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 700محضر الجلسة رقم 

 (2010 ماي 18) 1431 صبادى اآلخرة 03الثالثاء : التاريخ
رئيس اػبليفة األول ل ؿبمد فوزي بنعالل،اؼبستشار السيد : الرئاسة
 .اجمللس

 الثانيةدقيقة، ابتداء من الساعة  ثالث ساعات وعشرون :التوقيت
 .بعد الزوال األربعُتوالدقيقة 

 .مناقشة األسئلة الشفوية: جدول األعمال

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

: المستشار السيد فوزي بنعالل، رئيس الجلسة
. بسم اهلل الرضبن الرحيم والصالة والسالم على أشرف اؼبرسلُت

. أعلن عن افتتاح اعبلسة
السيدين الوزيرين، 

السيدة والسادة اؼبستشارين احملًتمُت، 
من الدستور، ووفقا ؼبقتضيات النظام  56عمال بأحكام الفصل 

الداخلي جمللس اؼبستشارين، ىبصص اجمللس ىذه اعبلسة ألسئلة السادة 
. اؼبستشارين وأجوبة اغبكومة عليها

قبل الشروع يف تناول األسئلة الشفهية اؼبدرجة يف جدول األعمال، 
كلمة للسيد األمُت إلطالع اجمللس على ما جد من مراسالت أعطي ال

. وإعالنات، تفضل السيد األمُت
: المستشار السيد حميد كوسكوس، أمين المجلس

. شكرا السيد الرئيس
يف البداية أحيط اجمللس اؼبوقر أننا سنكون على موعد بعد جلسة 

الوزير  األسئلة الشفهية مع جلسة عمومية، زبصص لتقدمي تصريح السيد
األول حول حصيلة عمل اغبكومة دبناسبة انتهاء النصف األول من 

. الوالية التشريعية، وآفاق العمل اغبكومي بالنسبة للمستقبل
فيما ىبص اؼبراسالت، توصلت الرئاسة دبراسلة من السيد الوزير 

اؼبكلف بالعالقات مع الربؼبان، ىبرب من خالؽبا اجمللس أن السيد كاتب 
كلف بالتنمية اجملالية سيتوذل اإلجابة بالنيابة عن السؤال الشفهي الدولة ادل

. اؼبوجو للسيد وزير اإلسكان والتعمَت
كما توصلت رئاسة اجمللس دبراسلة من السيد رئيس الفريق 

االستقالرل يطلب من خالؽبا تأجيل السؤال الشفهي اؼبوجو إذل السيد 

اؼبتضررون من اؼبشروع وزير اإلسكان حول اؼبشاكل اليت يتخبط فيها 
. السكٍت تامسنا إذل جلسة الحقة

وأخَتا، توصلت منذ غبظات رئاسة اجمللس بطلبُت أو بسحبُت 
إلحاطة اجمللس علما بقضايا طارئة اؼبربؾبة ؽبذا اليوم من الفريق اغبركي 

. ومن الفريق الفيدرارل للوحدة والديبقراطية
توصل هبا ؾبلس اؼبستشارين بالنسبة لألسئلة الشفهية والكتابية اليت 

: منو 18إذل  2010ماي  11ابتداء من 
سؤاال؛  12: عدد األسئلة الشفهية -
سؤال واحد؛ : عدد األسئلة الكتابية -
. جواب واحد: عدد األجوبة الكتابية -

. شكرا السيد الرئيس
: السيد رئيس الجلسة

. شكرا السيد األمُت
س طبقا ؼبقتضيات اؼبادة طلبات اإلحاطة الواردة على رئاسة اجملل

من النظام الداخلي، توصلت الرئاسة خبمس طلبات إحاطة،  128
وسحب منها اثنان، وقبل الشروع يف تناول مواضيعها، ألتمس من السادة 

. دقائق 3اؼبستشارين احملًتمُت التقيد بالتوقيت احملدد يف 
 ...الكلمة لفريق التجمع الدستوري اؼبوحد يف إطار طلب اإلحاطة

إذن أعطي الكلمة لفريق األصالة واؼبعاصرة يف إطار طلب اإلحاطة، 
. تفضل السيد الرئيس

 :المستشار السيد حكيم بن شماش
. شكرا السيد الرئيس

، أن أحيط 128أود باسم فريق األصالة واؼبعاصرة، ويف إطار اؼبادة 
اجمللس اؼبوقر ومن خاللو الرأي العام الوطٍت علما بقضية نعتربىا من 

وجهة نظرنا قضية على درجة كبَتة من األنبية، ومرتبطة حبدث سياسي 
بارز تعيشو بالدنا خالل ىذه األيام، وىو اغبدث اؼبتمثل يف إدالء السيد 

. الوزير األول بالتصريح أمام الربؼبان بغرفتيو
القضية اليت نريد أن نثَتىا اليوم، ىي قضية مرتبطة دبا نالحظو كبن 

لف اإلعالم العمومي، وبشأن غياب سياسة عمومية يف الفريق بشأن تخ
واضحة وجريئة يف ؾبال اإلعالم العمومي، تسمح للمواطن من التمكن 

من آليات اؼبتابعة وااللبراط يف ديناميات وأوراش اإلصالح اؼبرتبطة 
.  صَتيةادلبقضاياه 
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يف ىذه القضية الكثَت جدا من أوجو استقالة وشرود اغبكومة، ويف 
د نود هبذه اؼبناسبة ديال إدالء السيد الوزير األول بالتصريح ىذا الصد

: أمام الربؼبان أن نطرح سؤالُت
السؤال األول، عن اػبلفيات واألسباب اؼبرتبطة هبذا الغياب اؼبفضوح 

لاللبراط اؼبنتج لإلعالم العمومي يف إقباح القضايا والديناميات 
ساؤل بسيط ولكن مؤرق يف اإلصالحية اؼبصَتية لبالدنا، ونود أن نثَت ت

نفس الوقت، أين اإلعالم العمومي من ىذه الديناميات اليت البرطت 
فيها بالدنا؟ 

وؼباذا ال يواكب اإلعالم العمومي القضايا اغبقيقية اؼبرتبطة جبدول 
أعمال ىذه األمة يف سبيل بناء مبوذجها الوطٍت القائم على الديبقراطية، 

والذي يتخذ من اغبداثة أفقا؟ 
نود كذلك أن نتساءل عن األسباب اليت تفسر عدم حرص اغبكومة 

بالشكل اغبازم والقوي عن سالمة استعمال اؼبال العام اؼبرصود ؽبذا 
القطاع؟ إذ غالبا ما نسمع عن مبالغ مالية ؿبًتمة ترصد ؼبختلف 

مؤسسات اإلعالم العمومي، ولكن ال نعرف شيئا عن أوجو صرف ىذا 
.  اؼبال

ونود هبذه اؼبناسبة أن نستشهد بفقرة وردت يف التصريح يف التقرير 
إن اؼبستفيدين : "الصادر عن اجمللس األعلى للحسابات إذ يقول التقرير

من صندوق النهوض بالقطاع السمعي البصري الوطٍت ال يلتزمون بتنفيذ 
".  مشاريع متفق عليها مسبقا، وتستجيب ؼبعايَت اعبودة

دالء السيد الوزير األول بالتصريح أمام الربؼبان، أن ونود، دبناسبة إ
نعرف ما إذا كانت اغبكومة سبتلك اعبرأة من أجل أن تنقل للرأي العام 

الوطٍت النقاش الذي سيدور داخل ىذه اؼبؤسسة حول ما أقبزتو اغبكومة 
من تصروبات ومن التزامات ومن وعود دبناسبة انتصاف واليتها، ىل 

 نقل الرأي الواحد فقط؟ ستستمر اغبكومة يف
أدذل السيد الوزير األول بتصريح دام زىاء ساعتُت، ونود أن نطالب 
حبقنا اؼبشروع يف أن ننقل للرأي العام الوطٍت من خالل قنوات التلفزيون 
العمومي النقاش ومداخالت الفرق الربؼبانية، وال سيما فرق اؼبعارضة اليت 

تدبَت هبب أن يسمع صوهتا أمام اؼبغاربة من أجل أن يتوقف عن حقيقة 
الشأن العام يف ىذه احملطة السياسية اؼبهمة اليت سبر هبا بالدنا، ونتمٌت أن 
ال ىبذلنا السيد الوزير األول، وأن ال زبذل اغبكومة الرأي العام الوطٍت، 
نريد أن قبعل من ىذه اؼبؤسسة فضاء لنقاش عمومي، وأن يطلع الرأي 

.  ىذه القبةالعام الوطٍت عن حقيقة النقاشات اليت تدور داخل 

. وشكرا
: السيد رئيس الجلسة

. شكرا السيد الرئيس، الكلمة للفريق االستقالرل، تفضل السيد الرئيس
: المستشار السيد محمد األنصاري

. شكرا السيد الرئيس
السيدان الوزيران، 

أخيت، إخواين اؼبستشارين، 
، واؼبتعلقة باإلحاطة دبسألة 128اظبحو رل يف إطار كذلك اؼبادة 

رئة، وأعتقد أهنا ليست دبسألة طارئة بقدر ما ىي مسألة اليوم، وىو طا
التصريح الذي أدذل بو السيد الوزير أمام ؾبلس النواب ونًتقبو بعد 

. ساعتُت أو ثالث ساعات يف ؾبلس اؼبستشارين
ىذا التصريح الذي تتبعناه أمس ىو ذو داللة سياسية ومغزى يرمي 

دث متميز، وخاصة أنو ألول مرة يف إذل عمق األشياء، باعتبار أنو ح
تاريخ الربؼبان اؼبغريب يدرل الوزير األول يف منتصف الوالية بتصريح تعقبو 
مناقشة من طرف صبيع الفرقاء السياسيُت، وأعتقد أن التقييم أو إرسال 

رسالة سياسية من كافة الفرقاء السياسيُت فاؼبكان الطبيعي لو ىو التدخل 
. كومييف مناقشة التصريح احل

أنا يف نظري ال ينبغي علينا صبيعا أن نستبق األحداث، ألن ىذا 
الربؼبان ىو مقر ورمز للسيادة اؼبغربية، وصبيع ما يقال ىنا ليس باستعراض 

لألرقام بقدر ما ىو توضيح للسياسة اؼبعتمدة من طرف اغبكومة وما 
تطور أقبزتو، ما دل ينجز يف السنوات السابقة، وما يعرفو اؼبغرب من 

وأوراش كربى بفضل ىذه اغبكومة وربت القيادة الرشيدة عباللة اؼبلك، 
.  إذن نتمٌت أن يكون لكل مقام مقال

. شكرا
: السيد رئيس الجلسة

شكرا السيد الرئيس، والكلمة لرئيس فريق التجمع الدستوري اؼبوحد، 
. تفضل السيد الرئيس

: المستشار السيد سعيد التدالوي
ىبليك يف إطار تسيَت اعبلسة، اهلل ىبليك السيد  السيد الرئيس اهلل

الرئيس، ضبطوا اإلحاطات اهلل هبازيكم خبَت، اللي بغا ينتقد شي حد أو 
يبدح شي حد، راه كاين األجوبة عند الوزير األول، أعطانا اغبق باش 

قباوبوه هنار اعبمعة، اهلل ىبليك راه كاينة قضية طارئة، احنا عندنا أسئلة، 
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غبقيقية ىي ما ىي اؼبعايَت اللي اعتمد عليها الوزير األول باش اإلحاطة ا
... هبي البارح جمللس النواب

: السيد رئيس الجلسة
. شكرا السيد الرئيس، شكرا اهلل ىبليك، أرجوك، تفضل السيد الرئيس

: المستشار السيد إدريس الراضي
. شكرا السيد الرئيس احملًتم

السادة الوزراء، 
ؼبستشارون احملًتمون،  السيدة والسادة ا

السيد الرئيس، بشكل مفاجئ وبطريقة غَت مسبوقة عبأت مؤسسة 
القرض الفالحي إذل تسخَت وكالة خاصة الستخالص الديون اؼبًتتبة على 

الفالحة، يف الوقت كنا ننتظر من اغبكومة التدخل ؼبعاعبة آثار 
جأ اليوم الفيضانات، كما سبق وأن التزمت وتعهدت أمام اؼبتضررين، نفا

وإذل حد الساعة على غياب أي مبادرة فعلية يف حجم اػبسائر اليت 
. تكبدىا الفالح

السيد الرئيس، قرار القرض الفالحي سيؤزم وضعية الفالح اؼبغريب، 
كون أن ىذه اؼبؤسسة اؼبالية أحالت ملفات ديون الفالحة على احملاكم 

. التجارية قصد حجز فبتلكاهتم
السيد الرئيس، ىذا اؼبلف هبب أن يعاجل يف إطار التضامن الوطٍت  

مع اؼبناطق اؼبنكوبة، ألن اؼبسؤولية السياسية واالجتماعية للحكومة ثابتة 
. يف معاعبة آثار وخسائر الفيضانات

السيد الرئيس، كيف يبكننا أن نستسيغ التعامل بعقلية مالية صرفة 
القتصادي ؼبشروع اؼبخطط دون استحضار اعبانب االجتماعي وا

األخضر، الذي تراىن عليو البالد قاطرة للتنمية وربسُت ظروف عيش 
.  الفالحة

. شكرا السيد الرئيس
: السيد رئيس الجلسة

. شكرا السيد الرئيس
ونشرع اآلن يف معاعبة األسئلة الشفهية اؼبدرجة يف جدول أعمال 

موجهة لقطاعات  أسئلة منها آنية 7سؤاال،  19ىذه اعبلسة، وعددىا 
سؤاال عاديا موزعة على قطاعات  12الفالحة، التجهيز والنقل، 

الفالحة، التجهيز، العالقات مع الربؼبان، اإلسكان، الًتبية الوطنية، 
. ربديت القطاعات العامة

وأجدد التأكيد على ضرورة التزام السادة اؼبستشارين والوزراء بالتوقيت 
. ان استفادة اعبميع من البث التلفزياحملدد يف النظام الداخلي لضم

نستهل جدول أعمال ىذه اعبلسة باألسئلة اآلنية اؼبوجهة للسيد وزير 
الفالحة حول نتائج اؼبوسم الفالحي واإلجراءات اؼبتخذة للحد من آثار 

الفيضانات، ونظرا لوحدة اؼبوضوع اليت ذبمعها أستأذن اجمللس اؼبوقر 
عطي الكلمة للسيد الوزير لإلجابة بعرضها دفعة واحدة، وبعد ذلك ن

. عنها، شكرا
إذن السؤال األول يف اؼبوضوع يتمحور حول حصيلة نتائج اؼبوسم 

الفالحي واإلجراءات اؼبتخذة للحد من آثار الفيضانات والربد، 
عبد اغبميد السعداوي، ؿبمد فضيلي، : للمستشارين احملًتمُت السادة

ري، أولعيد الرداد، إدريس ضبيد كوسكوس، عمر أدخيل، أضبد اعبوه
مرون، البكاي بورجل، اؽبامشي السموين، إبراىيم فضلي، اغباج عبد اهلل 

 .اؼبظفار، بناصر أزوكاغ، سعيد التدالوي، عمر مكدر

. الكلمة ألحد السادة اؼبستشارين لبسط السؤال
 :المستشار السيد سعيد التدالوي

. شكرا السيد الرئيس
السادة الوزراء، 

خوايت اؼبستشارين، إخواين، أ
سالم تام بوجود موالنا اإلمام؛ 

وبعد، إن موسم اغبصاد على األبواب، والقطاع الفالحي ببالدنا 
عاش خالل ىذه السنة نكسات يف بعض اعبهات، خصوصا بعدما 

تعرضت ؾبموعة من اؼبناطق ببالدنا يف األسابيع األخَتة لعواصف رعدية 
ت على اػبصوص القطاع قوية، تسببت يف عدة خسائر مادية، ىم

ؿباصيل زراعية وأشجار مثمرة " التربوري"الفالحي، حيث أتلف الربد أي 
دبساحات تعد بآالف اؽبكتارات، وبكل اعبهات اؼبختلفة على صعيد 

. اؼبملكة
وتأيت ىذه الكارثة الطبيعية يف وقت الزالت فيو بالدنا تعيش آثار 

دبنطقة الغرب، وما أدراك  سلبية ناصبة على الفيضانات اؼبهولة، خصوصا
... الغرب، وإقليم خنيفرة والدار البيضاء وسوس، وإخل

ما ىي التوقعات : ومن ىذا اؼبنطلق، نود، السيد الوزير، مساءلتكم
للموسم الفالحي اغبارل؟ وما ىي التدابَت اؼبتخذة من طرف اغبكومة 

ا تبقى من ؼبواجهة آثار الفيضانات والربد؟ شكرا السيد الرئيس، أحتفظ مب
. الوقت للتعقيب
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: السيد رئيس الجلسة
.  شكرا السيد اؼبستشار

السؤال الثاين يف اؼبوضوع يتمحور حول ـبلفات الفيضانات األخَتة، 
ؿبمد األنصاري، مصطفى القاظبي، ؿبمد : للمستشارين احملًتمُت السادة

السوسي اؼبوساوي، ؿبمد بنشايب، علي قيوح، خليد اإلبراىيمي، ؿبمد 
بلحسن خيَت، ؿبمد كريبن، ؿبمد بلحسان، العريب سديد، ؿبمد بنزيدية، 

ى أبو الفراج، صبال بنربيعة، بلعيد بنشمسي، علي جغاوي، ؿبمد مصطف
.  العزري، رفيق بناصر

. الكلمة ألحد السادة اؼبستشارين، تفضل السي العريب
: المستشار السيد العربي سديد

. بسم اهلل الرضبن الرحيم
السيد الرئيس، 
السادة الوزراء، 

السيدتان اؼبستشارتان احملًتمتان، 
اؼبستشارين احملًتمُت، السادة 

عرفت بالدنا خالل الفًتة األخَتة أمطارا غزيرة، تسببت يف فيضانات 
كثَتة، تضررت جراءىا مساحات شاسعة من اغبقول واألراضي 

الفالحية، وعرضت مصاحل الفالحُت إذل التلف والضياع، كما ىو الشأن 
ه مثال بالنسبة لسهل الغرب الذي غمرت اؼبياه مساحات شاسعة من

-للسنة الثانية على التوارل، وكما ىو الشأن أيضا بالنسبة لسهل سوس
درعة، الذي عرف كذلك خسائر ال تقل أنبية عن تلك اليت -ماسة

أصابت منطقة الغرب، حيث غمرت اؼبياه صبيع اغبقول، خاصة تلك 
بسافلة السدود، وكما قضت على قطعان اؼباشية بكاملها،  اؼبتواجدة

الطرقات، وىدمت الدور، خاصة يف كل من وحطمت اإلسطبالت و
. قيادة ماسة وصباعة والد داحو والكردان وقيادة أركانة

وفعال قامت مصاغبكم احمللية مشكورة جبرد اػبسائر واألضرار اليت 
غبقت بالفالحُت يف صبيع اؼبناطق، وكما تعلمون، السيد الوزير، فقد قبم 

. ة مع اؼبوسم اؼباضيعن ىذه الكارثة نقص كبَت يف اإلنتاج مقارن
لذا نسائلكم، السيد الوزير، ما ىي اإلجراءات العملية اليت تنوي 

اغبكومة ازباذىا إلنقاذ ما يبكن إنقاذه فبا خلفتو الفيضانات األخَتة؟ 
وما ىي التدابَت االستعجالية اؼبزمع القيام هبا للحد من آثار تلك 

بشكل خاص؟  الفيضانات والكوارث على الفالحُت عموما والصغار

كما نسائلكم، السيد الوزير، أدل وبن الوقت بعد ػبلق صندوق 
خاص للفالحُت اؼبتضررين من الكوارث الطبيعية؟  

. وشكرا
 :السيد رئيس الجلسة
.  شكرا السيد اؼبستشار

السؤال الثالث موضوعو معاعبة ـبلفات األمطار الغزيرة يف ؾبال 
ار الفيضانات، للمستشارين الفالحة، والتدابَت اؼبتخذة للحد من آث

زوي، عبداللطيف أعمو، العريب خربوش، غحسان ال: احملًتمُت السادة
ضبد الرضبوين، أضبد حاجي، اغبسن أكوجكال، عبد الرحيم الزمزامي، أ

.  ؿبمد الزعيم، جناح عبد العزيز، عبد اؼبوذل ضبري، ؿبمد عداب الزغاري
تفضل السيد اؼبستشار  

: زويغالالمستشار السيد حسان 
السيد الرئيس احملًتم، 

السادة الوزراء احملًتمُت، 
السيدات اؼبستشارات احملًتمات، 

إخواين اؼبستشارين احملًتمُت، 
لقد خلفت الفيضانات اليت عرفتها عدد من اؼبناطق ببالدنا خسائر 

كربى، سواء على مستوى اؼبنتوجات الفالحية واؼبساكن والبنيات 
ب مثال تضررت اؼبنتوجات الفالحية الشتوية التحتية، ففي منطقة الغر

بشكل كبَت، بل أن أغلب الفالحُت ضاعت مزروعاهتم، ودل يتمكنوا من 
خالل إمكانية اؼبزروعات الربيعية من إنقاذ السنة الفالحية لكون اؼبياه 

غمرت مساحات شاسعة مع استمرار وجود برك مائية، فبا يصعب إقباز 
وىذا يطرح ضرورة إهباد صياغة ؼبساعدة  الزراعات اعبديدة والبديلة،

. الفالحُت لتعويضهم عن اػبسائر اليت تكبدوىا
نسائل معاليكم عن التدابَت اليت ازبذهتا الوزارة ؼبعاعبة ـبلفات 

األمطار الغزيرة والفيضانات اليت عرفتها بالدنا خالل فصل الشتاء اؼباضي 
د من آثار الفيضانات يف ؾبال الفالحة؟ وما ىي إسًتاذبية اغبكومة للح

والربد؟  
. وشكرا السيد الرئيس

 
 :السيد رئيس الجلسة

شكرا السيد اؼبستشار احملًتم، السؤال الرابع موضوعو حصيلة اؼبوسم 
. تفضل... الفالحي اغبارل



 

5 
 

 :المستشار السيد حكيم بن شماش
السيد الرئيس، أنا تعمدت منطلبش نقطة نظام إال يف ىذه اللحظة 

غادي تعطيو فيها الكلمة لفريق األصالة واؼبعاصرة، بعد بالذات اللي 
قليل وكيف ما ىو معتاد منذ سنوات ستقومون بتالوة أظباء الئحة طويلة 
من السادة اؼبستشارين، بعضهم حاضر وبعضهم اآلخر غائب، كبن نعترب 

أن ىذا مظهر من مظاىر العبث والالمعقول يف ىذه اؼبؤسسة، كيف 
يع الكثَت والكثَت من الوقت يف تالوة الئحة من نسمح ألنفسنا بأن نض

أظباء السادة اؼبستشارين ومعظمهم أو نصفهم غائب؟ 
ولذلك كبن عندنا رجاء وعندنا طلب، نطلب من السادة اؼبستشارين 
احملًتمُت أن يتضامنوا مع فريق األصالة واؼبعاصرة، ولبرج بقرار وىو الكف 

ال نريد أن نعطي صورة سلبية للرأي عن تالوة أظباء السادة اؼبستشارين، 
العام الوطٍت، كيف نسمح ألنفسنا بأن نتلو أظباء سادة مستشارين كاين 

غَت الكراسي الفارغة، الكثَت منهم ما حاضرش، إذا بغاو السادة 
اؼبستشارين يتضامنوا معنا يف ىذا الطلب، كبن نعفيكم، إذل مبغاوش 

ئحة أظباء السادة اؼبستشارين يتضامنوا معنا، كبن نعفيكم من تالوة ال
ديال فريق األصالة واؼبعاصر، وملي تبغيو تعطيو الكلمة لفريق األصالة 

واؼبعاصرة، رجاء قولوا الكلمة لفريق األصالة واؼبعاصرة، واحنا عارفُت يف 
. إطار توزيع اؼبهام ؼبن نعطيو الكلمة، وشكرا

 :السيد رئيس الجلسة
. شكرا، تفضل السي الراضي

: ار السيد إدريس الراضيالمستش
. شكرا السيد الرئيس

ىذا اؼبوضوع أثَت يف ندوة الرؤساء، وحبضور السيد الوزير اؼبكلف 
بالعالقات مع الربؼبان، وكان ىذا اؼبوضوع عليو إصباع ديال صبيع رؤساء 
الفرق، على أساس يف اؼبستقبل غادي مبشيو يف ىذا الطرح على أساس 

عة ديال اإلخوان، باش إذل ما حضر ىذا يكون إسم ديال الرئيس وأرب
.  ينوب عليو اآلخر، إذن ىذه اؼبسالة حسمنا فيها

. وشكرا السيد الرئيس
 :السيد رئيس الجلسة

. شكرا، تفضلي السيدة الرئيسة
 :المستشارة السيدة زبيدة بوعياد

. شكرا السيد الرئيس
. السادة الوزراء

أخيت، إخواين، 
اؼبوضوع نوقش على مستوى ندوة  أؤكد للمرة الثانية بأنو ىذا

الرؤساء، ولقد سبق أن ناقشنا كذلك ىذا اؼبوضوع، وتقرر يف ندوة 
الرؤساء حبضور السيد الوزير اؼبكلف بالعالقات مع الربؼبان، وقررنا أن 
تكون على أكثر تقدير، أكثر عدد ىو طبسة حىت أربعة، وبالتارل ىذا 

اؼبراسلة من طرف الفرق سبت قرار لندوة الرؤساء، لكن ما وقع ىو أنو 
البارحة قبل ازباذ ىذا القرار، وبالتارل ىذا القرار اتفقنا عليو، ال فائدة 

. للرجوع إذل أشياء أخرى
 : السيد رئيس الجلسة

. شكرا، تفضل
 :المستشار السيد حكيم بن شماش

حجة إضافية، السيد الرئيس، إذا كانت ندوة الرؤساء اجتمعت 
اؼبهزلة ديال ساعة الوقت كتضيع يف تالوة األظباء وقررت توضع حد ؽبذه 

اللي العدد منها ما كايناش، احنا كنقولو ىذا شيء إهبايب، ولكن احنا 
 4بغينا مبشيو أبعد من ذلك، احنا نعفيكم من تالوة األظباء، ما بغينا ال 

. 5و ال 
 :السيد رئيس الجلسة

ء، وقررنا على إذل اظبحتو، االجتماع كان البارح ديال ندوة الرؤسا
أساس األسبوع اؼبقبل، ألن كانوا امشاو األسئلة، وكانوا امشاو األظباء 
وكلشي كان مشى، إذن أنا بالنسبة رل إذا كان السيد رئيس األصالة 

. واؼبعاصرة وببذ عدم تالوة األظباء، فلو ذلك، ماشي إشكال
إذن السؤال الرابع موضوعو حصيلة اؼبوسم الفالحي اغبارل 

اءات اؼبتخذة للحد من آثار الفيضانات وموجة الربد، تفضل فريق واإلجر
. األصالة واؼبعاصرة

 :المستشار السيد الحفيظ أحتيت
. شكرا السيد الرئيس

نعلم، السيد الوزير احملًتم، أن انطالق اؼبوسم الفالحي اغبارل قد 
صادفو العديد من الصعوبات واؼبشاكل، واليت ذبلت يف االرتفاع اؼبهول 

الذي عرفتو أشبنة البذور واألظبدة، باإلضافة إذل تأخر ىطول األمطار وما 
ملية عقبها من نتائج سلبية على العديد من الفالحُت، الذين قاموا بع

اغبرث، مرورا باألمطار الطوفانية اليت عرفتها العديد من اؼبناطق، واليت 
خلفت ىي األخرى العديد من األضرار اليت يصعب ذباوزىا، وانتهاء 
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دبوجة الربد والعواصف الرعدية القوية، واليت نبت ىي األخرى ؾبموعة من 
. اؼبناطق وعلى رأسها إقليم اغباجب وإفران

ذا أضفنا إذل كل ىذه اؼبعطيات تداعيات األزمة السيد الوزير، إ
االقتصادية العاؼبية وما أعقبها من انكماش للسوق العاؼبي، والبفاض 
اإلقبال على اؼبنتوجات الفالحية، فإننا نسائلكم عن حصيلة اؼبوسم 

الفالحي اغبارل، واإلجراءات اليت ازبذهتا الوزارة للنهوض هبذا القطاع 
لبية اليت أضحى يعيشها العديد من الفالحُت، األمر وذباوز اؼبخلفات الس

