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  الثانیة وأ�ربعني بعد املائة اجللسةحمرض 

 ).م2018 ینا�ر 30(هـ 1439 ربیع أ�ول 12 ثال�ءال : التارخي
  .ا�لس املس�شار الس�ید عبد القادر سالمة، اخللیفة الرابع لرئ�س: الرئاسة
�ق�قة او  ثانیة، ٕابتداء من السا�ة ال ون دق�قةتان وعرش ساع : التوق�ت
  .لزوالبعد اأ�ربعني الرابعة و 

  .أ�س�ئ� الشفهیة م�اقشة: �دول أ�عامل

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

  :املس�شار الس�ید عبد القادر سالمة، رئ�س اجللسة
  .�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم �ىل ٔ�رشف املرسلني

  .ٔ��لن عن اف�تاح هذه اجللسة
  الس�ید الوز�ر،

  شار�ن احملرتمني،الس�یدات والسادة املس� 
من ا�س�تور، ووفقا ملق�ضیات النظام  100معال ب�ٔحاكم الفصل 

ا�ا�يل �لس�نا، خنصص هذه اجللسة ٔ�س�ئ� الس�یدات والسادة 
  .املس�شار�ن ؤ�جوبة احلكومة �لهيا

وق�ل الرشوع يف م�اقشة �دول أ�عامل ٔ��رب ا�لس احملرتم ٔ�ننا توصلنا 
فاة وا�ة الس�ید رئ�س فریق التجمع الوطين ببالغ من أ�ىس واحلزن نب�ٔ و 

لٔ�حرار الس�ید محمد البكوري، وهبذه املناس�بة أ��مية ٔ�تقدم �مسمك � 
  .�لصرب والسلوان و�لفق�دة املغفرة والرمحة، وٕان � وٕان ٕالیه راجعون

  .وهبذه املناس�بة ٔ�دعومك لقراءة سورة الفاحتة
ِحميِ  ْمحَِن الر� ِ الر� ِ َرِبّ الَْعالَِمنيَ  ،ِ�ْسِم ا�� ِحميِ  ،الَْحْمُد ِ�� ْمحَِن الر� َماِ�ِ یَْوِم ، الر�

�نِ  تَِعنيُ  ،اِ�ّ َك �َس�ْ ��
�
َك نَْعُبُد َوا ��

�
تَِقميَ  ،ا اَط الُْمس�ْ َ �َن ، اْهِدَ� الِرصّ ِ اَط ا�� ِرصَ

اِلّنيَ  ْم َوَال الض� ْم �َْريِ الَْمْغُضوِب �َلَْهيِ   .�ٓمني .��نَْعْمَت �َلَْهيِ
ِة َمع�ا یَِصُفونَ س�ب َِّك َرّبِ الِْعز� ِ ، َوَسَالٌم �ََىل الُْمْرَسِلنيَ ، َ�اَن َرب َوالَْحْمُد ِ��

 .َرّبِ الَْعالَِمنيَ 
ٔ�رید ٔ�ن ٔ�عطي اللكمة �لس�ید أ�مني لتالوة ما �د من  ،يف البدایة

  .املراسالت، فلیتفضل مشكورا
  :، ٔ�مني ا�لسمحمد �دالاملس�شار الس�ید 

  .شكرا الس�ید الرئ�س
 84.17ٔ�ودع رئ�س احلكومة �ى مك�ب ا�لس مرشوع قانون رمق 

من  15بتارخي  1.72.184بتغیري و�متمي الظهري الرشیف مبثابة قانون رمق 
املتعلق بنظام الضامن  1972 لیوزیو  27املوافق ل  1392 ةخر �ٓ جامدى ا

  .�ج�عي
 30سة ٕاىل �ایة یوم الثال�ء وبلغ �دد أ�س�ئ� اليت توصلت هبا الرئا

  ؛2018ینا�ر 

  سؤ�؛ 44 :�دد أ�س�ئ� الشفهیة -
  سؤ�؛ 17 :�دد أ�س�ئ� الك�ابیة -
  .ٔ�جوبة كتابیة 7 :�دد أ�جوبة الك�ابیة -

كام حنیط ا�لس املوقر �لام ب�ٔننا س�نكون �ىل مو�د بعد هنایة هذه 
صوص اجللسة مع �لسة �رشیعیة ختصص ��راسة والتصویت �ىل الن

  .اجلاهزة
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید أ�مني

�س�هتل �دول ٔ�عامل هذه اجللسة �ٔ�س�ئ� ا�ٓنیة املو�ة لقطاع 
ا�ا�لیة، واليت جيمعها و�دة املوضوع، والبدایة مع سؤال الفریق احلريك 
 وموضو�ه، فك العز� عن املناطق املترضرة من ال�ساقطات الثلجیة،

  ..اللكمة لمك
  .تفضل يف نقطة نظام ٔ�تفضل

  :ٔ�دعي ناملس�شار الس�ید حلس
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�ید الرئ�س احملرتم،
  الس�ید الوز�ر،

  الس�یدة الوز�رة،
  السادة املس�شار�ن،

ٔ�رید ٔ�ن ٔ�جسل نقطة نظام ٔ�ثري �ن��اه، ٔ�ن وا�د احلا� عند� يف 
من هنار الثال�ء،  بق�ادة ٔ�یت هاينتوا تنغري د� �الیا، بعض الناس رامه �ميو 
ٔ�ي نعم، وا�د مهنم راه يف �ا� : الس�ید الوز�ر احملرتم، وهام ثالثة

�ح�ضار وجوج رامه �ق�ني، یعين �يق �ري التلفون بناتنا من هنار 
و ..و، مرشبوا، بغینا �ري ا�يل یوصل هلم �ري املالكة بعد �ش الثال�ء، م�

وجيب فك  "كنیونا"الر�ل د�ل ق�ادة " كنیونا"جوج �ٓخر�ن بق�ادة 
العز� �ىل ذوك الناس رامه یعين وا�د احلا� عرف�ا ��يل راه أ�مور د�ل 

یعين قلیل بذاك إالقلمي، ) matériels(هللا س�ب�انه وتعاىل، لكن راه 
  .وم�دلت وكذا

  .شكرا الس�ید الرئ�س
  .شكرا الس�ید الوز�ر

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .ید املس�شارشكرا الس� 

وبوا، لٕالفادة يف املوضوع، من اجيبغیتو ال مايش إاىل  ،الس�ید الوز�ر
نظر د�ل ال بغى ا�لس �سمع و�ة ا�ح�ة هو دار نقطة نظام، ولكن ٕاىل 

  .بغیتوش لمك ذ�ا ااحلكومة يه �ارضة معنا، ٕاىل م
  .نعم.. ٕاذن اللكمة �لفریق احلريك
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  :السالم ا�لباراملس�شار الس�ید عبد 
واحلال ٔ�ن الس�ید املس�شار احملرتم، طرح موضو�ا �ىل شلك نقطة 

الس�ید الرئ�س، مسحمت �لس�ید املس�شار احملرتم ٔ�ن یطرح  ،نظام، وا�ٓن ٔ��مك
نقطة نظام، هذه النقطة، نقطة نظام، شاهبا ما �شوهبا، ولكن حنن هنا 

لتوضیح خلدمة الوطن واملواطنني، ومبا ٔ�ن الس�ید الوز�ر احملرتم ٔ�بدى رغبة � 
�لرٔ�ي العام، ف�ٔ�متس ف�ح ا�ال �لس�ید الوز�ر لٕال�ابة حىت تطمنئ اجلهة 
املعنیة، رمغ ٔ�ن اللك ٔ�ظن ٔ�ننا ن�سامح ونت�اوز مع القانون الن نقطة نظام 
مل �كن يف حملها، ولكن مع ٔ�ن أ�مر هيم ف�ة من ا�متع وطرحت فالس�ید 

  .اكنةالوز�ر احملرتم موجود، فلهيدئ الوضع ویطمنئ الس
  .ٔ�س�سمح، شكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید رئ�س اجللسة
الس�ید الرئ�س، نقطة نظام طلهبا ؤ�عطیت � نقطة نظام يف ٕاطار 
النظام ا�ا�يل، ولكن ح�� ٔ�هن�ى حفوى د�ل نقطة نظام، الس�ید الوز�ر 

  ..ٔ��ذ یده، ٔ�نه �رید اجلواب، ٔ�عطیت � ذ�، ولكن اك�ن بعض إالخوان
  .وز�ر، ٕاذا ٔ�ردمت ذ� تفضلوا�ىل ٔ�ي الس�ید ال

  :وز�ر ا�ا�لیة ،الس�ید عبد الوايف لف�یت
عند�ش احلق، ولكن ٔ�� ا ندخولش يف النقاش واش عندي احلق وال ما م

�وز�ر ا�ا�لیة، إال�رة ا�يل ٔ��رها الس�ید املس�شار احملرتم، كتد�ل يف  زعام
لت ٕ�ملش�یل، اك�ن ٕاطار �ا� �ٓنیة ا�يل وقع ا�ٓن يف تنغري، بني تنغري وم�د

روا ر یدوزوش قا لبیكوب و�ا م�عهم ماو وا�د ا�ذاثالثة د�ل الناس 
و، م�ذ ادوزوا، وعون السلطة �هبهم �دة مرات ب�ٔن �ري يف خطر، امشی

بغینا الكم د�ل الثلج، م�ذ البار�ة واملروح�ة  25البار�ة مقطو�ني 
باح واح�ا قدر�ش ح�ث الثلوج �هتاطل بوفرة، من الص ا افطوها می�س� 

لكم ٔ�قرب نقطة، حلد ا�ٓن  �25غیني �شقوا الطریق �ش نوصل هلم بعد 
عندمهش املالكة، ا عندمه، وم) chauffage(، یعين )carburant(عندمه 

ما ٔ�مكن وٕاىل �ات يش جفوة يف  ذ�رو راه كن�اولوتهاذ السا�ة ا�يل كن 
املروح�ة يه  فطویأ�حوال اجلویة، ٔ�ن املروح�ة تقدر متيش راه �ادي �س� 

 les engins à(اس�تعداد، ويف نفس الوقت اح�ا �دامني ب �ىل 
chenilles ( ٔ�ن ما ميك�ش دوز من �ري)les engins à chenilles (

 une( راه ما �ميش�یوش) les engins à chenille(مع أ�سف 
vitesse (ا�يل يه �برية، كن�اولو ما ٔ�مكن ٔ�ننا نوصلومه يف ٔ�قرب ا�ٓ�ال.  

 . الثانیة ا�يل ذا�ريت �لهيا راه مت إالنقاذ د�هلماحلا� 
  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید الوز�ر

  .ٕاذن اللكمة لمك �لفریق احلريك لتقدمي السؤال
  :املس�شار الس�ید حيفظه �منبارك

  .شكرا الس�ید الرئ�س احملرتم

  الس�ید الوز�ر احملرتم،
  الس�یدة والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

ام تعلمون تعرف خمتلف م�اطق اململكة �ساقطات ثلجیة تلهتا مو�ة ك
�رد، مما ٔ�ربك حركة املرور ؤ�حضت معها هذه املناطق يف عز� �مة ٔ��رت 

  . �ىل احلیاة العامة لساكنهتا، خصوصا يف املناطق اجلبلیة
الس�ید الوز�ر احملرتم، �سائلمك ما يه إالجراءات املت�ذة  ،بناء �لیه

   عن املناطق املترضرة من ال�ساقطات الثلجیة؟لفك العز�
  .وشكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید املس�شار

السؤال الثاين ا�يل عندو و�دة املوضوع، وموضو�ه فك العز� عن 
املناطق املترضرة عن ال�ساقطات الثلجیة، اللكمة ٔ��د السادة 

  .ل الس�ید الرئ�ساملس�شار�ن من الفریق �س�تقاليل تفض
  :املس�شار الس�ید عبد السالم ا�لبار

  .شكرا الس�ید الرئ�س
  الس�ید الوز�ر،

  الس�یدة الوز�رة،
  أ�خوات وإالخوة املس�شار�ن احملرتمني،

  ،الس�ید الوز�ر
سؤال الفریق �س�تقاليل الیوم هو، ما يه التدابري �س��اق�ة 

  وج؟ �لتخف�ف من معا�ة ساكنة املناطق احملارصة �لثل
  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید الرئ�س

السؤال ا�ٓين الثالث طبعا دامئا يف و�دة املوضوع، موضو�ه موا�ة 
انعاكسات ال�ساقطات الثلجیة �ملناطق اجلبلیة، اللكمة ٔ��د السادة 
املس�شار�ن من مجمو�ة العمل التقديم، تفضل الس�ید الرئ�س لتقدمي 

  .السؤال
  :ید عبد ا�لطیف ٔ�معواملس�شار الس� 

  .شكرا الس�ید الرئ�س
  الس�یدة الوز�رة،
  الس�ید الوز�ر، 

لك س�نة �س�ت�رش ساكن املناطق اجلبلیة �ريا �ل�ساقطات املطریة 
وسقوط الثلوج، لكهنم یعانون يف لك س�نة من مو�ات قاس�یة من الصق�ع 
يف فصل الش�تاء واخنفاض در�ات احلرارة �شدة و�رس�ة، ويف نفس الوقت 

انون من تدهور الب��ات التحتیة ولك ما مرتبط هبا، من حصة ومدرسة یع
وا�ال احلیوي و�ري ذ�، ما ا�ي ٔ��دته حكوم�مك هذه الس�نة ملوا�ة 

  هذه أ�وضاع؟
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  .وشكرا
  :الس�ید رئ�س اجللسة

  .شكرا
اللكمة �لس�ید وز�ر ا�ا�لیة لٕال�ابة �ىل أ�س�ئ� املتعلقة بفك العز� 

  .رة من ال�ساقطات الثلجیة، تفضل الس�ید الوز�رعن املناطق املترض 
  :الس�ید وز�ر ا�ا�لیة

  الس�ید الرئ�س،
  ،الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمون

ٕان ال�ساقطات املطریة والثلجیة ذات الطابع �س�ت��ايئ اليت عرفهتا 
بالد� هذه الس�نة يف العدید من املناطق، واليت س�یكون لها بال شك 

بیة �ىل املومس الفال� وتعز�ز الفرشة املائیة وٕاغناء حق�نة انعاكسات ٕاجيا
السدود تطرح حتد�ت مرتبطة مبوا�ة �ٓ�ر الربد والعز� اليت قد تعرفها 

  .بعض املناطق، �اصة اجلبلیة مهنا �س�ب انقطاع الطرق واملسا�
ٔ�مام هذه الوضعیة اليت تطر�ا مو�ة الربد و�ساقط الثلوج، حرصت 

وزارة ا�ا�لیة بت�س�یق مع مجیع القطا�ات احلكوم�ة املعنیة  خمتلف مصاحل
�ىل التجند والتعبئة م�ذ شهور، وفق مقاربة ٕاس��اق�ة من �الل اختاذ مجیع 
التدابري وإالجراءات الالزمة الكف�� بدمع الساكنة احمللیة والتخف�ف من 

  .ا�ٓ�ر السلبیة لٔ�حوال اجلویة
ت املولویة السام�ة لصاحب اجلال� ويف هذا الصدد، وتنف�ذا �لتعل�

امل� محمد السادس نرصه هللا ؤ�یده، دٔ�بت وزارة ا�ا�لیة �ىل ٕا�داد 
خمطط وطين س�نوي شامل ملوا�ة ا�ٓ�ر السلبیة ملو�ة الربد و�ساقط 
الثلوج عن طریق ت�ين تدابري اس��اق�ة من ش�ٔهنا مسا�دة الساكن 

  :وذ� باملترضر�ن �ىل جتاوز الوضعیة الصعبة، 
تفعیل مركز �لق�ادة والیقظة �ىل مس�توى وزارة ا�ا�لیة من ٔ��ل  -

  ت�ٔمني ت��ع تطور الوضع وت�س�یق معلیات التد�ل؛
تفعیل ا�ل�ان إالقلميیة �لیقظة والت��ع والتق�مي املس�متر �لوضعیة  -

 املیدانیة؛
ضامن ا�متو�ن العادل �لمناطق املعنیة �ملواد أ�ساس�یة الرضوریة  -

 سائل التدف�ة؛ومبختلف و 
السهر �ىل توفري وتوزیع العلف �لامش�یة، نظرا الع�د ساكنة هذه  -

 املناطق �ىل �ربیة املوايش؛
حتدید ٔ�ما�ن ختز�ن ونقط بیع حطب التدف�ة من طرف املندوبیة  -

 السام�ة �لمیاه والغا�ت وحماربة التصحر؛
ت�ٔمني التد�ل الفوري بواسطة مروح�ات إالسعاف التابعة للك من  -

ا�رك املليك ووزارة الص�ة ٕالنقاذ الساكن املتوا�د�ن يف �االت حر�ة 
 واس�تع�الیة اكل�ساء احلوامل؛

تعبئة ا�ٓلیات التابعة ملصاحل ا�و� وكذا ت� اليت يه يف م�  -
اخلواص ومتوقعها �لقرب من املسا� املهددة �النقطاع من ٔ��ل فك 

 العز�؛
 .دارش �لش�بكة الهاتف�ةمواص� ٔ�شغال ربط هذه ا�واو�ر وامل -

وب�ٔمر من صاحب اجلال� امل� محمد السادس، نرصه هللا ؤ�یده، متت 
ٕاقامة مس�شف�ني عسكریني م�دانیني �لك من ٕاقلمي ش�شاوة �مجلا�ة القرویة 

القرویة ٔ�مسمر�ر، كام مت ٕا�داث مس�شفى وٕ�قلمي تنغري �مجلا�ة  ال� عز�زة
  .لش�یل� ة ٕ�قلمي م�دلت بدا�رة ٕام م�داين م�نقل �بع لوزارة الص�

واه�ما �ملواطنني املت�ٔ�ر�ن �شلك م�ارش �سوء أ�حوال اجلویة، 
انطلقت معلیة توزیع املؤن الغذائیة وأ�غطیة دا�ل أ�قالمي احملصیة ا�يل يه 

جام�ة، و�اصة  169دوار �بع ل  1205ٕاقلمي وا�يل ك�شمل �ىل  22
ين مالل، ٔ�زیالل، بوملان، شفشاون، أ�قالمي د�ل احلوز، احلس�مية، ب

خ�یفرة، ٕافران، م�دلت، �ور�رت، �رودانت، �زة، تنغري، صفرو 
  .وش�شاوة

  :ومن �انب �ٓخر ا�ك�ت املصاحل املتد�� �ىل
طریق  46طریق �ویة و 18طرق وطنیة و 10ف�ح ما یقارب من  -

  ٕاقلميیة؛
ة حلوايل دوار وت�ٔمني الولوج� 158كام مت فك العز� �ىل ٔ�زید من  -
دوار صعب الولوج ٕا�هيا، وذ� �ىل ٕا�ر ال�ساقطات الثلجیة اليت  191

 جسلت يف بعض ٔ�قالمي اململكة؛
مهنا مت توفريها من  �533ٓلیة ٕالزا�ة الثلوج،  729تعبئة ٔ�زید من  -

 طرف العامالت وأ�قالمي املعنیة؛
السهر �ىل ضبط معلیة وضع احلواجز الثلجیة محلایة مس�تعميل  -

 اليت من املرحج ٔ�ن تعرف انقطا�ات؛الطرقات 
خشص بدون م�ٔوى ٕ�یداعهم بو�دات  6488التكفل ب�ٔزید من  -

اس�تق�ال �ٓم�ة من ٔ��ل حام�هتم من تداعیات مو�ة الربد القارس، وذ� من 
�الل تقدمي �دمات ٕا�سانیة هلم من ٕاطعام وتطب�ب وكذا ٕایواء جزء �م 

 مهنم؛
التكفل حلد ا�ٓن ب امرٔ�ة �امل، ح�ث مت  3742ٕاحصاء وت��ع  -
امرٔ�ة مق�� �ىل الوالدة �ملراكز الصحیة ٔ�و دور أ�مومة، ٕاسوة مبا مت  286

 الق�ام به يف املومس الفارط؛
 43من املمرضني وحوايل  1950طب�ب ؤ�كرث من  660تعبئة  -

 400و�دات حصیة م�نق� ؤ�كرث من  9مس�شفى �بع لوزارة الص�ة و
 ؛س�یارة ٕاسعاف �الل هذه املر��

مد مراكز دار الطالبات ٔ�و دار الطالب وا�ا�لیات واملس�شف�ات  -
 واملراكز الصحیة ودور أ�یتام �ٔ�غطیة؛

-2017قاف� طبیة يف ٕاطار تفعیل �ر�مج ر�ایة  �371رجمة وتنظمي  -
خشص ٕالجراء حفوصات جمانیة وتوزیع  207000لفائدة ما یفوق  2018

ربد، وذ� بت�س�یق مع ال�س�یج أ�دویة �ىل ا�واو�ر املعنیة مبو�ة ال
  امجلعوي واملندوبیات إالقلميیة لوزارة الص�ة؛
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تعبئة مروح�ات �بعة لوزارة الص�ة من ٔ��ل تقدمي ا�مع لفرق  -
التد�ل، و�اصة ٕال�الء احلاالت املس�تع�� ٔ�و ٕایصال املسا�دات الغذائیة 

  �لب�ات املعزو�؛
یواء مس�تعميل حث املصاحل املعنیة �ىل جتهزي مالجئ الثلوج الٕ  -

 الطرق عند �ق�ضاء؛
التعاقد مع �دد ٕاضايف من سائقي �ٓلیات ٕازا�ة الثلوج ا�رتاز�  -

لكم من الطرقات املغطاة �لثلوج لت�ٔمني سالسة  5000لتغطیة ٔ�كرث من 
 املرور وضامن سالمة املواطنني؛

تفعیل بعض التطبیقات الهاتف�ة ٕالرشاد مس�تعميل الطریق حول  -
 مت�؛�نقطا�ات احمل 

م�صة لزنول الطا�رات املروح�ة املعبئة لهذه الغایة والتابعة  900هتیئة  -
 ملصاحل ا�رك املليك ووزارة الص�ة؛

دوار �ش�بكة الهاتف اخللوي، وجيري العمل �ىل  1075تغطیة  -
 تفعیل �ر�مج �اص لتغطیة ما تبقى �لهاتف �رب أ�مقار �صطناعیة؛

ش�بكة حمطات الرصد اجلوي كام جيري العمل �ىل دراسة تعز�ز  -
ملراق�ة ورصد احلاالت اجلویة وعنارص الطقس ا�تلفة، من �الل ٕاضافة 

 .حمطة موز�ة �ىل مس�توى أ�قالمي املعنیة 130
  الس�ید الرئ�س،

  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
البد من الت�ٔ�ید �ىل ٔ�ن خمتلف مصاحل وزارة ا�ا�لیة، بت�س�یق مع 

ت احلكوم�ة املعنیة معبئة �س�مترار �لتد�ل والتخف�ف من �ٓ�ر مجیع القطا�ا
  .مو�ة الربد

كام ال یفوتين يف اخلتام ٔ�ن ٔ�نوه �لروح العالیة والتعبئة الك�رية اليت متزي 
مجیع املتد�لني لفك العز� ودمع الساكنة والتخف�ف من �ٓ�ر أ�حوال اجلویة 

ووقایة مدنیة وقوات مسا�دة من ٕادارة �رابیة ومصاحل ٔ�م�یة من درك مليك 
  .وكذا ممثيل املصاحل اخلارج�ة املعنیة

