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  )2011 يونيو 21  (1432 رجب 18الثال4ء : التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
  . لساDلرئيس  اخلامساخلليفة  ،عبد الرحامن أشن املستشار السـيد: الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
الثانية دقيقة، ابتداء من الساعة  وعرشونثالث ساعات وواحد : التوقيتالتوقيتالتوقيتالتوقيت

  .واTقيقة اخلامسة والثالثني بعد الزوال
   .مناقشة األسـئW الشفوية ::::جدول األعاملجدول األعاملجدول األعاملجدول األعامل

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

        ::::املستشار السـيد عبد الرحامن أشن، رئيس اجللسةاملستشار السـيد عبد الرحامن أشن، رئيس اجللسةاملستشار السـيد عبد الرحامن أشن، رئيس اجللسةاملستشار السـيد عبد الرحامن أشن، رئيس اجللسة
  .ملرسلنيبسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم عىل أرشف ا

  .أعلن عن افتتاح اجللسة
  السـيدان الوزيران احملرتمان،

  السـيدkن املستشارkن والسادة املستشارون احملرتمون،
من اTسـتور ووفقا ملقتضيات النظام اTاخيل  56معال بأحاكم الفصل 

Dلس املستشارين، خيصص اDلس هذه اجللسة ألسـئW السادة 
  .هياملستشارين وأجوبة احلكومة علا

وقبل الرشوع يف تناول األسـئW الشفهية املدرجة يف جدول األعامل، 
أعطي اللكمة للسـيد األمني إلطالع اDلس عىل ما جد من مراسالت 

  .اللكمة لمك السـيد األمني، تفضلوا. وإعال�ت

        ::::السـيد أمحد حا�، أمني اDلسالسـيد أمحد حا�، أمني اDلسالسـيد أمحد حا�، أمني اDلسالسـيد أمحد حا�، أمني اDلساملستشار املستشار املستشار املستشار 
 محمد وعىل آ� وحصبه بسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم عىل سـيد�

  .وسمل
  السادة الوزراء،

  إخواين املستشارين احملرتمني،
توصلت رئاسة جملس املستشارين برسا� من منسق مجموعة اإلحتاد 
الوطين للشغل، خيرب من خاللها اDلس بتأجيل السؤال املوجه إىل قطاع 

ت العدل حول £ختالالت اليت رصدها تقرير اDلس األعىل للحسا 
  . إىل جلسة الحقة 2008لسـنة 

ومبراسW من رئيس الفريق احلريك، خيرب من خاللها اDلس بتأجيل 
السؤال الفريد املوجه لقطاع الصناعة التقليدية حول مآل اتفاقية متويل 

  . الصناع التقليديني إىل جلسة الحقة
 و لنسـبة لألسـئW الشفهية والكتابية اليت توصل هبا جملس املستشارين

  : 2011يونيو  21إىل غاية يوم الثال4ء 
  سؤ£؛  19: عدد األسـئW الشفهية -
  أسـئW؛  4: عدد األسـئW الكتابية -

 . أجوبة 3: عدد األجوبة الكتابية -
 .شكرا، ولمك اللكمة السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . شكرا السـيد األمني

عىل الرئاسة من النظام اTاخيل، وردت  128وطبقا ملقتضيات املادة 
إحاطات اDلس علام، ويه للك من فريق التحالف £شرتايك، ) 6(ست 

والفريق الفيدرايل، وفريق التجمع اTسـتوري املوحد، وللفريق احلريك، 
  . لفريق £سـتقاليللو  ،وإحاطة أخرى لفريق األصا� واملعارصة

ويه لفريق التحالف  ،128وأعطي اللكمة ألول متدخل برمس املادة 
  .£شرتايك، اللكمة لمك السـيد الرئيس

        ::::املستشار السـيد عبد اللطيف أومعواملستشار السـيد عبد اللطيف أومعواملستشار السـيد عبد اللطيف أومعواملستشار السـيد عبد اللطيف أومعو
  السـيد الرئيس،

  السادة الوزراء، 
  السـيدات والسادة املستشارون احملرتمون،

نريد من خالل اإلحاطة اليت ننوي اإلعالن عهنا أن ننبه إىل ما تفرضه 
دئ هذا، وعىل رضورة اختاذ التدابري لضامن إجناح ما بعد اTسـتور، ويبت

  . اكهل احلكومة واTو�، يبتدئ من اختاذ لك التدابري لتصفية األجواء
ظهر لنا من خالل الطريقة اليت مت هبا اجلواب عىل سؤالنا املتعلق 
بتشغيل حاميل الشهادات يف األسـبوع املايض، من خالل جواب السـيد 

ن احلكومة، الوزير اÈي يتوىل اجلواب نيابة عن السـيد الوزير األول بأ
نظن ويفهم الرأي العام، فهم هذا عىل لك حال، بأن احلكومة تركت هذا 

  . املوضوع جانبا إىل ما بعد
ننبه إىل أن ظاهرة العطا� أو طاليب الشغل، احلاملني لإلجازات، يه 
ظاهرة اسـتثنائية، ال ميكن خلطها مع ما يسمى بظاهرة أو ما يسمى 

يت تبتدئ من لك من ليست � القدرة أو بإشاكلية البطا� بصفة عامة، ال
  . الباحث عن معل

هذه الظاهرة خطرية مرتبطة برضورة إجياد حل مسـتعجل  لشلك 
املالمئ، خصوصا وحنن يف مرحW انتقالية رسيعة، فرنى كيف تعاجل يف Õات 
يف بÝان أخرى، حنن اآلن، الوزير األول قال سـنعفي من املباراة فئة معينة 

لوم اTكتوراه واملاسرت، ولكن سكت عن البايق، فÞß نظن من حاميل دب
بأن من الواجب £لتفات إىل هذا املوضوع حىت تمت معاجلته لتصفية 

  . األجواء
  السـيد الرئيس،

من عالمات توتر األجواء أن يصل بنا إىل أن نرى ما نراه من 
هاء، هذه اعتصامات أمام الربملان من طرف القميني اTينيني، األمئة والفق 

أظن أنه البد أن تثري £نتباه، البارحة اعتصام احملامني، غدا سـتأيت فئة 
 Wأخرى، أنسـتدرك خطورة هذه احلركة وحنن مقدمون عىل إجناح مرح
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kرخيية كبرية جدا من خالل إجناح اTسـتور اÈي حنن نعé من أجل 
  التصويت عليه بنعم؟ 

احلكومة أن تلتفت إىل ما أظن أن الضمري يسـتلزم عىل اTو� وعىل 
جيب القيام به بصفة مسـتعجW إلجياد حل مالمئ لهذه £حتقا�ت 

  .والتخفيف مهنا، وما يتطلب األمر من تسوية األجواء
  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا لمك السـيد الرئيس، واللكمة للمتدخل الثاين برمس اإلحاطة دامئا 

  .للفريق الفيدرايل

        ::::عبد الرحمي الرماحعبد الرحمي الرماحعبد الرحمي الرماحعبد الرحمي الرماحاملستشار السـيد املستشار السـيد املستشار السـيد املستشار السـيد 
  .بسم هللا الرمحن الرحمي

  السـيد الرئيس،
  السادة الوزراء،

  السـيدات والسادة املستشارون،
من القانون اTاخيل Dلس املستشارين، يرشفين  128يف إطار املادة 

أن أحيط جملسـنا املوقر ومن خال� الرأي العام الوطين علام أننا يف الفريق 
Tعي ليوم الفيدرايل للوحدة واîأبريل  26ميقراطية، نعترب أن £تفاق £ج

اÈي مت بني احلكومة و£حتاد العام ملقاوالت املغرب واملركزðت  2011
النقابية، واÈي جاء بعد Õد كبري، حيث اكنت مواقف الفرقاء متباعدة، ذو 

بل أمهية كبرية، ليس فقط ملا مت التوصل إليه فñ يتعلق  ملطالب املادية، 
لكونه أعاد األمور إىل نصاهبا يف عالقته  التفاقيات السابقة، ولكونه وضع 

  . خريطة الطريق إلجياد حلول للقضاð املطروحة
غري أن هذا £تفاق لن تكون � هذه األمهية والفعالية ما مل يمت 

  :اإلرساع ب
تنفيذ ما مت التوصل إليه، وعىل رأسها معاجلة امللفات القطاعية  -
وحة، واليت ما زالت مثار احتجاجات العديد من القطاعات العمومية املطر 

  والشـبه معومية والقطاع اخلاص؛ 
وضع برجمة معلية لتنفيذ لك القضاð الواردة يف £تفاق، وعىل رأسها  -

 املراجعة الشامW للنظام األسايس العام للوظيفة العمومية؛
 إصالح منظومة األجور؛ -
 ينصف املتقاعدين؛معاجلة ملف التقاعد مبا  -
 دمقرطة املؤسسات £جîعية؛ -
 احرتام احلرðت النقابية؛ -
 .معاجلة نزاعات الشغل امجلاعية -

وTمع ما يمت القيام به حول اإلصالحات السـياسـية واTسـتورية وحماربة 
 Þعي ما يسـتحقه من أمهية، وذîالعزوف، يتطلب إعطاء امللف £ج

  .ليت هتم مجيع املأجورين بدون اسـتثناءبإجياد حلول للقضاð املطروحة ا

  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا لمك السـيد الرئيس، اللكمة للمتدخل الثالث لفريق التجمع 

  .اTسـتوري املوحد

        ::::املستشار السـيد إدريس الرايضاملستشار السـيد إدريس الرايضاملستشار السـيد إدريس الرايضاملستشار السـيد إدريس الرايض
  .شكرا السـيد الرئيس احملرتم

  السادة الوزراء،
  السـيدات والسادة املستشارين،

  السـيد الرئيس،
قت اليوم، حبول هللا وقوته، محW £سـتفتاء حول اTسـتور اÈي انطل

يونيو  17قدمه جال� املý للشعب املغريب يف خطابه التارخيي ليوم امجلعة 
اجلاري، لتكون هذه £نطالقة مبثابة إعالن عن ميالد مغرب جديد، 
مغرب احلرðت واTميقراطية، مغرب التوازن بني السلط وإقرار احلقوق 

صني املؤسسات، مغرب سـيادة الشعب، مغرب املسؤولية واحملاسـبة، وحت
مغرب التعددية السـياسـية والثقافية واللغوية، مغرب حقوق اإلنسان 

  .واملساواة
يو سـيصبح املغرب يف ظل قواعد دسـتورية، لها ل يو  01ابتداء من 

لك ذÞ . موقعها مضن اTساتري العاملية األكرث دميقراطية السـيد الرئيس
عل املسؤولية اآلن عىل عاتق األحزاب السـياسـية والنقا ت اليت جي

أصبحت ملزمة بتطبيق قواعد اTميقراطية اTاخلية وفتح اDال أمام 
  .الشـباب لالخنراط بلك مسؤولية يف احلياة السـياسـية وتدبري الشأن العام

األحزاب والنقا ت، السـيد الرئيس، مطالبة بتأطري الشـباب وتكوينه 
  . ايس وتنشئته عىل قمي الغرية الوطنية واملواطنة املسؤو�السـي

املسؤولية ملقاة عىل شـباب املغرب املتطلع والطموح لالخنراط بلك 
وعي وانضباط إلجناح معركته اليت بدأها ضد الفساد وإقرار احلقوق وحتديد 
املسؤوليات لتكريس مبدأ احملاسـبة، مفرشوع اTسـتور يفتح أمام شـبابنا 

الواسعة لتحقيق تطلعاهتم، وعلهيم اآلن أن ينخرطوا يف العمل عىل  اآلفاق
  . حتقيق طموحاهتم من داخل املؤسسات

، وليس "نعم"ليس هناك، السـيد الرئيس، إال طريقة واحدة لقول 
  .، إهنا التصويت واملشاركة"ال"هناك أيضا إال طريقة واحدة لقول 

  السـيد الرئيس،
ب األحزاب السـياسـية ألن صاحب يف ملع -كام نقول- الكرة اآلن 

اجلال� قد اسـتجاب ملعظم مطالب لك القوى اDمتعية، فقد عربت لك 
القيادات احلزبية عن تأييدها للمرشوع وأمام الرأي العام الوطين من خالل 

  .ترصحياهتم يف وسائل اإلعالم
إذن منذ اآلن األحزاب مسؤو� عىل اخلزب اليويم للمغاربة وحتسني 

املعيشـية وتوفري الشغل للشـباب العاطل وإصالح التعلمي أوضاعهم 
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  .والهنوض  لعامل القروي والفالحة الوطنية
إن الشعب إذن أراد حماسـبة املسؤولني، جيب أن يتوجه اآلن إىل 

فهل سـتكون أحزابنا ونقا تنا يف مسـتوى  .األحزاب السـياسـية والنقا ت
  هذه التحدðت املطروحة أمام املغرب؟

صوتوا بنعم عىل : "خري، السـيد الرئيس، أقول للك املغاربةويف األ
دسـتور يفتح أماممك اDال حملاسـبة الفساد واملفسدين مث حماسـبة األحزاب 

  ".السـياسـية

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا السـيد الرئيس، واللكمة للفريق احلريك يف إطار إحاطة اDلس 

  .علام، تفضل السـيد املستشار

        ::::عبد الرحمي العاليفعبد الرحمي العاليفعبد الرحمي العاليفعبد الرحمي العاليف    املستشار السـيداملستشار السـيداملستشار السـيداملستشار السـيد
  .شكرا السـيد الرئيس
  السـيدان الوزيران،

  إخواين، أخوايت املستشارين،
من النظام اTاخيل، يرشفين أن أحيط اDلس  128يف إطار املادة 

املوقر، ومن خال� الرأي العام الوطين بقضية طارئة، تتعلق بتفاعل 
الوزير األول أن احلكومة احلكومة مع العمل الربملاين، إذ أنه جاء يف ترصحي 

سـتعمل يد يف يد مع الربملان من أجل توطيد عالقات التشاور املتبادل 
واحلوار اTامئ بني أعضاهئا وأعضاء الربملان وتكثيف حضورها، سواء يف 

  .اجللسات العمومية أو من خالل أشغال اللجان ا�تصة يف اDلسني
مة ال حيرضون إىل إال أنه مع اكمل األسف أن بعض أعضاء احلكو 

اجللسات إال �درا، كام أن بعضهم ال يفي  لزتاماهتم اجتاه السادة الربملانيني، 
  . سواء من خالل األسـئW أو من خالل أشغال اللجان

وهنا خنرب الرأي العام بأن وزيرة الطاقة واملعادن أعطتنا موافقهتا يف 
يت يتخبط فهيا ساكن هذه القبة بزðرة ميدانية لتقف عىل جحم املشالك ال

إقلمي خريبكة، و خلصوص جامعة املفاسيس وحطان وأوالد عزوز والفقرا 
  . وأوالد إبراهمي، مع املكتب الرشيف للفوسفاط

وقد سـبق أن راسلناها مرارا يف هذا الشأن دون أن نتلقى جوا ، 
Wوامسحوا يل أن أخربمك بتوارخي املراس:  

  يم إىل القيام بزðرة ميدانية؛، تر2010يونيو  21مراسW بتارخي  -

  ، تذكري  ملراسW األوىل؛ 2010فاحت دجنرب  -

من أجل حتديد موعد الزðرة  2011فرباير  9مراسW أخرى بتارخي  -
 طبقا ملراسلهتا؛ 2011/ 25و 18ما بني 

  . ، راسلناها من جديد من أجل التذكري2011يونيو  7وبتارخي  -
، واليت اكنت 2011يونيو  14تارخي كام كرر� طلبنا يف جلنة الفالحة ب 

حارضة فهيا السـيدة وزيرة الطاقة واملعادن، وأكدت لنا مرة أخرى أهنا 

سـتقوم  لزðرة امليدانية اليت وعدتنا هبا للوقوف عىل جحم معا�ة املواطنني 
مع املكتب الرشيف للفوسفاط دون جدوى حىت أصبح املواطن اخلريبيك 

  . شفوية يقولون إن ما هذه إال وعود
ولهذا، نطلب من السـيد الوزير األول أن حيث السادة الوزراء عىل 

  . £لزتام مبا توعدوا به طبقا ملا جاء يف الترصحي احلكويم
عامل، يه اآلن  15نطلب من احلكومة اإلفراج عن  ،ويف هذا اإلطار

يوما، وتعيش يف إرضاب  40رهن £عتقال يف مدينة خريبكة ما يزيد عن 
  . عن الطعام، ذنهبم الوحيد هو مطالبهتم  إلدماج يف هذا املكتب متواصل

أملنا، السـيد الرئيس، أن يمت تصحيح هذا الوضع، كام أن وعود 
  ...مواطن يف آخر يونيو 5800املكتب الرشيف للفوسفاط بتشغيل 

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
 اللكمة لفريق األصا�. شكرا السـيد املستشار، أهنيت حقك يف ال!م

  .واملعارصة يف إطار إحاطة اDلس علام، تفضل

        ::::املستشار السـيد محمد طريباملستشار السـيد محمد طريباملستشار السـيد محمد طريباملستشار السـيد محمد طريبشششش
  .شكرا السـيد الرئيس
  السـيدان الوزيران،

  أخوايت املستشارات، 
  إخواين املستشارين،

Dلسـنا املوقر، أحيط  Tاخيلمن النظام ا 128طبقا ملقتضيات املادة 
أنه يف هذه الظرفية التارخيية جملسـنا علام ومن خال� الرأي الوطين علام، هو 

واحلالية الراهنة وارتباطا هبا، وخصوصا اليت تعيشها اململكة املغربية، ويف 
إطار تفاعلها يف ما يصطلح عليه  لربيع العريب، فإننا يف فريق األصا� 
واملعارصة هن$ أنفسـنا واكفة مكو�ت الشعب املغريب عىل النضج اÈي 

خالل تفاعلهم اإلجيايب والبناء مع احلراك السـيايس  أ نوا عليه مرة أخرى من
و£جîعي، اÈي توج مبسودة دسـتور تضايه يف بنودها وخطوطها 

  . العريضة أبرز دساتري اTميقراطيات العريقة يف العامل
ميكننا القول وبصوت مرتفع أننا انتقلنا من فرتة £نتقال  ،ومن هنا

Tميقراطية و£حتاكم إىل صناديق £قرتاع اTميقراطي إىل فرتة التطبيع مع ا
واملرشوعية اDمتعية املبنية عىل التغلغل اإلجيايب مع اDمتع، عوض التغين 

  .والîيه مع املرشوعية التارخيية اليت عفا عهنا الزمن
ولكن لألسف الشديد، فبقدر ما نسجل بإجالل وافتخار محو� 

ا مقارنة مع العديد من الشعوب العربية، اللحظة الواعية اليت مير مهنا جممتعن
اليت نمتىن لها صادقني اخلروج من املآزق والويالت اليت تعيشها، بقدر أيضا 
ما نسجل  متعاض كبري غياب احلكومة وعدم متثلها للحظة واحلراك اÈي 
يعيشه اDمتع، واخنراطها املسـبق يف محالت انتخابية سابقة ألواهنا، األمر 

من خالل غياهبا املضطرد أو عىل األقل جلزء كبري مهنا عن اÈي يتجىل 
جلسات األسـئW الشفوية، وهو األمر اÈي جيعلنا يف حرج من خالل 
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استبدال أسـئW آنية بأخرى تفتقد إىل اآلنية، ولكن عذر� يف ذÞ هو 
غياب احلكومة وعدم امتالكها اجلرأة للتفاعل مع مهوم ونبض الشارع 

يل  الحتجاجات واحلياة، و عتباره شارع يف مجم( شاب املغريب، اÈي يغ
  . تواق إىل احلياة والتغيري واملطالبة مبعاقبة املفسدين

فعىل ما سـبق، فإننا يف فريق األصا� واملعارصة، ندعو الشـباب واكفة 
مكو�ت الشعب املغريب  لتفاعل مع التصويت  إلجياب عىل مرشوع 

  . اTسـتور اجلديد
  . وشكرا

        ::::لسـيد رئيس اجللسةلسـيد رئيس اجللسةلسـيد رئيس اجللسةلسـيد رئيس اجللسةاااا
  . شكرا السـيد املستشار

اللكمة للفريق £سـتقاليل يف إطار إحاطة اDلس علام، لسـنا حباجة 
  . إىل التذكري برضورة £لزتام  لوقت السادة املستشارين، أرجومك

        ::::املستشار السـيد فؤاد قديرياملستشار السـيد فؤاد قديرياملستشار السـيد فؤاد قديرياملستشار السـيد فؤاد قديري
  . بسم هللا الرمحن الرحمي
  السـيد الرئيس احملرتم،

  ،السـيدان الوزيران
  السـيدات والسادة املستشارين احملرتمني،

يتناول الفريق £سـتقاليل اليوم قضية جوهرية ترتبط  ملسار 
اTميقراطي لبالد� يف ظل النقاش السـيايس احليوي والهام اÈي تعرفه يف 
أفق التصويت عىل مرشوع اTسـتور اجلديد، بعيدا عن املزايدات 

  . السـياسـية وبعيدا عن منطق الشامعة
  السـيد الرئيس،

إن بال� عرب kرخيها ومنذ £سـتقالل طورت جتارهبا ومساراهتا بفعل 
نضال متواصل للقوى احلية احلقيقية، املرتبطة فعليا هبموم الشعب املغريب 
ومطالبه، ومن مضهنا حزب £سـتقالل، وهذا ما جعل اإلصالحات 

  . وتطويرهااTسـتورية متواصW يف ظل  نقاش دامئ، هيدف إىل جتويدها 
ولعل اTسـتور احلايل يشلك ثورة حقيقية ملسـتقبل بالد�، وتتوجيا 

مغريب، حبرص اكمل من جال� -ملساراتنا النضالية بإنتاج مرشوع مغريب
عىل £سـîع للك رشاحئ اDمتع املغريب، وكذÞ  ،املý أعز هللا أمره

 Wميقراطية مدسرتة بصفة اكمTوبصفة واحضةاحلرص عىل جعل املهنجية ا .  
هذا املسار اليوم، واÈي سـنواص( بلك مسؤولية ونضج يف إطار 
احلرص عىل ثقافة احلق والواجب املتاكملني، ويف إطار احلرص عىل احرتام 
نتاجئ اخليار اTميقراطي الزنيه املبين عىل نتاجئ صناديق £قرتاع، اليت تلزمنا 

ق والقانون الفعلية، مؤمنني مجيعا يف إطار ترسـيخ حقيقي ملفهوم دو� احل
أن تزنيل اTسـتور البد وأن يقرتن بإصالحات سـياسـية جوهرية عىل 

  . مسـتوى القوانني التنظميية لضامن فاعليته
  السـيد الرئيس احملرتم،

إن الفريق £سـتقاليل وهو يؤكد دعوة حزب £سـتقالل لاكفة 
وع اTسـتور املواطنات واملواطنني إىل التصويت املكثف بنعم عىل مرش 

 عتباره تصويتا عىل مسـتقبل البالد، ويدعو إىل جعل احلوار اTميقراطي 
الناجض إطارا حيمك لك الفرقاء السـياسـيني واDمتعيني ويلزم امجليع بنتاجئ 

  . £سـتفتاء اTسـتوري  عتبار ذÞ احرتاما إلرادة الشعب احلقيقية
ر عطW وطنية كام ندعو احلكومة جلعل يوم التصويت عىل اTسـتو 

لمتكني لك املواطنني، خاصة األجراء وساكنة املناطق النائية من أداء 

  . واجهبم الوطين يف ظروف مناسـبة
كام ندعو ويف إطار 2امنا اTسـتورية جملسـنا املوقر لعقد جلنة 

  .اسـتثنائية خاصة بتفسري مضامني اTسـتور أمام الرأي العام الوطين
  السـيد الرئيس،
سـتقاليل، جيدد دعوته للك القوى احلية وللك املواطنات إن الفريق £

وللك املواطنني إىل جعل مسريات مساندة اTسـتور، مسريات جتسد 
نضج الشعب وإميانه العميق  Tميقراطية احلقة اليت تكفل التعبري عن الرأي 
والرأي ا�الف، يف إطار احلرص عىل العمق اTميقراطي املبين عىل احرتام 

  . ة لرأي األغلبية الساحقة للشعب املغريباألقلي
  .وشكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . شكرا لمك السـيد املستشار

يف أي إطار ... وبعد هذا ننتقل إىل معاجلة األسـئW الشفهية املدرجة
  .السـيد املستشار؟ ال أعتقد أن هناÞ ما يدعو ألخذ نقطة نظام

  .تفضلوا السـيد املستشار

        ::::ار السـيد عبد املاÞ أفرðار السـيد عبد املاÞ أفرðار السـيد عبد املاÞ أفرðار السـيد عبد املاÞ أفرðططططاملستشاملستشاملستشاملستش
إذا مسحمت، كنا نعتقد أن ما اكن يصطلح عليه يف السابق بأم الوزارات 
قد وىل إىل حيث ال رجعة، واليوم نالحظ أن هناك قطاعا واحدا برجمت 

سؤ£، مما طبعا يكون عىل حساب بعض القطاعات  �13 أكرث من 
عنية أن اليوم وزارة الفالحة األخرى، وهذا أعتقد �جت عىل غياب الوزارة امل 

سؤال مربجما، مما سيسـتحوذ عىل نصف حصة األسـئW الشفوية،  13هناك 
  .وأعتقد أن هاته املسأ� غري معقو�

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
أرجوك، شكرا ، )املستشار السـيد إدريس الرايض(السـيد املستشار 

لن أعطيك نقطة السـيد املستشار هذه الربجمة مت £تفاق علهيا، ال، سوف 
نظام السـيد الرئيس، تفضلوا هللا جيازيك خبري السـيد املستشار، تفضل 
 Þالسـيد الرئيس، ماكينش داعي، ال داعي ألخذ نقطة نظام، ليس هنا
خرق للنظام اTاخيل لتسـيري اجللسة، ليس هناÞ داع، ليس هناÞ داع، 

  ... أ� اعتقدت أنه سوف يتلكم مبسطرة، مل يتلكم
سـيد املستشار، هللا جيازيك خبري السـيد الرئيس، تفضل تفضل ال 
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اجلس، ال تفوت الوقت عىل زمالئك، أرجوك، متفوتش الوقت عىل 
Wم من جلسة األسـئÕألن غادي ختر Þðأ� كرئيس اجللسة، ... الزمالء د

تفضل السـيد الرئيس، سوف أعطيك، تفضل اجلس .. كنقول عىل أن
ش مبغيتش نعطهيا، وغري تفضل اجلس وعال ونقول Þ عالش اعطيهتا �

وميكن نعطهيا Þ، غري اجلس هنرض معك  ش تفهم بعدا عالش اعطيت 
نقطة نظام، اعتقدته أنه سوف يتلكم، وخليين نمكل Þ  ش تفهم،  �

وذÞ ما سأفعل، وسوف أعطيك اللكمة وإن وجدتك خارج تدبري اجللسة 
  .سأوقفك، مرة أخرى تفضل

        ::::ريس الرايضريس الرايضريس الرايضريس الرايضاملستشار السـيد إداملستشار السـيد إداملستشار السـيد إداملستشار السـيد إد
  . شكرا السـيد الرئيس

. تلكم عىل الوزراء ،غري الشهية تفتحت بعد األخ احملرتم اليس أفرðط
مسه، اتفق معنا عىل أساس إمؤخرا السـيد الرئيس واحد الوزير، دون ذكر 

  . مراسالت، خليين نمكل هللا يريض عليك، وهيديمك هللا 7أو  4راسلناه 
املناطق وراه كيدير سـياسة القرب  السـيد وزير الفالحة راه كزيور

وراه كيجي عند� دامئا للك Õات اململكة، نفضل الوزير يزور املناطق 
Wالوزراء يديروا سـياسة... وميجيش يتصنت لألسـئ...  