الذي انعكس سلبا على أشبنة اؼبواد األولية واغباجيات الضرورية 
. للمواطنُت

 :السيد رئيس الجلسة
. شكرا السيد اؼبستشار احملًتم

السؤال اػبامس واألخَت يف اؼبوضوع، يتمحور حول إجراءات مواجهة 
آثار الفيضانات، للمستشارين احملًتمُت السادة، إدريس الراضي، عبد 

اجمليد اؼبهاشي، عادل اؼبعطي، غبسن نبيو، الغازي الغراربة، عمر اعبزورل، 
، البشَت أىل اضباد، عبد اغبميد أبرشان، ؿبمد تاضومانت، اؼبهدي زركو

ؿبمود اغبسايٍت، ؿبمد برطٍت، سالمة حفيظي، اغبو اؼبربوح، ؿبمد اؼبفيد، 
.  العلمي التازي، عبد القادر سالمة، ؿبمد عبو

. تفضل السيد اؼبستشار احملًتم
 :المستشار السيد إدريس الراضي

السيد الرئيس، ما غاديش يكون عندي التعقيب، وؽبذا ذاك اغبق 
اشوية يف الوقت، حاول اشوية تتساىل  ديارل يف التعقيب إذل زدت شي

. معي، إذل زدت، إذل ما زدشاي راه الدنيا ىانية، شكرا السيد الرئيس
بٍت وبسن عرفت الفيضانات السنة اللي -الشراردة-جهة الغرب

دازت، والفيضانات اللي دازت أنو اؼبنطقة ضرهبا الفيضان مرة واحدة، 
ذل، وتنشكرو السيد وزير ىاذ العام ىذا الفيضانات ضربت اؼبرة األو

الفالحة أنو يف اؼبرة األوذل كان زار اؼبنطقة ودار سياسة القرب، واعطانا 
اإلجراءات اؼبتخذة من طرف اغبكومة، ولكن من بعد اؼبنطقة عاودىا 

مرات واؼبنطقة تيضرهبا  3الفيضان وعاود عاودىا الفيضان، إذن 
.  الفيضان

ىاذ اػبسائر يبكن رل نقول فكانت خسائر كبَتة، السيد الرئيس، و
لك كاين اؼبنازل اكثار اللي طاحوا، كاين ؿباصيل زراعية كثَتة اللي 

ألف ىكتار، احنا  70امشات، تقدر، ولو الوزارة مثال تتقول لك 
ألف ىكتار، والسنة اللي فايتة، وسبقنا قلناىا للسيد وزير  150تنقولو 

لف ىكتار، وىذا إشكال أ 12الفالحة أنو القرض الفالحي يّلو قال لنا 
. كان مطروح

ووزارة التجهيز كاين واحد اجملموعة ديال الطرق اللي ىي عاود ثاين  
ضاعت، ولكن اؼبشكل، السيد الرئيس، فُت مطروح؟ احنا تنشكرو 
السيد وزير الفالحة اللي دار سياسة القرب، وتنشكرو السيد اؼبدير 

تدوز واحد العملية  اعبهوي لالستثمار الفالحي اللي حرس على أساس
، وذاك الشي ديال الذرة، (l’engrais)اآلن ديال ذاك الشي ديال 

. وذاك الشي ديال الشعَت، يف واحد الشكل اللي نقولو شيئا ما مزيان
اللي كاين، السيد الرئيس، ىو خص نكونو موضوعيُت، طلبنا 

اشحال ىذا باش يتخلق صندوق ديال الكوارث الطبيعية، وعاد جات 
ومة مؤخرا وخقاتو، وىذه من اؼبطالب ديالنا، يلَّو األسبوع الفارط اغبك

عاد اغبكومة اجتمعت خلقت ىاذ الصندوق ىذا، أش تيوقع ملي تتوقع 
كارثة طبيعية؟ كل وزير تيحيد من ذاك اؼبشاريع اللي عندو تينقص منها 
وتيعطي عبهة أخرى، راه غَت معقول ىاذ اؼبسائل ىاذي كلها، إذن ذاك 

. مج كلها اللي كانت تتعطى وتيعطوىا بعض الوزراء متيلتزموش هباالربا
اآلن احنا آش تنطلبو، تنطلبو مثال من وزير التجهيز وبضر معنا يف 

اؼبنطقة، وزير التعمَت وبضر معنا يف اؼبنطقة يدير سياسة القرب، وزيرة 
الصحة ربضر معنا تدير سياسة القرب، وزير الداخلية كذلك وبضر معنا، 

سيد وزير الفالحة وبضر معنا، عالش؟ باش يسمعوا اؽبموم ديال وال
اؼبمثلُت ديال السكان، وعالش تنقول ىاذ الكالم السيد الرئيس؟ ألنو 

اؼبرة الفايتة ملي ضربنا حنايا الفيضان آش وقع لنا؟ جا وزير التعمَت دار 
بعض اإلجراءات، ىاذ اإلجراءات اللي دار أشنو فيها؟ فيها غاذي يعطيو 

ألف فرنك لذاك الناس اللي طاحوا ؽبم البيوت، دياؽبم ملي  750
تدارت ىاذ العملية يّلو بٌت ذاك الطابلة، ولكن مكملش، عاود دار ذاك 

. الشي ديال القصدير
 
 

 :السيد رئيس الجلسة
دقيقة،  15أسئلة يف  5إذن نعطي الكلمة للسيد الوزير لإلجابة عن 

. ويتفضل للمنصة، تفضل السيد الوزير
 :السيد عزيز أخنوش، وزير الفالحة والصيد البحري

السيد الرئيس احملًتم،  
السيدات والسادة اؼبستشارين احملًتمُت، 
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عرف اؼبوسم الفالحي يف بعض األحيان تساقطات مطرية استثنائية 
وعواصف رعدية مصحوبة بالربد تسببت يف خسائر متفاوتة بعدة مناطق 

يبكن إصبال أىم اػبسائر اللي نبت  باؼبملكة، فبالنسبة للفيضانات
ألف ىكتار من األراضي  168القطاع الفالحي، حيث غمر حوارل 

ألف ىكتار يف الغرب، إتالف التجهيزات  135الفالحية باؼبياه، منها 
اؽبيدروفالحية واؼبسالك، واقبراف جنبات الوديان، وتوحل قنوات صرف 

. اؼبياه
الربد، اللي نبت باػبصوص بالنسبة للعواصف الرعدية اؼبصحوبة ب

منطقيت اػبميسات وسايس، يبكن إصبال أىم اػبسائر يف تدىور حوارل 
.  ألف ىكتار من اغببوب واألشجار اؼبثمرة 30

كيف تعاملت اغبكومة مع ىذه الوضعية؟ 
أوال هبب أن نذكر، وكما قال السيد اؼبستشار احملًتم، أنو زرنا اؼبناطق 

الحي بشكل كبَت للتواصل مع اؼبنتجُت اللي تضرر فيها اإلنتاج الف
، منطقة ماسة السفلى اليت 2010واؼبنتخبُت، الغرب بتاريخ فاتح فرباير 

تعتمد بشكل حصري على إنتاج اغبليب، منطقيت اػبميسات وسايس، 
دبكناس بالغرف الفالحية  2010أبريل  23حيث التقيت يوم اعبمعة 

أكادير على اػبسائر اليت  اؼبعنية، كما أذكر أنو وقفت شخصيا دبيناء
عرفها أصحاب قوارب الصيد البحري؛ 

ثانيا، وضع برامج استعجالية للمناطق األكثر تضررا، إذن الغرب 
وماسة ومنطقيت اػبميسات وسايس، ؼبساعدة الفالحُت على اغبفاظ 
على نشاط تربية اؼباشية، وكذا ؼبعاودة نشاطهم الزراعي عرب عمليات 

ضائعة؛ استبدال الزراعات ال
ثالثا، وضع برامج لًتميم التجهيزات اؽبيدروفالحية اؼبتضررة، والعمل 

.  على اإلسراع بتنقية شبكة الري بالغرب
جرافة لفك  20فعلى مستوى التدخالت االستعجالية، كان كراء 

ألف  32ألف قنطار من الشعَت باجملان لفائدة  58العزلة، توزيع 
ألف من  13ن األغنام، ورأس م 600ألف و 85مستفيد، وتلقيح 
. رأس من األبقار

أما على مستوى الزراعات البديلة، نذكر بأن اؼبساحة اؼبغمورة 
ألف ىكتار ضائعة، اللي ىي  110ألف ىكتار،  135وصلت إذل 

ألف ىكتار والزراعات السكرية  13فيها اغببوب والكأل، فيها 
يف البحَت ألف ىكتار تتم زراعتها باػبضروات  25واػبضروات، فيها 

.  والطماطم الصناعية

ألف ىكتار، تقرر دعم البذور بنسبة  85إذن اؼبساحة اؼبتبقية ىي 
ألف من نوارة  50، موزعة ما بُت %60، واألظبدة بنسبة 90%

. آالف من األرز 5ألف من الذرة و 30الشمس، و
ويف ىذا اإلطار، مت وضع الربنامج واؼبعايَت وحصر لوائح اؼبتضررين 

من طرف عبنة مشًتكة، تضم اؼبمثلُت عن السلطة احمللية، اؼبكتب 
.  اعبهوي، والغرفة الفالحية جبهة الغرب

قنطار من  1912توزيع  2010ماي  14وقد مت إذل حدود 
بذور  قنطار من 8156فالح،  2300بذور نوارة الشمس لفائدة 

. قنطار من األظبدة اؼبدعمة 80900فالح، و 8000الذرة لفائدة 
بالنسبة لزراعة األرز، ستنطلق العملية خالل األسبوع اغبارل، وذبدر 

اإلشارة إذل أنو مت تسجيل بعض اإلكراىات خبصوص زراعة نوارة الشمس 
درجة نتيجة أوال الستمرار ركود اؼبياه بالضيعات، وثانيا االرتفاع اؼبهول ل

اغبرارة خالل النصف األول لشهر أبريل، وكاين انقطاع مرحلي يف تزويد 
النقط ديال البيع بالبذور نظرا لصعوبة إفراغ الباخرة بسبب الرياح القوية 

اؼبسجلة دبيناء طنجة، وؼبواجهة ىذا االنقطاع، ولتلبية طلب صبيع 
اؼبساحة  الفالحة، مت االعتماد على معيار اؼبساحة اؼبمكن دعمها حسب

. الضائعة
ىذه اإلكراىات أدت إذل عزوف الفالحُت عن الزراعة ديال نوارة  

الشمس باؼبناطق البورية، وارتفاع الطلب على زراعة الذرة، لذا مت تقليص 
ألف ىكتار وتعويضو دبساحة إضافية  20برنامج نوار الشمس إذل 

ألف  40ألف ىكتار إذل  30لزراعة الذرة، اليت انتقل برناؾبها من 
ىكتار، ويف ىذا اإلطار مت كذلك اعتماد معيار اؼبساحة اؼبمكن دعمها 

ألف ىكتار حىت يتمكن اعبميع  40بالنسبة للمساحة الضائعة لزراعة 
. من االستفادة

ويبكن أن نتساءل ؼباذا ىذا التحديد؟ 
ألف ىكتار من الذرة يبثل ثلث اؼبساحة اؼبسقية  40أوال، ألن 

. ى، كما أنو يبكن زارعة الذرة باؼبناطق البوريةبالغرب، وىو حد أقص
ألف ىكتار من الذرة، يبكن أن يؤدي إذل  40ثانيا، زراعة أكثر من 

وفرة اإلنتاج، وبالتارل إذل البفاض أسعار السوق، وغادي تضر ىنا 
. الفالح

ألف ىكتار، مت ويتم استبداؽبا من أصل  65إذن سيكون لدينا 
ألف  40اخذات عليو التعهد اغبكومة، ألف ىكتار اللي  85برنامج 
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ألف ىكتار  5ألف ىكتار من نوارة الشمس و 20ىكتار ديال الذرة و
.  ديال األرز

بالنسبة لفالحي اؼبناطق البورية الذين دل يستفيدوا من برنامج زراعة 
ألف ىكتار اليوم  20نوارة الشمس دبنطقة الغرب، واللي بقت فيهم 

اس وىاذ الفالحة يبكنهم االقتناء ديال اللي ما استافدوش، ىاذ الن
الستعماؽبا عند الدخول الفالحي اؼبقبل،  %60األظبدة اؼبدعمة ب 

. وقد سبت ربديد ثالثة ديال القنطار لكل ىكتار
بالنسبة لًتميم اؼبنشآت اؽبيدروفالحية، تتواصل األشغال بالنسبة 

كلم، ومت الشروع كذلك يف  1022اللي كيهم  2009للربنامج ديال 
كلم على أن يتم  400على طول  2010تنفيذ الشطر األورل ديال 

 2011، أما برنامج 2010اإلقباز ديال الشطر الثاين ابتداء من يونيو
كلم، فالدراسة ديالو الطبوغرافية جاىزة يف  750 اللي غادي يبتد على

، وأود أن أخرب السادة اؼبستشارين أنٍت سأقوم بزيارة 2010أكتوبر
.  ؼبنطقة الغرب يف القريب العاجل إن شاء اهلل للوقوف على تقدم اإلقباز

وخبصوص منطقة سوس ماسة، مت إبرام اتفاقية مع التعاونية الفالحية 
ألف درىم  660مليون و 14مج خصص لو مبلغ لتنفيذ برنا" كوباك"

 200العجالت اغبامل،  111كيتمحور حول اقتناء وتوزيع ديال 
طن من أعالف اؼباشية لتغطية  3805نعجة من الساللة احمللية، توزيع 

قنطار من البذور الكلئية  125أشهر، واقتناء  3حاجيات القطيع ؼبدة 
الذرة الكلئية، وسيتم  ىكتار من 100ىكتار من الفصة،  400لزرع 

.  توزيع ىاذ البدور وتلقيح اؼباشية ضد الطفيليات الداخلية واػبارجية
طن من التنب،  1356طن، و 3200وغبد اآلن مت توزيع حوارل 

اجملًتات الصغَتة،  رأس من 1103ألف رأس من األبقار و 26وتلقيح 
م القليلة اؼبقبلة، وسيتم بالشروع يف توزيع اؼبواشي والبذور الكلئية يف األيا

. ىذا فيما ىبص ماسة السفلى
بالنسبة ؼبنطقيت اػبميسات وسايس، مباشرة بعد اجتماع الفاعلُت يوم 

دبكناس، عملت مصاحل وزارة الفالحة ووزارة  2010أبريل 23اعبمعة 
اؼبالية بشراكة مع اؼبؤسسات اؼبعنية على إقباز برنامج للتخفيف من آثار 

:  دية اؼبصحوبة بالربد، يتمحور حولتساقطات العواصف الرع
دعم قيمة االلبراط يف نظام التأمُت الذي سبنحو الشركات  -

اؼبتخصصة يف ىذا اجملال، وكذا تسهيل اؼبساطر؛  
إرساء دعم لتحفيز الفالحُت على ذبهيز ضيعاهتم بالشباك الواقية من 

؛ %40الربد ب 

صوائر وبدون إعادة جدولة مديونية الفالحُت اؼبتضررين بدون  -
.  فوائد

وكذلك من جهة أخرى كبن نعمل على إعادة النظر يف تشغيل 
ؿبطة  91منظومة اإلنذار واحملطات اؼبضادة للربد، اليت تتكون حاليا من 

. باؼبناطق األكثر عرضة
أما خبصوص اؼبناطق األخرى، قد نبت األضرار اؼبسجلة على 

التقديرات األولية،  اػبصوص إتالف التجهيزات اؽبيدروفالحية، وحسب
مليون ديال الدرىم،  366تقدر التكلفة اإلصبالية للخسائر حبوارل 

. وسيتم التدخل الستصالح ىذه األضرار حسب األوليات
وأخَتا خبصوص تقييم اؼبوسم الفالحي، كانت للظروف اؼبناخية، 

بالرغم من األضرار اليت خلفتها واللي تطرقت ؽبا، آثار إهبابية على مبو 
زراعات اػبريفية واألشجار اؼبثمرة يف ظروف مالئمة، وربسُت كذلك ال

مستوى حقينة السدود والفرشة اؼبائية، واقتصاد مصاريف الري والطاقة، 
والرفع من اؼبوفورات الكلئية واؼباشية، واإلجراءات اؼبتخذة من قبل الدولة 

وارل ح)لتوطيد مكتسبات اؼبوسم الفارط، وخاصة من خالل توفَت البذور 
، والرفع من الدعم اؼبوجو ؽبا، كاين كذلك (ألف قنطار 200مليون و

اجملهودات اعببارة اليت بذؽبا الفالحون، والذين سبكنوا، رغم تأخر األمطار 
. مليون ىكتار من اغببوب 4,8يف بداية اؼبوسم، من زرع حوارل 

جل اؼبؤشرات تبشر بتحقيق نتائج مرضية على مستوى اإلنتاج النبايت 
 38واغبيواين، فمن اؼبرتقب أن يصل اإلنتاج من اغببوب الرئيسية إذل 

مليون  25من القمح الصلب، و 17مليون قنطار من القمح الطري، و
 %10قنطار من الشعَت، وغادي يرتفع إنتاج اغبوامض والبواكر حبوارل 

على التوارل، وغادي يرتفع اإلنتاج ديال اللحوم اغبمراء حبوارل  %7و
، وسيتجاوز حجم اإلنتاج من %19غبوم البيضاء ب ، وال1%

  .مليار ديال اللًت 2اغبليب 

. وشكرا
 :السيد رئيس الجلسة

شكرا للسيد الوزير، إذن التعقيب على جواب السيد الوزير، الكلمة 
. للفريق اغبركي، تفضل السيد اؼبستشار احملًتم، السيد سعيد التدالوي

 :المستشار السيد سعيد التدالوي
.  بسم اهلل الرضبن الرحيم

شكرا للسيد الوزير على األجوبة ديالكم، ويف اغبقيقة احنا ىنا باش 
كنساعدو اغبكومة يف إطار اؼبراقبة ديالنا نساعد اغبكومة، واحنا ال 
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نشك فيما جئتم بو ويف النزاىة ديالكم ويف العمل ديالكم كشخص، 
يق اغبركي عقد لكن مع كامل األسف يف بداية الفيضانات طلب الفر

عبنة الفالحة باش نتفاداو واحد العدد ديال اؼبشاكل ألن قال لك ما 
.  كتبكي غَت اؼبخبوطة

احنا فالحة وكنعرفو ما يقع يف الدعم، كنا نتمٌت ىاذ األظبدة اللي 
اعطيتينا، السيد الوزير، أنا غنتكلم على الفيضانات ىي األوذل ومن بعد 

دخلو للموسم الفالحي، كنا نتمٌت أن على الدعم اللي جا فيها عاد ن
ذيك اللجنة تعطيوىا اىتمام وذبيو وربضروا معنا، الش؟ غَت راه احنا 
دوزنا ذبارب، دوزنا فيضانات ودوزنا واحد العدد ديال اؼبشاكل، على 

األقل ذاك الدعم تكون غَت ذاك الكيس فاش غادي ذبي ذيك األظبدة 
، يكون كيس أبيض ومكتوب ـبتلف على الكيس اللي موجود يف السوق

فيو ىذا دعم للغرب باش إذل جربناه يف شي منطقة أخرى نعاقبو ّماليو، 
وأنا كنطلب منك تفتح حبث، ألنو أخَتا أخذمت قرارات وأىنئكم عليها يف 

الغرب، اعملتو على أنو اللي ما احرتش واجربتوه حارث ما تعطيوىش 
اذوك اللي اخذاو األظبدة، كاينة األسباب عالش؟ ولكن نشوفو ه

األظبدة وما حرثوا وما داروا حىت حاجة، خصنا كباسبوىم، ماشي ياخذ 
ويبشي ياخذ السلعة، احنا كنا ىاذ الشي ( l’office)البون من عند 

.  عالش بغيناك ذبي عندنا للجنة
من لفلوس ديال اؼبال العام،  %60عطييت فيها hاألكياس اللي 

اذيك اللي يف السوق باش إذل كانت يف كنا ابغيناىا تكون ـبتلفة على ه
منطقة أخرى باينة، آش جات تدير ىنا؟ كيمكن ذيك الساعة لألمن 
والدرك اؼبلكي وصبيع القوات تتدخل وتعرف وتدير حبث دياؽبا كيفاش 

ىاذ الكيس اسبق يف جهة أخرى من غَت ىاذ اعبهة، ما يبكنلوش يتداول 
. دعميف جهة أخرى إال الغرب، ىذا فيما ىبص ال

 4فيما ىبص اؼبوسم الفالحي، السيد الوزير، قلتو على أنو كاينة 
ألف ىكتار اللي ربرثت، واعطيتونا تقريبا اغبصيلة كتقولوا  800مليون و

مليون ما بُت القمح الطري والقمح الصلب، إذل حيدنا واحد  55
كنشوفو أن اؼبعدل  800مليون و 4اؼبليون ونص ديال الشعَت من ذيك 

التصريح اللي جيتو بو يف مكناس، التصريح ديالكم أنا نعطيك  ماشي ىو
. مثال بسيط غَت على مستوى الشاوية

عُت،  مّ جَج يف معرض مكناس، يف القناة الثانية قلتو على أنو عند ادلُمل 
 10آالف ىكتار، من بعد  10غادي تدوزوا، كان الربنامج كيتوقع 

األسباب ىكتار،  3000، واللي ربققت ىي 5000آالف طاح ل 
. دياؽبا معروفة ألنو التأطَت ما كانش واإلرشاد ما كانش يف ىذا اإلطار

 15ىكتار قلتو أنو ىاذوك الناس دياؽبا غيدوزوا من  3000ىاذ 
قنطار، اهلل ىبليك، السيد الوزير، عملوا شي عبنة وخرجوا  60قنطار إذل 

تشوفوا احنا كنتمناو أنكم زبرجوا و... ؼبنطقة الشاوية وغتشوفوا أنو
اغبصيلة، غتعرفوا أن ذاك الشي اللي قلتو راه مكينشاي منو ألنو غلطوكم 

.  الناس دياولكم السيد الوزير
: السيد رئيس الجلسة

. شكرا، الكلمة للفريق االستقالرل يف إطار التعقيب
 :المستشار السيد العربي سديد

. شكرا السيد الرئيس
نثمن اجملهودات اليت شكرا معارل الوزير على اإلجابة ديالكم، و

تقومون هبا على رأس ىذه الوزارة، كما نشكركم على الوقفة اليت قمتم هبا 
جبانب الفالحُت، وحضرمت حىت للمناطق ديال الكوارث، لكن معارل 

الوزير اليوم احنا باقُت تنالحظو أنو يف بعض اؼبناطق بعض القنوات مازال 
د الغرب، والزلنا كنشوفو عامرة بالًتاب، خصوصا يف مناطق أوالد اسعي

بأن بعض األحواض اؼبائية مازال ما وصلها اؼباء بسبب إتالف القنوات 
. بسبب الفيضانات دبناطق الكردان وأوالد تايبة

ىذا كلو وكنقولو، السيد الوزير، أنو جاء يف بعض خطاباتكم أنو 
نقطة سوداء اللي كتنسبب فيها اػبسائر بالنسبة  440كتواجد واحد 

انات، كنتساءلو على اؼبصَت دياؽبا فُت وصلت؟ واش ما يبكنش أن للفيض
ىاذ اؼبناطق السوداء ناخذوىا كعمل ونصلحوىا ونوجدوىا لألعوام اعباية 

باش ما يوقعش لنا ىاد الفيضانات؟  
نتساءل ثانيا، معارل الوزير، أنو بالنسبة ؽباذ اؼبناطق اللي ىي وقعوا 

جدولة ديال القروض بالنسبة ؽباذ  فيها الكوارث أنو ما تكلمتوش على
. الناس اؼبتضررين

كاين ثاين أنو اللي كنقولو أنو ىاذ اإلعانات، حقيقة، أنو احظات 
بعض اؼبناطق، وكنطلبو بأنو بعض اؼبناطق حىت ىي تشملها ىاد 

اإلعانات، وخصوصا الناس اللي طاحوا ؽبم الديور دياؽبم يف بعض 
. لغرباؼبناطق كأوالد داحو والكردان وا

يف األخَت، معارل الوزير، مرة أخرى كنشكروكم، وكنتمناو أنو تقولوا 
لنا ذاك الثمن اؼبرجعي للقمح ديال ىاذ السنة، ال بالنسبة لقمح 

.  االستهالك، وال بالنسبة للقمح اؼبوجو للبذور
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. وشكرا
: السيد رئيس الجلسة

اكي، تفضل شكرا السيد اؼبستشار احملًتم، الكلمة لفريق التحالف االشًت
. السي أعمو

: المستشار السيد عبد اللطيف أعمو
. شكرا السيد الرئيس

السادة الوزراء،  
السادة اؼبستشارون، 

السيدات اؼبستشارات، 
السيد الوزير، 

بدون شك على أن األمطار اليت عرفتها البالد والعواصف 
اجملاالت والفيضانات اؼبًتتبة عنها مشلت صبيع اجملاالت أو كثَت من 

اغبضرية والقروية، ومشلت حىت البحر، فتضاعفت وكثرت اػبسائر، وأن 
الشعب اؼبغريب بكاملو تعبأ وعرب من جديد عن تضامنو من أجل مواجهة 

ـباطر ىذه العواصف، كما أن اغبكومة ىي أيضا كانت يف مقدمة 
يف اؼبعبئُت، والبد أن نذكر بالدور اؽبام الذي قامت بو السلطات احمللية 

كل اؼبناطق اليت مشلتها ىذه العواصف، وباؼبناسبة البد أن نًتحم على 
. أرواح الضحايا ؽبذه العواصف

السيد الوزير، من الطبيعي وأنكم يف مقدمة من واجهوا ىاتو 
العواصف أن تبادروا إذل تقدمي عدد كبَت من اؼببادرات يف ؾبال اغبد من 

براكماتيكية كبَتة من خالل آثار ىذه الكوارث من نظرة ذكية، تشملها 
اإلسراع إذل إقباز إصالحات ىيدرومائية، وكذلك مضاعفة الدعم، 

وإدخال عدد من اغبلول داخل الربنامج اؼبهيأة يف إطار برناؾبكم العام 
. حىت ال تتم اػبلخلة

الذي يهمٍت، السيد الوزير، ماذا قمتم بو فيما يتعلق باؼبعاعبة 
ن اغبكومة بأن تصرح بأهنا منكوبة، يف اإلنسانية يف الغرب تطالب م

اعبهات األخرى كسايس واػبميسات وسوس نفس الشيء، ماذا يعٍت 
اعتبار التصريح دبنكوبية اؼبناطق، ليس إغالقها بل النظر إذل دور اإلنسان 
والتعاطف معو، من خالل تقدمي اإلعانات الكافية حىت ال يزيد من فقد 

متم، واليت يف علمنا أهنا بقيت غَت اآلمال، ما ىي اإلعانات اليت قد
كافية؟ كذلك تعٍت تضعيف التأمُت وتفعيلو منذ مدة، أشَت إذل ىذا قبل 

من خالل تذكَت اغبكومة يف تسريع آليات إعداد صندوق مواجهة 
.  الكوارث

ثالثا، فيما يتعلق بإعفاء الفالحُت والتعامل معهم بشكل مالئم، 
إعادة جدولة، ظبعنا سابقا أن القرض إعفاء يعٍت ذبميد الفوائد، يعٍت 

. الفالحي يتحرك إلعداد مساطر اؼبتابعة
وأخَتا أن األمر ال يهمكم بل وزارات أخرى يهمها األمر، ونظن 

.  على أن ورش إصالح السدود والتهيؤ للموسم القادم مهم
. وشكرا

 :السيد رئيس الجلسة
قيب على جواب شكرا، الكلمة لفريق األصالة واؼبعاصرة يف إطار التع

. السيد الوزير، تفضل السي الكور
 :المستشار السيد أحمد الكور

. شكرا السيد الرئيس
السيد الوزير، 

كنسجلو بطبيعة اغبال ؾبموعة ديال اؼبعطيات واإلجراءات اللي 
قمتم هبا واللي غادي تقوموا هبا، أوال ما غاديش ندخل يف ىذه 

االلتزامات، واحنا غادي ننتظرو اإلجراءات اللي كنتمٌت ىو الوفاء هبذه 
بطبيعة اغبال تفيعل ىذه اإلجراءات اللي صرحتو هبا أمام السيدات 