  .والسالم �لیمك ورمحة هللا
  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید الوز�ر

  .يف ٕاطار التعق�ب �ىل جواب الس�ید الوز�ر، اللكمة �لفریق احلريك
  :املس�شار الس�ید عبد الرحامن ا�ر�يس

  .شكرا الس�ید الرئ�س
  الس�ید الوز�ر،

  الس�یدات املس�شارات،
  السادة املس�شار�ن،

تفا�ال مع جوا�مك القمي، الس�ید الوز�ر، �لك موضوعیة ال ميك�نا يف 
الفریق احلريك ٕاال ٔ�ن �مثن التوجهيات السام�ة لصاحب اجلال� يف ما خيص 
دمع ا�ٓالف أ�رس احملارصة �لثلوج وتوفري مس�شف�ات م�نق� لتقدمي العالج 

من املناطق القرویة واجلبلیة، �اصة يف أ�طلس املتوسط لساكنة العدید 
  .واجلنوب الرشيق و�ريها

ويف هذا الس�یاق نود الس�ید الوز�ر ٔ�ن نعرض بعض املالحظات، 
  .مشفو�ة �قرتا�ات معلیة نتطلع ٔ�ن ت�ٔ�ذها احلكومة بعني �عتبار

ٕان العز� النامجة عن ال�ساقطات املطریة والثلجیة وما یرتتب عهنا  -
ن تبعات اق�صادیة واج�عیة ل�ست ظاهرة مومسیة، بل ٔ�حضت ب��ویة، م

  وهو ما یتطلب ٔ�ن جتدد احلكومة مقار�هتا وت�ين �لهيا �لول دامئة؛
ٕان وضعیة هذه املناطق القرویة اجلبلیة ال ميكن موا�هتا مبنظور  -

قطاعي ضیق، بل �س�تلزم س�یاسة حكومة م�دجمة وم�اكم�، �رشف �لهيا 
  .�لیة �را�هتا ��ال القروي واجلبيلوزارة ا�ا

  الس�ید الوز�ر،
اح�ا نعرتف ب�ٔن اكن وا�د العمل ج�ار ا�يل قاميني به إالخوان يف 
السلطات وكذ� إالخوان يف التجهزي وال إالخوان د�ل مؤسسة محمد 
اخلامس وكذ� إالخوان د�ل الص�ة، ولكن الس�ید الوز�ر تتعرفوا هاذ 

اجلنوب الرشيق ٔ�نه بعض املناطق �وا�د امجلا�ة املناطق �خلصوص ٔ�ن 
 9يف الطریق  "تلوات"وا�يل حمارصة من مجیع اجلهات وكذ�  د�ل ملو�

ومجمو�ة  "تدیيل"الرابطة ما بني مرا�ش وورزازات وكذ� إالخوان د�ل 
د�ل العائالت، ا� تنقرتحو الس�ید الوز�ر ٕاىل اكینة ٕاماكنیة د�ل ٔ�نه هاذ 

)les engins ( كونوا يف هاذ املناطق، ٔ�هنم دامئا ت��قاوا حمارص�ن واملواد�
  .الغذائیة تتقل يف هاذ الوق�تة هاذي

و�لتايل ٕاىل اك�ن يش ٕاماكنیة د�ل ٔ�ن هاذ صندوق املقاصة یتعمل به 
درمه �ش ما ميك�ش نبقاو  20يف هاذ حبال هاذ البوطة ب�ٔهنا �كون ب 

تتكرر لك �ام ؤ�ن ٕاشاكلیة حىت الغابة  دامئا هاد املس�ٔ� د�ل احلطب ا�يل
  .والت تتلقى ٕاشاكلیات

و�لتايل ٕاذا اكن �ادي یتو�ه هاد صندوق املقاصة یتو�ه لهذه املناطق 
ا�يل تعاين ٕاشاكلیات �برية يف هذه الوق�تة، واح�ا تنعرفوا ب�ٔن هذه املناطق 

طة يه م�اطق فقرية �دا وما ميك�لهاش هاد القضیة ال الضوء وال البو 
ختلصها هباد ا�مثن ا�يل اك�ن �الیا، ز�دة �ىل ٔ�نه هاد املناطق يه �الیا 

  .مسدودة
  :الس�ید رئ�س اجللسة

  .شكرا الس�ید املس�شار
  .تفضل. دامئا يف ٕاطار التعق�ب اللكمة �لفریق �س�تقاليل

  :املس�شار الس�ید عبد السالم ا�لبار
  شكرا الس�ید الرئ�س،

وادت املبذو� �الیا واليت ٔ��ر� هبا الس�ید الفریق �س�تقاليل �مثن ا�ه
الوز�ر، ف�امس الفریق �س�تقاليل ال �سعنا ٕاال ٔ�ن ننوه ��هوادت اجلبارة 
املبذو� من طرف أ��زة خمتلف أ��زة �اصة وزارة ا�ا�لیة واملنتخبني 
ا�يل امحلد � اك�ن وا�د �جهتاد محمود لفك العز� والتخف�ف من معا�ة 
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  .ساكنة املعزو� �لثلوجال 
یبقى سؤال �ٓخر وهو یطرح نفسه حبدة ما يه إال�راهات اليت تصادف 
العمل حىت ننكب �لهيا مجیعا لك من موقعه �لتخف�ف من معا�ة هؤالء 

  .احملارص�ن من ساكنة املغرب احلب�ب
طبعا التوجهيات السام�ة د�ل س�ید� ما كنجهلوهاش وكنحبذوها 

ا�ٓن الوزارة الوصیة ا�ا�لیة و�يق الوزارات لكهم �ىل  وكنف�خر ونعزت هبا،
قدم وساق �لتخف�ف، ولكن املدى البعید ما زال ما كنعرفوهش اك�ن وا�د 
التعویض عن املناطق النائیة والصعبة حلد السا�ة مازال الوزارة ما ان�هب�ش 
لها، هاد كذ� تصنیف بعض املناطق، �سهیل املرور ٔ�� ميل تنطلع 

ومنيش �ىل طریق احلس�مية یصعب، �اود �ين م�دلت  وٕاسا�ن ٕا�اكون
ٕاملش�یل واح�ا ت�شوفوا وا�د احلا�ة ا�يل والت معروفة �اصنا ند�رو 
وا�د الس�باق ٔ�ن هاد اليش وال لك ما �ساقط الثلج ٕاال وتنطیحوا يف 

  .ورطة
بغینا نعرفوا من الس�ید الوز�ر نغتمنوا الفرصة من وجوده �ش یعطینا 

ت �ش ننكب �لهيا ونو�دوا و�د اس��اق�ة مجلیع ا�اطر ا�يل ت��اب إال�راها
املغرب ٔ�و ا�يل ك�شلك خطر �ىل الساكنة �ش نع�شوا يف ٔ�مان واطمئنان 
بفضل الر�ایة السام�ة د�ل س�ید� هللا ینرصو فاللك جمند خلدمة هذا 

  .الوطن، شكرا الس�ید الرئ�س
  :الس�ید رئ�س اجللسة

  .حملرتمشكرا الس�ید الرئ�س ا
  .دامئا يف ٕاطار التعق�ب �ىل اجلواب، اللكمة �مو�ة العمل التقديم

  :املس�شار الس�ید عبد ا�لطیف ٔ�معو
  شكرا الس�ید الرئ�س،

حصیح ب�ٔن م�ادر�مك الس�ید الوز�ر ٕاجيابیة و�ادة الشك فهيا، ولكن 
امسحوا يل ٔ�ن ٔ�ذ�ر ب�ٔننا يف لك س�نة نالحظ ٔ�ن احلكومة تصارع الزمن 

ر هذه أ�وضاع وا�ي �ریده هو خطة حكوم�ة فعا� وم�سكة لتطویق �ٓ�
  .أ�طراف حتقق ا�ميومة والفعالیة القصوى

كنا �متىن ٔ�ن �سمع ولو هناك مرشوع لوضع خطة حممكة يف هذا الوضع، 
كفى من التد�الت الظرف�ة، �اوروا ساكنة اجلبال مبشاریع �یلكة قامئة 

لوز�ر ٕان أ�مر لكه ید�ل يف ٕاطار �سامهون فهيا، بتعبري �ٓخر الس�ید ا
العدا� ا�الیة، يه املد�ل املنصف �لمناطق اجلبلیة، مل �سمع لكمة العدا� 

  .ا�الیة يف م�اولتمك لهاذ املشلك
ف�� ال �سعنا يف مجموعتنا، ٕاال ٔ�ن نذ�ر مبطالب االئتالف املدين من ٔ��ل 

�دد �بري من  اجلبل والرام�ة ٕاىل حتسني رشوط ��ش ساكنهتا، هناك
 .�سمع ٕاىل هذا ا�هود منٕاىل ٔ�ن  خمططاتامجلعیات �ش�تغلون وبلوروا 

البد ٔ�ن نذ�ر كذ� ب�ٔننا يف مجموعتنا قدم�ا مقرت�ا قانونیا من ٔ��ل وضع 
ا�عوة ٕاىل وضع قانون �اص �لمناطق اجلبلیة، م�ذ س�بع س�نوات وهذا 

ٕا�داث مرصد املقرتح يف الرفوف مل نتلق عنه ٔ�ي جواب، هناك رضورة 

ملناقشة الس�یاسات وا�ٓلیات، �ٕالضافة ٕاىل تبادل اخلربات يف هذا ا�ال، مل 
نتلق عنه ٔ�ي جواب، رضورة تفعیل �خ�صاصات املالیة �لجهات ومتك�هنا، 
التفعیل احلق�قي �لس�یاسة الرتابیة وضعت لهذا، بل تفكك جبانب ساكنهتا، 

  .تفعیل املقاربة ال�شار�یة
ين ٕاال ٔ�ن �رفع حتیة تقد�ر وا�رتام ملبادرة القوات املسل�ة ؤ��ريا، ال �سع

امللك�ة ٕاىل ٕاقامة مس�شف�ات م�دانیة عسكریة م�نق� يف املناطق اجلبلیة 
  .اليت تعاين من قساوة الظروف املناخ�ة وسوء أ�حوال اجلویة

  .ف�حیة �لقوات املسل�ة امللك�ة
  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید الرئ�س

الس�ید الوز�ر ٕاذا ٔ�ردمت ف� تبقى لمك من الوقت، تفضلوا �يق يش 
  .�نیة 50دق�قة، �يق � 

  :الس�ید وز�ر ا�ا�لیة
بغیت �شري لوا�د القضیة �رس�ة وبع�ا� �ش نتفامهو �لهيا، اح�ا يف 
هاذ املیدان ٔ�مام وا�د الوضع مايش هو وضع �ادي، ما ميك�ش نتعامل معه 

، احلكومة عندها خمططها مايش ك�سارع �ىل ..د�رؤ�نه وضع �ادي �ش ن
اخلدمة يف هاذ ا�طط الس�نوي د�ل حماربة �ٓ�ر الربد .. الوقت �ش متيش

القارس هو خمطط �یتدار س�نو� وا�يل ك�ش�تغلو �لیه ابتداء من شهر 
مخسة، شهر ٔ�ربعة، �ش نو�دوه �لس�نة املق��، ٔ�ي ما كنجیوش يف �ٓخر 

ش نو�دو إالماكنیات نو�دوها راه �اص وقت سا�ة �ش نتد�لو، �
�بري، �ري هو التد�ل �یكون يف �ا� ح�ث �یطیح الثلج ا�يل �ا� ما 

  .اكی�ش التحمك فهيا، و�ا �یكونوا الطرقان، و�ا �یكون ا�يل اكن �یتقطع
هاذو احلا� ا�يل هرض� �لهيا ق�ی� حىت هام يف طریق وطنیة راه 

وا�د احلا� ا�يل يه اس�ت��ائیة، ما ميكن  مقطو�ة، یعين ح�ث كتجي ٔ�مام
�كونوا �ري �لول اس�ت��ائیة، ما اك�ش �ل طبیعي، �ري بغینا نتفامهو ب�ٔن 
مايش يه رد فعل، يه معل حكويم ا�يل هو م�ظم و�اص هباذ القضیة 

  .احملاربة د�ل ا�ٓ�ر د�لو يف ٔ�ي وقت و�ني
  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید الوز�ر

��قل ٕاىل السؤال الرابع وموضو�ه، �دم متكني اجلامعات والنقا�ت ون 
الوطنیة التابعة لٕالحتاد الوطين �لشغل �ملغرب من الوصوالت، اللكمة 

  .ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق العدا� والتمنیة لتقدمي السؤال
  :املس�شار الس�ید عبد �اله احللوطي

  .الس�ید الرئ�س
  الس�ید الوز�ر،

  دة الوز�رة،الس�ی



  2017 كتو�ر�ٔ دورة  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

6 

 )2018 ینا�ر 30( 1439 جامدى أ�ول 12

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
بدایة �سائل الس�ید الوز�ر س�ب طرح�ا لهاذ السؤال، يف احلق�قة فعال 

�ل�س�بة لوا�د ا�مو�ة د�ل الهیئات واملنظامت  وٕامنال�س فقط �ل�س�بة لنا 
والنقا�ت، وا�يل من مضهنا النقابة د�ل �حتاد الوطين �لشغل �ملغرب، 

ا�يل كنلقاو وا�د املعا�ة مع املصاحل د�ل الوالیة د�ل أ�من د�ل الر�ط و 
الق�یطرة، يف �سلمي الوصوالت ا�يل �ینظمها القانون، وكام كتعرفوا  -سال  -

الس�ید الوز�ر، واح�ا كنعرفومك ب�ٔ�مك كتحرصوا �ىل تطبیق القانون، 
طروح �ىل السا�ة كنالحظوا ب�ٔنه اك�ن عند� هاذ إالشاكل هذا ا�يل هو م

  .د�ل املنطقة د�ل الوالیة د�ل الر�ط
و��، �سائلمك، الس�ید الوز�ر، ٔ�نه واش هاذ أ�مر هذا راجع ليش 

 ٔ�س�باب معینة؟
و�لتايل اح�ا عند� �ساؤالت دامئا ما لق�ناش لها جواب، وما يه 
إالجراءات ا�يل ممكن الس�ید الوز�ر ٔ��مك تقوموا هبا من ٔ��ل جتاوز هاذ 

  الوضع هذا؟
  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  .اللكمة لمك الس�ید الوز�ر لٕال�ابة �ىل السؤال
  :الس�ید وز�ر ا�ا�لیة

والیة أ�من، والیة اجلهة، واجلهات ما عندها حىت يش �القة مع ..
مسیتو، هذا مايش ا )lapsus(والیة أ�من ووالیة اجلهة، ميكن �ري 

  .ش نصحح وما یوقعش �لطٕاشاكل، �ري �
ف� خيص املسطرة د�ل ت�ٔس�س النقا�ت، املسطرة واحضة ومعروفة 
�لجمیع، ما عند�ش �الش نعاودوها ح�ث ت��حط امللف، الشخص ا�يل 
تیحط امللف تیا�ذ وصل ٕایداع وال تیا�ذ الت�ٔشري �ىل نظري امللف د�لو، 

ص النقابة التابعة لالحتاد �ش هاذ احلا� اخلاصة ا�يل �هنرضو �لهيا ف� خي
ملف من  224الوطين �لشغل، عند والیة �ة الر�ط سال، حطت 

ملفات ا�يل مزال ما �داوش  15أ�سابیع اكنوا �يق  2البدایة ��، هذه 
امللفات، یعين من أ�س�بوع ا�يل فات  8فهيم الوصل ا�هنايئ د�لو، ا�ٓن �يق 

  .8ٔ�و  ��7 �ذیتوا 
إالشاكل الوح�د هو هاذ امللفات �اصهم یتدرسوا ما اك�ش ٕاشاكل، 

  .و��ذوا الوقت د�هلم ��راسة فقط وال �ري، وما اكی�ش يش س�ب �ٓخر
  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید الوز�ر

  .اللكمة لمك الس�ید املس�شار احملرتم �لتعق�ب
  :املس�شار الس�ید عبد �اله احللوطي

  .شكرا الس�ید الوز�ر

ق�قة اح�ا �ل�س�بة لنا هاذ اجلواب د�لمك هو �م �ل�س�بة لنا، ويف احل 
ٔ�ن ا�يل �هيمنا الس�ید الوز�ر هو ٔ�ن نتعاون مجیعا انمت من موقعمك وحنن 
كذ� من موقعنا يف ٔ�ن �كون املصاحل د�ل والیة �ة الر�ط سال 

  .الق�یطرة تقوم بتطبیق القانون معنا مجیعا
ر ٕاىل اكنت يش ٔ�مور ا�يل دارت �ري ولكن تنقول لمك الس�ید الوز�

مؤخرا فاح�ا تقریبا طی� هاذ املر�� هاذي واح�ا الناس د�ل إالدارة عند� 
  .د�ل النقابة تیطلعوا یوم�ا وتیلقاوا ب�ٔن اكینة مازا� مشالك

  :اح�ا ا�يل تنطالبو به الس�ید الوز�ر هنا
، راه مع ٔ�وال تنطالبو ب�ٔن القانون تیقول ب�ٔنه �سلمي الوصل مؤقت

أ�سف ال�سلمي د�ل الوصل املؤقت ما �یكو�ش، املفروض ٔ�ننا ميل 
تنحطو ٔ�ي ملف ��ذو وصل مؤقت كام هو م�صوص �لیه قانو�، هاذ 
الوصل املؤقت تتعرفوا الس�ید الوز�ر ب�ٔنه املدى د�ل �س�تعامل د�لو هو 

  .مدة شهر�ن، فا�ٓن ما ت��وصلو ال بوصل مؤقت وال بوصل هنايئ
ن عند� مجمو�ة، والس�ید الوز�ر امسح يل نقول �، اح�ا م�فقني مع ا�ٓ 

إالدارة ٔ�هنا تبحث وتدرس امللفات، اح�ا مس�تعد�ن ٔ�هنا إالدارة جتاوبنا 
وتقول لنا ب�ٔن هاذ امللف د�لمك مرفوض ٔ�ن ف�ه فالن ال تتوفر ف�ه أ�هلیة، 

 هاذ اح�ا مس�تعد�ن �لتعاون، مس�تعد�ن نتعاونوا ومس�تعد�ن منش�یو يف
�جتاه ٔ�ن ما غميك�ش اح�ا نق�لو �ش بالد� �كونوا فهيا بعض الناس ا�يل 
هام مسؤولني ا�يل هام ما ت��حملوش املسؤولیة د�هلم اكم�، ولكن راه ما 
عند�ش جواب الس�ید الوز�ر، ما تیقولوا لنا ال ممكن وال ما يش ممكن، 

لس�ید الوز�ر اح�ا تیقول � مازال يف البحث، هاذ مازال يف البحث ا
�متناو ٔ�ننا �ش�تغلوا يف ٕاطار الوضوح، یعطیو� الوصوالت املؤق�ة ما 

  .تیعطیوها�ش الیوم، یعطیو� الوصوالت املؤق�ة
عند� مشالك الس�ید الوز�ر راه تیطلب لنا فهيا الوصوالت ا�هنائیة، 

ة عند� مشلك ا�ٓن د�ل الس�یارات د�ل أ�جرة، النقابة د�ل س�یارة أ�جر 
وا�يل بقت ت��قص هلم من  )Uber(�ارفني املشالك ا�يل عندمه مع  ؤ�نمت

تتعرفوا ب�ٔهنا  ٔ�نمت )Uber(القوت الیويم د�هلم وعندمه بعض املشالك، ٔ�ن 
بغاو ميش�یو �رفعوا دعوة ات�ش�تغل الیوم يف ظل �ارج ٕاطار القانون، و 

ما هذه ٔ�ربع س�نوات الس�ید الوز�ر . قضائیة تیخصهم الوصل د�هلم
  .حصلوش �ىل الوصل د�هلم لغایة الیوم

  .وشكرا
  :الس�ید رئ�س اجللسة

  .شكرا
  .الس�ید الوز�ر ٕاذا ٔ�رمت ف� تبقى لمك من الوقت

  :الس�ید وز�ر ا�ا�لیة
  :بغیت ثالثة املبادئاما عند�ش ما نضیف، لكن 

ٔ�وال اللك سواس�یة ٔ�مام القانون، امجلیع سواس�یة ٔ�مام القانون ؤ�مام 
عامل مع امجلیع بنفس التعامل، وٕاذا اكنوا يش �االت فهام �االت إالدارة، تت
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شاذة اح�ا مس�تعد�ن ندرسومه، ٔ�ما أ��لبیة ؤ�عطیت أ�رقام، ب�ٔنه تدوز 
�سالسة ما یوقعش يش ٕاشاكل، وحىت لو اكن يش ٕالشاكل راه عند� 
الطریقة �ش نتعامل معه، اك�ن احملمكة من �ة وٕاىل إالدارة ما دارت 

  .راه احملمكة من �ة ٔ�خرى�دمهتا 
 .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
شكرا الس�ید الوز�ر، �شكر الس�ید الوز�ر �ىل مسامهته القمية يف هذه 

  . اجللسة
ون��قل �لسؤالني ا�ٓنیني املو�ني لقطاع املاء وا���ن جتمعهام و�دة 
املوضوع، والبدایة مع سؤال مجمو�ة الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل، 

  .وضو�ه تلوث م�اه سد س�یدي محمد �ن عبد هللا، تفضلوم
  :املس�شارة الس�یدة �ر� حلرش

  ، الس�یدة الوز�رة
ما يه إالجراءات اليت اختذمتوها من ٔ��ل وضع �د �لم�اطر البی��ة 

  اليت تطال سد س�یدي محمد �ن عبد هللا؟
  :الس�ید رئ�س اجللسة

عبد هللا،  والسؤال الثاين موضو�ه ثلوث م�اه سد س�یدي محمد �ن
اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق أ�صا� واملعارصة لتقدمي 

  .السؤال، ٔ�س�سمح
  :عبد الرحمي المكیيل لس�یداملس�شار ا

  .�سم هللا الرمحن الرحمي
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�یدة الوز�رة،
  السادة والس�یدات املس�شار�ن،

  الس�یدة الوز�رة،
حیة اليت هتدد ساكن الر�ط وسال ومتارة �ىل ٕا�ر الاكرثة البی��ة والص 

واملناطق ا�اورة �ىل ٕا�ر �رسب املیاه العادمة القادمة من جسن العر�ات، 
وا�ي �س�ب يف تلوث م�اه سد س�یدي محمد �ن عبد هللا ا�ي �زود ٔ�زید 

مالیني �سمة �ملاء الصاحل �لرشب، �سائلمك الس�یدة الوز�رة احملرتمة  10من 
  العا�� اليت س�تقومون هبا ملعاجلة هذا املشلك الب�يئ؟حول التدابري 

  .وشكرا
  :الس�ید رئ�س اجللسة

   .شكرا
اللكمة �لس�یدة اكتبة ا�و� امللكفة �ملاء لٕال�ابة �ىل السؤالني املتعلقني 

  .بتلوث م�اه سد س�یدي محمد �ن عبد هللا، تفضيل الس�یدة الوز�رة
 �ى وز�ر التجهزي والنقل لیدري ٔ�ف�الل، اكتبة ا�و�االس�یدة رشفات 