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . شكرا للسـيد الرئيس

نرشع اآلن يف معاجلة األسـئW الشفهية املدرجة يف جدول أعامل هذه 
 14مهنا آنية موÕة لقطاع الفالحة، و 7سؤ£،  21ددها اجللسة، وع

سؤ£ عادð موÕا لقطاع الفالحة كذÞ، وأسـئW أخرى لقطاع العدل 
واإلساكن والسـياحة والطاقة واملعادن والشـباب والرðضة والصناعة 

  .التقليدية
ونسـهتل هذا اجلدول بطرح األسـئW املوÕة إىل قطاع الفالحة والصيد 

  .سؤ£ 14وعددها كام قلنا  البحري،
السؤال األول اآلين موضوعه األرضار اليت خلفهتا التساقطات املطرية 

  .لفريق األصا� واملعارصة، أحد السادة املستشارين لبسط السؤال ،األخرية

        ::::املستشار السـيد أمحد العاطفياملستشار السـيد أمحد العاطفياملستشار السـيد أمحد العاطفياملستشار السـيد أمحد العاطفي
  .شكرا السـيد الرئيس
  السـيدان الوزيران، 

  إخواين، أخوايت املستشارين،
فت العديد من املدن والقرى املغربية يف اآلونة األخرية تساقط عر 

مكيات كبرية وغري مسـبوقة من األمطار والربد أو مبا يسمى  لتربوري، 
خلفت خسائر مادية جسـمية Tى الساكن وأتلفت احملاصيل يف العديد من 

kفياللت، -زعري، ومكناس-زمور- سال- امجلاعات القروية جبهة الر ط
مما جعل شهورا من العمل املضين  ،أزيالل وغريها-ورديغة، وkد�- والشاوية

يف  ،والشاق للفالحني الصغار، وخاصة الفالحني البسطاء والصغار مهنم

2ب الرحي، واÈين يعانون أصال من ثقل القروض وتوجد أراضهيم بشلك 
جزيئ أو لكي يف وضعية رهن Tى األبناك، هذا أمام مصت احلكومة 

  .وغري املربر الالمفهوم
وإذا كنا مجيعا عىل اتفاق بأن الكوارث الطبيعية تكتيس طابع الصدفة 
والفجائية، فإنه مل يعد مقبوال £سـتاكنة إىل كون الكوارث الطبيعية ذات 
طباع جفايئ، خاصة إذا علمنا أن تدابري ا�اطر واألزمات أصبح علام قامئا 

يت يعيشها املغرب، ومن مت فإن بذاته ملواÕة معطى التغريات املناخية ال
مسؤولية احلكومة قامئة يف معاجلة هذه ا�اطر والكوارث من خالل 
التحسيس بأمهية التأمني عىل الكوارث الطبيعية وإعامل تدابري جد مرنة، 

  .يسـتفيد مهنا الفالحون وخاصة الصغار مهنم
لقيام هبا وÞÈ، نسائلمك، السـيد الوزير، ما يه التدابري اليت تعزتمون ا

من أجل التخفيف من األرضار اليت حلقت الفالحني من جراء هذه 
  األمطار؟ 

  .وشكر السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا لمك السـيد املستشار، واللكمة للسـيد الوزير يف إطار اجلواب

    ::::السـيد عزيز أخنوالسـيد عزيز أخنوالسـيد عزيز أخنوالسـيد عزيز أخنوشششش، وزير الفالحة والصيد البحري، وزير الفالحة والصيد البحري، وزير الفالحة والصيد البحري، وزير الفالحة والصيد البحري
  .شكرا السـيد الرئيس احملرتم

  ت والسادة املستشارون احملرتمون،السـيدا
 لفعل عرفت بعض املناطق خالل األسابيع األخرية موجة من 
التساقطات املطرية العاصفية مصحوبة يف بعض األحيان  لربد، أحلقت 
أرضارا متوافتة عىل حسب املناطق والتقنيات املسـتعمW ومراحل منو 

  . فالحيةالزراعات وكذا عىل مسـتوى بعض التجهزيات الهيدرو
أ نت التحرðت أن هذه األرضار تبقى يف مجملها حمدودة، إذ مل تتعدى 

ألف هكتار، تتكون أساسا من احلبوب  28املساحة اإلجاملية املترضرة 
، لكن هذه األمطار اكنت %8، واخلرضوات %32، األجشار املمثرة 55%

رضوات لها أيضا آ4ر إجيابية وخاصة عىل منو الزراعات الربيعية واخل
واألجشار املمثرة واملوفورات اللكئية للقطيع، إضافة إىل حتسني حقينة 

  .السدود والفرشة املائية
وقد  درت الوزارة إىل اختاذ اإلجراءات للتخفيف من آ4ر هذه 

 لنسـبة للحبوب، امسحوا يل السـيد الرئيس . التساقطات عىل الفالحني
سـبة األسـئW الالحقة يف هذه احملرتم، أن أعطي التوضيحات الالزمة مبنا

  . اجللسة اليت تشلك احلبوب موضوعها الرئييس
وخبصوص أثر الربد عىل األجشار املمثرة، فتمتحور اإلجراءات حول إجناز 
بر�مج لإلنذار املبكر ومعاجلة السحب احملمW  لربد، حيث مت يف هذا 

لكفة  ملاء والبيئة موTا أرضيا برشاكة مع كتابة اTو� امل 107اإلطار إرساء 
واDالس اجلهوية املعنية، وحنن بصدد إعادة النظر يف هذه املنظومة عرب 
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إرساء نظام جديد، يعمتد عىل اإلطالق األوتوماتييك، حيث خصصت 
ألف درمه برمس القانون املايل  550الوزارة لهاذ الغرض مليون و

  . 2011لسـنة
دبري املوTات إىل املهنيني كام حنن بصدد دراسة إماكنيات إسـناد 2مة ت

يف إطار تعاقدي، تشجيع دمع اسـتعامل الشـباك الواقية من هذه اآلفة 
ألف درمه للهكتار،  40من التلكفة اإلجاملية يف حدود  %40بنسـبة 

وإحداث نظام خاص للتأمني  ملناطق األكرث عرضة آلفة الربد يف إطار 
ية الفالحية املغربية للتأمني اتفاقية بني وزارة الفالحة واملالية والتعاضد

، من أمه املقتضيات دðلها 2011-2010و 2010- 2009 لنسـبة للمومسني 
وضع نسب اكتتاب تفضيلية من طرف التعاضدية وإرساء إعانة Tمع 

حسب جحم املساحات املؤمن  %40و 20أقساط التأمني، ترتاوح بني 
  . علهيا

  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
زير، اللكمة ألحد السادة املستشارين إن اكن هناÞ شكرا للسـيد الو 

  .تعقيب عن السؤال، تفضلوا السـيد املستشار

        ::::املستشار السـيد محمد املنصورياملستشار السـيد محمد املنصورياملستشار السـيد محمد املنصورياملستشار السـيد محمد املنصوري
  .بسم هللا الرمحن الرحمي

السـيد الوزير كنشكرومك عىل هاذ اجلواب املقنع، لكن السـيد الوزير 
ñالفالح هاذ الاكرثة الطبيعية اليل يه اعطات خسائر كثرية، السـ 

الصغار، عىل هذه املعطيات اليل اعطيتو بأن غادي تعملوا هاذ اليش يف 
املسـتقبل، ولكن الناس الفالحة كيتسـناو يش تعويض ألن اكين الناس اليل 
امشات هلم، اكين اليل امىش التفاح، امىش الزيتون، امىش البحاير، 

  .ةوالسـñ أن هاذ التربوري اليل رضبت راه ما خالت حىت حاج
الفالحة كيتسـناو يش تعويض ألن حىت هام ما خصهمش ميشـيو يديروا 
اإلرضا ت ويديروا هاذي ويديروا هاذي، وذاك اليش اليل ابقى، السـيد 

دة ألن مع ئالوزير، واليل ممرضو ش حىت يه ما فهيا حىت يش فا
دة، الناس دا  كيضطروا  ش ئالشـتاوات، نبتت متتعطي حىت يش فا

  . لف للهبامي دðهلميعطيو هاذ الع
واكينة نقطة أخرى دðل القرض الفالN اليل مسعنا يف التلفزة بأن 
الوضعية دðلو غادي حتسن وغادي تسوى، الناس كيتساءلوا  ش خيرج 

  .هاذ اليش للوجود  ش يسـتانفوا العمل دðهلم
السـيد الوزير، هاذ اليش زعام احنا هاذ الفالح ما معرو أخذ يش 

 حاجة ولو يكون اكرثة ولو ميوتوا، متنفهمش أ� هاذ اTو� تعويض وال يش
اليل مكتسـتاجبش لهاذ الناس الفقراء والناس يف البادية والناس البسطاء، 
نمتناو احلكومة تعمل يش أعامل تعويض لهاذ الناس ألن راه يف حا� 

  .مأساوية

  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
الوزير يف إطار الرد عن تعقيب شكرا السـيد املستشار، اللكمة للسـيد 

  .السـيد املستشار، تفضلوا

    ::::السـيد وزير الفالحة والصيد البحريالسـيد وزير الفالحة والصيد البحريالسـيد وزير الفالحة والصيد البحريالسـيد وزير الفالحة والصيد البحري
  .شكرا السـيد الرئيس

يعين اليل  اهو احلكومة قامت  ختيار أنه طلبت من اإلخوان اليل جاو 
هام معرضني لهاذ اآلفة  ش يسامهوا يف واحد التأمني، وهاذ التأمني اكن 

Tطلبات من اإلخوان اليل هام يف هاذ فيه دمع من طرف ا Þو� وكذ
 ش يعملوا £ستYرات دðل ) les arbres fruitiers(األجشار دðل 

، كام أن اTو� اآلن يه عامW يف %40الوقاية اليل سامهت فيه اTو� ب
اإلجناز دðل واحد اTراسة إسرتاتيجية لوضع نظام جديد للتأمني اليل ميكن 

د الطرف 2م ابتداء من سبمترب املقبل إن شاء هللا، واليل يدخل فيه واح
، )les céréales(، غادي نبداو بـ )le multirisque(غادي يكون فيه 

ومع  (la MAMDA)مع  - إنشاء هللا-اكين دðل األجشار املمثرة وحنن 
  .الرشاكت األخرى دðل التأمني  ش نوجدو

 ش يكونوا األمثنة جيدة،  فاليل ميكن أنه اTو� متكن من املدخالت
يعين  ش ما خيلصوش اللكفة، تكون واحد التدخل دðل اTو�  ش 
تكون اللكفة يف املسـتوى، وهذا ما تقوم به واكين اTمع دðل £ستYر 
واكين واحد العدد دðل اTمع اليل هو موجود يف امليدان الفالN واكين 

واحد املسـتوى، فأكرث من هذا كذÞ المثن اليل كنحاولو  ش يكون يف 
اTو� يه ال تفلح، يعين يه ما كتقسمش ميل كرتحب، يكون الرحب أو 
معك يف الرحب أو يف اخلرسان، هذه 2نة، وخص الفالح اليل  ش يتفادى 

بواحد ) l’assurance(هاذ اليش يف املسـتقبل، هو أنه جنيبو � واحد 
دðلو يعرف بأنه ) l’assurance(المثن قليل بزاف  ش يبدا ðخذ هاذيك 

إن -مايش يف العرضة دðل اإلتالف ودðل الضياع، وهذا مغادي جنيو به 
  .ابتداء من شهر سبمترب -شاء هللا

  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . شكرا للسـيد الوزير

ننتقل إىل األسـئW األخرى يف نفس القطاع، ويه آنية دامئا، وثالث 
السؤال األول يتعلق بأمثنة احلبوب  لسوق  .عأسـئW جتمعها وحدة املوضو 

الوطنية، وهو لفريق األصا� واملعارصة، فليتفضل أحد السادة املستشارين 
  .لبسط السؤال

        ::::املستشار السـيد محمد العقاوياملستشار السـيد محمد العقاوياملستشار السـيد محمد العقاوياملستشار السـيد محمد العقاوي
  .شكرا السـيد الرئيس
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  السـيد الوزير احملرتم،
  السـيدات والسادة املستشارين احملرتمني،

، السـيد الوزير احملرتم، أن وزارتمك حددت السـيد الوزير، من املعلوم
درمه  290المثن املرجعي ألمثنة احلبوب يف السوق الوطين يف حدود 

 ةولإلشارة فإن أمثن. درمه للكيلو غرام الواحد 2,90للقنطار، أي ما يعادل 
القمح عىل املسـتوى العاملي عرفت ارتفاعا ملحوظا يف األسواق اTولية، مما 

 70 £سـمترار يف دمع هذه املادة األساسـية يف حدود حدا  حلكومة إىل
درمه للكيلو للك قنطار، وذÞ حىت يمت التحمك يف أسعار اTقيق واخلزب 

  .عىل املسـتوى الوطين، وهو ما يلكف خزينة اTو� مبالغ كبرية
إال أن املالحظ هو عدم احرتام هذا السعر املرجعي من طرف بعض 

ن يقومون برشاء احلبوب بأمثنة أقل بكثري من التعاونيات والوiء اÈي
درمه للقنطار الواحد، وهو األمر  220و 210السعر املرجعي، تصل إىل 

اÈي يفرض عىل الفالحني بيع املنتوج  ألمثنة اليت حتددها هذه التعاونيات، 
وليس المثن املرجعي لوزارة الفالحة، وهو ما يشلك رضرا كبريا للفالحني، 

رة تدخل الوزارة من أجل فرض هذا المثن املرجعي عىل ويسـتدعي رضو
  .لك من يريد رشاء املنتوج الوطين من القمح يف إطار منافسة رشيفة

ما يه التدابري اليت ستتخذوهنا  :وÞÈ، نسائلمك السـيد الوزير احملرتم
  للحد من هذه التجاوزات وحامية الفالحني؟

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
   .شكرا السـيد املستشار

السؤال الثاين يف املوضوع، يتعلق بتدهور جودة احلبوب وتدين 
مسـتوى الوزن النوعي نتيجة األمطار األخرية، واللكمة ألحد السادة أعضاء 

  .الفريق £سـتقاليل للوحدة والتعادلية

        ::::املستشار السـيد مصطفى القااملستشار السـيد مصطفى القااملستشار السـيد مصطفى القااملستشار السـيد مصطفى القامسمسمسمسيييي
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيد الوزير،
  رتمني،السـيدة والسادة املستشارين احمل

كام يف علممك أن األمطار األخرية اليت عرفهتا بالد� يف هناية املومس 
الفالN وعند انطالق معلية احلصاد بربوع اململكة، وقد خلفت خسائر 
كبرية يف احملاصيل، وخاصة احلبوب الرئيسـية، مما أثر عىل نسـبة الوزن 

لسوق اTاخيل، النوعي، مما جعلها دون مسـتوى املعايري املعمول هبا يف ا
اليشء اÈي خلق ارتبااك يف معلية التسويق لهذا املومس، حيث عرفت 
أسعار القمح الطري مثال هبوطا حادا مقارنة مع السعر املرجعي اÈي 

درمه للقنطار، وهذا ليس بفعل تدهور جودة  290حددته اTو� يف 
ا اليت املنتوج وتدين نسـبة الوزن النوعي حفسب، بل بفعل املضاربة أيض

يسـتغلها املضاربون نتيجة عدم تدخل التعاونيات واملطاحن والرشاكت 
ا�تصة، زðدة عىل اTورية الوزارية اليت حتدد معايري التدخل، واليت ال 

تتناسب مع حمصول هذه السـنة من احلبوب، بل تتعدى إىل عدم اسـتقبال 
  .هذا املنتوج

دي، لكن حنتج عىل وال جنادل فñ هو طبيعي، السـيد الوزير، وعق
  .غياب الوزارة يف إجياد احلل

ما يه اإلجراءات العاجW اليت اختذهتا  :Èا، نسائلمك السـيد الوزير
احلكومة محلاية املنتوج الفالN واملنتجني من املضار ت ومن اسـتغالل 

  هذه الوضعية اليت ليس للفالح وال املنتج يدا فهيا؟ 
  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . السـيد املستشارشكرا 

السؤال الثالث يف املوضوع، يتعلق  ملومس الفالN احلايل، 
عبد القادر قوضاض، عبد امحليد : للمستشارين احملرتمني السادة

  . السعداوي، بنارص أزواكغ، عياد الطييب، محيد كوسكوس
  .اللكمة للسـيد عبد القادر قوضاض، تفضل

        ::::املستشار السـيد عبد القادر قوضااملستشار السـيد عبد القادر قوضااملستشار السـيد عبد القادر قوضااملستشار السـيد عبد القادر قوضاضضضض
  .السـيد الرئيس شكرا

  السـيد الوزير،
  السـيدات والسادة املستشارين،

يعيش الفالحون املغاربة هذا املومس ظروفا صعبة، وذÞ جراء 
اخلسائر الفادحة اليت تكبدوها، سواء من حيث العواصف املفاجئة 

أو من خالل تساقط األمطار املفاجئة مع ) التربوري(واملصحوبة  لربد 
ا أحلق أرضارا  حملاصيل الزراعية عىل مسـتوى المك حلول مومس احلصاد، مم

  .واجلودة والوزن
ألف  500وقد سـبق أن أكدمت يف أحد تدخالتمك أن البالد فقدت 

طن من حمصول احلبوب لهذا العام بسبب األحوال اجلوية السيئة، ونتيجة 
لهذه الظروف، السـيد الوزير، فإن مثن القنطار تقلص بكثري عن المثن 

  .اÈي حددته احلكومة املرجعي
لهذا، نسائلمك، السـيد الوزير، ما يه التدابري اليت ستتخذوهنا من أجل 
مساعدة الفالحني عىل تسويق منتوجاهتم يف ظروف جيدة بعيدة عن 

  املتضاربني؟

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا السـيد املستشار، واللكمة للسـيد الوزير يف إطار اجلواب عىل 

دقائق، السـيد الوزير،  9مجW واحدة يف حدود  هذه األسـئW الثالثة
  .تفضلوا اللكمة لمك

        ::::السـيد وزير الفالحة والصيد البحريالسـيد وزير الفالحة والصيد البحريالسـيد وزير الفالحة والصيد البحريالسـيد وزير الفالحة والصيد البحري
  .شكرا السـيد الرئيس احملرتم
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  السـيدات والسادة املستشارون احملرتمون،
 45مليون قنطار، مهنا  88 لنظر ملسـتوى اإلنتاج املرتقب واملقدر يف 

 16إنتاج قيايس، اختذت احلكومة منذ  مليون قنطار من القمح اللني وهو
تدابري وإجراءات لتسويق احلبوب، تتالءم مع انتظارات  2011ماي 

املتدخلني واملسـهتلكني، وتتجىل هذه اإلجراءات عىل اخلصوص يف اعîد 
 280درمه للقنطار  لنسـبة للقمح الطري بدل  290سعر مرجعي قدره 

فاظ عىل منحة التخزين احملددة يف درمه للقنطار خالل املومس الفارط، واحل
يوم للك مشرتðت القمح الطري من  15درامه عن لك قنطار وللك  2

 2011أكتوبر  15، مع متديد املدة إىل غاية 2011اإلنتاج الوطين ملومس 
سبمترب، يعين يف السـنة املاضية، والعمل وألول مرة ابتداء من  30عوض 

شهر من قبل، بأعىل مسـتوى  بدل فاحت يونيو، يعين 2011فاحت ماي 
، والقمح الصلب %135للرسوم امجلركية عىل الواردات من القمح الطري 

  .، ابتداء من فاحت يونيو170%
  السـيد الرئيس احملرتم،

  السـيدات والسادة املستشارين احملرتمني،
عرفت بعض املناطق خالل األسابيع األخرية موجة من التساقطات 

فعال بعض األرضار  حلبوب اخلريفية، فقد أ نت  املطرية العاصفية، أحلقت
 16التحرðت األوىل أن املساحة اإلجاملية املترضرة من احلبوب تناهز 

ألف هكتار ومتثلت األرضار املسجW عىل اخلصوص يف اخنفاض طفيف يف 
اجلودة بسبب اخنفاض الوزن النوعي وظاهرة اإلنبال  لسـنابل يعين 

)poids spécifique et la germination( التأخر يف Þوكذ ،
  . انطالق مومس احلصاد ألنه الشـتا جات معطW تقريبا حىت لهاذ شهر يونيو

الفالحة مادخلوش للحقول دðهلم للحصاد إال مؤخرا، وكتبقى  ،فلهذا
هاذ األرضار جد حمدودة، مع العمل أن احلبوب  ملناطق اجلبلية قد 

  .سامه يف الرفع من مردوديهتااسـتفادت من هذه األمطار، مما قد ي 
  السـيد الرئيس احملرتم،

  السـيدات والسادة املستشارين احملرتمني،
هبدف التخفيف عىل منتجي احلبوب املترضرين ودمع دخلهم،  درت 

ماي  16الوزارة إىل اختاذ إجراءات إضافية جديدة، تعيد النظر يف دورية 
ني القتناء مجيع المكيات من ، تمتثل أساسا يف فتح اDال أمام الفاعل2011

القمح بغض النظر عن جودهتا ووÕهتا مع حتمل تاكليف ختزيهنا، وإعادة 
  .النظر يف معايري القمح املوجه للمطاحن

وهكذا، سـيصبح بإماكن الفاعلني اقتناء وخزن أنواع خمتلفة من 
احلبوب واللجوء عند £قتضاء إىل مزج بعض العينات  ش ميكن خيلطها 

  . ل عىل مكيات ذات جودة مقبو� لتلبية حاجيات خمتلف املسـتعملنيللحصو 
ورمغ أنه الزال مبكرا للوقوف عىل انعاكسات هاذ اإلجراءات، فقط 
اختذت هاذي واحد أقل من أسـبوع تقريبا، فإن املعطيات امليدانية تشري 
إىل حتسني نسـيب يف معدل األمثنة والمثن األدىن املتداول يف األسواق، كام 

تفيد هذه املعطيات أن بعض الفالحني أصبحوا يفضلون £حتفاظ  لقمح 
ذي املواصفات اجليدة وعرض احلبوب ذات اجلودة األدىن للبيع، كام يرتقب 
أن يتحسن مسـتوى األمثنة يف األðم القادمة نتيجة دخول متعاملني جدد يف 

 .معلية التسويق

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
مة ألحد السادة املستشارين طارN شكرا للسـيد الوزير، واللك

األسـئW إذا اكن هناك من معقب من فريق األصا� واملعارصة، تفضلوا 
  .السـيد املستشار

        ::::املستشار السـيد عابد شكيلاملستشار السـيد عابد شكيلاملستشار السـيد عابد شكيلاملستشار السـيد عابد شكيل
  .شكرا السـيد الرئيس
  السـيد الوزير احملرتم،

حنن يف حزبنا ال ننكر ما تقوم به السـيد الوزير يف هذا القطاع من 
لسـيد الوزير، يف الوقت اليل كهنرضو عىل الفالح تهنرضو إجنازات، لكن، ا

عىل العامل القروي، تنبغيو يش حاجة ملموسة، أنمت تتعرفوا بأن الفالح، 
و خلصوص  لعامل القروي، أشـنو هو املدخول دðلو يف السـنة لكها، 

  . و خلصوص يف املناطق غري املسقية؟ احلبوب
 هرافد القرض الفالحني، العام لك وهو خدام، العام لكه وهو هالعام لك

كيخدموا وكينتظروا ذيك الصابة، يف الوقت اليل جتي  ش ميكن  ههو وعائلت
هلم خيلصوا اTيون و ش ميكن هلم حىت هام يعيشوا ذيك احلياة اليل نطالب 

  .هبا أال ويه الكرامة والرفاهية كجميع املغاربة
 جينا نقارنوه مع أمثنة ، إىل290لكن جنيو لهاذ الوقت وحتددوا المثن 

احنا تنشوفو فرنسا . ال يساوي يشء –وأنمت كتعرفوا هاذ اليش  –اخلارج 
اليل تناخذو مهنا، ها يه ما عندهاش، روسـيا ها يه ما عندهاش، الصني 
ها يه أصبحت كتالك دا  الزرع، كتالك القمح، كيف غادي يعمل هاذ 

ليه؟ حىت املغرب كيفاش خيلص هاذ اTيون اليل ع  الفالح  ش ميكن �
   ش يواجه هاذ £حتياجات دðلو يف هاذ الوقت الصعب؟  غادي ميكن �

إىل ابغينا حنتفظو عىل هاذ الفالح، تيخصنا كذÞ مع الزمن حناولو 
، كيف بغاو ه ش يعيش هو وأوالد مردودية اليل تسمح �  ش نضمنو �

ياسـية واTسـتورية عالش؟ املغاربة لكهم، هاذ اإلصالحات اليل اكينة السـ 
من أجل كرامة الفالح املغريب لكه، والفالح هو أسايس يف هاذ البالد، هو 
العمود الفقري يف اقتصاد هاذ البالد، ما تيخصناشاي خنليو التعاونيات 

  .تيتعاملوا معه هباذ المثن
، واآلن 290تفرضوا ... أنمت، السـيد الوزير، حاولتو داخل اDلس

  . 210تيخلصوه ب 
تنمتناو منمك، السـيد الوزير، ختدموا السلطة دðلمك الاكفية  ش هاذ 

  ...الفالح
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        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا السـيد املستشار، اللكمة للفريق £سـتقاليل للوحدة والتعادلية 

  .يف إطار التعقيب، اليس بنشايب تفضلوا يف إطار التعقيب

        ::::املستشار السـيد محمد بنشايباملستشار السـيد محمد بنشايباملستشار السـيد محمد بنشايباملستشار السـيد محمد بنشايب
  .رئيسشكرا السـيد ال
  السـيد الوزير، 

  زماليئ، زمياليت املستشارين،
يف إطار التعقيب عىل سؤال الفريق £سـتقاليل، احنا بود� نقولو بأن 
اإلجراءات اليل كتاخذ احلكومة واإلجراءات اليل كتاخذها الوزارة يه 
إجراءات إجيابية، وتواكب السـياسـية الفالحية يف بالد�، ولكن مع اكمل 

مة وكتاخذها الوزارة املسـتفيد و جراءات اليل كتاخذها احلكاألسف هاذ اإل
األضعف هو الفالح، £سـتفادة الكربى يه اسـتفادة املتدخلني دðل 

  .اللويب املنظم
احنا ما كنكروش اDهودات دðل الوزارة، ولكن £سـتفادة عامة دðل 

نه قطاع اللويب املنظم وعىل رأسه قطاع املطاحن، ونقولها برصاحة، أل
دا  الفالح مغلوب . تسويق األزمة يه اليل كيسـتافدوا مهنا بعض الناس

فالحون صغار، ما كيقدرش خيزن الزرع، ما  %90عىل أمره، ضعيف، 
كيدفع، واكين العرض أكرث من . إخل... ، ما يقدر والوهيقدرش ينظم نفس

  . رجعيةالطلب، و لتايل كتكون اكرثة وكتكون األمثان غري حمرتمة، األمثان امل
هنا كنطلبو من السـيد الوزير واحلكومة أهنا تراجع هاذ القضية دðل 

، ولكن فيه بعض العيوب خصها تعاد 96التسويق، وحترر القطاع يف 
إخل، ...املراجعة دðلها، ألنه ما ميكنش اإلجراءات احلكومية وأموال كبرية

 ىـــــــــــــــــم وعلــــــق املدعــوكتصب يف أðدي أخرى، زائد عىل اTقي
)la compensation( .  

فرنك يف الكيلو، دا  يف هاذ الوضعية  130اليوم الناس كريحبوا 
 الريــــــــــــــــدرمه وكيديك 230درمه و 220هاذي، كيرشي ب 

)fausse facture(  وكيتقاىض من عند املكتب الوطين للحبوب 209ب ،
30 Tقيق اليل هو كيبيعوا درمه، وكياخذ وكيعاود يسـتافد من اTل اðمع د

فرنك  140، النخا� حىت يه كياخذ معو� دðل (marché noir)بمثن 
  . للكيلو

إذن عىل مجيع األشاكل، هاذ اللويب املنظم هو اليل كيكون راحب، بغيت 
مراجعة دðل هاذ قانون التسويق، خاص يرتاجع، السـيد الوزير، ألنه دا  

... دðل احلبوب، إخل %50حة دفعوا أكرث من العام فات، الناس الفال
حتسنت األمثنة هاذ املدة األخرية، عالش؟ بفضل اTورية الثانية اليل 

 )l’appel d’offre( أصدرمت، وأنه الزرع بدا كيقل يف اTخول شوية، ومع
  . اليل درتو بدا يرتفع المثن 

ات، مل تساعد النقطة الثانية، السـيد الوزير، يه اTورية الثانية اليل ج

الفالح، ملاذا؟ ألنه رشطتو، السـيد الوزير، املكتب الوطين اشرتط بأنه 
 يــــــــهاذ اTورية الثانية ما كهتمش اTقيق الوطين املدمع، و لتال

)l’appel d’offre( ال ـدي 75ل من ـما تبيعش أق)le poids 
spécifique.(  

 .شكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا للسـيد املستشار، اللكمة ألحد السادة أعضاء الفريق احلريك يف 

  .إطار التعقيب، تفضلوا اليس عبد القادر

        ::::املستشار السـيد عبد القادر قوضااملستشار السـيد عبد القادر قوضااملستشار السـيد عبد القادر قوضااملستشار السـيد عبد القادر قوضاضضضض
  . شكرا

السـيد الرئيس، كنت  غي نطلب من السـيد الرئيس والسـيد الوزير 
عىل الفالح،  والسادة املستشارين واDلس املوقر  ش نقراو الفاحتة ترحام

راه رمحه هللا يف احلقيقة هباذ الشلك هذا، تعاونت عليه دا  حىت الطبيعة، 
  . طبعا، وهذه مسأ� خطرية جدا

أ� بغيت نشري، السـيد الوزير احملرتم، رمغ الثقة اليل عند� يف السـيد 
درمه اليل درتو للمثن املرجعي، أ� يسـتحسن اكع  290الوزير، ولكن هاذ 

ألن حىت يش واحد ما كيحرتمو، حىت يش واحد ما احرتمو  ال تديروه،
درمه، كيخص نواكبوه  ش تؤدى ذاك  290ومكيحرتموش، ألنه إىل كنقولو 

  . للفالح 290
لألسف الشديد اليوم يف بعض املناطق، والناظور من مجلهتا، دايرين 

دايرها يف الباب مول املطحنة، فني هاذ  220و 230الفاتورة يف الباب ب 
درمه، واحنا عارفني بأنه  230املراقبة، هذا اليل كمييش الفالح كيلقى متا 

الفالح اليوم حمتاج، ð إما يؤدي ð إما مييش حبالو، kبعينو اTيون، kبعو 
  . القرض الفالk ،Nبعو مسائل كثرية

املوضوع، السـيد الوزير، فñ خيص براكن، براكن راه ضاع فñ يقارب 
حبوب، لكها سـبالت، طبعا الطبيعة يه اليل دارت هاذ  لنسـبة لل  80%

اليش، ولكن احلكومة كيخصها تدخل، احنا نقرتح عليمك، هاذ الناس عالش 
ما حترصوش الالحئة دðهلم، املترضرين لكهم اليل اعطيتو هاذ األرقام، بدل 

درمه ملا فوق، عالش ما تشوفوش  300النخا� إذا حسـبتهيا  لكيلو تتدير 
ة  ش kخذ هاذ احلبوب  ملوافقة دðل اTو�، وتبيعو ليش رشكة يش رشك

  . اليل كتدير العلف واTو� تتدخل  لنصيب دðلها  ش حتمي هاذ الفالح
أ� اليل كنشوف احلل الوحيد، وإال هاذ الفالح غادي ðخذ هاذ 

، هاحلبوب مييش يقلب فني يرمهيا، راه اليوم املطاحن ما قابالهاش من
اونيات ما قابالهاش وحىت يش واحد ما قابلو، والعام لكه وهو والتع

  .تيساين
ونزيد، السـيد الوزير، خص البد ما تفكرو، هاذ البحث الزراعي 
أشـنو اTور دðلو إذا ما واكبش هاذ الزراعات دا  اليل غادي حتمينا من 
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لوا هاذ املناخ املتقلب، ألن من اليوم للفوق ما غاديش يبقى هاذ اليش، يقو 
لنا البحث الزراعي واش داير يش حاجة اليل غادي يواكب هبا هاذ اليش، 
جييبوا لنا الزريعة اليل كتكون تقاوم هاذ اليشء دðل املاء وهاذ اليشء 

  . دðل الشـتا نوعا ما  حبال أورو 
  . وشكرا

  :السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
ن شكرا السـيد املستشار، اللكمة للسـيد الوزير يف إطار التعقيب ع

  . التعقيبات السادة املستشارين

        : : : : السـيد وزير الفالحة والصيد البحريالسـيد وزير الفالحة والصيد البحريالسـيد وزير الفالحة والصيد البحريالسـيد وزير الفالحة والصيد البحري
  . شكرا السـيد الرئيس احملرتم

  السـيدات والسادة املستشارون احملرتمون، 
أ� ما متفقش معك السـيد املستشار احملرتم، إذا غادي هنزو يش فاحتة 

ا،  يق بعيد  ش يطول هلم هللا العمر وخيلهيم لهاذ البالد  ش يفلحوا معن
  . ش ميوتوا هللا يطول هلم العمر

4نيا، أنه اليل نبغي نقول أنه الوزارة، أوال نرجعو ليش حاجة اليل يه 
مبدئية، أنه هاذ اليش حر، راه قالها السـيد املستشار احملرتم، بأن اTو� 
خرجت من املراقبة دðل األمثنة يف القمح هاذي واحد العدد دðل السـنني، 

واحد المثن اليل هو مرجعي، هذاك المثن املرجعي تنقولو احنا  كنعطيو
مسـتعدين متشـيو لها، إذا امشيتو لهاذ المثن املرجعي فاحنا كنعطيو واحد 

)la subvention ( ل درمه وعرشين، هاذ العام در�هðش يبقى المثن د 
درمه  274ألنه األمثنة العاملية اكنت جد مرتفعة، اليوم المثن العاملي  290يف 

 les( اه بــــــــــــــــــــــــيف اTخW دðل املغرب، ولكن اكين إذا وصلن
droits de douane (420ل   غادي يوصل .  

