالت من ال¸شاط  %90الفوسفاط، ٔ[نه تقريبا ٔ�كرث من 
املنجمي هو فوسفاطي، وهذا بطبيعة احلال دفع احلكومة ٕاىل ٔ�ن íسطر 

aات أ[خرى املعدنية  تصور �لس>نوات املق�Pليعيد نوع من �عتبار �لصنا
zارج الفوسفاط، ٔ[نه ميل ت¸شوفو رمق املعامالت دòل zارج الفوسفاط 

ٔ�لف م_صب دòل الشغل، ولكن  15املليار دòل اMرمه، و 5تنلقاو تقريبا 
مليون دòل  400أ[خطر من ذÄ ٔ�نه Pىل مس>توى البحث اك�ن حوايل 

ضعيف بطبيعة احلال ما �ميك_اش ×شوفو معادن ٔ�خرى اMرمه، وهذا رمق 
Äاحبال ا�هب، الفضة، الزنك، الباريتني، ٕاىل ¢ري ذ.  

  :ا[ٓن، اخلطة ٔ�ش>نو فهيا؟ فهيا ٔ�ربعة مر�كزات
املر�كز أ[ول رشتو ليه هو اجلانب القانوين، ا[ٓن املرشوع دòل القانون 

س النواب، مت تقدميه ا�يل غيعرصن هاذ القطاع متت املصادقة Pليه يف جمل
، وكنمت ²ارض�ن، الس>يد 2015يف جملس املس�شار�ن يف بداية فربا�ر 

ٔ�� ٔ�رجو ٔ�ن يمت �رجمته يف القريب العا^ل ٕان شاء هللا .. املس�شار، وáمتىن
�ش ميكن لنا ندوزوه، ٔ[نه فعال مرشوع ا�يل ¢ادي حيدث قطيعة مع 

  .ي¸Iات من القرن املايضالقانون ا�ي ٔ�رشمت ٕاليه ا�ي يعود ٕاىل امخلس> 
فكIك، هاذي ابدينا  - الركزية الثانية يه الركزية دòل م_طقة êفIاللت

فهيا املشاورات، اك�ن وا²د االتفاق Pام Pىل ما ميكن ٔ�ن نقوم به ليك تنفoح 
ٔ�لف ïيلومرت مربع Pىل �س�]رات الوطنية  60هذه املنطقة ا�يل فهيا 

ال Pىل حقوق املنجميني التقليديني، وأ[ج_بية، مع احلفاظ بطبيعة احل
وهاذي م_طقة موعودة، ا�يل فهيا يف احلقIقة الزنك والرصاص والباريتني، 
ميكن �كون فهيا معادن ٔ�خرى، ؤ�� دzلهتا ا[ٓن ف- يتعلق �لكشف 

  .اجليولو· املس>تق�يل
الركزية الثالثة مرتبطة �جليولوجIا، عند� تtٔخر يف اجليولوجIا، اليوم 

ؤال دòلمك �زامن مع إالPالن عن اخلريطة الوطنية اجليولوجIة، ٔ[ن ا[ٓن الس
رجعت املد�رية اجليولوجIة �لوزارة، وعند� وا²د الرب�مج فIه تقريبا وا²د 

  .مليون دòل اMرمه، و¢ادي نعطيو فIه أ[ولوية لهاذ املناطق املوعودة 250
ماكنيات املعدنية يعين التعريف �الٕ  الركزية الرابعة mس>يطة ^دا، هو

الوطنية، وهذا ابديناه من بعض املنتدòت اMولية وكذÄ التعريف دòل 
  . املس�مثر�ن الوطنيني

املليار ترضب يف ثالثة،  5ونعتقد بtٔنه يف الس>نوات املق�a ميكن هاذ 
ويويل هاذ القطاع هذا ما ¢اد´ش بطبيعة احلال �كون يف احلجم دòل 

ع واPد Pىل مس>توى م_اصب الشغل دòلو، الفوسفاط، لكن غيكون قطا
وPىل مس>توى اMينامIة ا�يل ميكن خيلقها يف م_اطق بعيدة ^دا، zاصة 

  . فكIك-املنطقة اليت ٔ�رشت ٕاÂهيا دòل êفIاللت
  .شكرا الس>يد الرئFس



 2015 �ريلدورة �ٔ  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

21 

 )م 2015 ماي 12( ه 1436 رجب 23

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

  .اللكمة �لفريق �س>تقاليل، تفضل الس>يد الرئFس

        ::::شار الس>يد محمد أ[نصاريشار الس>يد محمد أ[نصاريشار الس>يد محمد أ[نصاريشار الس>يد محمد أ[نصارياملس� املس� املس� املس� 
  . شكرا الس>يد الوز�ر Pىل هاذ املعطيات

ى  ــــــة Pلـــــر اشويـــــت نتذاكـــــر، ٔ�� ابغIــــولكن، الس>يد الوزي
)la CADETAF9 .( ان� رشتو ٕاىل القطيعة، ولكن ال �كون القطيعة

مبقoيض القانون Pىل حساب البؤساء، م_اطق ا�يل يه èمشة، م_اطق 
دودية، ش>باهبا �كد ليل هنار يف تþ املنطقة، ويتعFش من تþ الرخص ²