  :وا�لو��س��ك واملاء ملكفة �ملاء
   ،الس�یدات والسادة املس�شار�ن

ٔ�ود يف البدایة ٔ�ن ٔ�شكرمك �ىل ٕا��ة الفرصة �لتداول حول هذا املوضوع 
ا�ي ٔ�ثري حو� نقاش ٕان اكن يف مجم� �دي وحصي، ٔ�نه یمن عن دینام�ة 

احمللیني يف مراق�ة تنف�ذ الس�یاسات ویقظة ا�متع املدين ؤ�یضا الفا�لني 
العموم�ة ؤ�یضا يف تدبري الش�ٔن العام، ٕاال ٔ�نه لٔ�سف ؤ�قولها مبرارة ٔ�نه جسل 
احنرافات قد ٔ�قول خطرية ويف بعض أ�ح�ان �ري حصی�ة والرتوجي �ٔاكذیب 
والرتوجي �فو�ات ا�يل يف الواقع ال تف�د ال صورة الوطن وال مؤسساته، 

ساكنة ٔ�صبحت تتغذى من م�اه �ري صاحلة �لرشب ٔ�و هناك �لرتوجي �ن ال 
ثلوت �ىل مس�توى املیاه املوز�ة، وهناك يف بعض أ�ح�ان ٔ�ش�اص 
قابعني يف املس�شف�ات، یعين لك ما �اد به اخلیال ال�رشي روج �ىل 
مس�توى �دة وسائط، وهذا لٔ�سف �يسء لصورة البالد و�يسء 

  .ما هو ميضء يف هذا الوطن ملؤسساته ویعمل �ىل �سف�ه وحتطمي لك
ف� یتعلق بثلوت سد س�یدي محمد �ن عبد هللا، ٔ�رید فقط ٔ�ن ٔ�شري 
ب�ٔن لك السدود �ىل الصعید العاملي مبا فهيا السدود �ىل الصعید الوطين 
معرضة ملصادر الثلوت، مايش فقط �ري سد س�یدي محمد �ن عبد هللا، لك 

ثلوت، سواء اكنت مبیاه السدود �ىل الصعید الوطين معرضة ملصادر ال 
�ادمة ٔ�و يف بعض أ�ح�ان بعصارات د�ل املطارح ٔ�و يف بعض أ�ح�ان 
مبر�ان الزیتون، السادة املس�شار�ن د�ل املناطق ا�يل كتعرف ٕانتاج �م 
د�ل الزیتون �یعرفو ماذا ی���ه هذه املعارص من خملفات بی��ة وٕا�كولوج�ة 

  .�د وخمية
د �ن عبد هللا هو ٔ�نه مايش فقط جسن ا�يل �دث فهاذ سد س�یدي محم

ا�يل هام �یلوثوا امجلا�ات ا�اورة " 2"وال جسن العر�ات" 1"العر�ات 
�لسدود مك�وفرش �ىل ٔ�نظمة لتطهري السائل، مما يف بعض أ�ح�ان كت��ج 
عند� مقذوفات ا�يل كتقذف يف الوسط الطبیعي د�لها، و�یكون وا�د 

ٔ�ن ميل كتطلق املواد العضویة راه �ادیة ويه  النوع د�ل التنق�ة ا�اتیة،
الشحنة امللوثة راه كتقالل مك�وصل �لسد حىت كتكون معلیا ما اكن 

 .عندها حىت يش ا�ر �ىل اجلودة د�ل املیاه
اكن البعد " 2"وجسن العر�ات " 1"ٔ�ما ف� خيص جسن العر�ات 

العامة  الب�يئ �ارض �ى ٕاجناز هذه املؤسس�تني، حبیث ٔ�ن املندوبیة
د�ل املؤسسات اس�تحرضت هاذ البعد الب�يئ و�زت  �2لسجون ملا بنات 

جبوج داحملطات د�ل املعاجلة د�ل املیاه العادمة، احملطة أ�وىل يف السجن 
، لك�ه مع ارتفاع �دد السجناء وهذا "2"واحملطة الثانیة يف السجن " 1"

قط يه املسؤو� عن رفع ٕا�راه �ارج عن ٕارادة املندوبیة، مايش املندوبیة ف
�دد السجناء، نتج عنه �دم القدرة د�ل احملطتني �ش تعاجل ذاك املیاه ا�يل 

  .تصدر عن املؤسس�تني
الفائض من املیاه ولست هنا بصدد ترب�ر وضعیة شاذة، وضعیة خمالفة 

ملیون مرت مكعب ا�يل �یقطع  0.2ملق�ضیات القانون، الفائض من املیاه هو 
طوی� �اد �یوصل �لسد، یعين �س�بة الت�ٔثري د�لو �ىل املیاه وا�د املسافة 

  .اخلام، ما كهنرضش فقط �ىل املیاه املعاجلة، املیاه اخلام، �س�بة م�عدمة
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والت�الیل بی�ت وفق املعطیات ا�يل عند� وا�يل كنتوفرو �لهيا من 
خمتربات معمتدة ب�ٔن اجلودة د�ل املیاه اخلام، ما �هنرضش �ىل املیاه 

عاجلة، �ري املیاه اخلام، مل یطرٔ� �لهيا ٔ�ي تغیري ٔ�و تدهور، ومل تعرف امل
  .ٕاطالقا تلوث، املیاه اخلام

املیاه املعاجلة، املیاه املعاجلة ا�ٓن تعاجل �ىل مس�توى ٔ�كرب حمطة د�ل 
مرت مكعب يف الثانیة ا�يل �زود ساكنة  9املعاجلة �ىل الصعید الوطين 

�ار البیضاء مرورا �لر�ط بوزنیقة، الرشیط السا�يل من سال حىت �
الص�ريات، متارة، احملمدیة ٕاخل، هاذ املیاه �اصنا نعرفو ب�ٔهنا م�اه معاجلة ٔ�وال 
بوا�د ال�سلسل د�ل املعاجلة معرتف به �ىل الصعید ا�ويل، مراق�ة م�ذ 
املصدر حىت لعند املس�هت�، وفق معایري اجلودة ومراق�ة دوریة ومس�مترة 

ف مصاحل املك�ب ٔ�و من طرف ٔ�یضا املوز�ني الساهر�ن �ىل سواء من طر 
توزیع املاء �ىل مس�توى الرشاكت الكربى، ومل یطرٔ� �لهيا ٔ�ي تغیري ٔ�و 
تدهور، وا�ترب ا�يل ك�سهر �ىل مراق�ة هذه املیاه السادة املس�شارون 
�اصمك تعرفوا من ٔ�ملع ا�تربات �ىل الصعید إالفریقي، ویعترب مرجع یعين 

اجلهات اليت �رید ٔ�ن تعاجل املیاه وتعرف اجلودة د�لها �یلت��ٔو ٕاىل هذه لك 
ا�تربات من �ارج املك�ب، والت�الیل ها يه بنا�مك ميكن لنا نوزعوها لمك 
یعين املؤرشات العامة ا�يل كتث�ت تدهور اجلودة ال من �ح�ة امحلو� د�ل 

فار، ما اك�ن حىت يش النرتات، ال من �ح�ة ٔ�یضا البك�ري� ها هام أ�ص
�ك�ري� يف املیاه، �ىل مس�توى مد�ل احملطة وال �ىل مس�توى اخلزا�ت، 
وال �ىل مس�توى ق�اة اجلر، وال �ىل مس�توى الش�بكة، ما اك�ن حىت يش 

  .�ك�ري�، أ�صفار ا�يل اكینة
ال�س�بة د�ل النرتات يف هذه املیاه ا�يل یعترب ٔ�كرب مؤرش د�ل تلوث 

ملغ يف ا�لرت، وال�س�بة املسموح هبا يف  0.64ج من احملطة املیاه فاش �یخر 
مسافة شاسعة وشاسعة  50و 0.64ملغ يف ا�لرت، یعين ما بني  50القانون 

  .�دا
�� كفا� من ا�هتویل، كفا� من �لق �رتباك والفزع والهلع وسط 
 الساكنة، راه الساكنة ا�يل تزتود تزتود من ماء صاحل �لرشب موافق ملعایري

اجلودة، واك�ن مصاحل ٔ�یضا وزارة الص�ة املفروض ٔ�هنا تقوم ٔ�یضا مبراق�ات 
مضادة، ٔ�ن حلد ا�ٓن ما عرف�ش ٔ�ش�نو يه ا�واعي وأ�هداف وراء �روجي 
مح� شعواء تف�د ب�ٔن الساكنة توزع من م�اه ملوثة وما اكی�ش يش دو� 

 .د�لها، كفا� �ىل الصعید ا�ويل ميكن لها ٔ�هنا �سامه يف �سممي املواطنني
  .شكرا السادة املس�شار�ن

  :الس�ید رئ�س اجللسة
 . شكرا الس�یدة اكتبة ا�و�

  .اللكمة لرئ�سة مجمو�ة الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل يف ٕاطار التعق�ب
  :شاملس�شارة الس�یدة �ر� حلر 

  الس�یدة الوز�رة، 
�ز�رة املاكن  ٔ�وال ٔ�� ٔ�رید ٔ�ن ٔ�ه� لك م�ظامت ا�متع املدين اليت قامت

واليت فضحت هذا الوضع، ٔ�نه �ىل لك �ال حنن يف �ا�ة ٕاىل جممتع مدين 
واعي حبقوقه وما ن�ساوش ب�ٔنه من ٔ�مه احلقوق ا�يل اكینة يف ا�س�تور يف 

املاء الصاحل  هو احلصول �ىل ب��ة سلمية وكذ� احلق يف 31الفصل 
  .�لرشب وماء سلمي

سوم املتعلق حبامیة واس�تصالح الب��ة هناك املر  ،الس�یدة الوز�رة ،كذ�
وا�يل ت��لكم يف الفصل د�لو أ�ول �ىل حامیة الب��ة من لك ٔ�شاكل التلوث 
والتدهور ٔ�� اكن مصدره، وكذ� حتسني ٕاطار وظروف ��ش إال�سان، 

ما  -من هذا القانون هذا، وا�يل �یتلكم  49وس�ٔرجع كذ� ٕاىل الفصل 
ب�ٔنه یتلكم �ىل ٔ�ن ا�و� �اصها توفر  -دك �اد�ش نقراه �لیك ٔ�نه راه عن

  .�لناس ب��ة سلمية و�كونوا �ا�شني يف ظروف حس�نة
هام ا�يل �السني د� ا�ٓن  ،الس�یدة الوز�رة ،ملیون �9ل�س�بة لنا 

یعانون من هذا املاكن، السؤال ا�يل �یتطرح وا�يل اك�ن يف املرسوم هو اكن 
مل�ش�ٔة، ق�ل ما یدار السجن، �اص تندار دراسة، دراسة ق�ل ما تندار ا

وق�ل ما یندار السجنني جبوج، وق�ل ما تندار ٔ�ي سكن ٔ�و ٔ�ي بناء يف 
  .املنطقة �ش ميكن لنا حنافظو �ىل نقاء املیاه

ال یلوث، وأ�طفال الرضع س�یديت  �0.2ل�س�بة �لترصحي د�لمك تتقولوا 
 �یكونوا ؟ الناس ا�يل0.2الوز�رة �ادي �رشبوا من هذا املاء امللوث ب 

ش�یوخ والص�ة د�هلم �ري �ىل قدمه �رشبوا هذا املاء، ونقول � الس�یدة 
الوز�رة ب�ٔنه هناك دراسات دارها البنك ا�ويل يف دول من ٔ�مر�اك الالتی��ة 
واليت �انت من نفس هذا املشلك وبنفس هذه ال�س�بة ؤ�ش�نو يف التايل 

ناك �رسیب د�ل اك�شفوا؟ �ىل ٔ�ن الناس �انوا من ٔ�مراض ٔ�نه اكن ه 
املیاه العادمة �لسدود د�هلم، و�ادي ٔ�نت تبارك هللا وز�رة ومطلعة �ىل 

  .املوضوع راه �ميكن � تطلعي �ىل هذا
ا�ٓن ٔ�ش�نو اك�ن؟ املغاربة لكهم والوا �ادیني �ميش�یوا �رشیوا املاء 
املعدين، ٕایوا تتقويل ميكن اك�ن لوبیات، ا�لوبیات حنن �س�ت�ين أ�حزاب 

 النقا�ت و�س�ت�ين وغیبقى ا�لوبیات ا�يل ك�س�تافدوا من هاذ و�س�ت�ين
  .اليش، ٔ�� ما قل�ش ٔ�نيت ا�يل قليت

اح�ا �ل�س�بة لنا كنقا�ت ؤ�حزاب ومكجمتع مدين �اصنا �راق�و 
الس�یاسات العموم�ة، وٕاذا اكنت فعال ا�لوبیات يه ا�يل دا�رة هاذ اليش 

واكینة وزارات ا�يل �اصها متيش  �اصمك توقفو �لهيا، اكینة وزارة ا�ا�لیة،
�شوف شكون هام أ�طراف املس�تف�د�ن؟ الناس ما عندمهش حىت �ش 
�لكوا وىل ا�ٓن مشلك رشاء املیاه، مشلك حق�قي، الناس ما عندها ش�ىت 

  .�ش ترصف �ىل ولیداهتا، و�السة ك�رشي يف املاء
  :الس�ید رئ�س اجللسة

 .شكرا الس�یدة املس�شارة
  .ٔ�صا� واملعارصة يف ٕاطار التعق�ب، تفضلاللكمة لفریق ا

  :املس�شار الس�ید عبد الرحمي المكیيل
  .شكرا الس�ید الرئ�س
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  الس�یدة الوز�رة،
اح�ا راه ما �ایی�ش هنا �ش نقولو ب�ٔن رامك دا�ر�ن مشالك وال اح�ا 
�غیني نوضو املشالك وال �غیني، اح�ا راه �ایني لهنا �ش كندافعو �ىل 

اطنني، ود�ل الشعب ٔ�نه هاذ اليش ا�يل ت�شوفو ف�ه اح�ا حقوق د�ل املو 
�ش كنعیدو الطرح د�ل هذا السؤال ٔ�ن اكن س�بق لنا در�ه يف النواب، 
اح�ا ما ج�ناش الیوم �ش، ج�نا �ش �كررو هذا �ىل فریق أ�صا� 
واملعارصة مب�لس الربملان ٔ�ن خطورة هذا املشلك الب�يئ والصحي 

ه ليك تتحمل وزار�مك مسؤولیهتا الاكم�، ٔ�ن املوضوع �س�توجب م�ا ٕا�رت
مالیني املغاربة، مبعىن یقارب الثلث  10یتعلق بص�ة وسالمة ٔ�زید من 

د�ل املغاربة، ا�يل اكینني د� ا�يل ك�رشبوا هاذ املاء ا�يل ملوث، ؤ�نيت قليت 
  .الس�یدة الوز�رة ب�ٔن راه السدود لكها ملوثة راه اك�ن، ٔ�نيت قلهتا د�

لهذا طرح هذا السؤال من �دید ون�ٔمل ٔ�ن تتد�ل وزار�مك �شلك 
�ا�ل وفعال من ٔ��ل طم�ٔنة الساكنة املعنیة هبذا املشلك هذا، ؤ�ضف لمك 
الس�یدة الوز�رة املشالك ا�يل تتعلق مايش فقط �ري �لر�ط و�ريها، بل 
تتعلق بعدد املدن ومهنا مدینة �رش�ید، اح�ا كنع�شو مشلك د�ل التلوث 

  .�ل املاء الصاحل �لرشب وهذا �یعانو م�و وا�د العدد د�ل املدند
لهذا بغینا الس�یدة الوز�رة، ٔ�ح�ا ما تنقصوش من العمل د�� 
وا�هودات د��، ولكن راه اك�ن مشلك تیخصنا حنلوه وخصنا ��دوا 
�ملسائل �ذریة �شلك �ذري ما يش نبقاوا نقول �ري �م ��دوه �ري 

حتق�ق، ما تنحققوش هاذ اليش ا�يل تنقولوه، یعين راه اك�ن الوعود بال 
 .وعود والتحق�ق راه ما اكی�ش

ٕاذن راه ٔ�ح�ا تنعانیوا مدینة �رش�ید كام قلت � راه تتعاين من هاذ 
املشلك هذا د�ل املاء املتلوث الصاحل �لرشب، ؤ�ح�ا اجمتعنا مع الرشاكت 

راه املاء راه �ري صاحل �لرشب  املسؤولني د�لها وذاك اليش وقلنا هلم ٔ�ودي
شفوا �لوا لنا املشلك، والیوم تنقولوا � الس�یدة الوز�رة خصنا �ل 

  .�ذري د�ل هاذ املشلك هذا
  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید املس�شار

وا�ٓن ن��قل ٕاىل السؤال الثالث، ما عند�ش الوقت الس�یدة الوز�ر 
لسدود املربجمة، اللكمة ٔ��د السادة ا�هت�ى وق�ك، موضو�ه ت�ٔخر ٕاجناز ا

  .املس�شار�ن دامئا لفریق أ�صا� واملعارصة لتقدمي السؤال، تفضل
  :املس�شار الس�ید موالي عبد الرحمي الاكمل

  الس�ید الرئ�س،
  الس�یدة الوز�رة،

  ٕاخواين، ٔ�خوايت املس�شار�ن،
 260خمططا تقدر �لكف�ه املالیة ب�ٔزید من  2016وضعت احلكومة س�نة 

لیار درمه �روم تطو�ر وحامیة املوارد املائیة واحملافظة �لهيا، و�شمل هذا م 

ا�طط �ٔ�ساس ٕاجناز مجمو�ة من السدود، ا�ٓن وبعد مرور ما یقارب 
س�ن�ني الزال هذا ا�طط م�عرث بفعل ضعف وثرية ٕاجناز السدود املربجمة، 

حل �لرشب وهو أ�مر ا�ي �سامه يف تفامق مشلك اخلصاص يف املاء الصا
  .�ملناطق املعنیة هبذا الرب�مج

الس�یدة الوز�رة، عن أ�س�باب الاكم�ة وراء ت�ٔخر  ،�سائلمك ،��
  ٕاجناز هذه السدود؟

  .وشكرا
  :الس�ید رئ�س اجللسة

  .اللكمة � الس�یدة اكتبة ا�و� لٕال�ابة �ىل السؤال تفضيل
واملاء ملكفة  الس�یدة اكتبة ا�و� �ى وز�ر التجهزي والنقل وا�لو��س��ك

  :�ملاء
�لفعل الزتمت احلكومة يف �سخهتا يف احلكومة احلالیة يف الرب�مج 
احلكويم من ٔ��ل مواص� تعبئة املوارد املائیة �خلصوص السطحیة �ىل 

سدود س�نو�  3مس�توى امل�ش�ٓت الكربى ٔ�و السدود، یعين الزتمت ٕ�جناز 
خيص احلد من ضیاع املیاه  لك س�نة، �ىل اعتبار ب�ٔنه الزال هناك معل ف�

�ىل مس�توى البحر، واح�ا الزلنا مواصلني �ىل تعبئة هاذ املوارد املائیة، 
متت �رجمة سد�ن �ىل مس�توى ٕاقلمي احلوز و�ىل مس�توى  2018ا�ٓن يف 

اكن سد �ٓخر �ىل مس�توى ٕاقلمي  2017ٕاقلمي ش�شاوة، يف هاذ الس�نة يف 
ٔ�یضا ٕاقلمي لكممي، یعين  احلس�مية، الس�نة الفارطة اكن سد �ىل مس�توى

  .الزلنا مواصلني �ىل تعبئة هاذ السدود وتعبئة �ع�دات
ٕاال ٔ�ن هاذ �ع�دات املالیة، ٕاع�دات خضمة �دا، وتتطلب وا�د 
املزيانیة قویة، �� البد من �نف�اح �ىل متویالت ٔ�خرى ل�س �كتفاء 

صوص �ىل الرشاكة ما بني فقط �ملزيانیة العموم�ة، �لرضوري �نف�اح �خل
القطاع العام والقطاع اخلاص، مث السدود �لفعل الزلنا مطالبني بتعبئة هاذ 
السدود ٕ�جناز السدود، ولكن �ري اكف�ة ٔ�صبحت �الیا بفعل ما یع�شه 
املغارب من تقلبات م�اخ�ة و�راجع ال�ساقطات والت�ٔخر د�لها، صار من 

  .ح�ان من ٔ��ل تنویع مصادر الزتویدالالزم بل ٔ�صبحنا جمرب�ن يف بعض ا�ٔ 
�كتفاء عن طریق السدود سوف �كون خط�ٔ، �� الزم التو�ه 
�خلصوص ٕاىل حتلیة م�اه البحر �ىل مس�توى الرشیط السا�يل، واحلكومة 

  .�ازمة �ىل تطو�ر هاذ التك�ولوج�ة يف املس�تق�ل
  .شكرا لمك الس�ید املس�شار

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .بة ا�و�شكرا الس�یدة اكت 

  .ويف ٕاطار التعق�ب اللكمة � الس�ید الرئ�س تفضل يف ٕاطار التعق�ب
  :موالي عبد الرحمي الاكمل املس�شار الس�ید

  شكرا الس�یدة الوز�رة،
�ل�س�بة �لمخططات املد�ریة املرتبطة برب�جمها د�ل السدود وبناء 

ٕاذن معلیة السدود اك�ن وا�د الت�ٔخر �بري واك�ن وا�د التعرث يف إالجناز، 
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  .إالجناز ما ت�سا�رش املتطلبات الك�رية د�ل املاء
الس�یدة الوز�رة ٕاىل زد� فهيا كام قلت، التغريات د�ل املناخ �ادي 
یعطینا وا�د الوضعیة د�ل النقص �بري وتدهور �بري يف الفرشة املائیة ال 
السطحیة وال اجلوف�ة، وهذا مشلك �ٓخر كام قلت الس�یدة الوز�رة، وهو 

ن �زاید الطلب ا�يل هو �اي يف املدن يف كرثة املدن وال يف القرى وال يف �ٔ 
البوادي، ٔ�یضا الفال�ة، وهذه أ�مور لكها زادت تعق�د وزاد الطلب �ىل 

  .املاء
من �ة ٔ�خرى ٔ�ن الوضعیة ا�ٓن كتطلب الس�یدة الوز�رة، وهو ذاك 

ن ٔ�صبحنا الرب�مج �ىل أ�قل د�روه، ٔ��مك خصمك د�روه ٔ�كرث، ٔ�نه ا�ٓ 
ك�رشبوا ٔ�و ك�س�هتلكوا من املاء د�ل أ�ج�ال القادمة، أ�ج�ال القادمة ا�ٓن 
اح�ا ك�س�هتلكوا الربع تقریبا، ثالث ٔ�ر�ع ا�يل يه موارد ك�س�تق�لها ولكن 
ك�رشبوا ٔ�كرث من ذاك اليش د�ل أ�ج�ال �ىل حساب أ�ج�ال القادمة، 

-ٔ�قول �ىل أ�قل-از �ىل أ�قلٔ�ن الس�ید الوز�رة، البد من إالرساع يف ٕاجن
ٕانقاذ ما ميكن ٕانقاذه، �ري هاذوك السدود ا�يل مربجمة �ىل أ�قل د�روا فهيا 
يش �ا�ة، كنقصدوا السدود ال الصغرى وال الك�رية، ٔ�نه هاذوا جبوج 

  .�یعطیو� وال السدود التلیة
ٕاذن اك�ن نقص يف إالجناز �ل�س�بة ٔ�مسو �لاملیة وذاك اليش �ادي 

وا ٔ�ن�، احلكومة ملزمة �ش تقوم هباذ إالجراء، ٕاذن إالجراء اس�تع�ايل �شوف
الن م�طلبات كثرية يف املاء، ولهذا البد من إالرساع �ىل أ�قل ٔ�قول �ىل 
أ�قل ذاك اليش ا�يل مربمج یدار، ٕاىل كنت د�روا ٔ�كرث، ولكن من ا�يل 

�روه، كنت جعزتوا �ىل ا�ٔكرث، �ىل أ�قل ذاك اليش ا�يل م�جز خصمك د
د�ل صغرية، ولكن حلد السا�ة �يق ال �بري وال  15كتقولوا ثالثة �بار و

  . صغري �يق تعرث
  .اح�ا كنمتنوا ٕان شاء هللا ٔ��مك �رسعوا و�زیدوا �لقدام

  .وشكرا
  :الس�ید رئ�س اجللسة

  .شكرا
  .يف ٕاطار التعق�ب، ٔ�و اجلواب، اللكمة لمك

والنقل وا�لو��س��ك واملاء ملكفة  الس�یدة اكتبة ا�و� �ى وز�ر التجهزي
  :�ملاء

رية د�ل ٕاجناز السدود سواء تقة معك الس�یدة املس�شار، ب�ٔن الو ٔ�� م�ف
الكربى مهنا ٔ�و السدود التلیة مرتبطة �ٔ�ساس �لوضعیة الصحیة �لاملیة 
العموم�ة، من ا�يل �یكون اخلري راه اح�ا كنربجموا ثالثة السدود، من ا�يل 

قطا�ات ٔ�خرى من الص�ة : یة فهيا یعين ٔ�ولو�ت ٔ�خرى�یكون الوضع 
وأ�من ٕاىل �ٓخره والرتبیة الوطنیة كنضطروا بعض أ�ح�ان نربجموا سد�ن، 

� اخصنا نتفهمو، ود) le bas et le haut(لكن الوثرية يه �ادیة مرة 
مطالبني ٔ�كرث من ٔ�ي وقت مىض البحث عن متویالت ومصادر متویل 

فقط �ىل ا�متویل العمويم ٔ�نه ٔ�صبح حمدود  ٔ�خرى من �ري �ع�د

  .وانتظارات �برية �دا
  .شكرا لمك الس�ید املس�شار

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�یدة اكتبة ا�و� �ىل مسامههتا القمية

ون��قل �لسؤال أ�ول مو�ه لقطاع الفال�ة والصید البحري، وموضو�ه 
املس�شار�ن من فریق �سویق املنتوج ٔ�لفال�، اللكمة ٔ��د السادة 

  .أ�صا� واملعارصة، تفضل لتقدمي السؤال
  :د احلب�ب �ن الطالبیاملس�شار الس� 

  .شكرا الس�ید الرئ�س
  .�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم �ىل �ري املرسلني

�سائلمك، الس�ید الوز�ر، عن التدابري املت�ذة من ٔ��ل �مثني املنتو�ات 
  ق ا�ا�يل؟الفالح�ة �ٔ�سواق والسو 

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .اللكمة �لس�ید الوز�ر لٕال�ابة �ىل السؤال
الس�ید عز�ز ٔ�خ�وش وز�ر الفال�ة والصید البحري والتمنیة القرویة واملیاه 

  :والغا�ت
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
ل ال�سویق د�ل كتعرفوا ب�ٔن اكنت وا�د إالسرتاجتیة لتطو�ر د�

سوق  32املنتو�ات، وا�يل قالت ب�ٔنه خصنا �كون عند� �ىل أ�قل وا�د 
مع التغطیة م�وازنة �لرتاب الوطين وٕا�داد ب��ات حتتیة معرصنة مع تصممي 

  .مالمئ، ووضع منوذج فعال �ل�س�یري
وقعنا وا�د العدد د�ل االتفاق�ات خصوصا مع ف�درالیة ا�لحوم �ش 

اك�ن ) les abattoirs(سواق د�ل القرى وكذ� بعض �كونوا بعض ا�ٔ 
) les abattoirs(وا�د العدد د�ل التفعیالت يف ما خيص هاذ اليش د�ل 

ا�يل معلنامه وسامهنا فهيم یعين �رشیك يف وزارة الفال�ة �ش �كونوا 
  .الب��ت

اك�ن كذ� جمهودات ا�يل �یقوموا هبا القطاع اخلاص �ىل أ�قل عند� 
ا�يل هام �املیهنم القطاع ) les abattoirs( ربعة وال مخسة د�ل�ٔ  ا�ٓن

اخلاص ومس�مثر�ن فهيم، اك�ن مرشوع �بري يف الر�ط هنا �ش �كون 
وا�د السوق منوذ�، وكن�س�نوا فقط یعين اجلهة والب�یة هذا �ش نتفقوا 
ند�روا وا�د االتفاق �ش �كون وا�د السوق منوذ�، وطين، �بري د�ل 

  .رض والفواكه، �ش نقدروا نعمموه �ىل بعض مجیع املناطقاخل
و�یبقى ال�سویق يشء �د �م، ٔ�نه �لقة �د �مة، ا�يل هو راه نذ�ر 

راه هام ا�يل عندمه یعين املسؤولیة يف هاذ ) les communes(ب�ٔن 
اليش، واح�ا وزارة الفال�ة �ري كندفعوا �ش ٕان شاء هللا ميكن ٕا�ونوا 

  .لیوا لینا التمثني د�ل املنتوج ٔ�لفال�مشاریع �ش ٕا� 
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  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .يف ٕاطار التعق�ب، اللكمة لمك الس�ید املس�شار
 :املس�شار الس�ید احلب�ب �ن الطالب

  .شكرا الس�ید الوز�ر
اح�ا م�نقلوشاي من أ�مهیة د�ل هاذ التدابري، ولكن و�ا امجلا�ات 

اع الفال� الیوم قطاع مرضب، اح�ا الس�ید الوز�ر �یف كتعرف القط
قطاع ا�يل تی�ٔدي مجیع املنتو�ات الرضی��ة �ىل غرار �يق القطا�ات، ٕاال ٔ�ن 

لولوج اخلرض والفواكه ٔ�سواق امجل� ت�شلك  %7.5الرمس احمليل د�ل 
�ل�س�بة لنا اح�ا الفال�ة ازدواج رضیيب، و�لتايل فاح�ا تن�ددو من هاذ 

يف ٕاطار العدا� اجلبائیة وكذ� يف ٕاطار مالمئة  املنرب طلبنا �حلذف د�لو
القوانني املنظمة لهاذ أ�سواق د�ل امجل� مع مق�ضیات القانون املايل د�ل 

، خصوصا الس�ید الوز�ر ؤ�نمت تتعرفو هاذ اليش ٔ�ن هاذ 2014الس�نة املالیة 
أ�سواق یلجها ٔ�ساسا صغار الفال�ني ا�يل هام ٔ�صال �ري مؤهلني السرت�اع 

د�ل  %20تتضاف ل  %7.5الرضیبة �ىل القمية املضافة، و�لتايل هاذ 
)TVA ( ا�يل يه �ري مسرتجعة و�لتايل ت�شلك �لكفة ٕاضاف�ة �ىل صغار

  .الفال�ني
ٔ�ضف ٕاىل ذ� الس�ید الوز�ر، تعدد املتد�لني والوسطاء املتضاربني، 

الضعاف  5وأ�ضعاف  4الیوم املس�هت� املغريب تیا�ذ املنتو�ات الفالح�ة 
�ش �ع الفالح، وبقدر ما هاذ القضیة تت�ٔ�ر �ىل القدرة الرشائیة 

  .�لمس�هت� تت�ٔ�ر كذ� �ىل المكیة د�ل ال�سویق د�ل املنتو�ات الفالح�ة
الیوم الس�ید الوز�ر �لك موضوعیة خمطط املغرب أ�خرض �اب 

�امة املردودیة، �اب إالنتاج�ة، �اب هیلكة القطاع الفال�، �ري بصفة 
مشهد القطاع الفال� يف بالد�، ٕاال ٔ�ن هاذ أ�سواق الس�ید الوز�ر ال 
فالرت�یبة د�لها وال فال�شك�� د�لها فهاذ القوانني املوروثة د�لها م�متشاش مع 
ٔ�هداف خمطط املغرب أ�خرض، ال �ىل مس�توى اجلودة وال �ىل مس�توى 

، ال �ىل )packaging(احملافظة �ىل جودة املنتو�ات، ال �ىل مس�توى 
  ).la traçabilité(مس�توى 

لهذا الس�ید الوز�ر النتاجئ إالجيابیة وامللموسة املنجزة �ىل مس�توى 
مقدمات إالنتاج، تتحمت �لینا مجیعا ٔ�نمت �حكومة واح�ا مكهنیني إالرساع 
�لق�ام مبجهودات ٕاضاف�ة من ٔ��ل ال�سویق والتمثني، وٕا�دى هذه احملطات 

ح هو هیلكة السوق ا�ا�يل واملد�ل د�ل هاذ هو د�ل هاذ إالصال
إالصالح هو هیلكة ٔ�سواق امجل�، �ش �س�تافد الفالح الصغري و�س�تافد 
املس�هت� وكذ� �كون معیار وا�د لت�دید أ�مثنة فهاذ أ�سواق هو 

  .العرض والطلب ول�س الضغوطات د�ل هاذ املضاربني
  .شكرا الس�ید الوز�ر

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .راشك

  .اللكمة �لس�ید الوز�ر �لرد �ىل التعق�ب
  :الس�ید وز�ر الفال�ة والصید البحري والتمنیة القرویة واملیاه والغا�ت

   .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم
ؤ�� م�فق معك وكنعرف التجربة د�لمك �رئ�س د�ل �امعة الغرف 

اجلهویة وك�ش�ید هباذ املناس�بة �لعمل ا�يل كتقوم به الغرف الفالح�ة 
والعرصنة ا�يل د�الت ف�ه، ؤ�� كنعرف ب�ٔ�مك قابطني هاذ املشعل د�ل هاذ 

د�ل أ�سواق ا�ا�لیة �ش �كون  )la répartition(اليش د�ل 
منوذج�ة، فعال اكینة فوىض، فعال اك�ن لوبیات، فعال الناس ا�يل كتقول 

د�ل  %20لیك الفال�ة مك��لصوش الرضائب راه الیوم �ی�لصو 
ا�يل كمتيش هباءا م�ثورا �ري �ش توصل  %7.5الرضائب و�ی�لصو 

 le service(�لبالیص ا�يل خصها توصل، ولكن ما اكی�ش وا�د املقابلیة 
fait (ا�يل خصو �كون هذا.  

فلهذا ا�ٓن ا�طط راه معلنا تقدمات ٔ�مام صاحب اجلال� يف ٔ�اكد�ر 
الغذائیة و�ادي تعطي مشاریع ا�يل يه �اصة مبا خيص التمثني والصنا�ة 

د�ل ) l’accélération industrielle( إالماكنیات �ش ند�رو
)transformation ( ولكن ف� خيص أ�سواق راه �يق خصنا نقطعوا

ٔ�شواط و�يق خصنا نتعاملو وخصها �كون من أ�ولو�ت ٕان شاء هللا ق�ل 
  .د�ل خمطط املغرب أ�خرض 2020الهدف د�ل  هذاك

  .وشكرا
  :س�ید رئ�س اجللسةال 

السؤال الثاين موضو�ه ت�س�یط املساطر لولوج الفال�ني الصغار ٕاىل 
القروض، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من الفریق ا�س�توري 

  .ا�ميقراطي �ج�عي لتقدمي السؤال
  :د عبد الرحمي ٔ�طمعيس�یاملس�شار ال 

  الس�ید الرئ�س احملرتم،
  رتمني،الس�یدات والسادة املس�شار�ن احمل

  الس�ید الوز�ر احملرتم،
الفال�ة الس�ید الوز�ر �یف ما اكن العام، اكن مز�ن وال اكن عیان، �یبقى 

  .2018الفالح م�قل ��یون، ٔ�ش�نو و�دتو �لفالح يف هاد 
  :الس�ید رئ�س اجللسة

  .اللكمة �لس�ید الوز�ر لٕال�ابة �ىل السؤال
  :ویة واملیاه والغا�تالس�ید وز�ر الفال�ة والصید البحري والتمنیة القر 

  تتلكموا �ىل ا�متویل الس�ید املس�شار، تتلكموا �ىل ا�متویل؟
ییه، ٕاذا تتعرفوا ب�ٔنه ٕاذا تتلكم �ىل ا�متویل د�ل الفالح الصغري  ٔ�
تتعرف ب�ٔن اكینة وا�د املؤسسة د�ل ا�متویل �لفالح ا�يل يه �بعة 

صغار  �لقرض الفال� ا�يل مت التوس�یع د�لها �ش �شمل مجیع
 13ب  2010الفال�ني، الش�بكة د�لها ا�يل اكنت، اكنت بدات يف 

نقطة د�ل البیع، و�ٔ�دثت وا�د اخللیة �اصة  265واك� ا�ٓن وصلنا ل 
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 5ما تتعداش ا�راسة د�ل امللف د�ل هذا، الفالح �یفام اكن نو�ه 
ا�ٔ�م وكذ� متت اع�د �ىل مس�توى ت�س�یط املساطر صیغة �دیدة 

ت �شلك تلقايئ، �ش ٕاذا طاح الكریدي يف العام د�لو یعاود �لطلبا
وطلبوا من الرفع من سقف ) des procédures(مييش مايش �اصو 

القرارات د�ل هذیك ا�لجنة د�ل القروض ا�يل اكینة قریبة �لفال�ة يف 
اجلهات، وكذ� �ٔعطومه تفویضات ٕاس�ت��ائیة هاد اليش لكه �ش 

الفال�ة، و�یظهر يل ب�ٔن القرض الفال� يف  حيس�نوا العالقات ویقربوا
�ٔول الس�نة رمغ ت�ٔخر املومس الفال� وذاك اليش، اكن وا�د واكن 

  .�ش الناس تو�د احلرث د�لها) les crédits(�یعطي 
  :الس�ید رئ�س اجللسة

  .اللكمة �لس�ید املس�شار �لتعق�ب
  :املس�شار الس�ید عبد الرحمي ٔ�طمعي

دمعوه يف البوطة ٔ�ن الطاقة تما  مس�یة، بالدمعوا الفالح �لطاقة الش 
الشمس�یة اخلدمة د�لها نق�ة وما اكد�ر ال تلوث ال یدیك ال خيلیك، ح�ث 

�ادي �س�ب يف خسا�ر �برية  2020الفالح اخلدمات نق�ة، الفالح يف 
�لفالح، ومن بعد �ق�صاد الوطين ٔ�و دمعوا املازوط حبال ا�مع ا�يل 

  .بحريت��عطى ملراكز الصید ال 
�نیا، القرض الفال�، الفالح �یا�ذ �راكتور جرار، تدمعه ا�و� 

ملیون،  21امللیون، كتبقى  7ملیون، تدمعه ا�و� ب  28الرتاكتور ب 
) titre(و�ی�يل � ) barré(ك�س�یفطو الرتاكتور �یخرج � اخلط ٔ�محر 

بغي یفك ملیون، وا�د ا�هنار الفالح �یبغي ی��ع هاد اجلرار وال ی  200ف�ه 
مرهون، الرتاكتور مرهون والفالح �یبقى وا�ل، ) titre(راسو من ا��ن،

وال مييش عند العدول، �یصاوب ) notaire(وزائد س�یفطوه مييش عند 
درمه �ش یصاوب الرهن د�لو، وها هو مكل  4000درمه وال  3000

درمه، والفالح راه  4000درمه وال  3000ا��ن �لتايل �اصو حيیدوا ب 
  .زعام يف وا�د الصعوبة �برية الس�ید الوز�ر

مرتو  �450نیا احملافظة العقاریة، إال�سان عندو �دام د�ل أ�رض وال 
س�نني، هذا  6جيي وا�د �ید�ر � تعرض �یدي �یبقى یداعى يف احملامك 

امللیون ویبقى یضارب  2امللیون هو یدار حمايم ب  2م�رتو ك�ساوي  450
الس�نني، والفالح  6بتدائیة و�س�ت��اف والنقض �ید�ر يف احملامك ما بني �

  .راه يف العذاب الك�ري
هللا جيازیك الس�ید الوز�ر تعاونوا مع الفالح راه يف وا�د أ�زمة 
صعیبة، و�لثا الفال�ة الت�ٔمني ميل اكن اجلفاف ��سوا سدوا �یقول � 

)PC(  تاء �سد من الر�ط ما بقاتوش الفال�ة خيلصوا، ميل ص�ت الش�
�اد والو �غی�هنم خيصلوا، و�اص الفالح قال � الكراب ٕاذا حصب��ه 
صاح�ه يف ا�لیايل ما تصحب�ش يف الصاممي راه لكيش �رشب، الفالح ميل 
اكن اجلفاف ختلص م�و، ما بغاوش یت�لصو من الفالح ویقول � بعض 
امجلا�ات �یت�لصو فهيم وحبث يف هذه القضیة الس�ید الوز�ر وراه �ادي 

  .عرف احلق�قة اكم� د�ل هاد اليش اكمل، وشكرا الس�ید الوز�رت
  :الس�ید رئ�س اجللسة

  .شكرا اللكمة �لس�ید الوز�ر �لرد �ىل التعق�ب
  :الس�ید وز�ر الفال�ة والصید البحري والتمنیة القرویة واملیاه والغا�ت

شكرا الفالح الصغري والفالح بصفة �امة هو يف صلب املعاد� د�ل 
املغرب أ�خرض وراه كنعطیوه أ�مهیة یعين الاكف�ة، إالشاكلیات ا�طط 

ود�ل  )notaire(د�ل ا�متویل هذه إالشاكلیة ا�يل �لكميت �لهيا د�ل 
العدول ععقلتوا ب�ٔنه ميل اكن القانون ذاك اليش د�ل یعين �ش خصهم 

راه رجعنا لهاذ املقر و�لس�نا  (obligatoire) (notaire)یدوزوا قدام 
ما  (des actes)مك و�اود بدلنا القانون �ش یقدروا ميش�یوا جيیبوا �ري مع

درمه ٔ�و  200000ميل �كون ٔ�قل من  (des actes notariés)�كونوش 
ٕاذن در� ال�سهیالت .. درمه، ما عقلت شاي �ىل الرمق د�ل 100000ال 

 .فهاذ املیدان
(la subvention) ل ا�يل تتعطي ا�و� �لرتاكتور تتوصل حىت 

وٕاىل اك�ن يش ٕاشاكلیة د�ل  %40، %30درمه، تتوصل ل  120000
(la relation)  ،مع هذا اح�ا �ادي �شوفو هاذ اليش مع القرض الفال�

ٔ�ن �اص �كون �سهیالت ميل �سايل القرض و�سايل الكردي راه �اص 
�كون كذ� كام �اء هنار أ�ول الس�ید ی�ٔ�ذ القرض د�لو، ميل ت�سايل، 

ر يل م�دئیا ما ميك�ش �كون هاذ املشالك، ولكن ٕاىل اك�ن يش ٔ�� تیظه
  .ٔ��الط فهاذ املنطقة �ادي نصححها ٕان شاء هللا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
السؤال الثالث موضو�ه، دمع التعاونیات الفالح�ة �لفریق �س�تقاليل، 

  .اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن
  :ة فاطمة احلبويسیداملس�شارة الس� 

  ئ�س،الس�ید الر 
  السادة الوزراء،

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن،
تقوم املنتو�ات الفالح�ة احمللیة بدور �م ف� خيص حتسني وضعیة 
الفال�ني وتعز�ز املؤهالت �ق�صادیة �لمناطق القرویة واجلبلیة النائیة، 
وهذا یفرض تطو�ر الب��ات ا�لو��س��ك�ة اليت هتم ق�وات ال�سویق هبدف 

  .النقل، مما س��عكس ٕاجيا� �ىل أ�سعار ختف�ض لكفة
وٕاذا اكنت ا�و� تدمع التعاونیات يف مرا�ل إالنتاج فالبد من موا�بهتا 

  . يف ال�سویق �ل�د من همينة طرق البیع املبارش
و�لیه �سائلمك، الس�ید الوز�ر يف الفریق �س�تقاليل، مىت س�تعمل 

  ق ٔ�م�ل ملنت�اهتا؟الوزارة �ىل موا�بة التعاونیات الفالح�ة ل�سوی
  :الس�ید رئ�س اجللسة

  .اللكمة �لس�ید الوز�ر لٕال�ابة �ىل السؤال
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  :الس�ید وز�ر الفال�ة والصید البحري والتمنیة القرویة واملیاه والغا�ت
  .شكرا الس�ید الرئ�س احملرتم

  الس�ید الوز�ر،
  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
ٔ�عطى �نطالقة صاحب اجلال� ميل بدا خمطط املغرب أ�خرض ا�يل 

تعاونیة فالح�ة ا�يل  8000، مت �لق ٔ�كرث من 2008هللا ینرصو يف س�نة 
، ٕاذن 12000وصل العدد إالجاميل د�ل التعاونیات العام� يف القطاع ا�ٓن 

  . تعاونیة فالح�ة ا�يل ختلقات 8000جمهود �بري، یعين 
لت�ٔهیل ا�مو�ات  وهبدف یعين تعمل كذ� وا�د العدد د�ل الربامج

املنت�ة �رب التكو�ن واملوا�بة، وحلد ا�ٓن اس�تفاد من هاذ الرب�مج، یعين 
والتوظیب وجودة املنتو�ات، یعين  (L’emballage)فهاذ اليش د�ل 

�یفاش �سا�رو هاذ التعاونیات الصغار �ش �كون عندمه وا�د املنتوج، 
فالح  17000ل ٔ�زید من تعاونیة، كمتث 522تقریبا هاذ الرب�مج وصلت ل 

من مجیع �ات اململكة، وكذ� ال�س�ة الرابعة من هاذ الرب�مج راه بدٔ�ت 
تعاونیة ا�يل يه ت�ش�تا�لوا فهيا الواك�  200مجمو�ة كمتثل ٔ�زید من  50مع 

د�ل التمنیة الفالح�ة راه ت�ش�تغل �ش حتاول متيش مع هاذ الفال�ة 
ج د�هلم ویقدموه مز�ن و�كون التضام�نة �ش الناس یصاوبوا املنتو 

(packagé)  مز�ن، و��ذومه كذ� حىت لٔ�سواق ا�ا�لیة ا�يل
 les grandes)تن�اولوا ند�روها �ىل املعارض، نقرهبم كذ� من 

surface)  ش ید�لوا املنتو�ات د�هلم، وكذ� ميش�یوا معنا حىت�
ش تی��عوا � (berlin)�ل�ارج، وأ��ري راه اكنوا يف املعرض د�ل 

  .املنتو�ات د�هلم
  :الس�ید رئ�س اجللسة

  .اللكمة � أ�خت تفضيل الس�یدة املس�شارة
  :دة فاطمة احلبويسلس�یاملس�شار ا

  .شكرا الس�ید الوز�ر
الس�ید الوز�ر، ٔ�� ال ٔ�خبس مع� �لعكس ٔ�مثن لك ا�هودات اليت 

مو�ة تقوم هبا، ؤ�� من املت��عني �لمخطط أ�خرض وم�تبعة لوا�د ا�
  . دالتعاونیات

الس�ید الوز�ر، ا�طط أ�خرض �لق وا�د العدد �بري من التعاونیات 
ا�يل تضم وا�د الرشحية �برية من الفال�ة، ٔ�� �هنرض � �ىل التعاونیات 

  .ال�سائیة وتعاونیات الر�ال، ولكن �لق �زاف التعاونیات ال�سائیة
ذ الناس بصح تلقاوا الس�ید الوز�ر، ٔ�� ما ت��خسش العمل د��، ها

�كوینات، وهاذ الناس بصح حصلوا �ىل وا�د املنتوج عندو وا�د القمية 
  .ووا�د اجلودة �الیة، املشلك فني وقف اح�ا راه وقف لنا يف ال�سویق

الس�ید الوز�ر، ٔ�نت مشكور �ىل املعارض ا�يل تتقوم هبا ال دا�ل 
�ري بغینا ذیك املعارض ا�يل �ارج اململكة اململكة وال �ارج اململكة، 

�شوفو وا�د ا�مو�ة دالتعاونیات �متيش دامئا، �الش ا�يل ما تعطاش 

وا�د الفرصة �لتعاونیات ا�يل ما معرمه مشاو �ش �كون وا�د العدا� 
  . ووا�د التوازن

 7وال  10وٕاذا الحظت الالحئة وت��عت الالحئة تتلقى وا�د 
يف مجیع املعارض �ارج ٔ�رض الوطن، ٔ�� ما تنقصش من  دالتعاونیات اكینني

القمية د�ل يش تعاونیة ولكن ح�ذا لو اكنت وا�د العدا� ووا�د التوازن 
  . �ش اللك �س�تفد �ش یعرض املنتوج د�لو

الس�ید الوز�ر، اح�ا مق�لني �ىل معرض مك�اس، وجمهود �ىل 
نا هو، الس�ید ا�هودات ا�يل تعمل يف معرض مك�اس، املطلب د�ل 

الوز�ر، هو الرفع من ذاك العدد د�ل التعاونیات ا�يل �س�تفد من ذاك 
العرض د�ل املنتوج د�لها يف معرض مك�اس، ٔ�ن معرض مك�اس تیكون 
وا�د البادرة �مة ال �ل�س�بة �ل�سویق وال �ل�س�بة لٕالشهار، ٔ�ن تیعرف 

  . وا�د العدد �بري دالزوار يف املعرض
اح�ا �ل�س�بة لنا عند� مسیه مطلب وال مسیه ملمتس  الس�ید الوز�ر،

وال مسیه ا�يل بغیيت، املهم الهدف د�لنا هو ٔ�نه یتحقق، هو ما �رهناش 
ختلق وا�د أ�سواق منوذج�ة �ري مراكز البیع �لمنتو�ات ا�الیة ا�يل �اصة 
�لتعاونیات، اح�ا �ارفني التعاونیات ا�يل هام �بار تیوصلوا �ميش�یو 

  . ارض، ولكن ذاك املعارض الصغار�لمع
وا�يل ملمتس هو ٔ�ن، الس�ید الوز�ر، ما بغیتكش تقويل امجلا�ات 

  . احمللیة، ٔ�ن معظم امجلا�ات احمللیة ما قادراش �ش ت�ين هذه املراكز
ٔ�نت، الس�ید الوز�ر، ٔ�نتجت و�لقت تعاونیات بقات � يف ذاك 

ا�د الرسا� ووا�د مراكز ال�سویق ح�ذا لو ٔ�سس�هتا �ش �كون ٔ�دیت و 
  . املهمة ا�يل �ادي �شكروك �لهيا املغاربة اكملني

  .وشكرا الس�ید الوز�ر
  :الس�ید رئ�س اجللسة

  .شكرا
  .اللكمة �لس�ید الوز�ر �لرد �ىل التعق�ب

  :الس�ید وز�ر الفال�ة والصید البحري والتمنیة القرویة واملیاه والغا�ت
  . شكرا �لس�یدة املس�شارة احملرتمة

شكرك �ىل ا�مع د�� د�ل ا�هودات د�ل خمطط املغرب ٔ�وال �ٔ 
أ�خرض، و�ىل �مك املعقول ف� خيص الفال�ة التضام�یة والفال�ة 

  . الصغرية، ویعين واملنتو�ات احمللیة
س�نني، هذه املنتو�ات الفالح�ة راه ما كناش كنتلكموا  10راه هذه 

�ىل حواجي �ٓخر�ن ولكن  �لهيم فالفال�ة، نتلكمو �ىل ا�لميون، ونتلكمو
املنتو�ات الفالح�ة د�ل الزعفران ود�ل العسل جبمیع أ�نواع د�لو وذاك 

  . اليش، راه ما اك�ش �لهيم نقاش
الیوم امحلد � اك�ن تنظ�ت، اك�ن �س ك�ش�تغلو، اك�ن 

(packaging)  اك�ن وا�د، زعام اك�ن بعض التعاونیات ت�شوف ذاك (le 
produit) عام �یتصاح�و �اي من اخلارج �لك رصا�ة، اك�ن جمهود ز  د�هلم
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  .وك�شكرمه �ىل هذا ا�هود، والعمل �اصنا �مكلو ف�ه
هاذوك الناس ا�يل �ميش�یو �لمعارض �لك رصا�ة حىت ٔ�� حىت 
ت�شوفهم متاك، زعام ما كنعرفهومشاي، ولكن راه �ميش�یو �ىل معایري، �ري 

 les IGP( (les indications() اكینني الناس ا�يل عندمه ذوك
géographiques)   یعطیومه أ�ولویة، ٔ�نه دارو وا�د  ..ا�يل هام�(le 

Gap)  يف(la qualité) ٕاذن یقدروا ميش�یو ٔ�ملانیا وميش�یو لهذا ،
 (les services vétérinaires)و�س�تق�لومه لنا هاذوك الناس د�ل 

م، ولكن اح�ا راه د�هل (la traçabilité) ح�ث �یعرفومه حىت هام عندمه 
مس�تعد�ن �ش نف�حو ٔ�كرث، �ش نتعاونو، �ش نعطیومك ٕاماكنیات ٔ�كرث يف 

تعاونیة ا�يل  600السوق د�ل مك�اس ٕان شاء هللا ا�يل كنعطیو ل 
  . كتد�ل ت��ع فهذاك السوق

ٓ ال� �ري �وين �ىل یقني ٔ�ن ا�يل يف �د�  ا�يل جفهد� �ادي ند�روه �
نقول � ٔ�ش �ادي ند�رو، ولكن ذاك اليش ا�يل �ادي ند�روه، ما نقدرش 

  .قدر� �لهيا �ادي ند�روه ٕان شاء هللا
  :الس�ید رئ�س اجللسة

  . شكرا
السؤال الرابع موضو�ه الرب�مج الوطين لرتقمي إالبل، اللكمة ٔ��د 
السادة املس�شار�ن من الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة لتقدمي 

  .السؤال، تفضل
  :لس�ید محة اهل ��املس�شار ا

  .�سم هللا الرمحن الرحمي
  الس�ید الرئ�س،
  السادة الوزراء،

  ٔ�خوايت، ٕاخواين املس�شار�ن احملرتمني،
  الس�ید الوز�ر احملرتم،

�شلك الرب�مج الوطين لرتقمي إالبل وت��ع مسارها ا�ي ٔ�عطیمت 
 انطالق�ه الرمسیة ٔ��د املشاریع أ�ساس�یة يف سلس� �منیة إالبل وحتیني

مراق�هتا الصحیة والتق�یة وم�ت�اهتا وا�ي یندرج يف ٕاطار خمطط املغرب 
أ�خرض، وا�ي س�ميكن ال حما� من ضامن توثیق ملك�ة إالبل والوقایة من 
ضیاعها و�س�تفادة من القروض ومن دمع ا�و� �ىل غرار مريب أ�بقار، 

والتظاهرات �ٕالضافة ٕاىل �مثني رٔ�س مال القطیع والولوج ٕاىل أ�سواق 
  .احمللیة والوطنیة وٕاىل اخلدمة العموم�ة �لقطاع

لكن لٔ�سف مل یعمم هذا الرب�مج �ىل لك املناطق، �ا �سائلمك، 
  الس�ید الوز�ر، ملاذا مل یمت تعممي هذا الرب�مج �ىل اكمل املناطق؟

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .اللكمة �لس�ید الوز�ر لٕال�ابة �ىل السؤال

  :الفال�ة والصید البحري والتمنیة القرویة واملیاه والغا�ت الس�ید وز�ر
  . شكرا الس�ید املس�شار احملرتم

 ابغیت نغتمن هاذ الفرصة �ش نعاود نذ�ر إالخوان ا�يل هام ك�ش�تغلو ا
  .فهاذ املیدان ب�ٔنه هاذ العملیة راه عندها وا�د العدد د�ل املزا�

 فاملس�تق�ل لالس�تفادة ٔ�وال، تث��ت ملك�ة احلیوا�ت يه رشط ٔ�سايس
من املنح وإال�ا�ت ا�يل كمتنحها ا�و�، كذ� الوقایة من الرسقة وحماربة 
ظاهرة هتریب احلیوا�ت، ا�يل عندو هاذیك اخلرصة فوذنیه امجلل وذاك 

ب�ٔن هاذیك د�لو وحبال ٕاىل عندها ) c’est une garantie(اليش راه 
  .�يل یقدر یدهيا لیهوما اكی�ش ا) la carte nationale(وا�د 

وكذ� كند�لومه فالرب�مج د�ل حتسني فعالیة �رامج حتسني الص�ة 
  .احلیوانیة وحتسني ال�سل، هاذو �لقة ٕالكرتونیة ا�يل ميكن لینا ن��عوه

ا�يل دارت �هيم، عند� وا�د  110000ا�ٓن وصلنا ا�ٓن وصلنا تقریبا 
(cheptel)  د�ل امجلال راه ٔ�ن كتعرف هاذ اليش 200000ميكن نقولو 

اك�ن يف مجیع املناطق وصعیب �ش تد�ر إالحصاء �لضبط، اك�ن 
ا�يل ما  20000ا�ٓن تدارت �هيا العملیة، عند�  110000، 200000

�یناش يف املناطق اجلنوبیة يه اكینة يف وسط البالد، يف اجلبال وذاك 
  . اليش، صعیب �ش نوصلو �هيا

نوصلو لهاذ الناس ا�ٓخر�ن، �ش  اك�ن وا�د إالشاكلیة د�ل �ش
نعملو هلم هذا، فلهذا �اصنا نتعاونو و�اصنا حنسو، وكذ� الف�درالیة البني 

حىت هام  (les chambres d’agriculture) �نیة �اصنا كذ� 
یعاونو� �ش هاذ الناس جيیو، اك�ن ا�يل ما ���ش �یص�اب راسو ٕاىل 

وا�د الوقت ميل غند�رو الرعي دارها غتوقع لیه يش �ا�ة، راه هاذیك 
د�لو  (les textes) وها هام غیخرجو  (le texte)اجلا�ر ميل غید�ل 

 garde)قراب، راه ما ميك�ش حيول بالصتو لبالصة �ادي جيي متاك 
forestier)  وال جيي(gendarme)  وما یلقاش عندو احللقة �ادي هيز

  .لیه امجلل د�لو
�� وند�رو مشالك كنطلبو من الر�اة فلهذا ق�ل ما نوصلو لهاذ املر 

والناس ا�يل فهاذ املیدان �ش �شار�و و�سامهو فالرتقمي د�ل احلیوا�ت 
  .د�هلم

  .وشكرا
  :الس�ید رئ�س اجللسة

  .اللكمة � الس�ید املس�شار يف ٕاطار التعق�ب
  :الس�ید محة اهل ��املس�شار 

  الس�ید الوز�ر، 
بل عند� بعض إالشاكلیات ا�يل م�ني تطرق�ا لهاذ املوضوع د�ل االٕ ا

نظن �ادي �كونو عندمه نفس املوضوع، أ�وىل �لكمت �لهيا هو تنظمي 
  . املراعي من ٔ��ل احملافظة �ىل املراعي ٔ�ثناء ال�ساقطات املطریة أ�وىل

ونطلبو م�مك، الس�ید الوز�ر، �ش تعاونو� وتطلبوا من وزارة اخلارج�ة 
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يف رعي إالبل ٔ�هنم ما تالو موجود�ن وطلع �ش �سا�د لنا العامل ا�تصني 
أ�مثان د�هلم، و�لتايل كثري من الناس املمنني �ادو یت�الو �ىل هاذ املهنة، 
هبم تقریبا مثن الر�اة ا�يل �ادو جيیو وبطریقة النقص د�هلم احلاد ا�يل وقع 

  . لینا
نو �لثا، العمل �ىل ٕا�شاء مد�ریة �ویة �لسالمة الصحیة بدل ما �كو 

ا�ا��، �ة من ٔ�كرب �ات اململكة املغربیة ا�يل كمتثل  –�بعني �لعیون
من �راب اململكة املغربیة ونطالبومك �ش تد�رو لنا م�دوبیة �ویة  20%

(ONSSA)1 فا�ا��.  
رابعا، مساواة إالبل مع البقر يف التعویض �ىل السالسل، ٔ�ن كنعرفو 

درمه، وإالبل حىت هو  4000بعض سالسل البقر �یق�ضو �ىل الراس 
نظن عندو يف املناطق اجلنوبیة، اح�ا عند� �ري إالبل وا�د من رموز 
املكون الثقايف �لثقافة احلسانیة وا�يل مجیع العائالت مت� و�مني فهاذ 

  .السلس�
  .وشكرا الس�ید الوز�ر

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .اللكمة �لس�ید الوز�ر �لرد �ىل التعق�ب
  :�ر الفال�ة والصید البحري والتمنیة القرویة واملیاه والغا�تالس�ید وز

  . شكرا الس�ید الرئ�س احملرتم
درمه، ٕاذن �یظهر يل ب�ٔنه لك وا�د  2000التعویض �ىل البقر هبط ل 

�اصو یبقى فاملاكن د�لو، س�ٔ�ذ بعني �عتبار �قرتاح د�لمك د�ل 
د العدد یعين العملیات ا�يل املد�ریة ا�يل �كون فا�ا��، ٔ�نه اك�ن وا�

 les services)كتخص الصید البحري وذاك اليش ا�يل �اص �كون فهيا  
vétérinaires)  یعين اك�ن حبال ذاك(laboratoire)  د�ل العیون یعين

املسا�ة ا�يل اكینة الشاسعة بني جوج د�ل املدن �اص �كون يش �ا�ة 
ه ٕان شاء هللا یعين يف كذ� يف ا�ا��، هاذ اليش �ادي �ش�تغلو ف�

  .املس�تق�ل
و�یظهر يل ب�ٔنه هاذ اليش د�ل العامل هذا �اصنا عن طریق الغرف 
الفالح�ة جنلسو و�شوفو ٔ�ش�نو هام إالماكنیات �ش �كون النقاش مع وزارة 

  .ا�ا�لیة فهاذ النطاق
  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
لفریق التجمع  السؤال اخلامس موضو�ه، وضعیة املومس الفال� احلايل

  .الوطين لٔ�حرار، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن لتقدمي السؤال
  : املس�شار الس�ید محمد عبو

  .�سم هللا الرمحن الرحمي

                                                 
1 Office National de Sécurité Sanitaire des produits Alimentaires. 

  .الس�ید الرئ�س شكرا
  الس�ید الوز�ر،
  السادة الوزراء،

  الس�ید وز�ر الفال�ة والصید البحري،
ومس كنا خوفانني ٔ�وال اح�ا الس�ید الوز�ر، اح�ا يف البدایة د�ل امل

كفال�ة، ولكن و� امحلد �لربكة د�� و�لربكة د�ل ريب، ٔ�عطى لنا ريب 
  . اخلري، واح�ا اخلري د�ل ريب اح�ا كنترصفو ف�ه

  د�، الس�ید الوز�ر، بغینا �ري �شوفو الوضعیة والتدابري ا�يل �ذیتوا؟ 
كتجي  ٔ�ما التدابري ا�يل عند� اح�ا�، اح�ا عند�، ٔ�وال ٔ�نت ميل

ملك�اس �لمهر�ان الوطين طول هللا يف معرك، ما كت�لسش دامئا كتخرج، 
مش�يت �ٔ�وراي، مش�يت �ل�اجب، مش�يت ك�سارى �ىل الفال�ة الك�ار 

  . والصغار
مؤخرا مش�يت �ل�اجب عند العامل د�ل احلاجب اس�تق��، وذا�ر 

كو ، عندك يف احلاجب وعند� يف �یكو، �ی(stockage)� �ىل البصل 
  .حىت يه دا�� يف إالنتاج الوطين

وبغینا، الس�ید الوز�ر، ما ت�ساش ذیك الز�رة د�� ا�يل اس�تق�� 
العامل د�ل احلاجب، وشفت ذاك اليش بعینك، ولكن بغینا اح�ا كغرف 
فالح�ة، اح�ا ٕاىل اك�ن يش مسامهة من عند� نعطیوها، ٔ�نه ذیك الناس 

  . �س�تاهلوا لك �ري
ز�ر، عند� ٕاقلمي م�سور، م�سور راه ل�ٓن هاذ الناس كذ� الس�ید الو 

ا�يل قالوا إالخوان د�لنا يف السؤال د�هلم، تفا��ٔت راه ما اك�ن ال ش�تا وال 
ثلج، د� ا�يل كنطلب من الس�ید الوز�ر، یعني وا�د ا�لجنة عندك امحلد 
 � املد�ر�ن اجلهویني يف املس�توى، یعني وا�د ا�لجنة متيش مل�سور، �زور

ذوك الناس واش عندمه العلف وال �اصهم العلف، عندمه الكس��ة �زاف 
  . والعلف ما اكی�شاي

والوضعیة د�ل املومس الفال� بغینا تعطینا �لهيا وا�د النظرة، الس�ید 
  .الوز�ر

  . وشكرا
  :الس�ید رئ�س اجللسة

  .شكرا �لس�ید املس�شار
  .اللكمة �لس�ید الوز�ر لٕال�ابة �ىل السؤال

  :الفال�ة والصید البحري والتمنیة القرویة واملیاه والغا�ت الس�ید وز�ر
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�ید املس�شار احملرتم،
القضیة د�ل م�سور �ادي �شوفها اليس عبو، ٔ�نت عندك جوج 
اكسك�طات، �رملاين ولكن كذ� رئ�س غرفة، وكنعرفك كتدافع كثري �ىل 

  . الفال�ة يف املنطقة د��
ٕاىل اكن �اص يش �ا�ة راه اح�ا موجود�ن، اح�ا دامئا و�ادي �شوفو 
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كنقولوا اح�ا راه قرب الفالح ٕاىل اكنوا مشالك، دامئا كن�اولو نتعاونو یعين 
  . ٕاجيابیا

وفعال شفت الس�ید العامل واتفق�ا وهرض� وشفت وا�د العدد كذ� 
ا�يل هام يف املنطقة، يف �ج�ع   (les opérateurs)د�ل یعين د�ل 

ا�يل حرضت ف�ه معنا يف مك�اس، ٔ�مسیتو، ا�يل �یطلبوا بذاك التخز�ن د�ل 
یعين  (les équipes)البص� �ش ما تبقاش متيش، ٕاذن راه س�یفطنا 

 (les techniques)الناس املسؤولني مشاوا �ل�ارج وشافوا ٔ�ش�نو هام 
و�ادي �شوفو �یفاش �ادي ند�لهم يف ا��امة الثانیة  (stockage)د�ل 

 (coopérative)ش یبداو الفال�ة الصغار یعين نعبهئم وند�رو هلم �
ونعطیومه هاذ إالماكنیة، ٔ�و ال ٕاىل اكن اس��ر فال� ند�لهم يف ذاك ا�مع 

  .يف املس�تق�ل 2(FDA)ا�يل كتعطي 
ٔ�ما يف ما خيص یعين الس�نة الفالح�ة بعد ت�ٔخر أ�مطار، وس�نة 

 بوادر اخلري �نت والش�تا �ات، فالح�ة ا�يل يه بدات معط�، امحلد �
رمغ ٔ�نه یعين اك�ن وا�د �يق �قصة الش�تاء �ل�س�بة �لمتوسط، ولكن اح�ا 

ا�ٓن فالح�ة راه   (les barrages)�ادیني يف الطریق مز�نة امحلد �، و
  . قریب وهاذ اليش �د ٕاجيايب %�40ادیة ل  38%

�كري ما الناس و�ا �س�ناو شافو الش�تا ما اكیناش ما حرثوش 
ٔ�لف  270ملیون و 5زرعوش �كري، ولكن امحلد � وصلوا تقریبا ل 

امللیون عام قریب  5ٔ�لف، تقریبا  850ملیون و 4هك�ار ا�يل يه حتر�ت و
  . ا�يل يه دارت فهيا الزرا�ة د�لها، ٕاذن يه مسا�ة مزرو�ة

ا�يل يه تباع،  (les semences)ٔ�لف ق�طار د�ل  850كذ� 
من  %87، 86وصلنا تقریبا ل  (les périmètres)الشمندر كذ� 

ٔ�لف هك�ار، ف� خيص كذ� قصب السكر  48الرب�مج املسطر، ٕاذن 
  . هك�ار 12500

ٕاذن امحلد � فالح�نا رمغ ت�ٔخر أ�مطار، رمغ ٔ�ن بعض املناطق ا�يل 
حبال �راكن وهذا، ولكن امحلد � هذه  (l’oriental)�يق صعیبة �يل يه 

يل كتجي يف هذه ا�ٓونة أ��رية يه كتجي �خلري ومازال اخلري أ�مطار ا�
  . أ�مام ٕان شاء هللا �ش �كون س�نة فالح�ة ج�دة ٕان شاء هللا كنمتناو

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید الوز�ر

  .اللكمة لمك يف ٕاطار ما تبقى لمك من الوقت الس�ید الرئ�س
  :املس�شار الس�ید محمد عبو

  الس�ید الوز�ر، 
  ٕاخواين وزماليئ أ�عزاء، 

ٔ�وال اجلواب د�لمك الس�ید الوز�ر ما حيتاجش �لتعق�ب ٔ�بدا، ٔ�نتوما 
الس�ید الوز�ر، كنا ج�نا  ،اجلواب اكن عندمك واحض ولكن ا�يل كنطلب م�ك

                                                 
2 Fonds de Développement Agricole. 

رؤساء، وكنا طلبنا م�ك  12لعندك اس�تق�لتنا يف املك�ب د�� يف الوزارة 
ر �دك يف الطاقة الشمس�یة، راه الطاقة الشمس�یة، �ش ٕان شاء هللا د�

  .. أ�خ
وما ت�سايش، الس�ید الوز�ر، ٔ�وال ٔ�نت مريض الوا��ن، وريب ما 
یضیعكشاي، ولكن ما نبغیوش الفالح الصغري یضیع، الفالح الصغري راه يف 

  . حمنة، حمنة ولكن �اصنا �شربو ف�ه
  . ٔ�ما ا�طط أ�خرض، الس�ید الوز�ر، راه امحلد �

  .شكرا
  :رئ�س اجللسة الس�ید

  . شكرا الس�ید الرئ�س
السؤال السادس موضو�ه، وضعیة مصاید الصید البحري �ملغرب، 
اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق العدا� والتمنیة لتقدمي السؤال، 

  .تفضل
  :املس�شار الس�ید یوسف بن�لون

  .�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم �ىل ٔ�رشف املرسلني
  د الرئ�س،الس�ی

  السادة الوزراء،
  السادة والس�یدات واملس�شار�ن،

عرف �ر�مج ٔ�لیوت�س جناح مشهود �، الس�ید الوز�ر، وصلنا ٕاىل 
ف� یتعلق �هتیئة املصاید، ومن مت �اء السؤال د�لنا �ىل  %94حتق�ق 

احلا� د�ل املصاید يف املغرب وخصوصا يف املناطق الشاملیة و�خلصوص 
  احملاذیة ملدینة العرا�ش؟ يف الشواطئ 

  .وشكرا الس�ید الوز�ر
  :الس�ید رئ�س اجللسة

  .اللكمة لمك الس�ید الوز�ر
  :الس�ید وز�ر الفال�ة والصید البحري والتمنیة القرویة واملیاه والغا�ت

  .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم
من املصاید هنار ا�يل بدا خمطط ٔ�لیوت�س كنا يف  %95فعال وصلنا ل 

امحلد � اك�ن وا�د التطور �بري، ميكن يل نقول � ٔ�ش�نو هام  ، ٕاذن5%
ا�ططات د�ل ا�هتیئة ا�يل معلنا، واح�ا ميل �هندرو ما كهندروش �ىل 

(les espèces)  كهنرضو �ىل(les volumes) یعين ٔ�ش�نو هام )les 
volumes ( ،ا�يل وصلنا هلام یعين حلد السا�ة، املصیدة د�ل إالخطبوط
، الط�الب، مصیدة الر�نیعين أ�سامك أ�طلس�یة الصغرى،  الرسد�ن،

، هاذو لكهم املر�ان أ�محر، النازيلالقرش�ت، مسك ٔ�بو س�یف، القرش، 
وا�د العدد د�ل مسیتو ا�يل وصلنا ٔ�نه ق�نامه، وأ��لبیة ف�ه ٔ�نه من بعد 

د�هلم واش �حجني وال ما �حجی�ش، ) l’évaluation(�اصك د�ر هلم 
الیوم �مثن هائل وبوفرة كربى بفضل ) poulpe(لبیة امحلد � ك�شوفو أ�� 

هذا الرب�مج ا�يل هو جنح، الرسد�ن كذ� �افظنا یعين رمغ الصید ا�يل 
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 (stock)د�ل   (la reconstruction)اك�ن وذاك اليش �افظنا �ىل 
  .ا�يل اك�ن

ض إالشاكلیات اك�ن بعض املوارد حبال د� املنطقة الشاملیة ا�يل فهيا بع
ا�يل �يق  (le plan)د�ل الكروف�ت، یعين معلنا وا�د (espadon) د�ل

ما ٔ�عطاش النتاجئ د�لو كام كنتوخها، یعين اح�ا الطریقة د�ل �ش�تغال هو 
ؤ�نت وا�د مهنم اليس  (les professionnels)نعاودو �رجعو عند 

یعين هاذ مسیتو؟  بن�لون �ش نذا�رو و�ش �شوفو �یفاش ميكن لنا نب��و
ٔ�نه ميل تتقول، وهنا نوحض �لرٔ�ي العام، ميل تتقول �لصیاد ما تبقاش 

د�� ید�ل فهاذ الوقت ما ) bateau(تد�ل لهاذ املنطقة و�اص 
ميش�ش یصید، وهاذ البالصة �یزتاد فهيا ما خصك متيش لها، وخصك 

 �ىل هذاك الس�ید د�ل ) coûtc’est un(متيش ملنطقة بعیدة، هذا 
 الصیاد، ولكن راه �اصو ��دوا بعني �عتبار �ش حيافظ �ىل الرثوة،

  .ٔ�نه هو ا�يل تیصید وهو �دا ا�يل غیجي �اصو یلقى احلوت متاك
یعين تیظهر يل  (des zones de cantonnement)فلهذا راه اك�ن 

ب�ٔنه اك�ن �رامج وتنعرفو ب�ٔنه یعين البحر أ�بیض املتوسط يف �ج�ع ا�يل 
ا مقنا مع �حتاد أ�ورويب یعين هو موضوع قلق، ٔ�نه مايش حبال احملیط كن

أ�طليس یعين الرثوة السمك�ة يه �روة نقصت ونقصت ما يش، حلقاش 
د�ل مجیع  (c’est un bassin)املغاربة هام ا�يل تیصیدوا فهيا، ٔ�نه هذاك 

عمل وا�ول أ�خرى حىت يه كتا�د، فلهذا �اص �كون وا�د ال املناطق
يف  les ressources marines)(د�ل  (la gestion)جامعي د�ل 
  .هاذیك املنطقة

  .وشكرا
  :الس�ید رئ�س اجللسة

  .يف ٕاطار التعق�ب اللكمة لمك
  :املس�شار الس�ید یوسف بن�لون

  . ٔ�شكر الس�ید الوز�ر �ىل التوضی�ات
فعال يف أ�ول كنا تنعرفو ٔ�نه ر�ال البحر ال هيمهم حىت ال�م �ىل 
الرا�ة البیولوج�ة، الیوم امجلیع یطالب �را�ة بیولوج�ة، یطالب �لصید 

، ٕاىل �ري ذ�، وهذا راجع بطبیعة احلال ٕاىل لزونیك�لتناوب، یطالب �
  .النتاجئ إالجيابیة اليت حتققت من �الل ٔ�لیوت�س

السؤال ا�يل ت�شطننا الیوم، الس�ید الوز�ر، مكهنیني وصلنا لوا�د 
عرفو ميل تتوصل لوا�د املس�توى �ال، الصعب هو تبقى املس�توى، اح�ا تن

  . يف ذیك املس�توى هذاك
الیوم هاذ املس�توى إالنتاج�ة يف املغرب �ىل صعید الصید البحري 
وصل لوا�د املس�توى �د �م، وهنا �اصنا حنافظو �ىل ا�هود د�ل 

  . الصید �كون موازي �لمخزون د�ل السمك ا�يل عند� يف الب�ار د�لنا
هاذ إالشاكلیة مطرو�ة حبدة يف املناطق الشاملیة، يف البحر أ�بیض 

من الناح�ة د�ل القمية ولكن اخنفاض يف  %8املتوسط، هناك ارتفاع ب 

  . معظم املوا�، ف� خيص أ�سامك البیضاء ومسك الرسد�ن
م�طقة العرا�ش تتع�ش وا�د ا�مو�ة داملشالك مهنا اس�تخراج الرمال، 

ا �ىل املوقف د�ل وزارة الصید البحري ا�يل يه ضد هاذ وهنا ت�شدو 
العملیة يه، وتنطلبوا م�مك ٔ��مك متش�یوا يف هاذ الطریق، �ش حتثوا احلكومة 
جبمیع املكو�ت د�لها هباذ اس�تخراج د�ل الرمال هو يشء خطري �ل�س�بة 

  .�لشاطئ د�ل العرا�ش وا�يل هو ٔ�مه مصید �ىل الصعید الوطين
ید الوز�ر، الیوم خصنا منش�یوا نف�شوا �ىل مصاید �دیدة، كذ�، الس� 

تتعرفوا املناطق الشاملیة ذات احندار جغرايف رسیع، هناك مصاید موجودة 
  . وا�يل ميكن �كون البدیل ملرا�ب اجلرمرت �ل�س�بة  500ٔ�و ال  �400ىل 

ا�يل  التون ٔ�وبزيطن د�ل  3200هناك كذ� م�ال، الس�ید الوز�ر، 
ش مهنا حىت �یلو، هنا وزارة الصید البحري �اصها تعمل �ىل ما تنصیدو 

ٕاخراج ٕاما دفرت حتمالت ٔ�و م�اقصة دولیة، املهم هاذ الكوطة هاذي �اصنا 
ٕاىل ما اس�تغلهناشاي �ىل صعید  �2019س�تغلوها ٔ�ن �ادي ند�لو ل 

  .املنظامت ا�ولیة املغرب �ادي یفقدها
ون ٔ�لیوت�س دار املفعول الس�ید الوز�ر، حنن �شاطرمك الرٔ�ي � ،ٕاذن

د�لو و�د ٕاجيايب، املهنیني هام جلانبمك �ش هاذ املرشوع مييش لٔ�مام، ا�يل 
هو مطلوب هو ٔ�ن هاذ تطبیق الرا�ة البیولوج�ة والصید �لتناوب �كون 
قرار م�حرك، �الش م�حرك؟ ٔ�ن أ�سامك يه م�حركة، �كون م�حرك يف 

  . الزمن واملاكن
 �جلر يف أ�ما�ن، الصید اجلر�ذی��وه د�ل م�ع القرار أ��ري ا�يل 

احلجریة شامل س�یدي الغازي، اح�ا تنطلبو م�مك ٔ�نه یتعمم يف مجیع نفوذ 
اململكة ويف مجیع حبار اململكة ٔ�ن هذا يشء خطري، وهذا اكن هو ا�يل 
قىض �ىل وا�د ا�مو�ة د�ل الصید يف الربتغال ويف ٕاس�بانیا يف ٕاطار 

  .بقو�التجربة ا�يل س� 
  .شكرا

الس�ید الوز�ر، هذا هو الطلب د�لنا ٔ�نه �كون توازن مس�متر و�كون 
م�ابعة مس�مترة �ش هاذ املس�توى ا�يل وصلنا لو �س�مترو ف�ه، و�اصة يف 

  .البحر أ�بیض املتوسط
  :الس�ید رئ�س اجللسة

  .شكرا، وهللا �ريض �لیك ما بغی�ش نقطع �لیك الصوت، شكرا
  .رد �ىل التعق�باللكمة �لس�ید الوز�ر �ل

  :الس�ید وز�ر الفال�ة والصید البحري والتمنیة القرویة واملیاه والغا�ت
  . شكرا الس�ید الرئ�س

یعين �رس�ة ٔ�� ٔ�وال ٔ�رید ٔ�ن ٔ�شكر مجیع الفا�لني يف قطاع الصید 
البحري ا�يل هام �یوا�بوا معنا هاذ ا�ططات ا�يل ٔ�� كنعرتف ب�ٔهنا كتلكفهم، 

  . املصل�ة العامة ومصلحهتم �ش حنس�نوولكن اح�ا كن�دمو 
فلهذا خمططات �لبحر البیض املتوسط �اصهم �كونوا خمططات �جعة 
و�اصنا نوقفو �لهيا، ٔ�نه اك�ن مشالك د�ل املوارد السمك�ة، والوزارة 



  2017 كتو�ر�ٔ دورة  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

18 

 )2018 ینا�ر 30( 1439 جامدى أ�ول 12

ت�ش�تغل فهاذ اليش وكنطلبو �ش العاملني كذ� يف هذا القطاع یتعاونوا 
د�ل ذیك املنطقة �ش �كون، �یف ما معنا و�شوفو ٔ�ش�نو يه املصل�ة 

  .كتكون نفس النتاجئ) poulpe(تعاو� ف 
 :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید الوز�ر

ن��قل �لسؤال السابع وأ��ري يف هذا القطاع الفال�، وموضو�ه 
ٕا�داث احملافظة العقاریة ٕ�قلمي وزان، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من 

 .تقدمي السؤال، الس�ید الرئ�س اتفضلالفریق �شرتايك ل 
 :املس�شار الس�ید محمد �لمي

 .شكرا الس�ید الرئ�س
 السادة الوزراء،

 الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
 الس�ید الوز�ر،

ساكنة ٕاقلمي وزان الزالت ت��ظر ٕا�داث حمافظة عقاریة مبدینة وزان 
 ا�يل يه �امصة إالقلمي، �الش؟

زا� د�ل التحف�ظ العقاري من �ة، ومن �ة �نیة ٔ�ن مجیعنا یعرف امل
من ٔ��ل احلد من معا�ة تنقل ساكنة مدینة وزان بني مدیين تطوان، 

 .ح�ث مقر احملافظة وبني مدینة س�یدي قامس
�ىل هاذ أ�س�باب �سائلمك الس�ید الوز�ر احملرتم، عن ما يه التدابري 

�داث احملافظة العقاریة اليت ميكن لوزار�مك ٔ�ن تت�ذها من ٔ��ل �رسیع إ 
 مبدینة وزان؟

 .وشكرا
 :الس�ید رئ�س اجللسة

 .اللكمة �لس�ید الوز�ر لٕال�ابة �ىل السؤال
  :الس�ید وز�ر الفال�ة والصید البحري والتمنیة القرویة واملیاه والغا�ت

 الس�ید املس�شار احملرتم،
 18000ینا�ر �ىل تقریبا  9كتعرفوا ب�ٔنه ٕاقلمي وزان �یتوفر ٕاىل �ایة 

 2600ا�يل يه رمسیة رسام عقار� و 16000ملف، فهيا  19000ملف قل 
ا�يل يه مطلب د�ل التحف�ظ، یعين العدد ا�يل هو د�ل هاذ امللفات 
�یقولوا الناس د�ل الواك� ب�ٔنه �ري اكيف �ش �كون متاك وا�د املر�ب 

 .عقاري، ولكن هام بصدد دراسة ٕاماكنیة ٕا�داث ملحقات
واب ٔ�نه یاله توصلت به، وهاذ احلوار ما هو ٕاال �ش �ىل ٔ�ي هذا اجل

حيسن املسائل �ادي نعاود جنلسوو كنعرف املنطقة د�� مز�ن د�ل 
وزان وكنعرف إالماكنیات ا�يل �اصها تعطاها، وكتعرف ب�ٔنه ف�حنا وا�د 

" ٔ�جن"مبا فهيم ) l’immatriculation d’ensemble(العدد د�لهاذوك 
  . اك ا�هنار حرضت فهيا �ج�عا�يل مش�ت �هيا ذ

 .فلك ما ميكن نعملوه راه غنعملوه الس�ید املس�شار احملرتم

 :الس�ید رئ�س اجللسة
 .اللكمة لمك الس�ید الرئ�س �لتعق�ب

 :املس�شار الس�ید محمد �لمي
  .�شكر الس�ید الوز�ر �ىل الت�اوب

ن من ٔ�� �ري بغیت نذ�ر احلكومة ب�ٔن الفریق �شرتايك ا�افع ا�ي اك
وراء طرح هذا السؤال هو دافعني، أ�ول هو س�یايس، اح�ا الیوم كنعرفو 

احلس�مية -تطوان-و�بع جلهة طن�ة 2009ب�ٔن ٕاقلمي وزان مت ٕا�داثه يف 
مز�ن، ٕاذن اح�ا ابغینا �س�ٔلو احلكومة حول بناء املسار اجلهوي، ال یعقل 

وز�ر احملرتم، دس�تور �دید، عند� �ویة م�قدمة والساكنة مش��ة الس�ید ال
دامجلا�ات �بعني حملافظة  10راه النصف د�ل إالقلمي من مدینة وزان و

د�ل امجلا�ات ا�يل  6س�یدي قامس، واح�ا الیوم بغینا نو�دو اجلهویة، و
 .اكنت �بعة ٕالقلمي شفشاون يه �بعة لتطوان، هذا املعطى أ�ول

رح هاذ السؤال ا�افع الثاين ا�يل اكن وراء الفریق �شرتايك �ش ط
من قانون  9هو دافع قانوين، الس�ند د�ل الفریق �شرتايك هو املادة 

 9وا�يل املادة  2011ا�يل صدر يف  14.07التحف�ظ العقاري، القانون د�ل 
یعني يف دا�رة نفوذ لك عام� ٔ�و ٕاقلمي حمافظ ٔ�و ٔ�كرث �ىل أ�مالك "كتقول
 ".العقاریة

ه الواك� الوطنیة مز�ن ٕاحصائیات، اح�ا الس�ید الرئ�س ما زود�مك ب
ولكن ذیك إالحصائیات هو عبارة عن معل ٕاداري ال �رىق ٕاىل مس�توى 
القانون، اح�ا كنعرف القانون هو تعبري ٔ�مسى عن ٕارادة أ�مة، القانون صدر 

، مفا ميك�ش الواك� الوطنیة �لم�افظة العقاریة ٔ�ن 2018، اح�ا يف 2011يف 
 .حتت هذه ا�ریعة 9املادة  �متلص من تنف�ذ مق�ضیات

جوج الس�ید الوز�ر احملرتم، ٔ�� كام قلت ق�ل قلیل هاذ الناس راه 
مش�ت�ني، حىت يف تنف�ذ احملامك �یوقع لنا مشلك د�ل أ�حاكم القضائیة، 
احملمكة د�ل �س�ت��اف د�ل الق�یطرة ٔ�و د� تطوان ميل غت�ٔید أ�حاكم 

، راه �یبقاوا ذوك املنفذ�ن داخيني واش د�ل احملمكة �بتدائیة د�ل وزان
یصیفطوا امللفات لس�یدي قامس ٔ�و لتطوان، ٔ�ن البد يل ٔ�ن ٔ�ذ�رمك الس�ید 

امجلا�ة  11د�ل امجلا�ات امللفات د�هلم �ميش�یوا لتطوان، و 6الوز�ر، ب�ٔن 
  .مبا فهيا الب�یة �ميش�یو لس�یدي قامس

لتنقل الیويم ٕاذن اح�ا �ري من ٔ��ل التخف�ف ومن ٔ��ل احلد من ا
، یعين ٔ�نمت �اصمك تضغطوا 9ومن معا�ة الساكنة بغینا جتاوبوا، تنفذوا املادة 

�ىل الواك� الوطنیة �ش حتدث و�ا �ري ملحقة �ري من ٔ��ل التجمیع، 
�ش ما یبقاوش الساكنة مش�ت�ني، وحىت أ�حاكم القضائیة ما كتلقاش 

ط�ٔ، ما كنقولش مايش الطریق د�ل التنف�ذ اجلید، ٔ�ح�ا� عن طریق اخل
العمدي، یعين اخلط�ٔ املادي �لملفات ا�يل �اصهم ميش�یوا لتطوان �ميش�یوا 

امجلا�ة �بعة لس�یدي قامس، وس�یكون ذ� �دال  11لس�یدي قامس، ٔ�ن 
 .العقاري الظاهر �لتحف�ظمن القانون  9وٕانصافا وتنف�ذا ملق�ضیات املادة 

 .وشكرا الس�ید الوز�ر
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 :الس�ید رئ�س اجللسة
  . شكرا

 .اللكمة �لس�ید الوز�ر �لرد �ىل التعق�ب
  :الس�ید وز�ر الفال�ة والصید البحري والتمنیة القرویة واملیاه والغا�ت

، ولكن ٕام�اش 9هو یعين احملافظة ما كتقولش مبا ٔ�ن ما غتطبقش املادة 
�ادي طبقها؟ �ىل حسب إالماكنیات واملوارد وهذا، ٕاذن اح�ا �ادي 

و�دة، ؤ�� كنوا�دك ٕان شاء هللا ٔ�نه هذا يف مصل�ة منش�یوا معهم و�دة ب
املواطنني متاك، ويف مصل�ة الناس، يف مصل�ة �س��ر، ٕاذا اح�ا امحلد 
� رؤیة �دیدة يف دا�ل احملافظة وا�يل بی�ت ب�ٔن وا�د العدد د�ل 
املشاریع زایدة هبم �لقدام، ولك ما قلنا �هيا د�ر وا�د 

)l’immatriculation d’ensemble ( و�س��رات اكتعملو ،
�یوا�بو�، حىت اح�ا �ادي منش�یو معهم ٕان شاء هللا، �ري �ن مطمنئ الس�ید 

 .املس�شار احملرتم
 :الس�ید رئ�س اجللسة

 �شكر الس�ید الوز�ر �ىل مسامهته القمية هذه، تفضل نقطة نظام؟
 :املس�شار الس�ید محمد البكوري

 الس�ید الرئ�س،
ر �ىل التعق�ب الس�ید املس�شار، ما عطتوه الرد د�ل الس�ید الوز�

 .�نیة يف التوق�ت د�لنا 57لناش ومازالنا 
 .شكرا

كنطلب م�ك یعاود الس�ید الوز�ر �رد �ىل الفالح الصغري، ا�يل ذ�ر 
�نیة اكنت مازا� لنا متا،  �57لهيا الس�ید العضو املس�شار، هذا راه حق�ا 

 .ماحملرت .. والس�ید الوز�ر اكن س�ی�اوب �ىل 
 :الس�ید رئ�س اجللسة

�نیة، وكنت ما بغی�ش ند�ر الوز�ر يف  17ٔ�� كنت ٔ�عتقد ب�ٔن �يق 
إالحراج، ٔ�نه �ادي یبدا هيرض ونوقفو، هاذي اكنت ن�يت، ل�س ٕاال، ولكن 

�نیة وما  17ٕاىل بغا الس�ید الوز�ر � ذ�، � ذ�، ٔ�� ٔ�ن اكن يف �يل 
 .ن�يت بغی�ش تبدا هترض و�ادي نوقفك، هذه يه

  :الس�ید وز�ر الفال�ة والصید البحري والتمنیة القرویة واملیاه والغا�ت
 ..الفالح الصغري من بعد ٕان شاء هللا

 :الس�ید رئ�س اجللسة
  .ٕان شاء هللا

ون��قل �لسؤال أ�ول املو�ه لقطاع الثقافة واالتصال، وموضو�ه 
من فریق  الس�یا�ة الثقاف�ة �ملغرب، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن

 .�حتاد العام ملقاوالت املغرب، لتقدمي السؤال
 :املس�شارة الس�یدة �ئ� م�ة التازي

 .شكرا الس�ید الرئ�س

 الس�ید الوز�ر احملرتم،
هاذ السؤال كنا و�ناه �لس�ید وز�ر الس�یا�ة، واح�ا مرسور�ن ب�ٔن 

مجیع �ادي جياوب �لیه وز�ر الثقافة، ٔ�ن الس�یا�ة الثقاف�ة حمتا�ة لتعاون 
 .املتد�لني لتعز�زها

 الس�ید الوز�ر احملرتم،
بالد� �متزي �لعدید من الو�ات الس�یاح�ة ا�يل كتجیب الس�یاح من 
خمتلف ا�ول، و�ش ما یبقاش املنتوج الس�یا� املغريب مركز �ىل 
الس�یا�ة الشاطئیة ويش شویة �ىل الس�یا�ة اجلبلیة والصحراویة و�ىل 

ض دول البحر أ�بیض املتوسط، �اص من املؤمترات، ویقدر ینافس بع
الرضوري �س�تغلو الغىن الثقايف لبالد�، سواء �ىل مس�توى املواقع أ��ریة 

 .واجلیولوج�ة والتارخيیة ٔ�و �ىل مس�توى املهر�ا�ت املتعددة
م�حف، وهو  80اح�ا عند� �ملغرب م�ات من املواقع التارخيیة وتقریبا 

س�یاح، ومجموع الس�یاح ا�يل تزيورها �دد قلیل �ش �كون عرض جللب ال 
ملیون يف الس�نة، يف الوقت ا�يل ت�س�تق�ل  2ما تیوف�وش الس�ید الوز�ر 

ملیون زا�ر يف العام، واملداخ�ل  69ف�ه م�ال قرص امحلراء بغر�طة لو�ده 
 .ملیون درمه 16د�ل مجیع املواقع أ��ریة يف املغرب ما تیفو�ش 

 الس�ید الوز�ر، 
مهنم % 60ملیون ساحئ يف العام  85ا�يل تزيروها يف فر�سا م�ال 

 �1200ميش�یوا بفضل الس�یا�ة الثقاف�ة، ح�ث يف فر�سا اك�ن ٔ�كرث من 
�ر�ان و�ٕالضافة �لمواقع أ��ریة والتارخيیة،  1500م�حف ؤ�كرث من 

م�صب شغل، وتقدر حصة  100000والس�یا�ة الثقافة تت�لق يف فر�سا 
داملرات حصة صنا�ة  7الفر�يس ب�ٔكرث من الثقافة يف الناجت ا�ا�يل 

 .الس�یارات
 الس�ید الوز�ر،

حلد ا�ٓن احلكومات املتعاق�ة ما جن�ا�ش �ش �كون رؤیة ٕاسرتاتیجیة 
�لس�یا�ة الثقاف�ة جلعلها رافعة �لتمنیة احمللیة، واملهر�ا�ت الثقاف�ة تی��ظموا 

ٔ��لن  2010يف نفس الفرتة ما اكی�ش ت�س�یق يف هاذ الش�ٔن، ويف س�نة 
وز�ر الس�یا�ة عن ٕا�داث مؤسسة �اصة �ملهر�ا�ت الف�یة لتطو�رها 

 .حىت �سامه يف تعز�ز الس�یا�ة الثقاف�ة، ولكن مل یفعل
ولهذا �سائلمك الس�ید الوز�ر، ٔ�ش�نو هو تصور احلكومة �ش نطورو 
الس�یا�ة الثقاف�ة، �ش �كون رافعة ٔ�ساس�یة �لتمنیة احمللیة من �الل �رامج 

القطا�ات الوزاریة أ�خرى وامجلا�ات الرتابیة؟ وهنا البد  مشرتكة مع
�لحكومة من تفعیل توصیات ا�لس �ق�صادي و�ج�عي والب�يئ حول 

 .اق�صادیة الثقافة، وا�ي ٔ�كد �ىل رضورة ا�هتاج س�یاسة معوم�ة �دیدة
 .وشكرا

 :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

 .اللكمة �لس�ید الوز�ر لٕال�ابة �ىل السؤال
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 :الس�ید محمد أ�عرج وز�ر الثقافة واالتصال
 .شكرا الس�ید الرئ�س

 .شكرا الس�یدة املس�شارة �ىل طر�ا لهذا السؤال
فعال سؤال البد ٔ�ن ننوه هبذا السؤال، ٔ�نه تیطرح ا�شغاالت خصوصا 
املس�مثر�ن يف ا�ال د�ل قطاع الس�یا�ة، وكذ� ا�شغاالت وزارة الثقافة 

��شغاالت تتعلق �ٕالشاكلیة املرتبطة �ك�ف  واالتصال، خصوصا هاذ
ميكن ٔ�ن جنعل من الثقافة وس�ی� �لمنو �ق�صادي؟ و�یف ميكن �لثقافة ٔ�ن 

 �سامه يف الناجت ا�ا�يل اخلام؟
فعال حنن يف اململكة املغربیة �زخر �لعدید من املواقع التارخيیة امل�ٓ�ر 

قة معلت �ىل حامیة هذه التارخيیة، احلكومات والس�یاسات العموم�ة الساب
امل�ٓ�ر یعين �رممي امل�ٓ�ر، كذ� معلت �ىل دمع مجمو�ة من املهر�ا�ت �ىل 
طول الس�نة، كذ� معلت �ىل �لق مجمو�ة من املراكز د�ل ا�راسات 
وأ�حباث يف جمال الرتاث إال�ساين سواء املادي ٔ�و الغري املادي، ولكن 

الس�یا�ة الثقافة قاطرة �لتمنیة؟ ت��قى هاذ النقطة �یف ميكن ٔ�ن جنعل من 
 وكذ� �یف ميكن لنا ٔ�ن نف�ح فرص �س��ر يف هاذ ا�ال د�ل الثقايف؟

�الیا هناك وا�د خمطط العمل �ى وزارة الثقافة واالتصال یعين �ركز 
��ر�ة أ�وىل �ىل هاذ املوضوع أ�سايس وا�ي نعتربه من أ�ولو�ت 

را �ىل وزارة الثقافة لو�دها، ولكن البد ٔ�ن عند�، طبعا الثقافة ل�ست حك
تتد�ل مجمو�ة من القطا�ات احلكوم�ة أ�خرى مبا فهيا الس�یا�ة، التعلمي، 
وزارة �س��ر ٕاىل �ري ذ�، وهنا اكن عند� وا�د �ج�ع يف البدایة 
د�ل تولیة هاذ املسؤولیة هاذي مع مجمو�ة من ممثيل القطا�ات احلكوم�ة، 

ٔ�ن ن�شئ بعض املراكز املتعلقة �لتمنیة الثقاف�ة وكذ�  و�یف ميكن
 .�لس�یا�ة الثقاف�ة

�الیا �ش�تغل �ىل تق�مي مجمو�ة من التدابري وإالجراءات اليت مت اختاذها 
يف الس�یاسات العموم�ة السابقة، �ىل ٔ�ساس ٕاجياد �ٓلیات ومر�كزات 

 خصوصا ؤ�ننا �دیدة، ٕان شاء هللا س�مت إال�الن عهنا يف أ�سابیع املق��
 .نعترب ب�ٔن الس�یا�ة الثقاف�ة ال بد ٔ�ن �كون قاطرة �لتمنیة دا�ل الب�

 .وشكرا
 :الس�ید رئ�س اجللسة

  .شكرا
، اللكمة ٔ��د السادة 2Mالسؤال الثاين موضو�ه وضعیة الق�اة الثانیة 

 .املس�شار�ن من فریق �حتاد املغريب �لشغل لتقدمي السؤال، تفضل
 :ز ا��ن ز�رياملس�شار الس�ید ع

 .شكرا الس�ید الرئ�س
 الس�ید الوز�ر،

عرفت الق�اة الثانیة مصاعب مالیة خطرية تناو�هتا الص�افة ا�ولیة 
 .والص�افة الوطنیة وعكسها تقر�ر ا�لس أ��ىل �لحسا�ت

 ماذا تعزتم حكوم�مك الق�ام به ٕالخرا�ا من هذا الوضع؟

 .شكرا
 :الس�ید رئ�س اجللسة

  .شكرا
 . الس�ید الوز�راللكمة لمك

 :الس�ید وز�ر الثقافة واالتصال
شكرا الس�ید املس�شار �ىل هاذ السؤال، و�یف ما قلت هو املوضوع 
�شغل �ل الرٔ�ي العام الوطين وكذ� املتد�لني والفا�لني أ�ساس�یني يف 
قطاع إال�الم مبا فهيم املس�ت�دمون يف هاذ الق�اة الثانیة، و�الیا جيب 

املالیة وكذ� وزارة االتصال �ش�تغل �ىل هذا املوضوع، إالخ�ار ب�ٔن وزارة 
  .خصوصا ؤ�ن ميكن ٔ�ن نقول الختاذ القرار أ�جنع يف املس�تق�ل القریب

هنا ميكن ٔ�ن ٔ�شري كذ� ٔ�ن الرشكة تو�د يف وضع مايل مقلق هذا 
حصیح، و�لتايل هناك مجمو�ة من التقار�ر ومجمو�ة من احملاس�باتیة واملالیة 

 .اذ الوضعیة املالیة املقلقةاليت قالت هب
اكن هناك قرار د�ل ا�لس إالداري ٔ�ن هاذ أ�مر ال یتعلق �س�نة 

بدٔ� هاذ الوضع املقلق، واكن هناك  2008، هناك م�ذ 2017وال  2018
لٕالبقاء �ىل الرشكة  2014قرار د�ل ا�لس إالداري �لرشكة يف 

لرفع من رٔ�ساملها ٕاىل �ایة واس�مترارها، ؤ�وىص برضورة إاللزام�ة القانونیة �
  .، هاذ املس�ٔ� مل تمت2016

 كذ� اكنت هناك جلنة د�ل إالسرتاتیجیة و�س��ر لرشكة
)SOREAD ( ٔ�وصت �لعمل �ىل �2016لق�اة الثانیة �ج�ع د�ل يف ،

 .ٕا�ادة التوازن املايل �لرشكة دون ٕاغفال �س��رات
 اح�ا �حكومة ا�مع ا�يل تنعطیوه هاذ الوضعیة بقات حلد ا�ٓن، و�لتايل

ملیون درمه، كذ�  65ملیون ٕاىل  45انتقلنا من  �2017لق�اة الثانیة يف 
، هناك �الیا �نعقاد د�ل جلنة د�ل 2018مبق�ىض املزيانیة د�ل
تدرس هاذ الوضعیة، ولكن �ش�تغل �الیا مع  2017إالسرتاتیجیة يف ش�ت�رب 

طرق حلل هاذ إالشاكلیة املتعلقة �لوضع املايل وزارة املالیة �لوصول ٔ�جنع ال
 .املقلق لهذه الرشكة

 .وشكرا
 :الس�ید رئ�س اجللسة

 .يف ٕاطار التعق�ب اللكمة لمك الس�ید املس�شار
 :املس�شار الس�ید عز ا��ن ز�ري

 .شكرا الس�ید الرئ�س
 الس�ید الوز�ر،

فعال من �الل جوا�مك �رى ٔ�ن احلكومة قد قرصت حبق هذه املؤسسة 
وهاذ الق�اة الثانیة اليت سامهت يف ٕاشعاع املغرب سواء يف ٕافریق�ا ٔ�و العامل 

 .العريب ٔ�و �ىل صعید اجلالیة املغربیة �ارج املغرب
هاذ الق�اة ا�يل ظلت صامدة ٔ�مام املد إال�اليم اخلار� العدايئ 
�لمغرب وا�يل �یدعي لٕالرهاب والتطرف و�حنالل أ��اليق رمغ ضعف 
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املرصودة لها، و�ري دلیل �ىل ذ� هو �س�بة املشاهدة اليت إالماكنیات 
من �س�بة % 36تعرفها هاذ الق�اة، الق�اة الثانیة، اليت تفوق م�یالهتا تفوق 

 .املشاهدة العامة
�رى ٔ�یضا ٔ�ن الس�یاسة احلكوم�ة ٔ�ساءت التعامل مع أ�زمة املالیة اليت 

س، وهذا �یت�ىل من تعرفها الق�اة الثانیة وقرصت يف ٕانقاذها من إالفال
�الل بدل ٔ�ن �سامه يف رفع رٔ�سامل الرشكة كام �اء يف جوا�مك، قررت 

ملیون درمه س�نة  130احلكومة التقلیص احلاد من ا�مع العمويم من 
، هاذ اليش ا�يل ٔ��ر سلبا �ىل 2012ملیون درمه س�نة  28ٕاىل  2005

ورات السري العادي �لمؤسسة، ؤ�یضا جعلها �اجزة عن مسا�رة التط
التك�ولوج�ة، ؤ�صبحت �متلص من الزتاماهتا و�دم �سدید املساهامت 
�ج�عیة، سواء الصندوق الوطين �لضامن �ج�عي ٔ�و الصندوق املهين 
املغريب �لتقا�د ٔ�و حىت مس�تحقات الت�ٔمني الصحي، خصوصا مع اس�مترار 

ا ميثل املصاحل إالداریة، اق�طاع هذه املس�تحقات من ٔ�جور املس�ت�دمني، مم
 .خرقا سافرا �لقانون

�ٕالضافة لتقلیص ا�مع العمويم، قررت احلكومة ٔ�یضا توق�ف 
�س�تفادة من رضیبة ا�هنوض �ٕالنتاج السمعي البرصي اليت ٔ��د�هتا 

واليت یدفعها املواطنون من ج�وهبم، مما ٔ�دى ح� ٕاىل  1996احلكومة س�نة 
ا ٕاىل ٕاتباع س�یاسة الربامج تقلیص املوارد املالیة �لق�اة، و�لتايل دفعه

الشعبویة الرخ�صة، م�تعدة عن الربامج الثقاف�ة والس�یاس�یة الهادفة القریبة 
 .من انتظارات امجلهور

و�ىل حكوم�مك الیوم الس�ید الوز�ر ٔ�ن خترب املواطنني عن و�ة هذا 
ا�مع، هاذ �ق�طا�ات اليت یؤدوهنا يف فواتري الكهر�ء مبا ٔ�هنا ال تذهب 

 .ل الق�اة الثانیة�متوی
 الس�ید الوز�ر،

رمغ تد�الت �حتاد املغريب �لشغل وتن�هيات ا�لس أ��ىل 
 �51لحسا�ت، اس�مترت احلكومة يف خرقها السافر �لقانون، خصوصا املادة 

وا�ي یلزم احلكومة ٕ��رام عقد الرب�مج مع  77.03ر من القانون إالطا
 .االق�اة ا�ي مل �ر النور ٕاىل یوم�ا هذ

 :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید املس�شار

 .اللكمة �لس�ید الوز�ر �لرد �ىل التعق�ب
 :الس�ید محمد أ�عرج وز�ر الثقافة واالتصال

ٔ�� ال ٔ�ظن ب�ٔن احلكومة �متلص �اللزتامات د�لها، اكن امجلع �س�ت��ايئ 
 45 ا�يل قالت ب�ٔنه �اصنا �رفعوا من ا�مع العمويم وانتقلنا من 2016يف 

، والبد ٔ�ن �شري ٕاىل ٔ�ن هذه الرشكة يه رشكة 65ملیون درمه ٕاىل 
مسامهة، و�لتايل ختضع ملق�ضیات قانون الرشاكت، وامجلع العام د�ل هاذ 
الرشكة هو ا�ي حيدد الرؤیة إالسرتاتیجیة �هيا، و�لتايل اح�ا� ف� یتعلق 

�اصنا �رفعو من ا�مع  ا�يل قال �2016مجلع العام �س�ت��ايئ ا�يل انعقد يف 

، و�لتايل احلكومة الزتمت مبا مت طلبه من طرف امجلع 65ٕاىل  45نقلنا من 
العام �س�ت��ايئ د�ل املسامهني يف الرشكة، و�لتايل تنظن ب�ٔن احلكومة 
تلزتم وطبعا يه عندها احلومة مقاربة وتدرس مع وزارة املالیة الس�بل أ�جنع 

 .ا�يل ميكن يل نقول لمك ٕالنقاذ هاذ الرشكة، هذا هو
 .وشكرا

 :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا، �شكر الس�ید الوز�ر �ىل مسامهته القمية يف هذه اجللسة

ون��قل لٔ�س�ئ� املو�ة لقطاع العدل واليت جيمعها و�دة املوضوع، 
والبدایة مع سؤال فریق التجمع الوطين لٔ�حرار، وموضو�ه إالجراءات 

 من القدرات ال�سائیة الوطنیة، تفضل يش اجلدیدة �مع خطة العدا�
 .وا�د

 :املس�شار الس�ید محمد البكوري
 .شكرا الس�ید الرئ�س
 الس�ید�ن الوز�ر�ن،

 السادة ٔ�عضاء ا�لس،
ق�ل طرح السؤال، البد ٔ�ن ٔ�نوه �لقرار املليك اجلريء ا�ي ٔ�عطى 

ا �لمؤم�ني، املوافقة �ىل ٕارشاك املرٔ�ة املغربیة يف خطة العدا�، �عتباره ٔ�مري 
ٔ�ن هذا القرار هو ٕا�دى القرارات اليت تعزز  -دا�ل فریق�ا  -ح�ث نعترب 

ماكنة املرٔ�ة املغربیة وقدرهتا �ىل ولوج خمتلف الوظائف اليت تف�حها بالد� 
 .يف سعي ح�یث لتزنیل م�دٔ� املناصفة ا�ي نص �لیه ا�س�تور

إالجراءات اجلدیدة  مىت س�مت تفعیل هاته: الس�ید الوز�ر احملرتم، سؤالنا
 �مع خطة العدا� من القدرات ال�سائیة الوطنیة؟

 .وشكرا
 :الس�ید رئ�س اجللسة

السؤال ا�ٓين الثاين موضو�ه، إالجراءات احلكوم�ة اجلدیدة �مع خطة 
العدا� �لفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة، اللكمة ٔ��د السادة لتقدمي 

 .السؤال
 :لیغوةاملس�شار الس�ید احلسن س 

 .شكرا الس�ید الرئ�س
 الس�ید�ن الوز�ران،

 السادة والس�یدات املس�شار�ن،
 الس�ید الوز�ر،

يف ا�لس الوزاري أ��ري ٔ�عطى صاحب اجلال� امل� محمد السادس 
نرصه هللا ؤ�یده تعل�ته السام�ة والسدیدة ٕاىل اجلهاز التنف�ذي لتزنیل 

   .ٕاجراءات جواز ممارسة املرٔ�ة خلطة العدا�
املتعلق خبطة العدا� ال یعترب  16.03مق وكام تعلمون ب�ٔن القانون ر

ا��ورة رشطا ملامرسة هذه املهنة، لقد اكنت ملهنة العدا� �رب التارخي ماكنة 
�الیة دا�ل ا�متع ومرتبطة ارتباطا �بريا ٕ�مارة املؤم�ني، ويف ظل التحوالت 
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ادة صاحب اجلال� �اء هذا �نف�اح�ة واحلدیثة اليت یعرفها املغرب بق�
 القرار بناءا �ىل رٔ�ي ا�لس العلمي أ��ىل املطابق �لرشیعة إالسالم�ة

الغراء املتعلقة �لشهادة ؤ�نواعها ومبسامهة املرٔ�ة يف ممارسة هذه املهنة �لنظر 
ملا وصلت ٕالیه من �كو�ن �لمي م�ني و�ىل ما ٔ��نت عنه من كفاءة واق�دار 

 .ت واملناصب اليت تو�هتايف خمتلف املس�تو�
ٕان املغرب ا�ي یعترب س�باقا يف �كر�س مفهوم املناصفة واملساواة بني 
الر�ل واملرٔ�ة يف احلقوق والواج�ات، ال شك ٔ�ن ٕارشاك املرٔ�ة ملامرسة هذه 

 .املهنة س�یضیف لبنة �دیدة هبذا الرصح
اءلتمك وبقدر ما یدفعنا �لتنویه �خلطوة و�مثیهنا بقدر ما یدفعنا ٕاىل مس

ما يه املق�ضیات وإالجراءات اليت س���ذوهنا حلسن تزنیل : الس�ید الوز�ر
هذا املق�ىض وعن التدابري التنظميیة اليت س���ذوهنا لتنظمي �یف�ة الولوج، 
وكذ� املسا�دات التق�یة اليت س�تقدموهنا �لعاملني يف خطة العدا�، حىت 

 اليت نتو�اها مجیعا؟نصل هبذا القطاع البالغ أ�مهیة ٕاىل املراتب 
 .وشكرا

 :الس�ید رئ�س اجللسة
السؤال ا�ٓين الثالث موضو�ه، ف�ح خطة العدا� ٔ�مام املرٔ�ة �لفریق 

 .احلريك، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن لتقدمي السؤال
 :املس�شار الس�ید م�ارك الس�باعي

 .شكرا الس�ید الرئ�س
 السادة الوزراء،

 رتمني،الس�یدات والسادة املس�شار�ن احمل
يف ٕاطار املالءمة مع ورش إالصالح الشامل �لعدا� وا�س�اما مع تو�ه 
املغرب حنو العنایة �ملرٔ�ة، واعتبارا ملا ٔ��نت عنه هذه أ��رية من كفاءة 
ٔ�ثناء تو�هيا خمتلف املناصب السام�ة، ؤ��ذا بعني �عتبار �لرٔ�ي إالجيايب 

نرصه هللا بف�ح مزاو� �نة �لم�لس العلمي أ��ىل، لكفمك �ال� امل� 
 .العدول ٔ�مام املرٔ�ة املغربیة

ما يه اخلطوط العریضة لهذا : بناءا �لیه، �سائلمك الس�ید الوز�ر احملرتم
 الورش الهام؟ ما يه إالجراءات املت�ذة يف ٕاطار تزنیل هذا الورش؟

 .وشكرا
 :الس�ید رئ�س اجللسة

  .شكرا
لیة املرٔ�ة يف ممارسة �نة السؤال ا�ٓين الرابع وأ��ري موضو�ه، ٔ�ه 

العدول، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق أ�صا� واملعارصة 
 .لتقدمي السؤال

 :املس�شارة الس�یدة جناة مكري
 .شكرا الس�ید الرئ�س
 الس�ید�ن الوز�ر�ن،

 الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

لقاب� �لترصف، نعید اعتبارا ملوقف حزبنا املبديئ من حقوق املرٔ�ة �ري ا
الت�ٔ�ید مرة �نیة �ىل موقف فریق�ا مب�لس النواب یوم ٔ�مس، ويف هذا 

  .الصدد �مثن القرار املليك القايض �لسامح �لمرٔ�ة مبزاو� �نة العدل
ٕاضافة ٕاىل ذ� �رى ٔ�نه من �ري املنطقي ٔ�ن �س�متر م�ع املرٔ�ة من مزاو� 

م�اصب سام�ة و�ن �لغة أ�مهیة  هذه املهنة يف عرص� هذا ا�ي ت��ؤ� ف�ه
اكلقضاء، فال یعقل ٔ�ن �كون املرٔ�ة قاضیة وت�ت يف الزنا�ات وتصدر ٔ�حاكم 

 .وال �كون �دل
 الس�ید الوز�ر، 

فالقرار ا�ي اختذه �ال� امل� نعتربه تقدما �ام وجتس�یدا فعلیا ملبدٔ� 
ال یفرتض ، فهذا أ��ري 19املناصفة املنصوص �لیه يف ا�س�تور يف الفصل 

ٔ�ن �كون مق�رصا �ىل اجلانب الس�یايس واملؤسسايت فقط، بل جيب ٔ�ن 
�شمل خمتلف م�ا� احلیاة العامة، �اصة بعد ما وصلت ٕالیه املرٔ�ة املغربیة 
من مس�توى �لمي رف�ع وما ٔ��نت عنه من كفاءة لكام تولت م�صبا ٔ�و 

 .مسؤولیة ما
 الس�ید الوز�ر، 

عارصة ٕاال ٔ�ن حنيي تفا�لمك الرسیع مع ال �سعنا يف فریق أ�صا� وامل
القرار املليك، ٕ��ال�مك عن عزم وزار�مك تنظمي م�اراة لولوج �نة العدل 

م�صب لهذا الغرض، لكن الس�ید الوز�ر،  ���800ور وإال�ث، وختصیص 
نعتقد ٔ�ن ٔ�ول يشء جيب إال�ك�اب �لیه ا�ٓن هو رضورة مراجعة املنظومة 

، املتعلق خبطة العدا� 16.03 �رب تعدیل القانون القانونیة املؤطرة �لمهنة
و�يق املراس�مي والنصوص التطبیق�ة، ويه ٔ�یضا م�اس�بة �لوقوف عند 

 .إالشاكالت اليت یعا�هيا العدل
 الس�ید الوز�ر،

نود الت�ٔ�ید ٔ�ن املغرب و�الل مساره إالصال� بق�ادة صاحب اجلال�، 
قوق اكنت حرصا �ىل عزز من حضور املرٔ�ة ومكهنا من مج� من احل

الر�ل، مفدونة أ�رسة �ىل س��ل املثال ٔ��ادت رشح وتوضیح مفهويم 
القوامة والوالیة، مما یعين ٔ�ن ممارسة �نة العدل يه �لقة من مضن سلس� 

 .من إالصال�ات اليت شهدها املغرب
 الس�ید الوز�ر،

ولن ندع الفرصة متر دون ٔ�ن �س�تحرض ٔ�یضا املوقف املتنور لهی�ٔة 
ل املغرب، واليت �ربت عن �رح�هبا �لقرار املليك، واعتربته ٕانصافا �دو 

�لمرٔ�ة وٕا�راما �ل�ساء، �عتبارهن شقائق الر�ال، و�ربت عن اس�تعدادها 
لتجس�ید التوجهيات امللك�ة وتنف�ذ رؤیته خلطة العدا�، ؤ�ن املرٔ�ة العدل 

صالح�ات س�تحظى �اكمل الر�ایة مضن هی�ٔة �دول املغرب، و�متتع �اكفة ال
 .اليت یضمهنا لها القانون

بدور� كفریق، �مثن وحنيي �الیا هی�ٔة �دول املغرب �ىل قرارها وموقفها 
 .إالجيايب
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 الس�ید الوز�ر،
يف أ��ري، نؤكد يف حزب أ�صا� واملعارصة، ومن م�طلق اه�ماته 
ودفا�ه املس�متیت عن قضیة املساواة بني اجل�سني، یعرب عن ٕاشادته وت�ٔییده 

ملطلق �لقرار املليك التارخيي القايض �متكني املرٔ�ة من مزاو� �نة العدل ا
ا�ي �زيك مسو ا�س�تور ٕ�قرار املساواة و�دم ا�متیزي ورفع احلیف ا�ي 

 .یطال املرٔ�ة
�سائلمك، الس�ید الوز�ر احملرتم، عن التدابري اليت س�ت��عوهنا من  ،�ا

 احلق؟ٔ��ل متكني املرٔ�ة املغربیة من ممارسة هذا 
 .شكرا

 :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

اللكمة �لس�ید وز�ر العدل لٕال�ابة �ىل أ�س�ئ� املتعلقة �ٕالجراءات 
احلكوم�ة اجلدیدة �مع خطة العدا�، تفضل الس�ید الوز�ر، تفضل هنا، يف 

 .دق�قة �12دود 
 :وز�ر العدل ،الس�ید محمد ٔ�و�ار

 .شكرا الس�ید الرئ�س
 الس�ید الرئ�س،

 س�شارات احملرتمات،الس�یدات امل 
 السادة املس�شارون احملرتمون،

بدایة، ٔ�ود ٔ�ن ٔ�شكر الفرق النیابیة �ىل طر�م لهذا السؤال، ا�ي 
�ك�يس رهنیة ؤ�مهیة �لغة بعد القرار املليك التارخيي �متكني املرٔ�ة من ولوج 

 .خطة العدا� و�لكیفه وز�ر العدل بتزنیل هذا القرار التارخيي
 والسادة املس�شارون احملرتمون، حرضات الس�یدات

س�نة �ىل قرار مليك  15، �كون قد مرت 2018مع �لول س�نة 
 2003ٔ�كتو�ر  �10رخيي �ٓخر ٔ��لن عنه �ال� امل� نرصه هللا، یوم امجلعة 

مبناس�بة اف�تاح ا�ورة أ�وىل من الس�نة ال�رشیعیة من الوالیة ال�رشیعیة 
توجهياته السام�ة ٕالصالح  السابعة �لربملان، ح�ث ٔ�عطى حفظه هللا

جوهري وشامل ملدونة أ�رسة، لتكون مدونة م�صفة �لمرٔ�ة، �عتبارها 
 .شق�قة الر�ل يف أ�حاكم، مصدقا لقول الرسول صىل هللا �لیه وسمل

ف�ح ا�ال ٔ�مام املرٔ�ة مبا "وقد د�ا �ال� امل� بنفس املناس�بة، ٕاىل 
نیة، ملا ٔ��نت عنه من �دارة یناسب اخنراطها يف لك جماالت احلیاة الوط 

 .، ا�هت�ى املنطوق املليك"واس�تقامة وتفان يف �دمة الصاحل العام
 الس�ید الرئ�س،

 حرضات الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
ال خيفى �لیمك ٔ�ن خطة العدا� �شلك ٔ��د احملاور أ�ساس�یة يف 

واملعامالت  م�ظومة العدا�، �عتبارها �نة هتدف ٕاىل توثیق احلقوق
واحلفاظ �ىل أ�عراض وأ��ساب وا�متكني من وسائل إالثبات، اليت 
بفضلها یت�ٔىت �لقضاء فض الزنا�ات وفصل اخلصومات، �هیمك عن مسامههتا 

 .يف التمنیة العقاریة و�ق�صادیة و�ج�عیة
كام ال خيفى �لیمك ٔ�یضا ٔ�ن هذه اخلطة تعترب مورو� ثقاف�ا وحضار�، 

لتعامل معها ويف ٕاطارها لعدة قرون، وشلكت �ىل ا�وام وا�دة اس�متر ا
من خصائص اململكة املغربیة اليت �متزي عن �يق ا�ول إالسالم�ة من ح�ث 

  .تنظميها وضبطها ودقهتا وفعالیة ٔ�داهئا
ورمغ ما ميزي هذه املهنة من ٔ�صا� وعرق فٕان املرشع املغريب مل یف�ه �رب 

�ل تق�یهنا وت�ٔطريها قانونیا بت�دید جمال ٕاعاملها مرا�ل م�عددة التد�ل من �ٔ 
ؤ�سالیب ممارس�هتا ورشوط ولو�ا، وهو ما مت التعبري عنه �رب ٕاصدار �دد 

، ظهري 1938یونیو  23، ظهري 1914یولیوز  7من الظها�ر الرشیفة ظهري 
ب��ف�ذ  2006فربا�ر  14ؤ��ريا ظهري  1982ماي  6، ظهري 1944فربا�ر  7

 .املتعلق خبطة العدا� املطبق �الیا 16.03القانون رمق 
ويف ٕاطار إالصالح الشامل والعمیق ملنظومة العدا� فقد حظي 
موضوع ٕاصالح املهن القضائیة والقانونیة ب�ٔمهیة �اصة يف احلوار الوطين، 
الس�� ٕاصالح �نة خطة العدا�، ح�ث ٔ�وىص املیثاق بوجوب �رتقاء 

هثا وف�ح ا�ال ٔ�مام املرٔ�ة ملامرس�هتا، ا�س�اما مع هبذه املهنة مبا �سهم يف حتد�
، واملمتثل يف حتق�ق املساواة 19املبدٔ� ا�س�توري املنصوص �لیه يف الفصل 

بني املرٔ�ة والر�ل والسعي حنو املناصفة وا�س�اما ٔ�یضا مع �لزتامات 
ا�ولیة �لمملكة املغربیة ومصادقهتا �ىل االتفاق�ات ا�ولیة أ�ساس�یة يف 

ال حقوق إال�سان، �اصة اتفاق�ة القضاء �ىل مجیع ٔ�شاكل ا�متیزي ضد جم
 .املرٔ�ة ورفع اململكة لاكفة التحفظات �لهيا

وتزنیال لهذه املبادئ واملق�ضیات، اق�ىض النظر السدید جلال� امل� 
نرصه هللا �لكیف وز�ره يف العدل �ال�ك�اب �ىل دراسة مس�ٔ� ممارسة املرٔ�ة 

و�لنظر ملا ميزي هذه املهنة من ارتباط �جلانب ا�یين والفقه�ي خلطة العدا�، 
وتقاطع الك�ري من جماالت اخ�صاصها مع فقه املعامالت، فقد اق�ىض نظر 
�ال� امل� �عتباره ٔ�مريا �لمؤم�ني، ٕا�ا� املس�ٔ� �ىل ا�لس العلمي أ��ىل 

رٔ�ي ا�لس ٕالبداء الرٔ�ي فهيا، ح�ث بعد اطالع �اللته نرصه هللا �ىل 
جبواز ممارسة املرٔ�ة ملهنة �دل، بناء �ىل أ�حاكم الرشعیة املتعلقة �لشهادة 
ؤ�نواعها والثوابت ا�ی��ة �لمغرب، ويف مقدمهتا قوا�د الفقه املاليك واعتبارا 
ملا وصلت ٕالیه املرٔ�ة املغربیة من �كو�ن وتثق�ف �لمي رف�ع وما ٔ��نت عنه 

تو�هيا �تلف املناصب السام�ة، فقد لكف  من ٔ�هلیة وكفاءة واق�دار يف
�اللته وز�ر العدل لف�ح خطة العدا� ٔ�مام املرٔ�ة واختاذ التدابري الالزمة 

 .لتحق�قها، هذه التدابري اليت اكن موضوع �ساؤال�مك
 الس�ید الرئ�س احملرتم،

 الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
یت�ني ٔ�نه ال وجود ٔ�ي مق�ىض  �س�تقراء القانون املنظم خلطة العدا�

النص رصا�ة �ىل قرص �نة العدا� �ىل ا��ور فقط دون إال�ث ٔ�و جعل 
ا��ور رشطا لولوج هذه املهنة، ح�ث ٔ�ن الصیغة اليت �اءت هبا املادة 
الرابعة من القانون املذ�ور يه الصیغة املعهودة يف لك قوانني املهن القضائیة 
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اماة ٔ�و املفوضني القضائیني ٔ�و قانون �نة التوثیق أ�خرى، كقانون �نة احمل
 .واليت یق�ل فهيا �رش�یح املرٔ�ة

ٔ�ما �ىل املس�توى الرشعي فٕان فقهاء الرشیعة ومهنم املالك�ني ا��ن 
تطرقوا يف كتا�هتم ٕاىل رشوط الاكتب �لعدل ٔ�و املوثق بصفة �امة، فقد 

ؤ�كدوا �ىل ٕا�ازة  نصوا �ىل رشوط م�عددة ل�س من مضهنا رشط ا��ورة،
مزاو� املرٔ�ة خلطة العدا� وتلقهيا الشهادة والتوثیق عن الشهود �رشوطها 
املقررة يف لك �ب من ٔ�بواب العقود ا�تلفة، وذ� مع مرا�اة رشوط 
ٔ�هلیة تويل هذه املهمة م�لام �شرتط يف الر�ل من بلوغ وعقل وضبط 

صوص فقهیة، مهنا إالطالق و�دا� ونفي هتمة، اس��ادا ٕاىل ٔ�د� رشعیة ون
 ".ولیك�ب ب��مك اكتب �لعدل: "يف قو� تعاىل

ومعلیا فٕان شهادة التوثیق ٔ�و ما یصطلح �لیه �لشهادة املك�وبة يه اليت 
�ك�ب يف احلني يف وثیقة �دلیة �بتة أ�راكن ومس�تجمعة لاكفة الرشوط 

�لهيا  والضوابط وتوقع من �ن أ�طراف والعدل، فٕانه مبجرد التوق�ع
وتضمیهنا يف الس�الت املنصوص �لهيا قانو� تصبح حمصنة ومك�س�بة 
�لصبغة الرمسیة وم�ت�ة لاكفة ٔ��رها القانونیة، سواء تلقهتا امرٔ�ة وا�دة ٕاىل 
�انب ر�ل وا�د ٔ�و تلقهتا امرٔ��ن دون ر�ل، وهذا النوع من الشهادات 

ا توثیق عقود �شلك ال�س�بة الغالبة من معل السادة العدول، وید�ل مضهن
البیع والرشاء والواكالت و�يق العقود املسامة أ�خرى املنصوص �لهيا يف 

 .القانون املدين
وتنف�ذا لتوجهيات �ال� امل� حفظه هللا، مت عقد �دة اج��ات تق�یة 

ینا�ر، ٔ�ي یوما وا�دا بعد انعقاد ا�لس  23حول هذا املوضوع یوم 
هیئة �دول املغرب وا�ي تفضل ب�ٔن رفع الوزاري، كام مت اس�تق�ال رئ�س 

�مس �دول اململكة �رق�ة والء وٕا�الص ٕاىل �ال� امل� �مثنون فهيا قراره 
التارخيي �متكني املرٔ�ة من ولوج خطة العدا�، كام �ربوا عن الزتا�م بتوفري 

 .لك الظروف املواتیة لتجس�ید التوجهيات امللك�ة
قد اج�ع مع املد�ر العام �لمعهد �ىل مس�توى الت�ٔهیل والتكو�ن، مت ع

العايل �لقضاء ملوا�بة هذا الولوج برب�مج �كو�ن ٔ�سايس هيدف ٕاىل دمع 
قدرات الس�یدات والسادة العدول وت�ٔهیلهم يف املیاد�ن اليت هتم جمال 

 .اش�تغاهلم وجعلهم یوا�بون لك املس�ت�دات القانونیة وال�رشیعیة
ٔ�نه س�مت إال�الن أ�س�بوع املق�ل و�رشفين الیوم ٔ�ن ٔ��دد الت�ٔ�ید �ىل 

عن تنظمي م�اراة لولوج هذه املهنة وس�مت التنصیص ٔ�ول مرة يف �رخي 
املغرب �ىل �وهنا مف�و�ة يف و�ه إال�ث وا��ور �ىل �د سواء، مع العمل 

م�صب سرتاعى فهيا  800ٔ�ن �دد املناصب اليت س�مت إال�الن عهنا یقارب 
 .دائیة اجلدیدة اليت س�مت ف�حها هذه الس�نةبطبیعة احلال احملامك �بت

كام ٔ�ننا ويف ٕاطار تنف�ذ التوجهيات امللك�ة السام�ة لالرتقاء مبهنة خطة 
العدا�، واغتناما لهذه املناس�بة التارخيیة لولوج املرٔ�ة لهذه املهنة، فقد ف�حت 
الوزارة ورش ٕاصالح القانون املتعلق خبطة العدا� مبقاربة �شار�یة مع 

ب هیئة �دول املغرب، ح�ث س��ضمن املرشوع اجلدید مق�ضیات مك�

�دیدة هتم هذه املهنة ورشوط ممارس�هتا وجمال اخ�صاصها، وهو مرشوع 
�روم من �ال� تطو�ر هذه املهنة لالس�ت�ابة النتظارات السادة العدول، 
وهبدف دمج هذه املهنة يف احملیط �ق�صادي و�ج�عي وجعلها ت�ىش 

 .رات اليت یعرفها العرصمع التطو 
 الس�ید الرئ�س،

 الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
ٕاننا يف حلظة �رخيیة �مة �كرس اخلیار ا�ميقراطي احلدايث ا�ي 
اخ�ارته اململكة، الس�� يف جمال حقوق املرٔ�ة ورفع لك ٔ�شاكل ا�متیزي 

رٔ�ة املغربیة تتق� واحلیف عهنا وتعز�ز ماك�هتا ٕاىل �انب شق�قها الر�ل، فامل
الیوم ٔ�مسى املناصب يف لك ا�االت، يف إالدارة واجل�ش وأ�من والتعلمي 
والبحث العلمي والطب والهندسة، كام ٔ�هنا �زاول ٔ��ل املهن والوظائف يف 
ا�ال املرتبطة مبنظومة العدا�، ح�ث جند املرٔ�ة مسؤو� قضائیة يف لك 

یة �لتوثیق، وقاضیة لٔ�رسة ت�ت يف ٔ�صناف ودر�ات احملامك، وجندها قاض 
قضا� الطالق والتطلیق وثبوت الزوج�ة والنفقة واحلضانة وإالرث، وقاضیة 
ت�ت يف الزنا�ات املدنیة �لمتقاضني، وقاضیة ت�ت يف القضا� الزجریة، 
وجندها ٔ�یضا موثقة وحمام�ة حترر العقود وتوثقها و�شهد �ىل الزتامات لك 

 . أ�طراف
ٔ�ثب�ت كفاءهتا وقدرهتا �ىل حتمل مسؤولیة ا�هنوض �اكفة ويف لك هذا 

املهام املو�و� ٕا�هيا، وٕاننا �ىل یقني من ٔ�ن ممارسة املرٔ�ة خلطة العدا� 
س�شلك قمية مضافة لهذه املهنة وٕاغناء �لرصید التارخيي واحلرضي ا�ي 
�متزي به وخطوة ٔ�خرى تعزز حضور املرٔ�ة املغربیة يف لك ا�االت 

تیة و�ج�عیة و�ق�صادیة واحلقوق�ة، جتس�یدا ملبادئ املناصفة املؤسسا
و�اكفؤ الفرص اليت �سعى مجیعا ٕاىل حتق�قها حتت الق�ادة الرش�یدة جلال� 

 .امل� محمد السادس نرصه هللا ؤ�یده
 .والسالم �لیمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

 :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید الوز�ر
  .جواب الس�ید وز�ر العدل التعق�بات �ىل

اللكمة �لس�ید رئ�س فریق التجمع الوطين لٔ�حرار يف ٕاطار التعق�ب، 
 .الس�ید املس�شار تفضل

 :املس�شار الس�ید حلسن ٔ�دعي
 .شكرا الس�ید الرئ�س
 الس�یدان الوز�ران،

 الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
ش�یدا يف هذا إالطار ٔ�شكرمك معايل الوز�ر �ىل جوا�مك اجلامع، املانع، م 

هبذه املبادرة امللك�ة الش�ا�ة من ٔ��ل ٕانصاف هیئات خطة العدا� من 
�ة، وهو ما ف�ه ٕانصاف �لمرٔ�ة املغربیة من �ة �نیة، مش�یدا يف هذا 
إالطار بتفا�لمك إالجيايب والرسیع مع هذه املبادرة املقدامة �رب ٕا�ال�مك عن 
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ن فهيم ال�ساء، ويه م�ادرة �س�تحق �دال مب 800ف�ح املباراة لولوج حوايل 
لك التنویه وتعزز ا�متزي املغريب املشهود � يف مس�توى دول العامل إالساليم، 
وتضعنا يف مصاف ا�ول الراق�ة اليت تؤمن �لكفاءات ال�سائیة وقدراهتا �ىل 

 .جماهبة الصعاب
 كام ٔ�ن املرٔ�ة لها دور �م وواحض، فقد �ر�ا إالسالم ورفع من ش�ٔهنا

كثريا لكوهنا تلعب دورا �ام ؤ�هنا رش�كة الر�ل، حتمل مسؤولیات احلیاة، 
�وهنا أ�م وأ�خت والزو�ة، و�رز يف �دد من العصور وأ�ما�ن العدیدة من 
ال�ساء يف م�ا� احلیاة الس�یاس�یة والقضائیة والت�اریة والثقاف�ة 

 .و�ج�عیة
 الس�ید الوز�ر احملرتم، 

�لمرٔ�ة املغربیة املتوا�دة يف اكفة القطا�ات واليت  قرار نعتربه انتصارا
ٔ��نت عن عظمة ماك�هتا يف حتملها لاكفة املسؤولیات امللقاة �ىل �اتقها، 

 .وهو قرار زاكه ا�لس أ��ىل ق�اسا �ىل مسؤولیات اكلقضاء
هن��ا لنا مجیعا، و�رشف�ا يف فریق التجمع الوطين لٔ�حرار، ٔ�ن ی�ٔيت هذا 

 .دمك الس�ید الوز�رإالجناز يف عه
 .وشكرا

 :الس�ید رئ�س اجللسة
   .شكرا

 .اللكمة �لفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة، تفضل اليس حسن
 :املس�شار الس�ید احلسن سلیغوة

 .شكرا الس�ید الرئ�س
 الس�یدان الوز�ران،

ٔ�وال ٔ�رید ٔ�ن ٔ�شكر الس�ید الوز�ر �ىل مجیع إالیضا�ات وتنو�ر ا�لس 
 .املواطنني هباذ املوضوع ا�يل يف احلق�قة �م و�رب ا�لس مجیع

حنن �ىل یقني الس�ید الوز�ر، �لنظر ملا نعرفه عنمك من حرص ودقة، 
ب�ٔ�مك س���ذون اكفة إالجراءات الالزمة حىت �س�تطیعون حتق�ق هذا 

 .املبتغى
 .وشكرا الس�ید الوز�ر

 :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

 .رئ�ساللكمة �لفریق احلريك، تفضل الس�ید ال
 :املس�شار الس�ید م�ارك الس�باعي

 .شكرا الس�ید الرئ�س
 الس�ید الوز�ر احملرتم، 

نود يف البدایة ٔ�ن ننوه هبذه التوضی�ات اليت قدممتوها خبصوص هذه 
املبادرة امللك�ة السام�ة اليت تندرج يف ٕاطار احلرص املولوي السايم �ىل 

ملرٔ�ة املغربیة يف تفعیل مق�ضیات ا�س�تور ذات الص� ٕ�نصاف و�كرمي ا
 .ٕاطار الثوابت ا�س�توریة

ونعترب يف الفریق احلريك ٔ�ن تفعیل ولوج املرٔ�ة ٕاىل خطة العدا� هو 
مد�ل ٕال�ادة النظر �شلك مشويل يف �نة العدا�، بغیة تطو�رها وحتد�هثا 
�رب اس�تحضار �ون هذه املهنة من ٔ�قدم املهن ذات الص� �لقضاء يف �رخي 

بیة، متتد لقرون وتغطي خمتلف املدارش والق�ائل واملدن املؤسسات املغر 
�دل، �نة ذات حساس�یة حبمك ام�دادها ٕاىل �دة  4000ب�ٔزید من 

قطا�ات تبدٔ� �ٔ�حوال الشخصیة وصوال ٕاىل قطاع العقار واملالیة وا�ا�لیة 
 .و�ريها من القطا�ات
جعة الس�ید الوز�ر احملرتم، ٔ�ن الوقت قد �ان ملرا ،ونعتقد �ازمني

املنظم �لمهنة واملرسوم املرتتب عنه والصادر بتارخي  16.03معیقة �لقانون 
مبنظور جيعل هذه املهنة املسا�د �لقضاء موا�بة لتطورات  2008ٔ�كتو�ر  28

العرص، و�س�توعب الكفاءات العلیا اليت �زخر هبا، �ٕالضافة ٕاىل وضع متا�ز 
 .لتوثیق العرصيواحض ب�هنا وبني املهن املامث� م�ل ال�سا�ة وا

كام نتطلع ٕاىل ٔ�ن �شمل هذه إالصال�ات مضمون وشلك العقد العديل 
ا�ي الزال �ىل �ا�، �ىل ضوء �نتقال من خطة العدا� ٕاىل خطة 

 . التوثیق العديل
هذا إالصالح كذ� یتطلب العمل �ىل مزید من الت�لیق لهذه املهنة 

ا�مقرطة �ىل الهیئة الوطنیة  ذات الرصید التارخيي املمتزي وٕاضفاء مزید من
 .�لعدول وتوس�یع صالح�اهتا

الس�ید الوز�ر احملرتم، نتطلع ٕاىل تدابري �رشیعیة  ،�الصة القول
 .وتنظميیة �رىق هبذه املهنة احلیویة وتعزز أ�من التعاقدي

 .شكرا لمك الس�ید الوز�ر
 :الس�ید رئ�س اجللسة

  .شكرا
ال، و�لتايل اللكمة م�ارشة �لس�ید فریق أ�صا� واملعارصة اس�تغرق وق�ه اكم

وز�ر العدل �لرد �ىل التعق�بات ٕاذا ٔ�راد ف� تبقى � من الوقت، الس�ید 
 .دقائق ولكن تنازل عن الوقت 2وز�ر العدل بقي � 

 .ٕاذن �شكر الس�ید الوز�ر �ىل مسامهتمك القمية يف هذه اجللسة
 .وشكرا �لجمیع

  .�رفع هذه اجللسة د�ل املراق�ة