وحنن كحكومة راه ما مسـتعدينش هنائيا،  ش نقولها، إذا اكين يش 
أفاكر عىل املضاربني أو يش حاجة  ش نفتحو امجلارك دðلنا أو  ش حنيدو 

)les droits de douane ( من هنا عىل األقل آلخر السـنة، إذن املنتوج
الفالN هو األول، وهو اليل غادي يبقى، وهو اليل غادي نسامهو إن شاء 

  . هللا يف امسيتو
زراعة احلبوب لكها  ه4نيا، راه  ش نفهمو الرأي العام، هذا راه مايش لك

ملناطق أشـنو ، هذه ا%10حىت  %5خرسات، راه يف بعض املناطق بني 
يه؟ يه �حية سايس، �حية الغرب، وشوية يف �حية ملوية، أما، امحلد 

اكن مزðن، وشوية يف �حية  ه|، اجلنوب من الشاوية حىت للتحت لك
دðل واحد املنتوج اليل اTاخل  %10حىت  5الرماين كذÞ، ولكن بني 

اليل داخل هذا هو  %30أو  25إىل  20دðلو تقريبا حىت هو بني 
ألن جات الشـتا معطW،  (la germination)مقيوس، مقيوس ب 

 (le poids)يعين يف  (le poids spécifique)ومقيوس كذÞ يف 
  . دðلو

اليل كنقولو بأنه ميكن لنا نرشيو  (la procédure)هذا جينا بواحد 
 ش نقولو ها  (la grille)املنتوج يك ما اكنت النوعية دðلو، ومعلنا واحد 

اTرامه  10واحد الفرق دðل لمثن دðل هاذي وها المثن دðل هاذي، اكين ا
ألن فعال ميكن تكون اجلودة �قصة، مول املطحنة ما غاديش خيرج  15و

درمه،  50/ درمه 40 /درمه 30، ولكن مايش )le rendement(نفس 
  .راه ما ميكنش

 ايو إذن، هنا اكين واحد التضار ت، اكين بعض الناس اليل كميشـ 
لهاذوك  الألسواق وكميشـيوا حىت لألسواق، احنا دا  متبعني، كميشـيو 

األسواق األسـبوعية وكيحاولوا  ش يقولوا للناس راه اجلودة دðلمك ما 
  .، واإلنسان يرشي220/210اكيناش، راه 

فلهذا احنا نريد أن ننبه الفالح بأن راه املنتوج دðلو راه اكين اليل 
حىت هو الناس  71أو  70إذا عندو أقل من  غادي ðخذو، يعين حىت

اليل كيديروا التغذية دðل املاشـية، دðل العلف، رامه مسـتعدين  ش 
  . يتدخلوا

الناس اليل عندمه واألمثنة اليل عند� اآلن يف السوق، مثال إذا امشينا 
 285و 280مكناس، القمح اجليد راه كيتباع ما بني - للناحية دðل فاس

، والقمح اليل هو 260كيتباع بـ  75و 74املتوسط اليل بني درمه، القمح 
 يــــــــــــــــــف 5وفوق من  71و 70اجلودة دðلو هابطة بزاف حتت من 

)la germination(  ابتداء ميل خرجت هاذيك 220كيوصل إىل ،
اعطات  (l’ONICL)اTورية األمثنة طلعوا، ومازال غادي يطلعوا ألنه 

 800دðل مليون و) l'appel d'offre(ن البارح، وواحد انطالقة ابتداء م
ألف قنطار، وغادي يتدخلوا متدخلني، وغادي تكون اTو�  ش تعمل 

، وجيي واحد وðخذ 290املراقبة، ألنه ال يعقل أنه احنا نديرو المثن دðل 
  .الهامش دðلو عىل حساب الفالح الصغري

األسواق وتكون املراقبة يف وأ� متفق معك، وغادي تكون املراقبة يف 
امسيتو، ومجيع األطر دðل وزارة الفالحة وغادي نطلبو اإلعانة دðل 
اTاخلية، غادي تكون موجودة يف األسواق  ش يكونوا أمثان، حفذاري من 

، ألنه هذا "اليل فرط غادي يكرط"التالعبات، ألن راه اليل حصل، يعين 
لعمل دðلها هاذي واحد الشهور ما يش اللعب، الناس راه العرق دðل ا

  . وهام كيوجدوا هاذ املنتوج، خفصنا حنافظو عىل املدخول دðلو
  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . شكرا للسـيد الوزير

ننتقل بعد هذا إىل األسـئW املتعلقة بإرضا ت موظفي احملافظات 
ل اآلين العقارية، واليت جيمعها بدورها وحدة املوضوع، ونبدأ  لسؤال األو 

امليلودي ا�ارق، : حول احملافظة العقارية، للمستشارين احملرتمني السادة
فاروق شهري، خدجية غامري، أمحد بن طلحة، أمحد خلييل، عبد السالم 
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  .منصور
  .اللكمة لألسـتاذة خدجية، تفضيل

        ::::املستشارة السـيدة خدجية غامرياملستشارة السـيدة خدجية غامرياملستشارة السـيدة خدجية غامرياملستشارة السـيدة خدجية غامري
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيد الوزير،
  ستشارين،األخت واإلخوة امل 

يف البداية نبغي نشري إىل أن هاذ السؤال اكن توضع يف اDلس عىل 
أساس طرحه يف الوقت إىل اكن احتقان اجîعي، اكن نزاع ما بني اإلدارة 
وما بني املسـتخدمني واملسـتخدمات، إال أنه مت يعين احلل دðلو واليل 

باب الىل نتج من بعد، ولكن ال بأس من اإلشارة إىل األسـ  غادي نشري �
علهيا هاذ £حتقان £جîعي اليل اسـمتر وأدى إىل إرضا ت مسـمترة 
ومزتايدة، وكذÞ إىل الشلل الىل عرفته احلركة يف الواك� الوطنية للمحافظة 

  . العقارية ويف لك املصاحل دðلها عىل املسـتوى الوطين
عرفو إذن هاذ األسـباب يه راجعة، ونسجل يف البداية أننا لكنا كن

اTور املهم اليل كتقوم به الواك� الوطنية واملاكنة املرموقة الىل وصلت لها، 
كزتايد سـنة بعد سـنة إىل  2003حبيث أهنا أصبحت املداخيل دðلها منذ 

وهاذ اليش  لطبع ما ميكن حىت يش واحد ينكرو،  %300أن وصلت إىل 
ملسـتخدمات، هو راجع إىل اDهودات املبذو� من طرف املسـتخدمني وا

الىل مع األسف منذ يعين عدة سـنوات أصبحت األوضاع دðهلم جامدة 
حبيث أن هناك مجموعة من املشالك، أوال �جتة عىل كون بعض 
املسـتخدمات واملسـتخدمني عرفوا بعض الرضر من جراء £ندماج دðهلم 
يف القانون األسايس اجلديد للواك�، مث أن هناك مشلك دðل الكوطا 

Þهلم أصبحت جامدة، حبيث أهنم مل يسـتفيدوا وكذðأساسا أن األوضاع د 
، و لتايل 2011أو  2009من النتاجئ دðل احلوار £جîعي، سواء دðل 

رمغ أن يف احلوار £جîعي الوطين اكن التأكيد دðل احلكومة عىل أساس 
 . يةأنه يتعمم عىل لك املسـتخدمني واملسـتخدمات دðل املؤسسات العموم 

إذن هاذي اكنت أسـباب والسبب األسايس هو عدم احلوار والتفاوض 
عىل مسـتوى قطاع وعدم £عرتاف الفعيل  لنقابة الوطنية التابعة لالحتاد 
املغريب للشغل اليل نسجل أهنا يه القوة £قرتاحية والمتثيلية يف القطاع، 

نتخا ت املهنية من املقاعد اليل حصلت علهيا يف £ %92حبيث أهنا كمتثل 
  . األخرية

و لتايل يعين إدارة الواك� ما كتعاملش بشلك جدي يف حوار جدي 
وتفاوض مع هاذ النقابة، بل كتعامل معها فقط من أجل اإلخبار بعض 
األحيان عرب التذكري ببعض املذكرات اليل كتصدرها، وهاذ املسائل يه اليل 

  . ملسـتخدمنيجعلت هاذ £حتقان يقوى وسط املسـتخدمات وا
ما اكنش التعممي دðلو، بل  2011فالنتاجئ دðل احلوار £جîعي دðل 

ميل طرح من طرف النقابة الوطنية، أكدت اإلدارة عرب مذكرة أنه غادي 

، اليش اليل حد £حتقان داخل املسـتخدمني 2012يكون يف يناير 
ن ممكن إال واملسـتخدمات، وكذÞ اكن هتديد  القتطاعات، و لتايل ما اك

£سـمترار يف هاذ اجلانب، هاذ املسأ� طرحهتا، طرحت هباذ احليثيات 
دðل هاذ الواقع  ش نؤكد أن السـيد الوزير، ونقول أن مازال هناك 

  .احتقان
  شكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
دقائق،  3شكرا السـيدة املستشارة، املشلك يتعلق بتحديد الوقت 

لني، شويف التعقيب السـيدة املستشارة رمبا احتفظي رمبا يف التعقيب سـتواص
Þðتواصيل التوضيح د .  

اللكمة للمتدخل الثاين يف نفس املوضوع حول إرضا ت موظفي 
  .احملافظات العقارية ألحد أعضاء فريق التجمع اTسـتوري املوحد

        ::::املستشار السـيد الغازي ااملستشار السـيد الغازي ااملستشار السـيد الغازي ااملستشار السـيد الغازي اغغغغراربةراربةراربةراربة
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيد الرئيس،
  السادة الوزراء،

  السـيدات والسادة املستشارون احملرتمون،
السـيد الوزير، لقد طرحنا هذا السؤال يف الفرتة اليت اكنت تعيش فهيا 
احملافظات  ململكة اضطرا ت متتالية، أثرت بشلك كبري عىل £قتصاد 
الوطين وعىل مداخيل اTو� خصوصا، كام تعطلت ملدة طويW مصاحل 

  . عقارية  ملغرباملواطنني، مما هدد السوق ال
ونعمل، السـيد الوزير، أنمك توصلمت إىل اتفاق مع النقا ت إلهناء هذا 
التوتر £جîعي، ولهذه األسـباب حنن جمربون عىل تغيري مضمون السؤال 
ليصبح اكلتايل، هل اكن من الالزم أن تنتظر احلكومة ملدة طويW لتجاوز 

  هذه املشالك؟ 
  .شكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . كرا للسـيد املستشارش

والسؤال اآلين الثالث يف نفس املوضوع وحول اإلرضا ت دامئا املتتالية 
للمحافظات العقارية، اللكمة ألحد السادة املستشارين من الفريق 

  . £سـتقاليل للوحدة والتعادلية
  .تفضل أسـتاذ عزايب

        ::::املستشار السـيد عبد العزيز عزايباملستشار السـيد عبد العزيز عزايباملستشار السـيد عبد العزيز عزايباملستشار السـيد عبد العزيز عزايب
  .بسم هللا الرمحن الرحمي

  سـيد الرئيس،ال 
  السـيد الوزير،
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  األخت املستشارة، 
  إخواين املستشارين،

أمض صويت لصوت اإلخوة النقابيني واإلخوة املتدخلني فñ يتعلق 
 ألزمة اليت تعيشها احملافظة العقارية من إرضا ت متتالية، تتسبب يف 
ضياع حقوق املواطنني، اليشء اÈي أصبح يسـتدعي وبإحلاح تدخل 

دارية املسؤو� حلل املشالك و£سـîع إىل اكفة العاملني هبذه اجلهات اإل
  :الواك� ملعرفة مطالهبم املرشوعة، واليت سأخلصها يف

  ؛إقرار زðدة عامة يف األجور للمسـتخدمني -
  ؛الرفع من نظام احلصيص -
  ؛توسـيع جمال الرتقية ليشمل أكرب عدد من املوظفني -
ايس جبع( منصفا لاكفة السالمل من رفع العمل عىل مراجعة النظام األس -

  ؛يف قمية األجور، وحىت احلد األدىن لألجر
الرفع من قمية املبالغ املمنوحة مجلعية األعامل £جîعية حىت تمتكن هذه  -

األخرية من توسـيع نشاطاهتا £جîعية مبا خيدم مصاحل مجيع املوظفني 
  .والعاملني  لواك�

تحا�ت املهنية �تلف السالمل لوضع حد لالحتقان مع إحداث نظام £م  -
اÈي يعرفه املوظفون بسبب نظام الرتقية، وجع( يسـتجيب لطمو�م 

  ؛وحيفزمه عىل مسارمه اإلداري
مع إدماج ذوي الشهادات واTبلومات، وفتح  ب املبادرة املهنية �تلف  -

  ؛السالمل
عض املوظفني والرتاجع العدول عن £قتطاعات التعسفية اليت حلقت ب -

الفوري عن القرارات املزاجية لبعض املسؤولني وختليق املؤسسات، ووضع 
حد للتعسفات والتدبري والتبذير و£غتناء غري مرشوع من بعض 

  . ر املايل ملالية الواك�داملسؤولني الكبار واله
هذا يتوقف عىل توسـيع جمال احلوار، وذÞ بإرشاك مجيع الفعاليات 

W يف القطاع من أجل إجياد حلول معقو� يف أقرب اآلجال، ووضع العام
حد لالحتقان اÈي ال تضيع حقوق املسـتخدمني ومطالهبم املرشوعة من 
Õة، وحىت ال نعطل مصاحل املواطنني واملؤسسات البنكية واملوثقني 
واملنعشني العقاريني، ولك من � صW مبارشة أو غري مبارشة بتسجيل 

 احملافظة العقارية واملسح الطبوغرايف من Õة أخرى، سـñ وأن البيوعات يف
هذه الشهور تصادف العطW الصيفية وعودة اجلالية املغربية املقمية  خلارج، 

  ...عىل مصاحل هذه الواك�

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا السـيد املستشار، وأحتفظ مبا تبقى Þ يف التعقيب، هللا جيازيك 

اللكمة للسـيد الوزير يف إطار اجلواب عىل األسـئW الثالث .  خلري، تفضلوا
  .دفعة واحدة، تفضلوا السـيد الوزير

        ::::السـيد وزير الفالحة والصيد البحريالسـيد وزير الفالحة والصيد البحريالسـيد وزير الفالحة والصيد البحريالسـيد وزير الفالحة والصيد البحري

  .شكرا السـيد الرئيس احملرتم
  السـيدات والسادة املستشارون احملرتمون،

عرفت مصاحل الواك� الوطنية للمحافظة العقارية واملسح العقاري 
عدة وقفات وإرضا ت عىل  -فعال–خالل األشهر األخرية  واخلرائطية

العمل، ويف إطار احلوار £جîعي مع ممثيل املسـتخدمني واجلهود املبذو� 
من أجل حتسني وضعيهتم اإلدارية واملالية،  درت الواك� إىل إجراء عدة 
مفاوضات مع املصاحل ا�تصة بوزارة املالية، أسفرت عن اختاذ إجراءات 

امة تتعلق  خلصوص  لزðدة يف املنح واألجور والرفع من احلصيص املايل ه
وقد اعترب ممثلو املسـتخدمني هذه اإلجراءات غري اكفية، مما أدى . للرتقية

  . إىل اسـمترار £حتجاجات
ولتجاوز هذه الوضعية، مت عقد سلسW من £جîعات مع الرشاكء 

، مت 2011يونيو  12بتارخي يوم األحد £جîعيني، £جîع األول ترأسـته 
£تفاق خال� عىل وقف مجيع أشاكل £حتجاج واسـتئناف العمل 

مع متابعة املفاوضات بني  2011يونيو  14مبختلف املصاحل، ابتداء من يوم 
  . الطرفني

بني اإلدارة  2011يونيو  15و 13واكن هناك كذÞ اجîعني يوم 
دمني، متت فيه دراسة مجيع القضاð املطروحة، العامة للواك� وممثيل املسـتخ

توج  لتوقيع عىل حمرض  2011يونيو  15واكين اجîع رابع ترأسـته يوم 
  . اتفاق الهنايئ

وأسفرت لك هذه املفاوضات اليت سادهتا، رمغ اإلشاكليات واملشالك 
اليت طرحت من قبل، روح التفامه واملسؤولية عىل اختاذ عدة إجراءات 

  . فزة لفائدة املسـتخدمنيهامة وحم
كام متت £سـتجابة إىل عدة مطالب أخرى، هتم تسلسل احلياة 
اإلدارية للمسـتخدمني وحتسني ظروف معلهم، وكذا الهنوض  جلانب 
£جîعي للمسـتخدمني من حيث التأمينات والرعاية الصحية والتقاعد 

  .التمكييل والرتفيه
اجلهود دðل اكفة األطراف، وبفضل احلوار املسؤول والبناء وتضافر 

متت دراسة سائر القضاð املطروحة ومت التوصل يف معظمها إىل حلول، كام 
أسفر هذا احلوار عىل اسـتئناف العمل جبميع مصاحل الواك� بشلك عادي، 

  .يراعي مصلحة املواطنني والصاحل العام
  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
دة املستشارين من مجموعة شكرا للسـيد الوزير، اللكمة ألحد السا

£حتاد املغريب للشغل يف إطار التعقيب، يف إطار دقيقتني السـيدة 
  .املستشارة

        ::::املستشارة السـيدة خدجية غامرياملستشارة السـيدة خدجية غامرياملستشارة السـيدة خدجية غامرياملستشارة السـيدة خدجية غامري
يف البداية أشكر السـيد الوزير والسـيدة مديرة املوارد البرشية عىل 
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 التدخل اليل اكن واليل وقف هذاك احلراك ووقف هاذ املعركة بعقد لقاءات
يف الوزارة عندمك، السـيد الوزير، حبضور ال الرئيس دðل الواك� الوطنية 
للمحافظة العقارية وال املمثلني دðل £حتاد املغريب للشغل يف هذه الواك� 
واليل أسفرت  لفعل، كام قال السـيد الوزير، عىل اتفاق، إال أن هناك 

  . ختوف عند املسـتخدمني واملسـتخدمات
نا اكحتاد مغريب للشغل وقفنا هاذ املعركة، ولكن ننتظر احنا  لنسـبة ل 

أيضا £سـتجابة أو التفعيل دðل هاذ £تفاق، ألن اكين ختوف من واش 
اكينة هناك إرادة حقيقية ونية حقيقية عند اإلدارة، مث واش غادي يكون 
الزتام، وهذه املسأ� اTور دðلمك، السـيد الوزير، عىل التتبع دðلو  ش 

ن الزتام بتفعيل هاذ £تفاق اليل كنعتربوه عىل أي كيف قلمت يف مجمل يكو
  . القضاð اكن هناك اتفاق، مث واش غادي يكون هناك

وخاص السهر علهيا أيضا الحرتام األجندة اليل توقعت، عىل أساس أن 
 ش يكون تفعيل، وما نوقعوش يف نفس اليش، وهذا أساسا جيب 

النقايب والتفاوض معه، يعين ما بني اإلدارة £عرتاف احلقيقي  ملكتب 
واملكتب النقايب،  ش ما يبقاش حيصل، ألن حلد الساعة كنحسو أن مازال 
هاذ النية ما حاصالش، مبا أن جمرد ما انهتـى هاذ £جîع املاراطوين عندمك 
يف الوزارة، مت إصدار مذكرة من طرف السـيد املدير، عىل أساس أهنا 

ارة دارت وفعلت وتواصلت وتفاوضت مع املالية بدون ذكر كتقول بيل اإلد
  . أن راه اكن حوار، يعين التنكر لمك والتنكر للعمل النقايب

وهاذ املسأ� عندها وقع، مايش فقط غري معنوي ولكن مادي، و لتايل 
خص £نتباه لهاذ املسأ� دðل أن يكون تفاوض حقيقي، وما يبقاش 

يش حد اليل كنخربوه عرب مذكرات، ولكن كفريق التعامل مع النقابة حبال 
اجîعي حقيقي للتواصل، وأننا أي مشلك وقع يتحل يف الوقت دðلو وما 
يضطرش املسـتخدمني  ش يوقعوا يف هاذ احلراك ويف هاذ اإلرضاب اليل 

  . إذن كيف الزتمنا كيخص أيضا انî تلزتموا. كنمتناو  ش ما يوقعش
  . وشكرا

        ::::لسةلسةلسةلسةالسـيد رئيس اجل السـيد رئيس اجل السـيد رئيس اجل السـيد رئيس اجل 
شكرا للسـيدة املستشارة، واللكمة ألحد السادة أعضاء فريق التجمع 

  .اTسـتوري املوحد يف إطار التعقيب يف حدود دقيقتني

        ::::املستشار السـيد عبد اDيد املهااملستشار السـيد عبد اDيد املهااملستشار السـيد عبد اDيد املهااملستشار السـيد عبد اDيد املهايشيشيشيش
  .شكرا السـيد الرئيس
  السـيد الوزير احملرتم،

نعمل جديتمك وحرصمك عىل التعاطي اإلجيايب يف تدبري الشأن العام، 
مل أيضا نواðمك حول تطوير العمل  حملافظات العقارية، لكن البد أن ونع

نذكرمك، ومن خاللمك احلكومة، هذه احلكومة اليت الزتمت الصمت، وكأن 
املوضوع ال يعنهيا، منذ شهر مارس kرخي بدأ اإلرضا ت، رمغ اإلحاطات 
اليت طرحت يف هذا اDلس، رمغ ما تداولته الصحف، رمغ رصاخ 

طنني املترضرين، من مسـتخدمني ومرتفقني ومواطنني، تعرضت املوا
  . مصاحلهم للضياع من جراء هذه اإلرضا ت

السـيد الوزير احملرتم، قد معلمت يف األسـبوع املنرصم، وهذا يسجل لمك، 
عىل إبرام اتفاق أهنيمت به £حتجاجات و£ضطرا ت  حملافظات العقارية، 

تالية، هذه التساؤالت اTقيقة واليت لكن البد من طرح التساؤالت ال 
  :ألمتس أن تكون لها أجوبة دقيقة

سؤالنا األول، هل هناك نية، كام جاء عىل لسان السـيدة املستشارة، 
  Tى اإلدارة يف تغيري عقليهتا جتاه املسـتخدمني والنقا ت اليت متثلهم؟ 
£تفاق 4نيا، هل لمك أن تؤكدوا لنا مدى الزتام احلكومة بتنفيذ بنود 

  اÈي مت يف األسـبوع املنرصم؟ 
4لثا وأخريا، لكام اكنت إرضا ت أو تعطيل للعمل يف قطاع ما، 
فاحلكومة يفرتض فهيا، بل من الواجب علهيا تقيمي اخلسائر املعنوية واملادية 
النامجة عن هذا التعطيل، فهل لمك فكرة عن قمية اخلسائر املرتتبة عن هذه 

  ارس، وأظن أن هذه اخلسائر تقدر  ملاليري؟ اإلرضا ت منذ شهر م
  .شكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا السـيد املستشار، اللكمة لألسـتاذ برقية يف إطار التعقيب عن 

  .الفريق £سـتقاليل للوحدة والتعادلية، يف حدود دقيقتني دامئا

        ::::املستشار السـيد عبد الكبري برقيةاملستشار السـيد عبد الكبري برقيةاملستشار السـيد عبد الكبري برقيةاملستشار السـيد عبد الكبري برقية
  .شكرا السـيد الرئيس

  يل الوزير،معا
البد من تقدمي التشكرات دðل فريق حزب £سـتقالل عىل 
اإليضاحات اليت أعطيمتوها، وحنن نعمل أن الوزارة تقوم بعمل شاق، وهتم 
مجيع الرشاحئ اDمتعية، مجيع املغاربة فالحة، وأنمت ساهرون عىل قطاع 

  . حيوي هيم امجليع
ات اليت تقوم هبا  لنسـبة كام نريد أن أشكر إدارة الواك� عىل اDهود

  . حلل املشلك، إال أنه البد أن يكون احلوار واحلوار اTامئ حلل املشالك
اTسـتور احلايل، امحلد |، يعطي صالحية للحوار، وال ميكن أن نقوم 
بأي معل سـيايس إجيايب إال من خالل احلوار، فيجب أن يكون احلوار 

، (de la discussion jaillit la lumière) سـمترار حلل املشالك، 
  . معايل الوزير، فلهذا البد أن يكون احلوار مسـمتر

يف هذه القبة ومع السادة املستشارين دافعنا عىل الواك� ألن تكون لها 
إماكنيات، ولها إماكنيات كثرية، وجيب أن يسـتفيد امجليع من اإلماكنيات 

اليل تيسـتحقوا بلك اليت توجد عند الواك�، مبا فهيا موظفهيا، ألنه هام 
  .رصاحة املساعدات املالية اليت حصلت علهيا الواك�

إال أنه، معايل الوزير، وهنا هذا هو طلب فريقنا، اليوم احلداثة جعلت 
بأنه البد أن تكون للواك� إماكنيات الكرتونية، ألنه ما بقاش اإلنسان خصو 
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و من مزن� رضوري مييش للمحافظة  ش يطلع عىل بعض الو4ئق، راه خص
حيصل عىل بعض املعلومات، راه رضوري من اإلماكنيات اإللكرتونية، علام 
بأنه يف هذه املدة لكها اليل مرات اكنت تراكامت دðل امللفات، وأصبح 
بعض املواطنون يؤدون المثن عىل هذه األرضار، فلهذا جيب عىل الوزارة 

  .أن تأخذ قرارا مفيدا لهذه الغاية
  .وشكرا

        ::::يس اجللسةيس اجللسةيس اجللسةيس اجللسةالسـيد رئ السـيد رئ السـيد رئ السـيد رئ 
شكرا للسـيد املستشار، اللكمة للسـيد الوزير يف إطار الرد عن 

  .تعقيبات السادة املستشارين، تفضلوا السـيد الوزير

        ::::السـيد وزير الفالحة والصيد البحريالسـيد وزير الفالحة والصيد البحريالسـيد وزير الفالحة والصيد البحريالسـيد وزير الفالحة والصيد البحري
  .شكرا السـيد الرئيس

اإلشاكلية اليت طرحت، فعال تدخلت احلكومة يف خشص وزير 
دات مشالك كبرية واقعة الفالحة  ش تلقى حل يف الوقت اليل ب

دðل احملافظة العقارية، حفاولنا من ) le service(للمسـتعملني دðل هاذ 
بعيد يف األول أنه نالقيو وÕات النظر دðل الطرفني، اليل اكنت بقت 
بعيدة ألسـباب نتفهمها من اجلهتني، ولكن الوقت اليل وىل يعين املسـتعمل 

)otage ( ل هاذðد)le conflit (يل هرضة أخرىفكتو .  
عالش؟ ألن  فلهذا تدخلنا، وامحلد | أنه اكن تدخل إجيايب، إجيايب

اإلدارة جتاوبت إجيابيا، وألن النقابة جتاوبت إجيابيا ألهنم حىت هام اكن 
عندمه اسـتعداد  ش نسريو لألمام، امحلد | أنه يعين  ش تكون األمور 

من هذا مايش در� £تفاق  واحضة، اتفقنا، واكين اتفاق، توقع، بل أكرث
عاد غادي منشـيو نتذاكرو مع وزارة املالية، تلكمنا مع وزارة املالية واخذينا 
£تفاق دðلها الهنايئ وتلكمنا مع اإلدارة واخذينا £تفاق الهنايئ، وتلكمنا مع 

  . النقا ت وخذينا £تفاق الهنايئ
راه الوزير  هاليش لكإذن إذا ما طبقش هاذ القرار راه ال ميكن، وهاذ 