دòل املعادن يف ظروف ^د قاس>ية، ٔ[ن اMوû مهشت تþ املناطق، ما 
فهياش مقومات العFش الكرمي، وابغينا ٔ�ي قانون ^ا �راعي الظروف دòل 
هذيك املنطقة، �راعي الظروف دòل هذاك الش>باب، �راعي الظروف 

 400ك اجلنود ا�يل مه مبثابة ج_ود يف م_طقة ²دودية Pىل امoداد دòل ذو 
ïيلومرت مفا ٔ�كرث، م_طقة ا�يل اليد العامa دòلها لكها مشهود لها �لصرب، 

  . ويعين العمل ليل هنار من ٔ�^ل ïسب قوت ٔ�رسها
اح_ا بدون شك اكنت عندمك اج�Pات مع هذه الفjات، واملنظور دòهلم 

ريا، اح_ا مع �س�]ر، ولكن البد ٔ�ن جند �ٓليات ليكون ٔ�هنم سoFرضرون كث
�س�]ر يف Pني املاكن من ٔ�^ل íشغيل ذاك الش>باب دòل تþ املناطق، 
وzاصة يف الطاووس وكذÄ يف جامPة س>يدي Pيل وفكIك وامجلاPات لكها 

-ا�يل يه يف احلدود، وzاصة ٔ�ن هناك ا[ٓن ¼ة اجلديدة ¼ة درPة
نطاق اÂهنوض بتþ اجلهة ا�يل اكنت èمشة �ٔ[قالمي  êفIاللت ا�يل يف

امخلسة بدءا من مIدلت مرورا �لراش>يدية وتنغري وورزازات وزاïورة، ٔ�ن 
 55هذه يه الفرصة �ش Pىل أ[قل يرتد �عتبار، وهذاك ال¸س>يان دòل 

س>نة ما �كو×ش Pىل حساب كذÄ وا²د املرشوع ا�يل فoح أ[بواب 
  . يف غفa من ٔ�بناء املنطقة�لمس�مثر�ن الك�ار 

  .شكرا

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

  .اللكمة �لس>يد الوز�ر ف- تبقى من الوقت

        ::::الس>يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبFالس>يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبFالس>يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبFالس>يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبjjjjFةةةة
  الس>يد املس�شار، 

ٔ�� ميل �لكمت Pىل القطيعة، �لكمت Pلهيا يف مرشوع القانون دòل 
�ش áكونو ) ò)la CADETAFل املنامج، مايش يف مرشوع القانون د

وقلت بtٔن هذاك مرشوع القانون س>ي¨دث ثورة، ؤ�نمت ا[ٓن . واحضني
  .القانون بني ٔ�يد�مك ملناقش>ته
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اطمنئ الس>يد املس�شار، ٔ�وال ) la CADETAF(القضية دòل 
هاذيك املنطقة س>ن¨افظ Pىل ²دودها، ا�يل ¢ادي يوقع فIه التغيري هو ٔ�نه 

نية ؤ�ج_بية، ٕاذا اس>تطعنا ن Iعو املنطقة حقIقة ¢ادي تدzل اس�]رات وط 
Pىل احلقوق دòل هاذ  -ٔ�ؤكد مع احلفاظ-�ملؤهالت دòلها، مع احلفاظ 

ش>نو عند� �ٔ املنجميني التقليديني، و¢ادي نوسعو يف احلقIقة، ٔ[ن اح_ا 
دا�، عند� الزنك والرصاص وعند� الباريتني، واملنطقة فهيا ٔ�مور ٔ�خرى، 

 des(عول Pليه مع هاذ املنجميني التقليديني هو غيكونوا zاصة ٔ�نه امل
royalties( غيكون ،)un pas de porte( غيكون وا²د Äولكن كذ ،

  . الصندوق دòل املنطقة Pىل مس>توى البىن التحتية
ؤ�� عندي اليقني ٔ�ن املنطقة هاذي س�شلك رافع من الروافع دòلها، 

طقة، هاذ اEال املعدين غي�لق zدمات �ٕالضافة ملا هو موجود ا[ٓن يف املن
  . ٔ�خرى وغي�لق صناPات ٔ�خرى

وا�يل ï�ٔيد، وهذا ٔ�� واحض فIه، ٔ�ن هذا س>يكون خIارا مفoو²ا، يعين 
ا�ي جيب ٔ�ن نؤكد Pليه وا�يل خص تعاونو� فIه، .. لن جنرب ²�ٔدا Pىل ٔ�ن

  . طقةالس>يد املس�شار، هو ïيفاش نق_عو املس�مثر�ن بtٔن يtٔتوا ٕاىل هذه املن
  .شكرا الس>يد الرئFس

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

ن¸oقل ٕاىل السؤال املوايل، موضوPه مtٓل وعود املكoب الوطين الرشيف 
�لفوسفاط يف ال�شغيل، املقدم من طرف الفريق اMس>توري، فلهم اللكمة 

  .لتقدمي السؤال

        ::::املس�شار الس>يد عبد الرحمي العاليفاملس�شار الس>يد عبد الرحمي العاليفاملس�شار الس>يد عبد الرحمي العاليفاملس�شار الس>يد عبد الرحمي العاليف
  .الرئFسشكرا الس>يد 