. والسادة اؼبستشارين
السيد الوزير، أنا غادي نتكلم على جوج نقط، وغادي نركز على 

النقطة األوذل وىي بطبيعة اغبال الوقاية ألنو راه ما يبكنش ىذه اغبكومة 
ويض صبيع اؼبتضررين من جراء ىذه الكوارث تغلب على معاعبة وتع

الطبيعية، وؽبذا اللي كتهملوه، السيد الوزير، ىو الوقاية، حبيث أنا نقول 
لك بأن ما غنتكلمشاي، إذل ابغينا نتكلمو على الوقاية أنا معرفتشاي 
أشنو ىي اإلسًتاتيجية ديالكم للحد من ىاذ الفيضانات اللي عرفتها 

 وبسن؟  بٍت-الشراردة-جهة الغرب
تنظن أنو أوال ماشي غَت الفالح اللي ضاع حىت اؼبنشآت اغبكومية، 
اؼبنشآت ديال الدولة حىت ىي ضاعت، بغيت نركز على الوقاية ألنو مع 

األسف ما عندناش الوقت، وأنتم كتعرفوا اؼبوضوع فيو بزاف ما يتقال 
وىو أوال  بصفة اؼبغاربة كلهم فالحة، كاين الوقاية اللي غادي نركز عليها،

شرتو يف اعبواب ديالكم للمدافع اؼبضادة للرعد، ىاذ القنابل اؼبضادة 
مدفع مضاد  91للرعد قلتو بأن غادي توضعوا رىن إشارة ىاذ اؼبناطق 

للرعد، أنا غادي نعطيكم واحد التوضيح فيما ىبص التجربة اللي 
ىة كنعيشوىا يف جهة مكناس تافياللت، وكنشكركم على الزيارة ؽبذه اجل

مدفع حىت واحد من ىاذ  16مدفع،  16اللي أنتمي إليها، احنا عندنا 



 

11 
 

اؼبدافع متديكلونشا يف ذاك الوقت اللي جات ذاك الكارثة، ؽبذا البد 
مدفع حىت واحد  16متفكروا يف ىاذ اعبانب ىذا، جانب مهم 

. متديكلونشا ىاذي واحدة
ؼبناطق، مدفع اللي غادي توضعوا رىن إشارة ىاذ ا 91ثانيا، ىاد 

شكون اللي غادي يشرف عليها؟ شكون اللي غادي يصينها؟ شكون 
غادي يصلحها؟ شكون غادي يستعملها؟ إذل آخره، ىذا أمر ماشي 

 .ساىل

، الدعم ديال %40السيد الوزير، تكلمتو على الدعم ديال 
مكافيش، السيد الوزير، ىاذي فالحة عصرية متطورة، اؽبكتار  40%

ألف درىم، وانتم تتعرفوا ىاذ الشي، السيد  140يساوي على األقل 
  .مليون 8دياؽبا  %50أو  40الوزير، وؽبذا 

. شكرا السيد الرئيس
 :السيد رئيس الجلسة

. شكرا، السي الراضي تفضل
 :المستشار السيد إدريس الراضي

. شكرا السيد الرئيس
شكرا السيد الوزير، تنطلبو منك اهلل يكثر اػبَت ديالك، تنطلبو من 

بٍت وبسن -الشراردة-الوزراء اؼبعنيُت أهنم هبيو يزوروا اعبهة ديال الغرب
عالش؟ ألن احنا دابا ملي تنشوفو اػبسائر بالنسبة للمحاصيل الزراعية 

، مليار 60مليار، الطرق  90احنا تنقولو عندنا واحد اػبصاص ديال 
اؼباليَت، ىذا يبكن رل نقول لك من اؼبصاحل  10يّلو السيد الوزير اعطانا 

.  مليار 50ديالو اللي اعطاونا ىاذ الرقم ىذا، إذن خاصانا 
ىكتار على  45( العمران)التعمَت أشنو وقع لنا؟ اعطات الدولة 

العام الفايت على أساس يبشيو ؽبا ذاك الناس اؼبتضررين من الفيضانات، 
د اعطات واحد اجملموعة ديال البقع وبدات تبيع العمران من بع

 2000درىم للمًت، يف حُت أنو احنا عندنا اؼبًتو تيتباع ب 5000ب
درىم، فهاد اؼبسائل كلها فُت غادي نتطرقو ؽبا، غادي نتطرقو ؽبا يف عُت 

. اؼبكان أي يف اعبهة
الوزارة اهلل يكثر خَتكم أنك ىاذ  ،السيد الوزير ،وؽبذا تنطلبو منك

ىاذو باش تكون العملية ناجحة أهنم خصهم هبيو يزوروا اؼبناطق يف عُت 
اؼبكان، وانتما قلتو زرتو اشحال من منطقة، يعطيونا نبا فُت امشاو، 

ابقاو ىنا يف الرباط راه حرام، وؽبذا خصهم يزوروا اؼبناطق ويديروا سياسة 

سياسة القرب،  القرب، ألن سيدنا تيدير سياسة القرب، ابغاىم يديروا
.  عالش؟ باش العمليات ينجحوا ألن ىاذي راه فلوس ديال الدولة تتضيع
باهلل عليك، السيد الوزير، ملي تنقول لك أنا تعطات مليون ونصف 

للبيت باش يتعمل، وما تعملوا بيوت ومنجحاتش العملية، ىاذ العام 
فحة، عندنا اؼبساعدة، عندنا اؼبكرن، عندنا اػبنيشات، عندنا الصفا

عندنا سيدي سليمان، كلهم فيهم مشاكل، ولكن هبيو ىاذ الوزارة لعُت 
اؼبكان يشوفوىم السكان على أساس احنا تنمثلوا السكان، عالش 

تنمثلوىم؟ من أجل مصلحة الدولة، باش نأطروا اؼبوطنُت، ألن كانت 
ناضت عندنا الزوبعة واجتمعنا كربؼبانيُت، كرؤساء صباعات، على أساس 

دنو ونقولو راه الدولة دارت، ولكن هبيو ىاد الناس هبلسوا معنا أنو نو
.  لألرض ونعطيوىم أشياء اللي غادي تنجح

. شكرا السيد الرئيس
 :السيد رئيس الجلسة

 10شكرا السيد الرئيس، الكلمة للسيد الوزير للرد على التعقيبات يف 
. دقائق، تفضل للمنصة السيد الوزير

 :والصيد البحريالسيد وزير الفالحة 
. شكرا السيد الرئيس

أوال اللي يبكن رل نقول أنو بالنسبة ؽبذه اعببهات الكبَتة اللي كاينة، 
اللي وقعات ديال الفيضانات، ألنو ىذا موسم غَت عادي، أوال الشتاء 

كانت كثَتة، حبيث إذل كتذكروا السنة اللي كانت قبل، راه حنا ىاذ 
اتت، اللي كان فيها الشتا كثَت غَت السنة اللي ف %10السنة فتنا ب 

، ىاذي %93عادي، وتقريبا اؼبلء ديال السدود راه باقي اآلن يف 
.  أشياء إهبابية، ولكن يعٍت سنة اللي عرفات صبيع التحوالت

واللي يبكن رل نقول أنو رغم ىاذ اؼبشاكل وىاذ اعببهات اؼبتعددة راه 
اغبكومة قامت بواجبها، ومت ذبنيد اؼبصاحل ديال الوزارة، سواء اؼبركزية 
واعبهوية واإلقليمية واحمللية منذ الفيضانات األوذل، وذلك عرب زيارات 

والعمل على ميدانية يف ـبتلف اؼبناطق اؼبتضررة من أجل معاينة األضرار 
.  تلبية جل الطلبات

وأمام ضخامة اػبسائر وحالة الطوارئ كان من الضروري ربديد 
األولويات حسب األنبية ودرجة التضرر، على مستوى القطاع الفالحي 

سبت االستجابة ؼبعظم الطلبات، والنتائج اؼبيدانية جد ملموسة، فبا مكننا 
اع، واغبمد هلل احنا غادي من احملافظة على دينامية االستثمار يف القط

لبرجو للميدان وغادي نشوفو الغرب، وغادي نشوفو بأنو الغرب اخضر، 



 

12 
 

وبأنو الناس عملوا، اللي كيهمنا ىو ىذه الثقة اللي بُت اغبكومة وبُت 
كذلك الفالحة، ألنو ملي كنقولو أنو كاينة الكلمة، كنوفيو هبا، يبكن 

تطبيق، احنا متفقُت، احنا يكونوا إكراىات، ويبكن يكون مشاكل يف ال
هنار اللي خرجنا وقلنا كاين الدعم عرفنا بأنو ىاذوك الفالحُت يبكن 

ديالو وياخذىا ويبشي يبيعها، ألنو (  Les engrais)ياخذ ىذاك 
يفضل ياخذ الفلوس ولكن ىو غالط، ألنو لو استعمل ىاذوك الفلوس 

.  ة أحسنديالو يف الفالحة ديالو غادي ذبيب ليو نتيجة ومردودي
( Land Rover)ديال  10، وخرجنا (L’inspection)و خرجنا 

كيدورا يف سيدي قاسم ويف الناحية ديال القنيطرة باش  كنراقبو وكنحاربو 
قبل ما يوقع ذاك الشي، ولكن يظهر رل واإلخوان اللي غادي يبشيو معنا 

 يف الغرب، بأن اغبمد هلل العملية اللي ىي صعبة واللي ىي تعمالت يف
شهر ونصف راه عملية رغم ذلك عملية ناجحة ويف مستوى ديال 

. تطلبات ديال اغبكومة
احنا إذل اظبحتو إن الدعم والتدخل ديال الدولة كانوا ضروريُت، 
ولكن هبب ىاذ التدخالت ديال الدولة اللي كتجي كل سنة خصها 
مثل  تعترب استثنائية كذلك، ألن يف نظرنا هبب أن نتعامل مع اؼبمثلُت يف

: ىذه الظرفية على واجهتُت
األوذل، ىي تفعيل فعال صندوق الكوارث الطبيعية ليتدخل يف 

القضايا اليت ال يبكن معاعبتها إال من طرف الدولة؛ 
الواجهة الثانية، عرب العمل على عصرنة منتوجات التأمُت عبعل 

الشركات اؼبختصة تتدخل أكثر يف القطاع الفالحي، وكبن اآلن بصدد 
اد دراسة اليت ستنطلق إن شاء اهلل يف الشهر اؼبقبل على ىاذ الشيء إعد

ديال التأمُت ديال اؼبنتوجات الفالحية كلها، فُت يبكن لنا نعملوىا؟ يف 
أي جهة؟ وأشنو ىي اؼبواد اللي يبكن ؽبا؟ وكيف يبكن التدخل ديال 

الدولة؟ وكيف يبكن التدخل ديال الفالح؟  
صها تدخل يف واحد الظروف اللي ىي فهذه الظروف االستثنائية خ

عادية، اللي كيباشروىا شركات التأمُت، وكتباشرىا كذلك الدولة يف بعض 
. التدخالت اللي خصها تتدخل

ألف ىكتار اللي تكلمت عليها اللي ما  20بالنسبة ؽباذيك 
مشلهاش الربنامج ديال الزراعات البديلة، ىذه ىي اللي ابقات لنا ما 

ينا اغبل، واغبل ىو أنو ىاذ الناس اللي غادي يدخلوا يف توفقناش، راه لق
أكتوبر إن شاء اهلل وال يف سبتمرب يف اؼبوسم الفالحي دياؽبم، راه غادي 
ياخذوا فيها واحد الدعم، وىاد الدعم غادي يعطي عن طريق أظبدة، 

وغادي تكون مراقبة شديدة ومتابعة ديال االستعمال ديال ىاذ الشي 
. ديال الدعم

ما ىبص القرض الفالحي للمغرب، ىو القرض الفالحي ما يبكنش يف
نطلبو منو أكثر ما يقدر يعطي، ألنو بنك كباقي األبناك، وملزم بتطبيق 
الشروط االحًتازية اليت يضعها بنك اؼبغرب، راه ما يبكنش يعمل ىكذا 

راه ىو ( le soutien)ويعمل ىكذا، اللي كيعمل السياسة ويعمل 
بنك يعٍت راه بنك كباقي األبناك اللي خصو يتعامل مع بنك الدولة، إما ال

. اؼبغرب يف اؼبعايَت اللي كيتعاملوا هبا األبناك األخرى
ومرة أخرى أؤكد على أننا كنا والزلنا سنظل متواجدين فعليا وعلى 

 .أرض الواقع خالل كل أزمة كيعرفو القطاع

دة للرعد، أنا بعض األسئلة اللي جات اللي كتهم ذاك اؼبدافع اؼبضا
، ولكن اإلشكالية اللي كاينة أنو ىاذ 90فعال تكلمت بأن كاينُت 

، (les moyens)اؼبدافع تعطاو عبمعيات، ولكن يبكن ما تعطاونبش 
باش ىبدموا، ما عندىش ( la matière première)ما تعطاونبش 

، كيعٍت (les associations)الراديو باش ىبدموا، وىذا ماشي شغل 
لة حىت ىي غتاخذ األمور دياؽبا، وىذا الشي كبن بصدد باش بأن الدو

.  نلقاو ليو واحد اغبل كيف نتعاملو معو يف اؼبستقبل
اللجنة الفالحية، جئت للجنة الفالحية، ودرنا اجتماع خاص على  

الفيضانات مع اجمللس اؼبوقر ديالكم، وتكلمنا على ىذه اإلشكالية، ويف 
ؼبستشار أنو هبب تكون صرامة يف اؼبراقبة، الباقي أنا متفق معك السيد ا

وهبب أنو اؼبواد واؼبنتوجات ديال التأمُت كبسنوىا باش تتماشى مع 
.  اؼبتطلبات ديال ـبطط اؼبغرب األخضر

 80ملي كتجمع ىاذوك اؼبنتوجات بثالثة اللي تكلمت كيعطيو 
مليون قنطار، وىذاك الشي اللي كنت قلت يف مكناس، يعٍت يف اؼبلتقى 

مليون قنطار اللي تعملت حسب اػبربات  80لدورل ديال مكناس، ا
مليون، غادي نشوفو النتائج النهائية،  80اللي تعملوا، واللي ىي حوارل 

األخَت حىت كندخلو إن شاء اهلل يف   راه كتعرفوا بأنو مكنقولوش الرقم
آش كاين،   سبتمرب، وملي كيتدار الزرع يف اػبنشة عاد نقولوا بالضبط

مليون، فعال يف الناحية ديال سطات  80ن التقديرات األولية ىي ولك
كاين اؼبناطق اللي ىي فبتازة، أعطت إنتاجية فبتازة، وكاين مناطق اللي 

ما اعطاتش اؼبردودية اللي ىي يف اؼبستوى، وىاذوك الناس اللي تكلمت 
ىكتار اللي نبا ؾبمعُت، ىاذوك راه اعطاو  3000عليهم، اللي اخذوا 

قنطار للهكتار، كاين يف  60حىت  50الرقم اللي أعطينا ما بُت  ىذاك
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ىاذيك اؼبنطقة، يبكن بعض اؼبناطق األخرى، ويف اؼبنطقة ديال سطات 
ديال الشاوية ما اعطاتش اؼبردود، ويعٍت ىذه سنة متفاوتة، يبكن يف 

وسط واحد اؼبنطقة كاين مناطق اللي غادي يعطيو واحد اؼبردودية اللي 
، والناس خدموا والناس حرثوا بكري، وكاين الناس اللي حرثوا ىي عالية

اللي نبا ما  (le traitement des herbes )معطلُت وما عملوش 
.  غاديش يكون عندىم اؼبردودية

مليون، يعٍت زائد أو  80ولكن بصفة عامة كبن واثقون أنو حوارل  
اهلل، ، راه يبكن غادي توصل ؽبا البالد ديالنا إن شاء %5ناقص 

. وىاذي كانت بعض األجوبة السيد الرئيس
.  وشكرا 

 :السيد رئيس الجلسة
وجو إذل السيد ادلشكرا السيد الوزير احملًتم، ننتقل إذل السؤال السادس 

وزير الفالحة حول إعفاء فالحي اؼبنطقة اعبنوبية من ديون القرض 
 ،د باباؿبمود دايلة، اعمر حداد أحم: الفالحي، للمستشارين احملًتمُت

بوصبعة الغدال، ؿبمد صاحل داداه، الطيب اؼبوساوي، ؿبمد العزري، رفيق 
بناصر، إبراىيم أىل مامي، أضبد اضبيمد، ؿبمد ولد الرشيد، بلعيد 
بنشمسي، ؿبمد يرعاه السباعي، أضبد بولون، ؿبمد بلحسان، عبد 

حد السادة اؼبستشارين لبسط السؤال، أسيسن،  فليتفضل حلالناصر ا
.  تفضل

: المستشار السيد محمود دايلة
.  شكرا السيد الرئيس

السادة الوزراء،  
إخواين اؼبستشارين،   ،أخوايت

السيد الوزير، غَت خاف عليكم الدور اؽبام الذي قام بو الصندوق 
الوطٍت للقرض الفالحي سابقا قبل أن يتحول إذل بنك يف دعم الفالح 
ومساعدتو، وكان قد سبق للحكومة أن أعفت عددا كبَتا من الفالحُت 

الذين كانت بذمتهم ديون ذباه ىذا الصندوق بالنظر إذل سنوات اعبفاف 
.  ا اؼبغرباليت عرفو

أن ىذا اإلعفاء دل يشمل إال عددا  ،السيد الوزير ،إال أنو يالحظ
قليال من الفالحُت باعبنوب، حبيث أن فالحي اعبهة اعبنوبية الشرقية 

. والغربية دل يشملهم ىذا اإلعفاء إال قليل منهم
نسألكم، ماذا تعتزمون القيام بو من أجل إنصاف  ،السيد الوزير ،لذا

كما ىو معمول بو يف نظَتهتا يف األقاليم األخرى؟   ىذه الشروبة

. وشكرا
 :السيد رئيس الجلسة

. شكرا السيد اؼبستشار احملًتم، الكلمة لكم السيد الوزير، تفضلوا
: السيد وزير الفالحة والصيد البحري

السيد الرئيس احملًتم، 
السيد الوزير، 

السيدات والسادة اؼبستشارين، 
السادة اؼبستشارون  ،ؽبا يف السؤال ديالكمالعملية اللي تطرقتم 

، وقد استفاد من ىذه العملية اللي 2005كتعود إذل سنة  ،احملًتمون
ألف فالح، منهم  100 ،مليار ديال الدرىم 3تناىز  ،نبت إلغاء ديون

دياؽبم من  ةتقريبا كًتاوح اؼبديوين %12من صغار الفالحُت، و 86%
إذل  200ديونية دياؽبم من ادلكًتاوح  %2ألف، و 200وألف  50

وكان ىذا ىو السقف، ولكن راه كانت ىذه اؼببادرة ، ألف 500
  .استثنائية وآخر عملية من ىذا النوع

غَت أن القروض الفالحية، القرض الفالحي من أجل اؼبصاحبة ديال 
الذين هبدون صعوبة يف التسديد، ازبذ  يةديونالفالحُت واؼبعاعبة ديال ادل

القضائية ضد الفالحُت  اتتدابَت، تتمثل يف إيقاف اؼبتابعؾبموعة من ال
اؼبتضررين من اعبفاف، مصاحبة الفالحُت أثناء اؼبوسم الفالحي اغبارل، 

وذلك عرب مراعاة قدرات الفالحُت على األداء باؼبقارنة مع الديون 
اؼبستحقة، وخلق إمكانيات جديدة لإلعادة ديال التمويل دياؽبم، ويتعُت 

ناء كل على حدة التوجو إذل وكالتهم قصد االتفاق على إحدى على الزب
 .تناسب الوضعية دياؽبمكي لالتدابَت ال

.  وشكرا 
 :السيد رئيس الجلسة
. تفضل ؟ىناك تعقيب السيد اؼبستشار احملًتمىل شكرا السيد الوزير، 

: المستشار السيد محمد بلحسان
. شكرا السيد الرئيس

. بسم اهلل الرضبن الرحيم
السيد الوزير، 

السادة اؼبستشارين، 
السيد الوزير نشكركم على ىذه اجملهودات اعببارة اليت تقوم هبا 

التابعة لكم،  ةاغبكومة ديالكم، ومن خاللكم كنبغيو نشكرو اؼبؤسس
.  وكذلك على اجملهودات اللي كيقوموا هبا
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اؼبشكل اللي عندنا، ىو ىذاك القرض  ،السيد الوزير ،إال أنو
اللي كانت بعض اإلعفاءات كما جاءت يف الكلمة ديالكم  الفالحي

، ولكن راه غبد اآلن مازال الناس متابعُت، وكنعطيو مثال 2005سنة 
فدوش منهم ىم اؼبناطق اللي عاشوا اعلى أساس أنو الناس اللي ما است

ذ الناس اللي كنطالبو الناس ديال الغرب ااعبفاف، واؼبناطق اللي حاليا ه
فدوا والو، ولكن القرض الفيضانات، مثال ىاذ العام ما استاللي عندىم ا

.  غادي يتابعهم بالديون دياؽبم
نشوفو بأنو كانت اإلعفاءات لبعض الناس كحنا ا ،السيد الوزير ،ؽبذا

اللي كانت النية دياؽبم حسنة، وناضوا داروا اعبدولة، ىاذو توبعوا، ولكن 
جدولة تعفاو، وعندنا منطقة كما جاء يف الكلمة  ارواد الناس اللي ما

فدوشاي، نعطيكم مثال اديال السؤال أنو كاين بعض اؼبناطق اللي ما است
مناطق، وىذا خلق لنا  2فيو  واعلى إقليم الراشيدية، إقليم الراشيدية دار

مشكل، أنو كاين حوض زيز، وكاين حوض غريس، حوض زيز مبٍت 
حصاوىم على افد منو، اللي الناس كلها كتستعليو الرباج، ولكن ماشي ا

من الرباج ما  افدواأساس أنو حوض زيز، على أساس أهنم كيست
اؼبشكل اهلل ىاذ ؽبذا ، عفاونبش، ولكن الناس ديال اغريس تعفاوا

هبازيكم خبَت بغيناكم تعاودوا تعيدوا فيو النظر، ألنو ىاذوك الناس اللي ما 
  .فدوشاي زبلق ؽبم مشكلااست

. كرا السيد الوزيروش
: السيد رئيس الجلسة

. شكرا السيد اؼبستشار، تفضلوا السيد الوزير
: السيد وزير الفالحة والصيد البحري

شكرا السيد اؼبستشار، اللي نبغي نقول أنو الغرب جبنا برنامج، اللي 
وكاين االستثمارات ديال الدولة، وجبنا واحد  ،ىو فيو الزراعات البديلة

خدام ويدخل ليو شوية ديال اؼبدخول باش  ىالفالح يبق الربنامج باش
.  رجع السنة اؼبقبلةييوجد راسو ويعاود 

ال عالقة مع البنك وال مع القرض الفالحي، اؼبشكل ديال القرض 
ىو ديال القروض اللي ظبحت  ،الفالحي اللي كتكلم عليو، وأنا كنعرفو

واحد اؼبنطقة ديال  دية، كايني، واللي يبكن الراش2005فيها الدولة يف 
اؼباء وال ان زاكورة كذلك اللي متخذاوش يف اؼبعايَت نظرا لظروف معينة ك

ما كانش وال ىذا، ىذا نقاش، ولكن ىذا النقاش أنا كيظهر رل كان 
خصو يكون يف ذاك الوقت، يف ذلك الوقت كان يكون نقاش حاد 

تتخذ، باش نعرفو فُت غادي يبكن  زبذ بصرامة  القرارات اللي خصهاتو
.  يسمح
حنا اللي يبكن رل نتكلم فيو اليوم، اللي يبكن رل نتكلم فيو اليوم ىو ا

إذل كاين شي إشكالية داخل ىاذوك الناس اللي كان خصهم يتساؿبوا، 
ما ظبحوؽبمش، ىذا إشكال، أما الناس اللي مكانوش واظبحوا ؽبم 

ولكن يبكن رل نسهل أنو تكون  ،صعبداخلُت يف اؼبعايَت ويف اغبالة فكي
حل من  ا، ويشوفو(crédit agricole) لقاءات مع اإلدارة العامة ديال

. اغبلول بالنسبة ؽباذ الناس إن شاء اهلل يف اؼبستقبل
: السيد رئيس الجلسة

  .شكرا السيد الوزير
 ،مبر إذل السؤال السابع اؼبوجو كذلك إذل السيد الوزير الفالحة

إدريس : ل التحفيظ، للمستشارين احملًتمُت السادةموضوعو مشاك
لغراربة، االراضي، عبد اجمليد اؼبهاشي، عادل اؼبعطي، غبسن نبيو، الغازي 

ضومانت، اعمر اعبزورل، البشَت أىل ضباد، عبد اغبميد أبرشان، ؿبمد ت
اؼبهدي زركو، ؿبمد اغبسايٍت، ؿبمد برطٍت، سالمة حفيظي، اغبسُت 

  .، اغببيب لعلج، عبد اهلل الغوثي، إبراىيم اغببأشنكلي، خَتي بلخَت
. يالكلمة ألحد السادة اؼبستشارين، تفضل السي عادل اؼبعط

: المستشار السيد عادل المعطي
. شكرا السيد الرئيس

السادة الوزراء، 
السادة اؼبستشارين احملًتمُت، 

:  السيد الوزير احملًتم، سؤارل لو شقُت
دبجهود فيما ىبص تقريب إدارة احملافظة  الشق األول، قامت وزارتكم

واؼبسح الطبوغرايف يف عدة عماالت وأقاليم باؼبملكة، إال أنو يف بعض 
ووبتفظ دبصلحة اؼبسح  ،لق إدارة احملافظة يف عمالة مااألقاليم تخ

الطبوغرايف يف عمالة ؾباورة، فبا ىبلق مشاكل عدة للمواطنُت ويصبح 
ون جدوى، وعلى سبيل اؼبثال ىناك إقليم تقريب اإلدارة من اؼبواطنُت د

افظة اؼبحفيت جديد دبدينة الفقيو بن صاحل، إقليم الفقيو بنصاحل، ىناك 
. خلقت منذ أربع سنوات واؼبسح الطبوغرايف يوجد يف مدينة بٍت مالل

الشق الثاين، ىو السيد الوزير، تعتمد إدارة احملافظة العقارية معايَت 
حفيظ بشكل غَت واضح وغَت موضوعي، فبا لتقدير رسوم وواجبات الت

. يثَت عدة تساؤالت لدى اؼبنعشُت واؼبواطنُت بصفة عامة
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افظات اؼبحالسيد الوزير احملًتم، مىت سيتم تعميم خلق  ،لذا نسائلكم
ومصاحل اؼبسح الطبوغرايف بشكل يتماشى مع التقسيم اإلداري؟ 

  ثانيا، ما ىي معايَت احتساب رسوم وواجبات التحفيظ؟
. شكرا السيد الوزير
: السيد رئيس الجلسة

. شكرا السيد اؼبستشار احملًتم، الكلمة لكم السيد الوزير، تفضلوا
: السيد وزير الفالحة والصيد البحري

فيما ىبص الطلبات ديال التحفيظ، ربتسب الواجبات على أساس 
 أما، القيمة التجارية للعقار وقت تقدمي الطلب إذل احملافظة العقارية

خبصوص طلبات التقييد بالسجالت العقارية الرامية إذل تأسيس حق عيٍت 
فتحتسب الواجبات اؼبستحقة على  إسقاطو أو نقلو إذل الغَت أو تغيَته أو

.  أساس األشبنة اؼبضمنة يف العقود
أما طلبات التقييد غَت اؼبستندة على عقود، و اليت ال سبثل إال نسبة 

ذل احملافظة العقارية، فتحتسب الواجبات قليلة من الطلبات الواردة ع
اؼبستحقة على أساس القيمة التجارية للعقار أو اغبق العيٍت وقت تقدمي 
الطلب، ويراعى يف ذلك متوسط األشبنة وقيم عقود التفويتات اؼبنجزة يف 

.  اؼبنطقة اليت يقع فيها العقار موضوع اإلجراء اؼبطلوب
ديال ( cadastre) اللي كيهم أما الشق األول ديال السؤال ديالكم

الفقيو بن صاحل، فهذا غادي نتناقشوه مع مدير الوكالة، كيظهر رل بأنو 
كاين إقليم فيت وإقليم فالحي كبَت اللي راكم شفتوه قام صاحب اعباللة 

واللي ىو إقليم  بزيارة وبواحد التدشينات العديدة سباك يف مناطق فالحية،
( le cadastre) الكل غادي يربح إذا كانديال اؼبستقبل، وكيظهر رل 

حنا اباش تطلع لنا ىاذيك األرض، ألنو ( l’enregistrement) وكان
. وغادي نتعاملو يف ىاذ الشأن إن شاء اهلل ،ؿبتاجُت ؽبا

: السيد رئيس الجلسة
شكرا السيد الوزير، ىل ىناك تعقيب السادة اؼبستشارين؟ تفضل السي  

. اؼبهاشي
: عبد المجيد المهاشيالمستشار السيد 
  .شكرا السيد الرئيس

بداية نشكركم السيد الوزير على تفضلكم باعبواب على ىذا السؤال، 
يف الفقيو ( le cadastre) نشكركم كذلك على ذباوبكم مع خلق

.  بنصاحل

أما فيما ىبص ربديد الرسوم والواجبات للتحفيظ، فهناك إشكالية 
 ،بصفة عامة كيتشكاو ينالعقاريُت واؼبواطنحقيقية، حيث أنو اؼبنعشُت 

لك أودي كنمشيو، ىذا وبسب لو شبن وىذا وبسب لو شبن، ل كيقو
درىم وعلى وجهكم  8000وبعض اؼبرات كتكون شي متاوية، كنديرو 

حنا بغينا معايَت تكون ا ،درىم، ىاذ الشي غَت واضح 7000نديرو 
. موضوعية باش كل شي يكون سواسية

معكم، واظبحوا رل،  واللي بغيت نطرح ،السيد الوزير ،األمر الثاين
وىو األمر الذي أثار ضجة عارمة على صبيع اؼبستويات ومن طرف 

ـبتلف الفرق الربؼبانية، ىذا األمر الذي أدى إذل تعطيل مسطرة ربفيظ 
اآلالف من العقارات واؼبمتلكات، وىو مضمون اؼبذكرة اللي طرحناىا 

اليت شكلت  ،ذكرة ديال السيد احملافظ العامالسيد الوزير، ادل ،عليكم
 ،موضوع سؤال شفهي أكدمت يف معرض جوابكم عليو أنكم ستعملون

.  على حل اإلشكال، غبد اآلن دل يطرأ أي جديد ،السيد الوزير
التواصل على األقل مع اؼبعنيُت  ،السيد الوزير ،كبن نرجوكم مث نرجوكم

ومناقشة اغبلول اؼبمكنة مع السيد  واستقبال اؼبتضررين من تطبيق اؼبذكرة
احملافظ العام، وليكن يف علمكم أن اغبديث عن مشاكل التحفيظ بدأ 

ومنها  ،يشغل بال اؼبنعشُت العقاريُت واؼبواطنُت بشكل عام يف عدة مدن
  .البيضاء ومدينة مكناس على اػبصوص مدينة الدار

. شكرا السيد الرئيس
: السيد رئيس الجلسة

. اؼبستشار احملًتم، الكلمة لكم السيد الوزيرشكرا السيد 
: السيد وزير الفالحة والصيد البحري
ديال  (l’arrêté visiriel ) السيد اؼبستشار احملًتم، ىو واحد

1915 (l’article 52)وا ، كيعطي اإلمكانية ديال احملافظ باش يدير 
ندو حبال هباذ التقييم ديال اؼبوارد، وكيعمل التقييم على حسب الوضعية ع

يعٍت حسب األشبنة اللي كاينُت يف اؼبنطقة ويف  (benchmark) واحد
ىاذيك اعبهة، باش كيدير واحد اؼبعدل وسط، باش يبكن يدير التقييم 

. الصالحية وديال البناء أو معدالت احملالت التجارية، إذن عند
 ،ظالنقطة الثانية اللي تكلمتو عليها اللي ىي ديال اؼبذكرة ديال احملاف

وكانت  ،ىاذي تكلمنا عليها مرارا، وطلبنا باش تكون اجتماعات
اجتماعات، يعٍت بُت احملافظ وبُت بعض اؼبنعشُت العقاريُت، وكان 

اجتماع كذلك مت مؤخرا يف الدار البيضاء، اللي ىي أكثر كيف ما قلت 
معنية هبذه اإلشكالية وبُت وزارة السكٌت والسيد الوارل واؼبدير العام 
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لعمدة ديال للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية ومدير الوكالة اغبضرية وا
اؼبدينة، ومت التطرق ودراسة كل اعبوانب التقنية والقانونية لإلشكالية مع 

  .تدارس اغبلول اؼبمكنة
كاينُت باش ( les négociations) االتصاالت جارية يعٍت اآلن

يتلقى واحد اغبل وسط، وأنا اؼبكتب ديارل مفتوح، إذل كاين ىاذ الناس 
أنا موجود ما  ،م، السيد اؼبستشاروبغاو هبيو يشوفوين باش نستمع لو

ما  ،جة، ألنو كاين القانونرْر جة بدَج رْر كاين مشكل، باش نشوفو بدَج 
تطبيق القانون، يعٍت  ديال وكاين إشكالية ،خصناش نغفلو على القانون

. بدرجة بدرجة إن شاء اهلل حىت نبنيو اغبل ؽبذه اإلشكالية اؼبطروحة
: السيد رئيس الجلسة

  .شكرا السيد الوزير
السؤال الثامن اؼبوجو إذل السيد وزير الفالحة موضوعو الدعم اؼبمنوح 

للفالحُت يف إطار صندوق الدعم الفالحي، للمستشارين احملًتمُت 
عبد القادر قوضاض، عبد اغبميد السعداوي، سعيد أرزيقي، : السادة

سيدي صلوح اعبماين، سيدي ؿبمد سادل اعبماين، سيدي اؼبختار 
ضبيدوش، عبد اهلل أبو زيد، عبد اجمليد اغبنكاري، خالد  اعبماين، شعيب

 .برقية، عبد اهلل أشن، عمر مكدر، عياد الطييب، غبسن بوعود
. الكلمة ألحد السادة اؼبستشارين، تفضل السيد اؼبستشار 

: المستشار السيد عبد القادر أقوضاض
. شكرا السيد الرئيس

السادة الوزراء، 
إخواين اؼبستشارين، 

 ،اهلل الرضبن الرحيمبسم 
وقعت مؤخرا وزارة الفالحة والصيد البحري ووزارة االقتصاد واؼبالية 

عدة مراسيم، هتدف إذل مراجعة الدعم اؼبمنوح يف إطار صندوق التنمية 
الفالحية، وذلك من أجل ربقيق أىداف اؼبخطط األخضر، وتطوير 

ما يتعلق بالرفع  فعاليتو كأداة لتحفيز االستثمار، ومن بُت ىذه اؼبراسيم
عبميع  %80من مستوى الدعم اؼبخصص لتقنيات اؼباء بنسبة 

لصغار الفالحُت الذين يستفيدون من مساحات  %100الفالحُت و
ىكتارات، كما عملت الوزارة على تقدمي إعانات خبصوص  5أقل من 

.  التشجيع على غرس أشجار الزيتون
  :كم على الشكل التارلمسائلت ،السيد الوزير ،واعتبار ؼبا سبق، نود

ما ىي التدابَت اليت ازبذسبوىا من أجل تفعيل ىذه اؼبراسيم على أرض 
الواقع؟  

وما ىي اإلجراءات والصيغ اؼبعتمدة لتمكُت الفالحُت من االستفادة 
من ىذا الدعم؟  

. شكرا
: السيد رئيس الجلسة

. شكرا السيد اؼبستشار، الكلمة لكم السيد الوزير، تفضلوا
 :وزير الفالحة والصيد البحري السيد

. شكرا السيد الرئيس احملًتم
السادة الوزراء،  

السيدات والسادة اؼبستشارين احملًتمُت، 
بالفعل سبت مراجعة نظام الدعم يف إطار صندوق التنمية الفالحية 
باش يتالءم مع التوجهات العامة ديال ـبطط اؼبغرب األخضر، وىاذ 

نطلقات، فيها باػبصوص أوال االلتزامات اؼبراجعة ارتكزت على عدة م
مهنية، يبديال الدولة يف إطار التعاقدات اللي عملتها مع الفيدراليات ال

كاين التشجيع ديال التجميع، ألنو آلية جديدة اللي دخلت لًتشيد 
االستثمار والرفع من اإلنتاجية، وكاين كذلك عقلنة وترشيد اإلعانات 

ديال  3ية الفالحية، وؽبذه الغاية مت تعديل اؼبقدمة يف إطار صندوق التنم
سقف اإلعانات اؼبمنوحة نسب وقرار تتعلق بنوعية و 11اؼبراسيم، و

مارس  4للفالحُت، وقد مت النشر دياؽبا باعبريدة الرظبية بتاريخ 
2010  .

رل جات هبا ىاذ اؼبراجعة، الرفع من الومن أىم اإلجراءات 
ميع جل %80ل %60اؼباء من اؼبساعدات اػباصة بتقنيات اقتصاد 

بالنسبة لصغار الفالحُت اللي عندىم أقل من  %100الفالحُت، وإذل 
ىكتار، وكذلك الرفع من اإلعانات اؼبخصصة لغراسة الزيتون لتصل  5

درىم للهكتار بالنسبة للبساتُت اؼبسقية بالري اؼبوضوعي،  6000إذل 
.  درىم للهكتار بالنسبة للبور 3500و

والوحدات وتثمُت اؼبنتوجات الدعم زيز مستوى كاين كذلك تع
، توزيع الئحة %10الزراعية ديال سالسل اإلنتاج اللي كتعطى فيها 

تشمل اآللة ديال اغبصاد ديال الشمندر، قصب كاآلالت اؼبستفيدة اللي 
، وكذلك توفَت %30السكر، واآلليات ديال اعبٍت ديال الزيتون 

ء الكبسوالت الفرمونية القتنا %60مساعدات جديدة يف حدود 



 

17 
 

ا، وتشجيع ودعم عمليات التجميع تأبسولو توتاديال  ةؼبكافحة اغبشر
 .سواء بالنسبة لإلنتاج اغبيواين أو النبايت

وػبصوص كيفية تفعيل ىاذ اؼبقتضيات، كاين إحداث مصلحة  
اإلعانات واؼبساعدات جبميع اؼبديريات اعبهوية واإلقليمية واؼبكاتب 

اعبهوية اللي كتلعب الدور ديال الشباك الوحيد، وكاين تبسيط اؼبسطرة 
ديال منح اؼبساعدات وتقليص اآلجال ديال الصرف دياؽبا، وكاين وضع 

ويف مرحلة مقبلة ، ديال تدبَت وتتبع ملفات طلبات اإلعانة نظام معلومايت
 portail) سيضم ىذا النظام بوابة الفالح، غادي يكون عندو واحد

électronique)  الذي ستمكنو من تتبع ملفو عن كثب .
 :السيد رئيس الجلسة 

. شكرا السيد الوزير، الكلمة لكم السيد اؼبستشار احملًتم
 :لقادر قوضاضالمستشار السيد عبد ا

. شكرا السيد الرئيس
تقوم بو، تي لأوال تنشكرو السيد الوزير، وتنحيوك على اجملهود ال

حنا طرحنا ىاذ السؤال على أساس باش الرأي العام يتفهم الكثَت من او
زال الفالحة مفهموىاش االنقط اللي كاينة يف ىذا اؼبوضوع، اللي م

  .بعض النقط للتوضيحولكن ال بأس أنا غادي نزيد نطرح  مزيان،
بغينا نعرفوىا، االتفاقية اللي  ،السيد الوزير ،اؼبدة ديال االتفاقية

وقعتوىا واش إذل ما ال هناية؟ مربوك، إذل عندىا شي تاريخ ؿبدد كذلك 
 وساخصنا نعرفوه، ألنو على األقل باش يعرف اإلنسان باش يوجد ر

.  لالستفادة من ىذا النوع من اؼبشاريع
تفكروا باش ربلوا اؼبشكل ديال العقار؟ ألن مشكل كفاش ثانيا، كي

العقار يف اؼبناطق السقوية راه وبد من ىذا النشاط، اؼبشكل ديال العقار 
اللي مازال الناس اللي عندىم األراضي اؼبسًتجعة وال يف اؼبناطق السقوية، 

فدوش من ىاذ الشي، رغم اؼبذكرة اليت كتبتوىا، ولكن مازال اراه متيست
اك عراقيل اللي ما كتخليش األغلبية، ذاك الشيء ما ربل بواحد الصفة ىن

.  بشكل هنائي
وىذا الطلب ديالنا من ىذا اؼبنرب باش يتحل مشكل العقار بصفة 

ووبد من االنطالقة  ،هنائية، راه مشكل العقار مشكل عويص يف اغبقيقة
السيد  %80و %100يف ىذه اؼبشاريع بالنسبة لألراضي السقوية، 

عالش؟  ،الوزير، يف اغبقيقة واخا اعبواب ديالكم مازال ما توضحاتش
ىكتارات إذل ربت، دبعٌت تنقولو أي  5من  %100ألنو ملي تنسمعو 

بأنو تيخص يف إطار ؾبمع، ىذه بغينا اهلل  انتما كتقولواواحد، بينما 

ىكتارات  5 من أقل وهبازيك باػبَت تشرحوىا لنا؟ واش كل واحد عند
؟ أو يف إطار صبعيات واربادات أو %100فد من ىذه استي ويبكن ل

ما  مازال  شي حاجة من ىاذ الشكل؟ ألن ىذا تيخصو يتضح ألنو
. تنعرفوش كيفاش غادي نشتغلو على ىذا اؼبوضوع

: السيد رئيس الجلسة
. ، تفضلواشكرا السيد اؼبستشار، الكلمة لكم السيد الوزير

: السيد وزير الفالحة والصيد البحري
. شكرا السيد الرئيس

السادة الوزراء، 
السيدات والسادة اؼبستشارين، 

يعٍت الوقت اللي غادي يكون فيو ىاذ االتفاقية يعٍت ما مقيدينش، 
نتاج ديال اللحوم واغبليب، اللي نسيت ما اإليبكن نكونو مقيدين يف 

تكلمتش عليو، ولكن اللي ىو فيو استثمارات ودعم جد مهم باش إن 
اذ السلسلة ديال إنتاج اللحوم واغبليب تعرف واحد التنمية شاء اهلل ه

اللي ىي كبَتة، حبيث أنو مت الرفع من قيمة الدعم ديال إنتاج العجالت 
الوحدات النموذجية اللي  يف( la race) احملسنة، ألنو خصنا كبسنو

 5000درىم للرأس يف السنة األوذل والثانية، و 4000تبلغ كوالت 
لثالثة والرابعة واػبامسة، وربفيز اؼبربيُت إلنتاج العجالت درىم يف السنة ا

ذات الطاقة الوراثية واإلنتاجية، وىاذ الشي اؽبدف ديالو، وىاذ الشي 
رأس اللي تتكلف اليوم  12000ستَتاد ديال حوارل االغادي وبد من 

.  مليون ديال الدرىم من العملة الصعبة 300
لعجالت األصيلة اؼبنتجة كما غادي يتم الدعم ديال استَتاد ا

 4000بقيمة  2009سنوات، ابتداء من فاتح ماي  3للحليب ؼبدة 
 4000درىم للرأس، إذن ىاذو وقت ما كانت عجلة تزادت تتكون 

ربفيز ودعم جد مهم لتحسُت القطاع ديال سلسلة اللحوم  يذادرىم، ه
سنُت، ولكن راه عادي  5واحد الكيفية ديال يف واغبليب، وعملناه 

، ألنو كبن اآلن كاين ـبطط ةرجعو من بعد باش نعطيو واحد الرؤين
سنُت باش إن شاء اهلل ىاذ  10اؼبغرب األخضر، وانطلق، عندنا 
سنُت كذلك باش يكون انفتاح مع  10اؼبخطط يزيد إذل األمام، وعندنا 

. االرباد األوريب
 ديالنا، فنحن يف إعادة اؽبيكلة ديال اؼبنظومة الفالحية ديالنا والفالحة

فالوقت اللي يبكن للفالح يدير االستثمار ديالو يف أقرب وقت، راه كان 
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ينش واحد الوقت اللي ىو ؿبدد اليوم اأحسن وربح للفالحة ديالنا، ما ك
.  إال بالنسبة لسلسلة اللحوم

ديال اؽبكتار، اللي  5فيما ىبص القضية ديال اللي ناقص على 
ىكتار راه عندو اغبق  5ؾبمع أقل من اؽبكتار ؾبمع وال ماشي  5عندو 

اؽبكتارات ودخل يف واحد  5، إذا كان عندو أكثر من %100يف 
، وىذا الشي %100النظام ديال التجميع راه حىت ىو يبكن يوصل ل 

  .باش نشجعو النظام ديال التجميع
.  وشكرا

 :السيد رئيس الجلسة
  .شكرا السيد الوزير

اؼبوجو إذل السيد وزير الفالحة  مبر إذل السؤال التاسع واألخَت
تطوير البحث العلمي الزراعي لفريق األصالة واؼبعاصرة، تفضل  هموضوع

. أحد السادة اؼبستشارين
 

 :المستشار السيد أحمد السنيتي
. شكرا السيد الرئيس

.  بسم اهلل الرضبن الرحيم والصالة والسالم على موالنا أشرف اؼبرسلُت
السيد الرئيس احملًتم، 

السادة الوزراء، 
السيدات اؼبستشارات احملًتمات،  

إخواين اؼبستشارين احملًتمُت، 
السيد الوزير احملًتم، اعتبارا للدور اؽبام واحملوري الذي يقوم بو البحث 

العلمي يف تطوير وعصرنة القطاع الفالحي، فقد أضحى من الضروري 
تبٍت سياسة من شأهنا دعم وتطوير ىذا النوع من البحث العلمي، خاصة 

مع انطالق ـبطط اؼبغرب األخضر، والذي وبتاج تفعيلو يف نظرنا إذل 
.  اكبة مستمرة يف ؾبال البحث العلمي الزراعيمو

نالحظ أن اؼبيزانية اؼبخصصة للبحث الزراعي  ،السيد الوزير ،إال أننا
تظل ضعيفة جدا وال ترقى إذل مستوى التحديات اؼبفروضة يف القطاع 

الفالحي ببالدنا، سواء فيها ما يتعلق بتحقيق األمن الغذائي أو يف ؾباهبة 
كما أن تطوير ىذا النوع من البحث ، اليت يعرفها القطاعاؼبنافسة الكبَتة 

رىُت أيضا بإعادة االعتبار لألساتذة والباحثُت يف اجملال الزراعي وربفيزىم 
  .على اؼبزيد من العطاء

مة برامج التكوين مع اػبصوصيات ءويف ىذا الصدد تبزر ضرورة مال
اػبصوصيات الزراعية الفالحية الوطنية، واعتماد برامج حبثية جهوية تراعي 

لكل جهة مع ترصبتها إذل مشاريع عملية، وذلك يف سبيل االرتقاء 
  .بالفالحة الوطنية وجعلها قاطرة للنهوض باالقتصاد الوطٍت

: نسائلكم ،السيد الوزير ،لذلك
أوال، ما ىو برنامج وزارتكم يف ميدان تطوير البحث العلمي الزراعي؟  

هنوض باؼبؤسسات واؼبعاىد العاملة يف ثانيا، ما الذي ستقومون بو لل
والكل يعلم على أن ما ؽبذا اجملال  ،السيد الوزير ،ىذا اجملال، وكبن نعلم

أن تعطى أنبية بالغة  ،السيد الوزير ،من دور ىام يف شىت اجملاالت، البد
ؽبذا اجملال حىت نصطف ونتهيأ ونلتحق بسائر الدول اؼبتقدمة يف ىذا 

اجملال؟  
. وشكرا

 
: يد رئيس الجلسةالس

. شكرا السيد اؼبستشار احملًتم، الكلمة لكم السيد الوزير، تفضلوا
: السيد وزير الفالحة والصيد البحري

. شكرا السيد الرئيس احملًتم
السيد الوزير، 

السيدات والسادة اؼبستشارين احملًتمُت، 
بداية أود التأكيد على أن الوزارة كتورل عناية خاصة للبحث الزراعي 

كونو يشكل إحدى الركائز األساسية لتطوير القطاع، وخصوصا الرفع من 
يف إطار اؼبواكبة ديال اإلسًتاتيجية ديال اؼبغرب األخضر، مت و ،اإلنتاجية

ازباذ التدابَت لتحسُت أداء اؼبعهد الوطٍت للبحث الزراعي وجعلو يساىم 
.  بشكل فعال يف تنمية القطاع الفالحي

صوص الرفع من االعتمادات اؼبخصصة ويبكن رل نذكر لك باخل
من الناتج الداخلي اػبام الفالحي  %1إذل  0,7للبحث الزراعي من 

كذلك وضع و، %0,8، وغبد اآلن مت ذباوز نسبة 2012يف أفق 
تأخذ بعُت االعتبار اػبصوصيات البيئية  ،ـبططات جهوية للبحث

وقد مت  ،واحتياجات اؼبخططات اعبهوية الفالحية والزراعية لكل جهة
حد العدد ديال عقود شراكة ميدانية مع العديد من اؽبذه الغاية إبرام و

التعليم الفالحي، اؼبكتب  ىداؼبؤسسات كوكالة التنمية الفالحية، مع
عندىا يف الربنامج دياؽبا  (INRA) وكذلك ...إخلالشريف للفوسفاط، 
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مركز  16إذل  10باش ترفع من عدد اؼبراكز اعبهوية للبحث الزراعي من 
  .، مع العمل على تعزيز اإلمكانيات اؼبادية والبشرية2012يف أفق 

. وشكرا
: السيد رئيس الجلسة

. تفضل ؟ىل ىناك تعقيب ،شكرا السيد الوزير
: المستشار السيد عابد شكيل

، السيد الرئيس
السيد الوزير، 

رغم كل ىذه اجملهودات كبن نالحظ أهنا غَت كافية، السيد الوزير 
السيد الوزير، الزلنا متخلفُت  ، معي أننا ولألسفينمتفق ونوأنتم ستكون

وكبن  ،نتم تعلمون بذلكأيف ميدان البحث الزراعي، كبن بالد فالحية و
 ،كيف نفسر ،ولكن ،نعًتف لكم جبميع اجملهودات اليت تقومون هبا

درىم، يعٍت الكيلو ب  2650مطيشة تنشريو غرام ب ،السيد الوزير
من دولة أخرى اللي استثمرت  ؟منُت تنجيبوىا ،مليون باش نغرسوىا 27

يف اؼبيدان الفالحي ويف البحث الفالحي اغبقيقي، الدالح تنجيبو ذوك 
درىم لأللف، ىذا منُت؟ من دول اللي ىي  800الشجَتات صغيورين 

وعندكم ، (INRA) حنا تنعرفو بأنالت فعال حبث زراعي حقيقي، عم
حصر نتقوم بالبحث الزراعي، ولكن تيبقى مككذلك ؿبالت أخرى اللي 

. عندىا
عوا باش تنتجوا يحنا تنعرفو بأن مثال عندكم تستطا ،السيد الوزير

شي واش خرجناه ال ذاكتار، ولكن هالوقنطار ديال القمح يف  100
 البد ما ،السيد الوزير ،لذا، ستطعناش يعرفو الفالحللفالح؟ باقي م

خصنا تعملوا ؾبهود كثَت باش نقومو بالتبليغ والشرح وترصبة البحث 
  .الزراعي اغبقيقي وبرامج فالحية يستوجبها الفالح

إال إذا  حدوىكونش عندىا تالسياسة ديال التعليم مت ،السيد الوزير
السيد  ،الفالح، وىذا موكول لكم ديالعاش كان الواقع دياؽبا تَتجع للم

. الوزير، وننتظر منكم اػبَت إن شاء اهلل
: السيد رئيس الجلسة

. شكرا السيد اؼبستشار، الكلمة لكم السيد الوزير يف إطار التعقيب
 :السيد وزير الفالحة والصيد البحري

 حنا متفقُت بأنوااللي نبغي نقول للسيد اؼبستشار احملًتم أنو فعال 
(INRA ) خصها تنفتح على احمليط دياؽبا وعلى اؼبيدان الفالحي وعلى

راىم يف االعتقاد دياؽبم، ( INRA) الفالحة، وىذا اؼبسؤولُت الكبار ديال

واآلن ليس ىناك اجتماع وال سلسلة من االتصاالت وال ىذا بدون 
. ال يف اؼبيدان وال يف اؼبناطق اعبهوية (INRA) ولُت ديالؤسادلحضور 

راه ما  ،يعٍت كل واحد وفُت كيختص ،بكة عاؼبيةالبحث ىو ش
حنا يف حاجة لواحد الشبكة ازبتص يف صبيع اؼبواد،  (INRA) يبكنش

على حسب  دياؽبا ولوياتاألتشوف ( INRA) وخص، اللي ىي عاؼبية
  .وكذلك اإلمكانيات دياؽبا ،ـبطط اؼبغرب األخضر

 la) سنة ديال 2011حنا يف وزارة الفالحة عملنا ىاذ سنة افلهذا 

vulgarisation)ديال  ، معناه أننا غنشوفو ىاد الشي(les cités)، 
سنة و، 2010ظبيتو، ىاذ السنة ديال االشي ديال  ذوغنشوفو ىا

غادي تكون سنة إن شاء اهلل ديال التكوين وديال البحث  2011
العلمي اللي غادي تعمل لو واحد الدراسة كبَتة باش نديرو إعادة اؽبيكلة 

ال ىاذ اؼبشروع الكبَت ديال البحث العلمي اللي ىو خصو يواكب دي
  .ـبطط اؼبغرب األخضر

. وشكرا
: السيد رئيس الجلسة

ونشكر السيد الوزير على مشاركتو القيمة والفعالة يف  ،شكرا السيد الوزير
. ىذه اعبلسة

وننتقل إذل السؤال اآلين اؼبوجو إذل السيد وزير التجهيز والنقل حول 
اإلجراءات اؼبتخذة لتطبيق مدونة السَت، للمستشارين احملًتمُت مآل 

اغبو اؼبربوح، توفيق كميل، العلمي التازي، ؿبمد القندوسي، : السادة
أضبد بنيس، اغبسُت أشنكلي، عبد القادر سالمة، ؿبمد اؼبفيد، اغببيب 

لعلج، خَتي بلخَت، إدريس الراضي، عبد اجمليد اؼبهاشي، الغازي الغراربة، 
  .حسن عكاشة، إبراىيم اغبب

 .، السي اغبوالكلمة ألحد السادة اؼبستشارين
 :المستشار السيد الحو المربوح

. شكرا السيد الرئيس
السادة الوزراء، 

السيدات والسادة اؼبستشارين احملًتمُت، 
السيد الوزير، 

صادق الربؼبان كما ىو معلوم يف الدورة اػبريفية اؼباضية على مدونة 
سانبت يف إخراجو  ،ذا القانون الضخم الذي عرف نقاشا حاداالسَت، ه

إذل حيز الوجود ـبتلف مكونات اجمللس وحساسياتو السياسية واؼبهنية 
واالجتماعية، حيث التزمت من خاللو اغبكومة يف شخص السيد وزير 
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التجهيز والنقل أمام السادة أعضاء عبنة اؼبالية والتجهيزات والتخطيط 
ية دبجلس اؼبستشارين اؼبوقر بًتتيبات تسبق تطبيق ىذه والتنمية اعبهو

أشهر ابتداء من فاتح يناير اؼباضي إذل غاية  تسعةاؼبدونة خالل أجل 
. فاتح أكتوبر اؼبقبل

أشهر لدخول ىذه اؼبدونة إذل حيز التطبيق،  4اآلن، ودل تبق إال مدة 
زير أن ال نلمس بشكل مقنع أي أثر على أرض الواقع ؼبا سبق للسيد الو

وعدنا بو باستثناء وزارة العدل مشكورة اليت قامت ؿباكمها االستئنافية 
دبختلف أكباء اؼبملكة بتنظيم أيام دراسية حول اؼبدونة، وباستثناء أيضا 

. ومؤخرا بعض اإلعالنات احملتشمة عرب الوسائل السمعية البصرية
 

السيد الوزير، 
هتا نقاشات مدونة السَت البد من التذكَت باؼبراحل الصعبة اليت قطع

واليت ازبذ فيها ؾبلس اؼبستشارين مواقف جريئة، سواء  ،داخل قبة الربؼبان
، عندما أوقف النقاش فيها داخل اللجنة اؼبختصة أو عند اؼبصادقة عليها

وجب التذكَت، السيد الوزير، بأنبية ىذه  ،فمن موقع مسؤوليتنا كربؼبانيُت
الًتتيبات وصبيع اإلجراءات الالزمة لكي تلقى مدونة السَت اجملال 

. واألرضية اؼبناسبة لتطبيقها
أين وصلت اإلجراءات والًتتيبات اليت  ،السيد الوزير ،لذا نسائلكم

وعدمت هبا قبل تطبيق مدونة السَت؟  
. وشكرا السيد الرئيس

: الجلسةالسيد رئيس 
. شكرا السيد اؼبستشار احملًتم، الكلمة لكم السيد الوزير، تفضلوا

: حمد التويزيأالمستشار السيد 
نفس اؼبوضوع، قبمعهم جبوج لتسهيل األمر على السيد الوزير راه نفس 

. اؼبوضوع
: السيد رئيس الجلسة

ماشي إشكال، إذن السؤال الثاين مادام أنو األصالة واؼبعاصرة موافقة، 
إذن موضوع اإلجراءات اليت ازبذهتا وزارة التجهيز والنقل قبل دخول 

. مدونة السَت حيز التنفيذ، فريق األصالة واؼبعاصرة تفضل
 :المستشار السيد عبد الرحيم عثمون

السيد الرئيس، 
السادة الوزراء، 

أخوايت، إخواين اؼبستشارين، 

السيد الوزير، 
األصالة واؼبعاصرة يف ؾبلس كما ال ىبفى عليكم أننا يف فريق 

قد صوتنا باإلهباب على شاكلة باقي الفرق الربؼبانية لصاحل  اؼبستشارين
بنود مدونة السَت، ولكن كما ىو مدون يف احملاضر والتسجيالت كانت 

موافقتنا مشروطة بالعمل على ربقيق ؾبموعة من االلتزامات من قبل 
طبيق ابتداء من فاتح أكتوبر الوزارة الوصية قبل دخول اؼبدونة غبيز الت

، لكن لألسف ال شيء من ىذه االلتزامات ربقق على أرض 2010
:  الواقع، واليت سأذكركم هبا كما يلي

أوال، تنظيم يوم دراسي حول النقل يف العادل القروي؛  
ثانيا، تنظيم يوم دراسي ربسيسي حبضور رجال األمن والدرك 

والقضاء وكذا كل اؼبتدخلُت؛  
متابعة من طرف عبنة اؼبالية ؼبقتضات مشروع القانون إذل حُت  ثالثا،

روج غبيز التطبيق؛  اخل
رابعا، ضبلة ربسيسية وتواصلية للتعريف باؼبدونة؛  

خامسا، مواصلة اجملهودات اؼببذولة فيما ىبص تأىيل البنية التحتية 
الطرقية؛  

ة؛  بتأىيل بعض القطاعات غَت اؼبنظمتقضي سادسا، ازباذ تدابَت 
مواصلة اغبوار مع اؼبتدخلُت اؼبعنيُت للنهوض بالقضايا  ،سابعا

ي وشغيلة قطاع النقل الطرقي؛  ياالجتماعية ؼبهن
ثامنا وأخَتا، إطالق برنامج تكوين وإعادة تكوين كافة اؼبتدخلُت 

.  اؼبعنيُت بضبط اؼبخالفات وتطبيق مقتضيات اؼبدونة
فريق األصالة واؼبعاصرة نسجل مرة أخرى يف  ،السيد الوزير ،لألسف

هبايب ال يقابل بنفس بامتعاض كبَت أن تنازالتنا أحيانا والبراطنا اإل
التجاوب واعبدية وروح اؼبسؤولية من قبل وزارتكم، وىو األمر الذي قد 

يدعونا إذل إعادة التفكَت يف موقفنا السابق، ومن مت فإننا قبدد للرأي 
العام أن تصويتنا كان مشروطا دبجموعة من االلتزامات اليت تنصلت منها 

.  الوزارة بصفة منفردة
من  ،السيد الوزير ،ذل ما سبق، فإننا نسائلكموعليو، وتأسيسا ع

جل حسن أجديد عن اإلجراءات والتدابَت العملية اليت مت ازباذىا من 
ضمان وتفعيل بنود مدونة السَت؟  

.  وشكرا السيد الرئيس
 : السيد رئيس الجلسة

.  شكرا السيد اؼبستشار، تفضلوا للمنصة السيد الوزير يف ستة دقائق
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: وزير التجهيز والنقل ،السيد كريم غالب
.  شكرا السيد الرئيس

.  بسم اهلل الرضبن الرحيم
السيد الرئيس،  

السيدات والسادة اؼبستشارون احملًتمون،  
حيز التطبيق يف فاتح من  52.05كما تعلمون يدخل قانون 

أكتوبر بعد أن صدر الظهَت الشريف القاضي بتنفيذه، وىو الظهَت رقم 
، 1431صفر  26فرباير األخَت يعٍت  11الصادر يف  01.10.07

كما يعلم اعبميع أن ىذا القانون يشكل دعامة أساسية لإلسًتاذبية 
الوطنية للحد من حوادث السَت، وتنفيذه موكول لوزارة التجهيز والنقل 

ولعدد من القطاعات األخرى اليت كذلك هتيئ نفسها غبسن تنفيذ ىذا 
رة الداخلية، إدارة األمن الوطٍت، وأعٍت ىنا وزارة العدل، وزا ،القانون

اليت تشكل ىذه القطاعات  ،الدرك اؼبلكي، وزارة الصحة، ووزارة اؼبالية
وىذه الوزارات، يعٍت العمود الفقري لتنفيذ ىذا القانون اؼبهم إذل جانب 

.  باقي القطاعات وباقي الوزارات اليت تلعب دورا كبَتا يف ىذا اجملال
انطلقنا يف تنفيذ ىذا  ،ذل ىذا القانونفمنذ أن صادق الربؼبان ع

 ما القانون ويف تنظيم العمل اؼبشًتك، وىذا ىو األساس، العمل اؼبشًتك
بُت ىذه القطاعات غبسن تطبيق ىذا القانون ألنو ما ىو يبكن أن 

ىو أن تطبق كل إدارة القانون دون أن يكون ىناك تنسيق  يشكل خطر،
. وطيد جدا ما بُت القطاعات

إذن بناءا على ىذا التصور وىاذ اؼبنهجية التنسيقية والتشاركية، أقبزنا 
وأحدثنا عبنة لقيادة تنفيذ ىاذ القانون، وأترأس اجتماعات ىذه اللجنة 

لتحضَت ؼبراحل التطبيق ما لاليوم تقريبا منذ صدور ىاذ القانون  15كل 
. بُت ىذه القطاعات

ان موضوعاتية اليت وىنا ست جل ،أحدثنا كذلك عبان موضوعاتية
عبنة خاصة  كربضَت لتطبيق ىاذ القانون، ىناالتسهر على يعٍت 

راسيم واؼبقررات، اؼبساطر اإلدارية ما بُت الوزارات، ادل ،تطبيقيةالنصوص الب
كتلعب دور كبَت كلما كان تطبيق القانون مبٍت  ألهنااألنظمة اؼبعلوماتية 

األمور ونسهلو األمور على  على األنظمة اؼبعلوماتية كلما غادي نبسطو
اؼبواطنُت، عبنة خاصة بالتواصل والتحسيس، عبنة خاصة بالبنية التحتية 

خارج اؼبدن تابعة لوزارة التجهيز والنقل، وعبنة خاصة بالبنية التحتية 
. داخل اؼبدن تابعة للجماعات احمللية

وذبتمع بطريقة منتظمة  ،كل ىذه اللجان حددت برامج عملها
لُت من الوزارة، وحبضور فبثلُت من القطاعات األخرى اليت حبضور فبث

ذكرهتا من قبل، فيمكن القول اليوم على أنو تتقدم األمور يف ظروف 
حسنة وأن انطلقنا بنسبة ديال التقدم يعٍت حسنة يف صياغة اؼبساطر 

اإلدارية والتقنية، يف إعداد النصوص التطبيقية، فيما ىبص كذلك 
ذل غَت ذلك من العمل ومن األمور اليت نسهر عليها إ ،ربضَت للتكوينال

كذلك اجتمعنا يف إطار اجتماعُت مهمُت مع وزارة العدل ومع ، حاليا
وزارة اؼبالية لتحضَت بعض اؼبساطر ولتوزيع ما هبب توزيعو من أنشطة 

  .لتحضَت ىذا القانون
بغيت نشَت ىنا على أنو من ضمن اإلجراءات اللي غادي نسهرو 

رة بالنسبة للقوانُت األخرى، ىي أنو قبل ذواللي غادي تكون نا ،عليها
صدور أو قبل دخول القانون حيز التنفيذ، سنصدر إن شاء اهلل النصوص 

فاتح من أكتوبر حىت نتمكن إن شاء اهلل من الالتنظيمية واؼبراسيم قبل 
وىذا غادي يكون من األمور اإلهبابية ديال  ،عالن عليها بشكل كايفاإل

كيصدر تطبيق ديالو، وكتجي والقانون ألن أحيانا كيصدر القانون، ىاذ 
اؼبراسيم فيما بعد، يف حُت أنو بالنسبة ؼبدونة السَت قبل فاتح من أكتوبر 
نلتزم بتحضَت صبيع النصوص التنظيمية اليت هبب أن تكون جاىزة غبسن 

.  تطبيق القانون يف فاتح من أكتوبر
، ىناك اتصال متواصل مع النقابات أشَت أنو موازاة مع ىذه األمور

ومع اؼبهنيُت الذين تعهدنا معهم على أن نتشاور يف موضوع النصوص 
التنظيمية واؼبراسيم اليت هتمهم، وخصوصا اؼبراسيم اؼبتعلقة بتكوين 

البطاقة اؼبهنية، إذن دبجرد أن تكون ىذه اؼبراسيم بالسائقُت اؼبهنيُت و
سيق بُت اإلدارات اليت تكلمت عليها، جاىزة يف نسختها األوذل بعد النت

. سنفتح النقاش مع اؼبهنيُت واالتصال مفتوح مع اؼبهنيُت والنقابات
كذلك من ضمن اإلجراءات ىناك أيضا إجراءات إدارية أخرى اللي 

ىي تقدمنا فيها، إعداد دفاتر التحمالت اػباصة دبؤسسات تعليم 
ة، وشبكة الفحص التقٍت، السياقة، ومؤسسات الًتبية على السالمة الطرقي

 يءوربيُت النظام اؼبعلومايت لتدبَت رخصة السياقة والبطاقة الرمادية، وهتي
برامج التكوين وأعوان اإلدارات وىيئات اؼبراقبة، إعداد كذلك دليل 

ووضع برامج القتناء اآلليات وأجهزة اؼبراقبة وكذلك  ،للمراقبة الطرقية
. تأىيل البنيات التحتية

لتواصل، قامت الوزارة كذلك بإعداد وبلورة ـبطط تواصلي يف ؾبال ا
ربسيس كذلك الإلخبار على اؼبقتضيات اؼبتواجدة يف مدونة السَت، ول
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وقررنا على أننا سننطلق يف ىذه ، على االلبراط يف ىذه اؼبسطرة اعبديدة
العملية يف شهر ماي، وانطلقت فعال قبل أسبوع تقريبا اغبمالت 

وىي موجودة حبضور ملحوظ وكبَت،  ،ل اإلعالمالتحسيسية يف وسائ
سنتكلم عليو يف ما بعد، وقد تقرر أن ىذه اػبطة التواصلية ستستمر 

انطلقت يف شهر مايو وغادي تستمر  نكذلك بعد صدور القانون، إذ
. يعٍت حىت ما بعد فاتح أكتوبر باش تبقى تواكب تفعيل القانون

واليت مت  ،اليت تبلغ مدهتا دقيقة ونصف ،تبث اآلن الوصالت التلفزية
ثنُت إذل إعدادىا بشكل مسابقة خفيفة يوميا على القناة الثانية من اإل

دقيقة مساء، مع إعادة البث نفس  25اعبمعة على الساعة الثامنة و 
كذلك على  ثوإعادة الب ،دقيقة 40و 12اغبلقة يف اليوم اؼبوارل مع 

 اللي ىواإلذاعات، وىناك موقع إنًتنيت 
(www.codelaroute.ma) ، الذي يبكن أن قبد فيو كذلك نفس

. قتضيات القانوندلالوصالت التفسَتية وتقدمي 
 :السيد رئيس الجلسة

. شكرا، يف إطار التعقيب تفضل فريق التجمع الدستوري اؼبوحد
: المستشار السيد الحو المربوح

. شكرا السيد الرئيس
. شكرا السيد الوزير على اعبواب

 4 عالش طرحنا ىاذ السؤال؟ طرحناه بكل بساطة ألنو بقي غَت
بكل صدق كنعقتد بلي بعض اإلجراءات اللي ىي مهمة للبداية وأشهر، 

أشهر اللي باقية مكافياش، نعطي  4ذ ايف تطبيق ديال ىذه اؼبدونة ه
 ،أشهر باش يتهيأ التطبيق 9عطينا اعلى سبيل اؼبثال غَت التشوير، ملي 

ويف التشوير اللي ىو ما ، (les feux rouges) يفوقلنا نبداو 
خص  1يعٍت يف الفور من شهر  ،كيطلبشاي بزاف ديال اؼبسائل

بلي راه التشوير بدا  امستعملي الطرق والسيارات يشوفوواؼبواطنُت 
 les feux) كيتبدل، إذا جينا غادي نطبقو اؼبدونة باغبالة اللي فيها

rouges) ،ا يف الطرق غادي يوقع االرتباك، ىذا والتشوير اللي كاين داب
. من جهة السيد الوزير

من جهة ثانية تكلمنا وناقشنا اؼبشكل ديال العادل القروي، ماذا 
تنتظرون لتنظيم ىذا اليوم الدراسي اللي ىو مهم، وكيتعلق بالتطبيق ديال 

ألنو كاين إشكال ديال اؼبدونة يف العادل القروي، وقلناىا يف  ؟ذ اؼبدونةاه
للجنة خالل النقاش، خالل اؼبناقشة النقل اؼبزدوج والوسائل األخرى ا

قلنا غادي ناقشو ، ديال النقل اللي ما ىي ال مزدوج وال إذل آخره

اإلشكالية باش يتلقاو ؽبا اغبلول قبل التطبيق، إذا تسنينا حىت للتطبيق 
  .غادي يورل ارتباك آخر

اؼبناقشة، وىو داخل الربؼبان كاين موضوع مهم، تذاكرنا عليو خالل 
العدالة، الشرطة، الدرك، إذل أخره،  :يوم دراسي ربسيسي مع اؼبتدخلُت

طلبش تىذا حىت ىو من اإلجراءات اللي خصها تكون فورية وما ك
ذاكرو يف تإمكانيات، كتطلب قرار باش يتنظم يوم دراسي يف الربؼبان، ون

. اؼبشكل بكل وضوح وبكل صراحة
، أنا كنظن 2Mىضرتو على دقيقة يف  ،اإلعالم السيد الوزير،

األنبية ديال حوادث السَت واػبطورة دياؽبا، واألنبية ديال ىذه اؼبدونة 
قوي وقوي  نبغينا واحد التحسيس وإعالاكتستحق أكثر من دقيقة، 

ذاكرنا عليها خالل اؼبناقشة، اللي يكون يناسب األنبية ديال تجدا، و
.  اؼبدونة واػبطورة ديال حوادث السَت

السيد الوزير، باش نعاود نطرحو ؾبددا اللجنة الوطنية  ،وىنا كيحليٍت
للوقاية من حوادث السَت، ىل فعال تقوم بدورىا هبذه اؼبناسبة أم ال؟ ألنو 

اإلعالمية، أنا كنظن اؼبسانبة دياؽبا يف غَت اإلحصائيات وبعض اػبرجات 
.  تطبيق ديال ىذه اؼبدونة غَت كايف

 ،شي كلشي واؼبوضوع طويل، ذاك الشي عالشال ىاذ ،السيد الوزير
راه طرحناه كسؤال تعقبو مناقشة، ولكن نطلبو دابا اللجنة  ،السيد الرئيس

اللي اؼبختصة باش ذبتمع، باش السيد الوزير يطلعنا على اإلجراءات 
وما عندنا شك بلي راه اغبكومة خدامة يف اؼبوضوع، وباش  كيقوم هبا،

كم السيد الوزير خصنا تواصل معكم يف إطار اللجنة اؼبختصة، ونساعد
حنا معكم يف اؼبدونة، بغيناىا األنو ما بغيناش نضطرو يف آخر اؼبطاف، 

ناش يف حنا باقيُت معكم فيها، ولكن ما بغيااؼبدونة تطبق تطبيق سليم، و
  .من االرتباك ألكم نترب وآخر اؼبطاف نضطرو نقول

. شكرا السيد الرئيس
: السيد رئيس الجلسة

شكرا السيد اؼبستشار، الكلمة لكم فريق األصالة واؼبعاصرة، تفضل 
. السيد التويزي

: المستشار السيد أحمد التويزي
. شكرا السيد الرئيس
السيد الوزير احملًتم، 

الواقع ؼباذا طرح ىذا السؤال من طرف األصالة يف نفس اإلطار، يف 
واؼبعاصرة؟ طرح ألن عندما مت التصويت وإقرار ىذه اؼبدونة داخل عبنة 
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التجهيزات واؼبالية، كنا يف حزبنا قد طرحنا تعديال فيما ىبص إرجاء 
وىذا التعديل الذي صودق داخل ، تطبيق ىذه اؼبدونة إذل شهر أكتوبر

نش تعديل من عبث، حنا درنا ىذا التعديل باش اللجنة باإلصباع، ما كا
ونعطيوكم السيد الوزير الوقت الكايف لكي يتم تسويق  ،نعطيو للحكومة

ىذه اؼبدونة أمام الرأي العام، أمام اؼبغاربة، أمام مستعملي الطرق، كان 
كذلك التزام ديالكم السيد الوزير أمام اللجنة ؿبفوظ مكتوب على أنو 
واحد العدد ديال النقط اليت البد أن تقوموا هبا منذ أن صادق اجمللس 

.  اؼبدونة إذل أن يصل اآلجال اللي غادي يكون فيها تطبيقعلى ىاذ 
ىو أنو من ضمن اؼبسائل األساسية ىو  ،من ضمن ىذه اؼبسائل

عادل القروي، ألن إشكالية النقل السري ونقل التنظيم يوم دراسي حول 
العادل القروي إشكالية خطَتة جدا، وقلتم وأكدمت داخل اللجنة على أنو 

.  فيما ىبص حل إشكالية النقل السري سوف يكون يوم دراسي
أشهر أو  6كذلك اؼبتابعة من طرف عبنة اؼبالية، عبنة اؼبالية ىاذي 

لنظر فيما وصلت إليو الوزارة فيما لأشهر ما عمر اجتمعت عبنة اؼبالية  7
ىبص ىذه اؼبدونة، إذن ما كانش اؼببدأ ىو أنو ندوزو اؼبدونة، ندوزو 

وخرجت بعد  ،واقعية ثورةىي  ،ىي كبَتة جدا اؼبدونة فيها إهبابيات اللي
لكن اؼبوضوع  من إرساء ىذه اؼبدونة ىو وـباض عسَت داخل الغرفتُت، 

حنا يكون اؽبدف ديالنا ىو اأن يكون تطبيقها تطبيقا سليما، ماشي غَت 
لبرجو اؼبدونة ونطويو الصفحة حبال اللي تنديرو شي حاجة وتنتخباو 

  .عليها
لناس يعرفوا أن ىذه اؼبدونة يف صاحل مستعمل حنا نشجعكم باش اا

 يالطريق، إذن البد من أن تكون ىناك ضبلة، كما قالوا اإلخوان ماش
ىو اللي غادي  ،التلفزيون دقائق يف 2أو  دقائق 5ديال ( spot) واحد

يعطي أنو يشرح اؼبدونة ؼبستعمل الطريق، هبب أن تكون ىناك ضبلة يومية 
األوذل وال يف الثانية، باش نبينو أن اؼبدونة فيها  مكثفة يف اإلذاعة، ال يف
ستعملي الطريق، ألنو واحد العدد الناس ما دلمسائل أساسية بالنسبة 

بالتارل نبينش اؼبدونة، وافانبينهاش، راه واحد العدد ديال الناس ما ف
الدور ديالنا ىو الدور ديالكم ىو أنكم تفهموا للناس ىاذ اؼبدونة باش ما 

أشهر اللي بقات نلقاو مشكل  5أو  4با واحد اشكل من دنلقاوش م
.  فيما ىبص التطبيق

هبب أن يقع تأثَت على سلوك  ،إذن تطبيق القانون عندما يصادق
اؼبوضوع، ونقولو باش ما  واجملتمع، ماشي غَت نديرو القانون ونطوي

ديروىم، ىاذي اجتماعات قطاعية كنر، االجتماعات اليت اخبيسيقوا األ

حنا ا وزارة اؼبالية وأنتم وواحد العدد ديال القطاعات اغبكومية، ما بُت
بغيناكم سبشيو عند السكان، عند مستعملي الطريق، عند فبثل األمة ا

  .لشرح ىذه اؼبدونة
. شكرا السيد الرئيس
: السيد رئيس الجلسة

. شكرا تفضل السيد الوزير
 
 

: السيد وزير التجهيز والنقل
على ىذه التساؤالت اإلضافية اللي جاو إذن غادي كباول قباوب 

. يف تعقيب السادة اؼبستشارين، ونوضح األمور بًتكيز
أوال فيما ىبص التشوير، التوصية اليت جاءت من اللجنة كانت 

مواصلة، وأؤكد على ىذه الكلمة، مواصلة اجملهودات اليت تقوم هبا الدولة، 
ن، كنذكر بأن فيما الوزارة واؼبسؤولُت على التشوير، وخصوصا يف اؼبد

يتعلق باؼبدن تشرف عليها اعبماعات احمللية مباشرة، إذن مواصلة اجملهود 
الذي تقوم بو الدولة فيما ىبص الطرق والتشوير، ىذا اجملهود غادي 

وغادي نزيدو فيو وغادي لبصصو ميزانية إضافية يف ؾبال  ،نستمرو فيو
ديال البنيات  مةءالطرق ويف ؾبال التشوير باش نزيدو من حسن اؼبال

مليون  40التحتية وديال التشوير، خصصنا مثال يف ىاذ الفًتة األخَتة 
درىم إضافية يف ؾبال التشوير، األجهزة العمودية، والتشوير األفقي إذل 

غَت ذلك، وىاذ الشي راه تيتنجز حاليا، وتيمكن يف عبنة اؼبالية مثال 
  .نعطيكم تقارير يف ىذا اؼبوضوع

ت ميبانش لنا على أنو يف فاتح أكتوبر التشوير يف يف نفس الوق
اؼبغرب غادي يكون مغاير سباما على ما ىو عليو اآلن، غادي نواصلو 

اجملهود اللي كاين، غادي نزيدو فيو، غادي كبسنو األمور إذل غاية فاتح 
أكتوبر، وغنستمرو ما بعد فاتح أكتوبر باش كبسنو األمور اللي ىي، 

نو باش نعملو شي معجزة اللي ىي خارجة أو ولكن ما غاديش نتمك
بعيدة على القدرات اؼبتاحة لنا، غادي نزيدو من اؼبيزانية يف ىاذ االذباه 

.  ىذا، وغادي كبسنو األمور
فيما ىبص اإلجراءات يعٍت اللي اتفقنا عليها مع عبنة اؼبالية اللي 

مع ربسيسي  تتعلق بيوم الدراسي ديال النقل القروي، يوم دراسي أو
الدرك واألمن أو تتبع من طرف اللجنة، اتفقنا على أن ىذا األمر ىذا 

سينظم يف إطار عبنة اؼبالية، أنا أنتظر دعوة عبنة اؼبالية لتقدمي ىذه 
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األمور، وزارة التجهيز والنقل جاىزة وعلى أمت االستعداد ألقدم لكم ما 
ت، ألنو هبب تقديبو يف ىذه األمور، يعٍت كنا يف خصاص لبعض من الوق

ىاذ األمور كانت مبنية على دراسات، خصوصا يف ؾبال النقل القروي، 
وتتسمح لنا باش نقدمو ىاذ األمور للجنة،  ،ىذه الدراسات اليوم متقدمة

، قباوبوباش  يذاحنا جاىزين وموجودين يف ىاذ األمور هاإذن 
 ،وااللتزامات ديالنا يعٍت طبعا نلتزم ؾبددا على حسن تنفيذىا دبعيتكم

.  زرتكم ودبساعدتكم، ألنو مسألة طبعا وطنيةادبؤ
بالنسبة للتحسيس وتفسَت القانون، انطلقنا قبل أسبوع، اؼبسطرة اللي 

ماغديش تكون وصلة ديال دقيقة، باش منبسطوش  ،اعتمدنا ىي كالتارل
أنواع ديال الوصالت اللي غادي تدوز يف  2األمور، غادي تكون 

، واللي انطلقت منذ أسبوع، غادي تكون واحد الوصلة يونالتلفز
وكتدوز مرتُت يف اليوم، كتدوز  ،تدوم دقيقة ونصفكربسيسية اللي 

وكتقدم وكتوضح بند من قانون السَت، مثال الرخص بالنقط، كيف 
ديال الوصالت اللي  4أو  3كتمشى الرخص بالنقط كتفسرىا يف 

دقيقة على القناة  25و 8تدوز يوميا مع كتدوم دقيقة ونصف، وك
دقيقة،  40و 12تدوز اليوم اؼبوارل إعادة البث دياؽبا مع كالثانية، و

وتنغتنم ىاذ الفرصة باش الناس يتبعوا ىاذ الوصالت ألهنا معمولة 
بواحد الطريقة واضحة باش الناس يفهموىا بكل بساطة وبكل وبالدارجة 

ة، كل وحدة أمور، وغادي تكون العشرات ديال الوصالت التحسيسي
قريبا على مادة أو على موضوع، من اآلن إذل فاتح أكتوبر وغادي 

تستمر، وتيكون إعادة البث يوم السبت من بعد نشرة األخبار ديال 
.  نصف يعٍت يف منتصف النهارالالواحد و

مث ىذه األمور كلها ستكون موجودة يف موقع اإلنًتنيت اللي بغا 
يطلع عليها، إضافة إذل ىذه الوصالت غادي تكون وصالت أخرى 

شي كلوا كيتعاد على القنوات ال تدوز يف التلفزيون، وىاذكربسيسية اللي 
.  ديال اإلذاعة باش نزيدو نوضحو من ىاذ األمور

ؽبا، ىي أنو كاين واحد اؽباجس آخر النقطة األخَتة اللي بغيت نشَت 
اللي ىو صعب، واللي بغيت اإلخوان اؼبستشارين يشعروا بو، ىو أنو 

كاين ىاجس ديال التنسيق داخل اإلدارات، اؽباجس ديال التنسيق ما 
ووزارة اؼبالية، البد  ،بُت الدرك واألمن ووزارة العدل ووزارة التجهيز والنقل

اإلدارات تعمل كإدارة واحدة، وىذا األمر ما يكون واحد اؼبادة من ىاذ 
ديال الوزارة وديال اغبكومة ككل، اللي خصها تنظم أنفسها باش 

ميكونش شي تعثر ما بُت اإلدارات، اللي غادي يؤدي الثمن ديالو 
.  اؼبواطن

إذن ىذه ىي اؼبرحلة اللي حنا فيها حاليا، ىاذ اؼبرحلة ديال ربضَت 
واللي نبنيو عليها اؼبراسيم  ،ا صبيع اؼبتدخلُتفقية، يلتزم بوأمساطر إدارية 

حنا منكبُت اىاذي ىي الفًتة اللي  ،واللي غادي زبرج للوجود ،التطبيقية
وتنشتغلوا عليها رفقة ىذه اإلدارات، وتنتقدمو برصانة وحبكمة  ،عليها

كد على التزامي للحضور إذل أىذا القانون، وتن إنشاء اهلل غبسن تطبيق
  .كل الشروحات الضرورية يف ىذا االذباه اللجنة لتقدمي

. وشكرا
 :السيد رئيس الجلسة

  .شكرا السيد الوزير
 ،مبر إذل السؤال الثالث اؼبوجو كذلك إذل السيد وزير التجهيز

موضوعو تالشي الطرق بالعادل القروي، للمستشارين احملًتمُت السيدة 
زبيدة بوعياد، السادة ؿبمد علمي، ؿبمد الصمدي، عمر مورو، دضبان 
الدرىم، عبد الرضبان أشن، ؿبمد نفاذ، حفيظ وشاك، سعيد سرار، أبو 

  .عبيد، اؼبختار صوابأبكر 
. تفضل السيد اؼبستشار احملًتم السي علمي

: تشار السيد محمد علميالمس
.  شكرا السيد الرئيس

السادة الوزراء،  
السيدات والسادة اؼبستشارين،  

السيد الوزير إلن كانت بالدنا أمام التأخَت  :سؤال فريقنا ىو كاآليت
يف التجهيزات األساسية والبنيات التحتية  االذي كان واقع ،اغباصل
ركت األمر، واعتمدت إقالع اقتصادي واجتماعي قد تدا أليالالزمة 

اآلن سياسة األوراش الكربى، حبيث مت هنج سياسات قطاعية مندؾبة 
. تروم ربقيق التنمية اؼبنشودة يف كل أبعادىا ،ومهيكلة

السيد الوزير، إننا يف الفريق االشًتاكي كأحد مكونات األغلبية 
ير ونثمن ىاتو اجملهودات، لكن السيد الوز ،نقر دبا مت إقبازه ،اغبكومية

كانت ؽبا منافع  ،أمطار اػبَت اليت عرفتها بالدنا يف خضم ىاتو السنة
كثَتة، وال ىبفى على أحد أهنا خلفت أضرارا كبَتة بالطرق واؼبسالك 

والقناطر اليت سرعان ما اهنارت يف بعض اؼبناطق القروية واؼبناطق اعببلية، 
تالميذ عن فبا أدى إذل ؿباصرة اؼبواطنُت، نفوق اؼباشية، وانقطاع ال

.  اؼبدرسة
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السيد الوزير احملًتم، وإنصافا للوسط  ،تفريعا على ىاتو اؼبعطيات
القروي واؼبناطق اعببلية بغية فك العزلة عنهم بطريقة حقيقية، نسائلكم 

عن ما ىي التدابَت اليت ستتخذوهنا، وما ىي الوسائل واإلمكانيات 
رار ما وقع يف كل من اؼبمكن تعبئتها إلصالح ىاتو الوضعية، ولتفادي تك

إقليمي وزان وشفشاون، ويف بعض اؼبراكز احملددة كمركز زومي، مركز 
باب برد، عُت دريج، ومركز تروال، والالئحة طويلة الذين الزالوا غبد 

الساعة يعيشون أوضاعا كارثية؟  
. شكرا السيد الوزير
 :السيد رئيس الجلسة

. السيد الوزير، تفضلواشكرا السيد اؼبستشار احملًتم، الكلمة لكم 
 :السيد وزير التجهيز والنقل

. شكرا السيد الرئيس
كما تعلمون قطاع الطرق لو أنبية بالغة يف طريقة التعامل مع 

ولبصص لو  ،أولويات ىذه الوزارة، حبيث نورل أنبية قصوى ؽبذا القطاع
يد نسبة عالية من ميزانية الوزارة، وخصوصا فيما يتعلق باحملافظة على الرص
الطرقي وإصالح الطرق والصيانة الطرقية، حبيث كتستغرق ىذه األنشطة 

.  من اؼبيزانية ديال الوزارة 60%
عالقة طبعا مع ىذه السياسة ديال صيانة الطرق  وأشَت، وىذا عند

ومع إصالح األضرار من الفيضانات على أن يعٍت يف السنتُت األخَتتُت 
رفعنا من اؼبيزانية اؼبخصصة للصيانة الطرقية، حبيث أهنا أصبحت ىذه 

ا يبكننا من القيام بتقوية مممليون درىم،  230اؼبيزانية تبلغ مليار و
كيلومًت يف  800لبتكسية القارعة  ،كيلومًت 725القارعة للطرق ل 

 كيلومًت 2035يعٍت  ،كيلومًت 510 لالسنة طبعا، وبتوسيع القارعة 

، وىذا يتعدى بكثَت 2010من الطرق اليت سيتم إصالحها خالل سنة 
  .اؼبستويات السابقة

حبيث يتم  ،مواكبة مع ىذا اجملهود ىناك ؾبهود خاص بالقناطر
منشأة فنية أو قنطرة يف السنة، وؾبهود آخر يهم  100إصالح ما يناىز 

الصيانة االعتيادية أو بضع اإلصالحات األخرى اليت هتم شبكة الطرق 
يف أقاليم كالشاون أو يف اؼبنطقة ديال الزومي أو باب برد أو غَتىا من 

 . اؼبناطق

فيما ىبص األضرار اليت غبقت هبذه الشبكة على إثر الفيضانات 
ذه السنة وال للسنة الفارطة، تتبعتم اجملهود الذي قامت بو ال لو ،األخَتة

سواء تعلقت  ،اغبكومة بإصدار برنامج خاص إلصالح ىذه األضرار

 650بالبنيات التحتية أو بغَتىا، ومت زبصيص لشبكة الطرق تقريبا 
  .مليون ديال الدرىم إلصالح ىذه الشبكة من األضرار اليت غبقت هبا

لنسبة ؽبذا الرقم، أوال ىو أنو كبَت مقارنة مع ما شنو يبكن يتقال باأ
يزانية ما ادلىبصص سنويا إلصالح أضرار الفيضانات، حبيث أنو كًتاوح 

ىاذ العام إذن مليون درىم سنويا،  100مليون درىم إذل  50بُت 
إذن نسبة أكرب بكثَت، لكن يف نفس الوقت هبب التذكَت بأنو  650

ديال األضرار اليت غبقت بالشبكة ككل  ىذا الغالف يبقى دون اؼبستوى
يف اؼبناطق اعببلية أو يف غَتىا، فبا هبعل على أن ىذه اؼبيزانية يعٍت طبعا 

، لكن هبب أن نواصل ىذا اجملهود 2010خصصت خالل ىاذ سنة 
، حىت إن شاء اهلل نتمكنو من 2012و 2011يف يف السنوات اؼبقبلة 

ر مهمة خالل ىذه السنة، إصالح كل الشبكة اللي يعٍت عرفت أضرا
وال خالل  2010سنقوم بو ال خالل سنة   -إن شاء اهلل -وىو ما 

  .السنتُت القادمتُت إن شاء اهلل
. وشكرا

: السيد رئيس الجلسة
. شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد اؼبستشار

: المستشار السيد محمد علمي
. شكرا السيد الرئيس
 ،كبن يف الفريق االشًتاكي كما سبق رل أن ذكرت ،بالنسبة للتعقيب

كبن نعًتف دبا تقوم بو ىذه اغبكومة من ؾبهودات يف ىذا القطاع، ولكن 
ىناك طريقتان للتعامل مع الواقع، كبن يف الفريق االشًتاكي نطالب من 

اغبكومة أن هتدف إذل تغيَت الواقع، عوض أن تالمس أو أن تعطينا 
.  الواقع الكارثي التفسَتات ومسببات ىذا

السيد الوزير، أعطيكم مثال داخل جهة طنجة تطوان، وبالضبط 
اليت  ،404ىذا اإلقليم الفيت، الطريق اعبهوية رقم  ،بالنسبة إلقليم وزان

تبتدئ من احملطة السككية أوالد اؼبامون إذل مدينة وزان، الوزارة ديال 
واطن إذا جاء كلم، يعٍت ادل 14التجهيز ديالكم أعطت الصفقة ديال 

من الدار البيضاء أو إذا جاء شي زائر من أوروبا غادي ينطلق من ىاذ 
الطريق اعبهوية كلها متالشية حىت يصل ؼبركز مصمودة، وغادي يلقى 

ؼبا ىبرج من مدينة ، كلم ليصل إذل مدينة وزان 14عطت أوزارة األشغال 
 50وزان ب  عرة، اللي كيبعد على مدينةاوزان بغا يبشي يشوف سد اؼبج

.  كلم، راه الطريق مقطوعة السيد الوزير
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شي دورة يف صباعة زومي، والسيد  كبن ؼبا كنبغيو مبشيو كبضرو يف
عامل اإلقليم بيدو ملي بغا يبشي يتفقد مركز زومي راه دخل يف وسط 
الدواور، يعٍت الطريق مقطوعة إذل اآلن، إذل حد وقتو، كيدوز يف واحد 

 45زومي كانت لوزان  منا نعٍت اؼبسافة اللي كتقطعالدوار يف بٍت كلة، ي
الساعات، وعاود ثاين كنلقاو وزارة األوقاف ؼبا  3با بقينا نديرو ادقيقة، د

عطات واحد اعرة لعُت دريج وتروال، انقًتب على مشارف اؼبركز ديال اؼبج
.  كلم 20الصفقة يف الشهر اؼبنصرم ديال 

ه مقاربة غَت صحيحة، طول حنا كنقولو يف الفريق االشًتاكي ىذا
كلم، إما الوزارة تعطي الصفقة ولو عن طريق ذبزئتها عوض  90الطريق 

وكأننا يف مغارب داخل  ،أن تعطي واحد الًتميمات، هبي اؼبواطن يدخل
كلم مهرسة، يدخل الدوار وىبرج ويلقى  20مغرب واحد، هبي يلقى 

لطريق مهرسة، كلم مصلوحة، عاود ثاين ىبرج من اؼبدينة ويلقى ا 14
حنا بغينا واحد اؼبقاربة تكون واضحة، وتكون ، اوعاد يلقى الوزارة عاطية

واحد اؼبقاربة صحيحة من أجل إعادة بناء ىذا الطريق أو ترميمها أو 
إذل هنايتها عوض  ا يف الصفرتقوية قارعتها من نقطة االنطالق ديالو

.  اللجوء إذل ىذه الًتميمات
اجملهودات اللي كتقوم هبا وزارة التجهيز  ،السيد الوزير ،حنا كنثمنوا

ماشيُت يف اعبهوية اؼبوسعة، خص احنا على الواجهة البحرية، ولكن 
كبن مع ما تقومون بو ، تضمنوا واحد التوازن داخل جهة طنجة تطوان

طنجة وتطوان واؼبضيق وما شاكل ذلك، ولكن بالنسبة إلقليمي العرائش، 
قدر ىؤالء اؼبواطنُت باش نضمنو ؽبم حىت ىم اغبياة  شفشاون ووزان، ىل

باش  ،السيد الوزير ،رغم أهنم ينتمون عبهة واحدة، وكنتمناوبالالكريبة، 
  .404األمر ديال الطريق اعبهوية  اتتداركو

. وشكرا
: السيد رئيس الجلسة

. السيد الوزير اؼبستشار،شكرا السيد 
: السيد وزير التجهيز والنقل

نشكر السيد اؼبستشار احملًتم على االعًتاف بالنتائج اللي أوال بغيت 
وطبعا ىذه نتائج ليست بكاملة، ولكن كنشكرو على اؼبوقف  ،موجودة

وتنقول لو على أنو طريقة التعامل مع األوراش فيها دائما نوع من  ،البناء
اإلكراىات، أوال دائما التعامل مع مثل ىذه اغباالت هبربنا على ربديد 

األولويات، دائما قلة االعتمادات أو مقارنة االعتمادات مع كثرة 
ربديد األولويات، فإذن ال شك أنو ىاذ من اغباجيات ذبعل أنو ضروري 

يلومًت كانت عندىا أولوية مقارنة مع باقي اؼبقاطع، علما بأنو كما ك 14
طريق عام، على أنو اؼبقاطع األخرى سيتم ال ىاذقلت سابقا يف التصريح 

برؾبتها يف السنوات اؼبقبلة، وكونوا على يقُت أنو كنبذلو واحد اجملهود 
  .ةخاص، ال فقط يف اؼبنطقة الساحلية ديال اعبهة أو يف داخل اؼبنطق

وأعطي فقط مثال ال اغبصر للربنامج الوطٍت للطرق القروية لفك 
العزلة فيما ىبص الطرق القروية، اللي عندو اذباه آخر اللي ماشي ىو 

إصالح الطرق اغبالية بل فك العزلة على السكان وشق الطرق من أجل 
ىاذ الربنامج اللي كيوصل العدد ديالو إذل ، فك العزلة على السكان

مليون ديال السكان يف  3يلومًت، واللي كيفك العزلة على ك 15500
. اعببال ويف اؼبناطق النائية القروية

ىاذ الربنامج أعطينا لو حصة األسد للمناطق اعببلية، اؼبناطق  
اعببلية، مثال إقليم الشاون أو إقليم تاونات عرفوا حصة األسد، يعٍت 

لنسبة مثال ػبنيفرة أو ولكن نفس الشيء با ،أتكلم على اعبهة الشمالية
إذل غَت ذلك من اؼبناطق اللي عندىا خصاص يف  ،اغبسيمة أو أزيالل

سواء على  ،ؾبال الطرق، إذن دائما نعطي األنبية للساكنة أينما كانت
  .الساحل أو يف الداخل

. وشكرا
 :السيد رئيس الجلسة

  .شكرا السيد الوزير
يز والنقل، موضوعو وضعية السؤال الرابع اؼبوجو إذل السيد وزير التجو

السيدة زبيدة : الطريق الرابط بيم مراكش وأسفي، للمستشارين احملًتمُت
عبيد، بوشعيب أبكر  بوأبوعياد، موالي اغبسن طالب، لطيفة الزيواين، 

مبارك النفاوي، عبد اشكاف، البة، علي سادل يىالرل، مصطفى الو
  .الوىاب بلفقيو

. لسيدة اؼبستشارة احملًتمةاؼبستشارين، االكلمة ألحد السادة 
: لطيفة الزيواني ةالسيد ةالمستشار

. بسم اهلل الرضبن الرحيم
السيد الوزير، 

مع تزايد العمران دبدينة النخيل مراكش، دل تعد الطريق اؼبؤدية من 
مراكش إذل مدينة أسفي عرب اؼبدينة اعبديدة تامنصورت قادرة على 

ؼبستعمليها، وبالتارل فقد أصبحت األحياء استيعاب اغبركة الدؤوبة 
الصناعية بسيدي غازل واؼبسار اجملاور ؽبذه الطريق شبو ـبنوق، خاصة بعد 
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إحداث سوق اػبضر باعبملة باعبانب األيبن ؽبذه الطريق يف اذباه مدينة 
.  سفيآ

وعليو، فإنو من اؼبنتظر بعد تقدم األشغال باؼبدينة اعبديدة اليت ىي 
تامنصورت أن تزيد من تفاقم ىذه الوضعية إذا دل تقم وزارتكم اؼبوقرة 

بوضع ـبطط على اؼبدى القريب ؼبعاعبة ىذه اإلشكالية، كما أصبح من 
.  الالزم االستعجال يف اذباه اغبل اؼبالئم ؽبذه األزمة

، السيد الوزير، ىل برؾبت وزارتكم اؼبوقرة ىذه الطريق لذا نسائلكم
ويف حالة اإلهباب مىت سيتم ذلك؟   ؟ضمن برامج إصالح وتوسيع الطرق

. وشكرا
 :السيد رئيس الجلسة

. شكرا السيدة اؼبستشارة، الكلمة لكم السيد الوزير
: السيد وزير التجهيز والنقل

. شكرا السيد الرئيس
، اللي كَتبط ما بُت 7الطريق الوطنية رقم ىذه الطريق اللي ىو 

على أنبيتو،  ،السيدة اؼبستشارة احملًتمة ،سفي، كنتفق معكمآمراكش و
سفي، ويف التصور آألنو كَتبط بُت جهتُت، وخصوصا ما بُت مراكش و

سفي ىو آاؼبنطقة هبب أن يكون يف اؼبستقبل ميناء  الًتايب ديال ىذه
وبالتارل ىاذ الطريق يربط ما بُت ىاذين نسيفت، ااؼبيناء ؼبنطقة ت

: اؼبنطقتُت، ىاذ الطريق نوليو أنبية قصوى وتقدمنا فيو بالشكل اآليت
ما بُت النقطة  7أوال اؼبقطع األول ديال الطريق الوطنية رقم 

الكيلومًت، قمنا باإلصالح  12على طول  140و 128الكيلومًتية 
للتجهيز والبناء يف إطار مواكبة  ؤسسة اعبهويةادلديالو يف إطار شراكة مع 

منصورت، إذن ىذا مقطع ديال امشروع التهيئة للمدينة اعبديدة ديال ت
.  كيلومًت قمنا بو يف إطار ىذه الشراكة 12

كيلومًتات واللي كيتواجد واللي تكلمتو  4كاين مقطع آخر ديال 
 عليو يف منطقة ديال سيدي غازل وسوق اعبملة إذل آخره، ىذا كيتواجد
داخل اؼبدينة، إذن كيخصو يدخل يف إطار االختصاصات ديال مدينة 

.  مراكش
واللي كينطلق  ،204تيبقى اؼبقطع الكبَت ديال الطريق اعبهوية رقم 

إذل  0، واللي كينطلق من النقطة الكيلومًتية 7من الطريق الوطنية رقم 
حيث ىاذ ديال الكيلومًتات،  108إذن ديال الكيلومًتات،  108

أمتار وإذل صيانة، يف ىاذ اجملال ىذا  7 إذل طع وبتاج إذل توسيعاؼبق
عملنا واحد اؼبشروع قمنا بالدراسة مند مدة ال بأس هبا، دراسة بينت بأنو 

مليون ديال الدرىم، وفتحنا ؾبلس  160تكلفة اؼبشروع غادي تصل 
اعبهة لعقد شراكة مع ىذه اعبهة، كما نقوم هبا يف جهات أخرى 

اؼبشروع نظرا ألنبيتو، واقًتحنا نسب معينة يف ؾبال ىذه إلصالح ىاذ 
الشراكة، وتكلمت شخصيا ال مع الرئيس اعبهة وال مع السيد الوارل وال 

مع اؼبنتخبُت ؽبذه اؼبنطقة غبثهم على أن نصل إذل اتفاق إلخراج ىاذ 
اؼبشروع الضروري إذل حيز الوجود، واؼبناقشة سارية معهم للتوقيع إن شاء 

  .ريبا على ىاذ االتفاقية إلخراج ىاذ العملية إذل الوجوداهلل ق
. وشكرا

: السيد رئيس الجلسة
. تفضلي السيدة اؼبستشارة ؟شكرا السيد الوزير، ىناك تعقيب

 :المستشارة السيدة لطيفة الزيواني
ما بُت  الليالسيد الوزير، بالنسبة ندويو على  الشطر  ،ظبحتواإذا 

نبهكم لواحد اؼبسألة أساسية، أن أمنصورت، غَت بغيت امراكش ومدينة ت
، أن درتو 2007تغيَتات وراء الوكانت  2007ىذا السؤال طرح يف 

ولكن رغم ذلك باقي اؼبشكل ، منصورت إذل غَت ذلكاتلواحد الطريق 
ألف  350منصورت غادي تكون تقريبا اقائم، ؼباذا؟ ألن يف مدينة ت

، يضاف إذل ذلك السوق اللي %60 سكن، تنجز منها تقريبا ما يفوق
ذكرنا ديال سوق البلدية ديال اعبملة، باإلضافة إذل أن اغبي الصناعي 
كذلك سيدي غازل كيعرف دخول عدد من اؼبستثمرين إذل آخر ذلك، 
إذن باقي خص القيام بإصالحات يف ىذا الطريق، أما إذا ذباوزنا مدينة 

أن أقول لكم  ،السيد الوزير ،رل اظبحوامنصورت يف اذباه مدينة أسفي، ات
وىي قاتلة بالدرجة األوذل، أنا ملي كندوز منها  ،بأن الطريق كارثية

واش كبن يف اؼبغرب الذي نعرفو أو يف مغرب  :شخصيا كنطرح سؤال
آخر؟  

سفي، آحنا كساكنة مدينة االسيد الوزير، واش  ،وعندي سؤال آخر
نُت من الدرجة الثانية؟ ألن حنا مواطنُت من الدرجة األوذل وال مواطاواش 

أن مدينة  اىاذ الشكل، وأنتم كتعرفومن ال يعقل باش يكون عندنا طريق 
أسفي ىي مدينة عندىا تاريخ، عندىا ؾبموعة اغبوايج معروفة هبا، 

يضاف إذل ذلك أهنا عرفت واحد العدد من اؼبشاريع واؼبنجزات داخل 
طالقة جملموعة من اؼبشاريع االن أعطيتاؼبدينة، ومن بعد الزيارة اؼبلكية 

اللي ىي جد مهمة، ولكن كيفاش يبكن إقباح ىاذ اؼبشاريع كلها، وكبن 
نعيش يف عزلة تامة على العادل؟ ألن ىاذيك الطريق راه كارثية يف اغبقيقة، 

سفي كتوفر على ميناء، وأن الصادرات كتمشي آوأنتم تعلمون أن مدينة 
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ش ؼبيناء ؼبدينة أسفى؟ كاين من مراكش للدار البيضاء، عالش متحول
بال منهضرو على اؼبيناء حاليا، ألنو ماشي ىو موضوعنا،  ،عندنا مشكل

.  ولكن عندنا مشكل ديال الطريق
اعبهة، أنا على علم دبا وبُت  أما فيما ىبص النقاش اللي دار بينكم

ىة، وىاذ النسبة راه جد عالية، ألن اجلمن  %40مت، أنكم طلبتو 
أو كانت كتوفر على  %40ل اعبهة إذا كانت كتسمح باؼبيزانية ديا

اللي  فبا تطلبونو، ىذا كيعٍت بأننا غادي نوقفو صبيع اؼبشاريع 40%
ذ اؼبؤسسة ديال اعبهة باش ننجزو احنا يف اعبهة وغادي نسدو هاعندنا 

حنا واحد الطريق، اللي فبكن أنكم تطلبوا واحد اؼبسانبة اللي ىي ا
  .ىةاجلمعقولة ورمزية من 

.  وشكرا
: السيد رئيس الجلسة

.  شكرا السيدة اؼبستشارة، الكلمة لكم السيد الوزير
: السيد وزير التجهيز والنقل

إذن نرجعو للتفاصيل، كما قلت األستاذة السيدة اؼبستشارة احملًتمة 
كلم، إذن كاين اىتمام وكاين اقباز  12واليوم أقبزنا  2007ما بُت 

.  طة األوذلوكاين تفعيل، ىاذي النق
كلم  4النقطة الثانية، أكرر على أن اؼبنطقة اللي فيها سيدي غازل، 

بعاش للوزارة، تابعة للبلدية اسوق اعبملة واؼبنطقة الصناعية ما ت فيهااللي 
غادي نعملوىا على  ةشي إمكاين احن عندنا غلىديال مراكش، إذن 

نو اؼبستوى منصورت، اللي كنتفق معك على أاالطريق األخرى ما بعد ت
  .دياؽبا غَت مقبول

اآلن ىذا اإلصالح ديال ىاذ الطريق، عندنا طريقتُت باش نتقدمو 
هبا، تيمكن نعملو واحد اإلصالح، يعٍت تبقى الطريق باؼبميزات اؽبندسية 

 5 أمتار، نبقاو ب 5دياؽبا ونعملو اإلصالح، يعٍت إذا كان فيها العرض 
يالنا تتسمح لنا باش نعملو ىذا، متار ونبقاو غاديُت، اؼبيزانية داأل
ذ العملية اللي غادي تكون امليار سنتيم باش نعملو ه 10تكلفنا كو

ذ العملية رفضنا باش نعملوىا باش امليار سنتيم، ه 10دون اؼبستوى، 
كبسنو من اؼبستوى دياؽبا، ألنو كنتقاظبو التوجو والطموح ديال منطقة 

( les enrobés) أعلى  بربتاج إذل طريق يف مستوى كي لسفي الآ
.  متاراأل 7ب

ذ العملية تتطلب ميزانية إضافية، ىذه العملية يف طور اؼبناقشة مع اه
ؾبلس اعبهة، وعملنا عمليات فباثلة يف عدد من اعبهات، عملناىا يف 

منطقة سوس، عملناىا يف منطقة وجدة، عملناىا يف منطقة طنجة، يف 
حنا يف اديال الشراكة ال بأس هبا، وعدد من اؼبناطق دائما كتكون نسب 

العهد اآلن ديال الشراكة ما بُت الدولة واعبهة، وتيخص اعبهة تكون 
ذ اعندىا إمكانيات، ويكون على يقُت أنو النسبة ديال اؼبشاركة ديال ه
اعبهة يف ىذه العملية ستبقى نسبة يعٍت قليلة مقارنة مع اؼبيزانية ديال 

حبال  (le FEC) خد مثال اقًتاض عندات اعبهة، واللي غادي سبكن باش
.  يقدموا اؼبشاريع دياؽبمتاللي كيقوموا بو صبيع اعبهات باش 

إذن اؼبسالة كتبقى اؼبسالة ديال القرار اللي كيخصها تتخذ، 
حنا على أبواب اومتيمكنش نشوفو البالد ديالنا واحد الفكرة على أنو 

نطقة ما، ويف نفس اعبهوية، وعلى أنو كل جهة غادي تكون ؿبرك دل
الوقت نبقاو يف واحد النظرة على أنو كنكبو كلشي على الدولة وكننتظرو 

ذ الشراكة كيخص تكون فيها واحد التجند ا، يعٍت هءشي من الدولة كل
  .ديال صبيع اؼبتدخلُت قدر اؼبستطاع إلخراج ىذا اؼبشروع للوجود

.  وشكرا
: السيد رئيس الجلسة

  .شكرا السيد الوزير
موضوعو  ،ؤال اػبامس اؼبوجو كذلك إذل السيد وزير التجهيزالس

وضعية احملطات الطرقية باؼبملكة لفريق األصالة واؼبعاصرة، تفضل أحد 
.  السادة اؼبستشارين، تفضل

 : المستشار السيد الطيبي العلوي موالي األمين
. شكرا السيد الرئيس

السادة الوزراء،  
أخوايت اؼبستشارات واؼبستشارين احملًتمُت،  

يتجلى أساسا يف تنشيط حركة  ،تضطلع احملطة الطرقية بدور حيوي
النقل العمومي للمسافرين، باعتبار ؾبال النقل أحد ركائز التنمية 

االقتصادية ببالدنا، إال أن العديد من ىذه اؼبرافق أضحت تعيش أوضاعا 
نتمي إليها جهة مكناس تافياللت، أاليت  صعبة، وعلى سبيل اؼبثال اعبهة

وعمالة الراشيدية كسبيل اؼبثال مدينة الريصاين ومرزوكة وعدة مدن تابعة 
وىي منعدمة من احملطة الطرقية، وعلى سبيل اؼبثال  ،لعمالة الراشيدية

اللي ىي تعرف واحد الكم ىائل ديال اعبالية  ،مدينة أرفود وعمالة تنغَت
صعبة، وكذلك السواح  ةج اللي تيجلبوا واحد العملاػباربعمال الديال 

 ،األجانب اللي تيتواجدوا باحملطة الطرقية وىي منعدمة سباما، ما كايناش
لسيد الوزير، غَت السماء واألرض، اليت ربول دون ربقيق الغايات اليت ا
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اؼبرتبطة  ت من أجلها بفعل تراكم ؾبموعة من اؼبشاكل واؼبعوقاتئأنش
عدم سبكينها  إذل اؼبارل ألغلب احملطات الطرقية، ووصلتأساسا بالعجز 

من تأدية الضرائب وصرف أجور اؼبستخدمُت، بل وتأمُت أبسط شروط 
الراحة واألمن للمسافرين، وعلى سبيل اؼبثال كذلك مدينة ميدلت وزايدة 

للي تًتاكم هبا اإيام الشتاء  قارصللي تيعرفوا واحد الربد اوأزرو وإفران، 
السيد الوزير، والناس تتخاطر بنفوسها إذل تواجدت بذيك احملطة  ،الثلوج

مكاينة  ،ومنعدمة كذلك ،ش فيها شروط الراحةومتيتوفر غبقاشالطرقية 
. حىت شي ؿبطة طرقية

وفبا زاد اؼبشاكل استفحاال ىو عزوف أغلب اغبافالت عن استعمال 
العشوائية نشآت احملطة الطرقية بسبب وجود عدد كبَت من احملطات م

  .نتيجة غياب اؼبراقبة الطرقية بشكل منتظم
ويف ىذا اإلطار نسألكم السيد الوزير على اإلجراءات الكفيلة لوضع 

 اتحد للمشاكل اليت تعاين منها أغلبية احملطات الطرقية، وكذلك احملط
الطرقية اؼبنعدمة؟ وعن اسًتاتييجة وزارتكم يف تدبَت ىذا القطاع؟ 

ماشي تعطيونا  ،باش تعطيونا أمثلة على اعبنوب ،الوزيرالسيد  ،وبغيناكم
-سوسيف  ،حنا تنعيشو مشاكل يف اعبنوبا ،أمثلة على اؼبدن الكربى

حنا معندناش احملطة الطرقية اللي ا ،تافياللت-درعة وجهة مكناس-ماسة
 .البنية التحتية وال ،بتاتا

. وشكرا
 :السيد رئيس الجلسة

. الكلمة لكم السيد الوزير شكرا السيد اؼبستشار احملًتم،
 :السيد وزير التجهيز والنقل

. شكرا السيد الرئيس
إذن فيما ىبص احملطات الطرقية البد من التوضيح بأنو بناء ؿبطات 

طرقية وسبويلها وتسيَتىا يعود إذل اعبماعات احمللية طبقا للميثاق 
منذ وواللي ىي منفذة حاليا  ،للي ىي واضحةااعبماعي، اؼبسألة األوذل 

، احملطات الطرقية ليست تابعة لوزارة التجهيز والنقل أو تابعة للدولة ادائم
للي اىي  الليللي تتكون فيها ىذه احملطة واىي تابعة للجماعة اغبضرية 

طريقة ديال ال دربدكللي اوىي  ،خصها تكون عندىا اؼبيزانية باش تبنيها
  .التسيَت دياؽبا

للي ىي اؼبراقبة داخل اد الدور وحيد وزارة التجهيز والنقل عندىا واح
تأكد من حسن تكوين السائقُت كاحملطات الطرقية ديال حركة النقل، 

تغادر احملطة ومن احًتام كومن اغبالة اؼبيكانيكية ديال اغبافالت ملي 
. األوقات ديال احملطة، ىذا ىو الدور ديال وزارة التجهيز والنقل

تنعملو فيو، إذن إذل كانوا شي للي اإذن ىذا ىو اإلطار اؼبؤسسايت 
حنا ااختالالت أو شي صعوبات موجودة يف مدن ما يعٍت طبعا 

مستعدين إذل كانت شي مساعدة تقنية أو تأطَتية لتقديبها للجماعة 
 .احمللية، لكن تيبقى األمر بُت يدي اعبماعة احمللية اؼبعنية

. وشكرا 
: السيد رئيس الجلسة

. لكم السيد اؼبستشار يف إطار التعقيبشكرا السيد الوزير، الكلمة 
 :مغاريأالمستشار السيد إسماعيل 

ولكن البد من اإلشارة على  ،نشكركم السيد الوزير على جوابكم
ليس فقط  ،الوضعية الكارثية اليت تعيشها العديد من احملطات الطرقية

على مستوى اؼبدن الصغرى ولكن حىت على مستوى اؼبدن الكربى دبا يف 
. عاصمة الرباطذلك ال

 10بتفعيل مدونة السَت وربقيق مطلب  ،السيد الوزير ،إن اؼبطالبة
مليون سائح وكذا التفاعل بشكل إهبايب مع ؾبموعة من األوراش يبر 

اليت تبقى كأىم  ،حتما عرب ربسُت ظروف النقل، وأماكن ولوج اغبافالت
ياح طلبة وشروبة ىامة من الس ،وسيلة لنقل الضعفاء من اؼبواطنُت

البسطاء، ومن جهة أخرى نعلم جيدا أن احملطات الطرقية تدر الكثَت من 
اؼبداخيل على مستغليها، فما ىو السبب اغبقيقي فيما آلت إليو ؾبموعة 
من احملطات الطرقية من وضعية كارثية سواء على مستوى االستقبال أو 

  .مستوى التدبَت؟
. شكرا السيد الوزير
: السيد رئيس الجلسة

. السيد اؼبستشار، تفضل السيد الوزير شكرا
 :السيد وزير التجهيز والنقل
أؤكد على أنو إذل كانوا اختالالت أو  ،إضافة إذل ما قلتو سابقا

الطرقية تبقى ىذه اؼبشاكل من مسؤولية  مشاكل يف تسيَت احملطات
اعبماعات احمللية اؼبعنية، وأن الوزارة ىي موجودة يف إطار اختصاصاهتا يف 

وأشَت على ىذه  ،اقبة داخل ىذه احملطة، وإضافة إذل اختصاصاهتااؼبر
إضافة إذل اختصاصاهتا ىي مستعدة لتقدمي أي مساعدة تقنية  ،اؼبسألة

 ،للجماعات احمللية غبسن تدبَت ىذه احملطات، ونقوم ببعض اإلجراءات
وىذه مناسبة للتذكَت هبا، مثال عندنا شراكة أو عمل مشًتك مع وزارة 
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ة يف إطار دراسة لتأىيل ىذه احملطات لكن تنفيذ ىذه الدراسات الداخلي
هبب أن تقوم هبا اعبماعات احمللية، كان ىناك كذلك دفًت ربمالت 

وىي كذلك مت توزيعها على احملطات  ،غبسن تسيَت ىذه احملطات الطرقية
. الطرقية لتنفيذىا

سيَت وأخَتا أريد أن أشَت إذل أن من ضمن األمور اليت تعوق حسن ت
ىذه احملطات ىي قلة الفاعلُت اؼبهنيُت يف تسيَت احملطة الطرقية، ومن ىنا 

 اللي كانت سابقا واللوجستيك،أسندنا إذل الشركة الوطنية للنقل 
(ONT)، تنمية ىذه اؼبهنة اعبديدة اللي ىي تسيَت  ةأسندنا ؽبا مهم

احملطات الطرقية، ولتقدمي عروض للجماعات احمللية يف إطار التسيَت 
تسيَت لصاحل اعبماعة اغبضرية ديال احملطة الاؼبفوض لتقوم ىذه الشركة ب

لدار البيضاء، للجماعة لالطرقية، وعملنا عروض مثال للجماعة اغبضرية 
تسيَت إذل ىذه الشركة، لكن غبد اآلن المثال إلسناد  اغبضرية ؼبدينة الرباط

دل ربظ ىذه االقًتاحات بالقبول من طرف ىذه اعبماعات اليت تفضل 
  .أن تستمر يف طريقة التسيَت اغبالية، ىذا اختصاصهم

حيث أسند التسيَت إذل  ،أشَت فقط إذل ذبربة إهبابية يف مدينة القنيطرة
، والذي أعطى نتائج إهبابية مهمة، يكواللوجستالشركة الوطنية للنقل 

كذلك مناقشة يف نفس االذباه يف مدينة وجدة، ال الوزارة وال  كوىنا
الشركة رىن إشارة البلديات للدخول يف إطار شراكة غبسن التسيَت يف 

  .إطار التدبَت اؼبفوض
. شكرا

 :السيد رئيس الجلسة
. شكرا السيد الوزير

اؼبوجو إذل السيد وزير التجهيز،  ر إذل السؤال السادس واألخَتزل
أكادير يف شهر -موضوعو إمكانية بدأ العمل بالطريق السيار مراكش

غبسن : كما كان مقررا، للمستشارين احملًتمُت السادة 2010يونيو 
شنكلي، ؿبمد أمزال، اغبو اؼبربوح، عبد العزيز أبيجديكن، اغبسُت 

البنُت، عبد اؼبالك ضباد أبرجي، أضبد بنيس، عبد العزيز ابوىدود، 
األعرج، مصطفى الشهواين، عبد الرحيم العماين، عمر اعبزورل، نبيو 

  .غبسن، اؼبهدي زركو، إبراىيم اغبب
. الكلمة ألحد السادة اؼبستشارين، تفضل

 :المستشار السيد لحسن بيجديكن
. شكرا السيد الرئيس
السيدين الوزيرين، 

السيدات والسادة اؼبستشارين احملًتمُت، 
السيد الوزير، عرفت بالدنا قفزة مهمة يف ؾبال إقباز الطرق السيار، 

 ذيرجع للمجهودات اعببارة اللي بذلوىا الربؼبانيُت مشكورين، وىاتوىذا 
على مديرية الطرق،  اتشرفوت وملي كنت ،السيد الوزير وه،الشي تتعرف

واء معك اإلخوان الربؼبانيُت جبميع األحزاب، س ارواشحال من اجتماع دا
 وينتمون إذل ىذه الغرفة أو الغرفة ديال النواب، ولكن فوق ىاذ الشي كل

اإلرادة اؼبلكية اللي اغبمد هلل احملور مراكش أكادير واحملور برشيد بٍت 
مالل، واحملور فاس وجدة، خرجوا للوجود لفك العزلة على ىذه اعبهات 

ذ الطريق اه على احوادث السَت اللي كينتجو ااؼبهمة باؼبملكة، وتعرفو
اللي مازال ىذا احملور، خصوصا ؿبور مراكش أكادير والرواج اللي تينتج 

التساقطات اؼبطرية ظبعنا أنو كاين واحد العطب تقٍت بعد ىذا احملور، غَت 
وىو فم  ،عند الشركة اللي عندىا احملور اللي كيتواجد يف عمالة شيشاوة

رة أنو الوزير راه كان ضالو ثرتعطب تقٍت، وكالوقع فيو واحد  ،اعبرانة
صرح ال داخل الربؼبان وال عرب وسائل اإلعالم أنو الطريق السيار سنعمل 

  .أي شهر يونيو 6بو يف شهر 
 12عدنا كنسمعو أنو غادي يكون شهر يوليوز أو شهر بعد ذلك 
واش ىاذ احملور  ،السيد الوزير ،بغينا نسولوكم ،2010يف ىذه السنة 

ىر يونيو كما صرحتم بو أم ال؟ ىذا ىو السؤال غادي يشتغل فعليا يف ش
  .ديالنا
. شكراو

 :السيد رئيس الجلسة
. شكرا السيد اؼبستشار، الكلمة لكم السيد الوزير

 :السيد وزير التجهيز والنقل
. شكرا السيد الرئيس

فيما ىبص شبكة الطرق السيارة ومشروع اللي طرحوا السيد اؼبستشار 
اللي ىو الطريق السيار ما بُت مراكش وأكادير، أؤكد إن شاء اهلل و ،احملًتم

كما يعٍت أعلن عليو  6على أنو سيتم فتح ىذا الطريق قبل هناية شهر 
سابقا، حبيث أنو األجل اللي مت ربديده سيحًتم وستفتح ىذه الطريق 

كما قلت يف هناية شهر يونيو بعد أن سننهي صبيع األشغال اؼبتعلقة هبذه 
ريق، كنت يف ىذا الورش يوم السبت األخَت وزرتو عن آخره وتتقدم الط

. األشغال يف ظروف حسنة باعبودة اؼبطلوبة
 ،شغال وحجمها أشغال عمالقةاألأشَت جوابا على السؤال على أنو 

أول نفق يعٍت من صنف أنفاق  ،يكفي أن نذكر بأنو ىناك مثال نفق
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وأنو شبو منتهي حاليا،  موجود يف ىذا الطريق سيكون الطرق السيارة
أحيانا  ،تًتيب واغبفر تصل إذل علو كبَت جداالكذلك مستوى أشغال 

فالطبيعة ديال ىذه األشغال  ...مًت إخل 120 ،مًت 100يتعدى 
ونوعية الًتبة اللي متواجدة يف األطلس الكبَت جعلت أنو يف بعض 

فم  خصوصا يف اؼبقطع ديال ،اؼبقاطع كانوا بعض الصعوبات التقنية
اليت  ،نزالقات خالل األشغالبعض اال اوكانو ،اعبرانة اللي تكلمتو عليو

زادت على حجم األشغال اليت كان هبب أن نقوم بو، ولكن استطعنا أن 
إمكانيات ووسائل بشرية إضافية عن طريق العقد اليت ىي موجودة  ئنعب

ال وسنستطيع إن شاء اهلل إذل إهناء األشغال يف اآلج ،مع اؼبقاوالت
احملددة، ومثل ىذه الصعوبات التقنية ىي صعوبات منتظرة يف أشغال من 

ىذا النوع، وهلل اغبمد إن شاء اهلل ستفتح ىذه الطريق مع هناية الشهر 
وطبعا ستؤثر  ،اؼبقبل، عندما سننهي صبيع اؼبراحل اؼبتعلقة هبذه األشغال

، إهبابيا جدا على منطقة سوس، على الربط ما بُت مراكش وأكادير
سفر لن تتعدى ساعتُت، وعلى الربط مع مدينة الدار الحيث مدة 

فهذا ، د 45ساعات و  3حيث أن مدة السفر لن تتعدى  ،البيضاء
  .سيكون مهم جدا بالنسبة لالقتصاد والسياحة ديال منطقة سوس

. وشكرا
: ئيس الجلسةالسيد ر

 ؟تعقيب السيد اؼبستشارىناك شكرا السيد الوزير، 
 :المستشار السيد لحسن بيجديكن

نو أغَت باش نشكر السيد الوزير على ىذا التوضيح ألن فعال  ،شكرا
نوا إن شاء اهلل أنو السيد ئودابا راه يطم ،مستعملي ىذا الطريق كيتساءلو

تفتح ىاذ الطريق السيار  غادي 6الوزير وضح لنا أنو قبل أواخر شهر 
  .اللي ىي مهمة بالنسبة ؼبستعملي ىاذ الطريق

. وشكرا السيد الوزير
 

: السيد رئيس الجلسة
شكرا السيد اؼبستشار احملًتم، ونشكر السيد الوزير على مسانبتو 

ننتقل إذل السؤال اؼبوارل اؼبوجو إذل السيد الوزير . القيمة يف ىذه اعبلسة
مع الربؼبان حول أجوبة اغبكومة على األسئلة الكتابية اؼبكلف بالعالقات 

عبد اؼبالك أفرياط، عبد اغبميد : للربؼبانيُت، للمستشارين احملًتمُت السادة
فاربي، عبد السالم خَتات، ؿبمد اؽببطي، عبد الرحيم الرماح، ؿبمد 

لشكر، ؿبمد دعيدعة، حسن أكليم، حسن القاظبي، أضبد العاطفي، 
  .لصادق الرغيويالعريب حبشي، ا

. الكلمة ألحد السادة اؼبستشارين احملًتمُت
 :المستشار السيد عبد الرحيم الرماح

. بسم اهلل الرضبن الرحيم
السيد الرئيس،  
السادة الوزراء، 

السيدات والسادة اؼبستشارين احملًتمُت، 
يقوم اؼبستشارون الربؼبانيون بتوجيو أسئلة كتابية إذل اغبكومة هبدف 

بأجوبة دقيقة عن اإلشكاالت اليت يقدموهنا، غَت أنو مع األسف التوصل 
أن الكثَت من األجوبة اليت يتوصلون هبا ال ربًتم اآلجال القانونية طبقا 

من النظام الداخلي جمللس اؼبستشارين، وؼبا تنص  306ؼبقتضيات اؼبادة 
كما تتسم ، من الدستور 56عليو أحكام الفقرة األخَتة من الفصل 

وىو ما يعد مسا دبقتضى  ،وميات وال ربتوي على إجابات دقيقةبالعم
  .دستوري وضربا ؼبصداقية اؼبؤسسات الدستورية من حكومة وبرؼبان

السيد الوزير، عن ما ىي اػبطوات اليت ستقومون هبا  ،لذا نسائلكم
من أجل تصحيح ىذا االختالل يف تطبيق نص دستوري وضبل السادة 

ة مدققة مع احًتام اآلجال القانونية؟  الوزراء على تقدمي أجوب
. وشكرا

 :السيد رئيس الجلسة
. شكرا السيد اؼبستشار، تفضل

 :الوزير المكلف بالعالقات مع البرلمان ،السيد إدريس لشكر
شكرا للفريق الفيدرارل على تساؤؽبم، تساؤل كما يبدو يعيب على 

 ،أجوبتها تتسم بالعموميةاغبكومة أهنا ال ربًتم اآلجال القانونية، كما أن 
. وال ربتوي على الدقة اؼبطلوبة من طرف السادة الربؼبانيُت

ا الشك فيو أن اغبكومة تبذل ؾبهودا من أجل أن تكون يف مم
اآلجال الدستورية، ومن أجل أن ذبيب على كافة األسئلة الكتابية داخل 

ونفس الشيء بالنسبة لألسئلة الشفوية، األسئلة  ،اآلجال الدستورية
الشفوية يقرر بشأهنا السادة رؤساء الفرق، والفرق ىي من تقرر ىذا 

احملددة لكل  االسؤال أو زبتار ىذا السؤال دون غَته يف إطار الكوط
. فريق

أما فيما يتعلق باألسئلة الكتابية، رقم تيجعل شوية ديال اإلنصاف 
سؤال كتايب  300تايب توصلت هبا اغبكومة، سؤال ك 387ألنو يف 
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أجيب عنو إذل حدود الساعة، بالنسبة للفريق الفيدرارل توصلت اغبكومة 
سؤاال كتابيا،  20سؤاال كتابيا، أجابت إذل حدود الساعة على  27ب

وستتوصلون يف الساعات القادمة بأربعة أجوبة كتابية، وبالتارل سنكون 
. تعلق بثالثة أسئلة كتابية فقطخارج األجل الدستوري فيما ي

ؤكد أن حىت ىاذ ثالثة أسئلة كتابية هبب أن هباب عنها، لكن من ادل
ىناك بعض اؼبالحظات، ىناك الطبيعة اعبهوية واحمللية للسؤال الكتايب 
كتفرض على اغبكومة باش ترجع لعُت اؼبكان وتبحث مع اؼبصاحل يف 

من التاريخ الذي  بعُت اؼبكان، ىناك كذلك األجل هبب أال وبتس
وبملو السؤال، لكن األجل هبب أن وبتسب من التاريخ الذي خرج منو 

  .السؤال من قبة الربؼبان وتوصل بو الوزير األول
إذن ىناك كذلك بعض األسئلة اليت تشتمل أحيانا مواضيع ـبتلفة وال 
يتوجو هبا السائل إذل الوزير اؼبسؤول عن قطاع معُت، فبا هبعل صعوبة يف 

صبع عناصر اعبواب من ـبتلف القطاعات الوزارية مع ما يتطلب ذلك 
  .من إجراءات إدارية

. شكرا
 :السيد رئيس الجلسة

. شكرا السيد الوزير، التعقيب تفضل السيد اؼبستشار احملًتم
 :المستشار السيد عبد الرحيم الرماح

اآلن ن وك ،حنا ملي قلنا اػبلل، اػبلل موجوداالسيد الوزير،  ،أوال
حنا منفيناش، ا ،اإلجابة عنها تللي متااألسئلة يال أشرت لواحد العدد د

يبكننا  ،حنا ذباوزا مبغيناشا ،ولكن راه كل ىاذ األسئلة وعندنا أمثلة
 ،ألسئلة ونعطيو التواريخ فوقاش وضعنا كل سؤالاقائمة ديال  ونسرد

رل كيهمنا ىو لاحنا االسيد الوزير،  ،فاػبلل موجود ،لقينا اعبوابتفوقاش 
  .بالنسبة للمستقبل ميبقاش

 ،للي قلتو تعدد اؼبواضيعااػبلل الثاين كاين من حيث اؼبضمون، ىاذ 
حنا مكتعنيناش، حنا كنتكلمو يف قضايا ؿبددة، بل أكثر من ذلك أننا ا

للي األن كاين أسئلة  ،نتكلم عن قضايا ؿبددة وكنديرو اغبيثيات القانونية
كتجينا  ،كنقولو طبقا للقانون كذا إذل آخره يتطلبعندىا طبيعة قانونية، 

. اعبواب ما عندو حىت قيمة
كيضرب اؼبصداقية ديال اغبكومة وديالنا،  ،السيد الوزير ،شيال ىاد

كتعرفوا  ،كرئيس فريق سابق ،كربؼباين سابق ،السيد الوزير انتما،متنساوس 
السادة الربؼبانيُت  بالتارل كيمكنواألنبية الكبَتة ديال األسئلة الكتابية، 

القضايا من خالل األسئلة، اآلن من يوجدوا اغبلول لواحد العدد 

نوجدو أنفسنا ال جدوى من تقدمي األسئلة، يبكن رل نقول لكم ك
شخصيا يف الفريق قدمنا أسئلة وبغينا كبولوىا يف هناية الدورة إذل أسئلة 

ية مكاينش كتابية، ولكن مبغيناش نظرا ألن كنشوفو األسئلة الكتاب
. عموميات ،للي مكاينش أجوبةاأجوبة، عندنا كذلك أسئلة كيف قلت 

السيد الوزير، باش نكونو عمليُت، طبعا  ،للي كنطالبو منكمافلذلك 
ىذا موضوع وبدد العالقات بُت اؼبؤسسة التشريعية واؼبؤسسة التنفيذية، 

د الوزير آلن كاين السياحنا كنقًتحو خالل اؼبراحل اؼبقبلة، اوبالتارل 
األول غادي يقدم التصريح ديالو يف ىذا اؼبساء، باغيُت بطبيعة اغبال 

للي خص انقط النقطة من ىذه اغبكومة خالل اؼبراحل اؼبقبلة تكون 
التداول دياؽبا إلعادة االعتبار ؽبذه اؼبؤسسة، دبعٌت أنو عندما نقدم 
كاين األسئلة ىبصنا نتجاوبو يف اآلجال، وكذلك يكون كاين مضمون و

تنحسو بواحد النوع ديال عدم  ،وإال فكاين واحد ،ؿبتوى اإلجابات
  .احًتام اؼبؤسسة التشريعية

. شكرا السيد الوزير
 :السيد رئيس الجلسة

. شكرا السيد اؼبستشار، تفضل السيد الوزير
 :السيد الوزير المكلف بالعالقات مع البرلمان

وأنا أتفق معكم أنو خصنا نبذلو صبيعا  ،السيد اؼبستشار احملًتمشكرا 
جل أن اؼبواطنُت يبداو أالناشئة، ومن  ديبقراطيتناؾبهود من أجل تطوير 

يتبعوا اغبياة دياؽبم ديال السياسة العمومية ديال البالد من خالل الربؼبان، 
  .أنا أتفق معكم

 ياالسؤال الكتايب ىو سؤال دستور،التقصَت ىو تقصَتنا صبيعا 
اليت سبقتنا من أجل الوصول إذل اؼبعلومة عندو دور أساسي،  الشعوب

ل حول وضعية شخص، أو ؤلكن عندما يتحول السؤال الكتايب إذل تسا
وأنا ال أتوجو  ،حول ترقية شخص، أو عندما يتحول السؤال الكتايب

ظبح رل السي اللفريق الفيدرارل ألنٍت أعرف، أنا أربدث عن السؤال، 
سؤال، راه  27ماشي على  ،سؤال 5000ذل دعيدعة راه أتكلم ع

سؤال، ال ما مطروحش السؤال الشفوي هبذا الشكل ألن  5000
السؤال مطروح من  ،السؤال الشفوي معندوش طبيعة جزئية وال ؿبلية

زبليش الفكرة غبا غَت كتاخذ ليا من الوقت وما ادو ،طرف الفريق احملًتم
غاربة أن كافة اؼبواطنُت عرفوا ادليتوصل، ألن الفكرة خصها توصل، خص 

والفريق  ،سواسية أمام القانون طبقا للدستور، وأال حق لبعض اللوبيات
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ال حق ؽبم يف أن  ،الفيدرارل دبنأى عن ىذه القضية، وخلينا نكملو
. يتوجهوا بأسئلة كتابية ما تيتمتعش هبا مواطنُت آخرين

فيجب أن يتوجو إذل  ،السؤال الكتايب إذا كان سؤاال ؿبليا ،لذلك
ال لقضية زيد أو عمر، قضية زيد أو عمر  ،القضايا احمللية للمواطنُت

عندما تسأل اغبكومة حول تنفيذ حكم لصاحل مواطن، وكيف  ..تيمكن
سيكون بالنسبة للمواطن اآلخر الذي دل هبد برؼبانيا للدفاع عن حقوقو 

ولكن للمواطن  ،ومصاغبو؟ كل مواطن لو اغبق يف أن يتوجو إذل القضاء
كذلك اػبصم ديالو يف القضية باش يتوجو، ماشي أن ىبتار ىذا برؼبانيا 

من أجل أن يطرح قضيتو واآلخر من سيطرح قضيتو؟  
لذلك اإلشكال يف السؤال الكتايب ىو إشكال مشًتك، والعمومية 

، أحيانا ترفض بعض القطاعات الوزارية أن سبكن اجاية من ىنا أساس
وسائل ضد أشخاص أخرى، وىم صبيعا مواطنُت  بعض األشخاص من
. متساوون يف القانون

 :السيد رئيس الجلسة
  .شكرا السيد الوزير

السؤال اؼبوارل اؼبوجو إذل السيد وزير اإلسكان، موضوعو ارتفاع أسعار 
ناجي الفخاري، مصطفى قاظبي، : للمستشارين احملًتمُت السادة ،العقار

سعد بنزروال، ال، ؿبمد بلحسن خيَت، كايف الشراط، بنعيسى بنزروال
ؿبمد العزري، رفيق بناصر، ؿبمد كريبن، عبد اغبميد بلفيل، عبد العارل 

اغبسيسن، بنجيد األمُت، العريب بوراس، ؿبمد زاز، عزيز الفيالرل، 
وسيتوذل اإلجابة عنو السيد الوزير اؼبكلف بالتنمية اجملالية، تفضل السيد 

. اؼبستشار احملًتم
 :ار السيد محمد زازالمستش

. بسم اهلل الرضبن الرحيم والصالة والسالم على سيد اؼبرسلُت
السيد الرئيس، 
السادة الوزراء، 

السيدات والسادة اؼبستشارون، 
وضعت اغبومة قطاع اإلسكان  ،سباشيا مع التوجيهات اؼبلكية السامية

 ،والتعمَت من بُت أولويات برناؾبها من أجل ربسُت مستوى إنتاج السكن
 ،وتوفَت فرص الشغل ،والرفع من مستوى مسانبة القطاع يف التنمية

والتقليص من حدة الفقر خصوصا باؼبدن الكربى وضواحيها ببعض 
. اؼبراكز القروية

كان البد على اغبكومة أن تضاعف وتَتة إنتاج  ،ومن ىذا اإلطار
ألف وحدة سكنية سنويا على  100السكن االجتماعي ببالدنا لبلوغ 

لفئات ذات الدخل الضعيف استجابة ؼبتطلبات االاؼبدى اؼبتوسط قصد 
مة التعمَت وآلياتو ءواحملدود واؼبقصية من إنتاج السكن اؼبنظم، وكذا مال

ة لإلسهام بفعالية يف تأىيل اؼبدن والرفع من غباجيات التنمية العمراين
مستوى االستثمارات العقارية، وسبكُت صبيع الشرائح االجتماعية من 

ولوج السكن وخاصة الفئات االجتماعية ذات الدخل احملدود، والتقليص 
التدرهبي للعجز السكٍت اؼبًتاكم، وتسريع وتَتة معاعبة السكن غَت الالئق 

. اؼبالئم والربامج اػباصة إلعادة اإلسكان من خالل تكثيف العرض
واليت بلورهتا  ،لكن رغم بلوغ ىذه األىداف اليت سطرهتا اغبكومة

ذلك عن  ،بازباذىا إجراءات ىامة من أجل القضاء على البناء العشوائي
طريق منح عدة امتيازات لبعض اؼبنعشُت العقاريُت، إال أنو مع األسف 

سواء تعلق األمر  ،ول يف أسعار العقارالشديد قد نتج عنو ارتفاع مو
الشيء الذي أصبح خارج القدرة الشرائية  ،باؼبباين أو التجزئات السكنية

. للطبقة اؼبتوسطة
السيد الوزير، الصانع التقليدي والعامل البسيط واؼبوظف البسيط ما 

 ،ويخذ ىاذ اؼبنزل ديالو، راه الناس كيعاناعندوش اإلمكانيات باش ي
شي حل ؽباذ الناس ىاذو، يف اؼبقابل ىذا راه اؼبنعشُت  خصنا نشوفو

  .العقاريُت واحملتكرين للقطاع راكموا ثروات ىائلة
ما ىي اإلجراءات والتدابَت اليت  ،السيد الوزير ،لذا نسائلكم

  ؟من أجل اغبد من ظاىرة الغالء يف اجملال العقاري ستتخذىا اغبكومة
. والسالم

: السيد رئيس الجلسة
. السيد اؼبستشار احملًتم، الكلمة لكم السيد الوزير، تفضلواشكرا 

كاتب الدولة لدى وزير اإلسكان  ،السيد عبد السالم مصباحي
 : والتعمير والتنمية المجالية، المكلف بالتنمية الترابية

 السيد الرئيس،

السيدات والسادة اؼبستشارين احملًتمُت، 
والتعادلية على طرحو ؽبذا أريد أن أشكر الفريق االستقالرل للوحدة 

كما ىو معلوم ويعلم ذلك السيد اؼبستشار احملًتم الذي طرح والسؤال، 
السؤال، فإن أسعار أي منتوج كيفما كان نوعو ومن بينو منتوج العقار 

العرض والطلب، حبيث أن األسعار  ، أي قانونيتحكم فيو قانون السوق
مل األساسية اليت كانت وراء تتزايد كلما تزايد الطلب وقل العرض، والعوا
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زيادة الطلب على العرض ومن مت غالء العقار ىي التزايد الطبيعي 
ألف يف العادل القروي،  30ألف يف اؼبدن و 123 ب اليت تزداد ،لألسر

من  %10وىاذي خصها ديور، كذلك الطلب اػبارجي اللي تيشكل 
ليار م 8إذل  2008باؼبغرب، حبيث وصل يف سنة  صبارلالطلب اإل

ديال الدرىم، وكذلك استثمار العائالت اؼبغربية ؼبدخراهتا يف شراء العقار، 
وكذلك  وفرة السيولة اؼبالية لدى األبناك وتنافسها يف سبويل قروض 

فبا تسبب يف ارتفاع األسعار يف بعض  ،العقار، مث كذلك اؼبضاربة العقارية
 2004مرات ما بُت  10، حىت %10حىت  2اعبهات من 

 .يف مقابل قلة األراضي اؼبفتوحة للتعمَت ووىاذ الشي كل، 2008و
من العوامل األخرى اللي سانبت يف الزيادة ديال الطلب ويف غالء  

ؼبشاريع اؼبهيكلة وااألسعار، ىو الوقع اإلهبايب لربامج التأىيل اغبضري 
اليد  وندرةعلى قيمة العقار، وكذلك ارتفاع شبن بيع بعض مواد البناء 

العاملة، والعزوف عن إنتاج السكن اؼبعد للكراء وزيادة الطلب على 
.  التملك

اجملهودات والتدابَت اليت تقوم هبا الدولة، اليت تقوم هبا اغبكومة تتوجو 
كبو ضبط السوق وكبو تصحيح االختالالت بُت العرض والطلب، 

ئم واؼبدخل ديال ىاذ الشي ىو تكثيف العرض السكٍت وتنويعو ليال
حاجيات ـبتلف الشرائح االجتماعية، وباػبصوص الطبقة الوسطى 

من اؽبرم السكاين  %70والفئات الدنيا اللي يصل العدد دياؽبا إذل 
عرب إجراءات عملية اللي ىي تعبئة العقار العمومي وتفويتو يف إطار 

شراكة مع القطاع اػباص وفقا لدفًت ربمالت على أساس طلبات عروض 
ة، وكذلك الرفع من وتَتة إنتاج السكن االجتماعي لبلوغ وطنية ودورل

موجهة إذل الطبقة  2012وحدة اجتماعية يف أفق ألف  150
الوسطى وكذلك الفئات الدنيا، مث إعفاء كل من الضرائب لربامج سكن 

درىم، والتحفيزات اعبديدة اللي جات يف ألف  140اؼبنتوج ديال 
عنها من تدابَت تسويقية ربد من  ، وما سبخض2010قانون اؼبالية لسنة 

اؼبضاربات، وكذلك مواصلة برنامج ديال اؼبدن اعبديدة، وفتح مناطق 
منطقة جديدة على مساحة اللي  169جديدة للتعمَت، حيث مت فتح 

ألف ىكتار، زيادة على ىذه اجملهودات وبفعل تراجع الطلب  50تبلغ 
عاؼبية وارتفاع الفوائد على اػبارجي على العقار نتيجة األزمة االقتصادية ال

القروض البنكية والتدابَت التسويقية بالنسبة للسكن االجتماعي والسكن 
منخفض التكلفة، زيادة على ىذه اجملهودات، األسعار اليوم تراجعت 

يف اؼبتوسط على  % 3,3حبسب التقرير األخَت لبنك اؼبغرب بنسبة 
 .الصعيد الوطٍت

. السيد الرئيس شكرا 
: يس الجلسةالسيد رئ

. السي الناجي ؟شكرا السيد الوزير، ىناك تعقيب السيد اؼبستشار
: فخاريالالمستشار السيد ناجي  

. شكرا السيد الرئيس
السادة الوزراء، 

إخواين اؼبستشارين احملًتمُت،  ،أخوايت
نشكر السيد كاتب الدولة يف اإلسكان على ىذه اؼبعطيات الدقيقة، 

يف عمل اغبكومة ؼبا تقوم بو، ولكن البد  بطبيعة اغبال كبن ال نشكك
من اإلشارة، واغبمد هلل الوزارة وقعت عدة اتفاقيات أمام صاحب اعباللة 

بفاس، إلقباز  2009بالرباط، وفرباير  2008منها مارس  ،نصره اهلل
ألف درىم، ولكن ىذا الثمن  140الذي ال يتعدى  السكن االجتماعي

ة يف بعض اؼبناطق، أعطيت االنطالقة كيبقى ؿبدود السيد الكاتب الدول
وهبذا الوزارة عملت على ، 2009ألف وحدة سكن يف  50ألزيد من 

فتح مناطق عمرانية جديدة، ولكن تنحصر فقط يف بعض اؼبقاطعات، 
هبب تعميم ىذه اؼبناطق العمرانية يف صبيع مقاطعات اؼبدن، ألنو اآلن 

واحد اؼبكان من ىاش تنقل دابا كتبقى ىاذ الفئة الضعيفة اللي ما يبكنل
اللي كتشتغل فيو بعيدة على السكن االجتماعي بواحد الكيلومًتات 

. عديدة
كذلك ؽبذا عملت الوزارة على اغبد من ارتفاع األسعار، ولكن اآلن 

التفكَت جبدية وعمق للخروج من ىاذ الوضع الراىن،  إذل اؼبغرب وبتاج
الناس، هبب تنويع عرض األسعار اؼبعمول هبا ليست يف متناول عموم 

اؼبساكن ذات القيمة العقارية اإلصبالية الضعيفة، وتوسيع إمكانية ولوج 
اؼبلكية لفائدة األسر ذات الدخل الضعيف، من ىنا سوف كبسن 

فعاليات عمليات القضاء على السكن غَت الالئق، والشروع يف تفعيل 
  .سياسة تتالءم مع خصوصيات العادل القروي

. الوزيرشكرا السيد 
: السيد رئيس الجلسة

. تفضلوا ،شكرا السيد اؼبستشار، الكلمة لكم السيد الوزير
السيد كاتب الدولة لدى وزير اإلسكان والتعمير والتنمية المجالية، 

:  المكلف بالتنمية الترابية
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بغيت فقط أنٍت نشَت إذل كون أنو التعميم ضروري وأساسي، فقط أنو 
مشروط بتوفَت العقار، وىاذ التوفَت ديال العقار ىو اللي كتعمل عليو 

اغبكومة من خالل تعبئة العقار العمومي، ومن خالل ىاذ العقار 
تفوتو للمنعشُت اػبواص من خالل دفًت ربمالت تالعمومي اللي 

من األراضي إلنتاج السكن منخفض التكلفة،  لتخصيص نسب ؿبددة
ألف درىم، وثلث آخر موجو  140حبيث كاين ىناك ثلث ديال 

، (péréquation)بو  اللسكن االجتماعي، وثلث اآلخر باش يديرو
العمل اللي تيتعمل ىو عمل وؾبهود كبَت جدا، حبيث أن ىاذ السنة ديال 

كلها ديال  ،ألف وحدة 130 ل انتهينا دبنتوج وصل 2009سنة 
 . السكن االجتماعي والسكن منخفض التكلفة

توسيع اؼبلكية بالنسبة للطبقات اؼبتوسطة والطبقات الدنيا كيتم من 
خالل الربامج اؼبفتوحة ال الربامج ديال اؼبدن اعبديدة وال الربنامج ديال 

ألف درىم وال الربنامج اؼبوجو للطبقة الوسطى وال الربنامج ديال  140
عطاه االجتماعي اللي تيسهر عليو جاللة اؼبلك، واللي السكن ا

  .2010سنة لالتحفيزات الضرورية من خالل قانون اؼبالية 
. شكرا

 :السيد رئيس الجلسة
شكرا السيد الوزير، ونشكر السيد الوزير على مسانبتو القيمة يف ىذه 

الوطنية حول اعبلسة، وننتقل إذل السؤال اؼبوجو إذل السيدة وزيرة الًتبية 
 عمر: اػبصاص اغباصل يف رجال التعليم، للمستشارين احملًتمُت السادة

أدخيل، عبد اغبميد السعداوي، عبد الرحيم العاليف، اؼبختار اعبماين، 
سيدي صلوح اعبماين، اؽبامشي السموين، أولعيد الرداد، غبسن بوعود، 

عثمون، ؿبمد  غبسن بلبصري، عبد اهلل أبو زيد، وبفظو بنمبارك، اؼبهدي
. بورمان، ؿبمد الكبوري، ؿبمد عدال، تفضل السي أدخيل

: دخيلأالمستشار السيد عمر 
. بسم اهلل الرضبن الرحيم والصالة والسالم على أشرف األنبياء اؼبرسلُت

السيد الرئيس، 
السيد الوزير، 

السادة الوزراء احملًتمُت، 
السيدات والسادة اؼبستشارين احملًتمُت، 

نكر أزمة التعليم واؼبشاكل اليت يتخبط فيها رغم اجملهودات ال أحد ي
للًتبية والتكوين، إال  االستعجارلالرامية إلصالحو، فكان آخرىا اؼبخطط 

أن اؼبناطق النائية و العادل القروي يشكو من عدة معوقات سواء مادية أو 

والتجهيزات، ونقص أو انعدام يف اؼبرافق  مالية كاػبصاص يف اغبجرات
وىي بيت  ،لصحية السكنية واؼبكاتب اإلدارية، واؼبعيقات كذلك البشريةا

القصيد يف ىذا السؤال، واليت تتجلى يف انعدام الطاقم اإلداري ببعض 
بعض اؼبعلمُت عن بعض  كذلك اؼبؤسسات التعليمية، وغياب

اؼبؤسسات، وغياب التكوين اؼبستمر لإلداريُت واؼبدرسُت، ناىيك عن 
باإلضافة إذل صعوبة التواصل بُت ، االنتقاالت قصد التجمع األسري

اؼبدرسُت وبعض التالميذ الذين ال يتقنون التكلم باللغة العربية، وال يتقن 
ا ينعكس سلبا على مردودية ممكذلك األستاذ أو اؼبعلم اللهجة احمللية، 

التالميذ، وبالتارل تكون النتيجة ىي العزوف عن الدراسة وظاىرة التكرار 
اؼبدرسي، وبالتارل عدم تكييف اؼبدرسُت والتالميذ مع ظروف غَت  واؽبذر

  .مالئمة للتلقُت والتلقي والعلم واؼبعرفة
ال يتم السيدة الوزيرة احملًتمة، ؼباذا  ،نسائلكم ،من ىذا اؼبنطلق

التفكَت يف توظيف جهوي؟  
.  شكرا

:  السيد رئيس الجلسة
.  شكرا السيد اؼبستشار احملًتم، الكلمة لكم السيدة الوزيرة

ة كاتبة الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتعليم بيدالسيدة لطيفة الع
 : المكلفة بالتعليم المدرسي ،والبحث العلمي األطر العالي وتكوين

السادة اؼبستشارين على طرح ىذا السؤال اللي و الرئيسشكرا السيد 
يف اغبقيقة يذكر بتشخيص الذي أصبحنا اآلن نعرفو صبيعا، وىو اؼبرتبط 
بأوضاع اؼبدرسة اؼبغربية بالوسط القروي، والذي انطالقا من التشخيص 

من أجل حل اؼبعضالت اليت  االستعجارلاللي ىو معروف جاء الربنامج 
ليم بالوسط القروي، سواء تعلق األمر بتأىيل الفضاءات يعرفها ىذا التع

من  %63اؼبدرسية اؼبتوفرة أو بتوسيع العرض الًتبوي، حيث أن 
اؼبوقع  االستعجارلاؼبؤسسات اليت سوف سيتم إنشاؤىا خالل الربنامج 

غادي  %92دياؽبا يف الوسط القروي، أو كذلك الداخليات اللي ىي
لك كل ما ىو مربمج يف إطار مواجهة تكون يف الوسط القروي، أو كذ

بالدرجة األوذل الوسط  وفد منااؼبعيقات السوسيو اقتصادية اللي كيست
القروي، سواء فيما يتعلق باؼبطاعم اؼبدرسية أو الداخليات أو النقل 

.  اؼبدرسي أو الكتب اؼبدرسية واؼبستلزمات الدراسية
، واللي االستعجارلبطبيعة اغبال كل ىذه األمور مربؾبة يف الربنامج 

علينا اآلن ىو أن نكثف اعبهود والتعاون مع كل الفعاليات احمللية من 
.  أجل تسريع وتَتة اقباز ىذا الربنامج
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اؼببادرة اليت  كذلك أنتم كتعرفوا ،أما فيما يتعلق باؼبوارد البشرية كذلك
متمركز الأقدم عليها قطاع الًتبية والتكوين يف إطار تأسيس التدبَت ال

للشأن الًتبوي، من خالل إحداث األكاديبيات اعبهوية للًتبية والتكوين، 
ىذا التدبَت الالمتمركز ظل مبتورا نظرا ألن اؼبسؤولية يف تدبَت اؼبوارد 

دل ينص على تفويت  07.00القانون والبشرية ظلت وطنية، 
االختصاصات يف ؾبال تدبَت اؼبوارد البشرية، وىذا أنشأت عليو واحد 

تتحرك يف ربوع  ما زالت عة ديال اؼبشاكل ألن اؼبوارد البشريةاجملمو
الوطن، ويعٍت عندنا مشكل كبَت ديال االستقرار يف اؼبناطق النائية على 

  .وجو اػبصوص
نشتغلو عليها ىي أوال ربسُت ظروف كحنا ااغبلول اآلن اللي 

سواء من خالل العناية بالفضاءات وتوفَت  ،االشتغال بالوسط القروي
وسائل العمل، ولكن كذلك توفَت وسائل العيش من سكن وتنقل، 

كذلك إمكانية التنقل لفائدة العاملُت بالوسط القروي أو التعويضات اليت 
خر ىذا آنشتغل عليها حاليا مع شركائنا االجتماعيُت، من جانب 

إلسبام ترسيخ هنج الالمركزية كيخصو يكون فرصة  االستعجارلالربنامج 
والالسبركز يف تدبَت الشأن الًتبوي، وذلك من خالل تفويت 

االختصاصات يف ؾبال تدبَت اؼبوارد البشرية إذل األكاديبيات اعبهوية 
حنا كنعرفو بأن يف بلدان أخرى اؼبناصب اؼبالية اللًتبية والتكوين، و

  .ةماشي فقط يف اعبو ،تعليميةالؤسسة ادلكتكون يف 
.  شكرا

: السيد رئيس الجلسة
. شكرا السيد الوزيرة، التعقيب تفضل السيد اؼبستشار

: دخيلأالمستشار السيد عمر 
.  شكرا السيد الوزير

حنا كببذ ونؤيد بالنسبة لالنتقاالت قصد احنا ىدفنا أوال ىو ابالفعل 
عليها ونتمٌت  ،السيدة الوزيرة ،التجمع األسري، وىذه الفكرة كبييكم

.  التوفيق فيها
 يعاين منها يتفيما ىبص العادل القروي بالفعل ىناك عدة مشاكل ال

عاين منها تقريبا صبيع اؼبناطق النائية، وبالتارل طرحنا ىذا تالعادل القروي، و
لوزارة وبالنسبة لألكاديبيات يكون ؽبم لالسؤال لك ونتمٌت أنو بالنسبة 

ن يكون ىذا التوظيف جهوي، أوال لتفادي اغبق بالنسبة للتوظيف، وأ
وتكون مربرة وغَت مربرة،  ،ىذه االنتقاالت اليت تكون من حُت آلخر

وكذلك لنتمكن من كون األساتذة واؼبعلمُت الذين يدرسون يف ىذه 

اعبهات يتقنون كذلك اللهجة احمللية ؼبساعدة التلميذ واؼبتلقي على 
.  اؼبنطقة اليت يتواجد فيهاتكوين صحيح وتكوين يفيده ويفيد كذلك 

إذن نتمٌت بالنسبة ؽبذا الربنامج بالنسبة لتدبَت الشأن الًتبوي أن 
تسرعوا يف ازباذ القرارات بالنسبة ؽبذا اؼبوضوع، وخبصوص اؼبخطط 

  .السيدة الوزيرة اإلسراع فيوللًتبية والتكوين كذلك، أسبٌت  االستعجارل
. وشكرا

: السيد رئيس الجلسة
. د اؼبستشار، الكلمة لكم السيدة الوزيرةشكرا السي

 السيدة كاتبة الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين
:  المكلفة بالتعليم المدرسي ،والبحث العلمي األطر

السيد الرئيس، غَت باش نعاود نؤكد على ىذه اؼبسألة ديال أنو  ،فقط
كيخصنا اآلن نوضعو اإلطار القانوين باش نضمنو ىاذ التوظيفات ؿبليا، 

ديال اعبهات اللي فيها  5حنا أعطينا مثال إمكانية ل األن حاليا 
خصاص باش توظف أساتذة توظيف مباشر يف ىذه األشهر القليلة 

تاونات ؼبا كيجيوىا -اغبسيمة-أو تازة ةدرع-ماسة-ساؼباضية، ولكن سو
يكونوا من الرباط ونزلوا  لوأطر مغاربة أو شباب مغاربة عندىم الشهادة و

يف اغبسيمة راه حىت حاجة ما كتمكنا اآلن بأننا نقتصرو فقط على 
.  ىاذوك الناس اللي نبا منحدرين من نفس اعبهة

اليت تنظم تدبَت الشأن الًتبوي  وؽبذا البد أن نتمم الًتسانة القانونية
اللي ىو عندو  ،على صعيد اعبهة من أجل أن نضمن ىذا التوظف احمللي

.  عدة فوائد، كما أشار إذل ذلك السيد اؼبستشار
واعبانب اآلخر سوف أؤكد عليو مرة أخرى ىو ضرورة العناية 
واالىتمام باألطر الًتبوية اليت تشتغل يف الوسط القروي من خالل 

ضاهنا وتدليل الصعوبات اليت تعًتضها يف فبارسة مهامها حىت نضمن احت
  .اؼبزيد من االستقرار ؽبذه األطر

. شكرا السيد اؼبستشار
: السيد رئيس الجلسة

  .شكرا السيدة الوزيرة، ونشكرك على مسانبتك يف ىذه اعبلسة

السؤال اؼبوارل األخَت اؼبوجو إذل السيد الوزير اؼبنتدب لدى الوزير 
األول اؼبكلف بتحديث القطاعات العامة، وموضوعو اغبق يف الولوج إذل 

. اؼبعلومة لفريق األصالة واؼبعاصرة
: مغاريأ إسماعيلالمستشار السيد 

السيد الرئيس، 
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إخواين اؼبستشارين، 
السيد الوزير احملًتم، 

يعترب اغبق يف الولوج إذل اؼبعلومة حقا أساسيا لصيقا حبقوق اإلنسان 
متعارف عليو دوليا وكما جسدتو عدد من اؼبواثيق واؼبعاىدات كما ىو 

ولعل ضمان ىذا اغبق لو صلة وثيقة دبسألة تعميق اؼبسلسل ، الدولية
الديبقراطي ببالدنا وتوسيع وتعزيز اغبريات العامة، وشرطا أساسيا من 

.  شروط اغبكامة اعبيدة
أشكال  كما أن تفعيل ىذا اغبق من شأنو اؼبسانبة يف ؿباربة كل

الفساد وثقافة التكتم، ضمانا لتفعيل التنمية الشاملة اليت أصبحت تبٌت 
وبالدنا اليوم أصبحت أكثر من ، على شفافية وسرعة تداول اؼبعلومات

أي وقت مضى ملزمة بوضع قطيعة مع زمن السرية والتكتم يف وضع 
 .عن الرأي العام الوطٍت وتنفيذ السياسات العمومية وحجب اؼبعلومات

السيد الوزير، ؼباذا دل تقم اغبكومة غبد اآلن  ،لكل ذلك نسائلكم 
بازباذ اإلجراءات الالزمة لضمان الولوج إذل اؼبعلومة لفائدة صبيع اؼبواطنُت 

اؼبغاربة؟  
. وشكرا

: السيد رئيس الجلسة
. شكرا السيد اؼبستشار، الكلمة لكم السيد الوزير

منتدب لدى الوزير األول، الوزير ال ،السيد محمد سعد العلمي
 :مكلف بتحديث القطاعات العامةال

 .بسم اهلل الرضبن الرحيم

السيد الرئيس احملًتم، 
السيدات والسادة اؼبستشارون احملًتمون، 

يف البداية أشكر اؼبستشارين احملًتمُت من فريق األصالة واؼبعاصرة على 
 ،إذل اؼبعلومة طرحهم ؽبذا السؤال، وبالفعل فقد أضحى اغبق يف الولوج

حقا أساسيا لصيقا حبقوق  ،كما كرستو العديد من اؼبواثيق الدولية
اإلنسان بعد أن جعلت اجملتمعات الديبقراطية من شفافية اؼبعلومات 

وسرعة تداوؽبا واغبصول عليها أحد الشروط الضرورية للحكامة اعبيدة، 
تصروبو أمام  وىذا بالذات ما أشار إليو السيد الوزير األول يوم أمس يف

ؾبلس النواب حينما أكد على ضرورة العمل على تكريس حق الولوج إذل 
اؼبعلومة كأحد اآلليات اليت تعتمدىا اغبكومة بغاية ربسُت تدبَت اؼبرافق 

. العمومية

وتبعا لذلك، فإن اغبكومة على وعي تام بأنبية سبكُت اؼبواطنُت من 
اإلدارية اليت وبتاجوهنا ؼبا اغبصول على اؼبعلومات واؼبعطيات والوثائق 

لذلك من آثار إهبابية على ربسُت عالقة اإلدارة باؼبتعاملُت معها وترسيخ 
.  الشفافية يف التدبَت العمومي

وىكذا فإن اغبكومة ما فتئت تعمل على تنمية اإلدارة اإللكًتونية، 
 على ،ساعية جبد إذل نشرىا وتعميمها، وىو ما يبكن اؼبواطنُت واؼبرتفقُت

من الولوج إذل ـبتلف اؼبعلومات اليت  ،حد سواء وبشكل متنامي
.  وبتاجوهنا بكل يسر وشفافية

وهبدر الذكر يف ىذا الصدد أن عددا وافرا من اإلدارات قد اعتمدت 
اإلدارة اإللكًتونية يف التعريف باػبدمات العمومية وشروط االستفادة منها 

ىذا اإلطار، وعلى سبيل  ويبكن اإلشارة يف، وإدراج بعضها على اػبط
، (justice) اؼبثال فقط، إذل وزارة العدل فيما ىبص موقعها اإللكًتوين

الذي يبكن االطالع من خاللو على اؼبعطيات اؼبتعلقة بالسجل 
وكذا موقع عدالة الذي يقدم ؾبموعة من اػبدمات اليت هتم  ،التجاري

ووزارة ، القضائية واؼبساطراؼبتقاضُت إذل جانب تعريفو دبختلف القوانُت 
الذي يبكن اؼبواطنُت ، (finances) االقتصاد واؼبالية، فيما يتعلق دبوقعها

من االطالع على ؾبمل اؼبعطيات اؼبتعلقة باػبدمات ذات العالقة 
باعبانب اؼبارل، كأداء الضرائب وتعشَت السيارات، وغَتنبا من اغبقوق 

انة العامة للحكومة من خالل واألم، والواجبات اؼبرتبطة هبذا الشأن
بوابتها اإللكًتونية اليت سبكن من االطالع على صبيع النصوص القانونية 

. إذل يومنا ىذا 1913اليت مت نشرىا باعبريدة الرظبية منذ سنة 
ويف نفس اإلطار، ىناك ؾبموعة من اؼبعلومات واؼبعطيات والوثائق 

ت العمومية للمواطنُت، اؼبتعلقة دبختلف اػبدمات اليت تقدمها اإلدارا
، واليت (service public) يبكن االطالع عليها عرب البوابة اإللكًتونية

. من شأهنا تسهيل القيام دبختلف اإلجراءات اإلدارية
 :السيد رئيس الجلسة
. ىل ىناك تعقيب؟ تفضلشكرا السيد الوزير، 

: المستشار السيد محمد اطريبش
السيد  ةشيء مشكورين إلجاب السيد الرئيس، أوال وقبل كلشكرا 

الوزير حول ىذا اؼبوضوع اؼبتعلق جبودة اؼبعلومة وحق الدخول إذل 
اؼبعلومة، ألنو يعترب حق اعبيل الثالث للدخول إذل اؼبعلومة وحق امتالكها 

ولتكون سريعة ألهنا ىي اؼبدخل األساسي لتعزيز الديبقراطية  لتداوؽبا
ة، وأن اؼبعلومة ىي حقيقة من والشفافية، وكذلك مدخل أساسي للتنمي
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حق اؼبواطنُت يف صبيع اإلدارات ويف صبيع القطاعات، بعيدة كل البعد 
عن ما كانت سبارسو اغبكومة يف بعض القطاعات من تعتيم ومن تكتم 

ومن سرية يف إطالق ىذه اؼبعلومة ؼبستعمليها، وخاصة منها الطلبة 
 والباحثُت والدارسُت يف صبيع واؼبنتخبُت والربؼبانيُتوالناخبُت واؼبواطنُت 

.  اؼبيادين االقتصادية واالجتماعية والسياسية
إال أننا نطالب من اغبكومة استصدار قانون يسمح بالولوج إذل 

لة، للبحث ءاؼبعلومة، ألن استعمال اؼبعلومة للنقاش، للمعارضة، للمسا
مع متها ءومال أيضا مور ولتجديدىااألعن التوازن، وبالتارل لتطوير 

متطلبات العصر وانسجامها مع التحوالت العاؼبية، وىذا مدخل أساسي 
قوانُت الدولية، القوانينو مع  أيضا بالنسبة للمغرب أن يكيف ويالئم

.  وخصوصا حقوق اإلنسان اؼبتعلقة بالدخول يف اؼبعلومة
نسمعو أن السيد الوزير تيقول بأن السيد الوزير كالغريب يف األمر 

يح للحكومة أكد على ضرورة الدخول إذل اؼبعلومة، كبن األول يف التصر
ال ننتظر من الوزير األول أن يؤكد ويبادر، بل هبب على اغبكومة أن 

تعمل من أجل تفعيل ىذا البند، ىو الولوج إذل اؼبعلومة وتسهيلها 
. وتيسَتىا الستعماؽبا من قبل اؼبواطنُت

 :السيد رئيس الجلسة
 .؟ تفضلتعقيب السيد الوزير شكرا السيد اؼبستشار، ىناك

مكلف بتحديث المنتدب لدى الوزير األول، الوزير الالسيد 
: القطاعات العامة

تفق معو فيما يرجع لضرورة أشكرا للسيد اؼبستشار على تعقيبو، و
إعداد مشروع قانون يف ىذا الشأن، وأخربه بأن اغبكومة عاكفة فعال 

دون أن أغفل بأن ىناك فريقا على وضع مشروع قانون يف ىذا اؼبوضوع، 
وىو فريق اإلرباد االشًتاكي، قد تقدم  ،من فرق األغلبية دبجلس النواب

.  دبقًتح قانون كذلك يف ىذا اؼبوضوع
وبو تقاس  ،فاغبق يف الولوج إذل اؼبعلومة، ىو حق أصبح متعارفا عليو

 وإمبا أكد عمال ،اجملتمعات الديبقراطية، والوزير األول دل يؤكد طلبا
 وتعمل على نشره وتوسيعو ،اغبكومة منخرطة فيو منذ سنوات

باستمرار، فهذا حق من حقوق اؼبواطنُت، وبو يبكن لإلدارة أن تكون  
كما يبكن ، قريبة من اؼبواطنُت وأن تكون شفافة يف تدبَتىا للشأن العام

 ،من خاللو ضمان الشفافية والنزاىة، وأذكر يف ىذا الصدد بأن اغبكومة
ذبعل من الولوج إذل  ،دد اإلعالن عن برنامج حملاربة الرشوةوىي بص

  .اؼبعلومة إحدى األبواب للوصول إذل ربقيق ذلك
. شكرا السيد الرئيس
: السيد رئيس الجلسة

شكرا السيد الوزير، وأذكر السادة اؼبستشارين احملًتمُت بأن ىناك 
.  جلسة استثنائية لتصريح الوزير األول بعد طبس دقائق، وشكرا

 .رفعت اعبلسة