حارض فيه، فلهذا كونوا مطمئنني أنه القرار و£تفاق اليل اختذ بأنه سوف 
التارخي دðلو مىت  هيطبق، وألنه اكين مواعيد واكين kرخي، لك قرار عند

  . غادي يدخل
إذن هاذوك القرارات راه احلكومة غادي توقف علهيم  ش يتطبقوا 

اليل اكن مع املنظامت النقابية،  بدون تغيري، ويف إطار التجاوب
  .و خلصوص املنظمة النقابية اليل تلكمت علهيا السـيدة احملرتمة

فلهذا ما كهيمش، احنا كتعرفو بأنه فقط من بعد £جîع، الوزير قام 
دðلو  ش ينور الرأي العام، بأنه وقع ) communiqué de presse(ب 

ئاسة اليل اكنت دðل الوزير، وأعلمنا £تفاق بني النقابة والواك�، حتت الر 
بأنه اتفقنا، وهاذ اليش راه امىش يف الليل مازال، يعين فضينا يف الثامنة أو 
التاسعة دðل الليل، يعين لك واحد ميكن يترصف كيف ما ابغى يترصف 

ولكن راه الرأي العام، يعين كيظهر يل بأن ... فñ خيص املعلومات اليل هذا

  .احضةاألمور كتبقى و 
واليل نبغي نقول بأنه فñ خيص احلاكمة اليل كهتم الواك� الوطنية، فهـي 
عندها مشاريع جد 2مة دðل هاذ اليش دðل املعلوميات، لتقريب 

ا ـــــــــــــعنده) déjà(املعلوميات وتقريب املعلومات للمسـتعملني، راه 
)un accord ( مع)les notaires ( ش ميكن يدخلوا (sur internet) 

، يعين يسـتارشوا، ما )les titres fonciers( ش يقدروا يشوفوا 
مفتوحش للعموم، ولكن كيظهر يل بأنه الزم من جمهود أكرب حىت تكون 

  . املعلومة موجودة وتكون سـياسة القرب دðل املعلومة  لنسـبة للمسـتعملني
عندها فهذا ورش كبري، امحلد |، أنه عندها الوسائل، وامحلد |، 

أطر، وامحلد |، عندها إدارهتا، وأ� متيقن أنه، إن شاء هللا، سوف تسري 
  .إىل األمام برسعة يف تطبيق برامج معلها

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . شكرا للسـيد الوزير

ننتقل إىل األسـئW العادية املدرجة يف جدول أعامل هذه اجللسة، 
مع الواك� الوطنية للمحافظات  والسؤال املوايل موضوعه هو معا�ة املواطنني

العقارية واملسح العقاري واخلرائطية، واللكمة ألحد السادة املستشارين من 
  .فريق التجمع اTسـتوري املوحد لتقدمي السؤال

        ::::املستشار السـيد حلسن نبيهاملستشار السـيد حلسن نبيهاملستشار السـيد حلسن نبيهاملستشار السـيد حلسن نبيه
  السـيد الرئيس،
  السـيد الوزير،

  أخوايت، إخواين املستشارون،
ي رافعة أساسـية للتمنية وخلق فرص اعتبارا لكون قطاع اإلنعاش العقار 

الشغل، ونظرا لسـياسة هذه الواك� يف إحداث مصاحل لها يف عدد من 
األقالمي تنفيذا لسـياسة القرب يف جمال ختصصها، حىت ينخرط املالكون 
ويسـتفيدون من نظام التحفيظ العقاري اÈي تهنج يف إطاره هذه الواك� 

  .  املواطنني عىل حتفيظ أراضهيمأسلو  دعائيا وحتسيسـيا من أجل حتفزي
إال أننا نسـتغرب لكون لك هذه األهداف املفروض عىل الواك� حتقيقها 
يف عالقة ميرسة مع لك الفاعلني، وخطاهبا الرمسي اTاعي إىل اإلقبال عىل 
معلية التحفيظ، لك هذا جنده معكوسا متاما ملا يمت الرتوجي �، ذÞ أن 

 جبميع Õات اململكة يشـتكون من معامW مجموعة كبرية من املواطنني
املسؤولني عن مصاحل هذه احملافظة إىل درجة أن هذه األخرية أصبحت 

  .تشلك  لنسـبة هلم معا�ة كبرية بل تعسفا حقيقيا لكام التجؤوا إلهيا
كام نسـتغرب، السـيد الوزير، من اسـتثناء إقلمي طانطان باكم( من 

هذا الوطن، وهذا � أثر كبري عىل  معلية التحفيظ كأنه ليس جزءا من
الساكنة من الناحية العملية، سواء مع األبناك للحصول عىل القروض أو 
البيع والرشاء، ألن املý غري احملفظ ال يساوي شيئا، وكأن اإلقلمي باكم( ال 

  .يساوي شيئا
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  السـيد الوزير،
إن عدم ترصيف شؤون املواطنني من طرف مسؤويل الواك� عىل 

توى اجلهوي واملركزي وعدم اسـتقبال امجلعيات املهنية واملنتخبني، املسـ 
نعتربه سلواك ال خيدم ال مصلحة البالد وال مصلحة العباد، هذا  إلضافة 
إىل إشاكلية التطبيق املفروض من اإلدارة املركزية، دون £ستناد عىل 

  . القوانني املرجعية يف غياب اعîد اخلصوصيات احمللية
ائلمك، السـيد الوزير، عن إماكنية تدخلمك لفرض تطبيق القانون لهذا نس

 Wد املساطر الكفيîوتنفيذ سـياسة القرب الفعلية وختليق احلياة العامة، واع
حبل لك اإلشاكليات املطروحة يف عالقة احملافظة العقارية مع املواطنني من 

اليت بقيت  أجل اإلرساع يف معلية التحفيظ وإنصاف ساكنة إقلمي طانطان،
  .سـنة تنتظر، والزالت تنتظر 54أكرث من 

  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا للسـيد املستشار، اللكمة للسـيد وزير الفالحة يف إطار اجلواب 

  .عىل سؤال السـيد املستشار

        ::::السـيد وزير الفالحة والصيد البحريالسـيد وزير الفالحة والصيد البحريالسـيد وزير الفالحة والصيد البحريالسـيد وزير الفالحة والصيد البحري
  .شكرا السـيد الرئيس احملرتم

  ون،السـيدات والسادة املستشارون احملرتم
اختذت الواك� عدة إجراءات، هتدف إىل حتسني اخلدمات، ميكن أن 

  ):كمتيش يف ترسـيخ قواعد احلاكمة(أعطي البعض مهنا 

 10أشهر إىل  3اكين تقليص آجال النرش يف اجلريدة الرمسية من  -
  أðم؛ 

  اكين إجناز دليل للمساطر لتوحيد معل املصاحل والو4ئق املطلوبة؛  -

، اليل هو احلد من السلطة (fifo)األسـبقية  اكين تطبيق لقاعدة -
 التقديرية للمحافظني عىل امللكية العقارية؛ 

اكين وضع بر�مج واسع للتحديد برشاكة مع القطاع اخلاص هبدف  -
 تسوية لك معليات التحديد العالقة؛

اكين إحداث مصاحل جديدة لتقريب خدمات الواك� من املواطنني،   -
 مصلحة؛  148ارجية حيث وصل عدد املصاحل اخل

Tى مجيع  (la file d'attente) اكين تعممي العمل بطابور £نتظار -
 مصاحل احملافظة العقارية لتنظمي معلية £سـتقبال؛

اكين وضع بر�مج لتسوية مطالب التحفيظ العالقة  حملافظة   -
 حمافظا ملكفا  لتحفيظ؛  38العقارية، حيث مت تعيني 

واكبة معلية اسـتقبال اجلالية املغربية اكين ختصيص شـباك خاص مل -
 املقمية  خلارج؛ 

واكين كذÞ ختصيص شـباك السـتقبال املهنيني، يعين املوثقني  -
 . والعدول واحملامني واملهندسون الطوبوغرافيون

وخبصوص التنطيق، فيمت اسـتخالص رسوم التحفيظ  حتساب الرمس 
العقد و£تفاقات، وال تلجأ النسـيب عىل أساس األمثنة أو القمية املضمنة يف 

الواك� إىل مراجعة القمي املرصح هبا، يعين يف هذه العقود رمغ أن القانون 
Þيسمح لها بذ . 

هذا، وتعمل مصاحل احملافظة العقارية بنظام اإلعفاءات من الرسوم يف 
مجيع احلاالت اليت يقررها القانون، كام هو الشأن  لنسـبة للمنعشني 

يف  به املتعلق  2010فيدين يف مقتضيات القانون املايل العقارين املسـت 
  .  لسكن £جîعي

  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا للسـيد الوزير، هناÞ تعقيب السـيد املستشار؟ تفضلوا

        ::::املستشار السـيد حلسن نبيهاملستشار السـيد حلسن نبيهاملستشار السـيد حلسن نبيهاملستشار السـيد حلسن نبيه
  . أشكرك السـيد الوزير عىل اإليضاحات اليل قدمتو لنا

ال دðلنا ما جاوبتو�ش عليه، وهو ولكن هنا واحد الشطر من السؤ 
وإىل حد اآلن هو اإلقلمي الوحيد  58كيف أن إقلمي طانطان اسـتقل من 

اليل ما فهيش التحفيظ؟ وكتعرفوا بأن إقلمي طانطان يتواجد يف منطقة 
سـياحية، واحد العدد دðل الرشاكت كيبغيو جييو يستمثروا، ولكن نظرا ألن 

ستYر دðهلم، ما عدا رشكة واحد يه التحفيظ ما اكينش كيسحبوا £
(ORASCOM) وكنسـتغربو كيفاش يه الوحيدة اليل امسحتو لها ،

 لتحفيظ، مع العمل أن هناك مواطنني  غني يستمثروا أو يبيعوا أمالكهم، 
ولكهنا ال تساوي شيئا، فاألقالمي اDاورة، سواء إقلمي لكممي أو السامرة أو 

، اTاخW فهيا التحفيظ ما عدا طانطان، حنن العيون، لكها فهيا التحفيظ
نسـتغرب والساكنة تسـتغرب لهذا اإلجراء اخلاص هبذه املنطقة، هل هو 

  سهو أو ماذا؟ 
  .شكرا السـيد الوزير

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا للسـيد املستشار، لمك تعقيب السـيد الوزير، تفضلوا

        ::::السـيد وزير الفالحة والصيد البحريالسـيد وزير الفالحة والصيد البحريالسـيد وزير الفالحة والصيد البحريالسـيد وزير الفالحة والصيد البحري
  .ستشارشكرا السـيد امل 

عىل أي املسؤول عن هاذيش دðل التحفيظ هو الواك�، ومزðن أنه 
حتفيظ  ش ميكن يعمل £ستYرات دðلو، اليل  ههاذ الفاعل تكون عند

فعال أ� متفق معك هو أنه املنطقة دðل طانطان جيب أن هنمت هبا يف هذا 
إن شاء  امليدان، وسأعطي تعلñيت حىت يكون الضوء علهيا،  ش يكون

  .هللا واحد التفعيل يف هذا امليدان
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        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . شكرا للسـيد الوزير

ننتقل إىل السؤال املوايل، دامئا يف نفس القطاع، موضوع السؤال املوايل 
هو قطاع الصيد البحري والتدبري العقالين للموارد البحرية، واللكمة ألحد 

  .رتايك، تفضل السـيد املستشارالسادة املستشارين من فريق التحالف £ش

        ::::املستشار السـيد عبد الواحد الشاعراملستشار السـيد عبد الواحد الشاعراملستشار السـيد عبد الواحد الشاعراملستشار السـيد عبد الواحد الشاعر
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيد الوزير،
  السـيدات والسادة املستشارون،

، (FAO)تقرير للمنظمة العاملية للتغذية  2009صدر بداية سـنة 
واÈي رفض  ألرقام واقع قطاع الصيد البحري عىل الصعيد اTويل، حيث 

£حتياطات العاملية يتعرض لالسـتزناف مما ال يسمح  حلفاظ  تبني أن أمه
  . عىل مسـتوى التوازن املطلوب السـمترار الرثوات البحرية بشلك مسـتدام

وقد سامه جشع أساطيل الشامل وعشوائية طرق الصيد،  إلضافة إىل 
العوامل البيئية الناجتة عن £حتباس احلراري يف تغذية هذا اخللل وعدم 

  . املنظومة اإليكولوجية البحرية انتظام
أما فñ يتعلق  حتياطات ا�زون السميك اÈي يتعرض لالسـتغالل 
املفرط، هو اآلن يف طريق £نقراض ويف اخنفاض مسـمتر، أما عن طريقة 
تدبري� � تنذر باكرثة، مما يسـتوجب تبين خطط دقيقة، تؤدي إىل صيد 

ة مبياهنا البحرية واحلرص عىل مسـتدام وترشـيد قدرات املصايد الصناعي
التوازن والغىن البيولو� من جمالنا البحري احليوي، وهو التوازن اÈي 
ختل به عدد من السلواكت، مثل £سـتزناف واإلفراط يف اسـتعامل وسائل 
الصيد احملرمة وطنيا ودوليا، وتلوث البيئة البحرية، مما يتسبب يف تدمري 

  . ثرواتنا البحرية
إننا حنذر من اسـتعامل املتفجرات واملواد الكñوية، إن هذه ومن هنا ف

األساليب املدمرة تعد من األسـباب املبارشة لتجريد البالد من خرياهتا دون 
رقيب أو حسيب، فاألسامك عالية اجلودة املدرة للعمW الصعبة لفائدة فئات 

فوهنا وال قليW، فإن الغالبية من املواطنني فقط يسمعون عن إمسها وال يعر 
يذوقون طعمها، أما البايق من املواطنني يعرفون بعض األنواع من السمك 
اكلرسدين والرشن واألنشوا نظرا لضعف القدرة الرشائية واTخل احملدود 

  . للمواطن
من هنا فإننا نود التنبيه إىل أن احلسا ت الضيقة لفئة معينة عىل 

لسـياسة احلالية لتدبري موارد حساب مصاحل اTو� واDمتع، تقتيض تغيري ا
  . البحر عىل ضوء ما ورد عن املنظمة العاملية للتغذية الفاو
ما يه خمططات : أما السؤال، السـيد الوزير احملرتم، وهو اكلتايل

وزارتمك يف جمال التدبري العقالين ملوارد� البحرية؟ وما يه التدابري املتخذة 
ؤية مسـتقبلية إلجناح هذا ا�طط محلايهتا؟ وما يه الراكئز املقرتحة لر 

 ؟)Halieutis(الطموح 
 .إىل  يق يل يش وقت، أحتفظ به 

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
ال حنتفظ  لوقت، شكرا السـيد املستشار، اللكمة لمك السـيد الوزير 

  .يف إطار اجلواب

        ::::السـيد وزير الفالحة والصيد البحريالسـيد وزير الفالحة والصيد البحريالسـيد وزير الفالحة والصيد البحريالسـيد وزير الفالحة والصيد البحري
  .شكرا السـيد الرئيس احملرتم

  املستشارون احملرتمون،السـيدات والسادة 
نعترب امحلاية دðل الرثوات البحرية من أولوðت ا�طط دðل 

، ومن أمه التدابري املتخذة )Halieutis(اإلسرتاتيجية دðل الصيد البحري 
محلاية الرثوات البحرية من £سـتزناف ومن الصيد غري العقالين، غادي 

   :خنص واحد العدد دðل اإلجراءات اليل اخذينا
اكين تدبري جل املصايد عن طريق خمططات الهتيئة عىل أساس 

، النسـبة انتقلت من (le plan d'aménagement)احلصص، يعين 
يف أفق سـنة  %85، واليت سـتصل إىل 2010سـنة  %60إىل  5%

وينص كذÞ هذا التدبري إىل التحمك يف جمهود الصيد، المكيات . 2020
الصيد، حتديد الفرتات دðل التوقف املسموح  صطيادها، املناطق دðل 

وحاالت الراحة البيولوجية، وحتديد املعدل دðل الصيد واخلصائص حسب 
لك مصيدة، واملالءمة وتطوير جمهود الصيد مع اإلماكنيات املسموح 

  .  سـتغاللها
ماي، حبيث مت  16حتيني بر�مج إحبار، اÈي مت التوقيع عليه بتارخي 

ملايل لÝو�، وإرشاك غرف الصيد البحري يف تطبيق الرفع من نسـبة اTمع ا
ملف ومواكبة، ÞÈ مت تصممي  100هذا الرب�مج، وقد مت التوصل ب 

بتعاون مع خرباء املنظمة دðل   (des prototypes)مناذج مراكب، يعين 
   .الفاو

واكين القضاء عىل اسـتعامل الشـباك العامئة املنجرفة، بتخصيص مبلغ 
سفينة، ومت  260ن درمه لهذا الغرض، اليل غادي ميس مليو 256دðل 

  . سفينة معنية 150حلد الساعة تعويض 
اكين كذÞ املرشوع دðل احلاوðت البالستيكية، بتخصيص مبلغ دðل 

مليون دðل اTرمه، واكين حتيني وإصدار مجموعة من  163اTو� دðل 
  . اذ اDلس املوقرالنصوص القانونية اليل كتعرفوها واليل دازت عىل ه

، (VMS)واكين تتبع بواخر الصيد بواسطة األمقار £صطناعية، يعين 
)les mouchards( ش نعرفو  ،(les bateaux)  اليل خصهم فني

مليون دðل اTرمه، لكها عىل حساب  84ميشـيو وما ميشـيوشاي بلكفة 
سب اTو�، واكين تقنني ومراقبة جحم األسامك املسموح  صطيادها ح 
 يــــــاألصناف، اكين تأهيل البنيات التحتية للتفريغ عىل الطول الساحل

)les PDA et les VDP( .  
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واكين اعîد سـياسة احملافظة عىل البيئة البحرية بواسطة الشعاب 
عن طريق إعداد خمطط  (les récifs artificiels)£صطناعية يعين 

   .يشمل مجيع الساحل الوطين ،مديري وطين
مليون دðل اTرمه ملرشوعني  75هذا اإلطار مت ختصيص  ويف

صناعيني بلك من مارتيل وأاكدير، تعطى هلم £نطالقة يف هاذ الصيف، 
شاء هللا، خاصة بعد تسجيل النتاجئ اإلجيابية للمشاريع التقليدية املنجزة  إن

كة ، وعاود خلق واحد احلر )les récifs(  لصويرية القدميية اليل معلنا فهيا
  .دðل الصيد البحري

  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا للسـيد الوزير، اللكمة للسـيد املستشار يف إطار التعقيب

        ::::املستشار السـيد عبد الواحد الشاعراملستشار السـيد عبد الواحد الشاعراملستشار السـيد عبد الواحد الشاعراملستشار السـيد عبد الواحد الشاعر
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيد الوزير،
اليل غادي نقوÞ هو هللا حيسن Þ العون، يكون واحد اللويب معك 

وساعدتيه فهو هذاك تيكون معك، غدا ما وواحد ضدك، إىل اعطيتيه 
  .اعطيتهيش تيويل ضدك

  السـيد الوزير، 
احنا نمثن العمل دðلمك، احنا هذا كنشهدو  Dهودات اليل كتقوم هبم، 

هو بر�مج اليل خضم، ولكن تيخص التعامل معه جبميع  Halieutisوهاذ 
ناك قرارات القوانني، ويكون معل القرب، اجلهة املتقدمة، ولهذا اكين ه 

تصدر من واحد املاكن معني وكتشمل أماكن أخرى اليل ال عالقة لها بذاك 
  .اليش

احنا كنطلبو  ش يكون شوية دðل العمل اجلهوي واحمليل، وتفعيل 
العمل دðل املعهد، ألن املعهد هو اآللية  ش كيشـتغل امجليع، ويه اليل 

   ..ميكنكتوضعنا يف الصورة، أشـنو يه األماكن اليل غادي 
بأن غادي يكون هناك  اليل قلتو دا ، السـيد الوزير، اليل رشتو �

واحد الراحة بيولوجية، فلهذا عىل ذيك الراحة البيولوجية أقول  ش يكون 
هناك مواكبة التعويض للبحارة وأحصاب املراكب، عىل حد سواء، ألن نظرا 

ألن هاذو كيتقامسوا،  لغالء مادة الغازوال اليل كيعاين مهنا البحري واملركب،
تيكونوا رشاكء، فلهذا كيكون واحد التفكري حىت  ش تنجح هاذ الراحة 

لÝار دðلو، نعوضوه من ذاك  البيولوجية، خص بنادم ما توصلهاش �
البحري ورب املركب  ش يساعد معنا، فالتعويض ما يكونش يش حاجة 

  .بسـيطة، ألن هذا مصلحة عامة دðل البالد
جمهودات تدارت، مفا فهيا  س، السـيد الوزير، عندي  فلهذا هناك

واحد املالحظات جيب £هîم  لعنرص البرشي، اليل هو أمه استYر 
ليواكب التطور احلاصل يف بالد�، ألنه اآلليات املعمتد علهيا لتطبيق تطور 

القطاع، العمل عىل التعويض والتحسيس للبحارة وكذا أحصاب املراكب 
ء الرتفاع مادة الغازوال وقW الرثوة السمكية، وإن اقتىض عىل حد سوا

احلال من التعويضات اليت متنحها السوق األوربية مقابل الصيد يف املياه 
املغربية، والعمل عىل تفعيل اجلهوية املتقدمة والالمركزية، والعمل عىل لك 

  ... منطقة عىل حدة حىت ال حتل مشلكة منطقة عىل أخرى

        ::::جللسةجللسةجللسةجللسةالسـيد رئيس االسـيد رئيس االسـيد رئيس االسـيد رئيس ا
شكرا السـيد املستشار، الوقت دðل الغري، السـيد املستشار، ما يش 
دðيل، ال ميكن للرئاسة أن تتكرم بوقت ال متلكه، أهنيمت حقمك يف ال!م 

  . وأستسمح
  .اللكمة للسـيد الوزير يف إطار الرد عن تعقيب السـيد املستشار

        ::::السـيد وزير الفالحة والصيد البحريالسـيد وزير الفالحة والصيد البحريالسـيد وزير الفالحة والصيد البحريالسـيد وزير الفالحة والصيد البحري
  .احملرتم شكرا السـيد الرئيس

  السـيدات والسادة املستشارون احملرتمون،
حنن نعرف جد املعرفة السـيد األسـتاذ الشاعر وتنعرفو بأنه فاعل 

(professionnel)  يف هذا امليدان وكيقوم مبجهودات إجيابية، وسوف
ألنه  خلصوص يعين لك ما هيم تفعيل  ،نأخذ بعني £عتبار اآلراء دðلو

سـتقبل إن شاء هللا مجيع القرارات اليت كهتم الصيد اجلهوية، ونمتىن أن امل 
  . البحري تكون قرارات اليل يه Õوية

أما فñ خيص الغازوال فهو مت  لنسـبة للصيد الساحيل فهو مثن مدمع، 
يعين هاذي بعض الشهور اليل اكن واحد £تفاق، رمغ أنه األمثنة يه غالية 

تقريبا من أمثنة احملطة دðل  اليوم يف السوق، فهم عندمه أمثنة يه أقل
  .السـيارات

  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . شكرا للسـيد الوزير

وموضوع السؤال املوايل عناية الوزارة بصغار الفالحني، واللكمة ألحد 
  .السادة املستشارين من الفريق £شرتايك، تفضلوا األسـتاذ الهياليل

        ::::املستشار السـيد بوشعيب الهياليلاملستشار السـيد بوشعيب الهياليلاملستشار السـيد بوشعيب الهياليلاملستشار السـيد بوشعيب الهياليل
  يس احملرتم،السـيد الرئ 

  األخت املستشارة،
  السـيد الوزير،

  إخواين املستشارين احملرتمني،
قبل أن أبدأ بسؤايل، السـيد الرئيس، أريد أن أعطي األمهية الكربى 

  . لهذا القطاع
يف األسـبوع الفارط تقدمت الغرفة األوىل بعدد كبري من األسـئW موÕة 

انية، القريبة من القطاع، ألن إىل هذا القطاع، وها حنن اليوم يف الغرفة الث
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  . سؤ£ 15الغرفة الثانية أقرب من الغرفة األوىل للقطاع، هايه تتعدى 
أ� أقول بكيفية حمرتمة للسـيد الوزير عىل أن هذا القطاع مل يأخذ جبدية 
وطنية، وهذا أن وزارتمك أعلنت عىل مرشوع املغرب األخرض، واÈي 

ار الفالحني بدمع كبري من اTو�، لكن أسفر عن استYرات فالحية تعين كب
أمام هذه املشاريع اليت تلكمت علهيا، يبقى السواد األعظم من الفالحني 
الصغار واملتوسطني بدون خمطط يرفع من مسـتوامه املعييش، وحيد، أ� 
أتلكم بلك رصاحة، وأريد من السـيد الوزير أن يتفهم iيم، حىت يبقى 

الصغار بدون خمطط، يرفع من مسـتوامه  السواد األعظم من الفالحني
املعييش وحيد من ثقل أداهئم للمساهامت اليت تلكمنا علهيا مرارا، ومل 
تتوصل الوزارة Tراسـهتا، هذه يف املناطق اليل داخW يف قانون £ستYر 

  . الفالN القدمي اÈي ألك عليه اTهر ورشب
سـتوى األغلبية وزارتمك مل تدرس خريطة، رشيعة، جدية للهنوض مب 

الساحقة من صغار الفالحني ومتوسطهيم، حىت ال يصبحوا شـبه خامسني 
  . عىل كبار الفالحني £ستYريني  ملغرب األخرض

  . شكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا للسـيد املستشار، أعطي اللكمة للسـيد الوزير يف إطار اجلواب 

  . عىل السؤال، تفضلوا السـيد الوزير

        : : : : السـيد وزير الفالحة والصيد البحريالسـيد وزير الفالحة والصيد البحريالسـيد وزير الفالحة والصيد البحريالسـيد وزير الفالحة والصيد البحري
  . شكرا السـيد الرئيس احملرتم

  السـيدات والسادة املستشارون احملرتمون،
أ� آخذ iمك جبدية، ولكن زعام فوجئت هبذا ال!م، ألنه حقيقة 
ميكن ما معر وقعت لنا بأنه تشاوفنا وتلكمنا عىل هاذ اليش يف مدة دðل 

ولكن اكن ميكن Þ تقول يل هذه اإلماكنيات  لكها،) la législature(هاذ 
  . من قبل  ش إذا اكين يش حاجة �قصة نزيدو هبا

غري هو بغيت نؤكد عىل أنه عكس ما ورد يف السؤال دðلمك، تبىن 
  :خمطط املغرب األخرض عدة آليات كهتم الفالحني الصغار واملتوسطني

عاين منه الفالحة أوال، مهنا التجميع ملعاجلة املشلك اجلوهري اÈي ت
املغربية، واملمتثW عىل اخلصوص يف التجزيء املفرط لألرايض وضعف تنظمي 

  . الفالحني، و لتايل حتسني املردودية ودخل الفالحني عىل املدى الطويل
ن ــــــواكين إنعاش املنتوجات احمللية وتطويرها عرب الرتمزي للرفع، اكي

)13 produits de terroir (اليل عندمه )labellisation( و لتايل ،
الرفع من دخل الفالحني وكتعمل الوزارة حاليا عىل وضع إسرتاتيجية 

  . لتسويق املواد احمللية
كام مت إيالء هذه الفئة من الفالحني عناية خاصة عند مراجعة نظام 
التحفزيات لصندوق التمنية الفالحية، حبال دا  يف السقي، اليل كرتتكزوا 

الرفع من مسـتوى  2010ؤال دðلمك، قد تقرر ابتداء من سـنة عليه يف الس

 لنسـبة لصغار الفالحني والفالحني املنضوين يف  %100اإلعا�ت إىل 
  . مشاريع التجميع ومشاريع التحويل امجلاعي إىل الري املوضعي

غري أنه تبني أن بعض املقتضيات وخاصة مهنا املتعلقة  ألسقف، ميكن 
، و لتشاور مع 2011يناير  27عاجلة دðل هاذ الوضع يف فهيا إشاكلية وامل

ألف  33املنظامت املهنية، انتقل هذا السقف اإلجاميل للهكتار اDهز من 
ل  51ألف درمه للهكتار بدون احتساب خزان املاء، ومن  45درمه إىل 

ألف درمه  65ألف درمه مع احتساب اخلزان، إذن كمنشـيو حىت  65
  . للهكتار

خري، أود التذكري  لتوÕات امللكية السامية املتعلقة  ختاذ ويف األ
مجموعة من اإلجراءات للتخفيف من عبء املديونية املرتتبة عن القروض 

 لنسـبة للمديونية املرتتبة عن القروض . الفالحية وتاكليف السقي
الفالحية، سـهتم هاذ العملية الفالحية، واليل انطلقت هاذ األسـبوع اÈين 

ألف درمه، اكنوا زبناء منتظمني يف  100تعدى مديونيهتم اإلجاملية ال ت 
ألف  100أقل من  هاألداء أو هلم ديون عالقة، حىت اليل كيخلص وعند

ألنه حىت هو خصنا نعطيوه يعين ... درمه حىت هو غادي مييش يف نفس
(les bonnes points)ألنه يسـتاهل ، .  

أما خبصوص املديونية املرتتبة عىل مياه السقي، كمتثل اإلجراءات يف 
يف  2008اإلعفاء عن تاكليف مياه السقي برمس املوامس الفالحية ما قبل 

أالف درمه واإلعفاء عن الفوائد وإعادة اجلدو� للبايق عىل مدة  10حدود 
  . غادي توصل سـبعة سـنوات

  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
د الوزير، اللكمة للسـيد املستشار يف إطار التعقيب، يف شكرا السـي
  .حدود دقيقتني

        ::::املستشار السـيد بوشعيب الهياليلاملستشار السـيد بوشعيب الهياليلاملستشار السـيد بوشعيب الهياليلاملستشار السـيد بوشعيب الهياليل
  السـيد الرئيس،

  السـيد الوزير احملرتم،
أ� أبلغ إليك اهلموم اليت لكفوين هبا يف املناطق املسقية، ال أقل وال 

  . أكرث، وأ� أحرتمك
اÕوا الفالحني الصغار ولكن بغيتك تعرف املواÕات اليل كيو 

واملتوسطني يف املناطق املنظمة، إذا اكن عندك يش ستيلو وإذا اكنت 
عندك يش مسجW غادي نعطيك العدد دðل املواÕات، الفالح يف 
املناطق املسقية يواجه رشاكت البذور، وما أدراك ما رشاكت البذور، 

صانع وتعسفاهتا، وأعين يواجه أمثنة امللح واألدوية  هظة األمثنة، يواجه امل
(Centrale Laitière) ات مع املاكتب اجلهوية اليت ختلت . وكوزميارÕموا

عن مسؤوليهتا يف إعانة الفالح، يواجه امجلعيات الومهية، هذا راه حصيح 
هاذ اليش اليل كنقول، إثقال الفالحني  Tيون، إثقا�  لتجهزيات املتتالية، 
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لتجهزي؟ األرض اليل كتخلص التجهزي راه لك مرة جتهزي، شكون غيخلص ا
  . بدات كمتوت

مواÕة مع أمثنة املياه املرتفعة، وهذا يؤدي، السـيد الوزير، مايش انت 
مسؤول إىل تفقري الفالحني، واش الفالح  هاملسؤول؟ ولكن اجلهاز لك

  يتحمل لك هاذ املسؤوليات وهاته املواÕات؟  ميكن �
  . املشالك لكها إن شاء هللا ولنî حتأوكنمتىن عىل طريقمك 

  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا للسـيد املستشار، اللكمة للسـيد الوزير يف إطار التعقيب

        ::::السـيد وزير الفالحة والصيد البحريالسـيد وزير الفالحة والصيد البحريالسـيد وزير الفالحة والصيد البحريالسـيد وزير الفالحة والصيد البحري
  . شكرا السـيد الرئيس

عىل أي هاذو لكهم اليل تلكميت علهيم، اليل هو الفالح الصغري يف 
نبدلو النظرية، ما هاذو إىل رشاكء، فرشاكت  مواÕهتم كيظهر يل بأنه خصنا

البذور فهو إال زبون ومكثف يتعاملوا معه، الرشاكت اليل ذكرتهيم ما هام إال 
  . زبناء دðلو يف إطار نقاش وحوار ويف إطار جتميع ويف إطار تنظمي

كيظهر يل بأنه اTو� تتدخل لتساعد الفالح الصغري يف £ستYر  ش 
امل اإلنتاج، اTو� تتدخل  ش إىل اعقلتو المثن دðل عو  هيكونوا عند

البذور اليل ما بقاوش هاذ العام اليل فات، ألنه ميكن در�مه أقل من 
 200، هذا اكن دمع كبري دðل أكرث من )le commun( لنسـبة ل  10%

  . مليون دðل اTرمه
مثنة اTو� كتدخل مع اDموعة دðل الرشكة دðل الفوسفاط  ش األ

سـنني، اTو�  3ما حتركوش هاذي  %30اليل اكنوا خصهم يطلعوا ب
يف £ستYر، اTو� كتدخل يف  %30/40كتدخل يف املكننة، كتعطي 

  . ، اTو� كتدخل كذÞ يف اTعامة الثانية%100املاء، كتعطي 
معلنا من الهنار اليل بدا خمطط املغرب األخرض إىل اآلن، عند� تقريبا 

)227 projets ( عامة الثانية اليل كهتمTر يف هاذ اYل £ستðوالقمية د
مليار دðل  900اعطينا £نطالقة ل  ماليري درمه، 9الفالح الصغري يه 

 4أو  3السـنتمي، اكين اليل غيسايل هاذ العام، اكين اليل هذا، لكها عىل 
  . آالف فالح 410سـنني غادي تفيض، وغادي هتم 

يل بأنه نقط إجيابية، مرشوع خمطط املغرب األخرض فهاذي لكها كيظهر 
جاب الفرق بني جوج دðل اTعامات  ش اTو� متيش لÝعامة الثانية، 
وتعطي اإلعا�ت وتعطي اإلرشاد وتعطي النصيحة لهاذ الفالح، فكيظهر يل 

  .إجيايب ولكن  يق اخلدمة ههذا لك
  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . شكرا للسـيد الوزير

وننتقل إىل السؤال املوايل وموضوعه حامية الرثوات البحرية، واللكمة 

ألحد السادة املستشارين من فريق األصا� واملعارصة لبسط السؤال، 
  .تفضل األسـتاذ عمثون

        ::::املستشار السـيد عبد الرحمي عاملستشار السـيد عبد الرحمي عاملستشار السـيد عبد الرحمي عاملستشار السـيد عبد الرحمي عمثمثمثمثونونونون
  .شكرا السـيد الرئيس احملرتم

  أخيت، إخواين املستشارين احملرتمني،
  حملرتم،السـيد الوزير ا

تتعرض الرثوة السمكية لبالد� يف كثري من األحيان لالسـتغالل غري 
املعقلن، خنىش أن تكون � انعاكسات مسـتقبلية جد سلبية عىل اختالل 
التوازن ما بني المكيات املصطادة يوميا وإعادة جتديد خمزون الرثوة 

و أ (les poulpes)السمكية املهددة  النقراض، مثال األخطبوط أي 
  .الطون األمحر

ويف هذا اإلطار، فإننا يف الوقت اÈي ننوه فيه بعدم قبول الرشوط 
اDحفة لإلحتاد األورويب، اÈي تشبث بطلب الرتخيص بإماكنيات صيد 
جد مرتفعة، وذÞ  لنظر إىل احلا� اليت اكنت توجد علهيا ا�زو�ت 

قت ندق �قوس السمكية املسـهتدفة، فإننا، السـيد الوزير، يف نفس الو 
  .اخلطر فñ خيص £خنفاض امللموس �زوننا السميك وتلوث احمليطات

وإننا بلك رصاحة، إذ نشـيد  Dهودات اجلبارة اليت تقومون هبا، السـيد 
الوزير، محلاية حقوق اململكة املغربية جتاه £حتاد األورويب يف ميدان الصيد 

مكية، فإننا نسائلمك، السـيد البحري، ومن  ب غريتنا عىل ثرواتنا الس 
الوزير، عن التدابري املتخذة من قبل احلكومة محلاية الرثوات البحرية من 

  .£سـتزناف ومن الصيد غري املعقلن
  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا للسـيد املستشار، اللكمة لمك السـيد الوزير يف إطار اجلواب

        ::::السـيد وزير الفالحة والصيد البحريالسـيد وزير الفالحة والصيد البحريالسـيد وزير الفالحة والصيد البحريالسـيد وزير الفالحة والصيد البحري
  .لسـيد الرئيس احملرتمشكرا ا

  السـيدات والسادة املستشارون احملرتمون،
يف سؤال سابق تلكمت عىل واحد العدد دðل اإلماكنيات اليل معلهتا 

ال ــــــــــــــــمي ديـــــــاTو� محلاية الرثوة السمكية، و خلصوص فهيا التنظ
)plan d’aménagement(ام ،  ش نعطيو الكوطا  ش نشوفو أشـنو ه

املواد  ش كيصيدوا،  ش إمىت يدخلوا يصيدوا، وأشـنو هام املناطق اليل 
يدخلوا يصيدوا وما خيرجوش، مىت تكون الراحة البيولوجية؟ و ش وصلنا 

  ،)les crevettes, les algues, les poulpes( ، حيث%60اليوم ل 
)le stock c(   ل الرسدين، لك هذه يه اليوم يه مناطق اليل يهðمحمية د

  . ومنظمة
وكيظهر يل بأنه ميكن أن نفتخر بأنه يف املنطقة ويف هاذ القارة بأنه من 
اTول الرائدة اآلن اليل عندها برامج دðل املراقبة دðل امحلاية دðلها فهـي 
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يعين امحلاية ضد  (INN)مرشوع دðل  هواملغرب كذÞ عنداملغرب، 
   .الصيد الغري مقنن

 (les mouchards)ليل تلكمت عليه دðل اكين كذÞ هذاك اليش ا
كنتبعومه من الر ط وال اTرك املليك وال اجليش  )les bateaux(يعين 

ا، ــــــــــــــاملليك، إىل يش مركب دخل ليش منطقة ما خصوش يدخل له
)il est signalé( والقانون اليل دوز�ه هنا يف هاذ الغرفة، كنسـيفطو ليه ،

، حبال الرادر، ألنه ما عندوش احلق (la contravention)من هنا 
  . دخل (bateau)يدخل لهاذيك املنطقة، كتشوفوا قدامك بأن ذاك 

، واحنا اآلن مع 2011وهاذ اليش غادي يكون إن شاء هللا يف آخر 
)les operateurs (ام ــــــــــــــــــ ش نقنعومه بأنه اإلجبارية، راه زع
)c'est une obligation (م خصهم حيملوا، وبأنه إجبارية أنه يكون بأهن

  . واحد الصيد اليل هو معقول ومقنن، ألنه البحر هيم امجليع
فاليل نبغي نقول للسـيد املستشار احملرتم أنه يف إطار £تفاقيات مع 
£حتاد األورويب أنه ما امشيناش لهاذوك األنواع دðل السمك اليل يه فهيا 

، وال هذا، امشينا للمسائل (crevette)حبال (poulpe) ضغط حبال 
دðل الصيد اليل فهيا إماكنيات دðل الصيد، ونقصنا الكثري  لنسـبة 

  . لالتفاقيات اليل اكنوا
و4نيا، رامك كتشوفوا حىت £حتاد األورويب كيقول بأنه هاذ £تفاق 

  . مايش يف صاحله، فيظهر يل أنه اكين واحد التوازن
  .وشكرا

        ::::سةسةسةسةالسـيد رئيس اجلل السـيد رئيس اجلل السـيد رئيس اجلل السـيد رئيس اجلل 
شكرا للسـيد الوزير، اللكمة ألحد السادة املستشارين للتعقيب، تفضل 

  .أسـتاذ أدبدا

        ::::املستشار السـيد شـياملستشار السـيد شـياملستشار السـيد شـياملستشار السـيد شـيخخخخ أمحدو أدبدا أمحدو أدبدا أمحدو أدبدا أمحدو أدبدا
  .شكرا السـيد الرئيس

  .بسم هللا الرمحن الرحمي
  السـيد الوزير احملرتم،
  السـيدة املستشارة، 

  إخواين املستشارين احملرتمني،
هودات الوزارة، ألن احنا عارفيهنا احنا فعال، السـيد الوزير، نمثن جم 

واحنا أبناء املناطق اجلنوبية وعايشني عن قرب املشالك اليل كيعانيوها، 
وفعال كيف ما جاء عىل لسان األخ املستشار، £تفاقية دðل الصيد 
البحري مع £حتاد األورويب، هذه £تفاقية يه خاضعة لرشوط وضوابط 

البنود اليت تشري مبارشة وواحضة  ش يف دفرت التحمالت، فهناك بعض 
تكون هناك حامية للرثوات السمكية، كعدم الصيد يف الراحة البيولوجية، 
احرتام معايري وجودة شـباك الصيد، هناك كذÞ مجموعة من البنود اليل 
احنا عارفيهنا يف £تفاقية، ولكن هاذ £تفاقية هناك دفرت حتمالت، يعين 

مل يطبق يبقى جمرد ورق، احنا ابغينا من الوزارة  هاذ دفرت التحمالت إذا
  . ش توقف عىل تطبيق بنود هاذ £تفاقية وتواكب التطبيق دðلها

يف نفس السـياق، السـيد الوزير، مثال هناك عىل سبيل املثال ال عىل 
سبيل احلرص، مثال يف بوجدور، بوجدور فيه واحد امليناء اليل احنا كنعرفو 

Dمليون درمه، يعين  250موعة من املاليري، تقريبا رصفت عليه واحد ا
واحد املبلغ خضم، هاذ املنطقة احنا كنعرفو عهنا أصبحت بوابة تقريبا 

واحنا نمتناو، السـيد الوزير،  ش ما . لألقالمي اجلنوبية فñ خيص امليناء
يكونش هاذ امليناء كذÞ وجوده يف بوجدور كأنه غادي يكون بقرة 

  . ل واللوبيات وكذا،  ش يكون تدار عىل هذا السببحلوب، األساطي
احنا نمتىن كيف ما طلبنا منمك من قبل، السـيد الوزير،  ش أهل 
املنطقة، الناس يسـتفيدوا من التشغيل، يسـتفيدوا من مجموعة من األمور 

  . اليل تعين هاذ امليناء
، فñ خيص كذÞ، السـيد الوزير، فرتة الراحة البيولوجية، يه 2مة

واحنا كذÞ مع امحلاية دðل الرثوة السمكية، ولكن برشط هناك مجموعة من 
املهنيني والصيادين و�س كزياولوا هاذ املهمة، احنا نمتناو الوزارة واش 
فكرت  ش تدير هلم إسرتاتيجية، ميل كتسد هذاك الفرتة البيولوجية، 

ولفوا واحد  واش دايرة هلم واحد الرب�مج وال إسرتاتيجية واحضة، ألنه
اTخل دامئ يف هذاك الوقت اليل كيخدموا فيه، يف ذيك الراحة البيولوجية 

جالسني؟ ألنه وىل كيزنل علهيم القرار دðل الوزارة  اهاذ الناس واش يبقاو 
اكلصاعقة، خص الوزارة تفكر  ش هاذيك الفرتة تدير هلم أنشطة مدرة 

يل عندمه حاليا لÝخل، تدير هلم يش قرى دðل الصيد، هاذيك ال
يسـتافدوا مهنا، يعين يشوفوا  ش الوزارة تضمن هلم واحد اTخل معييش 

  .يويم
  .شكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيد املستشار، السـيد الوزير عندمك تعقيب، تفضلوا

        ::::السـيد وزير الفالحة والصيد البحريالسـيد وزير الفالحة والصيد البحريالسـيد وزير الفالحة والصيد البحريالسـيد وزير الفالحة والصيد البحري
القضية  أوال بغيت غري نذكر أنه فñ خيص السؤال األول، اكن جا فيه

دðل الطون، فالتونة فعال اكينة يف واحد اإلطار اليل هو يف £تفاق مع 
يف هاذ الكوطا دðل  %10 هواملغرب عند الاكتعاملية دðل النظمة امل 

املنطقة، وبأنه يعين دامئا املغرب يصفق � يف هاذ املنظمة، ألنه من اTول 
  .األوىل اليت حترتم الكوطا واملتابعة دðلها

نيا فñ خيص £حتاد األورويب، عند� £تفاقات دðل املراقبة، عند� 4
)les observateurs (اليل تيطلعوا معهم يف املركب، عندمهVMS) ( ،

 ش ما يدخلوش  (le mouchard)هذاك اليل تلكمنا عليه حىت هام 
للمناطق، وما كيدخلوش للمناطق اليل كيصيدوا فهيا، هام أبعد من هاذ 

إذن اكين واحد التتبع، . موجودة) la resource(طق حىت كتبقى املنا
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Wوهاذ التتبع إن شاء هللا غادي يكون أكرث وأكرث يف السـنوات املقب .  
، اTو� عندها املسؤولية دðل )le poulpe(فñ خيص الصيادة دðل 

املوارد الطبيعية داخل البحر وخصنا حنافظو علهيا، هاذي يه املسؤولية 
ىل دðل وزير الصيد البحري، هو حيافظ عىل الرثوة السمكية، وحنن األو

ن ـــــ، اكي)des cotas(نعمل ما يف وسعنا أن حنافظ علهيا، ألنه اكين 
)des arrêts( إذا خصنا نوقفو خصنا نوقفو، ألن هاذ اليش خصنا ،

 خنليوه لألجيال املقبW يعين املسـتقبل دðل أوالد�، واملسـتقبل دðهلم حىت
سـنني، خصو  5سـنني أو ال  4سـنني أو ال  3هام، إذا ابغا يصيد من هنا 

  ... خييل ذاك احلوت يرتىب يف واحد
راه خصهم يوقفوا وخصهم يشوفوا ) des cotas(فلهذا إذا اكنوا 

املدخول دðهلم السـنوي، وكيظهر يل بأنه يف التوقيف دðل هذاك الكوطا 
Þفيه واحد النفع إجيايب جتاري، ألنه  اليل ما تيكونوش كيشـتغلوا، راه كذ

ما كيبقاش احلوت بزاف يف السوق، وميل كيدخلوا كيطلعوا األمثنة فكيكون 
  . دامئا تواز�ت

ي ـــــــــأ� كنتلكم عىل املهنيني دا ، ألنه املهنيني ميل تيوقفوا ف
)l’arrêt biologique( احنا صعيب  ش نلقاو هلم حرفة اخرى ما ،

ع، ـهو إال صياد، ولكن إذا وقف وقف، ولكن راه المثن كيطليديروا، ما 
)il faut pas oublier( بأنه المثن كيطلع واملردودية كتحسن، يعين ميل ،

  .تيدخل عاود 4ين ملنطقة الصيد يف املسـتقبل

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . شكرا للسـيد الوزير

Nاللكمة ننتقل إىل السؤال املوايل وموضوعه مراكز اإلرشاد الفال ،
  . ألحد السادة أعضاء فريق األصا� واملعارصة، تفضلوا السـيد املستشار

        ::::تتتتييييت ت ت ت املستشار السـيد احلفياملستشار السـيد احلفياملستشار السـيد احلفياملستشار السـيد احلفيظظظظ أح  أح  أح  أح 
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيد الوزير،
  إخواين املستشارين،

يشلك التأطري واإلرشاد يف امليدان الفالN رافعة أساسـية للهنوض 
 �طط املغرب األخرض، كام هبذا القطاع وضامن التزنيل الصحيح والسلمي

يشلك مدخال أساسـيا من مداخل تطوير وحتديث الفالحة الوطنية وجعلها 
  . أحد احملراكت األساسـية لتمنية وتأهيل £قتصاد الوطين

 Nويف هذا اإلطار، نسجل مع اكمل األسف أن مراكز اإلرشاد الفال
ة اTيناميات الزالت بعيدة لك البعد عن حتقيق هذه األهداف وعن مواكب

اليت أصبح يعرفها القطاع الفالN يف السـنوات األخرية، بل ميكن القول 
أهنا الزالت تعاين من عدة أمراض مزمنة، واسـتفحلت يف دواليهبا العديد 
من السلواكت اإلدارية املرضية، اكنت نتيجهتا احملتومة ضعف وترهل 

واكبة ودمع الفالحني، منظومة اإلرشاد الفالN ببالد� وعدم قدراهتا عىل م

  .السـñ الصغار مهنم
ونظرا ÞÈ، فإننا نسائلمك، السـيد الوزير، عن أسـباب ضعف 
املنظومة الوطنية لإلرشاد الفالN، خصوصا من حيث نسب التأطري 
ووسائل العمل، وعن اإلجراءات اليت ستتخذوهنا لتأهيل هذه املنظومة 

النتظارات وتطلعات والتحديث  لشلك اÈي ميكن من £سـتجابة 
  . الفالحني

  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا للسـيد املستشار، اللكمة لمك السـيد الوزير يف إطار اجلواب

        ::::السـيد وزير الفالحة والصيد البحريالسـيد وزير الفالحة والصيد البحريالسـيد وزير الفالحة والصيد البحريالسـيد وزير الفالحة والصيد البحري
  .شكرا السـيد الرئيس احملرتم

  السـيدات والسادة املستشارون احملرتمون،
ص وضعية مراكز احنا لن خنتلف معمك عىل التشخيص، يعين خبصو 

فهذه املراكز الزالت . اإلرشاد الفالN، واحلاجة اليل بيضاء راه  ينة بيضاء
تقوم بعدة 2ام ملصاحبة الفالحني طوال املومس الفالN، حبال األðم 
التحسيسـية واملسامهة يف تزويد الفالحني بعوامل اإلنتاج، ولكن ليس عىل 

 :ن أمههايعزى ذÞ لعدة أسـباب، م. الوجه املطلوب

  ضعف املوارد البرشية نتيجة اإلحا� عىل التقاعد واملغادرة الطوعية؛ -

 بعض املعيقات اإلدارية والقانونية كوصاية عدة قطاعات؛ -

 .ومالية، غياب مداخيل قارة -
ولكن جيب التأكيد عىل أننا نعي جيدا أن هذه املراكز جيب أن تشلك 

يه مدرجة يف خمطط املغرب أمه األدوات لتنفيذ املشاريع والربامج اليل 
 .األخرض

Èا، ويف إطار اإلصالحات املتخذة لتنفيذ هذا ا�طط، مت وضع 
  :إسرتاتيجية جديدة لإلرشاد، ترتكز عىل ثالث حماور

احملور األول، يتعلق بتفعيل دور اTو� عرب إعادة هيلكة شـبكة املراكز 
وير وتمنية وتعزيز دور مستشاري الفالحني العموميني، إضافة إىل تط

  املنظومة الشمولية لتدبري املعلومات؛
ي ـــــاحملور الثاين، هيم تطوير وتمنية £ستشارة الفالحية اخلاصة يعن

)le secteur privé(  يدخل، مع إماكنية متويل خدماهتا يف إطار صندوق
  ؛التمنية الفالحية

الحية احملور الثالث، هو هيم إرشاك وتفعيل دور الفالح عرب الغرف الف
  .واملنظامت املهنية

  :ومن النتاجئ املتوخاة من هاته اإلسرتاتيجية، أذكر عىل اخلصوص

بنية حملية، مراكز األشغال، مراكز التمنية الفالحية،  300جتديد 2ام  -
مراكز £ستYر الفالN، وجتهزيها  لوسائل الرضورية لتصبح مراكز 
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  حقيقية للتمنية الفالحية؛

ية ومالمئة رهن إشارة مستشاري الفالحني وضع وسائل معل عرص  -
، فيه أدوات حتليل )le kit(ذاك  هلتحسني أداهئم، أدوات يكون عند

الرتبة، أدوات رصد األمراض، أدوات التنشـيط، املراجعة التقنية، 
 ش اليل ابغا ) le lien( ه، يكون عند)les ordinateurs(احلواسيب 

 ش يقدر يعطي املعلومات  هيكون عند) la recherche(معلومات مع 
 ميدانيا؛

تعزيز برامج التكوين والتكوين املسـمتر لهؤالء املستشارين، حىت هاذ  -
املستشارين ألن األمراض ا�تلفة واجلديدة خصهم واحد التكوين يكون 

 مسـمتر؛

وضع طرق جديدة لنرش املعلومات حبال األنرتنيت والرسائل  -
 ؛راديو والتلفزة والتظاهراتاإللكرتونية واحلقول المنوذجية وال

والنقطة اليل تلكمت علهيا، السـيد املستشار، يه الرفع من عدد  -
فالح للك مستشار، بدل  1350املستشارين لتصل نسـبة التغطية إىل 

فالح للك مستشار حاليا، اTو� غادي تقوم  لتشغيل املبارش  3800
مع القطاع  والتعاقد) le ratio(من احلاجيات  ش نوصلو لهاذ  25%

 .مع البقية  %75 اخلاص

    ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيد الوزير، هناÞ تعقيب؟ تفضلوا السـيد املستشار

        ::::املستشار السـيد عالل عزيويناملستشار السـيد عالل عزيويناملستشار السـيد عالل عزيويناملستشار السـيد عالل عزيوين
  .شكرا السـيد الرئيس
  إخواين املستشارين،

  السادة الوزراء،
ال أحد ميكن أن ال يشـيد بعمل السـيد الوزير، العمل اجلبار والرصاحة 

ðلو املعهودة فيه، و خلصوص منذ انطالق خمطط املغرب األخرض عىل د
يد صاحب اجلال�، وامجليع يرتقب التقدم الفالN ببالد� والفالح الصغري 
اسـتبرش خريا وأصبح طموحه أكرث يف £خنراط يف ا�طط األخرض 
لالسـتفادة يف خمططاته، وامجليع يعرف جمهود الوزارة دðلمك، ولكن قبل 

الق خمطط املغادرة الطوعية، هل الوزارة دðلمك ما اكنتش عىل عمل هبذه انط
 ،Nل التأطري من طرف مراكز اإلرشاد الفالðاملشالك اليل يه الضعف د
أصبح يطرح عدة أسـئW واTور اÈي اكن يقوم به املركز الفالN من 

ته مصاحبة الفالح، وذÞ  لتواصل مع الفالح يف العامل القروي ومصاحب 
Nوإسداء النصيحة وكيفية اسـتغالل األرايض الفالحية واملنتوج الفال .  

هاذ اليش اكن من قبل اكنوا تيصاحبومه واكنت واحد النتاجئ قبل 
ا�طط األخرض وقبل ما جتيو انî، السـيد الوزير، والعمل دðلمك اجلبار 

ذور اليل ما تينكروا حىت يش واحد، بغينا يكون أكرث، من اختيار الب

  . واملواد الكñوية واألمسدة ودراسة الرتبة غري اكيف
الطريقة اليل تيعملوا هبا اليوم والطموح دðلمك والطموح دðل املغاربة 
وا�طط األخرض، احنا عند� طموح أكرث من هاذ اليش اليل اكين، وإذا 

  . اكن هاذ األشـياء خدمنا فهيا وغادي ميكن منشـيو
تدارت اتفاقيات دولية والفالح حىت هو بدا  وامجليع تيعرف عىل أنه

تيرشي اآلليات وىل تيدخل واحد اDموعة دðل £ستYر  ش ميكن 
  .يعرصن الفالحة دðلو

أصبح هاذ اليش ال يîىش مع املغرب األخرض والعرص اجلديد وتأهيل 
املنافسة اTولية، وخصوصا أن املغرب، كام قلت من قبل، دخل عىل 

  . £تفاقيات اTوليةمجموعة من 
ونسائلمك، السـيد الوزير، يطرح حول اإلسرتاتيجية اليت ستتخذها 
احلكومة من أجل إصالح هذه املراكز اليل حقيقة تنعتربوها يه النواة اليل 

  .ميكن تعطينا وتعاون التمنية دðل الفالحة عىل الصعيد الوطين
  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
للكمة للسـيد الوزير يف إطار التعقيب، يف شكرا للسـيد املستشار، ا

  .حدود دقيقتني

        ::::السـيد وزير الفالحة والصيد البحريالسـيد وزير الفالحة والصيد البحريالسـيد وزير الفالحة والصيد البحريالسـيد وزير الفالحة والصيد البحري
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيد املستشار،
هو أوال البد من أن ننوه  لعمل اليل تيقوموا به املهندسني والتقنيني 
اليل هام داخلني يف اإلرشاد الفالN، واليل هام يف احلقيقة يف وزارة 

لفالحة، ال من مديرين وال من مسؤولني، اكين واحد العطف خاص لهذه ا
  . الفئة ألنه نعتربها حلقة جد 2مة يف العالقة دðلنا مع الفالح

فميكن لنا نديرو أحسن الربامج، إىل ما عند�ش هاذ احللقة اليل يه 

مشغW وداخW للتغطية  ش تعمل امليدان دðلها، راه ما غاديش نتوصوا 
  .اجئلنت

فلهذا اكن معل، ولكن ابغينا واحد العمل دا  عرصي، ابغينا نعطيومه 
إماكنيات أكرث، بغينا نعطيومه استYرات، هاذ السـيد راه خصو الطوموبيل 

، خصو يكون )des analyses( ش خيرج، خصو الكيت، خصو يعمل 
ويشوف هاذيك  (système) ش يدخل مع ) l'ordinateur( هعند

، وال أش تيقول هذا، أو )L’INRA(القى متاك، أشـنو كتقول  املرض اليل
 300أش كيقول هذا، خصو ميكن يعطي، ما غاديش يرجع للبريو دðلو ب 

كيلومرت  ش يعاود يرجع عند الفالح، خصو يعطيه اجلواب واحلل، وهاذ 
السـيد خصو كذÞ يعاود حىت هو التكوين دðهلم، ويشوف اإلماكنيات 

  .اليل خصو
ر يل بأنه هذا مرشوع كبري، اآلن اكين مدير جديد اليل عاد فكيظه
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جات الرتقية دðلو، اليل يف هذا امليدان، اكين إماكنيات مالية اليل تعطات، 
واكين إسرتاتيجية جديدة اليل خرجت، ويه اآلن راه بدات يف إطار 
التطبيق، وإن شاء هللا، ميكن جنيو عندمك بواحد القانون دðل خلق واحد 

)l'office( حبال كيف ما معلنا يف ،)l'office national de sécurité 
alimentaire( يعين أنه نديرو واحد ،)l'office(  ،Nل اإلرشاد الفالðد

 ش يكون عندو إماكنيات وتكون عندو واحد بعد النظر، وهذا غادي 
  .جيي إن شاء هللا عام قريب

ل بغينا نديرو التحديث وعند� هاذ السـنة واحد بر�مج معل 2م، حبا
مستشار معويم،  100مركز Õوي، غادي نوظفو قرابة  36والعرصنة دðل 

 1500، تكوين حوايل 300وغادي نفوتو التفويض للخواص دðل 
مستشار، صياغة القانون اليل تلكمت عليه، إحداث شـبكة افرتاضية 

اليل تكون مقتسمة مع ) la base de données(للمعلومات، واحد 
حدة اخذاوها األملانيني امدارس دðل حقول الفالحني، و  6مجليع، إحداث ا

دðل مكناس،  ش ) le salon(يف إطار فاش اكنوا هنا موجودين يف 
يتعلموا الفالحة داخل هاذ  اهاذ احلقول مفتوحني للفالحني، وجييو  ايكونو 

  .احلقول
  .وشكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .يرشكرا للسـيد الوز

ننتقل إىل السؤال املوايل دامئا يف قطاع الفالحة، وهو خبصوص تسمم 
املنتوجات الفالحية  ألمسدة املسـتعمW ضد احلرشات، اللكمة ألحد السادة 
املستشارين من الفريق £سـتقاليل لتقدمي السؤال، تفضلوا السـيد 

  .املستشار

        ::::املستشار السـيد العريب سديداملستشار السـيد العريب سديداملستشار السـيد العريب سديداملستشار السـيد العريب سديد
واحد التصحيح  لنسـبة للمواد املسـتعمW، شكرا السـيد الرئيس عىل 

  .األدوية الفالحية مايش األمسدة الفالحية
  .بسم هللا الرمحن الرحمي

  السـيد الرئيس،
  السادة الوزراء،

  السادة املستشارين احملرتمني،
 Nال الفالDيف ا Wوية املسـتعمñكام تعلمون أنه ال ختلو املواد الك

 ملنتوجات الفالحية من املواد السامة، واليت للقضاء عىل احلرشات الضارة 
تويص جراءها منظمة التغذية والزراعة عىل احرتام آجال حمددة اكفية إلهناء 

  .املفعول الكñوي الضار  لصحة قبل اسـهتالك املنتوج الفالN هذا
غري أن هذه الرشوط اليت حترتم عىل مسـتوى املنتوجات الفالحية 

Tويل محلاية املسـهتý، وذÞ وفق املعايري احملددة املوÕة حنو التسويق ا
من Tن منظمة الصحة العاملية، اليت ال جند لها مقابل عىل مسـتوى املنتوج 

  .املوجه حنو التسويق الوطين واحمليل
Èا، نسائلمك، السـيد الوزير، ما يه التدابري اليت تنوي الوزارة اختاذها 

  يه من Tن منظمة الصحة العاملية؟ محلاية حصة املواطن ملا هو منصوص عل 
  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا للسـيد املستشار، اللكمة للسـيد الوزير يف إطار اجلواب

        ::::السـيد وزير الفالحة والصيد البحريالسـيد وزير الفالحة والصيد البحريالسـيد وزير الفالحة والصيد البحريالسـيد وزير الفالحة والصيد البحري
  .شكرا السـيد الرئيس احملرتم

  السـيدات والسادة املستشارين احملرتمني،
الفالحة طبقا للترشيعات كيمت التسويق والتداول دðل املبيدات دðل 

، وكتخضع املبيدات لتقيمي 42.95والقوانني املعمول هبا، خاصة القانون 
مدقق قبل املصادقة علهيا أو الرتخيص لبيعها، حيث ال يعرض للبيع إال 

 . املبيد اÈي ال يشلك خطرا عىل حصة اإلنسان واحليوان والبيئة
: معلومات وتتحمل عبوات لك مبيد مرخص ملصقات كتضمن عدة

أشـنو يه الزراعة أو اآلفات املسـهتدفة واجلرعة املرخصة وكيفية رشوط 
£سـتعامل، £حتياطات الواجب اختاذها، وكتقوم املصاحل املعنية دðل 

عند بداية لك مومس ) ONSSA(املكتب الوطين للسالمة الصحية 
األمسدة البذور (فالN بوضع بر�مج ملراقبة جودة ومطابقة عوامل اإلنتاج 

  ).واملبيدات عند £سـترياد واإلنتاج والتوزيع
كام ختضع مراقبة دðل جودة وسالمة املواد الغذائية، مبا فهيا املنتجات 

املتعلق  لسالمة الصحية للمواد  28.07الفالحية، ملقتىض القانون رمق 
الغذائية، اكين واحد القانون اليل كيحمي هاذ اليش هذا، ينص هاذ القانون 

ىل مراقبة اسـتعامل املبيدات وإلزامية وضع جسل عىل منتجي املواد األولية ع
من أصل نبايت، تدون فيه مجيع عوامل اإلنتاج املسـتعمW مبا فهيا املواد 

  .الكñوية
ويعمل املكتب حاليا عىل بلورة مرشوع حول إلزامية مراقبة ضبط 

  .آالت رش املبيدات الكñوية من طرف املصاحل ا�تصة
كام حيث املكتب الفالحني عىل £سـتخدام السلمي والفعال لهذه 
املبيدات وتطبيق املامرسات الزراعية اجليدة عرب عدة تدابري وأنشطة من 

  .أمهها تنظمي محالت حتسيسـية ودورات تكوينية لفائدة التقنيني واملرشدين
هذا، وهبدف ضامن اجلودة دðل املواد الغذائية، أعد املكتب مرشوع 
قرار يف طور املصادقة، يتعلق  حلد األقىص املسموح به من بقاð املبيدات 
داخل أو عىل سطح املواد الغذائية ذات األصل النبايت واألعالف حسب 
املقاييس واملواصفات املعمول هبا دوليا، وذÞ هبدف تعزيز وتقوية آليات 

  .املراقبة من أجل السالمة وحامية املسـهتلكني

        ::::جللسةجللسةجللسةجللسةالسـيد رئيس االسـيد رئيس االسـيد رئيس االسـيد رئيس ا
  .شكرا للسـيد الوزير، اللكمة للسـيد املستشار يف إطار التعقيب
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        : : : : املستشار السـيد العريب سديداملستشار السـيد العريب سديداملستشار السـيد العريب سديداملستشار السـيد العريب سديد
  .شكرا السـيد الرئيس

نشكر معايل الوزير عىل اإلجابة دðلمك الواحضة، إمنا املراد دðلنا من 
 ،ýطرح هذا السؤال هو لفت £نتباه  �اطر اليت تلحق  ملسـهت

سـتعامل املفرط للمواد الكñوية عىل املنتوجات الفالحية خصوصا جراء £
املسـهتلكة وطنيا، يعين نقصد هذه املنتوجات اليت نسـهتý دا  يف 
األسواق دðلنا، وعدم وجود مراقبة فعا� فñ يتعلق  سـتعامل هذه املواد، 

  .خاصة ما يرتبط  ملدة الواجب احرتا2ا قبل £سـهتالك
أحدثت مؤخرا، هتمت هبذا املوضوع، لكن يبدو  حصيح أن هناك مصلحة

أهنا ال تتوفر عىل اإلماكنيات البرشية واملادية اليت تسمح لها  لقيام  ملراقبة 
وبتتبع وحتسيس الفالحني  �اطر اليت ترتتب عن عدم احرتام ضوابط 

يعين نالحظ مبا أننا  ،اسـتعامل هذه املواد، مما ينتج عنه من أمراض خطرية
كنسـتعملو بكرثة هذه املواد الكñوية، نالحظ بأن بعض األمراض  احنا

Þبدات كرتتفع حبال مرض الرسطان والقصور اللكوي وغري ذ.  
  السـيد الوزير، 

كيف يعقل أن حترتم هذه الضوابط عىل املنتوجات املعدة للتصدير وال 
تفعل عىل املسـتوى الوطين واحمليل، خصوصا عىل األقل يف األسواق 

  .ى دðل امجلW للحفاظ عىل حصة املواطننيالكرب 
وحنن يف الفريق £سـتقاليل، نقرتح أن تركز الوزارة دðلمك عىل التوعية 
والتحسيس، أنمت قبل قليل جبتو هاد املسأ� دðل اإلرشاد الفالN، وبغينا 

 ههاد اإلرشاد الفالN يف هاد ا�طط األخرض وهاد اإلماكنيات اليل عند
ىل هاد املسأ� دðل الرشح لهاد الفالحة ا�اطر اليل كرتتب عىل أنه يركز ع

  . هاد اليش إىل اسـتعمل هاذ املواد وعىل اآل4ر دðلها
  .ويف األخري، أشكرمك مرة 4نية معايل الوزير، وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا للسـيد املستشار، اللكمة لمك السـيد الوزير يف إطار الرد عن 

  .التعقيب

        ::::يد وزير الفالحة والصيد البحرييد وزير الفالحة والصيد البحرييد وزير الفالحة والصيد البحرييد وزير الفالحة والصيد البحريالسـ السـ السـ السـ 
  .شكرا السـيد الرئيس

هو اTور دðل الوزارة هو فعال اكين دور دðل التحسيس  ش يكون 
اسـتعامل مفيد للفالح وهاد اليش إن شاء هللا بعد ما يكون اإلرشاد 

اإلماكنيات راه غادي نزيدو به برسعة، اكين كذÞ اTور  هالفالN عند
 l’office nationale de(قاب، ألنه هذا كذk Þبعة لـ دðل املراقبة والع

sécurité alimentaire ( ألنه هاد الناس اليل خصهم يعرفوا بأنه اكين
وبأنه خص واحد املعلومات تكون،  )l’étiquetage(واحد القانون دðل 

ون ـــــــــــــــرتاقب، ألنه اكينة وما خصش يكتوهذيك املعلومات خصها 
)le produit périmé(ويكون يف املسـتوى وتكون املراقبة يف امليدان ، .  

وغادي يكون ) ONSSA(فإن شاء هللا هذا نقاش اكن عند� مع 
إن شاء هللا يف الشهر املقبل من ) le comité(مضن النقط دðل واحد 

األولوðت دðل هاد اليش دðل املبيدات أنه جيب أن تكون املراقبة صارمة 
  . ملواطنني وكذÞ املشالك دðل البيئةألنه هتم حصة ا

  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . شكرا للسـيد الوزير

السؤال املوايل واألخري يف القطاع الفالN دامئا، موضوعه دور الواك� 
الوطنية لتمنية مناطق الواحات وجشر األراكن، واللكمة ألحد السادة 

عادلية، تفضل األخ املستشارين من الفريق £سـتقاليل للوحدة والت
  .بلحسان

        ::::املستشار السـيد محمد بلحساناملستشار السـيد محمد بلحساناملستشار السـيد محمد بلحساناملستشار السـيد محمد بلحسان
  .سـيكون ختامه مسك إن شاء هللا

  .شكرا السـيد الرئيس
  السادة الوزراء،

  بسم هللا الرمحن الرحمي،
لقد شلك إحداث الواك� الوطنية لتمنية مناطق الواحات وجشرة أراكن 

ية واحملافظة عىل حد4 هاما  لنسـبة لهذه املناطق اليت ستشلك آلية للتمن 
التوازن البييئ وإنقاذ الواحات اليت تعترب مورو4 طبيعيا وحضارð، واÈي 
يتعني احملافظة عليه وتمثينه، وقد مت مؤخرا عقد £جîع األول للمجلس 
اإلداري للواك� من أجل تفعيل اجلوانب القانونية والتنظمي لعملها، واÈي 

، يأخذ بعني £عتبار خصوصية هاته يتعني أن يكون هذا الطابع مشويل
املناطق ويسـهتدف حتسني ظروف عيش ساكنهتا مع حماربة األخطار اليت 
هتددها، خاصة تأثري التغريات املناخية وحماربة التصحر، وإعادة احلياة 
لألنشطة £قتصادية هبا، خاصة الفالحة اليت ترضرت كثريا بسبب تعاقب 

رة املياه وعقلنة دحلول معلية لن سـنوات اجلفاف ومرض بيوض وإجياد
  .تدبريها وكذÞ احلفاظ عىل جشرة أراكن من الزحف العمراين

من هذا املنطلق، و لنظر حلا� £نتظار والرتقب اÈي تبديه ساكنة 
املناطق النطالق مشاريع الواك� وبرجمهتا يف أقرب اآلجال، نسائلمك، السـيد 

ا احلكومة جلعل هاته الواك� تقوم  Tور الوزير، ما يه التدابري اليت اختذهت
اÈي أنشئت من أج( عىل أمكل وجه؟ وما يه أمه الربامج اليت تنوون 

  القيام هبا Tمع الفالح والفالحني مبناطق الواحات؟ 
  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا للسـيد املستشار، اللكمة للسـيد الوزير يف إطار اجلواب
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        ::::والصيد البحريوالصيد البحريوالصيد البحريوالصيد البحريالسـيد وزير الفالحة السـيد وزير الفالحة السـيد وزير الفالحة السـيد وزير الفالحة 
  .شكرا السـيد الرئيس احملرتم

  السادة الوزراء،
  السـيدات والسادة املستشارون احملرتمون،

بداية البد من اإلشارة أن الواك� يه حديثة العهد، حيث مل يصدر 
، وأن جملس إدارهتا 2010دجنرب  13القانون القايض بإحدا¥ا إال بتارخي 

، 2011ماي  11وزير األول بتارخي األول مت عقده حتت رئاسة السـيد ال
لكن ومنذ أن أمر صاحب اجلال� نرصه هللا بإحدا¥ا وتعيني مدير لها 

  :للسهر عىل تنفيذ خمتلف املراحل، قامت هذه الواك� بعدة إجنازات
أوال، أول إجناز 2م، نعتربه جد 2م، هو تنظمي سلسـيت النخيل 

أبريل  19ية للمتور بأرفود بتارخي واألراكن، حيث مت تأسيس الفيدرالية البميهن 
، والسـيد املستشارة تعرفوهنا جيدا ألن عندمك املسؤولية دðلها، 2010

  ؛ 2011أبريل  9واكين الفيدرالية البميهنية املغربية لألراكن بتارخي 
ومت كذÞ إبرام واحد العقود برامج مع هاذ جوج الفيدراليات لتمنية 

  .تدار هاذ اليش عىل سـنتنيو  2020هاتني السلسلتني يف أفق 
، غمتحور هاذ اخلطة وما تبقى 2011أما خطة العمل األولية للواك� يف 

يف السـنة يف اسـتكامل وضع هيالك تسـيريها، خصها اإلدارة دðلها غادي 
 )les services d’agriculture(تكون إن شاء هللا راه كيشوفوا مع 

ندمه يش واحدة، وكذÞ مبا يكون ع ) temporaire( ش حيطوا اإلدارة 
)le recrutement(  ل الناس؛ðخذوا £نتقاء دð يعين  ش  

واكين إجناز دراسة إسرتاتيجية لتدخلها ودراسة توصيفية وموضوعاتية 
Dال األراكن والنخيل، هاذي غادي تقوم هبا، واكين إجناز بر�مج دمع 

هكتار من  5000املزارعني الشـباب لفائدة أبناء الفالحني عىل مساحة 
األرايض امجلاعية، واكين إعادة مشاريع مندجمة حملية عىل املدى املتوسط 

  كهتم واحات صغرية ونقط حدودية ودواوير هشة؛ 
واكين إجناز مشاريع مدرة لÝخل لفائدة املرأة القروية عىل اخلصوص 

) le conseil d'orientation stratégique(عىل أنه عند� اجîع مع 
ب إن شاء هللا  ش نتلكمو عىل اإلسرتاتيجية واليل فيه هو رؤساء عام قري

  .اجلهة واملهنيني يف هاذ امليدان

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا للسـيد الوزير، اللكمة للسـيد املستشار اليس بلحسان يف إطار 

  .التعقيب عىل اجلواب

        ::::املستشار السـيد محمد بلحساناملستشار السـيد محمد بلحساناملستشار السـيد محمد بلحساناملستشار السـيد محمد بلحسان
يحات اليت قدممتوها، والهدف شكرا السـيد الوزير احملرتم عىل التوض 

دðلنا من هاذ السؤال هو التوضيح اÈي أرشمت إليه، كيعرف املواطن 
الواحايت ما وصلت إليه هذه الواك�، وكذÞ نشكرمك عىل اDهودات اليت 
تبذلوهنا من أجل الهنوض هبذه املناطق، وخاصة إعادة £عتبار للقطاع 

قطاع النخيل اÈي عرف تدهورا الفالN  ملنطقة وعىل وجه التحديد 
  .وتراجعا كبريا

ومن خاللمك، السـيد الوزير، أود أن أشكر السـيد مدير الواك� لتمنية 
الواحات وجشرة أراكن عىل اDهودات اجلبارة اليل كيقوم هبا واليل هاذ 
األðمات تقريبا هاذ األسابيع األخرية كنا كنشوفوه لك أسـبوع تقريبا يف 

Þاملعهد الوطين للبحث مدير الشكر موصول إىل السـيد  املناطق، وكذ
الزراعي عىل اDهودات اجلبارة واألحباث اليت يقوم هبا من أجل النخيل 
وإحداث خمترب بإقلمي الراشـيدية لهذوك الفسائل  ش يكونوا إن شاء هللا 

  . موجودين من هنا للسـنة اجلاية إن شاء هللا
اليت يقوم هبا املدير دðل املكتب وكذÞ ال ننىس اDهودات اجلبارة 

  . اجلهوي لالستYر الفالN بورزازات والراشـيدية واألطر التابعة هلم
وليك تنجح هذه اDهودات اجلبارة اÈي يقوم هبا امجليع، يتوجب 
إصالح وترممي السدود التحويلية والسوايق حىت تمت £سـتفادة من مياه 

Èي يعترب القطاع الفالN يف أمس الفيض اليت تضيع هباء، يف الوقت ا
احلاجة لهاته املياه ألن يف هاذ األðمات األخرية اكنوا الودðن محلوا ولكن مع 
األسف بعض السدود اكنت مصاحلشاي ومشت للمياه للصحراء، لهذا 

تصلح، أيضا يتوجب دمع وتشجيع فالN ت كنطلبو  ش هاذ السدود 
تعاونيات ورشاكت للرفع من اإلنتاج املنطقة ودفعهم إىل £نتظام مضن ال 

  .والتقليص من الوسـيط اÈي يرض  لقطاع ويؤثر عىل مدخول الفالحني
  السـيد الوزير،

إن هللا حيب العبد امللحاح، احنا يف املنطقة نتاع الراشـيدية، احنا 
هتالو يف هاذ املنطقة، إننا نلح عليمك لالهîم بقطاع تكنلحو عليمك  ش 

إىل املسـتوى املرغوب، وما الزðرة اليت مقمت هبا إىل اجلزائر النخيل يك يصل 
وهاذيك الوحدة دðل اإلنتاج اليل مقمت هبا وشفنامك يف التلفزيون حىت احنا 
كنمتناو  ش إن شاء هللا املناطق دðل الراشـيدية وورزازات وفكيك يكون 

 عندمه بعض الوحدات  ش إن شاء هللا يكونوا يف املسـتوى املطلوب
ويكون المتر إن شاء هللا موجود للمغرب لالسـهتالك احمليل و£سـهتالك 

  . اخلار�
  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا للسـيد املستشار، اللكمة للسـيد الوزير يف إطار الرد عىل 

  .التعقيب

        ::::السـيد وزير الفالحة والصيد البحريالسـيد وزير الفالحة والصيد البحريالسـيد وزير الفالحة والصيد البحريالسـيد وزير الفالحة والصيد البحري
  .شكرا السـيد املستشار احملرتم

ملاكنة اليل اكينة دðل املنطقة، ال دðل الراشـيدية أنمت كتعرفوا £هîم وا
وال ورزازات وال زاكورة وال املناطق دðل الواحات، لكهم عند صاحب 
اجلال�، وكتعرفوا بأنه الفكرة دðل إنشاء هاذ الواحة، جات بتعلñت من 
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عند صاحب اجلال� نظرا لألمهية اليل كيعطهيا لهاذ السلسW من 
Þل الواحات كلك، فنحن نطبق  السلسالت، وكذðالتمنية املندجمة د

تعلñته، وسـنعمل إن شاء هللا عىل إجناح الرب�مج، بعدا أوال خمطط 
مليون خنW اليل خصهم يكونوا  3املغرب األخرض يف هذه املنطقة اليل هو 

، ونمتناو عىل هللا أنه يكونوا عند� طموحات أكرث كام در� مع 2020يف 
ألف شـتW من هنا ل  300ج، وعند� تقريبا مليون وسالسل اإلنتا

، ألطمئنك أنه يف الرب�مج 2011، وفقط  لنسـبة لهاذ السـنة دðل 2014
ألف  76ألف غرس إن شاء هللا، امعلنا يف الربيع  275اكن خصنا نديرو 

ألف، ولكها موجودة، إذن غادي  278غرسة، ويف اخلريف غادي نعملو 
ألف تقريبا الربامج، فالربامج  50ن غادي نفوتو بـ ألف، يعين حن 355نعملو 

، وسامه فهيا )ANDZOA(دðل  l’agenceيه مشرتكة وتسامه فهيا 
)L’INRA ( ،هوداتDتسامه فهيا وزارة الفالحة، واللك مشكورين عىل ا

ا يف ــــــــن معنـــــــا مسامهيـــــــي مهـــــــــــوخصوصا رجاالت القطاع الل
)la mise en place(ل هاذ الرب�مجðيعين يف التطبيق د ،.  

  .وشكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا لمك السـيد الوزير، وشكرا لمك عىل مسامهتمك معنا يف هذه 
اجللسة اليت اكنت جلسة القطاع الفالN  متياز، ونمتىن أن رصيد وزير 

ىل أسـئW السادة الفالحة  سـمترار معنا يف هذه القاعة لإلنصات إ
  .املستشارين كام جاء يف بعض املالحظات

ننتقل اآلن إىل قطاع العدل، واألسـئW املوÕة إىل السـيد وزير العدل، 
وموضوع السؤال األول حول حماربة الفساد، اللكمة ألحد السادة 

  . املستشارين من الفريق الفيدرايل لبسط السؤال
  .تفضلوا السـيد املستشار، اليس لشكر

        ::::املستشار السـيد محمد لشكراملستشار السـيد محمد لشكراملستشار السـيد محمد لشكراملستشار السـيد محمد لشكر
  .شكرا السـيد الرئيس

  السادة الوزراء،
  السـيدة والسادة املستشارون،

تتبعنا  هîم كبري ما راج يف اإلعالم مؤخرا حول حتريك النيابة العامة 
لبعض ملفات الفساد ببالد�، علام أن الشعب املغريب، خاصة يف هذه 

ىل مجيع املسـتوðت، ويطالب اللحظات املهمة، يطالب فهيا  إلصالح ع
  . لقطيعة مع دو� الالعقاب

ما يه اإلجراءات العملية اليت تنوون : ÞÈ، السـيد الوزير، نسائلمك
  اختاذها إلعادة الثقة للمغاربة يف القضاء ويف حماربة الفساد؟

وشكرا السـيد الرئيس، مع اإلشارة أننا حنتفظ ما تبقى من الوقت يف 
  .إطار التعقيب

        

        ::::يد رئيس اجللسةيد رئيس اجللسةيد رئيس اجللسةيد رئيس اجللسةالسـ السـ السـ السـ 
ليس لنا نظام £حتفاظ يف إطار التعقيب السـيد املستشار، واللكمة 
للسـيد الوزير لإلجابة عىل السؤال لرحب بعض اTقائق، تفضلوا السـيد 

  .الوزير

        ::::السـيد محمد النارصي وزير العدلالسـيد محمد النارصي وزير العدلالسـيد محمد النارصي وزير العدلالسـيد محمد النارصي وزير العدل
  .شكرا السـيد الرئيس

  .بسم هللا الرمحن الرحمي
  السـيد الرئيس،

  دة املستشارين احملرتمني،حرضات السـيدات والسا
أشكر السـيد املستشار احملرتم عىل تفض( بإلقاء هذا السؤال، اÈي 
هو موضوع اهîم مجيع املغاربة، حماربة الفساد أعتقد أنه من أولوðت 
األعامل اليت نقوم هبا العمل املتعلق مبحاربة الفساد، وجملسمك املوقر يعرف 

مج اÈي أعدته احلكومة لتخليق احلياة عزم احلكومة األكيد لتنفيذ الرب�
السـياسـية العامة وماكحفة لك مظاهر الفساد أين ما اكن وكيف ما اكن 

  .مرتكبوه، وأين ما اكن مصدره بلك جترد وموضوعية ورصامة
أريد أن أذكر ببعض األرقام اليت سـبق يل أن أرشت إلهيا يف  ،و ألرقام

تابعني يف القضاð املتعلقة  لرشوة، جملس آخر، وهذه األرقام تتعلق بعدد امل 
األشخاص سـنة  8305بلغ عدد املتابعني  2010خفالل السـنة الفارطة 

 16وبرمس نفس السـنة بلغ عدد املتابعني يف قضاð £ختالس  2010
 90أشخاص، ويف قضاð الغدر  8خشصا، ويف قضاð اسـتغالل النفوذ 

  .خشصا
د املستشار، بأن جملس وعىل املسـتوى الترشيعي، تعلمون، السـي

النواب قد رشع، ويف الوقت اÈي ألكممك فيه حنن نناقش يف جلنة أخرى 
يف جلنة يف جملس النواب، نناقش مرشوع قانون مبراجعة املسطرة اجلنائية، 
شلكت فيه املالءمة مع اتفاقية األمم املتحدة حملاربة الفساد حزيا أساسـيا، 

الضحاð والشهود واخلرباء واملبلغني فñ  وخصوصا املقتضيات املتعلقة حبامية
  . خيص جرامئ الرشوة و£ختالس واسـتغالل النفوذ وغريها

 ðكام أننا سـنحاول أن نضع آلية يف احملامك متخصصة للبت يف القضا
املتعلقة  لفساد املايل ألنه اتضح لنا بأن احملامك احلالية مل تعد قادرة عىل أن 

  ðلرسعة واملهنية الرضورية ملعاجلهتاتتوىل مثل هذه القضا .  
  .وشكرا لمك

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا للسـيد الوزير، اللكمة ألحد السادة املستشارين يف إطار 

  .التعقيب

        ::::املستشار السـيد عبد املاÞ أفرðاملستشار السـيد عبد املاÞ أفرðاملستشار السـيد عبد املاÞ أفرðاملستشار السـيد عبد املاÞ أفرðطططط
  .شكرا السـيد الرئيس

 ،ýي رمبا اسـهتÈوهللا إن املرء ليحار ما جدوى طرح هذا السؤال ا
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 هو أن نسـمتر يف فضح الفاسدين واملفسدين أð اكن مصدرمه لكن قدر�
ÞÈ فنحن هنا يف مؤسسة ترشيعية وال نريد أن يعترب . وأð اكن مسـتوامه

املغاربة أننا نتبادل األدوار يف إطار مرسحية، حبيث طبعا هناك الرتسانة 
ون عىل القانونية اليت جيب إعادة النظر فهيا، خاصة أننا اليوم مكغاربة مقبل

إصالح دسـتوري معيق، جاء من مضن مقتضياته مسأ� احلاكمة اجليدة، 
وعندما نتحدث عن احلاكمة اجليدة فنعين بذÞ القطيعة مع لك أشاكل 

  . التسيب والهنب ودو� الالعقاب
نرى بأنه  ش هنرضو بواحد شوية دðل اللغة اليل  -لألسف-فاليوم 

د املواطن تيرسق واحد الزبطام فيه يفهموها املغاربة  Tارجة، ميل واح
درمه، يمت إحالته عىل النيابة العامة فورا وتمتم إدانته، يف حني أن  100

مليون دðل املغاربة ألن الهنب يف املؤسسات العمومية  30هناك من رسق 
مليون دðل املغاربة،  30وأيضا يف امجلاعات احمللية هو عبارة عن رسقة 

الناهبني وهاذ السارقني كنلقاو يف بعض احلاالت أن  واليوم بدل اعتقال هاذ
أولئك اÈين فضحوا هؤالء يمت اعتقاهلم، وهناك منوذج دðل السوق دðل 
امجلT  Wار البيضاء أن هذا واحد السـيد فضح هذاك اليش هو اليوم راه 

بل أكرث من هذا وحىت عىل هاذ ... رهن £عتقال بدل أن يمت اعتقال
الربملان هناك من متت إدانته بعقوبة حبسـية تتعلق  املسـتوى دðل

 الختالسات ويصول وجيول، بل أكرث من هذا كيجي لنا التلفزيون وهيرض 
  . لنا عىل اTميقراطية وهيرض لنا عىل حماربة الفساد

ÞÈ، فاملدخل احلقيقي ألي إصالح سـيايس ودسـتوري، وحىت نعيد 
سأ�، مايش غري املتابعة ألنه مت الثقة للمغاربة، جيب البدأ من هاذ امل 

إطالق رساح واحد العديد اÈين اكنوا مهتمني يف بعض امجلاعات، وكيف 
ابغيتو انعيدو الثقة للمغاربة يف هاذ اليش؟ راه ميل تنقولو اTو� دðل 
الالعقاب راه ما بقيناش غري تنقولو يردوا الفلوس وكفى، ال أسـيدي، ألن 

  .ن دðل املغاربة، جيب اعتقاهلم وإعادة ما مت هنبهمليو 30هناك معا�ة دðل 
  .شكرا السـيد الرئيس

        : : : : السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا السـيد املستشار، اللكمة للسـيد الوزير يف إطار الرد عن تعقيب 

  .السـيد املستشار

        ::::السـيد وزير العدلالسـيد وزير العدلالسـيد وزير العدلالسـيد وزير العدل
أعتقد بأن . يصعب التعقيب عىل السـيد املستشار يف وقت وجزي

ت اهîماتنا، ولكن ال ميكن أن نعتقد بأن لك من هنب اهîماتمك يه ذا
املال العام جيب أن يعتقل، جيب أن يتابع أن يعتقل أو ال يعتقل هذا أمر 
يرجع إىل تقدير النيابة العامة وكذÞ إىل تقدير احملامك، ولكن كونوا عىل يقني 

عه نقوم أن مجيع القضاð اليت تبلغ إىل علمنا، تتعلق  لفساد كيفام اكن نو 
 إلجراءات املتعلقة هبا عندما تكون بيد� اآلليات الرضورية إلجراء 
املتابعة، وعندما تتوىل النيابة العامة إجراء املتابعة اللكمة لها، حنن ال نتدخل 

  . يف سري القضاء، نرتك للقضاء لكمة الفصل، حيمك مبا يعتقد بأنه هو الصواب
  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . يد الوزيرشكرا للسـ 

ننتقل إىل السؤال املوايل املوجه إىل السـيد وزير العدل دامئا، وموضوع 
السؤال إجياد السـبل القانونية ملواÕة الوشاðت الاكذبة ومعاقبة مرتكبهيا، 
واللكمة ألحد أعضاء فريق التجمع اTسـتوري املوحد لتقدمي السؤال، 

  .تفضلوا أسـتاذ

        ::::املستشار السـيد محمد أقبيباملستشار السـيد محمد أقبيباملستشار السـيد محمد أقبيباملستشار السـيد محمد أقبيب
م هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم عىل أرشف املرسلني وعىل آ� بس

  .وحصابته أمجعني
  السـيد الرئيس احملرتم،

  السادة الوزراء،
  أخيت وإخواين املستشارين احملرتمني،

أوال قبل ما نطرح السؤال دðيل أقول نعم لÝسـتور، وأغتمن الفرصة من 
تطوان أن -بساكن Õة طنجة هذه القبة دðل الربملان أن أوجه وأهيب

  .يصوتوا بكثافة وبنعم عىل اTسـتور
  السـيد الوزير احملرتم،

لقد أصبحت احملامك بشـىت أنواعها يف السـنوات األخرية تعج بشاكðت 
كيدية لبعض منعديم الضمري، اÈين حياولون املس برشف وكرامة ومصداقية 

احملامك أو فقط ممارسـهتم املواطنني، سواء اكنوا مهتمني هلم ملفات راجئة يف 
لطرق اعتادوا دامئا السري فهيا بشلك غري مرشوع أو بدافع £نتقام وتصفية 
احلسا ت أو بدافع £بزتاز، اليشء اÈي يعمل عىل تضليل العدا�، إذ 
غالبا ما تعمد النيابة العامة جل أنواع هذه الشاكðت الكيدية إىل متابعة 

ظ لعدم اإلثبات بدال من اللجوء إىل زجر املشـتىك هبم، كيدð أو احلف
صاحب الشاكية الاكذبة يف حا� ما إذا ثبت أهنا كيدية، وذÞ جلعل حد 
ألحصاب هذا النوع من الشاكðت املراد هبا تضليل العدا� وابزتاز املشـتىك 

  .هبم
السـيد الوزير، نعمل جيدا أن القضاء � العمل التام مبثل هذه امللفات، 

كون يقظا يف معاجلهتا عوض أن مينحها املصداقية ويتفاعل معها ونمتىن أن ي
 Þوكأهنا حقيقة، علام أن األصل هو الرباءة إىل أن يثبت العكس، وعلام كذ

  .أن شهادة مهتم عىل مهتم ال يأخذ، وهذا اجهتاد اDلس األعىل
ما هو منظور وزارة العدل يف تعاطهيا مع : Èا، السـيد الوزير، نسائلمك

اðت الاكذبة للحد من هذه الظاهرة، وأنمت ترشفون اليوم عىل الورش الوش
  الكبري اÈي فتحته بالد� من أجل إصالح القضاء؟

  .وشكرا
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        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا للسـيد املستشار، اللكمة للسـيد الوزير يف إطار اجلواب عىل 

  .السؤال

        ::::السـيد وزير العدلالسـيد وزير العدلالسـيد وزير العدلالسـيد وزير العدل
  .السـيد الرئيس

احملرتم عىل سؤا�، أريد فقط أن أؤكد بأن شكرا السـيد املستشار 
احملامك ال تعج  لوشاðت الاكذبة وإمنا النيا ت العامة يه اليت تعج هبا، 
والنيا ت العامة تتلقى الوشاðت وتتلقى الشاكðت وكذÞ بعض املصاحل 
املركزية بوزارة العدل تتلقى الشاكðت وتتقىل الوشاðت وهذه الشاكðت 

ما تكون من أشخاص معلومني وإما أن تكون من أشخاص والوشاðت إ
  .جمهولني

كيفام اكن نوع هذه الشاكðت نتعامل معها، وتتعامل معها النيا ت العامة 
 حلذر الالزم، ولكن ال ميكننا أن هنمل الشاكðت كيفام اكن نوعها ألن حق 
التشيك هو من حقوق املواطنني، وتعلمون، سـيادة الرئيس، حرضات 

يدة والسادة املستشارين احملرتمني، بأن مرشوع اTسـتور اÈي تلكم السـ 
عنه السـيد املستشار احملرتم، مرشوع اTسـتور أضاف شيئا جديدا يف 
مقتضياته مل يكن يف اTسـتور السابق وال يف غريه من اTساتري وهو مطلب 
اكن جاء عىل يد اDلس £ستشاري حلقوق اإلنسان، وهو حق التشيك 

قدمي العرائض، مفن حق لك مواطن أن يتقدم بتشكيات وأن يتقدم وحق ت
بعرائض، ولكن من واجب النيابة العامة أن تغربل هذه الشاكðت، فإذا 

فإنه حييل األمر  ،تبني لها بأن ما وقع التشيك منه 4بت بشلك من األشاكل
عىل احملمكة أو عىل قضاء التحقيق، وإذا ثبت عكس ذÞ فإنه حيفظ 

  .ةالشاكي
وتعلمون، سـيدي الرئيس، حرضات السـيدة السادة املستشارين 
احملرتمني، بأن تقدمي الوشاية الاكذبة يعاقب عليه القانون، وميكن ملن قدمت 
ضده وشاية اكذبة أن يتقدم بدعوى الوشاية الاكذبة املنصوص علهيا يف 

  . القانون اجلنايئ
  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
للكمة للسـيد املستشار يف إطار التعقيب يف شكرا للسـيد الوزير، ا

  .حدود دقيقتني

        ::::املستشار السـيد محمد أقبيباملستشار السـيد محمد أقبيباملستشار السـيد محمد أقبيباملستشار السـيد محمد أقبيب
شكرا السـيد الوزير عىل اإلجابة دðلمك، واحنا اغتمننا هذه الفرصة  ش 
نطرحو السؤال عىل السـيد وزير العدل ألن اكملني كنعرفو أن املغرب اليوم 

احنا السـيد الوزير . القانون � وزير عدل من أهل اÈكر، وأسـتاذ كبري يف
فñ خيص الشاكðت، هناك نوعني دðل الشاكðت، هناك شاكðت جمهو� 
واألسـباب دðلها معروفة يف بعض املناطق أنه كتكون رصاعات، سواء 

رصاعات عائلية أو رصاعات سـياسـية أو هناك تصفية حسا ت، إذن هنا 
  . تطرح شاكðت ومهية أو شاكðت رسية

سـيد الوزير  ش نتلكمو بلك وضوح، هناك الشاكðت املتعلقة هناك ال 
 ملهتم ملا يصبح جسني، املهتم قبل ما يدخل للسجن كمير  ملراحل اآلتية، 
حبال اليل كتعرفوا، السـيد الوزير، املرحW دðل الضابطة القضائية، من بعد 

ا تثبت قايض التحقيق، من بعد احملمكة، كتحمك عليه احملمكة  إلدانة مل
  .اإلدانة

كيدوز عامني، ثالث سـنوات يف السجن السـيد الوزير، من بعد قبل 
ما كيخرج، تيعمل رسا� كيهتم واحد اDموعة دðل الناس ألسـباب ما، إما 

الصور دðلو، إما اكين واحد اDموعة دðل الناس اليل كتحرض  كيجيبوا �
النيابة العامة يف ذاك الشاكية، وكتجي  هعىل أساس أن يتطرح إمس

  .كتحقق
الغريب فاين هو السـيد الوزير؟ هو ملا كيتحل ذاك السـيد اليل 

هذاك الشاكية، وكيجي لعند النيابة العامة، وعند الضابطة  هتوÕت يف حق
املواÕة، وكمييش عند ذاك السـيد للسجن، وملا كيوصل  القضائية وكيعملوا �

، ألن كيسـتفزو مقابل واحد لعند ذاك السـيد تيقول هلم ال، مايش هو هذا
  .القدر مايل، وهاذ اليش معروف

فعال هاذي أخالق وهاذي ترصفات اليل ما خصهاش تكون، واحنا، 
السـيد الوزير، تنأكدو لمك بعض املدن، وأنمت حبال اليل قلت لمك، أهل 

  .اÈكر، وال شك يف ذÞ أنمك عاجلمت عدة ملفات يف هذا املسـتوى
، حنن نعرف بأن هذه احلقائق، واكين �س فñ خيص، السـيد الوزير

  ...مدفوعني  ش يتخذوا هاذ
  .شكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيد املستشار، اللكمة للسـيد الوزير إن اكن هناÞ تعقيب

        : : : : السـيد وزير العدلالسـيد وزير العدلالسـيد وزير العدلالسـيد وزير العدل
  .لكمة بسـيطة السـيد الرئيس

 حقيقة اليل تفضل به السـيد املستشار هو حصيح، ولكن النيابة العامة
والقضاء بصفة عامة يتعامل مع مثل هذه القضاð مبا جيب من حرص ومن 
حذر بطبيعة احلال، ميكن أن تقع أخطاء، ميكن أن تكون هناÞ مناورات، 

  .هذه املناورات غالبا ما تكشف عن طريق املبلغني أو غريمه
ولكن البد من التحقيق يف الشاكðت، ألن حق التشيك هو حق 

ء هو أن يتحقق من ما يأيت إليه، هناÞ شاكðت مرشوع، وواجب القضا
حتفظ دون أن جيرى فهيا أي حتقيق، ألنه يتضح مهنا أهنا ال تستند إىل 
أساس من الوهW األوىل، ولكن هناÞ الشاكðت اليت تتضمن بيا�ت أو 
وقائع مدققة اليت حتتاج إىل متحيص وإىل حبث، فإن المتحيص والبحث 

ذا يرض رمبا  لشخص املشـتىك به، ولكن هذا هو جيري فهيا، حقيقة أن ه
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  .واجب العدا� أن تقوم بدورها
  .وشكرا لمك، وشكرا كذÞ عىل طرح هذا السؤال

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا للسـيد الوزير

السؤال الثالث اÈي اكن موÕا للسـيد وزير العدل أجل إىل اجللسة 
امهته معنا يف هذه الالحقة، وهبذا نشكر السـيد وزير العدل عىل مس

  .اجللسة
ننتقل إىل األسـئW املوÕة إىل السـيد وزير اإلساكن والتعمري والتمنية 
اDالية، وموضوع السؤال األول هو حول اإلجراءات اليت اختذهتا احلكومة 

  . املغربية من أجل إحصاء وترممي املنازل املهددة  الهنيار
التجمع اTسـتوري املوحد اللكمة ألحد السادة املستشارين من فريق 

  .لتقدمي السؤال، تفضلوا السـيد املستشار

        : : : : ااااسليغو سليغو سليغو سليغو املستشار السـيد احلسن املستشار السـيد احلسن املستشار السـيد احلسن املستشار السـيد احلسن 
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيد الوزير، 
  أخيت املستشارة،

  إخواين املستشارين،
إنه من املؤسف حقا أن نعود إىل التذكري مبوضوع املنازل املهددة 

العتيقة مبدينة فاس وكذا جامعة   لسقوط و£هنيار، خصوصا يف األحياء
، حيث سـبق أن طرحت العديد من األسـئW يف املشور فاس اجلديد

املوضوع، إال أن األجوبة مل تكن شافية واكفية وال حتمل أرقام ومعطيات 
حمددة، ومل يمت اختاذ إجراءات اسـتعجالية كفيW للحد من هذه الظاهرة اليت 

  .ملواطنني األبرðء ورشدت العديد مهنمراح حضيهتا يف السابق العديد من ا
  السـيد الوزير، 

ال نكون عدميني بل نقر بأن هناك جمهودات وجمهودات كبرية بذلت يف 
سبيل إنقاذ أرواح املواطنني من £هنيار من طرف وزارة اإلساكن، ووزارة 

، إال املشوراTاخلية، والسلطات احمللية، وجملس مدينة فاس وكذا جامعة 
لك اÈي أصبحت تعاين منه الساكنة واملتجسد يف تواجد األمعدة أن املش

فاس -والراكئز وسط املنازل، عىل سبيل املثال ال احلرص جامعة املشور
  .اجلديد، N املرينيني وموالي عبد هللا

  السـيد الوزير، 
فاس اجلديد السـبق مبساعدة وزارة اTاخلية -املشورلقد اكن مجلاعة 

لجامعة إذ� خاصا، قامت مبوجبه بإبرام صفقات هدم مشكورة، اليت وفرت ل
واعتبارا لنجاعة . اخلرب اليت تشلك خطورة عىل املارة والبناðت اDاورة

هذا اإلجراء، فإننا نطلب منمك متكني امجلاعة من £سـمترار يف هذه العملية 
اليت ميكن تطويرها لتشمل معلية اإلصالح أيضا ليتسـىن لنا تطويق هذه 

  .رة واحلد من خطورهتاالظاه

  السـيد الوزير، 
Èا، نسائلمك عن اإلجراءات اليت اعمتدهتا وزارتمك من أجل إحصاء 
هذه املنازل وإصال�ا وإخالء املنازل املهددة  لسقوط وإعادة إساكن 
قاطنهيا وإجياد حلول هبذا الصدد حىت ميكننا تفادي الكوارث اليت عرفهتا 

  .الل السـنوات األخريةالعديد من املدن املغربية خ
  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا للسـيد املستشار، اللكمة للسـيد الوزير يف إطار اجلواب عن 

  .السؤال

        ::::السـيد أمحد توفيق السـيد أمحد توفيق السـيد أمحد توفيق السـيد أمحد توفيق جحجحجحجحرية، وزير اإلساكن والتعمري والترية، وزير اإلساكن والتعمري والترية، وزير اإلساكن والتعمري والترية، وزير اإلساكن والتعمري والتمنمنمنمنية اDاليةية اDاليةية اDاليةية اDالية
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيدة الوزيرة،
  حرضات السـيدة والسادة املستشارين احملرتمني،

اقر وأؤكد أن إعطاء رمق دقيق حمني حول وضعية ال البناðت املهددة 
 الهنيار أو األرس املهددة  لبناðت املهددة  الهنيار هو غري ممكن قطعا، 
وإال جيب أن نقوم بإحصاء من طرف املكتب العمويم للتجارب 

رمق واTراسات، خصنا نقومو به البارح ونعطيو اإلحصاء اليوم، وغدا هذا ال
  . اليل غادي نعطيوه اليوم غادي يويل متجاوز

 140كنشـتغلوا عىل واحد الرمق مرجعي وطين، كنشـتغلو عليه دðل 
ألف، فهيا  140ألف بناية يف املغرب 2ددة  الهنيار، مايش أرسة بناية، 

ألف دðل  30ألف يف املدن العتيقة والقصور والقصبات، وواحد  110
يار عرب مجموع األحياء العشوائية اليت بنيت يف أرايض البناðت املهددة  الهن 

غري مفتوحة للتعمري وبأساليب بناء عشوائية  لليل ويف عطل هناية 
Tلها 3ا� در� فهيا األسـبوع واðم وزولنا اخلشب دðإخل، األساليب ... أ

  .املعروفة دðل الفوىض
بلك  اليوم، حبال اليل قلت، قامت اTو� 2011و 2003ما بني 

السكىن، التعمري، اTاخلية، امجلاعات احمللية، ولك الوزارات (مكو�هتا 
 86يف واحد الشلك تشاريك وتعاقدي، واحد اDهود كبري، مه ) املعنية

مليار درمه  1,35مرشوع، وهذه املشاريع اللكفة اإلجاملية دðلها 
ألف  440واسـتفادت أو سوف يسـتفيد مهنا عىل حساب تقدم األوراش 

  . نسمة
هذا ال يعين أنه هذه الظاهرة انهتت ومت التحمك فهيا وأن معند�ش 
إكراهات، عند� مشالك واكين مشالك، ومن مضن املشالك األرقام، الرمق 
اليل اعطيت قلت Þ فقط رمق مرجعي ويسـتحيل عىل أي مسؤول عىل 

مصداقية وحقيقي،  هاملسـتوى احمليل أو اجلهوي أو الوطين يعطي رمق عند
ألنه الظاهرة تتحرك، الرمق دðل البارح غري جائز اليوم، ودðل اليوم غري 

  .جاهز للغد ورس عىل ذÞ املنوال
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قW اخلربة يف هذا املوضوع حمليا، ضعف املوارد : اإلكراهات اليل عند�
املالية، ضعف املوارد البرشية املتخصصة، عدم وجود مرجعية قانونية خاصة 

فراغ ومكيخرجش، قرار £ الساكن، ها انت دير �من أجل اإلفراغ دðل 
كيقول Þ ماعنديش فني منيش، وهللا حيسن العون، وكيبقى وكتطيح العامرة 
وكميشـيو فهيا أبرðء وكذÞ كرثة املتدخلني واملسؤولني عىل امللف اليل يف 

... بعض املرات يعوق اشكون املسؤول عىل هذا الوضع، مايش أ�، الخر
  .إخل

 ñبناية اكينة يف فاس 2ددة  الهنيار، يف  9000يتعلق مبدينة فاس وف
يف النسـيج  4000دðل األنواع دðل السكن املهدد  الهنيار اليل يه  2

بناية حىت يف األحياء  5000فاس اجلديد، و-العتيق اليل كتنمتي لها املشور
  . العتيقة

  .أ� راجع بعد قليل يف التعقيب

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .كرا السـيد الوزير، اللكمة للسـيد املستشار يف إطار التعقيبش

        ::::اااااملستشار السـيد احلسن سليغو املستشار السـيد احلسن سليغو املستشار السـيد احلسن سليغو املستشار السـيد احلسن سليغو 
شكرا السـيد الوزير عىل اإليضاحات، احنا مكنختلفوش معمك يف هاذ 
اإلطار دðل £جهتاد واليل قامت به الوزارة، ال  لنسـبة لوزارة اTاخلية 

اليل عند� إىل اكنوا  لنسـبة  وال  لنسـبة لوزارة اإلساكن، واكن املشلك
لفاس اجلديد، حلد اآلن تغلبنا عىل عدة مشالك، ولكن اآلن راه احنا أمام 

كنرضبوها تقريبا يف العائالت، كتعطي  465مزنل 2دد، فاش كنقولو  465
  .واحد العدد كثري دðل هاذ الساكنة 2ددة مع األسف الشديد

مليون  18ة درتو جمهود واعطيتو كنا أبرمنا معمك واحد £تفاقية، وحقيق
 3ألف درمه مجلاعة املشور، يف الوقت اليل سامهت امجلاعة ب  200و

 يف هاذ £تفاقية ىل، كيتجىلمليون دðل اTرمه، ولكن املشلك فني كيتج
كيتعطى التنفيذ دðلها لواك� إنقاذ مدينة فاس، هاذ الواك� خص اليل ينقذها 

حلد الساعة عدد املنازل اليل خصها  2007بعدا يه ألن حلد اآلن من 
 20منازل، الوقت اليل  5، احشال اعطاتنا حلد الساعة؟ 250تتدخل فهيم 

 25يف األðم املقبW، يعين غادي نقولو من دا  شهرين غادي نتلكمو عىل 
  .مزنل

إذن أ� أظن بأن املشلك اكين يف £تفاقية، أ� أمتىن وأطلب من 
تفاقية تكون ما بني الوزارة وما بني امجلاعة، السـيد الوزير  ش £

ونسـتعملو كام اسـتعملنا مع وزارة اTاخلية يف إطار هدم اخلرب اليل متكنا 
 ش حنرقو عدة مراحل، اآلن املساطر لكها مع الواك� كمتيش ببطء، إىل ما 
قلناش كتوقف، لك خطرة عندها مانع إما األموال متوصالتش هبا، وإما 

  . كتكون غاليةاللكفة اليل

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا السـيد املستشار، اللكمة للسـيد الوزير يف إطار الرد عن تعقيب 

  .السـيد املستشار، تفضلوا

        ::::السـيد وزير اإلساكن والتعمري والتالسـيد وزير اإلساكن والتعمري والتالسـيد وزير اإلساكن والتعمري والتالسـيد وزير اإلساكن والتعمري والتمنمنمنمنية اDاليةية اDاليةية اDاليةية اDالية
، أ� كنعرفمك أنمك رئيس البÝية االسـيد املستشار احملرتم، اليس سليغو 

جبت شوية دðل املعلومات، عرفتك غادي تدير  دðل فاس اجلديد ولهذا
تعقيب عىل فاس اجلديد، وبغيت نقول Þ بأنه اTو� قامت بتدعمي يف 

خرب اليل هام مجموع  13بناية ونقات  274امجلاعة اليل انت الرئيس دðلها، 
اخلرب اليل اكينني يف امجلاعة دÞð، وكذÞ مت إعادة اإلساكن، يعين 

أرسة اليل  100 تعطاو شقق اجîعية بأمثنة رمزية لتعطاو براطم، يعين
البناðت دðلها ما فهيا، يعين وصالت إىل احلضيض، ومت إصالح أو يف 

  .بناية 52طور اإلصالح 
مليون، £تفاقية اجلديدة اعطات مبوجهبا اTو�  18,2فñ يتعلق ب 
  .اذ املوضوعمليار دðل السـنتمي تعطات للجامعة له 2للجامعة يعين تقريبا 

أ� يف شأهنا و£قرتاح اليل جبيت أ� بغيت نقول Þ، السـيد املستشار 
والسـيد الرئيس، أن العقدة، صلحوا يل إىل غلطت، يه رشيعة املتعاقدين، 
 ال مينع، وأنت رئيس جامعة وبرملاين، غدا تبعث برسا� لوزارة السكىن

وكتقول هلم عندي حتفظ  ووزارة اTاخلية للمتعاقدين اليل امضاو £تفاقية
عىل المنط دðل احلاكمة ومنط التدبري اليل معطاش نتاجئ حبمك املامرسة، 
وعندي اقرتاح آخر، كنجمتعو ما بيننا وكنتفقو ألن الهدف دðلنا، مايش 
منشـيو يف واحد املسلسل كيفام اكن مثنه، كمنشـيو يف واحد املسلسل  ش 

مشينا فيه ما اعطاش نتيجة، جيب نوصلو إىل نتيجة، إىل هاذ اليش اليل 
التغيري ونوصلو إىل واحد املهنجية متوافق علهيا، تبلغنا للهدف اليل ابغيناه 
وهو حبال اليل قلت، إنقاذ أرواح وممتلاكت الناس يف امجلاعة اليل أنت 

  .مسؤول علهيا
  .شكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
لسة، وننتقل شكرا للسـيد الوزير عىل حسن مسامهته معنا يف هذه اجل 

إىل السؤال املوجه إىل السـيد وزير السـياحة والصناعة التقليدية حول رؤية 
  . خبصوص قطاع السـياحة 2020

اللكمة ألحد السادة املستشارين من الفريق £شرتايك لتقدمي السؤال، 
  .تفضلوا السـيدة املستشارة

        ::::املستشارة السـيدة لطيفة الزيوايناملستشارة السـيدة لطيفة الزيوايناملستشارة السـيدة لطيفة الزيوايناملستشارة السـيدة لطيفة الزيواين
  .بسم هللا الرمحن الرحمي

  سـيد الرئيس،ال 
  السـيدة الوزيرة والسـيدان الوزيران،

  السادة املستشارون احملرتمون،
  السـيد الوزير، 

يعترب القطاع السـياN قاطرة التمنية ببالد� ورافعة �جعة للتمنية يف 
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مجيع مناطق املغرب، و� دور 2يلك يف إعادة تمثني وإشعاع الرتاث الثقايف 
علقة  إلسرتاتيجية الوطنية حول السـياحة املت 2020املغريب، وتأيت رؤية 

لتمثني هذه األطوار اليت يلعهبا هذا القطاع مركزة عىل األصا� والتنوع 

و£سـتدامة وعىل حتسني احلاكمة خاصة عىل الصعيد احمليل، ومن خالل 
  .تعزيز الرðدة اجلهوية

لكن السـيد الوزير ما يقلقنا أن هذه الرؤية مل تشمل بعض األقالمي 
  .إقلمي آسفي مثال اÈي يتوفر عىل بنيات سـياحية وعىل واÕة حبرية 2مةك

ÞÈ، السـيد الوزير احملرتم، نسائلمك عن أسـباب إقصاء إقلمي آسفي 
حول السـياحة، وما يه اإلجراءات املواكبة للهنوض  2020من رؤية 

   لقطاع السـياN داخل اإلقلمي؟
  .وشكرا السـيد الوزير

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا للسـيدة املستشارة، واللكمة للسـيد وزير السـياحة لإلجابة عىل 

  .السؤال

        ::::السـيد ðرس الز�يك، وزير السـياحة والصناعة التقليديةالسـيد ðرس الز�يك، وزير السـياحة والصناعة التقليديةالسـيد ðرس الز�يك، وزير السـياحة والصناعة التقليديةالسـيد ðرس الز�يك، وزير السـياحة والصناعة التقليدية
  .شكرا السـيد الرئيس، شكرا السـيدة املستشارة

سـتلعب دورا 2ام يف  2020يف البداية، أود أن أشري أن رؤية 
فهيا بالد�، من خالل £رتاكز مسلسل اجلهوية املوسعة اÈي اخنرطت 

عىل مثان جماالت ترابية متناسقة سـياحيا، و لتايل ضامن تمنية سـياحية 
  . واقتصادية متوازنة Dموع ترابنا الوطين

ويف إطار الرغبة يف جعل القطاع السـياN رافعة للتمنية اجلهوية، 
بيعية سـميكن هذا التقطيع بأن تسـتفيد لك منطقة من مجيع مؤهالهتا الط 

والثقافية والرتاثية واإلنسانية، لتكون وÕات قادرة عىل £سـتجابة 
لتطلعات السوق السـياحية اTولية، وسيتوفر لك جمال ترايب عىل خريطة 

  .طريق ستنفذ عرب حاكمة حملية، متنح لها الوسائل واإلماكنيات اخلاصة هبا
ة، بأنه مل يمت وأغتمن هذه الفرصة ألؤكد لمك، السـيدة املستشارة احملرتم

عىل اإلطالق إقصاء إقلمي آسفي من هذه اإلسرتاتيجية، بل عىل العكس 
عبدة كلك،  عتبارها Õة ذات مقومات سـياحية -فهـي تغطي Õة داك�

  .عالية
وجتدر اإلشارة إىل أنه يف إطار حتضري عقد الرب�مج اجلهوي اخلاص 

خرية �طط العمل هبذه اجلهة، مت تشكيل جلنة Õوية لوضع اللمسات األ
  . املتعلق بتمنيهتا سـياحيا، مبا يف ذÞ إقلمي آسفي

ويف هذا السـياق رشعت اللجنة املذكورة يف التفكري والبحث عن 
اقرتاحات لتمثني اإلماكنيات السـياحية املتنوعة اليت يتوفر علهيا هذا اإلقلمي، 

ة احمللية وعىل وجه اخلصوص الشواطئ واملدينة القدمية والصناعة التقليدي
  .وأشـياء أخرى

  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا للسـيد الوزير، اللكمة للسـيدة املستشارة يف إطار التعقيب

        ::::املستشارة السـيدة لطيفة الزيوايناملستشارة السـيدة لطيفة الزيوايناملستشارة السـيدة لطيفة الزيوايناملستشارة السـيدة لطيفة الزيواين
  .شكرا السـيد الوزير

فقط السؤال مل أطرحه هكذا جاء من فراغ، حقيقة فاش اطلعت عىل 
قف وتمتيش ووتتبدى عاود 4ين كنلقى تتجي حىت للواليدية وت 2020رؤية 

من الصويرة، من مدينة الصويرة، يعين  ن يل أن اكينة معلية اإلقصاء دðل 
مدينة آسفي، أ� ما تنقولش واش خبلفية أو بعدم خلفية، ولكن  ن يل 

  . اكين إقصاء املدينة، ÞÈ طرحت السؤال
بل ما أعرف بأنه اكينة جلنة تشـتغل، ولكن جاءت من بعد، يعين من ق 

حتطوا الرؤية ما اكينش هاذ اإلماكنية، ما طرحمتوه فñ خيص اجلهوية 
املوسعة أ� متفقة معمك، ولكن اجلهوية املتقدمة غتجي أصال  ش تدير 
تواز�ت، ما غتبقاش عند� السـياحة يف اجلديدة، عند� هنا وما عند�ش 

  . مثال يف آسفي، غادي تكون تواز�ت
 - كام تعلمون السـيد الوزير-مك بأن هاذ املنطقة أ� غري  ش نلفت نظر 

حي® أقول آسفي، يسمحوا يل الناس دðل اليوسفية، دا  والو عند� 
تعلمون أن إقلمي آسفي kرخييا توالت عليه . جوج األقالمي آسفي واليوسفية

مجموعة من احلضارات، وهذه احلضارات خالت واحد البصامت واحضة، 
ية اليل يه جد 2مة، أ� كيبان يل من اإلحجاف أن ترمجت يف مآثر kرخي 
  .احنا منسـتغلوهاش

وحي® أتلكم مثال عىل إقلمي آسفي واليوسفية كنقول بأن اكين رشيط  
، نقولها )  des plages sauvages(ساحيل، يف احلقيقة احنا عند� 

) la plage(رصاحة، ولكن عند� مثال حبال يف آسفي اكين عند� واحد 
يه أخذت اللواء األزرق ملرة واحدة، وعند� الصويرية القدمية اخذاتو  اليل

جوج مرات، عند� مؤهالت سـياحية كثرية، أعتقد بأن الوقت 
وزواð، وعند� موامس،  309مكيسمحليش  ش نذكرها، عند� األرضحة 

Þأتذكر من بيهنا مومس سـيدي شـيكر، إىل غري ذ.  
واحد التفاوت، مثال يف  رؤية  فقط أ� درت واحد املقاربة ولقيت

مشاريع،  3حطت واحد اDموعة دðل املشاريع كتخص آسفي،  2010
اكين الرحالت البحرية، اكين مرشوع دðل خلق حمطة سـياحية يف إطار 

ن ــــــــــــاتفاقية رشاكة ما بني اجلهة وما بني وزارتمك الوصية وبي
)URBAN GOLF( وعند� نيت هكتار،  300، وخصصت لها واحد

مل يمت  همرشوع دðل خلق قاعدة حبرية للرðضة املائية، هاذ اليش لك
Þألسـباب ومعيقات إىل غري ذ.  

، عىل األقل حرضت أسفي ولو 2010احنا مبغيناش، جات يف 
مل تذكر هاذ املنطقة، أ� كنعرف بأن حاليا  2020املشاريع مل تمت، ولكن يف 

، ولكن أحل عىل أنه خصها )لرئيسإىل أمسحيت السـيد ا(اكينة جلنة، 
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الش جات؟ هاذ  2020هنا أ� خالين أتساءل كنقول واش هاذ ... تكون
الرؤية، واش جات فقط  ش ختيل الوزارة تنجح يف اإلسرتاتيجية اليل 

مليون ساحئ؟ وال جات من أجل التمنية  10ويه دðل  2010وضعت يف 
  السـياحية؟ 

سـياحية، خصها تشمل مجيع كنقول إىل جات من أجل التمنية ال 
املناطق، وهنا إىل امسحتو يل غادي نثري واحد املشلك، أ� كنعرف اكينة 
معيقات إىل امسحيت، السـيد الرئيس، مكتعلقش غري  لوزارة دðلمك 
وكنطالب أ�  لتآزر احلكويم، ألن عند� مشالك خطرية كتعلق مبجال 

 أتساءل أن سـيد� هللا التجهزي، التجهزي راه حابس علينا الباب، وأ�
ينرصو اكن جا عند� وأعطى £نطالقة دðل مجموعة دðل املشاريع وكتجي 
قطاعات حكومية وكتسد علينا الطريق، مثال الطريق ما بني آسفي 

  ...ومراكش ماكينش، عند� مشلك مع الواك� احلرضية يف تصاممي الهتيئة
السـيد املستشار، الواك�  عند� فñ خيص الواك� احلرضية، إىل امسحيت

احلرضية عند� مشلك دðل هتييء التصاممي حبال مثال جامعة أيري عندها 
إشاكل، عندها واحد اDموعة دðل املشاريع اليل يه سـياحية بمتويالت 
خضمة، ولكن عندها مشلك مع الواك� احلرضية، واكين مشلك يف سـيدي 

ملياه والغا ت، اكين واحد املرشوع غامن، املنطقة اDاورة إلقلمي آسفي مع ا
  ...خضم

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا السـيدة املستشارة، أ� مضطر أن أقطع عليك ال!م ألنه ال 
يعقل أن تأخذي ضعف الوقت ا�صص Þ، واللكمة للسـيد الوزير للرد 

  .عن تعقيب السـيدة املستشارة، تفضلوا السـيد الوزير

        ::::التقليديةالتقليديةالتقليديةالتقليدية    السـيد وزير السـياحة والصناعةالسـيد وزير السـياحة والصناعةالسـيد وزير السـياحة والصناعةالسـيد وزير السـياحة والصناعة
  . شكرا السـيد الرئيس، شكرا السـيدة املستشارة عىل املالحظات

أ� غري بغيت نقول Þ أنه مايش حصيح، ميكن املعلومة ما وصالتش، 
، 2020إقلمي أسفي دخل حىت هو يف بر�مج التخطيط دðل إسرتاتيجية 

ت كام قلت مايش إقلمي آسفي لوحده، اكين لك Õة داك�، والعقد اليل قل
الرب�مج اجلهوي اÈي كنشـتغلو عليه اليوم هو نتيجة دðل أعامل واجîعات 

، وهاذ 2020تشاورية اليل اكنت من قبل من إعالن إسرتاجتية 
£جîعات حرضت لها أ� بنفيس، غري  ش نقول Þ ميكن املعلومة ما 

  . وصلتش
ومع  ولكن أ� مشيت ملدينة آسفي ودر� اجîع مع السلطات احمللية

الفاعلني واكنوا بعض منتخيب اجلهة والفاعلني السـياحيني دðل اجلهة يف 
العام� دðل آسفي، وجبنا بر�مج اقرتاح وخمطط خاص  جلهة وبإقلمي 

سفي اليل عارف فيه لك هاذ املعطيات السـياحية الطبيعية اليل كيتوفر آ
طط الرب�مج، ميل عند� اكمW يف خم... علهيا اإلقلمي، الصناعة التقليدية و

جينا واقرتحنا وحتاور�، وهذا يربهن بأن مدينة آسفي، ألن مشيت آلسفي 

وجلست مع الفاعلني واخدمنا عىل بر�مج معل وعىل خمطط، وقبل ما 
نعلنو عىل إسرتاتيجية  ش �خذو اآلراء دðهلم ألن هذا هو املبدأ اليل 

الفاعلني دðل اجلهة  امشينا عليه، كنسـتارشو مع الناس دðل اجلهة ومع
والسلطات دðل اجلهة واعطاو� معلومات واقرتاحات، والناس خدموا معنا 
من مدينة آسفي، هاذيك املعلومات يه اليل جينا ودخلناها يف اإلسرتاجتية 
دðلنا، واليل اليوم كنخدمو علهيا يف نطاق هاذ العقد الرب�مج اجلهوي اليل 

  .غادي ندخلو بطريقة تدقيقية
دي منشـيو نشوفو كيفاش غادي نديرو واحد الرب�مج معل  ش غا

خنرجو املنتوج السـياN اليل كيناسب اجلهة، وتداروا اجîعات، كام ذكرت 
السـيدة املستشارة احملرتمة، اليل امحلد هللا غاديني يف هاذ النطاق هذا، 
ولكن جماوش من بعد، راه تدارت اخلدمة من قبل ومشيت أ� بنفيس 

  . وجلست متا ودر� اجîعاتآلسفي 
  .شكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا للسـيد الوزير، كام نشكره عىل مسامهته، وإذا اكن ممكنا بعد 
استئذان السـيدة وزيرة الطاقة واملعادن والسادة أعضاء فريق األصا� 
واملعارصة لتقدمي السؤال املوجه إىل السـيد وزير الشـبيبة والرðضة ليمتكن 

ر السـياحة من اإلجابة عنه  لنيابة، وتأخري السؤال خاصة وأننا السـيد وزي
  .دامئا يف احلصة ويف الغالف الزمين ا�صص

سـننتقل إىل السؤال املوجه إىل السـيد وزير الشـباب والرðضة حول 
عبد الرحمي : دور احلضانة  لعامل القروي، للمستشارين احملرتمني السادة

ي، سعيد أرزيقي، إبراهمي أبو زيد، الهامشي العاليف، عبد امحليد السعداو 
  .السموين

اللكمة ألحد السادة املستشارين، أرجومك أن تنضبطوا إىل الوقت 
  .ليسـتفيد امجليع من الوقت، شكرا للسـيد املستشار

        ::::املستشار السـيد عبد الرحمي العاليفاملستشار السـيد عبد الرحمي العاليفاملستشار السـيد عبد الرحمي العاليفاملستشار السـيد عبد الرحمي العاليف
  السـيد الوزير، 
  السـيدة الوزيرة،

  اإلخوة املستشارين،
ة إحدى الراكئز األساسـية يف تمنية القدرات الفكرية تعترب دور احلضان

للطفل، كام تؤه( للتكيف و£سـتعداد لولوج املدرسة، وإن اكنت املدن 
تتوفر عىل دور احلضانة واملدارس اخلاصة، فإن ساكن البوادي والقرى 
يعانون من غياب هذه الفضاءات الرتبوية، مما يضطر األ2ات اللوايت 

إىل اصطحاب رضاعهن يف عز الشمس والربق، مما  يشـتغلن يف احلقول
يعرضهم إىل األمراض كام أن قدراهتم الفكرية تكون حمدودة  ملقارنة مع 

  . زمالهئم اÈين اكنوا بدور احلضانة
ما يه اإلجراءات : ومن هذا املنطلق، نود السـيد الوزير مسائلتمك



 2011201120112011    أبريلأبريلأبريلأبريلدورة دورة دورة دورة     ––––مداوالت جملس املستشارين مداوالت جملس املستشارين مداوالت جملس املستشارين مداوالت جملس املستشارين 

33 

 )2011 يونيو 21( 1432 رجب 18

  لقروي؟املزمع اختاذها من أجل تشجيع دور احلضانة يف العامل ا
  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا للسـيد املستشار وعىل حرصه عىل احرتام الوقت، اللكمة للسـيد 

  .الوزير لإلجابة  لنيابة عن السؤال، تفضلوا السـيد الوزير

نيابة عن السـيد وزير الشـباب نيابة عن السـيد وزير الشـباب نيابة عن السـيد وزير الشـباب نيابة عن السـيد وزير الشـباب ((((السـيد وزير السـياحة والصناعة التقليدية السـيد وزير السـياحة والصناعة التقليدية السـيد وزير السـياحة والصناعة التقليدية السـيد وزير السـياحة والصناعة التقليدية 
        ::::))))والرðضةوالرðضةوالرðضةوالرðضة

املستشار احملرتم عىل طرحه هذا  شكرا السـيد الرئيس، شكرا السـيد
  .السؤال

فوزارة الشـباب والرðضة تويل أمهية كبرية للطفو� الصغرى من خالل 
 Wتوفرها عىل شـبكة هامة من املؤسسات اليت تسـتقبل األطفال يف مرح

  . احلضانة والروض
، 152مؤسسة، من مضهنا  356ويصل عدد هذه املؤسسات إىل 

 11يف العامل القروي، كام مت مؤخرا إحداث تقريبا نصف هاذ املؤسسات 
مهنا يف العامل القروي، تقريبا النصف مرة أخرى، وذÞ  6مؤسسة جديدة، 

قنيطرة كسـيدي محمد األمحر، أوالد مصباح الرويف، دار ال يف إقلمي 
بلعامري، يف احلسـمية يف أزغار، سـيدي بوعفيف، ويف آسفي سـيدي 

ت رðض األطفال  العîدات وتقوم الوزارة بتخصيص مؤسسا. أمحد
  .الالزمة قصد حتسني الفضاءات وتطوير خدماهتا

فñ خيص اسـتكامل التكوين، فقد مت تنظمي ثالث دورات وطنية لألطر 
. إطار  لوسط القروي 80العامW هبذه املؤسسات، حيث اسـتفاد مهنا 

ومن Õة أخرى تتوىل الوزارة £سـتجابة لطلبات إحداث دور احلضانة 
مبثابة  40.04اخلاصة املسـتوفية للرشوط، واليت أصبح ينظمها القانون رمق 

  .النظام األسايس Tور احلضانة اخلاصة
وجتدر اإلشارة إىل أن الوزارة عىل اسـتعداد للتعاون يف إطار رشاكة مع 
امجلاعات احمللية القروية وغريها الراغبة يف إحداث دور احلضانة  لوسط 

  .  الوزارة بتجهزي وتأطري املؤسسات احملدثة القروي عىل أن تقوم
 . وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا للسـيد الوزير، واللكمة للسـيد املستشار يف إطار التعقيب

        ::::عاليفعاليفعاليفعاليفالالالالاملستشار السـيد عبد الرحمي املستشار السـيد عبد الرحمي املستشار السـيد عبد الرحمي املستشار السـيد عبد الرحمي 
  .شكرا السـيد الوزير عىل جوابمك

وإن غرضنا من طرح هذا السؤال هو لفت انتباه احلكومة إىل وضع 
أة القروية، اليت ال تكفى برتبية أبناهئا، وإمنا يه مكون أسايس يف معلية املر 

اإلنتاج الفالN، ولهذا فهـي أيضا، هذه املرأة املسكينة القروية، حمتاجة إىل 
  . مؤسسة تربوية ترعى أطفالها عىل غرار نظريهتا  ملدن

ف كام أن دور احلضانة تلعب دورا أساسـيا يف متكني األطفال من التكي
يف وسط جامعي بعيد عن أفراد العائW الصغرية، وأغلبية القرى تفتقر أيضا 
إىل دور الشـباب، وحىت إذا وجدت فإهنا ال تقوم بدورها يف احتضان 

  . الشـباب، بل يف غالبية األحيان تتحول إىل مساكن
ولهذا نود، السـيد الوزير، أن تعمل احلكومة مسـتقبال عىل وضع برامج 

ض  لناشـئة القروية، حىت تمتكن من صقل مواههبا، هتدف إىل الهنو 
خصوصا وأن بالد� مقدمة عىل Õوية متقدمة، أساسها التضامن والتوازن 

 6طفل يف البادية معره : والسـيد الوزير، هنا سأعطيك مثل. فñ بيهنا
سـنني، فاش كيتلقاو هاذ الزوج يف القسم  6سـنني وطفل يف املدينة معره 

ضريي تيكون واحد املسـتوى كبري دðل الفرق، ودامئا مول األول دðل التح
  . املدينة دامئا يبقى مسـتواه عايل عىل البادية

  . لهذا، تنعاود نطلب منمك واحد £نتباه إىل العامل القروي
  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا للسـيد املستشار، اللكمة للسـيد الوزير يف إطار التعقيب

نيابة عن السـيد وزير الشـباب نيابة عن السـيد وزير الشـباب نيابة عن السـيد وزير الشـباب نيابة عن السـيد وزير الشـباب ((((    والصناعة التقليديةوالصناعة التقليديةوالصناعة التقليديةوالصناعة التقليدية    السـيد وزير السـياحةالسـيد وزير السـياحةالسـيد وزير السـياحةالسـيد وزير السـياحة
        ::::))))والرðضةوالرðضةوالرðضةوالرðضة

  .شكرا السـيد الرئيس، شكرا السـيد املستشار
أمهية كبرية، كام ذكرت حلد اآلن  هاحنا متفقني بأن هذا موضوع عند

يتبني  ألرقام بأن نصف املؤسسات دðل روض األطفال يه يف العامل 
  . ليل اعطييت تأخذ بعني £عتبارالقروي، يتبني بأن هاذ املعلومات ا

اآلن املسـتقبل خاص يكون أكرث، واليل ما ذكرتوش يف اجلواب دðيل 
 ربــــــــة للقـــــــــــــــات الرðضيــــــــــيه يف بر�مج ما نسميه  ملركب

)les centres de proximité( اليل غادي تكون فهيم للشـباب ،
ح، وميكن وزارة الشـباب تعطيمك بر�مج طمو  مالعب للرðضة، هو

هاذ الرب�مج الطموح اليل مديور ... معلومات أكرث، غادي حيتضن حىت هو
للعامل القروي أيضا، ألن هاذ املركبات غادي تدار يف العامل القروي، لك 
واحد فهيم غادي حيتضن مؤسسات روض األطفال، معناه أن العدد اليل 

قرب اليل غادي تبىن، غادي يكون قدها يعلن عليه اليوم يف هاذ مركبات ال
  .مؤسسات روض األطفال اليل غادي تكون حمتضنة فهيا

            .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . شكرا للسـيد الوزير، ونشكره عىل مسامهته معنا يف هذه اجللسة

ننتقل إىل آخر سؤال مربمج لنا يف هذه اجللسة، وهو موجه إىل 
ملاء والبيئة حول اإلشاكالت اليت تطر�ا السـيدة وزيرة الطاقة واملعادن وا

  . لفريق األصا� واملعارصة ،ربط العامل القروي  ملاء الصاحل للرشب تعرفة
  .اللكمة ألحد السادة املستشارين، تفضل األسـتاذ طريبش
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        ::::املستشار السـيد محمد طريباملستشار السـيد محمد طريباملستشار السـيد محمد طريباملستشار السـيد محمد طريبشششش
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيدة الوزيرة،
  السـيد الوزير،

  أخيت املستشارة،
  اين املستشارين،إخو 

سؤالنا يتعلق  إلشاكالت الكربى املتعلقة  ملاء يف العامل القروي، 
وكذÞ حىت  لنسـبة لبعض املدن العتيقة، سنشري إلهيا يف بسط سؤالنا، 

  . وأعين هنا املدن العتيقة كفاس
لعل من األهداف اإلسرتاتيجية اليت جاء هبا الترصحي احلكويم، وخاصة 

îعي منه، وهو تعممي £سـتفادة من املاء الصاحل للرشب يف اجلانب £ج
  . لفائدة لك ساكنة العامل القروي إسوة بساكن احلوارض واملدن

ولكن لألسف، لوحظ  مللموس أن غالء تعريفة الربط والفقر 
املسترشي يف العامل القروي وكذÞ بعض املدن العتيقة واألحياء الهامشـية، 

دة هذه الساكنة من املاء الصاحل للرشب، وقف جحرة عرثة دون اسـتفا
  . للامء الصاحل للرشبخصوصا يف املناطق اليت يسريها املكتب الوطين 

فبناء عىل لك هذه املعطيات غري القابW لÝحض، ما يه اإلجراءات 
اليت سوف تتخذها احلكومة خلفض هذه التعرفة ومتكني ساكنة العامل القروي 

  ملاء الصاحل للرشب؟ من حقهم يف £سـتفادة من ا
وزيرة امللكفة  ملاء الوأعرج عىل سؤال 4ين مبناسـبة حضور السـيدة 

والكهر ء، ألن سؤالنا اكن فقط لاكتب اTو�، ولكن أغتمن هذه الفرصة 
حبضورها، واملتعلق  لكهربة يف العامل القروي، وأخص  Èكر إقلمي 

  . شفشاون
زيرة، هاذ الشهرين األخريين، يف بعض امجلاعات احمللية، السـيدة الو 

جات فواتري الكهر ء  رتفاع 2ول، يعين ما معرو ما جات، األمثنة دðل 
 9000درمه وحىت  10000هاذ الشهر هذا إىل درجة أنه وصلت حىت ل 

درمه، هذا يف غياب مراقبة العدادات ويف غياب إعطاء حسا ت دقيقة 
 كتعترب، حقيقة، أن املوطن للمواطنني اÈين يسـهتلكون هذه الطاقة اليل

  . هو طرف رشيك مع املكتب الوطين للكهر ء، هاذي من Õة أخرى
وكذÞ ألمتس من السـيدة الوزيرة احملرتمة  لنسـبة للعامل القروي  ش 
تتخطاو هاذ املسأ� دðل املشالك، وهو تزويد وتعويض هذه العدادات 

ملكتب الوطين بعداد اليل الرمقية اليل يه عند الربط اليل كتعطي عداد ا
  .عندو البطاقة اإللكرتونية

  .وشكرا السـيدة الوزيرة

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا للسـيد املستشار، اللكمة للسـيدة الوزيرة يف إطار اجلواب عىل 

  .السؤال

        ::::السـيدة أمينة بنخرضاء، وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيئةالسـيدة أمينة بنخرضاء، وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيئةالسـيدة أمينة بنخرضاء، وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيئةالسـيدة أمينة بنخرضاء، وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيئة
  .شكرا السـيد الرئيس احملرتم

  السادة املستشارين احملرتمني،السـيدة و 
يف البداية، بغيت نذكر يف إطار السؤال املوجه إيل فñ هيم املاء الصاحل 
للرشب يف العامل القروي والتعرفة، بغيت نذكر بأن اDهودات املبذو� يف 
هذا اإلطار، لكيش عىل عمل هبا ويتقامسها مجيع املغاربة، ألن اململكة املغربية 

ميل اكنت  1995سـنة األخرية منذ  15كبرية يف هاذ المعلت جمهودات 
فñ خيص املاء الصاحل  %15التغطية دðل العامل القروي ما كتفوتش 

مع  %91للرشب، وصلنا، امحلد |، بفضل اDهودات الكربى إىل تغطية 
  . 2010ممت سـنة 

مليار درمه اليل واكبت هاذ املرشوع  9,2وهناك استYرات دðل 
اليل كيتعرتف به دوليا وÕوð وحمليا، وقد مت الرفع يف جحم الضخم و 

 200مليون سـنوð إىل مليار و 200£ستYرات يف هذا املرشوع من 
ðمليون سـنو .  

هذا كيبني اجلهود الكبرية اليل معلهتا اTو� ومجيع املتدخلني واملكتب 
الصاحل للرشب،  الوطين للامء الصاحل للرشب  ش يزتود العامل القروي  ملاء

اليل  قية خصها تغطى واليل فهيا مشاريع كربى مازالت يف  %9 يق هاذ 
  . طور اإلجناز

ففñ خيص السؤال اليل توجه يل، فñ خيص الساكنة القروية حاليا 
كتفضل الزتويد بواسطة اإليصاالت الفردية عىل الزتود بواسطة النافورات 

يواجه عدة إكراهات لالسـتجابة  العمومية، اليشء اÈي جيعل املكتب
  .للطلب املزتايد لهذه الساكنة

وفñ خيص التسهيالت اليل كيقوم هبا أيضا املكتب ملواكبة هاذ املرشوع 
الضخم دðل الربط الفردي، فكيوجد املكتب استYرات 2مة، واكين يف 

من لكفة إجناز منشآت  %50هاذ الصدد املسامهة دðل امجلاعة ب 
وذÞ طبقا التفاقيات الرشاكة املربمة بني املكتب الوطين للامء التوزيع، 

واكين أيضا املسامهة دðل الساكن . الصاحل للرشب ووزارة اTاخلية
درمه للك إيصال فردي،  إلضافة إىل رسوم  3500املسـتفيدين ب 

من  %50اإليصال حسب املعايري املعمول هبا داخل املكتب، واليت متثل 
  . لربط الفردي واملطابقة  ملراكز القرويةمعدل مصاريف ا

واملكتب تمينح لألشخاص ذوي اTخل احملدود تسهيالت يف األداء يف 
سـنوات،  7إطار اإليصاالت £جîعية، واليل كتوصل مدهتا إىل حوايل 

 ش نقول بأن اDهودات مبذو�، وإىل اكين بعض النقط خاصة  ههذا لك
قى عىل اسـتعداد  ش يشوفوا مع الساكنة املكتب كيب ،يف بعض املناطق

  . احمللية ومع مجيع املتدخلني احمللني
  .وشكرا

        



 2011201120112011    أبريلأبريلأبريلأبريلدورة دورة دورة دورة     ––––مداوالت جملس املستشارين مداوالت جملس املستشارين مداوالت جملس املستشارين مداوالت جملس املستشارين 

35 

 )2011 يونيو 21( 1432 رجب 18

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا للسـيد الوزيرة، اللكمة لألسـتاذ طريبش يف إطار التعقيب، 

  .تفضلوا

        ::::املستشار السـيد محمد طريباملستشار السـيد محمد طريباملستشار السـيد محمد طريباملستشار السـيد محمد طريبشششش
  .شكرا السـيد الرئيس

سؤال الثاين رمبا مشكورين السـيدة الوزيرة عىل اجلواب، وميكن ال 
مبغيتشاي جتاوبنا عليه ألن راه غري موجه Þ بشلك رمسي، عىل أي حنن 
متفقني مع السـيدة الوزيرة بأن هناك جمهودات كبرية جدا بذلت من طرف 
اTو� ومن طرف احلكومة فñ يتعلق بتجهزي العامل القروي  ملاء الصاحل 

  .واحد النسـبة كبريةللرشب، وكذÞ حىت  لنسـبة للكهر ء وارتفعت 
أ� السؤال دðلنا فقط يرتبط أساسا جبوهر املوضوع، وهو ارتفاع هاذ 

واحد المثن تفضييل  الفاتورة دðل املاء ألنه خص أن العامل القروي يعطى �
 متياز، يعين كعامل قروي، نظرا للظروف £جîعية و£قتصادية اليل 

و احنا وخنرجو الفاتورة، ميكن تيعاين مهنا الوسط القروي، مغاديش نشلك
اسـتصدار فاتورة اليل يه اكينة يف اDال احلرضي، يه نفسها اليل تكون 
يف العامل القروي، إذن هذا عيب خص السـيدة الوزيرة تنتهبوا � من 
الناحية اإلدارية ومن الناحية دðل إىل كنا فعال بغينا حنقو واحد التمنية 

  .رويشامW ومندجمة يف العامل الق
نفس اليشء  لنسـبة للكهر ء، يكون واحد المثن تفضييل �قص عىل 
ما هو معمول به يف اDال احلرضي، وأحيا� كام قلت لمك أن العدادات اليل 
مكيرتاقبوش يف الوسط القروي، رمبا أن املاكتب اجلهوية يعين هناك يف 

التتبع شهرð، بعض األقالمي معندهاش املوارد البرشية اكفية  ش تسهر عىل 
أشـنا هو . ولكن ميدخلومهش يف ذاك الشطر الثالث ويف الشطر الرابع

ذنب هذا املواطن أننا ندخلوه يف الشطر الرابع؟ مع العمل أن المثن دðل 
الكيلو وات راه معروف بشحال كيتأدى، حتسب هلم يف نفس المثن يف 

خلصوا الشطر األول ريY جييو األعوان دðل املكتب الوطين يسـت
املسـتحقات دðل الكهر ء، يعين هذا هو اليل ابغينا نشريو ليه السـيدة 

  .الوزيرة
مث أن اكين بعض املدن العتيقة عىل سبيل املثال اليل اكين يف األحواز 
دðلها بعض الطبقات اليل يه فقرية، إذن كتعترب يه جزء ال يتجزأ من 

لقروي، حفبذا أننا نشوفو واحد العامل القروي، فهـي مرتبطة  ملدينة و لعامل ا
النوع دðل الترصف امتيازي  ش يكون واحد التخفيض يف القمية دðل 
£سـهتالك دðل املاء ودðل الكهر ء، هذا تيندرج يف إطار ما يسمى 
 Nلتمنية البرشية، اليل صاحب اجلال� نرصه هللا سهر عىل هاذ الضوا 

ة وعىل هاذ األحياء اليل يه فقرية، دðل املدن وعىل هاذ األحياء املهمش
وهذا كيتعترب دمع من اTو�، يعين حتت إرشاف صاحب اجلال� املý محمد 

  . السادس

  .وشكرا السـيدة الوزيرة، نمتىن أنك جتاوبيين عليه برصاحة

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا للسـيد املستشار، اللكمة للسـيدة الوزيرة

        ::::واملاء والبيئةواملاء والبيئةواملاء والبيئةواملاء والبيئةالسـيدة وزيرة الطاقة واملعادن السـيدة وزيرة الطاقة واملعادن السـيدة وزيرة الطاقة واملعادن السـيدة وزيرة الطاقة واملعادن 
  .شكرا السـيد الرئيس احملرتم

  السـيدة والسادة املستشارين احملرتمني،
ملواÕة اإلكراهات أو الصعو ت اليل كيعرفها العامل القروي، واليل بعض 
احلاالت تتكون السبب دðلها هو التشتت دðل املنازل واليل  ش توصل 

عتبار هاذ اإلشاكليات يف هلم بصفة فردية أصعب من املدن، فاختذ بعني £
عدة حاالت، واختذ أيضا بعني £عتبار حمدودية دخل الساكنة القروية، 
ويف هاذ الصدد مت وضع تركيبة مالية لمتويل تزويد العامل القروي يف هاذ 

  .احلاالت يف أحسن الظروف بتنسـيق مع السلطات احمللية ووزارة اTاخلية
نذكر بأننا لكنا ملزمني هبذه الرؤية  ويف ما خيص التمنية البرشية، بغيت

دðل صاحب اجلال� نرصه هللا يف مجيع امليادين، والسـñ يف ميادين حيوية 
اكملاء الصاحل للرشب أو الكهر ء، والسـñ يف امليدان القروي، وÞÈ اكنوا 
أشطر جديدة اليل تعمالت لتتبع هاذ املرشوع ال دðل املاء الصاحل للرشب 

)PAGER (ل الكهر ء القروية، وتعطاوه متديد، غري يف الكهر ء والðد 
مليار دðل  3,6دðل تقريبا  2014- 2011القروية عند� بر�مج متديدي 

اTرمه اليل غادي خيص غري املناطق املعزو� أو البعيدة من الشـبكة أو 
توصلها  -إن شاء هللا-اليل اكنت فهيا صعو ت  ش حىت يه لكها 

  .الكهر ء
. نفس اليشء  ملاء الصاحل للرشب، املشاريع  قا غادا يف عدة مناطق

وفñ خيص األمثنة بغيت نذكر بأن ال املاء الصاحل للرشب وال الكهر ء، 
األمثنة دðهلم حتدد يف إطار جلنة وزارية Tى وزير الشؤون العامة 

  .و£قتصادية بتدخل دðل وزارة الطاقة أو الوزارة امللكفة  ملاء
وفñ خيص املاء الصاحل للرشب هناك أشطر، وهاذ األشطر لك شطر 

مرت مكعب  19مرت مكعب، من  18حىت  0المثن دðلو، من الشطر  هعند
 همرت مكعب، ولك شطر عند 120وفوق  120إىل  61، من 60إىل 

المثن، ولكام زد� وصلنا للشطر الثالث أو الشطر الرابع األمثنة تتضاعف 
اس تكون واعية  ألمهية دðل هاذ املوارد املائية أو أكرث  ش الن

الكهر ئية، و ش kخذ التدابري الالزمة  ش حتسن £سـهتالك دðلها، وال 
  .سـñ يف هاذ الفرتة دðل الصيف

احنا كنوÕو واملكتب الوطين للامء الصاحل الرشب وال املكتب الوطين 
لها بأن األمهية دðل £قتصاد  للكهر ء كيعمل تواصل مع الساكنة  ش يبني

وأيضا غادي يعود علهيم هذا  لنقص يف الفاتورة ألن ميل كيكرث £سـهتالك 
فهذه األمثنة لكها معومية عىل مجيع . كندوزو لألشطر السابقة األخرى

الرتاب يف إطار جلنة وزارية وبصفة مدققة، وكيبقى املكتب رهن إشارة 
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يواكب املشالك اخلاصة اليت تقع هنا أو  املواطنني يف مجيع اجلهات  ش
  .هناك

  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا، ونشكر السـيدة الوزيرة عىل مسامههتا معنا يف هذه اجللسة، كام 

  .نشكر امجليع واملسامهة يف إجنا�ا
        ....ورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسة