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

  الس>يد الوز�ر، 
سامه يف  من املعلوم ٔ�ن اEمع الرشيف �لفوسفاط خيلق م_اصب، ́و
�قoصاد احمليل mشلك م�ارش Pرب توظيف الكفاءات احمللية، وبطريقة ¢ري 

ûاصة �لمناوz رب اتفاقات رشاكة مع رشاكتP م�ارشة .  
املشلك، حبيث تعمتد هذه الرشاكت، Pىل zالف ما  وهنا �مكن جوهر

اكن يقوم به اEمع الرشيف �لفوسفاط، من توظيف ٔ�بناء املنطقة من حطان 
واملفاسFس ؤ�والد عزوز ٕ�قلمي خريبكة، ٕاىل ^لب يد Pامa ومس>ت�دمني 
من zارج إالقلمي، يف الوقت ا�ي يعاين فIه ش>باب هذه اجلهة õلك من 

ûالبطا.  
ما يه التدابري املت�ذة من : املنطلق، الس>يد الوز�ر، ×سائلمكومن هذا 

طرف احلكومة لضامن وا²د ال¸س>بة مjوية ٔ[بناء املنطقة من طرف هاذ 
  الرشاكت دòل املناوû؟
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  .شكرا

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

  .لمك اللكمة، الس>يد الوز�ر، لٕال^ابة Pىل السؤال

        ::::البFالبFالبFالبjjjjFةةةةالس>يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء و الس>يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء و الس>يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء و الس>يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء و 
  .شكرا الس>يد الرئFس

  الس>يد املس�شار،
جي، ٔ�وال السؤال تoFلكم Pىل اEمع الرشيف ااك�ن جوج دòل احلو 

�لفوسفاط، اEمع الرشيف �لفوسفاط ا²رتم �لزتامات دòلو، اكن االتفاق 
دòل م_اصب الشغل، ²�ٔد�ا ؤ�دzل هؤالء ٕاىل اEمع من  P5800ىل 

 OCP10(ٔ�لف، وهذا ما ´سمى بـ  90ا ٔ�كرث من وا²د العينة ا�يل اكن فهي
Skills(وا�يل اكنت �حجة ، .  

ٔ�لف من ٔ�بناء هذه املناطق  15واكن كذÄ الزتم �ش �كون وا²د 
�ش يوجلوا سوق الشغل، ما ميك_اش نطلبو من اEمع الرشيف �لفوسفاط 
ٔ�نه يفoح م_اصب �لشغل ما ت�_اس ش مع املردودية دòلو، ٔ[ن ما خصناش 

¸ساو بtٔن اEمع الرشيف �لفوسفاط عندو وا²د �حoاكر Pاطياه لو ن 
اMوû، وهاذ �حoاكر يعود �لنفع Pىل �قoصاد الوطين õلك، وهذا هو 

  . ا�يل تي�لق وا²د اMينامIة
ٔ[نه ٔ�نت Pارف، الس>يد املس�شار، ما zافFش Pليك ٔ�نه اك�ن وا²د 

علق �لفوسفاط، واEمع عرف الضغط ïبري ^دا Pىل املس>توى اMويل ف- يت
وا²د التحول من بيع الفوسفاط اخلام ٕاىل املش>تقات، ٕاىل أ[مسدة، فهذا 
وا²د الشق ا�يل هو èم وا�يل خصنا نن�هبو ليه، وا�يل مطلوب بطبيعة 
احلال هو ٔ�ن اEمع يلقى التوازن املطلوب ما بني ال�شغيل وما بني املردودية 

  .دòلو �قoصادية
لق �لرشاكت دòل املناوû، الس>يد املس�شار، ٔ�نت تعمل بtٔن ف- يتع

هذا موضوع ال يتعلق فقط �Eمع الرشيف �لفوسفاط، ٔ[نه الرشاكت دòل 
املناوû يه رشاكت موجودة يف السوق، وبطبيعة احلال ال ميكن ٔ�ن تفرض 
Pىل هذه الرشاكت دòل املناوû ٔ�ن تدzل فالن ٔ�و Pالن، ٔ[نه Pادة 

دòل املناوû ملا تياzذها اEمع الرشيف �لفوسفاط تياzذها من  الرشاكت
  . zالل طلبات دòل العروض

بطبيعة احلال هاذ الرشاكت يف معوèا تzٔtذ بعني �عتبار، بطبيعة 
احلال، يف ٕاطار التواز�ت املالية دòلها و�قoصادية ٔ�هنا zêذ من ٔ�بناء 

تنقص Pلهيا وا²د اEموPة دòل  املنطقة بطبيعة احلال، ٔ[هنا �ميكن لها
. التاكليف، لكن لFس ٕ�ماكن اEمع ٔ�ن يفرض ×س>با معينة كام تفضلت به

¢اية ما هناÄ ٔ�ن اEمع جيب ٔ�ن �كون حريصا Pىل ٔ�ن هذه الرشاكت 
تطبق بطبيعة احلال القانون دòل الشغل ف- يتعلق بعالقهتا مبس>ت�دمهيا، 
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الس>يد املس�شار، هذا ال ميكن ٔ�ن  لكن ٔ�ن يفرض ×س>بة معينة، ٔ�عتقد،
  .يُقرتح Pىل اEمع الرشيف �لفوسفاط

  .شكرا الس>يد الرئFس

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

  .اللكمة �لفريق اMس>توري

        ::::املس�شار الس>يد عبد الرحمي العاليفاملس�شار الس>يد عبد الرحمي العاليفاملس�شار الس>يد عبد الرحمي العاليفاملس�شار الس>يد عبد الرحمي العاليف
  . شكرا الس>يد الوز�ر Pىل جوا�مك

 Eهودات اليت يقوم هبا وفعال اح_ا، الس>يد الوز�ر، راه اح_ا ت¸مثنو هاذ ا
املكoب الرشيف �لفوسفاط، وراه اح_ا كنا مقنا بوا²د الزòرة ٕاىل Pني 
املاكن، وقدمت لنا رشو²ات èمة ال من التمنية وال اقoصاد وال ٕانتاج 

  . مس>تق�ل
ولكن، الس>يد الوز�ر، اح_ا راه مايش كنقولو لمك بtٔن دا� اح_ا ابغينا 

هاذ الساPة، الس>يد لفوسفاط، ال�شغيل من طرف املكoب الرشيف �
الوز�ر، راه اح_ا تنقولو لمك من طرف ذوك الرشاكت، ٔ[ن، الس>يد الوز�ر، 
هاذوك الرشاكت راه تيجيو لهذيك املنطقة، ؤ�ش>نو رحبنا معهم اح_ا؟ رحبنا 

  . معهم ¢ري �كسري طرق الب¸Iة التحتية واملشالك، ولكن ٔ�بناء املنطقة واقفني
�ش اEمع الرشيف �لفوسفاط ´ساPد� يف اح_ا دا� تنطلبو م_مك 

الصفقات ا�يل تيدوزوا مع هاذوك الرشاكت، يقولوا هلم zدموا لنا يش 
²ا^ة من ٔ�بناء املنطقة، ٔ[ن، الس>يد الوز�ر، هاذ املنطقة هذي راها ال 
تتوفر Pىل مؤهالت اقoصادية متكهنا من zلق فرص الشغل، حIث ال جيد 

  . مل مع هاذ الرشاكتالش>باب القروي ٔ�مامه ٕاال الع
دا� اح_ا ما عند�ش، الس>يد الوز�ر، متا يش وزينات وال يش ²ا^ة 
ٕاال هاذ الرشاكت، الرشاكت اكينة �زاف، ولكن هاذ الرشاكت تيجيبوا معهم 
الناس دòوهلم، اح_ا مايش تنقولو هلم ما جتيبوش معمك الناس دòلمك، ¢ري 

 يف املنطقة، ٔ[ن هذاك العامل خوذوا يش ²ا^ة من الناس دòولنا اح_ا ا�يل
القروي البالد دòلو ما ابقاíش عندو بالد، ما ابقى تيفلح ما ابقى والو، 

  . تFشوف ¢ري يف ذيك الرشكة �غي خيدم معها
واح_ا، الس>يد الوز�ر، كام قلمت اح_ا راه ت¸شكرو اEمع الرشيف 

وذاك  �5000لفوسفاط ٔ[نه هذاك اليش ا�يل قلت بtٔنه ال�شغيل دòل 
اليش èم، اح_ا ما تنذاïروش Pىل ذاك اليش، تنذاïرو ٕاال Pىل هاذ 
الرشاكت تنطلبو مهنم �ش حياولوا يد�روا يش جمهود �ش ينقصوا لنا من 

  . البطاû دòل املنطقة
  .وشكرا

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

  .الس>يد الوز�ر، ف- تبقى من الوقت لمك اللكمة، تفضلوا
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        ::::قة واملعادن واملاء والبFقة واملعادن واملاء والبFقة واملعادن واملاء والبFقة واملعادن واملاء والبjjjjFةةةةالس>يد وز�ر الطاالس>يد وز�ر الطاالس>يد وز�ر الطاالس>يد وز�ر الطا
هو، الس>يد املس�شار، �ٓش ¢ادي نقول Ä، دا� القضية لكها ٔ�ن هاذ 
الرشاكت دòل املناوû يه íشغل ٔ�بناء الوطن، يعين �كون ^اي من 

  . اجلنوب وال من الشامل وال من الرشق هو وM البالد
ٔ�ن حيرص  بطبيعة احلال ٔ�� قلت Ä ا�يل ميكن لنا نطالبو به اEمع هو

ٔ�ن هذه الرشاكت حترتم الزتاماهتا �ج�عية واملنصوص Pلهيا يف القانون 
  . دòل الشغل

هذه الرشاكت عندما íشارك يف طلبات العروض ت�شارك بناء Pىل 
وا²د اEموPة دòل املعطيات، فtٔن يتدzل املكoب الرشيف يف هذا يبدو 

  . يعين ت�Fان يل ما عندهاش معىن.. يل
 نذïرك بوا²د القضية، راه اح_ا اململكة املغربية صارمة يف ابغيت ¢ري

قضية الشغل، راه اك�ن دول قريبة م_ا يtٔيت العامل أ[^انب ا��ن ´ش>تغلون 
يف امسيتو، اح_ا هاذ القضية واحضة عند� ٔ�ن بالد� يدzلها بعض 
التخصصات ¢ري املوجودة، وهذا لكه بطبيعة احلال �ش ند�رو التFساع 

اململكة املغربية �ش يلقاو م_اصب الشغل، ف�التايل خصنا نلقاو وا²د ٔ[بناء 
التوليفة ا�يل بطبيعة احلال ما ترضش ال �Eمع وال �لرشاكت وال �حلقوق 

  . دòل املواطنني ïيفام اكنت املناطق اليت ين¨درون مهنا
  .شكرا الس>يد الرئFس

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

اللكمة ٔ[²د السادة املس�شار�ن . س>ياسة الطاقIةالسؤال املوايل حول ال 
  .أ[س>تاذ ٔ�معو، تفضل.. من فريق الت¨الف �شرتايك

        ::::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 الرئFس

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

سؤالنا يتعلق، الس>يد الوز�ر، áريد التعرف Pىل �ر�مج س>ياسة 
هذا . ومة يف الطاقة، ونقصد هبا �لضبط �ر�مج الغاز الطبيعي السائلاحلك

الغاز الطبيعي السائل م_ذ ٔ�كرث من س>نة وmشا4ر ومؤرشات يعرفها املغرب، 
وتtٔكدت mشلك رمسي يوم امجلعة املايض من zالل إالPالن ا�ي صدر 

  . ٔ�لف مرت مكعب من الغاز الطبيعي �142ك�شاف ما �زيد عن 
بدون شك تنوي حتويل احلزمة الطاقIة ٕاىل الغاز الطبيعي فاحلكومة 

السائل، وهذا ٔ�مه تغيري يف العرض الطايق يف البالد يف العقود أ[zرية، ٕاذا 
ما اعترب� ٔ�ن الطاقات املتÀددة ما زالت مل تzٔtذ بعد ماكáهتا يف احلزمة 

  . 2020ٕاىل ²دود  %42الطاقIة، حبيث يف ¢اية 
وهامش اخلطtٔ يف مäل هذه �خoيارات وهذا رهان وطين ïبري، 

êومن املتوقع ٔ�ن يضع هذا الرب�مج الهام . إالسرتاتيجية ¢ري مسموح به بتا

  . البالد يف مسار التمنية ب��ات، وخيلق قمية مضافة Pىل مجيع املس>توòت
وقد Pاشت بالد� يف السابق اع�دا حرصP òىل الكهر�ء ٔ[س>باب 

م نعFش حمدودية هذه اخليارات الطاقIة و�لكفهتا ت¸متي �لاميض، وحنن اليو 
وٕارهاقها جليوب املواطنني، حنتاج ٕاىل التفكري يف تبعات عقد الرب�مج بني 

  . اMوû واملكoب الوطين �لكهر�ء
وحنن ×س>تعد اليوم ملغامرة طاقIة ^ديدة قد íس>متر لعقود Pديدة، من 

 ٔ�فضل اخليارات املهم ٕاطالع املواطنني، وهذا هدف هذا السؤال، Pىل
  . املتا²ة ؤ�^داها ؤ�نفعها لالقoصاد الوطين õلك

فهل س>تعمتد احلكومة يف خIارها هذا Pىل وضعية احoاكر؟ وهل 
س>يكون �حoاكر لكيا ٔ�و جزئيا؟ وما يه حصة اMوû يف هذا الرب�مج؟ 
وما يه �لكفهتا؟ وما يه تعليالهتا؟ وïيف سFمت متويلها �ع�د هنج حتلييل 

 ٔÑول املنافسة؟ ما يه املعايري لMقه يف ارتباط مع ممارسات اIداء املتوقع حتق
املعمتدة مقارنة مع دول مäل ٕاس>بانيا والربتغال؟ ïيف يمت جتزيء املرشوع؟ 
وبtٔي ٕايقاع؟ وماذا س>يكون دور القطاع اخلاص يف الرب�مج، مع العمل ٔ�ن 

افة عن رغبهتا يف مجموPات اقoصادية وطنية اس�]رية قد P�ٔلنت Pرب الص¨
املشاركة يف املرشوع؟ فكIف ´س>تفIد املكoب الوطين �لكهر�ء واملاء 

  وكذÄ الصناPة املغربية من هذا الرب�مج؟ 
وبصيغة ٔ�خرى، ïيف س>تضمنون سعر جتزيئات الغاز الطبيعي اليت 
  س>تصلهم ٕاىل التنافس>ية؟ ومن سoFحمك يف اس>ترياد الغاز الطبيعي السائل؟ 

من أ[فضل ٔ�ن �كون التحمك حرصò يف يد اMوû، ولو  وهنا áرى ٔ�نه
Pىل أ[قل يف العقد أ[ول من املرشوع حىت �متكن تنظمي وهيلكة القطاع 

  .عاديةالوٕانضاج رشوط املنافسة 
ٔ�طلب بيا�ت ملزمة �لحكومة، تعرب عن رغبة يف ٔ�ن �كون إال^ابة 

املزمع اختاذه يف  واحضة ودقIقة ليتضح �لرٔ�ي العام عنارص القرار احلقIقي
  . هذا اEال

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  . شكرا الس>يد الرئFس
ٔ�� كذÄ ٔ�متىن ٔ[نه ال ٔ�ريد مقاطعة الربملاين يف .. اللكمة �لس>يد الوز�ر

ٔ�فاكره ويف íسلسل �راجمه، املرونة مطلوبة يف هذا أ[مر ا²رتاما �لربملانيني 
  . واحلكومة ٔ�يضا

  .الس>يد الوز�ر لمك اللكمة

        ::::س>يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبFس>يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبFس>يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبFس>يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبjjjjFةةةةال ال ال ال 
  .شكرا الس>يد الرئFس

  .شكرا الس>يد املس�شار احملرتم
هو يف احلقIقة السؤال طويل ^دا، ومفردات السؤال حتتاج ٕاىل 

لكن ٕ�جياز . ^لسة، رمبا يف ا�لجنة لتفكIك مجيع ما طر²ه الس>يد املس�شار
  . وا�يل خصهم توضيح اكينني جوج دòل املواضيع ا�يل ^او يف السؤال
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عندما نت¨دث عن الغاز الطبيعي ا�ي يمت اك�شافه يف اململكة املغربية، 
هذا ي¸oظمه قانون، مدونة الهيدرواكربورات اليت تعطي �fوû بطبيعة احلال 

وهذا يو^ه حرصò ٕاىل . %75وتعطي �لرشكة املس>تكشفة  25%
  . �س>تعامل اMاzيل ق�ل ٔ�ن يمت تصد�ره

د الساPة مل جند، ؤ�ؤكد Pىل ذÄ، اك�شافا ذا �ل ف- يتعلق و�لعمل حل
�لغاز الطبيعي، سواء �حلوض دòل س>بو ٔ�و يف احلوض دòل الصو�رة، 
¢اية ما هناÄ ٔ�نه يه �ٓ�ر فهيا بضع ماليني من أ[مoار املكعبة، والزلنا 
 بطبيعة احلال ×س>تكشف يف أ[حواض الرسوبية دòل اململكة املغربية اليت

  . ٔ�لف ïيلومرت مربع 900تبلغ، ٔ�ذïر السادة املس�شار�ن، حوايل 
بطبيعة احلال هاذ البضع ماليني اليت جندها، �س>تعامل احلايل دòلنا، 

�ش وحنن مل نوسع بعد اس>تعامل الغاز الطبيعي حوايل مليار مرت مكعب 
  .�كون عند الس>يد املس�شار بطبيعة احلال هاذ املقارنة ما بني أ[رقام

الشق الثاين من السؤال هو èم يتعلق مبا ×سميه الغاز الطبيعي 
املسال، ٕادzا* ٕاىل اململكة املغربية، والس>يد املس�شار ¢ري zاف عنه ٔ�ن 

س>نوات،  10هاذ املرشوع تعرث لس>نوات، يف ²دها أ[دىن قد �كون 
  . حIث ٔ�ن اكنت بالد� خصها تدzل

از طبيعي يمت ٕاسالته عن هاذ الغاز الطبيعي املسال ما قصته؟ هو ¢
طريق التربيد، ويمت بطبيعة احلال حشنه ٕاىل مجيع املوا�، واململكة املغربية 
تعزتم ٕادzا* يف مIناء س>يكون خمصصا �Ä ا�يل هو امليناء دòل اجلرف 

املليار دòل أ[مoار  5حوايل  2025أ[صفر، �ش ×س>تعملوه يف ٔ�فق 
�لكهر�ء، واجلزء املتبقي س>يكون  املكعبة، اجلزء أ[كرب مهنا س>يكون

  .�لصناPة، ويف مرa² 4لثة قد ×س>تعم� لالس>تعامالت املزنلية
مليار دòل  45حىت  40هذا املرشوع هذا فIه تقريبا وا²د ما بني 

 5- 4اMرمه، ¢ادي نبداوه ا[ٓن، رشعنا فIه، س>يzٔtذ املدى دòلو وا²د 
يعي املسال يف حوايل س>نوات ليك حنصل Pىل ٔ�ول قطرات من الغاز الطب 

، بطبيعة احلال خصو ب¸Iة حتتية، خصو مIناء، خصو معامل ٕالPادة 2020
ïيلومرت تقريبا، وبطبيعة احلال  400احلاû الغازية، خصو وا²د أ[نبوب فIه 

 les cycles(القضية دòل احملطات ا�يل ت¸سميوها اMارة املرïبة 
combinés (لكهر�ء، و¢ادي �كون ا�يل ¢ادي خيليو� ×س>تعملوه يف ا

عند� مردودية ٔ�حسن، وكذÄ س�سمح بزتاوج جIد ما بني هاذ 
�س>تعامل وما بني الطاقات املتÀددة، ؤ�ساسا الطاقة الرحيية، وأ[مه من 

  .ذÄ هو ٔ�ن هاذ الغاز يعترب أ[قل تلويثا
هاذ اليش ما ميكن لناش، الس>يد املس�شار، ٔ�ن نقوم به ٕاال يف ٕاطار 

القطاع اخلاص، وهذا بطبيعة احلال ي¸oظم يف ٕاطار ٔ�مور الرشاكة مع 
مضبوطة وقوانني مضبوطة حتفظ �fوû حقوقها، وحتفظ بطبيعة احلال 

  .�لمس�مثر�ن حقوقهم
  .شكرا الس>يد الرئFس

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

 . �ٓخر سؤال موضوPه Pدم اس>تفادة بعض اMواو�ر من الكهر�ء
س�شار�ن من فريق أ[صاû واملعارصة، فليتفضل اللكمة ٔ[²د السادة امل 

  .²�ٔد املس�شار�ن

        ::::املس�شار الس>يد س>يدايت الشاكفاملس�شار الس>يد س>يدايت الشاكفاملس�شار الس>يد س>يدايت الشاكفاملس�شار الس>يد س>يدايت الشاكف
  .شكرا الس>يد الرئFس

  الس>يد الوز�ر،
Pىل الرمغ من أ[شواط الك�رية اليت قطعهتا بالد� يف جمال الكهربة 
القروية، واليت مك_ت من ٕايصال الكهر�ء ٕاىل العديد من املناطق، zاصة 

ائية والبعيدة، ٕاال ٔ�ن بعض اMواو�ر الزالت والعتبارات مoعددة مل íس>تفد الن
  .ٕاىل ²د ا[ٓن من مشاريع الكهر�ء القروية
  :�Ä، ×سائلمك، الس>يد الوز�ر احملرتم

ما ا�ي س>تقومون به من ٔ�^ل تعممي �س>تفادة من الكهر�ء، zاصة  -
  لفائدة ساكنة العامل القروي؟

ة اليت الزالت مل íس>تفد بعد من الكهربة وما هو مصري الساكن -
  القروية؟

  .وشكرا

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

  .لمك اللكمة الس>يد الوز�ر لٕال^ابة Pىل السؤال

        ::::وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبFوز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبFوز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبFوز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبjjjjFةةةةالس>يد الس>يد الس>يد الس>يد 
 .شكرا الس>يد املس�شار احملرتم

  .شكرا الس>يد الرئFس
نtٔطرو اجلواب حولها، حنن هاذ القضية دòل الكهر�ء القروية �ش 

عندما نت¨دث عن التعممي حنن لس>نا يف الوضع دòل اMول ا�يل تتلكم Pىل 
Pىل  2015، اح_ا ت¸oلكمو ²اليا ٕاىل هناية مارس %20، %18×سب دòل 

من الكهربة القروية يف بالد�، وهذا يشء جيب ٔ�ن نفoخر به  99.01%
P لكموo¸ىل مرشوع ا�يل بدا يف بغض النظر عن من اكن وراءه، اح_ا ت

  . ٔ�واسط ال�سعي¸Iات، امحلد z Hريه يعم امجليع
من zالل ٕادراج  %99,52¢ادي نوصلو لــ  2017اح_ا من هنا لــ 

بعض املناطق الصعبة، عند� املناطق النائية واجلبلية هاذي ¢ادي ت¸oظمها 
إالمارات املبادرة ال رشية، وا�يل فهيا ا[ٓن عند� وا²د التعاقد وقعناه مع 

العربية املت¨دة مشكورة، ¢ادي �كون فIه تقريبا وا²د املليار دòل اMرمه، 
واط  290و¢ادي هيم تث Iت ٔ�لواح مشس>ية ا�يل ¢ادي تعطي تقريبا وا²د 

 2للك دار، وا�يل ميكن لها ختدم به الثال^ة، ختدم به وíشحن به 
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وها يف بطارòت، و¢ادي �كون عندمه وا²د ال¸س>بة ضئيa ¢ادي يدفع
ٕاذن، هذا ¢ادي �كون فIه تقريبا وا²د . الشهر ا�يل يه مرتبطة �لصيانة

  .¢ادي �كون معنية هباذ املرشوعٔ�لف ×سمة ا�يل  100

الشق الثاين هو ٔ�ننا القرار ا�يل اzذيناه يف احلكومة ٔ�ن هذاك السقف 
ٔ�لف درمه،  80ٔ�لف درمه رفعناه، يعين ا[ٓن ٕاىل ²دود  27ا�يل اكن دòل 

وهذا . ملزمني �لتدzل مككoب وطين وõجامPات، ٕاىل ¢ري ذÄحنن 
غتكون فIه وا²د القضية èمة ٔ�ن هاذوك اMور ا�يل هام ابعاد تقريبا Pىل 

مرت، هاذو من حقهم ٔ�ن ´س>تفIدوا،  300ٔ�معدة، نقولو  �6ٓخر معود بوا²د 
ٔ�� Pارف بtٔن اك�ن بعض إالشاكالت يف بعض امجلاPات، ولكن هللا ¢الب 

اليش حسا�ت اح_ا ما �ميك¸ش لنا لÑٔسف الشديد ٔ�ننا نتدzلو هذاك 
  .فهيا

ٔ�لف درمه، مبعىن ٕاىل اكن يش وا²د مثن  80املس>توى الثالث هو فوق 
وهو يرص Pىل ٔ�ن �رتبط �لش>بكة الكهر�ئية،  ،ٔ�لف درمه 80التلكفة فوق 

�ر اح_ا نلزم املكoب الوطين �ش يد�ر ما ×سميه بtٔشغال أ[غيار، مبعىن تيد
 ،Äة والشخص يتحمل ذPىل ٔ�ساس ٔ�ن امجلاP لو فابور، لكنòاخلدمة د

، ما تبقى يه %99.52هذا غي�لينا نوصلو لوا²د ال¸س>بة كام قلت دòل 
²االت اليت جيب ٔ�ن تعاجل يف ٕاطار حمدد، ٕاما ٔ�نك تد�ر Âهيا أ[لواح 

  . الشمس>ية ٔ�و ٔ�ن هذاك الس>يد هو يتحمل التلكفة دòلو

لس>يد املس�شار، �ش áكونو واحضني، راه اك�ن التلكفة ٔ[ن نقول Ä، ا
ٔ�لف درمه، وهذا يعين رمق  600دòل بعض البيوت ا�يل ميكن توصل حىت 

ٔ�لف  600¢ري معقول ٔ�ن وا²د إال×سان متيش تدي ليه الضو �لجبل بـ 
ٔ�لف درمه يد�ر هبا حواجي �ٓخر�ن،  600درمه، واحلال ٔ�نه ميكن هاذيك 

هاذ القضية ليك ال ن Iع الومه �لناس، ا[ٓن ال¸سب فIصعب، ٔ�� واحض يف 
  .ا�يل عند� يه ×سب جIدة، وحنن حريصون Pىل ٔ�ن تصل الكهر�ء

وهاذ القضية دòل أ[لواح الشمس>ية وقع فهيا وا²د التطور ïبري ^دا، 
 la force(ال من zالل التخز�ن وال من zالل ما ´سمى �لفر×س>ية 

motrice( ا�يل �ميكن ختيل الناس يتعاملوا مع هاذ ، يعين القوة احملركة
  .الضو بوا²د الشلك ٔ�حسن

  .شكرا الس>يد الرئFس

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

  .اللكمة لفريق أ[صاû واملعارصة يف ٕاطار التعقIب، تفضلوا

        ::::املس�شار الس>يد س>يدايت الشاكفاملس�شار الس>يد س>يدايت الشاكفاملس�شار الس>يد س>يدايت الشاكفاملس�شار الس>يد س>يدايت الشاكف
  .شكرا الس>يد الرئFس
  .شكرا الس>يد الوز�ر

ر، ٔ�ن تعملوا Pىل تعممي الكهربة القروية وPدم كنا áمتىن، الس>يد الوز�
، ٔ[ن %100الوقوف عند أ[رقام احملققة ٕاىل ²د ا[ٓن، كنا نفضل �كون 

�س>تفادة من املاء والكهر�ء يعترب من ٔ�مه احلقوق اليت �كفلها املواثيق 
اMولية، و�لتايل وجب اس>تفادة مجيع املواطنني مبختلف اجلهات Pىل قدم 

  .ن متيزي ٔ�و هتمFشاملساواة دو 
  الس>يد الوز�ر، 

نعطيك مäل املنطقة مايش يش م_طقة فهيا �زاف دòل اجلبال، يف 
نواÌ لكممي، دواو�ر Pىل س Iل املثال مايش Pىل س Iل احلرص، دوار 
ٕاندوران ؤ�زيالل، واكنت هاذ اMواو�ر اكنوا بعثوا شاكية موقعة من الساكنة 

هنا هلم عن طريق فريق أ[صاû ٕاىل ²د الساPة، وكنا بعث 2010م_ذ 
واملعارصة مبÀلس املس�شار�ن وٕاىل ²د الساPة مل يتحرك ٔ�ي ساïن يف هاذ 

  .املوضوع هذا
كام ن�ساءل، الس>يد الوز�ر، ملاذا ال يمت اس>تغالل املؤهالت الطبيعية 

لكو�رة، رمغ توفرها Pىل مدة íشمFس طويP aىل مدار  -جلهة وادي ا�هب
يوم يف الس>نة ويه مشمسة، فضال عن ٕاماكنية  300الس>نة، ما يناهز 

اس>تغالل مصادر الرòح يف ٕاطار مشاريع الطاقات املتÀددة اليت �راهن 
ûوMة، واليت �رهق مزيانية اIلهيا املغرب �لتقليص من التلكفة الطاقP.  

ون�ساءل يف هذا الصدد عن ٔ�س>باب تقاعس وزار�مك بعدم ربط ¼ة 
الكهر�ء الوطنية رمغ هذه املؤهالت لكو�رة mش>بكة  -وادي ا�هب

الطبيعية اليت ذïر�، واليت من املمكن ٔ�ن �زيد من ٕانتاج هذه املادة احليوية 
  mشلك ملحوظ؟

  .وشكرا الس>يد الوز�ر

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

  .هبذا س>نكون قد ٔ�هنينا �ر�مج هذا اليوم، ؤ�شكر امجليع
        ....ورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسة


