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        505050508888حمرض اجللسة رمق حمرض اجللسة رمق حمرض اجللسة رمق حمرض اجللسة رمق 

  )2012 د)سمرب 18  (1434 صفر 3 الثال4ء: التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
  . لساGرئFس ل اEٔولاخلليفة  ،محمد فوزي بنعاللالس:يد  املس�شار: الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
 الثانية الساLة ، ابتداء مندقJقة عرشونومخس و ثالث ساLات : التوقJتالتوقJتالتوقJتالتوقJت

  .بعد الزوال اEٔربعنيواUقJقة 
  .م[اقشة اEٔس:ئ] الشفهية ::::Yدول اEٔعاملYدول اEٔعاملYدول اEٔعاملYدول اEٔعامل

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

        ::::املس�شار الس:يد محمد فوزي بنعالل، رئFس اجللسةاملس�شار الس:يد محمد فوزي بنعالل، رئFس اجللسةاملس�شار الس:يد محمد فوزي بنعالل، رئFس اجللسةاملس�شار الس:يد محمد فوزي بنعالل، رئFس اجللسة
  .iسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Lىل ٔ�رشف املرسلني

�Lلن عن افkتاح اجللسةٔ.  
  الس:يد الوز�ر،

  الس:يدة والسادة املس�شارون احملرتمون،
من اUس:تور، ووفقا ملقkضيات النظام  100معال بpٔحاكم الفصل 

اUاzيل Gلس املس�شار�ن، خيصص اGلس هذه اجللسة Eٔس:ئ] السادة 
  .املس�شار�ن ؤ�جوبة احلكومة Lلهيا

لشفهية املدرYة يف Yدول اEٔعامل، ق�ل الرشوع يف تناول اEٔس:ئ] ا
�عطي اللكمة �لس:يد اEٔمني ٕالطالع اGلس Lىل ما Yد من مراسالت ٔ

  .تفضل الس:يد اEٔمني. وٕاLال�ت

        ::::املس�شار الس:يد محيد �وسكوس، �ٔمني اGلساملس�شار الس:يد محيد �وسكوس، �ٔمني اGلساملس�شار الس:يد محيد �وسكوس، �ٔمني اGلساملس�شار الس:يد محيد �وسكوس، �ٔمني اGلس
  .شكرا الس:يد الرئFس

توصلت الرئاسة بثالث طلبات حسب ٕا�اطة اGلس Lلام بقضية طارئة 
  :تعلق اEٔمر �لفرق التاليةجللسة اليوم، وي 

 الفريق احلريك؛ -
 فريق التجمع الوطين لٔ�حرار؛ -
 . فريق الت�الف �شرتايك -

خبصوص اEٔس:ئ] الشفهية والكkابية اليت توصل هبا جملس املس�شار�ن 
  :دج[رب 18ٕاىل ¢اية يوم الثال4ء 

  سؤ�؛ L :18دد اEٔس:ئ] الشفهية -
�س:ئ]؛ L :6دد اEٔس:ئ] الكkابية -ٔ  
�جوبة Eٔ :3جوبة الكkابيةLدد ا -ٔ .  

  .شكرا الس:يد الرئFس

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

 8من النظام اUاzيل، توصلت الرئاسة بـــ  128طبقا ملقkضيات املادة 

  .طلبات ٕا�اطة، ٕاذن اللكمة �لفريق الفJدرايل، تفضل الس:يد الرئFس

        ::::املس�شار الس:يد محمد دعيدLةاملس�شار الس:يد محمد دعيدLةاملس�شار الس:يد محمد دعيدLةاملس�شار الس:يد محمد دعيدLة
  .شكرا الس:يد الرئFس

  الس:يد الوز�ر،
  الس:يدة والسادة املس�شارون،

  الس:يد الرئFس،
ٕا�اطتنا Lلام اليوم يه حول معا�ة الطبقة العام]، هذه إال�اطة اليت 
تزتامن وذ�رى مpٔساوية، ذ�رى اغتيال ٔ��د زعامء الطبقة العام]، املناضل 

شهيد، التقديم والنقايب الفذ، شهيد الطبقة العام] معر بن¯لون، رمح هللا ال 
ك نضالية وما ٔ�ش:به اEٔمس �ليوم، حJث الزالت الطبقة العام] ختوض معار 

  .من ٔ�Yل احلياة الكرمية
ٕان ما يتعرض ٕاليه العامل والعامالت ٕ�قلمي ورزازات من التضييق 
املمهنج Lىل احلر¹ت النقابية واحلقوق �قkصادية و�ج¸عية �لعديد من 

من طرف العديد من املسؤولني احملليني  القطاLات إالنتاجJة واخلدماتية
فعدم ٔ�داء ٔ�جور . مبعية الباطرو� ولوبيات الفساد إالداري واملايل

، واحملاكامت الصورية )AMO3(و) CNSS1( ،)CMR2(ومس:تحقات 
�لمسؤولني النقابيني واملؤامرات اUنÆFة، ٔ�صبحت ممارسات Lادية ومpٔلوفة، 

كومة خبصوص ا�رتام احلقوق مما �كشف زيف الشعارات اليت Çرفعها احل
  .النقابية

ٕان ما يتعرض ٕاليه عامل م[امج بوازار من ضغط وÇرهيب واس:تغالل 
iشع ومkابعات وهضم iEٔسط احلقوق �ج¸عية والنقابية من طرف رشكة 

املفروض فهيا ا�رتام حقوق العامل وصيانة وحامية البÆFة، وصون  "م[امج"
وال�سلط املامرس Lىل اEٔرض وإالÌسان،  �رامة الساكنة بدل التنكJل والقهر

  . ٕانه منوذج صارخ يف اÏهتااكت احلقوق �قkصادية و�ج¸عية
ٕان ما يعرفه القطاع الس:ياÓ من توÇرات �لعديد من املناطق واليت 
اكنت لها انعاكسات سلبية Lىل إالنعاش الس:ياi ÓسÔب اخلرق السافر 

م الصادرة لفائدة العامل والعامالت �لمقkضيات القانونية وLدم تنفJذ اEٔحاك
، 2009يونيو  9من جراء ما تعرضوا ٕاليه من طرد تعسفي وÖرشيد م[ذ 

  .حJث الزالت اEٔحاكم �ربا Lىل ورق
ٕان ما يعFشه العامل الزراعيون �لعديد من الضيعات اليت اس:تفاد مهنا 

احلوز، ال يقل جورا واس:تغالال وهضام �لحقوق -بعضهم يف Úة مراÙش
تضييقا Lىل ممارسة احلق النقايب من جراء الطرد التعسفي �لمسؤولني و 

النقابيني لثÛهيم عن مواÚة �س:تغالل واملطالبة �حلقوق وا�رتام القوانني 
ومتتيع العامل الزراعيني مبا تضمنه هلم املواثيق اUولية والوطنية من حقوق 

  .اج¸عية واقkصادية ونقابية
  ...يد �لمملكة ينص Lىل ٔ�نوٕاذا اكن اUس:تور اجلد

                                                 
1La Caisse Nationale de Sécurité Sociale 
2Caisse Marocaine des Retraites 
3Assurance Maladie Obligatoire 
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        ::::الس:يد رئFس اجللسةالس:يد رئFس اجللسةالس:يد رئFس اجللسةالس:يد رئFس اجللسة
اللكمة �لفريق . اÏهتßى الوقت ،شكرا، شكرا الس:يد املس�شار

  .اUس:توري، هل هناك �لÛس:بة لٕال�اطة؟ ٕاذن اللكمة �لفريق �شرتايك

        ::::املس�شار الس:يد محمد Lلمياملس�شار الس:يد محمد Lلمياملس�شار الس:يد محمد Lلمياملس�شار الس:يد محمد Lلمي
  .iسم هللا الرمحن الرحمي

  .شكرا الس:يد الرئFس
  الس:يد الوز�ر،

  سادة املس�شار�ن احملرتمني،الس:يدة وال 
من النظام اUاzيل، )رشفين ٔ�ن ٔ�تقدم  128يف ٕاطار مقkضيات املادة 

  :�مس الفريق �شرتايك �ٕال�اطة التالية
  الس:يد الرئFس،

، اâي 2011يف الوقت اâي صادق فJه الشعب املغريب Lىل دس:تور 
صفة، جند اليوم عزز مك�س:بات املرٔ�ة املغربية و�رس التوYه حنو ٕاقرار املنا

بعض اEٔصوات الشاذة Çرتفع لÛرش خطا�ت åينة �لمرٔ�ة املغربية ومش:يعة 
�لفkنة يف ٔ�وساط اGمتع.  

فعىل الرمغ من م[ع وزارة اEٔوقاف �Eٔد اLUاة من م[رب اخلطابة، اجته 
هذا اUاعية ٕاىل ر�اب اجلامعة من ٔ�Yل Ìرش دLاواه املثرية �ل¯دل يف 

ني احملتاYني �لتpٔطري العلمي واEٔاكدميي، ولFس ٕاىل ٔ�وساط الش:باب اجلامعي
الشحن اâي يؤدي ٕاىل التطرف و�حنراف، فقد رصح ٔ�zريا يف خطبته 

ٓ �لكية الرشيعة ب p كرث من�يت ملول ٔ�ن معل املرٔ�ة zارج البFت جيعلها تعرف ٔ
  .رئFس، وهو يشء يقول اUاعية ال يعجبه

ر هاته اLUاوى ٕاننا، يف الفريق �شرتايك، Ìس:تغرب وÌس�[ك
والترصحيات ونعتربها خطا� مkطرفا من اخلطورة ٔ�ن ن�ساهل معه ونرتكه 
ين�رش ويتوسع يف ٔ�وساط الش:باب، نقول هذا الõم اليوم وحنن 
Ìس:تحرض ذ�رى اغتيال شهيد� العز�ز معر �ن Yلون، اâي امkدت ٕاليه يد 

لية من ، حJث معلت z 1975الغدر والتطرف يف مöل هذا اليوم من س:نة 
اجله] املتطرفني واملشحونني Lىل تنفJذ معلية �غتيال اليت الزال املد�رون 
مفلتون من يد العداù، والزلنا يف �حتاد �شرتايك نطالب �لكشف عن 

  .لك من خطط ود�ر لهاته اجلرمية الس:ياس:ية الش:نعاء
و�لتايل، فٕاننا حنمل احلكومة، وzاصة الس:يد رئFس احلكومة، اكمل 

ملسؤولية الس:ياس:ية والرتبوية واzEٔالقJة Lىل اس:مترار هذا اخلطاب ا
املتطرف، اâي يتعارض مع توYه بالد� Lىل مس:توى Çكرمي املرٔ�ة ومتكJهنا 

  .من حقوقها �قkصادية و�ج¸عية والس:ياس:ية
ٕاننا، يف الفريق �شرتايك، ندعو احلكومة ٕاىل التحرك العاYل ٕاىل وقف 

اâي اÖسع يف اEٓونة اzEٔرية وامkد ٕاىل ر�اب اجلامعات مöل هذا الÛشاط، 
ومتادى يف Ìرش ٔ�فاكر م�شددة، تدعو ٕاىل Lدم السالم Lىل املرٔ�ة ورضورة 
لزوåا يف البFت، ؤ�ن معلها zارج البFت جيعلها حتت Lدد �بري من 

  .الرؤساء
ٕاننا نثري ان��اه الس:يد رئFس احلكومة ٔ�ن مöل هذه اخلطا�ت املتطرفة 

اليت Öشحن الش:باب �لفكر امل�شدد، وٕان ٔ�ي Öساهل مع هذا اخلطاب يه 
ؤ�حصابه من املتطرفني Eٔس:باب س:ياس:ية وانتþابية Lىل وYه الت�ديد يعد 
جرمية يف حق الوطن åام اكنت النتاجئ �نتþابية اليت س:يجنهيا لك حزب 

  ...مkقارب مع هذا النوع

        ::::الس:يد رئFس اجللسةالس:يد رئFس اجللسةالس:يد رئFس اجللسةالس:يد رئFس اجللسة
مة لفريق اEٔصاù واملعارصة، ٔ�ود ٔ�ن ٔ�رحب ق�ل ٔ�ن ٔ�عطي اللك. شكرا

  .بزنالء اخلريية إالسالمJة �ليوسفJة
  .اللكمة لفريق اEٔصاù واملعارصة، تفضل اليس شكJل شكرا ٕاذا

        ::::املس�شار الس:يد Lابد شكJلاملس�شار الس:يد Lابد شكJلاملس�شار الس:يد Lابد شكJلاملس�شار الس:يد Lابد شكJل
  الس:يدة والسادة املس�شار�ن،

موضوع ٕا�اطتنا اليوم يتعلق بقضية طارئة �لغة اEٔمهية وذات 
ى، هتم الرتاجعات اخلطرية وإالÏزالقات الك�رية اليت اس:تع¯الية قصو 

�صبحت تعرفها الهيئة الوطنية �لمهندسني املعامريني �ملغرب، iسÔب التدبري ٔ
ا�Eٔادي من طرف وزارة إالساكن والتعمري وس:ياسة املدينة مللفات ذات 
بعد ٕاسرتاتيجي، واâي س:تكون � ال حماù نتاجئ وتpٔثريات سلبية Lىل 

 ùنة الهندسة املعامرية ببالد�مزاوå .  
ومن بني ٔ�مه هذه إالÏزالقات والرتاجعات Lىل سJÔل املثال ال احلرص، 

  : نذ�ر
التدzل السافر �لوزارة يف الشؤون اUاzلية لهيئة وطنية م[تخبة  -

 وم[ظمة مبقkىض ظهري رشيف؛
التلكؤ املفضوح لٕالدارة يف اختاذ إالجراءات والتدابري الالزمة ٕالرساء  -

الشفافJة وحتديد املعايري املوضوعية الكفJ] بضامن Çاكفؤ الفرص بني 
 املهندسني املعامريني؛

التpٔخر يف ٕاخراج مرسوم الصفقات العمومJة املتعلق مبشاريع الهندسة  -
 املعامرية ٕاىل �زي الوجود؛

�س:مترار يف اع¸د مسطرة االتفاق املبارش ف� يتعلق مبنح مشاريع  -
 ية والعمرانية؛الهندسة املعامر 

التقاعس عن ٕاخراج النظام اEٔسايس �لمهندسني املعامريني املزاولني  -
�لواكù احلرضية ٕاىل �زي الوجود؛ 

Lدم Ìرش Yدول الهيئة الوطنية �لمهندسني املعامريني �جلريدة الرمسية  -
  .س:نوات 7بعد مرور ٔ�كرث من 
  الس:يد الرئFس،

اقع تدبري احلكومة لهذا ٕاننا نتpٔسف اليوم ٔ�شد ما �كون اEٔسف Lىل و 
القطاع اâي )س�[د ٕاىل رؤية ٔ�و ٕاسرتاتيجية واحضة متكن املسؤول عنه من 

  .ٕادراك وفهم واقعي
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فعىل ٕا�ر تعبري الهيئة الوطنية �لمهندسني املعامريني عن احk¯اÚا القوي 
 ùعضائه الس:تقا�Lىل ما �ٓلت ٕاليه اEٔمور، وهتديد جملسها الوطين بتقدمي ٔ

نا يف فريق اEٔصاù واملعارصة ندعو احلكومة من zالل هذا جامعية، فٕان 
املنرب ٕاىل ٔ�ن تتحمل اكفة مسؤوليهتا وٕاىل ٔ�ن تتدzل iشلك مس:تع¯ل 
لوقف عبث وزارة إالساكن والتعمري وس:ياسة املدينة وتصحيح 

  .�خkالالت وتقومي �عوYاYات
قعية لاكفة كام ندعوها ٕاىل العمل جبدية ومسؤولية Lىل ٕاجياد احللول الوا

املشالك وإال�راهات املرتبطة هبذا القطاع، بدل �رÇاكن ٕاىل مقار�هتا 
البئFسة املمتث] يف �Ïزواء يف خطاب النوا¹ وغض الطرف عن املشالك 

  .احلقJقJة
  .شكرا الس:يد الرئFس

        ::::الس:يد رئFس اجللسةالس:يد رئFس اجللسةالس:يد رئFس اجللسةالس:يد رئFس اجللسة
 �¹ ٕاذن اللكمة �لفريق �س:تقاليل، تفضل الس:يد املس�شار،. شكرا

  .ليس عزايبا

        ::::املس�شار الس:يد عبد العز�ز عزايباملس�شار الس:يد عبد العز�ز عزايباملس�شار الس:يد عبد العز�ز عزايباملس�شار الس:يد عبد العز�ز عزايب
  .iسم هللا الرمحن الرحمي
  الس:يد الرئFس احملرتم،

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

من النظام اUاzيل Gلس:نا املوقر، )رشفين �مس  128طبقا �لامدة 
هتم ما يعرف  الفريق �س:تقاليل ٔ�ن ٔ�حJط اGلس Lلام بقضية طارئة،

بتصنيف املناطق �لÛس:بة Eٔطر الوظيفة العمومJة خبصوص التعويضات Lىل 
  .إالقامة

ٕان مجموLة من ٔ�طر الوظيفة العمومJة املترضرة من zالل املرسوم رمق 
ماي  20املوافق لــ  1432جامدى الثانية  16الصادر يف  2.11.206

ث م[اطق YEٔل م[ح ، واملتعلق برتتFب العامالت واEٔقالمي يف ثال2011
  .التعويض Lىل إالقامة

ولتوضيح اEٔمر، امسحوا يل، الس:يد الرئFس احملرتم، ٔ�ن نقدم منوذYا 
، ومع ذ� مت "ب"حJا من ٕاقلمي �زة اليت تصنف من مضن املنطقة 

، ٕاال ٔ�ن وYه الغرابة هو �ون هذا "�ٔ "اس:ت�[اء جامLة ٔ�Yد�ر لرتتFب املنطقة 
 ٔ�، حJث امجلاعتان معا "بورد"خرى يه جامLة �س:ت�[اء مل )شمل جامLة 

يÛمتيان لنفس املنطقة إالدارية ويه قJادة ٔ�Yد�ر، وبذ� Çكون نفس اEٔطر 

ويف نفس الوظيفة ويف نفس اUا�رة الرتابية، جزء )س:تفJد من حق 
  .هو �س:ت�[اء، واجلزء اEٓخر ال )س:تفJد من احلق" �ٔ "التصنيف يف م[طقة 

ملوضوع موضوLا �ٓخر يتعلق �لتوظيفات اليت كام نثري ٕاىل Yانب هذا ا
متت GموLة من ٔ�طر التكو�ن التpٔهييل، ومل يتوصلوا حلد اEٓن بpٔجورمه، 
اليشء اâي جيعلنا يف الفريق �س:تقاليل نوYه طلبنا امللح و�س:تع¯ايل 

�لس:يد الوز�ر امللكف �لوظيفة العمومJة وحتديث إالدارة ٕالنصاف ٔ�طرها 
ومتتيعهم بنفس التصنيف ونفس احلقوق ٕاسوة جبامLة ، "بورد"جبامLة 

  .ومبفعول يعمتد يف Öسوية الوضعية بpٔ�ر رجعي "ٔ�Yد�ر"
ونpٔمل ٔ�ن Çكون �س:ت¯ابة لهذا الطلب فرصة لتصحيح لك اEٔوضاع 
املامث] يف لك من املناطق اليت �ددها املرسوم املشار ٕاليه، كام نوYه نفس 

لس:يد اخلازن العام لٕالفراج عن ٔ�جور الطلب ٕاىل الس:يد وز�ر املالية وا
موظفي التكو�ن التpٔهييل يف ٔ�رسع اYٓEال، وا�âن مل يتقاضوا مس:تحقاهتم 

�شهر، مما عرضهم وذوهيم ٕاىل املعا�ة القاس:ية Yدا 8اEٔجرية م[ذ ٔ.  
  .وشكرا الس:يد الرئFس

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

ئ] الشفهية املدرYة يف Yدول ٔ�عامل هذه Ìرشع اEٓن يف معاجلة اEٔس: 
سؤ�، موزLة Lىل قطاLات اUاzلية، اEٔوقاف،  21اجللسة وLددها 

  .املالية، السكىن، الفال�ة، الطاقة واملعادن، العالقات مع الربملان
Ìس:هتل Yدول ٔ�عاملنا �Eٔس:ئ] املوÚة ٕاىل الس:يد وز�ر اUاzلية، 

اللكمة �Eٔد . احلرضي �ملدن الكربىوالسؤال اEٔول حول ٕاشاكلية النقل 
  .السادة املس�شار�ن من التجمع الوطين لٔ�حرار، تفضل الس:يد املس�شار

        ::::املس�شار الس:يد حلبFب لعلجاملس�شار الس:يد حلبFب لعلجاملس�شار الس:يد حلبFب لعلجاملس�شار الس:يد حلبFب لعلج
  .iسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Lىل ٔ�رشف املرسلني

  الس:يد الرئFس،
  السادة الوزراء،

  السادة املس�شارون،
قت هن% ٔ�نفس:نا وحنن مرسور�ن بتدشني موضوع السؤال يpٔيت يف و 

الرتاموي الثاين Lىل الصعيد الوطين مبدينة اUار البيضاء، هذا إالجناز اâي 
ùو(�  .حظي بتدبري مفوض اكخkيار 

�قول، الس:يد الوز�ر، اليوم و�لتواصل مع املواطنني، ما يه التدابري ٔ
ه اخلدمات يف اليت اختذمتوها من ٔ�Yل حامية املواطن و�س:تفادة من هذ

  ظل حامية مك�س:بات املواطنني؟
  .وشكرا الس:يد الوز�ر

        ::::الس:يد رئFس اجللسةالس:يد رئFس اجللسةالس:يد رئFس اجللسةالس:يد رئFس اجللسة
  .اللكمة لمك الس:يد الوز�ر، تفضلوا. شكرا الس:يد املس�شار

        ::::الس:يد احمند العنرص، وز�ر اUاzليةالس:يد احمند العنرص، وز�ر اUاzليةالس:يد احمند العنرص، وز�ر اUاzليةالس:يد احمند العنرص، وز�ر اUاzلية
  .شكرا الس:يد الرئFس

  الس:يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
لسؤال اâي طرح هو يتعلق ٕ�شاكلية الس:يد املس�شار احملرتم، فعال ا

ؤ�ريد يف البداية ٔ�ن ٔ�ذ�ر ٔ�ن اخkيار . النقل احلرضي �ملدن الكربى وتدبريه
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�سلوب تدبري املرافق العمومJة سواء اكنت مkعلقة �لنقل ٔ�و مبرافق ٔ�خرى، ٔ
يبقى من مضن اخkصاصات امجلاLات احمللية اليت ختتار ٔ�سلوب التدبري اâي 

  . �روقها
من التذكري ٔ�ن النقل احلرضي عرف  البدبة �لنقل احلرضي، و�لÛس: 

zالل الس:نوات اzEٔرية Lدة مشالك، حبيث ٔ�ن الوضعية املالية �لواكالت مل 
متكهنا من وضع ٔ�سطول اكيف ملسا�رة وترية Çزايد الساكنة، نظرا ,منو Lدد من 
املدن الكربى، وكذ� حىت جتربة رشاكت اخلواص �لنقل عرفت يه 

  .بعض �خkالالت يف تدبري اخلطوط املو�وù ٕا,هيااEٔخرى 
ويف غياب ٕاLا�ت مkتالية وم[تظمة �لجامLات احمللية لفائدة الفاLلني 

ال ٔ�معم، Eٔن �خkالف واحض، وYاءت .. بقطاع النقل، فهناك �لطبع
اخkيار ما )سمى �لتدبري املفوض ٕ�يعاز وبدمع �بري من وزارة اUاzلية، 

 200ندوق موا�بة النقل احلرضي اâي خصص � حبيث ٔ�ن هناك ص 
مليون درمه س:نو¹، وهناك ٕاLا�ت م�ارشة مöل اليت ٔ�عطيت zالل هذه 
الس:نة ملديÛيت الر�ط واUار البيضاء يف ٕاطار الربتو�والت املوقعة ل�سهيل 

  .مpٔمور�هتا
حسب املدن Eٔن لك .. ؤ�ريد كذ� ٔ�ن ٔ�قول ٔ�ن اEٓن حنن بصدد

وصية د¹لها، هناك مدن اليت تفكر يف وسائل ٔ�خرى، مدينة عندها اخلص
مöال ٔ�اكد�ر ومراÙش تفكران يف اس:تعامل ما )سمى �خلطوط ذات اجلدوى 
العالية ٔ�ي �افالت �ميكن لها �zذ Lدد �بري من الرا�بني، ولكن خصها 

  .وا�د املمر zاص هبا، واEٓن هذا يعين كنجربوه
ل هاذ التدبري Eٔن كنوYدو ٔ�ن مث هناك ٕاLادة النظر حىت يف الشلك د¹

هذا التدبري املفوض �يþلق مشالك حىت هو Eٔن �س�2ر �يتþلط لنا مع 
�س:تغالل، وهناك جتربة يف الر�ط اEٓن مبجموLة من امجلاLات، ما )سمى 
امجلاLات اGاورة �لر�ط وتقوم �الس�2ر، وهناك رشكة يفوض لها ٕادماج 

Ç كون املنظومة وا�دة وم[ظمةالطراموي مع احلافالت حىت.  
  .وشكرا

  :الس:يد رئFس اجللسةالس:يد رئFس اجللسةالس:يد رئFس اجللسةالس:يد رئFس اجللسة
  .اللكمة لمك، الس:يد املس�شار، يف ٕاطار التعقJب. شكرا الس:يد الوز�ر

        ::::املس�شار الس:يد حلبFب العلجاملس�شار الس:يد حلبFب العلجاملس�شار الس:يد حلبFب العلجاملس�شار الس:يد حلبFب العلج
  .شكرا الس:يد الرئFس

هو التدبري املفوض تعطيه امجلاLات فعال، ولكن كام قلمت، الس:يد 
Uنه هناك دمع من وزارة ا�اzلية، وحنن نعرف ٔ�ن هذا القطاع الوز�ر، ٔ

يعرف مشالك �برية، وحزبنا يف هذا إالطار قام بتعديل zالل مزيانية 
، س:يقوم بتعديل ٕالدzال ٔ�و ٕا�داث صندوق Uمع النقل احلرضي 2013

  .يف املدن الكربى
�قول، الس:يد الوز�ر اليوم، اح[ا¹ كÛشوفو ٔ�نه املنظر د¹ل التدبري ٔ

فة، ابغينا Ïكونو اس��اقJني يف ما خيص الطراموي، املفوض يف قطاLات خمتل

zاصة ٔ�نه يعرف يف املدن الكربى يف البالد، ويه الر�ط واUار البيضاء 
مليون د¹ل  8ٔ�و  7اليت ما بFهنام تقريبا اك�ن وا�د العدد د¹ل الساكن د¹ل 

  .الساكن
  الس:يد الوز�ر،

ي اzUل د¹ل ابغينا ٔ�نه Çكون الكJفJة د¹ل Öسويق اEٔسعار Çراع
املواطن املغريب، اليوم هل سعر الطراموي �Uار البيضاء والر�ط هل 

متنح " RAMED4"�راعي دzل الضعيف؟ هل ال نفكر ٔ�ن بطاقة 
  لصاحهبا ٔ�سعار ممتزية �لÛس:بة ل�ٓخر�ن؟

الس:يد الوز�ر، كذ� تطو�ر الش:بكة Lرب املس:تق�ل �ش Ìشوفوه يف 
رة لهذه املدن، �يفاش يمت فهيا التعمري وÏكونو ٕاطار التعمري د¹ل املدن اGاو 

اس��اقJني يف إالجنازات، Eٔنه ٕا�داث الطراموي يف اUار البيضاء يف بعض 
اEٔحJان كنا مضطر�ن ٔ�و اكنوا مضطر�ن ٔ�حصاب اEٔشغال ٔ�نه )ش:تغلوا 
جبانب املنازل ٔ�ن مير الطراموي جبانب املنازل، وهذا رمبا ما حيدث مشالك 

  .وحوادث
�كرب هاجس عند� هو احلفاظ Lىل هذه اجلوهرة اليت حصلنا كذ� ٔ

Lلهيا بفضل �س�2رات واGهودات الك�رية، Lرب اEٔمن وLرب اخلدمة اليت 
  .يطلهبا املواطن

        ::::الس:يد رئFس اجللسةالس:يد رئFس اجللسةالس:يد رئFس اجللسةالس:يد رئFس اجللسة
اللكمة لمك، الس:يد الوز�ر، يف ٕاطار الرد Lىل . شكرا الس:يد املس�شار

ليمك، الس:يد املس�شار، الس:يد من فضلمك إالنصات هللا خي .. التعقJب
  .الوز�ر

        ::::الس:يد وز�ر اUاzليةالس:يد وز�ر اUاzليةالس:يد وز�ر اUاzليةالس:يد وز�ر اUاzلية
  .شكرا الس:يد الرئFس

  .شكرا الس:يد املس�شار
�� �يظهر يل هاذ العملية د¹ل النقل احلرضي، مبا هو معروف اEٓن من ٔ
�افالت وطراموي يف بعض املدن، و¢دا كام قلت Çكون وسائل ٔ�خرى 

ن بعد ميكن كذ� قضية خمتلفة يف مدن ٔ�خرى، ورمبا يف مر�] م
الس:يارات، س:يارات النقل داzل املدينة ولكن اEٓن نبقاو ف� يتعلق 
�حلافالت والرتاموي، ٔ�ن اEٓن التفكري وهو ٔ�وال ٕادماج هذه املنظومة لكها، 
�ش ميكن إالÌسان يعين ملا كFرشي ورقة د¹ل الطوبFس وال د¹ل 

ر، ما يبقاش ال هذا فعال يدوز من وا�د ل�ٓخ الرتامواي، �ميكن �
  .Çراموي، هنا Ïزل الطوبFس، ٕاىل ¢ري ذ�

�ما يعين املسùٔp املتعلقة �لقدرة الرشائية و�Eٔسعار، راه خصنا Ïكونو ٔ
نفصلو هاذ جوج د¹ل اEٔمور، اك�ن ما هو اس�2ر ملكف لهذه الرتاموي، 

هناك  كتعرفوا ٔ�نه ملكف واحلاف] ملكفة وهاذ الوسائل اجلديدة ملكفة، يعين
املس�مثر، سواء اكنت اUوù، سواء اكن قطاع  هاس�2ر البد ٔ�نه )سرتجعو 

                                                 
4Régime d'Assistance Médicale 
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  . zاص، سواء اكنت رشكة مشرتكة
اEٓن كتبقى املسائل �ج¸عية، ٕاىل كنا ابغينا نعاجلوها، ما خصنايش 

راه اخللط يف �س:تغالل و�ج¸عي هو ا�يل �يوصلنا لهاذ اEٔمور، .. تعاجل
اس:تغل �ش ميكن  يع احلاالت ملا املس:تغل ا�يل كنقولو �وهذا جربناه يف مج 

� حتافظ Lىل اجلودة ولكن يف نفس الوقت يعين مق �لعمل �ج¸عي، 
  .هذا ما �ميكÛشاي

فٕاذن هاذي مسùٔp ميكن لنا ندرسوها Yانبا، ٕاىل اكنت اUوù ك�شوف 
ا ٔ�هنم بpٔن اك�ن فÆات حبال الطلبة، حبال الناس املعوز�ن ا�يل �يحتاجو 

يتعاونوا، راه zاص تعاوهنم ولكن مول �س�2ر و�س:تغالل �يخص 
  . يكون كذ� حناس:بوه Lىل ما يقوم به� 

  .وشكرا

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

اللكمة �Eٔد السادة . السؤال الثاين موضوLه املراكز اجلهوية لالس�2ر
  .املس�شار املس�شار�ن من الفريق احلريك، تفضل الس:يد

        ::::املس�شار الس:يد حيفظه �املس�شار الس:يد حيفظه �املس�شار الس:يد حيفظه �املس�شار الس:يد حيفظه �منمنمنمنباركباركباركبارك
  .iسم هللا الرمحن الرحمي

  .شكرا الس:يد الرئFس احملرتم
  السادة الوزراء احملرتمني،

  الس:يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
س:نوات،  10لقد مر Lىل ٕا�داث املراكز اجلهوية لالس�2ر ما يقارب 

قkصادي �لبالد، وÖشجيع واليت ٔ�لكت ٕا,هيا åمة حتديث القطاع �
�س�2ر Lىل الصعيد الوطين واجلهوي، جتس:يدا �لرساù التوجهيية 

  . لصاحب اجلالù امل< محمد السادس نرصه هللا ؤ�يده
ويف هذا الس:ياق، ٔ�ريد لهذه املراكز ٔ�ن Çكون ٕاطارا �لتدبري الالمركزي 

ا اململكة لالس�2رات و�لقة يف مسلسل إالصال�ات الهيلكية اليت تعرفه
  . املغربية

�لمملكة �رؤية  16وقد مت تعممي املراكز اجلهوية لالس�2ر �جلهات 
هتدف ٕاىل تنويع جماالت �س�2ر �لك Úة تبعا لتنوع املنتوج �قkصادي 

  .واملؤهالت الÔرشية اخلاصة �لك Úة
وبعد مرور عقد Lىل ٕا�داAا، يطرح سؤال تقJمي ٔ�داهئا ونتاجئها لقJاس 

جناLة ومردودية هذه املراكز ومعرفة حصي] م[جزاهتا، وذ� جتس:يدا  مدى
لثقافة النتاجئ، وÖسجيال لنقطة التوقف بغية التفكري وا,متحيص يف هذا 

  .املرشوع الطموح
لهذا، Ìسائلمك، الس:يد الوز�ر احملرتم، حول تقJميمك لتجربة هذه املراكز 

راكز املس:تق�لية ٔ�مام تداعيات وما يه ٕاسرتاتيجية هذه امل. اجلهوية لالس�2ر
اEٔزمة �قkصادية العاملية يف ظل س:ياسة اEٔقطاب �قkصادية اجلهوية 

  املÛشودة؟ 
  .وشكرا �لس:يد الرئFس احملرتم

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

        ::::الس:يد وز�ر اUاzليةالس:يد وز�ر اUاzليةالس:يد وز�ر اUاzليةالس:يد وز�ر اUاzلية
  .شكرا الس:يد الرئFس

  رون احملرتمون،الس:يدات والسادة املس�شا
  الس:يد املس�شار احملرتم،

 2002البد ق�ل لك يشء ٔ�ن ٔ�ذ�ر بpٔن الرساù امللكJة السامJة يف ينا�ر 
ملا حتدثت عن ٕاÌشاء هذه املراكز، ٔ�عطهتم جوج د¹ل املهام، املهمة اEٔوىل 
ويه Öسهيل ٕاÌشاء املقاوالت و�ٓنذاك تتذ�رون بpٔنه اكن وا�د العدد د¹ل 

رشاكت الصغرى ا�يل ما تيعرفوشاي حىت عند من ميش:يو الش:باب ود¹ل ال 
 .و�يفاش ميكن هلم ٔ�هنم ميكن هلم �كونوا هذه الرشاكت، هذه املهمة اEٔوىل

املهمة الثانية اكنت كذ� ل�شجيع وحتفزي وتÔس:يط املساطر ف� يتعلق 
�الس�2رات ا�يل تيقوموا هبا Lدد د¹ل اخلواص وحىت يعين املعنويني داzل 

  .هاتاجل 
وميكن يل نقول بpٔن بصفة مجم]، بصفة Lامة، ٔ�ن هذه املراكز حققت 
نتاجئ ٕاجيابية، وهناك بعض املؤرشات يعين تتدوي Lىل نفسها، مöال ٕاىل 

جند ٔ�ن  2011مع  2003اzذينا ما يتعلق Ì�ٕشاء املقاوالت، فٕاذا قار� 
ـــ ، بلغت ل8700يه  2003العدد د¹ل املقاوالت ا�يل اكنت ٔ�ÌشBت يف 

 7، ؤ�ن اكنت هناك �لطبع المكية لكها zالل هاذ 2011ٔ�لف يف س:نة  23
  .مقاوù 168س:نوات يه  8س:نوات ٔ�و 
تقريبا،  2900ٕالــى  2300املشاريع ا�يل داز من  تطور Lددوكذ� 

مليار، ٕاذن يف هذا امليدان يف الشطر  147مليار ٕاىل  �46س�2ر مر من 
تقدم وخصوصا ٔ�ن املدة د¹ل ٕاÌشاء رشكة  اEٔول ميكن لنا نقولو بpٔن هناك

Ïزل من شهر�ن ٕاىل شهر�ن ونصف ا�يل اك�ن �يتطلهبا ٕاىل معدل د¹ل اليوم 
ساLة، ٔ�� �رايس ماتيقkوشاي، وطلبت اEٔرقام مركز  72ٔ�¹م، د¹ل  3د¹ل 

�¹م، هذا هو  10مبركز، فهناك من يÛيشء املقاوù يف يوم ومن يÛش:هئا يف ٔ
  .3، فاملعدل هو )Le minimum et le maximum(يعين 

 6ٕاذن ف� يتعلق �الس�2ر، كذ� هناك جمهود ؤ�حسن دليل هو ٔ�ن 
، لكن ف� يتعلق )ISO 2008(د¹ل املراكز حصلت Lىل املواصفات 

�الس�2ر البد ٔ�ن نعرتف ٔ�ن املركز اجلهوي ما عندويش التحمك يف مجيع 
رخصة د¹ل اEٔرض، مول الرخصة اUواليب Eٔن هناك Lدة ٕادارات، مول ال

التق[ية، ٕاىل ¢ري ذ�، فهذا جيعل ٔ�ننا نفكر اEٓن وهناك تفكري وتقJمي، نفكر 
�يف ٕاعطاء قدرة وٕاماكنيات لهذا املركز ٔ�نه يتحمك يف �س�2ر اجلهوي، 
خصوصا يف املس:تق�ل مع اجلهة املوسعة Eٔنه هو ا�يل ¢ادي �كون �ٓلية د¹ل 

  . التطو�ر د¹لها
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  .راوشك

        ::::الس:يد رئFس اجللسةالس:يد رئFس اجللسةالس:يد رئFس اجللسةالس:يد رئFس اجللسة
  .هناك تعقJب؟ تفضل الس:يد املس�شار. شكرا الس:يد الوز�ر

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

  شكرا السادة الوزراء،
  السادة املس�شار�ن،

فعال، الس:يد الوز�ر، اخلالصة د¹ل الõم د�¹ هو ٔ�ن مس:تق�ال 
فعال، خصوصا ٔ�ننا نعمل مجيعا zاص �كون هاذ املراكز عندمه وا�د اUور 

بpٔن �اليا بpٔن اك�ن مجموLة د¹ل املس�مثر�ن ومجموLة د¹ل املشاريع، سواء 
الصغرى ٔ�و املتوسطة ٔ�و الكربى، ا�يل مايش رضوري ٔ�هنا متر من مراكز 
�س�2ر، وLارفني بpٔن اUور اâي يقوم به مراكز �س�2ر هو رمبا 

همة د¹ل الكkابة، ما ت�شوفوش، الس:يد إالحصاء وبعض اEٔحJان تيقوم مب 
الوز�ر، بpٔن �ان الوقت �ش ميكن ٔ�ننا تعطى فعال هذه املراكز وا�د اUور 

سواء عن zلق الش:باك الوحJد وÇكون ٕالزامJة ف�  ؟فعال ودور رئFيس
خيص املشاريع ا�يل تتكون مشاريع åمة ٔ�و zلق بعض املقاوالت ٔ�ن Çكون 

هذه املراكز Lىل ٔ�ساس ٔ�نه Çكون اUور عندها دور ٕالزامJة د¹ل املرور من 
فعال وم[تج، ٔ�و ٔ�هنا Çكون تقدم بعض املساLدات سواء عن طريق 
اUراسات ٔ�و �س:ت¯ابة لبعض املشالك، خصوصا الرشاكت ا�يل عندها 
بعض املشالك سواء عن طريق البنوك ٔ�و عن طريق بعض إالدارات ٔ�و 

هذه املراكز عندها دور ٕالزايم  حىت Lىل مس:توى ٔ�ننا نفكرو ٔ�نه Çكون
وواجب املرور م[ه �ش ميكن ٔ�ننا حنققو نعطيوها دور فعال ودور ٔ�حسن 

  . مما هو Lليه
 .وشكرا

        ::::الس:يد رئFس اجللسةالس:يد رئFس اجللسةالس:يد رئFس اجللسةالس:يد رئFس اجللسة
  .اللكمة لمك الس:يد الوز�ر. شكرا الس:يد املس�شار

        ::::الس:يد وز�ر اUاzليةالس:يد وز�ر اUاzليةالس:يد وز�ر اUاzليةالس:يد وز�ر اUاzلية
  .شكرا الس:يد الرئFس

 Jىل تعقL بمكشكرا الس:يد املس�شار احملرتم .  
يف احلقJقة ٔ�ن عندما يتعلق اEٔمر �الس�2ر، يعين يف هاذ احلزي الزمين 
ما ميك[اش نعطيو لك ما هو تيقوموا به هذه املراكز، Eٔن ٕاضافة ٕاىل ما 
يتعلق �الس�2ر، هناك ٔ�عامل اليوم ٕاىل دzلنا Lىل موقع د¹ل ٔ�ي مركز 

ؤهالت اجلهة، تنوYدو ٔ�ن هناك التعريف �جلهة، ٔ�ن هناك التعريف مب
�لو4ئق اليت جيب Lىل املس�مثر ٔ�ن حيرضها، كنوYدو ٔ�ن املس�مثر�ن ٕاىل 

مليون درمه م�دئيا تيخصو يمت يف اجلهة، ما  200اكن اس�2ر ٔ�قل من 
مليون درمه راه هذاك املركز وذيك ا�لجنة  200يطلعشاي، وٕاىل تعدى 

عها مع اUوù ا�يل اجلهوية يه ا�يل تتحرض ذيك االتفاقJة ا�يل ¢ادي يوق 
  . كتعطيه امkيازات

ولكن املشلك احلقJقي، وÏكونو رصاح يÛ[ا ٔ�نه اليوم مرتبط كذ� 
�لالمتركز د¹ل القرار إالداري، ٕاىل ما اكيÛشاي وا�د الالمتركز، ٕاىل ما 
اكنوش الفاLلني يف اجلهة عندمه القرار يف اEٔرض، يف إالLانة، يف كذا، هاذ 

  .�ن ولكن لن جيدي يشءالش:باك الوحJد راه اك
ولهذا ٔ�� Çلكمت Lىل املس:تق�ل ملا قلت بpٔن اك�ن التفكري اEٓن ٔ�وال يف 
حتسني هذه اEٓليات، يف مسا�رة تÔس:يط املساطر، يف ٕاعطاء اخkصاصات 

�خرى، يف تقويةٔ ..  
ولكن يبقى Eٔن خصو �كون هو ¢دا اùٓE الفاL] د¹ل اجلهة اجلديدة 

 اجلهات �ش �كون Yلب �س�2ر، ما �ش Çكون التنافس:ية ما بني
ابغيÛشاي يبقى ¢ري ش:باك حىت ا�يل Yا عندو وكذا، يويل �ùٓ ا�يل ميكن لها 
فعال تدافع Lىل اجلهة وLىل �س�2ر د¹ل اجلهة، ٕامنا هذا مرتبط �جلهة 
واخkصاصات اجلهة، ومرتبط كذ�، وحنن Ìش:تغل Lىل هذا، بالمتركز Lدد 

يبقاوشاي الناس تيعاينوا حىت جيي اجلواب من  من القرارات حىت ما
  . الر�ط ٔ�و Çميش:يو يوضعوا امللفات د¹هلم يف ٔ�ما�ن ٔ�خرى

  .وشكرا

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

السؤال الثالث املوYه كذ� ٕاىل الس:يد وز�ر اUاzلية موضوLه 
�Eٔد السادة  اللكمة. الرشكة �س:بانية حلراسة الس:يارات �Uار البيضاء

  .املس�شار�ن من الفريق الفJدرايل، تفضل الس:يد املس�شار

        ::::املس�شار الس:يد العريب �Ôاملس�شار الس:يد العريب �Ôاملس�شار الس:يد العريب �Ôاملس�شار الس:يد العريب �Ôيشيشيشيش
  .شكرا الس:يد الرئFس
  الس:يدان الوز�ران،

  اEٔخت املس�شارة، ٕاخواين املس�شار�ن،
تعرف س:ياسة التدبري املفوض فشال ذريعا يف العديد من املرافق 

ق، يندرج مرفق حراسة الس:يارات ويف هذا الس:يا. والعديد من املدن
�Uار البيضاء اâي يعرف جتاوزات من طرف رشكة الصابو إالس:بانية 
امللكفة هبذا املرفق، واليت ال تؤدي لك املس:تحقات الواج�ة Gلس املدينة 

) Des parkings(اâي بدوره مل يتحمل مسؤوليته يف توفري مرائب 
  .ه املدينة �قkصادية الهامةلتخفJف الضغط Lىل السري واجلوالن هبات

لقد مت الت�ايل Lىل اGلس وLىل القانون من zالل اس:تغالل ما يناهز 
مما مت االتفاق Lليه يف ظل ٔ�وضاع اقkصادية واج¸عية مرتدية وهشة  50%

�لسواد اEٔعظم من املغاربة .  
Ì ،�âسائلمك، الس:يد الوز�ر، عن إالجراءات الواجب اختاذها جلعل 

ته �خkالالت، خصوصا ؤ�ن الر�ط العامصة إالدارية تعترب منوذYا �د لها
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  . صارzا لفشل التدبري املفوض
  .وشكرا

        ::::الس:يد رئFس اجللسةالس:يد رئFس اجللسةالس:يد رئFس اجللسةالس:يد رئFس اجللسة
  .اللكمة لمك الس:يد الوز�ر. شكرا الس:يد املس�شار

        ::::الس:يد وز�ر اUاzليةالس:يد وز�ر اUاzليةالس:يد وز�ر اUاzليةالس:يد وز�ر اUاzلية
  الس:يد الرئFس،

  الس:يدات والسادة املس�شار�ن،
  الس:يد املس�شار،

�ن ف� يتعلق هباذ املسùٔp د¹ل اس:تغالل مواقف  ابغيت نذ�ر كذ�ٔ
الس:يارات ٔ�نه امجلاLة د¹ل اUار البيضاء كذ� مبحض ٕارادهتا اخkارت ٔ�هنا 
تعطي امkياز لرشكة، ميكن Çكون ٔ�ي رشكة، ولكن يه اEٓن رشكة ٕاس:بانية 
�ش ميكن لها فعال حتيض ذوك اEٔما�ن وÖس:تþلص، والعقدة واحضة، فهيا 

 4مرا�ل، لك  3نو¹ للك موقف س:يارة، ويؤدى Lىل درمه س:  1300
�شهر يؤدىٔ. 

موقف �لس:يارات، هذاك هو  10.000العقدة كذ� ٔ�عطت يف البداية 
احلساب ا�يل اكن، Lىل ٔ�ساس بطبيعة احلال ٔ�ن ممكن Çكون هناك ز¹دات 

  .فوق هذا العدد ٕاىل اكن ٔ�ما�ن ٔ�خرى ٔ�و �نت
  �يف يمت �س:تþالص؟

اليت تتقول بpٔن اك�ن واكù د¹ل امجلاLة حملفني ا�يل هناك العقدة كذ� 
 10.000ترياق�وا هاذ اEٔما�ن، احشال د¹ل اEٔما�ن ا�يل عند�، Eٔن تنقولو 

، )Les parcmètres(د¹ل  10.000ولكن ممكن ٔ�ن ما ÇكوÌيش م[صبة 
Lىل ٔ�ساس هذا احلساب تيقوم القابض د¹ل امجلاLة �س:تþالص هذه 

  .اUيون
، وهو ٔ�ن اEٔرقام املضبوطة ويه ٔ�هنا 2010ا�يل عندي م[ذ اEٔرقام 

موقف ا�يل  8900، 10.000تقريبا، يعين ما وصالÖش لــ  8900اكنت 
�شهر تيpٔديو، وعندي هنا اEٔرقام لكها ٕاىل  4ٔ�ديت واج�اهتا �نتظام، لك ٔ

  . كذ� 2012¢اية بطبيعة احلال 
 z2011رية د¹ل ٔ�شهر اEٔ  4ما وقع، هناك اخنفاض فعال الحظناه يف 

ونالحظه كذ� اليوم، Eٔن اEٔشغال د¹ل الطراموي يعين حرمت وا�د 
�شهر اك�ن  4العدد د¹ل املواقع ا�يل ميكن ما بقاÖش صاحلة، ولكن لك ٔ
  .���ساب د¹ل هاذ اEٔما�ن ا�يل Lىل ٔ�ساسها تFمت هذا اEٔداء

عطهيش ، هاذ اليش ما تت%50اEٓن تتقولوا يل بpٔن اك�ن جتاوز د¹ل 
ء د¹ل امجلاLات ا�يل Çميش:يو حيس:بوا هاذ اليش، وما  اEٔرقام وال ال̂و
ميكÛش لو يتخبع، Eٔن هاذو ٔ�ما�ن راه اح[ا تنعملو فهيم اEٓالت د¹ل 
�س:تþالص، فامجلاLة احلرضية تتقول بpٔن ت�س:تþلص إالماكنيات د¹لها 

�شهر واEٔرقام موجودة 4لك ٔ.  
  .وشكرا

        ::::الس:يد رئFس اجللسةالس:يد رئFس اجللسةالس:يد رئFس اجللسةالس:يد رئFس اجللسة
  .هناك تعقJب؟ تفضل اليس عبد املا�. راشك

        ::::املس�شار الس:يد عبد املااملس�شار الس:يد عبد املااملس�شار الس:يد عبد املااملس�شار الس:يد عبد املا���� ٔ�فر¹ط ٔ�فر¹ط ٔ�فر¹ط ٔ�فر¹ط
  .شكرا الس:يد الرئFس

�عتقد بpٔن هناك الشق الس:يايس املتعلق مبسùٔp التدبري املفوض، واâي ٔ
�ٓن اEٔوان ملراجعة هاته املسùٔp ملا اكن لها من �4ٓر اكرثية Lىل جJوب 

  .راسة والنظافة، ٕاىل ¢ري ذ�، رشكة احلLydec: املواطنني، منوذج
�قول لمك ؤ�ؤكد لمك ٔ�ن هناك نوع من النصب ٔ ��لكن، الس:يد الوز�ر، ٔ
و�حkيال، االتفاقJة املوقعة مع جملس املدينة فهيا اس:تغالل ما يناهز 

موقف س:يارة، وقد مت Çكو�ن جلنة مكونة من بعض ٔ�عضاء جملس  8000
مسؤولني عن الرشكة املدينة وجملس مقاطعة س:يدي بليوط وحبضور 

�س:بانية، رشكة الصابو، اصطلح iرشكة الصابو ملا يعانيه املواطنون مع 
  .هاذ الصابو، وهذا سؤال �ٓخر س:نطر�ه Lليمك يف ا,هناية

موقع، بل هناك حتايل، حبيث  12.000تFس:تغلوا  �â8000، بدل 
�نه يمت صبا¢ة بعض اEٔما�ن ا�يل ممنوع فهيا الوقوف ٔ)les virages(،  بعض

املرات بعض اEٔرصفة ا�يل مصبو¢ة �Eٔصفر �يصبغوها هام �Eٔسود ويبداو 
، وهناك حمرض معاينة، نلمتس 12.000كFس:تغلوا  8000)س:تغلوها، بدل 

  .م[مك ٔ�ن تتpٔكدوا من هذه املعطيات اليت نقولها لمك
وبpٔي حق يمت اس:تعامل هاذ الصابو؟ هناك ٔ�حاكم قضائية ٔ�كدت Lىل 

رية يه اليت لها فقط احلق، ولFس هلم احلق، هذا نوع من ٔ�ن الرشطة إالدا
�عتقال التحمكي �لس:يارة ولصاحهبا ٔ�يضا، حJث ٔ�نه �يجي �يلقى الصابو، 
ٕاما اكن عند الطبFب وال اكن يف يش مص�ة، �يخرج �يلقاها معتق]، ابقى 

  .تتصل هبم ٔ�نت، جييو وال ما جييوش Lىل ساعتني
  ... �â، ف[حن نعتقد بpٔن

        ::::س:يد رئFس اجللسةس:يد رئFس اجللسةس:يد رئFس اجللسةس:يد رئFس اجللسةال ال ال ال 
اللكمة لمك الس:يد . ٕاÏهتßى الوقت اليس عبد املا�، ٔ�رجوك، ٔ�رجوك

  .الوز�ر

        ::::الس:يد وز�ر اUاzليةالس:يد وز�ر اUاzليةالس:يد وز�ر اUاzليةالس:يد وز�ر اUاzلية
  .شكرا الس:يد الرئFس

طرحمت ثالث ٕاشاكليات يف تعقJبمك، . شكرا الس:يد املس�شار احملرتم
�قول لمك بpٔن العقدة فهيا ٔ ���ٓالف،  10اEٔوىل ويه قضية هاذ العدد، ٔ

، وهاذي ما ¢ادي ختبعشاي، يعين ٔ�ي وا�د خرج راه 8300لوا بpٔن وتيقو 
ء حملفني  ميكن لو حيسب هاذ اليش و)شوف، هاذ اليش اLالش هاذ ال̂و
د¹ل امجلاLة، ¢ادي Ïراق�و هاذ اليش، ٕاذا اكنوا مه كذ� داzلني يف هاذ 

  .العملية فهذا خطري، فهذا ¢ادي نوصلو Eٔش:ياء ٔ�خرى
، )La concession(انية د¹ل اخkيار واش يعين طرحمت إالشاكلية الث

واش يعين التدبري املفوض د¹ل هاذ املرفق ومرافق ٔ�خرى، هذا اخkيار 
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وتنعاود نpٔكدوا وقلهتا يف النقل احلرضي وقلهتا يف املاء، بpٔن امجلاLات لها 
اخkيار يه ا�يل ك�شوف ٔ�ش:نو هو ا�يل Çميكن حيافظ Lىل املصاحل د¹ل 

  Lىل املصاحل د¹ل اس:تþالص اUيون د¹لها؟ امجلاLة وحيافظ
�ما املسùٔp الثالثة ا�يل ج�دتوها اEٓن وا�يل تتعلق �Eٔحاكم، هذا راه ٔ
اح[ا مرشLني هنا امحلد �، ¢ادي Ìشوفو هاذ اليش ٕاذا اكن فعال هاذ 
�لقضاء ونطرحوه  ٔp¯ي وا�د راه ميكن � يل�اليش هذا خيالف القضاء، ٔ

  .مكشاي احلقونقول هلم راه ما عند
ولكن راه خصنا Ìشوفو ٔ�ش:نو يه إالماكنيات د¹ل الزجر كذ� د¹ل 

هاذ اليش  وٕاال ¢ادي Ïردو هذاك، ٕاىل حJد� �.. هاذ الناس ا�يل كذا
ولكن هاذي ٔ�مور . .يد�ر ¢ادي Ïردوه كذ� يف حممكة وبولFيس وÇميكن �

  .قانونية ميكن ت�شاف، ما اك�ن مشلك
  .شكرا

        ::::سةسةسةسةالس:يد رئFس اجلل الس:يد رئFس اجلل الس:يد رئFس اجلل الس:يد رئFس اجلل 
  . شكرا الس:يد الوز�ر

اللكمة . السؤال الرابع حول معايري م[ح �س:ت�[اءات يف مJدان التعمري
  .�Eٔد السادة املس�شار�ن يف اEٔصاù واملعارصة، تفضل

        ::::املس�شار الس:يد امحمد ٔ�محيدياملس�شار الس:يد امحمد ٔ�محيدياملس�شار الس:يد امحمد ٔ�محيدياملس�شار الس:يد امحمد ٔ�محيدي
  .شكرا الس:يد الرئFس

  السادة الوزراء،
  الس:يدة والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

احلكومJة الواردة يف الرب�مج احلكويم والقاضية بوجوب تبعا �لتعهدات 
ارÇاكز الس:ياسة العمومJة يف جماالت السكن والتعمري وس:ياسة املدينة Lىل 
املك�س:بات احملققة يف هذا إالطار، وLىل إالرادة القوية يف تقومي النقائص 
والقضاء Lىل �خkالالت اليت يعFشها القطاع، وحتسني رشوط احلاكمة 

  . يدة، وحماربة لك ٔ�شاكل الفساد والرشوةاجل 
ويف هذا إالطار، تعترب مسطرة �س:ت�[اءات الواردة Lىل تصاممي 
ا,هتيئة املنظمة مبقkىض اUورية املشرتكة بني وز�ر إالساكن ووز�ر اUاzلية 

�داة ٕالنعاش �س�2ر من zالل تÔس:يط  1999يف فربا�ر  L254دد ٔ
  . املساطر إالدارية
صدرت دورية ٔ�خرى مشرتكة حتت Lدد  2003 ويف مارس

��دثت مبقkضاه جلنة Úوية ملكفة بدراسة وٕابداء الرٔ�ي يف 27/3020ٔ ،
طلبات �س:ت�[اءات، وهتدف هذه اUورية ٕاىل تÔس:يط مساطر احلصول 
Lىل ÇراخJص البناء خبصوص �رامج السكن �ج¸عي واملشاريع السك[ية 

  .¢ري الالئقاليت تندرج يف ٕاطار حماربة السكن 
وحJث ٔ�نه ٔ�مام غياب معايري واحضة يف دراسة طلبات �س:ت�[اء، 
ذ� ٔ�نه �لرجوع ٕاىل مقkضيات اUوريتني املؤرخkني Lىل التوايل يف س:نة 

واملتعلقkان �الس:ت�[اء، يتضح ٔ�هنام مل حيددا معايري واحضة  2010و 2003

هتا، اEٔمر Uراسة ت< الطلبات ومل يمت وضع ٔ�ي مسطرة من ٔ�Yل معاجل
اâي ٔ�دى ٕاىل ا�لجوء املفرط ٕاىل �س:ت�[اء، وهو ما �كرس �نعاكس 
السليب لالس:ت�[اء Lىل املشهد احلرضي، ويعد شõ من ٔ�شاكل الريع 

  .الواجب حماربته
ما يه التدابري وإالجراءات اليت تعزتمون : âا، Ìسائلمك الس:يد الوز�ر

تفعيل ٕاجناز وتطبيق تصاممي ا,هتيئة القJام هبا قصد حث الواكù احلرضية Lىل 
من ٔ�Yل تفادي ا�لجوء ٕاىل مسطرة �س:ت�[اءات يف ظل غياب �م ملعايري 
حمددة وموÚة �لمسطرة املذ�ورة قصد الوصول ٕاىل تدبري مkوازي �لم¯ال 

 احلرضي وش:به احلرضي؟
  .شكرا الس:يد الرئFس

        ::::الس:يد رئFس اجللسةالس:يد رئFس اجللسةالس:يد رئFس اجللسةالس:يد رئFس اجللسة
  .س:يد الوز�ر، تفضلوااللكمة لمك ال . شكرا الس:يد املس�شار

        ::::الس:يد وز�ر اUاzليةالس:يد وز�ر اUاzليةالس:يد وز�ر اUاzليةالس:يد وز�ر اUاzلية
  .شكرا الس:يد الرئFس

  الس:يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
يف هاذ الباب د¹ل قضية �س:ت�[اءات، ابغيت ٔ�وال نذ�ر بpٔن 

�و  �2000س:ت�[اءات مايش يش �اYة ا�يل Yات Yديدة، يعين من ٔ
 هذه �س:ت�[اءات، ، فالقوانني د¹ل التعمري لكها اكنت تنص Lىل2003

والسÔب معروف Eٔن التصاممي د¹ل ا,هتيئة والتصاممي د¹ل البناء تعرف يف 
التحضري د¹لها تيكون عندها وا�د ٔ�Yل طويل ؤ�تذ�ر بpٔن اكنوا تعطاو 

عىن مفس:نوات،  10ٔ�مö] د¹ل تصاممي ا�يل اس:تغرقت املصادقة Lلهيا حىت 
املرشع يقول بpٔن يف بعض  ٔ�ن هناك تغيري وتطور، هاذ اليش ا�يل zىل

  .احلاالت ميكن ٔ�ن Çكون اس:ت�[اءات، ولكن هاذي ¢ري القاLدة العامة
�ما ف� هيمنا اEٓن هو ٔ�ن يف هذه الس:نوات اzEٔرية ابدات كتظهر ٔ
معليات د¹ل �س�2ر يف املدن، سواء اس�2ر صناعي، س:ياÓ، جتاري، 

ج¸عي، وتبني ٔ�ن بعض وخصوصا ف� يتعلق �الس�2رات يف السكن �
التصاممي ٕاما ¢ري موجودة بتا� واك�ن ¢ري تصاممي قدمية ٔ�و تصاممي مد�رية 
ا�يل ال تعطي التفاصيل، ٕاما ٔ�ن التصاممي موجودة ولكن ما ميكÛش لها تتغري 
واك�ن احلاYة الس:تعامل هذه اEٔما�ن، ابدات هاذ املذ�رات ا�يل اهرضتيو 

ا�يل توقعت ما بني وز�ر اUاzلية  ¹2010ل Lلهيم، حىت املذ�رة اzEٔرية د
ووز�ر السكىن والتعمري، ا�يل �ددت ٔ�وال اGاالت ا�يل ممكن ٔ�هنا تعطى 
فهيا �س:ت�[اءات، يعين ما ميكÛش يتعطى �س:ت�[اء �لمسا�ات اخلرضاء 
وال لٔ�ما�ن اiصصة �لتجهزيات العمومJة ٔ�و امجلاعية، وال �لشوارع، هذا 

  .Uوريةراه م[صوص يف ا
�ددت كذ� ٔ�ش:نو هام املشاريع �س�2رية ا�يل ميكن لها �zذ 
�س:ت�[اء، ويه املشاريع كام قلت يف مJدان الس:يا�ة، الصناLة، عندي 
هنا اUورية فهيا وا�د العدد والسكن �ج¸عي ٔ�و حماربة السكن ¢ري 
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 الالئق، ومث امشات ٔ�بعد و�ونت هاذيك ا�لجنة ا�يل ميكن لها تعطي
 ùيل فهيا املمثل د¹ل الواك��س:ت�[اءات ا�يل يرتٔ�سها العامل ٔ�و الوايل وا
احلرضية ٔ�و املمثل د¹ل السكىن والتعمري ٕاىل ما اكÌشاي، املمثل د¹ل 

�و  4إالدارة ا�يل تيعنهيا اEٔمر، املمثل د¹ل رئFس امجلاLة، يعين اك�ن ٔ5 
س:ت�[اء ٕاال ٕ�جامع، يعين د¹ل الناس، وما ميكÛش لها �zذ القرار د¹ل �

�ن ٕاذا وا�د تعرض فلن �كون هناك اس:ت�[اء، فJعين Lىل الورق ٔ�كرث من ٔ
يف انتظار ٔ�ن يpٔيت قانون ا�يل ميكن )سهل املpٔمورية .. هذه الضام�ت ال ٔ�راها

  .د¹ل تغيري التصاممي ٕاىل اكنت احلاYة
املراق�ة ٕاذن هاذ الرشوط لكها تتجعل ٔ�ن اzذينا الضام�ت لكها، �يبقى 

  .د¹ل التفعيل
  .وشكرا

        ::::الس:يد رئFس اجللسةالس:يد رئFس اجللسةالس:يد رئFس اجللسةالس:يد رئFس اجللسة
  .اللكمة يف ٕاطار التعقJب، تفضل. شكرا

        ::::املس�شار الس:يد ٔ�محمد ٔ�محيدياملس�شار الس:يد ٔ�محمد ٔ�محيدياملس�شار الس:يد ٔ�محمد ٔ�محيدياملس�شار الس:يد ٔ�محمد ٔ�محيدي
¢ري حنن، الس:يد الوز�ر، يف فريق اEٔصاù واملعارصة قرر� طرح هذا 
السؤال ملا � من ٔ�مهية قصوى، و�لك رصا�ة وهو حÏ jJرى بpٔن احلكومة 

بة الريع و�غتناء عن ظهر املواطنني، فهو يف هاذ تتلكم عن حمار 
�س:ت�[اءات ا�يل اكينة وفهيا تالعبات، فهيا جتاوزات وجتاوزات خطرية 
�لك رصا�ة، Eٔن كنالحظو يف هاذ �س:ت�[اءات كتعطى يف بعض املدن 
وÖشوه حىت العمران د¹ل املدن، �يف يعقل بpٔن يف م[طقة حمددة، ال تبعد 

واك�ن  4طبقات وهنا تيعطيو  9ها البعض، وهنا تيعطيو مرت عن بعض  500
وا�د ا�يل هو مسكني ضعيف ما عندوش التدzالت مع هاذ اليش د¹ل 

، هذا )Les dérogations(ا�ل¯ان، ما تيعطيوهش يف هاذ اليش د¹ل 
  .من Úة

وا�د النوع ) Les plans d'aménagement(واك�ن حىت تيدار يف 
اEٔرايض �يدzلوها، ٕاما �يقول بpٔن حمرمة �لبناء ٔ�و د¹ل �بزتاز ف� خيص 

م[طقة خرضاء، اLالش؟ �ش �ينوض ذاك املواطن الÔس:يط �يJÔعها بوا�د 
) Dérogation(ا,مثن خبس ومتاك تFمت اUخول د¹ل هاذ امللف لــ 

 .   وكFس:تغلوه، ٕاذن فJه وا�د الت¯اوز يف هاذ امللفات
ميل قلنا ملا � من ٔ�مهية، الس:يد الوز�ر، ا�يل �يخص �لك رصا�ة 

ابغينا يش �لول Yذرية و�ش حىت ذيك املناطق اخلرضاء وذيك املسائل 
  . ا�يل يه Çهنب، �يخص يوضع لها احلد

طبقات، ما  9 تنقول � وا�د احلي ¢ري هنا يف الر�ط، Lاطني �
هاذ  طبقات، اك�ن ا�يل ما ابغاوش يعطيو � 4مرت اكينة  500اكمالش 

Eٔن ما عندويش التدzالت، اك�ن هناك  )Dérogation(اليش د¹ل 
حمسوبية، اك�ن الناس ا�يل تغنات يف هاذ امللفات، ونطلب م[مك، الس:يد 

Eٔن خصوصا Ïرى بpٔن احلكومة ت��جح وتتلكم مب�اربة .. الوز�ر، وضع �د 

الفساد، هذه يه احلقJقة وهذه يه امللفات ا�يل �يتغناو هبا بعض 
  . املسؤولني

 .وشكرا

        ::::الس:يد رئFس اجللسةالس:يد رئFس اجللسةالس:يد رئFس اجللسةالس:يد رئFس اجللسة
  .اللكمة لمك الس:يد الوز�ر. شكرا الس:يد املس�شار

        ::::الس:يد وز�ر اUاzليةالس:يد وز�ر اUاzليةالس:يد وز�ر اUاzليةالس:يد وز�ر اUاzلية
  .شكرا الس:يد الرئFس

  . شكرا الس:يد املس�شار احملرتم
�ريد ٔ�ن ٔ�حJلمك  ،بال شك راه عندمك وقرٔ�متوها ،ٔ�� �لك رصا�ة ٔ�ريدٔ

كن يزتاد ، ٕاىل ك�شوفوا يش �اYة ٔ�كرث ا�يل ميL2010ىل هذه املذ�رة د¹ل 
 ��فهيا ٔ�� Çهنضدر نظر¹، يش �اYة ٔ�كرث ا�يل ميكن يزتاد فهيا ٔ�� مس:تعد، ٔ

�س:ت�[اءات ال ميكن ٔ�ن Çكون ٕاال ملشاريع . تنظن بpٔن مجيع اEٔمور فهيا
  .اس�2رية وحىت �س�2رية حمددة الكJفJة �ش تعطات

ا وند�رو فهيا اEٓن ٕاىل اكنوا �االت خمالفة، اح[ا مس:تعد�ن ي��لغ لنا Lلهي
حبث، Eٔن لو اكن ما اكÌيش هاذ إالطار ا�يل �يحمكنا ري2 جيي قانون ٔ�و 
مرسوم ٔ�و ٔ�كرث، فغادي نقول راه اك�ن هناك لك وا�د تيد�ر، مادام عند� 

  . ح[ا مس:تعد�ن Ìش:تغلو فJه وÏراق�و لك من خيالف هذا إالطاراهذا إالطار 
  .وشكرا

        ::::الس:يد رئFس اجللسةالس:يد رئFس اجللسةالس:يد رئFس اجللسةالس:يد رئFس اجللسة
وق�ل ٔ�ن منر ٕاىل السؤال اخلامس، ٔ�ود ٔ�ن ٔ�رحب . لوز�رشكرا الس:يد ا

�لزا�ر�ن الصغار تالمذة القسم اخلامس بpٔاكدميية جورج واش:نطن �Uار 
  .البيضاء

من امليثاق امجلاعي املتعلق  77السؤال اخلامس موضوLه تفعيل الفصل 
اللكمة �Eٔد السادة املس�شار�ن من فريق اEٔصاù، تفضل . iسلطة احللول

  .س:يد العريبال 

        ::::املس�شار الس:يد العريب احملريشاملس�شار الس:يد العريب احملريشاملس�شار الس:يد العريب احملريشاملس�شار الس:يد العريب احملريش
  .شكرا الس:يد الرئFس

  السادة الوزراء،
  السادة املس�شار�ن احملرتمني،

لضامن حامية املصل�ة العامة و�لحيلوù دون اضطراب املرافق العمومJة 
احمللية خول القانون لسلطة الوصاية ممارسة سلطة احللول �عتبارها ٕا�دى 

ليت Öسمح لها �ختاذ �مس امجلاLة احلرضية ٔ�و القروية ٔ�ساليب الرقابة ا
وحلساهبا معال قانونيا ٔ�و ماد¹ رفض رئFس جملسها بصورة تعسفJة ٔ�و ¢ري 

  .مرشوLة اختاذه
�لول التدبري الالممتركز،  2002ولقد تضمنت الرساù امللكJة لس:نة 

ما من  اس�2ر ٕاشارة والتpٔ�يد Lىل رضورة ممارسة سلطة احللول لكام اكن
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شpٔنه ٔ�ن ميس �ملصاحل احليوية �لمواطنني ٔ�و يؤ�ر iشلك سليب Lىل السري 
وعندما يالحظ عامل : "العادي �لمرافق العمومJة، حبيث يقول Yاللته

Yاللتنا ٔ�ن هناك تzٔpريا يف Öسلمي هذه الرتاخJص، ؤ�ن هذا التzٔpري مرده 
حيددنوه بpٔحاكم  ٕاىل السلطات املعنية، فٕاهنم يpٔمروهنم �لتقJد داzل �Yٓال

القانون والنصوص التنظميية اجلاري هبا العمل، ويف �اù اس:مترار التzٔpري 
فٕاهنم )شعرون بذ� وايل اجلهة وميارسون سلطة احللول اليت خيولها هلم 

  ."امليثاق امجلاعي
  الس:يد الوز�ر احملرتم، 

الرساù د¹ل صاحب اجلالù واحضة، وÚت �لسادة الوالة والعامل 
إالرشاف د¹لمك وتتطلب يف الرساù من السادة الوالة والعامل ميل حتت 

�كون يش تقاعس ما ٔ�و Lدم الت¯اوب د¹ل السادة رؤساء اGالس مع 
املطالب واحلاجJات د¹ل املواطنني، سلطة احللول يه من صالحJة السادة 

  .الوالة والعامل، ولكن حتت إالرشاف د¹لمك
ا يف وزان ويف ¢ري وزان، يف مجموLة اEٓن اح[ا يف مشالك تنعFشوه
شالك �مجل]، الس:يد الوز�ر، م هناك د¹ل امجلاLات القروية واحلرضية، 

وكنمتناو يعين تتفهموا هاذ املطالب د¹لنا وهاذ املشالك د¹لنا واملشالك 
�لف الساكن، وذ�رÇمك هبا  65د¹ل الساكن Eٔن Lىل سJÔل املثال وزان ٔ

حملرتم، وقلنا لمك راح اح[ا زر�مك وراه اح[ا عند� البارح، الس:يد الوز�ر ا
الناس ا�يل �يÛمتيو ٕاىل مجيع اEٔحزاب  من مشالك، راه اح[ا كنطالبو

املتواYدة يف وزان Yاءت لعندمك يف ز¹رة، وطلبت م[مك �ش تتدzلوا، 
الس:يد الوز�ر، وما تنقولوش لمك عزلوا هاذ الرئFس، ولكن كنقولو لمك 

من الصالحJة د¹لمك Eٔن يف إالقلمي د¹ل وزان عندمك سلطة احللول يه 
سلطة يف مس:توى Lال، �ميكن لها تت¯اوب مع مجيع املطالب د¹ل الساكن، 
والساكن �ميكن هلم )ش:تغلوا وال املنتخبني وال النقا�ت وال مجعيات اGمتع 

  . املدين مع السلطة
  . لهذا، كنطلبو م[مك التدzل، الس:يد الوز�ر

  .وشكرا

        ::::س:يد رئFس اجللسةس:يد رئFس اجللسةس:يد رئFس اجللسةس:يد رئFس اجللسةال ال ال ال 
  .اللكمة لمك الس:يد الوز�ر، تفضلوا. شكرا الس:يد املس�شار

        ::::الس:يد وز�ر اUاzليةالس:يد وز�ر اUاzليةالس:يد وز�ر اUاzليةالس:يد وز�ر اUاzلية
  .شكرا الس:يد الرئFس

  الس:يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
  الس:يد املس�شار احملرتم،

�وال ابغيت نذ�ر بpٔن قضية سلطة احللول يعين مايش Yديدة، اكنت ٔ
ل امجلاLات السابقة، ولكن Yاءت بpٔكرث ٕاحلاح معطية حىت يف املواثيق د¹

اختذهتا احلكومة بتوجهيات من Yالù امل< نرصه هللا  بعد إالجراءات ا�يل
لي�دد الرشوط د¹ل  2004ف� يتعلق �الس�2ر، وYاء مرسوم يف س:نة 

هاذ احللول، ا�يل هو يعين ٕاجراء اس:ت�[ايئ، Eٔن احللول ال يعين ٔ�ن هناك 
kصاصات اGالس وال Lىل اخkصاصات الرئFس اâي يبقى تطاول Lىل اخ 

  .يعين كذ� يضمن � القانون �خkصاصات د¹لو
هاذ املرسوم �ي�دد ٔ�ش:نو هام الترب�رات ا�يل خص تعطى؟ اشكون هو 
ا�يل ميكن لو يطلب هاذ اليش؟ ميكن يطلهبا الوايل، ميكن العامل �راسو، 

ميكن املد�ر د¹ل املركز اجلهوي  ميكن مواطن Lادي ولكن �كونوا ترب�رات،
لالس�2ر ٕاذا اكن هناك متاطل، ٕاىل داز وا�د اYEٔل معني Lىل وا�د 
القرار، ٕاىل اكنت يعين ٔ�مور ا�يل يه ٕاج�ارية حبال اEٔداء د¹ل اEٔجور د¹ل 
املوظفني وما ابغاشاي الرئFس يؤدهيا، احبال وا�د العدد د¹ل اEٔش:ياء 

  .هكذا
راء يبقى اس:ت�[ائيا Eٔن فعال راه احلدود ما بني فقلت بpٔن هاذ إالج

التطاول Lىل �خkصاصات ويعين �ل ماكن الرئFس يف بعض اEٔمور، راه 
هش، ولهذا القانون وال املرسوم كذ� �يعطي إالماكنيات، �يقول بpٔن ال 

  . هذا الرئFس، وٕاعطائه ٔ�Yل ٕاLذارميكن ٔ�ن �كون احللول ق�ل 
لتجربة د¹ل الس:نوات لكها اEٓن وميكن يل نقول لمك يعين �

د¹ل الرؤساء يعين ملا �يجهيم  %90وإالحصائيات ا�يل عند� ٔ�ن ٔ�كرث من 
 ùلمسا�ذاك إالشعار بpٔن �يخصهم يقوموا، �يقوموا هبذا العمل بال ما نوصلو 

  .د¹ل احللول
ج�تو القضية د¹ل وزان، ٔ�� ق�ل ما جني ٕاىل هنا طرحت سؤال Lىل 

مشاريع فهيا امkناع د¹ل الرئFس ٔ�و قرارات Lلهيا امkناع  السلطة، هل هناك
د¹ل الرئFس؟ فقال ما اكيÛJÛشاي، ميكن ٕاىل اك�ن �االت Ìشوفوها، �يقول 

  . ما اكيÛش
 فعال ولكن املشلك ا�يل اك�ن، كتعرفوه، الس:يد الرئFس، اك�ن مشلك
ق هاذ د¹ل اGلس مع ا�يل هو ما ميكÛش لنا ندzلوه يف اخلانة د¹ل تطبي

ا�يل امشات التفFkش:ية العامة، امشاو Lدة مف�شني وراه امللف  77املادة 
  . اEٓن ندرسه لرنى ما يه يعين اiالفات املرÇك�ة

  .وشكرا

        ::::الس:يد رئFس اجللسةالس:يد رئFس اجللسةالس:يد رئFس اجللسةالس:يد رئFس اجللسة
  .هناك تعقJب؟ تفضل. شكرا الس:يد الوز�ر

  :املس�شار الس:يد العريب احملريشاملس�شار الس:يد العريب احملريشاملس�شار الس:يد العريب احملريشاملس�شار الس:يد العريب احملريش
ل اGلس يف وزان حىت الس:يد الوز�ر، ٕاىل امسحتو يل، القرارات د¹

يش قرار ما تنفذ هنائيا Eٔنه ما ميكÛش تنفذ وا�د القرار هو الرئFس ميثل 
راسو، مجيع اEٔحزاب الس:ياس:ية ومجيع اEٔعضاء د¹ل اGلس مصوتني ضد 
هاذ القرارات، Eٔن القرارات ما كتþدمش املصل�ة العامة د¹ل الساكنة، 

قرار ا�يل هو ¢ري قانوين، �يفاش �يفاش ابغييت هاذ الرئFس ينفذ وا�د ال
ابغييت املشاريع يف هاذ إالقلمي د¹ل وزان ويف هاذ املدينة د¹ل وزان متيش 
وهو اGلس جبميع اEٔعضاء د¹لو مصوت �لرفض، Eٔن القرارات ٕاىل جJيت 



�ٔكتو�ر�ٔكتو�ر�ٔكتو�ر�ٔكتو�ردورة دورة دورة دورة     ––––مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن     2012201220122012 

11 

 )2012د)سمرب  18( 1434 صفر 3

وقفت Lلهيا راه وقفوا Lلهيا املف�شني د¹ل اGلس اLEٔىل �لحسا�ت، وقفوا 
¹ل املف�ش:ية العامة لوزارة اUاzلية، قرارات تتþدم Lلهيا املف�شني د

  . الرئFس
�� Ïمتىن، الس:يد الوز�ر، Öسول املف�شني ا�يل هام طرحوا ٔ�س:ئ] Lىل ٔ
�عضاء اGلس، Lىل ممثيل اEٔحزاب الس:ياس:ية، اس�شاروا مع وا�د ٔ

  .اGموLة الناس وشافوا ٔ�ش:نو يه �خkالالت
س:نني واGلس ما �يد�ر حىت  3تصور، الس:يد الوز�ر، معا¹ هاذي 

يش �اYة، مkقاعس، طرق[ا اEٔبواب، شكJنا، طلبنا، مجعنا الهيئات 
الس:ياس:ية بدون اس:ت�[اء، مجيع الهيئات املتواYدة يف وزان جJنا لعندمك، 

ابغاو  65در� مراس]، امشF[ا لعند اGلس اLEٔىل �لحسا�ت، الساكنة 
�عباد هللا راه هاد اليش مايش معقول، جييو مبسرية �لر�ط لعندمك، قلنا هلم ٔ

  .Eٔن ما ميكÛش متش:يو Eٔن بلغنا الرساù ون�س:ناو الوزارة املعنية Çرد Lلينا
احلكومة كتقول غت�ل املشالك د¹ل الناس وغتواYد مع الناس وغت�ل 

د¹ل الساكن د¹ل وزان ونقولو،  L65لهيم احلصار، فٕاذا هبم احلصار Lىل 
Ï ظرو حىت توقع يش اكرثة ال الس:يد الوز�ر، ¢اديkÛزيدو نÏ ،ظروkÛزيدو ن

  .قدر هللا
اح[ا ٔ�Lلنا وقلنا لمك ومازال كنقولو، اح[ا �س:ياس:يني وrٔحزاب س:ياس:ية 
وrٔعضاء اGلس الب)ي، راه ما ميك[اش ند�رو يدينا يف يد وا�د إالÌسان 
ا�يل هو ملوث املدينة وتFرسق ٔ�موال امجلاLة و�هب امجلاLة وم[خرط يف 

UرYة ٔ�نه �يقول ^م .. وا�د مجموLة اEٔمور ا�يل خم] �لقانون، ا�يل ان¸
خطري، �يقول هو ما �يالكش بو�دو، اح[ا راه الساكنة �يقولوا لنا مع من 
�يالك هاذ الس:يد؟ مع من �يقسم؟ Eٔن هاذي ثالث س:نوات ما اهرض 

س:يد معه �د، راه هاد اليش مايش معقول، راه ٔ�س:ئ] كتطرح حمرYة، ال 
  .الوز�ر، ولمك واسع النظر

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

        ::::الس:يد وز�ر اUاzليةالس:يد وز�ر اUاzليةالس:يد وز�ر اUاzليةالس:يد وز�ر اUاzلية
  .شكرا الس:يد الرئFس

  الس:يد املس�شار احملرتم، 
اكن ميكن يل ما جناوiشاي Lىل هاذ التعقJب، Eٔن Yاوبتو Lىل راسمك، 

ٕاىل اكنوا . هذا zالف س:يايس ولFس مشلك احللول، قولوها بطايطاي
ٕاىل هاذ . مشالك د¹ل احللول، اعطيو� هاذ القرارات ا�يل ما اكيناشاي

الرئFس ا�يل ما �يعجبمكشاي، هذا شغل �ٓخر، اك�ن طرق ٔ�خرى �ش 
  . ميكن لو يتفىض

تقال هنا ^م ا�يل اصعيب، ٔ�� ما كندافع ال Lىل رئFس وال Lىل �د 
  .ندو ترب�رات�ٓخر، ولكن هاذ الõم �يخص �كون مربر و�كون ع 

القرار، ٕاىل عندمك قرار ¢ري م[فذ، اعطيو� هاذ القرار، ٔ�ما تقولوا يل 

هذا ما ابغيناشاي ند�رو يدينا يف يديه، هذا شغلمك، ولكن ٔ�� ما عند)ش 
اEٔدù، هاذ القرار املربر اâي �رفض الرئFس ٔ�ن يقوم به وجيب Lىل العامل 

 ،sن حيل حم�ش حلد اEٓن، حىت هنا هاذ ، ما اكيÛراه ما اعطيتوهلFشٔ
   .اليش ا�يل قلتو ما مسعنا والو

اك�ن يعين املصاحل د¹ل الساكن، راه كنقول لمك بpٔن راه ما خصناش 
خنلطو ما بني احللول والتطاول Lىل �خkصاصات، كنعرفو ٔ�ن رمبا اك�ن 
نواقص يف هاذ املنظومة د¹لنا د¹ل امجلاLات، كنعرفو وا�د العدد د¹ل 

راه ما ابقات عندمه ٔ�¢لبية، ولكن القانون راه ما كFسمحشاي ٔ�هنم  الرؤساء
  .�زولوه، هاذ اليش ا�يل ابغينا Ïراجعوه يف القوانني املاجJة

مسحوا يل، هاذي ق�ة ما ميكÛش يعين Ïكونو نقولو فهيا وا�د اولكن 
الõم ا�يل �ميس بpٔشþاص �يف ما اكن نوعهم، ٔ�� ما كنعرفش هاذ 

ش حىت ٔ�ش:نو عندو، ولكن خنليو التفFkش:ية قامية �لعمل الرئFس، ما عرف�
د¹لها، ٕاىل عندمك قرارات ¢ري م[فذة راه اكينة املسطرة، حطوها �لترب�ر 

[ا د¹لها عند العامل، ٕاىل العامل ذيك الساLات ما zدمشاي، اح 
ولكن ٔ�� ما عند)ش حلد اEٓن هاذ  ،مس:تعد�ن اننا خندمو يف بالصتو

  . القرارات
  .شكرا

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

منر ٕاىل �ٓخر سؤال، السؤال السادس موضوLه اEٔرايض الساللية 
  .اللكمة �Eٔد السادة من الفريق �س:تقاليل، تفضل اليس اEٔمني). امجلوع(

        ::::املس�شار الس:يد بنجيد اEٔمنياملس�شار الس:يد بنجيد اEٔمنياملس�شار الس:يد بنجيد اEٔمنياملس�شار الس:يد بنجيد اEٔمني
  .شكرا الس:يد الرئFس

  السادة الوزراء،
  السادة املس�شار�ن،

م ٔ�ن بالد� تتوفر Lىل رصيد عقاري Yد هام، �متثل يف من املعلو 
مليون هكkار من ٔ�رايض امجلاLات الساللية ٔ�ي امجلوع، املش:مت]  12حوايل 

Lىل ٔ�رايض بورية وسقوية و¢ابوية، ٕاال ٔ�ن Yلها ويف ٕاطار القوانني املعمول 
واليت الزالت حتتاج ٕاىل معاجلة وتصفJة  1924و 1919هبا وzاصة ظهريي 

نية وحتصيهنا عن طريق الت�ديد املداري ٔ�و التحفJظ مع ٕادماÚا بطرق قانو 
�ديثة يف مسلسل التمنية اس�رشافا ل�ٓفاق املس:تق�لية ورفعا ملردود�هتا 

  .وحام�هتا من التالعب و�س:تغالل العشوايئ
وٕاننا نعتقد ٔ�نه �ان الوقت ٕالLادة النظر يف الرتسانة القانونية اخلاصة 

لها مالمئة مع العرص، وذ� عن طريق zلق نقاش وطين هبذا الرصيد، وجع 
�لوصول ٕاىل هذا الهدف .  

�مل حين الوقت بعد ٕالLادة النظر يف : وLليه Ìسائلمك، الس:يد الوز�رٔ
طريقة تدبري اEٔرايض الساللية وحتيني القوانني املؤطرة لها؟ ٔ�مل تفكر الوزارة 
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ول موضوع هذه الوصية Lىل اEٔرايض الساللية بعقد م[اظرة وطنية ح
  اEٔرايض؟ 
  . شكرا

        ::::الس:يد رئFس اجللسةالس:يد رئFس اجللسةالس:يد رئFس اجللسةالس:يد رئFس اجللسة
  .اللكمة لمك الس:يد الوز�ر، تفضلوا. شكرا الس:يد املس�شار

        ::::الس:يد وز�ر اUاzليةالس:يد وز�ر اUاzليةالس:يد وز�ر اUاzليةالس:يد وز�ر اUاzلية
  .شكرا الس:يد الرئFس

  الس:يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
  الس:يد املس�شار احملرتم، 

د¹ل اEٔرايض  �لفعل معمك احلق ٔ�ن اEٔرايض الساللية يعين رصيد åم
مليون راه ما خصناشاي Ïكونو  15مليون هكkار، ولكن هاذ  15يبلغ 

 12,7مهنا ٔ�ي  %85كناzذوها لكها ٔ�هنا صاحلة لالس:تغالل، حبيث ٔ�ن 
مليون يه ٔ�رايض رعوية ؤ�رايض ¢ري قاب] �لفال�ة، ا�يل قابل �لفال�ة هو 

�لف هكkار يف ض 300مليون د¹ل الهكkارات، وهناك كذ�  2ٔ Óوا
  . املدن

وåام اكن اEٔمر فاملد�رية امللكفة �لشؤون القروية وا�يل يه ا�يل عندها 
الوصاية Lىل اEٔرايض الساللية تقوم بعدة ٕاجراءات، ٔ�وال لتحصني هذا 
الرصيد هذا، يعين �ش ما يضيعشاي يعين تيخصو �كون حمدد ٕادار¹، 

لية وحتمهيم من تيخصو يتحفظ، وتيخص كذ� ÖساLد هاذ امجلاLات السال
  . الرتايم Lىل امللكJة د¹هلم

�لف هكkار  233مليون و 8ميكن يل نقول لمك ٔ�ن حلدود الساLة هناك ٔ
مليون ا�يل مت الت�ديد إالداري  6ا�يل مت الت�ديد د¹لها ٔ�و احملافظة، مهنا 

  .مليون ا�يل يه متت احملافظة د¹لها ٔ�وهناك طلبات احملافظة 2و
، جبانب احلفاظ Lىل هذا الرصيد، ف�kاول وكذ� هذه املد�رية

  . اس:تغالل هذا الرصيد وÖساLد Lىل اس:تغالل هذا الرصيد
�س:تغالل ا�يل معروف راه تتعرفوه لكمك وهو �س:تغالل املبارش 
د¹ل ذوي احلقوق ا�يل تيحرثوا ٔ�و تFس:تغلوا بطرق يعين تقليدية ولكن 

ر�ن، ويف �دود هناك كذ� ما يتعلق �كراء بعض اEٔرايض �لمس�مث
�لف هكkار ٔ�و تفويت لبعض املشاريع  60إالماكنية حلد اEٓن ال تفوق ٔ

كذ� ٕاما من اEٔشþاص املعنويني العمومJني ٔ�و اخلواص ا�يل كذ� ال 
  .مليون د¹ل الهكkارات 2تت¯اوز 

�ش:نو �يتدار يعين املسùٔp الثالثة ا�يل كتدار يف هاذ اليش هذا وهو ٔ�ن ٔ
خJل ٔ�هنا تقوم مبشاريع �لساكنة يف ٕاطار يعين التمنية تت�اول هباذ املدا

  .الÔرشية �لطرق واملسا� ٔ�و توزيع العائدات Lىل املس:تفJد�ن
ولكن ٔ�� مkفق معمك بpٔنه وصل الوقت وراه اح[ا تنفكرو اEٓن يف فkح 
وا�د النقاش واسع عريض مع مجيع املواطنني واملهمتني هباذ اGال Eٔن 

Ìشوفو ٕاLادة النظر يف القانون، رمغ ٔ�ن القانون هاذيك الساLات ¢ادي 

Lام ولو ¢ري جنددوه ولكن Ìشوفو ٔ�ش:نو يه الطريقة  100خصو يتعاد Eٔن 
املس:تق�لية د¹ل التعامل مع هذه اEٔرايض واش تبقى هكذاك ٔ�و ٔ�هنا اك�ن 

  . طرق ٔ�خرى
  .وشكرا

        ::::الس:يد رئFس اجللسةالس:يد رئFس اجللسةالس:يد رئFس اجللسةالس:يد رئFس اجللسة
الس:يد املس�شار اللكمة يف ٕاطار التعقJب، . شكرا الس:يد الوز�ر

  .تفضل

        ::::املس�شار الس:يد محمد اEٔنصارياملس�شار الس:يد محمد اEٔنصارياملس�شار الس:يد محمد اEٔنصارياملس�شار الس:يد محمد اEٔنصاري
  .شكرا الس:يد الرئFس

  السادة الوزراء،
  الزمالء اEٔعزاء،

الس:يد الوز�ر، اح[ا يف الفريق �س:تقاليل و¢رية م[ا ٕاسوة ببايق 
مكو�ت اGمتع Lىل هذا الرصيد العقاري املهم Yدا تÛشوفوا ٔ�ن ٔ�وال هاذ 

اعطيتو� إالحصائيات، هو zارج قطار  ٔ�ن¸، ه[الرصيد وا�د اجلزء �بري م 
  .التمنية

املوارد د¹لنا، سواء املوارد  وÏمنيواEٓن يف الوقت ا�يل اح[ا تن�اولو 
اخلاصة �ملواطنني ٔ�و �مجلاLات الساللية ٔ�و �القkصاد الوطين، تÛشوفو ٔ�نه 

 هلهذ�ان الوقت اEٓن بعدما مر ما يقرب من قرن Lىل القوانني املنظمة 
�رايض امجلوع، ا�يل اكنت ت< الظها�ر يف الوقت فاش اكن املغرب فJه ٔ5 

مليون، وهذا القطاع ٔ�و  33املليون د¹ل الساكن، اEٓن ٔ�صبحنا  6وال 
هذه ٔ�رايض امجلوع س:تطرح كام تعلمون Lدة ٕاشاكليات ف� بني الق�ائل، ف� 

احلوارض، بني ذوي احلقوق، ا�يل ٔ�صبح هلم حترك �بري ما بني املدن و 
حق، فkح وا�د  نوعوبطبيعة احلال هاذ اليش تيخصو كام قلمت مشكور�ن 

ما يش د¹ل ذوي احلقوق، راه رصيد  رصيدالنقاش وطين، �عتبار ٔ�ن هاذ 
  .وطين هام Yدا

وكذ� ما دzل يف نطاق �س�2ر وهو اجلزء اUاzل يف نطاق 
حييو اح[ا يف الفريق �س�2ر zاصو كذ� املراق�ة والت��ع، هاذ اليش تن 

�س:تقاليل ما تقوم به املد�رية د¹ل الشؤون القروية من جمهودات، ولكن 
  .يف ظل القوانني اليت ٔ�صبحت مk¯اوزة

مث كذ� �نعاكس د¹ل هاذ املدخول د¹ل �س�2رات ا�يل يه 
zاصها ت��ع ٔ�كرث، اEٔ�رية، كذ� العقود ا�يل يه مع اخلواص لتدبري 

خصو يعاد فJه النظر، �ش Çكون  هالحJة، هاذ اليش لكالضيعات الف
  .املردودية ٔ�كرب و�قkصاد الوطين )س:تافد ٔ�كرث

�عتقد ٔ�ننا ما خمتالفÛJش، ولكن اح[ا وضعنا هاذ السؤال �ش حنر�و ٔ ��ٔ
اكنت م[اظرة وطنية، بدون شك راه يف Lلممك،  1995الربكة، Eٔنه من 

� �ش Lىل اEٔقل حنر�و هاذ خرجت بوا�د التوصيات åمة، Ïمتىن كذ
  . امللف
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  .وشكرا

        ::::الس:يد رئFس اجللسةالس:يد رئFس اجللسةالس:يد رئFس اجللسةالس:يد رئFس اجللسة
  .اللكمة لمك الس:يد الوز�ر. شكرا الس:يد املس�شار

        ::::الس:يد وز�ر اUاzليةالس:يد وز�ر اUاzليةالس:يد وز�ر اUاzليةالس:يد وز�ر اUاzلية
  .شكرا الس:يد الرئFس

  . شكرا الس:يد املس�شار احملرتم
�عتقد ٔ�ننا ال خنتلف، بطبيعة احلال ٔ�ن هناك اEٓن وا�د اGهود قوي ٔ

Lرب هذه املد�رية الوصاية ومع ٔ�طراف ٔ�خرى يف احلكومة،  تقوم به الوزارة
كتعرفوا هاذ اEٔرايض ٔ�ش:نو يه املشالك د¹لها، ٔ�ن .. ٔ�وال كام قلت محلاية

هناك ÏزاLات ما بني امجلاLات ف� بFهنا، هناك ÏزاLات مع اEٔغيار، هناك 
�ونوا  Çرايم، وهناك مkابعة يف احملامك، ولو اكن zلينا هاذ امجلاLات بو�دمه

د¹ل هاذ املسائل ما متيش ال �لمحمكة وال كذا، ولكن  %90مkيق[ني ٔ�ن 
  .اح[ا ندافع

وكذ� ف� يتعلق مب�اوù الكراء بpٔحسن اEٔمثنة ٔ�و التفويت يف ٔ�حسن 
الظروف، ما ابغي�ش نعطي اEٔرقام لكها، راه عند� هنا ٔ�رقام د¹ل 

ا جنلسو، هذه يعين العائدات، ولكن ٔ�ننا مkفق بpٔن وصل الوقت، تيخصن
حىت �لس:نوات اzEٔرية، حىت لهاذ العقد�ن اzEٔري�ن، هاذ اEٔرايض د¹ل 
امجلوع راه ما اكÌشاي Lلهيا هاذ إالق�ال، وال Ìسمع Lلهيا احبال هاذ اليش 
هذا، اكن راه معروفة اEٔرض د¹ل الق�ي] الفالنية، د¹ل امجلاLة الفالنية، 

Aا وال ما ÇميشFشاي وال Çمييش )سك[وا راه لك Lام �مييش وا�د الطرف حير 
  .فهيا

اEٓن مع �س�2رات ا�يل اكينة، مع الرواج ،مع هاذ الوLاء العقاري 
ا�يل وىل يعين تيدzل، �لطبع ٔ�ن هناك طموح مرشوع ٔ�ن امجلاLة Öس:تفJد 
�كرث، هاذ اليش اLالش قلت هاذ النقاش تيخصنا ما Ìشوفوش فJه ¢ري ٔ

فو حىت هاذ الطريقة واش يه ا�يل �يق سالكة؟ القوانني وامحلاية، Ìشو 
واش ما ميكÛيش مöال هاذوك الناس ذوي احلقوق ٔ�نه يف تعاونيات ٔ�و يف 

  رشاكت هام بpٔنفسهم )س:تغلوا وا�د الطرف؟
يعين اك�ن مجيع اEٔفاكر ا�يل ¢ادي نطرحوها �لنقاش، وٕان شاء هللا 

  . خنرجو خبالصة �لجميع
  .وشكرا

        ::::الس:يد رئFس اجللسةالس:يد رئFس اجللسةالس:يد رئFس اجللسةالس:يد رئFس اجللسة
كرا �لس:يد الوز�ر، وÌشكر الس:يد الوز�ر Lىل مسامهته القمية يف ش

  .هذه اجللسة
نkÛقل ٕاىل السؤال املوYه ٕاىل الس:يد وز�ر اEٔوقاف والشؤون و 

. إالسالمJة حول سوء اخلدمات املقدمة �لح¯اج املغاربة يف مومس احلج
  .اللكمة �Eٔد السادة املس�شار�ن، تفضل الس:يد املس�شار

        ::::سليغواسليغواسليغواسليغواد حسن د حسن د حسن د حسن املس�شار الس:ياملس�شار الس:ياملس�شار الس:ياملس�شار الس:ي
  .شكرا الس:يد الرئFس

  السادة الوزراء،
  .زماليئ اEٔعزاء

�بدٔ� سؤايل بقو� تعاىل يف كتابه العز�زٔ":  ناتٌ فَملُومعم رأَشْه جالْح
جي الْحالَ فلَا جِدو وقلَا فُسفَثَ وفَلَا ر جالْح يهِنضَ فصدق هللا  "فَر

  .العظمي
  الس:يد الوز�ر، 

لقد تداولت وسائل إالLالم الوطنية مؤخرا الوضعية املزرية اليت 
قاساها بعض احل¯اج املغاربة �¹Uر املقدسة هذا املومس، والنامجة ٔ�ساسا 
عن ضعف بعض اخلدمات املقدمة هلم من طرف بعثة وزارة اEٔوقاف 

  . والشؤون إالسالمJة
عض السادة هذه الوضعية تداولها ٔ�يضا ٔ�عضاء من الوفد الرمسي وب

الربملانيني ا�âن ٔ�دوا املناسك، وا�âن وقفوا حسب ترصحياهتم اليت ٔ�دلوا هبا 
لوسائل إالLالم Lىل ٔ�ن بعض احل¯اج املغاربة �توا يف العراء، بل مهنم من 

  .�ت قرب املراحJض
كام جسل احل¯اج النقص الك�ري لوسائل النقل، خصوصا ما بني مىن 

فة، مما ٔ�دى ٕاىل Lدم تpٔدية بعض احل¯اج iشلك وعرفة، وما بني عرفة ومزدل
  .حصيح وسلمي ملناسكهم
  الس:يد الوز�ر احملرتم،

ٕان سوء اEٔوضاع اليت يتعرض لها بعض احل¯اج املغاربة لك مومس جح، 
)س:تدعي م[مك ٕاLادة النظر يف طريقة تنظمي احلج وتpٔطريه، ذ� ٔ�ن العدد 

ا، ذ� ٔ�ن هؤالء املؤطر�ن اâي خصصته الوزارة من املؤطر�ن ال �كفي متام
ال )س:تطيعون �يفام اكنت قدرهتم ٔ�مام ت< احلاù والظروف ٔ�ن يوفوا 

  .�لواجب لكرثة �زد�ام وضغط احلاجJات
  الس:يد الوز�ر احملرتم،

ٕان مöل هذه الوضعية اليت تتكرر ¢البا ما تؤ�ر Lىل مسعة ب)�، اليشء 
  .ذه إالشاكالت املتكررةاâي جيب Lلينا ٔ�ن نتعاون Lليه ٕالجياد �ل له

ما هو تقJميمك لوضعية احلج لهذا املومس؟ وهل : Ìسائلمك، الس:يد الوز�ر
�Uمك تصور Yديد بناء Lىل التقJمي الس:نوي اâي تنظمونه لك مومس جح 
من ٔ�Yل ٕاLادة النظر يف طريق تpٔطريه وتنظميه، حىت نتفادى مجيعا مöل 

  هذه املشالك املتكررة؟
  .وشكرا

        ::::اجللسةاجللسةاجللسةاجللسة    الس:يد رئFسالس:يد رئFسالس:يد رئFسالس:يد رئFس
  .اللكمة لمك الس:يد الوز�ر. شكرا الس:يد املس�شار

        ::::الس:يد ٔ�محد التوفJق، وز�ر اEٔوقاف والشؤون إالسالمJةالس:يد ٔ�محد التوفJق، وز�ر اEٔوقاف والشؤون إالسالمJةالس:يد ٔ�محد التوفJق، وز�ر اEٔوقاف والشؤون إالسالمJةالس:يد ٔ�محد التوفJق، وز�ر اEٔوقاف والشؤون إالسالمJة
  .iسم هللا الرمحن الرحمي
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  الس:يد الرئFس احملرتم،
  السادة املس�شارون احملرتمون،

الس:يد املس�شار احملرتم، شكرا لمك Lىل سؤالمك، وشكرا لفريقمك Lىل 
  .¢ريته
قلمت ٔ�ش:ياء لطيفة وٕاجيابية Yدا، هو ٔ�ننا ي�Ûغي ٔ�ن نتعاون لتحسني  ٔ�نمت

هذا التقومي س:يقدم ق�ل  ؟ٔ�وضاع احل¯اج، وهل Uينا تقر�ر مفصل ٔ�و تقومي
�¹م �لجنة امللكJة �لحج، وس:يكون مفصال ¢اية  10هناية الس:نة، يعين بعد ٔ

الربملانية  ٔ�نمت ومجيع الفرق ،هللالتفصيل، وس�kوصلون م[ه بÛسþة ٕان شاء 
يف الغرفkني، وفJه تفاصيل ال ميكن ٔ�ن ٔ�ذ�رها هنا، Lىل ٔ�نه اEٔمر اâي ٔ�ريد 
�ن ٔ�ؤكد Lليه ٔ�نه ال ٔ��د من احل¯اج وقع � zلل يف ٔ�داء م[اسكه ؤ�راكنه ٔ

�لحج، فامجليع جحوا.  
وي�Ûغي عندما نت�دث عن املغاربة، من �ت قرب املر�اض ٔ�و ¢ري 

من املغاربة حسب تقد�رات وزارة  7000ذ� ٔ�ن نعرف ٔ�ن هنا� 
اEٔوقاف والشؤون إالسالمJة، من بني هاذ مليون ونصف من ا�âن قJل 
�هنم Öسللوا �لحج هذه الس:نة Lىل لسان اجلهات الرمسية �لمملكة العربية ٔ
السعودية، ف}� ال ميكن ٔ�ن نتحمل تبعات امجليع ؤ��ن �ت ؤ��ن سكن، 

هذا س�kوصلون ٕان شاء هللا بتقر�ر لكن ا�âن �يف ٔ�سك[نا ومن ٔ�سك[نا 
  .مفصل عنه ق�ل هناية الس:نة

ف� يتعلق �ملسائل اليت وقعت فعال ؤ�4رت بعض اجلدال، هو ٔ�نه يف 
 400، ا�يل هو ٔ��د ماكتب احل¯اج املغاربة، 83البداية ٔ�سكن يف املكkب 

من اEٔشþاص ق�ل ٔ�ن يصل احل¯اج املغاربة، وقد ٔ�Lلمت بذ� واتصلت، 
تFسمعو� الناس اEٔطراف املشاركة يف هذه املسùٔp، �لس:يد سفري واEٓن 

اململكة العربية السعودية يف اململكة املغربية واكن موجودا هناك، اتصل 
  .�جلهات العليا واس:تطعنا ٔ�ن حنل هذا املشلك، ف[حن لس:نا مسؤولني عنه

�خرى مل Ïكن مسؤولني عهنا، ويه ٔ�ن السلطات ٔ ùٔpمث وقعت مس
ذي احل¯ة  12ٔ�صدرت سلطات احلج بpٔنه لن �كون هنا� يوم  احمللية

دخول احلافالت �لمخمي، وفوجÆت البعثة وفوجئ احل¯اج املغاربة بدخول 
احلافالت يف الساLة اخلامسة من ذ� اليوم وظنوا ٔ�ن البعثة قد نقلت ٕا,هيم 
^ما ¢ري حصيح، وÇرتب عن هذا لكه ف� يتعلق بقضية النفرة، الرجوع من 

من احل¯اج اس:تع¯لوا م�ارشة بعد  ارفات Lرب املزدلفة ٕاىل مىن، ٔ�ن Lددع
املغرب وخرجوا وقطعوا الطريق وÇرتب عن ذ� ما Çرتب، Lىل لك �ال 
يف مجيع احلاالت يف احلادية عرشة والنصف د¹ل ا�ليل ؤ�� كنت مkتبع 

  .�â دقJقة بدقJقة، اكن مجيع املغاربة قد Ïزلوا

        ::::الس:يد رئFس اجللسةالس:يد رئFس اجللسةالس:يد رئFس اجللسةالس:يد رئFس اجللسة
  .التعقJب، تفضل الس:يد املس�شار. شكرا الس:يد الوز�ر

        ::::حسن سليغواحسن سليغواحسن سليغواحسن سليغوااملس�شار الس:يد املس�شار الس:يد املس�شار الس:يد املس�شار الس:يد 
�وال سؤالنا هذا . شكرا الس:يد الوز�ر Lىل إاليضا�ات اليت تفضلمت هبأ

ال يعين بpٔننا حناسب الوزارة، اح[ا Ïريد ٔ�ن نتفادى يف الس:نوات املق�] لك 
  .إالحراج اâي يعانيه بعض احل¯اج املغاربة

ميكن ٔ�ن ننكر ما وقع �لمغاربة هذا املومس، ال ميكن ٔ�ن نقول بpٔن لك  ال
احل¯اج ٔ�دوا م[اسك احلج د¹هلم لكها، فاش كنقول � بعض املناسك يعين 
iشلك حصيح وسلمي، ال ٔ�قول بpٔنه مل يؤدوا م[اسكهم ولكن هناك بعض 

  .احل¯اج اâي مل يؤدوا بعض املناسك �لشلك الصحيح والسلمي
وز�ر، سؤالنا قلنا لمك �يفاش ميكن نتفادى يف الس:نوات الس:يد ال

املق�]؟ ٔ�ش:نو هو إالطار املق�ل؟ Eٔن لك س:نة تيوقع هاذ املشلك، لك 
�� مازال تنقولها لمك، ٕاىل اكن يش وا�د ا�يل .. س:نة، ٕاىل اكن يش وا�دٔ

عندو ¢رية Lىل هاذ احل¯اج فpٔنمت الس:يد وز�ر اEٔوقاف والشؤون 
ن يش وا�د ا�يل خصو يدافع Lىل املغاربة وLىل �رامة إالسالمJة، ٕاىل اك

املغاربة، ما كنقولش � Lىل احل¯اج خصهم يتعبوا ٔ�و تpٔخر Lلهيم 
الطا�رات، ال، Lىل الكرامة د¹ل احل¯اج ا�يل ما ميكÛش يش وا�د فJنا 
مكغريب ا�يل ¢ادي )سمح هلم �ش �كون Lلهيم الكرامة د¹هلم يف وقت ٔ�داء 

  .م[اسك احلج
هذا، كنمتىن �كون �ٓخر مومس د¹ل احلج رمغ ولن يف املشالك د¹لو، ل 

، الس:يد الوز�ر، عندمك مسؤولية �برية ووالس:نوات املق�] حناولو نتفاد
 ��وكÛشعرو هبا وكنحسو هبا، ما غميكÛش تلبيو مجيع الطلبات، ولكن ٔ

ولو مpkٔكد بÏٔpمك ٕاىل اجهتدتو مع املؤطر�ن د¹ل الوزارة د¹لمك، ¢ادي حنا
س:نة من بعد  وخنففخنفو، Eٔنه ما غميك[اش Ìساليو مع مجيع املشالك، ولكن 

  .س:نة
  .وشكرا الس:يد الوز�ر

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

        ::::الس:يد وز�ر اEٔوقاف والشؤون إالسالمJةالس:يد وز�ر اEٔوقاف والشؤون إالسالمJةالس:يد وز�ر اEٔوقاف والشؤون إالسالمJةالس:يد وز�ر اEٔوقاف والشؤون إالسالمJة
  الس:يد املس�شار احملرتم،

د¹ل اEٔطراف اEٔخرى، اك�ن اك�ن ٔ�مور ال تتعلق بنا، تتعلق �لتنظمي 
�مور تتعلق بنا، اك�ن ٔ�مور تتعلق �حل¯اج، نقول � مöال يف قضية ٔ
احل¯اج، �س:تع¯ال يف النفرة �لرجوع من عرفة ٕاىل مىن Lرب املزدلفة، 
جحاج توÌس رجعوا يف الساLة الوا�دة والنصف، جحاج ٔ�ندوÌس:يا يف 

لسادة اEٔفاضل الربملانيني Eٔن اك�ن بعض ا.. الثالثة، جحاج السودان ابداو
�يقارنوا، �يطلبوا املقارنة، احل¯اج د¹ل السودان ابداوا �يزنلوا يف الثانية 
عرشة، اح[ا يف احلادية عرشة والنصف اكن لكيش رجع، وهذاك 

  .�س:تع¯ال ا�يل وقع وقطع الطريق �س:تع¯ال م�ارشة بعد املغرب
سلو لمك هاذ القرار ٕاىل ¢رن .. اك�ن مسائل ا�يل ¢ادي Ìش:تغلو فهيا اح[ا

عندمك يش �اYة ا�يل تفحصوها مرح�ا، ٕاذا عندمك يش مسائل ا�يل تقرتحوا 
Lلينا مرح�ا، ولكن احلج راه غتبقى فJه مشالك Eٔنه سفر، وEٔنه سفر 



�ٔكتو�ر�ٔكتو�ر�ٔكتو�ر�ٔكتو�ردورة دورة دورة دورة     ––––مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن     2012201220122012 

15 

 )2012د)سمرب  18( 1434 صفر 3

  . يتطلب الصرب
وٕاىل امشاو بعض الناس �يديو معهم يعين الفkات مكkوبة د¹ل ا,هتييج، 

¢ادي �كون، ٕاىل اك�ن يش �د ا�يل �مييش يصور يف الس:نوات املق�] داميا 
ويد�ر ا,هتييج ¢ادي يبقى داميا هاد ا,هتييج �يتحمل مسؤوليته ٔ�مام هللا 

  .تعاىل
اح[ا كنبذلو اGهود د¹لنا ونتعاونو مع امجليع ا�يل ابغى يتعاون معنا لهذه 

ت اEٔهداف ا�يل ان¸ ك�سعاو لها وكÛسعاو لها ٔ�يضا، ولكن هاد العام وقع
�ش:ياء سÆFة Yدا ف� يتعلق بقضية تقومي احلج والõم عن احلجٔ .  

  .وشكرا لمك

        ::::الس:يد رئFس اجللسةالس:يد رئFس اجللسةالس:يد رئFس اجللسةالس:يد رئFس اجللسة
شكرا الس:يد الوز�ر، وÌشكر الس:يد الوز�ر Lىل مسامهته القمية يف 

نkÛقل ٕاىل السؤال املوايل املوYه ٕاىل الس:يد وز�ر �قkصاد . هذه اجللسة
عقدة املصاح�ة ل�سجيل س:يارات املغاربة واملالية حول إالجراءات إالدارية امل

اللكمة �Eٔد السادة املس�شار�ن يف الفريق . القاطنني مبدينة سkÔة ومليلية
  .احلريك، تفضل اليس فضييل

        ::::املس�شار الس:يد محمد فضييلاملس�شار الس:يد محمد فضييلاملس�شار الس:يد محمد فضييلاملس�شار الس:يد محمد فضييل
  .شكرا الس:يد الرئFس

  السادة الوزراء،
  ٕاخواين املس�شار�ن،

القاطنون مبديÛيت مليلية  كام ال خيفى Lليمك، الس:يد الوز�ر، املواطنون
وسkÔة احملتلتني يف تÛش:يط اUورة �قkصادية واحلركة الت¯ارية وز¹رة 
العائالت يف خمتلف ٔ�قالمي وÚات اململكة، ومه م�شöÔون هبو�هتم ووطنFهتم 

  .املغربي�ني، ومواظبون Lىل ز¹رة Lائالهتم ومدهنم وق�ائلهم
لزمون بت¯ديد ورقة هناك ٕاشاكلية طرحت مؤخرا وتؤرقهم، حJث م

�لك iساطة هؤالء . ٔ�شهر 6خرضاء متكهنم ٔ�و من س:ياراهتم Lرب احلدود لك 
املواطنني يطلبون من احلكومة املغربية ٔ�هنا Öسهل مpٔمور�هتم وتطول املدة 

�شهر Çكون س:نة ٔ�و س:ن�ني، كذ� توفري الش:باك الوحJد عند  6بدل من ٔ
رقة تصادف عودة املغاربة اUخول ٔ�و عند جتديد ت< الورقة، ¢البا الو 
ولهذا ٔ�ملهم �بري يف احلكومة . املقميني �خلارج، و�كون هناك اكتظاظ

  . اجلديدة ويف ٕاطار اUس:تور اجلديد ٔ�هنا Öسهل املpٔمورية
  .ولمك جزيل الشكر

        ::::الس:يد رئFس اجللسةالس:يد رئFس اجللسةالس:يد رئFس اجللسةالس:يد رئFس اجللسة
  .تفضلوا الس:يد الوز�ر

قkصاد قkصاد قkصاد قkصاد الس:يد ٕادر)س اEٔزيم إالدر)الس:يد ٕادر)س اEٔزيم إالدر)الس:يد ٕادر)س اEٔزيم إالدر)الس:يد ٕادر)س اEٔزيم إالدر)يسيسيسيس، الوز�ر املنتدب Uى وز�ر �، الوز�ر املنتدب Uى وز�ر �، الوز�ر املنتدب Uى وز�ر �، الوز�ر املنتدب Uى وز�ر �
        ::::واملالية، امللكف �ملواملالية، امللكف �ملواملالية، امللكف �ملواملالية، امللكف �ملزيزيزيزيانيةانيةانيةانية

  .شكرا الس:يد الرئFس

  iسم هللا الرمحن الرحمي،
  الس:يد املس�شار احملرتم، 

يف البداية ٔ�شكر إالخوة املس�شار�ن احملرتمني من الفريق احلريك Lىل 
  . تقدåم هبذا السؤال

نبغي نبني بعض اEٔمور حول هذه إالشاكلية ا�يل يه حقJقJة، فالنظام 
مطبق Lىل الس:يارات ا�يل تتجي مرمقة هو النظام د¹ل الق�ول  ا�يل

�شهر وهذه املدة ال ميكن متديدها ٕاال يف �االت مربرة  6املؤقت، دا�ر�ن ٔ
بقرار د¹ل وز�ر املالية، وهاد اليش هذا هو الوضع ا�يل كند�روه مع 

تلتني سkÔة املواطنني د¹لنا املغاربة ا�يل تFسك[وا يف املدين�ني املغربي�ني احمل 
�شهر 6ٔ�شهر زائد  6ومليلية، حبيث تنعطهيم ٔ.  

ما اكÌش هاذ املشلك وما اكن�ش  2004املشلك فوقاش Ìشpٔ؟ من ق�ل 
اكنوا س:يارات هاد املواطنني اكنوا  2004احلاYة �لترصحي، Eٔن ق�ل 

تتkFعرفوا، اك�ن الرتقمي املعدين معروف د¹ل سkÔة ود¹ل مليلية، من بعد 
طرح مشلك، حبيث تد �حتاد اEٔوريب وا�د الرتقمي مو�د ميل اعمت 2004

مجموLة د¹ل الس:يارات مايش البد د¹ل املغاربة ا�يل هام ساكنني يف سkÔة 
ومليلية تيجيو من ٔ�حناء ٔ�خرى ؤ�صبحوا تيدzلوا �لمغرب، و�لتايل اكن 
 البد من الضبط د¹ل العملية، دا� هاد املسùٔp مسùٔp تنظميية، من الناحJة

اEٔم[ية د¹ل البالد، اكن البد من وا�د النظام من الضبط Lىل ذاك اليش 
 .رجعنا �لمسùٔp د¹ل الترصحي

وهاذ الترصحي فJه Öسهيل، حبيث هاذ الترصحي ٔ�وال �يمت �يف ما قلت 
Lىل جوج مرات، س:تة ٔ�شهر زائد س:تة ٔ�شهر، و�لتايل هام ما �يþلصوش 

لتpٔخر ود¹ل تعقد املسطرة، �لتايل الرسوم امجلر�ية، اك�ن إالشاكل د¹ل ا
 ùٔpسط، وا�د املسÔهنم �يرصحوا وذيك الترصحي م�اك�ن هاذ املسùٔp د¹ل ٔ
مÔسطة، Eٔن ٔ�ش:نو الحظنا؟ ٔ�وال ٔ�صبح عند� مشلك د¹ل Lدم ضبط 
دخول وخروج الس:يارات، و�نعاكس اEٔمين د¹ل هاذ املساù، الحظنا 

عدنية ود¹ل الهيالك د¹ل الس:يارات، ٔ�ن هناك يقع Çزو�ر د¹ل ا�لو�ات امل
ال حظنا كذ� تفيش ظاهرة السري د¹ل هاذ الس:يارات مايش ¢ري يف 
املناطق د¹ل الشامل، كتوصل حىت �)اzل، حبيث اك�ن الناس ا�يل مايش 

  .هام من سkÔة ومليلية رجعوا �يوصلوا حىت �)اzل
¹ل هاذ املسùٔp اEٔخرى ا�يل وقعت ويه Çزايد ظاهرة إالLارة د

ù، و�لتايل pٔ الس:يارات Eٔشþاص ¢ري مس:تفJد�ن و¢ري معنيني هبذه املس
اكن البد من الضبط، Lىل ذاك اليش رجعنا كنطلبو يف هاذ الترصحي هذا، 
وا�د الترصحي مؤقت مÔسط، و4نيا ما يفJد إالقامة د¹ل الناس املعنيني 

ارة �ش ما يصبحش �ملدين�ني احملتلتني سkÔة ومليلية وامللكJة د¹ل الس:ي
التالعب، يعين مايش ملكJة ولكن �يدzلها ويعطهيا لوا�د �ٓخر، 

  . وال�سجيل د¹ل الس:يارات املعنية بنظام معلومايت
�د الش:باك ا�يل خمصص هلم يف مليلية، اهاذ املسùٔp اكن كذ� و 

ش:باك خمصص، ا�يل مطلوب م[ا بطبيعة احلال ٔ�ننا نعددو هذه الش:بابيك 
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هاذ �زد�ام ا�يل Çلكمتو Lليه، الس:يد الرئFس، يف �ش ما يوقعش 
  .ٕان شاء هللا نعطي معلومات ٔ�خرى يف التعقJب.. املسùٔp د¹ل

        ::::الس:يد رئFس اجللسةالس:يد رئFس اجللسةالس:يد رئFس اجللسةالس:يد رئFس اجللسة
  .اللكمة لمك، الس:يد املس�شار، يف ٕاطار التعقJب. شكرا

  :املس�شار الس:يد محمد فضييلاملس�شار الس:يد محمد فضييلاملس�شار الس:يد محمد فضييلاملس�شار الس:يد محمد فضييل
  الس:يد الوز�ر،

�ٓسف Lىل اجلواب، كنتpٔسف، املربرات لكه ��ا هاذ املربرات ا�يل ٔ
�عطيتوها ميكن اكنت يف زمن مىض، قد وىل، هللا شاهد كنت كنتظر ٔ

كام يقول " سني جمي"م[مك تدرسوا هاذ السؤال مايش من م[طلق 
املرصيني، سؤال جواب، ما درس:توش الوضعية مز¹ن، ماتبقاوش ختبعوا 

�ش:ب�ني يف املسائل اEٔم[ية، الناس د¹ل مليلية �س وطنيني، خملصني، م 
  . بوطنFهتم وبب)مه، هللا خيليمك ما نبداوش Ìشكو يف الناس هكذا

وهاذ القرار ا�يل اzذاها وز�ر املالية قرار ¢ري قانوين و¢ري م[طقي، وما 
عندوش احلق z¹ذ قرار Eٔن هاذ اليش خصو يدzل يف ٕاطار القانون، 

  . خصنا نق[نو هاذ اليش
د العدد د¹ل الناس، �ٓش ¢ادي بقرار من وز�ر املالية ¢ادي تعذبوا وا�

�زيد لنا ٕاىل در� هلم س:تة ٔ�شهر وال Lام، ٔ�ش:نو هو البديل؟ ٔ�ش:نو هو 
  الفارق بني س:نة وس:تة ٔ�شهر؟ 

هللا خيليمك درسوا السؤال مز¹ن، هذا راه  طلب مايش سؤال، طلب 
 راه�لحكومة كنطلبو م[مك تدرسوه بعناية �برية وببحث دقJق وهاذ الناس 

املغر¹ت، وابقاو م�ش:ب�ني بوطهنم، راه ما �يJÔعوش وكFرشيو عندمه مجيع 
 Les matricules(ٕاىل اكنت �االت �درة د¹ل . يف الوطنية د¹هلم

falsifiées(،اسJىل القL سوش، هذا �در، وال �درFاس  ، اح[ا ما نقJالق
  .Lىل النادر ال جيوز

وا هاذ اليش ولهذا، اح[ا كنطلبو م[مك �لك ٕاميان و�لك صدق ٔ�Ïمك Öشوف
نقدمو اقرتاح قانون يف هاذ املوضوع، Eٔنه ال  �ش ٔ�و ¢ادي Ïكونو مضطر�ن

اك�ن قوانني ا�يل حصل دار يش �اYة مييش .. جيوز نبداو ÏرمJو الناس هباذ
�لمحمكة، ولكن ما نعمموش Lىل ٔ�ن الناس اEٔمن، ما اEٔمن، هذه لكامت 

  .فضفاضة ال نق�لها
جتيو� جبديد واح[ا ¢ادي �كون عند�  السؤال ملا درتو، كنت كنتظر

عودة �لموضوع و¢ادي ندقو ٔ�بواب د¹ل مؤسسات ٔ�خرى يف هاذ املوضوع 
Eٔنه موضوع åم Yدا، وهاذ اليش د¹ل الرسوم امجلر�ية ا�يل كتذا�روا Lليه، 
راه ما اكيÛش رسوم مجر�ية، هاذ اليش مفkعل، ما اكيÛش رسوم ٕاذا مل تؤد 

ن zدمة �ش تفرضوا الرسوم؟ الرسوم مقابل الواجب، �ٓش كتقدموا م
  .zدمة

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

        ::::الس:يد الوز�ر املنتدب Uى وز�ر �قkصاد واملالية امللكف �ملالس:يد الوز�ر املنتدب Uى وز�ر �قkصاد واملالية امللكف �ملالس:يد الوز�ر املنتدب Uى وز�ر �قkصاد واملالية امللكف �ملالس:يد الوز�ر املنتدب Uى وز�ر �قkصاد واملالية امللكف �ملزيزيزيزيانيةانيةانيةانية
�وال وهللا )شهد ٔ�نين ماzدم�ش . شكرا الس:يد املس�شار Lىل التعقJبٔ
دارة قلت هلم اعطيوين الوضعية �ملنطق د¹ل سؤال جواب، سولت االٕ 

احلقJقJة، وهللا س:ب�انه وتعاىل Lىل ما ٔ�قول شهيد، قلت هلم ما تد�رولFش 
اجلواب د¹ل العام ز�ن، هباذ اللكمة هاذي، مع الرئFس ما تد�رولFش 
اجلواب د¹ل العام ز�ن، ٕاىل اكن املشلك قولوا يل اك�ن مشلك منيش عند 

ه، هباذ املنطق ؤ�قول وهللا )شهد Lىل ما الربملان نقول ليه املشلك وحنلو 
�قول، هباذ املنطق �ش تعاملتٔ.  

 ùٔpم[ية مسEٔا ùٔpتنقول لمك، الس:يد املس�شار احملرتم، املس ��و�لتايل، ٔ
 ùٔpٕاىل اكن ¢ري وا�د تيحط املس ��åمة، اح[ا ال Ìشكك، اح[ا تنقول � ٔ

املساطر د¹ل åمة، هاذي مسùٔp د¹ل البالد، ولكن التÔس:يط د¹ل 
املواطنني د¹لنا اEٔعزاء احملرتمني يف سkÔة ومليلية Lىل راس:نا وعينF[ا ٔ�ولوية، 
جنلسو ونلقاو الطريقة السلمية �ش Ïزاوج، ابغينا حنافظو Lىل اEٔمن د¹ل 
بالد� وال Ìشك يف ٔ��د، و�ش نFرسو املساطر د¹ل املواطنني د¹لنا، 

��  .هذا هو ا�يل عندي ٔ
Lة من إالجراءات تندرسوها، اع¸د وا�د القراءة د¹ل اح[ا مجمو

ا�لو�ات املعدنية بطريقة ٔ�وتوماتيكJة �ش حتل ليه الباب، هاذ اليش يعين 
يف املسائل املس:تق�لية �ش هاذوك الناس �كونوا مضبوطني، ام[ني يوصل 
تقرى بطريقة ٔ�وتوماتيكJة حتل ليه الباب �ش ما يوقعش ترصحي، و�لتايل 

  . �لفعل ٔ�مور دقJقة د¹ل �ل املشلكاك�ن 
ومرة ٔ�خرى ٔ�� مس:تعد �ش نتالىق معه ٕاىل اكنوا الناس ا�يل ميثلومه 
املس�شار�ن وال امجلعيات وال ا�يل اكن �ش حنلو املشلك، هذا هو اâي 

  . Ïريده
  .والسالم Lليمك ورمحة هللا

        ::::الس:يد رئFس اجللسةالس:يد رئFس اجللسةالس:يد رئFس اجللسةالس:يد رئFس اجللسة
Lىل مسامهته يف هذه شكرا �لس:يد الوز�ر، وÌشكر الس:يد الوز�ر 

  .اجللسة
نkÛقل ٕاىل السؤال املوYه ٕاىل الس:يد وز�ر السكىن والتعمري وس:ياسة 

اللكمة �Eٔد السادة املس�شار�ن من . املدينة حول السكن �ج¸عي
مجموLة �حتاد الوطين �لشغل �ملغرب لتقدمي السؤال، تفضل الس:يد 

  .املس�شار

        ::::املس�شار الس:يد محمد رماشاملس�شار الس:يد محمد رماشاملس�شار الس:يد محمد رماشاملس�شار الس:يد محمد رماش
  . الرمحن الرحميiسم هللا

  الس:يد الرئFس احملرتم،
  الس:يد�ن الوز�ر�ن،

  ٕاخواين املس�شار�ن،
  .سؤال �حتاد الوطين �لشغل �ملغرب اليوم حول السكن �ج¸عي
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�وال، Ìشكر الس:يد الوز�ر اâي لىب اUعوة وحرض �لجواب Lىل ٔ
 .سؤالنا الوحJد مشكورا، وهذا يدzل يف ٕاطار احلاكمة املطلوبة

، الس:يد الوز�ر احملرتم، ٔ�وال يدzل سؤالنا يف ٕاطار املرشوع العام 4نيا
اâي تقوم به وزارÇمك واحلكومة Ùلك يف ٕاطار دمع السكن �ج¸عي، 

نعمل ٔ�نه Yاء بpٔش:ياء Yديدة zاصة هيم الطبقة املتوسطة  2013قانون املالية 
وسطة وا�يل فعال اك�ن وا�د املالحظة ٔ�ساس:ية كÛس¯لوها ٔ�ن الطبقة املت

�لف درمه، معىن  15امشات يف القانون املالية حىت الناس ا�يل تFشدوا ٔ
هذا اكن املعيار ا�يل معمت،د zاصة يف املندوبية السامJة �لتخطيط ا�يل اكن 

�و ما يقارب ذ�، معىن هذا اك�ن خطوة يف هاذ  5000عند� وهو ٔ
  . املس:توى ا�يل هو مس:توى Lايل

 6000هاذ اجلانب د¹ل الرفع ٕاىل ولكن كتبقى ٕاشاكليات zاصة يف 
درمه، Lلام بpٔن املغرب مايش لكيش وا�د Lىل مس:توى الرتاب، هذا ممكن 
مراLاته zاصة يف هذا الشق ا�يل هو عند� اUار البيضاء، الر�ط، فاس، 

  ...مايش حبال املناطق اEٔخرى، هذا رمبا فJه
عJـ لكن �لÛس:بة �لشلك اUقJق Yدا ف� �رتبط �لسكن �ج¸

نالحظ، الس:يد الوز�ر، ٔ�ن الرمق املقدم رمبا العجز اâي من zالل ترصحيمك 
�لف د¹ل و�دة سك[ية ورمبا  480يف ٕا�دى الصحف ٔ�نه ما �زيد Lىل ٔ

نضيف لها كذ� حىت �لÛس:بة �لناس ا�يل اس:تفادوا من السكن �ج¸عي 
 ذ�، هذا ٔ�لف، ٕاىل ¢ري 800ولكن ظلت هذه املسا�ن بpٔهنا مغلقة، تقريبا 

 .تيعطينا وا�د اEٔمور ليك نت�دث iشلك م�ارش
مرت وzاصة  50ٔ�وال، الس:يد الوز�ر، هذه املسا�ة ميل كنتلكمو Lىل 

 U50ى العائ] املغربية الولودة ٔ�نه اكيف، اح[ا تنطلبو ٕاىل اكن ممكن هاذ 
  .Lىل اEٔقل �70يفاش تعدل ٕاىل 
يل هو موYه �لطبقة ا�يل مليون كنعرفو بpٔنه zاصة ا� 425نيا ٔ�ن م�لغ 

ا�يل  14كتعاين الهشاشة ٔ�نه فJه ما فJه، كنعرفو بpٔنه هو اEٔصل د¹لو 
د¹ل املاليني، معىن هذا ٔ�نه zاصة  10كFس:تافد وهو املنعش العقاري، 

د¹ل املاليني  5ا�يل كنطلبو ٔ�نه يدفع وا�د  5FOGARIMحىت يف 
�لبنكة راه تنلقاو ٔ�ن الناس Lاجز�ن Lىل هذا.  

ن كنقولو ٔ�ن مج] د¹ل الناس املFسور�ن هام ا�يل كFس:تافدوا Eٔن ولك
اك�ن عند� البطاقة åمة، zاصة الورقة إالدارية ا�يل كتبني بpٔن إالÌسان 
ماعندوش ا,مت< ٔ�نه تنلقاو الناس اك�ن ا�يل يف طن¯ة، اك�ن ا�يل يف 

هو الشامل، اك�ن ا�يل يف اجلنوب وكتلقى عندو كFس:تافد من هاذ السكن و 
�لف سكن، zاصة  800ا�يل تيþلق جزء من إالشاكل احلقJقي ا�يل هو ٔ

ميل كزييد القانون د¹ل الكراء تيعقد العملية وكتبقى هذه املسا�ن بpٔنه 
  .كذ� مغلقة

�خمت iسؤال ٔ�سايس يف هاذ العملية هاذي، واش ما ميكÛش ٔ ،�âو
مkكررة،  نضبطو iشلك من اEٔشاكل الناس ا�يل )س:تافدوا بوا�د الوترية

                                                 
5Fonds de Garantie des prêts destinés au logement au profit des populations à Revenus Modesties et/ou non réguliers 

 الس:يد الوز�ر، وهو �ش حنيدو وا�د الطبقة ا�يل كتدzل Lىل اخلط؟
4نيا، ا�يل هو سؤال ٕاسرتاتيجي، واش اك�ن خمطط ٕاسرتاتيجي ا�يل 

 ¢ادي يعاجل لنا هاذ �خkالل؟ 
  .شكرا الس:يد الوز�ر

        ::::الس:يد رئFس اجللسةالس:يد رئFس اجللسةالس:يد رئFس اجللسةالس:يد رئFس اجللسة
  .تفضل الس:يد الوز�ر. شكرا

        ::::السكالسكالسكالسكىنىنىنىن والتعمري وس:ياسة املدينة والتعمري وس:ياسة املدينة والتعمري وس:ياسة املدينة والتعمري وس:ياسة املدينةالس:يد محمد نJÔل بنعبد هللا، وز�ر الس:يد محمد نJÔل بنعبد هللا، وز�ر الس:يد محمد نJÔل بنعبد هللا، وز�ر الس:يد محمد نJÔل بنعبد هللا، وز�ر 
  .شكرا لمك الس:يد الرئFس

شكرا الس:يد املس�شار احملرتم Lىل سؤالمك، يف الواقع ا�يل فJه جوانب 
ملا كنتلكمو . مkعددة، ٔ�وال من الرضوري يف ذ� ٔ�ننا نضبطو شوية اEٔرقام

Lىل السكن �ج¸عي، السكن �ج¸عي Öسمية، Lالمة، ٕان حص 
�لف  250ٔ�لف درمه، هو الشقة د¹ل  250سكن �ج¸عي هو التعبري، ال ٔ

درمه، �لطبع السكن �ج¸عي ٔ�صبح �يعين عند Lامة الناس لك 
املنتوYات كام اكنت ا�يل كهتم السكن �ج¸عي، ف�التايل الرمق ا�يل 

�لف س:نو¹ هو رمبا رمق  120ٔ�عطيته والعدد ا�يل ٔ�عطيته يف سؤالمك د¹ل ٔ
L ٔكدpيل �ي�ىل احلاYة إالضافJة ا�يل كتطرح اليوم �لÛس:بة مجليع ٔ�نواع ا

�ساس:يةٔ ùٔpالسكن، مايش السكن �ج¸عي، هذا مس.  
املسùٔp الثانية ا�يل رمبا يف سؤالمك åمة هو ٔ�نه هاذ النوع من السكن، 
Lىل ٔ�ي �ال، عرف هتافت �بري من ق�ل ال املنعشني العقاريني ا�يل وفروا 

�لف و�دة ا�يل يف  180ميكن يل نقول لمك وا�د  و�دات كثرية، اليومٔ
�لف ا�يل مطلوب فهيا  250، وا�د )en chantier(طور البناء ٔ

الرتخJص، وما �زيد Lىل مليون و�دة ا�يل موضوع اتفاقJة ا�يل م[صوص 
Lلهيا يف القانون املايل، اتفاقJة مع وزارة السكىن ومع وزارة املالية، مبعىن ٔ�نه 

ميكن، حقJقة، يف الس:نوات القلي] املق�] ٔ�نه يليب وا�د هاذ املنتوج هذا 
  .اجلزء �بري من الطلب

اEٓن من )س:تفJد من هاذ السكن؟ واش الفÆات ا�يل يه مس:هتدفة، 
�ساسا ٔ�ي الفÆات الضعيفة، الفÆات ا�يل �يقل اzUل د¹لها Lىل وا�د جوج ٔ

  Öس:تفJد؟  مرات من احلد اEٔدىن د¹ل اzUل ٔ�م ٔ�ن هناك فÆات ٔ�خرى اليت
حنن بصدد القJام ببحث، يبدو ٔ�ن اك�ن وا�د الÛس:بة د¹ل التاليش، 
Ìس:بة د¹ل هاذ الو�دات ا�يل كمتيش لناس اEٓخر�ن، ٕاذا اكنت يف �دود 

 ùو  5معقو�هاذ اليش حيمتل، ٕاذا اكنت ٔ�كرث من ذ� معناه ٔ�ن % 10ٔ
 ٔ�عتقد ٔ�نه الفÆات املس:هتدفة ما �ميشFش لها، ولكن حىت يف �اù التالعب، 

ٕاذا اكن هتافت Lىل هذا املنتوج معناه ٔ�ن الناس اك�ن ٕاق�ال Lليه، وٕاال حىت 
هاذوك ا�يل ¢ادي ميش:يو يد�روا املضاربة يف هاذ الشpٔن هذا ما ¢ادي 

  .ميش:يو يعملوه
اEٓن اح[ا ما كنوقفوش Lىل هاذ احلد كام قلت لمك، السكن �ج¸عي، 

ملتوسطة، السكن املعد �لكراء، السكن املنخفض التلكفة، سكن الفÆات ا
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البناء اâايت ٔ�ي التجزئات، لك هاذ اEٔنواع يه اليت نطمح ٕاىل ٔ�ننا نقلصو 
�لف، مايش  840هبا العجز السكين ا�يل اك�ن اEٓن ا�يل هو د¹ل ٔ480 

�لف و�دة من ٔ�Yل ٔ�ننا يف امخلس الس:نوات املق�]، ٔ�ي من  840ٔ�لف، ٔ
مشالك، نقائص يف ذ� من دون  .نقلصوه بÛس:بة النصف 2016هنا لــ 

  .شك، Ìسعى ٕاىل التغلب Lلهيا

        ::::الس:يد رئFس اجللسةالس:يد رئFس اجللسةالس:يد رئFس اجللسةالس:يد رئFس اجللسة
اللكمة لمك يف ٕاطار التعقJب، تفضل الس:يد . شكرا الس:يد الوز�ر

  .املس�شار

        ::::املس�شار الس:يد عبد هللا عطاشاملس�شار الس:يد عبد هللا عطاشاملس�شار الس:يد عبد هللا عطاشاملس�شار الس:يد عبد هللا عطاش
  .iسم هللا الرمحن الرحمي

  الس:يد الرئFس، 
  السادة الوزراء،

  ٕاخواين املس�شار�ن،
د الوز�ر، Ìشكرمك Lىل اGهودات الك�رية يف هذا اGال، يف ٔ�وال، الس:ي

جمال العقار، يف جمال السكن �ج¸عي، السكن معوما ويف جمال السكن 
  . �ج¸عي

ونؤكد Lىل ٔ�ن هناك، امحلد �، اك�ن وا�د النظرة تفاؤلية �لمس:تق�ل، 
مجموLة  zاصة ٔ�ن مجموLة من التقار�ر اUولية Lىل اEٔقل التقر�ر د¹ل

�و�سفورد لٔ�عامل والتقر�ر د¹ل املكkب اUويل �}اكء �قkصادي يؤكدون ٔ
بpٔن العقار يف املغرب يkÛظره مس:تق�ل واLد رمغ تداعيات اEٔزمة 
�قkصادية، ولكن Ïرجو ٔ�ن هاذ التفاؤل ينعكس Lىل الطبقات الضعيفة 

  .ذوي اzUل احملدود وكذ� الطبقات الوسطى
د الوز�ر، ٔ�ن املصاريف د¹ل السكن Çميثل وا�د تعلمون كذ�، الس:ي

من املصاريف إالجاملية، zاصة Uى الطبقات الوسطى، وتنpٔكدو  40%
  :Lىل مجموLة من املسائل يف ٕاطار احلاكمة

�مهية Çكر)س الشفافJة يف هذا القطاع؛  -ٔ  

 ، ؤ�نمت تعلمون ذ�؛(Noir)حماربة  -

 املنعشون العقاريون؛مراجعة ومدارسة هوامش الرحب اâي يتحصل Lليه  -

رضورة ٕاLادة النظر يف دفرت التحمالت اخلاص �لسكن �ج¸عي Lرب  -
 سن مقkضيات كفJ] جبودة وسالمة البناء، وهذا ٕاشاكل ٔ�نمت تعلمونه؛

Öشجيع التعاونيات السك[ية ودمعها لتكون قاطرة  -كام ذ�رمت-كذ�  -
 ٔEول اUن هذا العمل التعاوين يف بعض ا� %17وربية ميثل �لقطاع، zاصة ٔ

 ؛%1خبالف املغرب ال يت¯اوز 

كذ� دمع املقاوالت الصغرى يف جمال العقار، ا�âن يkÛجون Lدد  -
قليل من املسا�ن، Lىل اعتبار ٔ�ن هذا لفائدة الطبقات الهشة واملتوسطة، 
خبالف املنعشني العقاريني الك�ار ا�âن ال Öس:هتوهيم هذه املشاريع الصغرى، 

 .ع �بريةوٕامنا خصهم مشاري
وÏمتىن يف املس:تق�ل ٕان شاء هللا احلد من هذا اخلصاص Eٔن الرب�مج 

  . %50احلكويم Yاء بتقليص العجز ٕاىل 
 .Ïمتىن لمك التوفJق و�لحكومة

        ::::الس:يد رئFس اجللسةالس:يد رئFس اجللسةالس:يد رئFس اجللسةالس:يد رئFس اجللسة
اللكمة لمك الس:يد الوز�ر، هناك رد Lىل . شكرا الس:يد املس�شار

  التعقJب؟

        ::::ملدينةملدينةملدينةملدينةالس:يد وز�ر السكالس:يد وز�ر السكالس:يد وز�ر السكالس:يد وز�ر السكىنىنىنىن والتعمري وس:ياسة ا والتعمري وس:ياسة ا والتعمري وس:ياسة ا والتعمري وس:ياسة ا
فقط �لتpٔ�يد Lىل ٔ�نه فعال هاذ اGهود اEٓن يبذل، وكنت بصدد القول 
 ùٔpلهيا، ذ�رمت املسL يل يتعني التغلب�بpٔن هناك مشالك، هناك سلبيات ا

، ما يقدم zارج إالطار الرمسي ماد¹، يف السكن �ج¸عي )Noir(د¹ل 
طرف ٔ�نه �كون قليل، ش:به م[عدم، ملاذا؟ Eٔن ما اكيÛش فائدة حلىت يش 

يف ٔ�نواع ٔ�خرى فعال موجود حلد اEٓن ويتعني . هاذ اجلزء الغري مرصح به
  . حماربته

هناك كذ� رضورة ٔ�ننا حنرتمو دفاÇر التحمالت، �خلصوص من ق�ل 
املنعشني، اح[ا بصدد اEٓن مراجعة دفرت التحمالت ا�يل اك�ن يف السكن 

�لÛس:بة �لسكن  �ج¸عي، Eٔنه ¢ادي نوضعو دفرت حتمالت Yديد
املتوسط، نkÛظر ٔ�نه تصادقوا Lىل القانون املايل من ٔ�Yل ٔ�ننا منر ٕاىل هذه 

  .املر�]
مبناس:بة وضع دفرت التحمالت �لÛس:بة �لسكن املوYه �لفÆات 
املتوسطة، سرناجع دفرت التحمالت، Eٔن فعال هناك مشاريع ا�يل ما 

  .اUفاÇر د¹ل التحمالت %100تت�رتمش 
 ذ�، هناك عوائق يف املسار السكين ا�يل اح[ا كنعرفوه، �ٕالضافة ٕاىل

و�دة، ا�يل يه ¢ادي  Ì170.000سعى ٕاىل التغلب Lلهيا �ش نوصلو لهاذ 
  .متك[نا ٔ�ننا نقلصو من العجز السكين

، لكن %100من دون شك يف ذ� ما ¢اد)ش Çكون اEٔمور صافJة 
س:توى املعFيش ٔ�عتقد ٔ�نه Lىل ٔ�ي �ال سFسامه هذا اEٔمر يف حتسني امل 

  .واملس:توى السكين د¹ل فÆات عريضة من اGمتع املغريب

        ::::الس:يد رئFس اجللسةالس:يد رئFس اجللسةالس:يد رئFس اجللسةالس:يد رئFس اجللسة
شكرا الس:يد الوز�ر، وÌشكر الس:يد الوز�ر Lىل مسامهته يف هذه 

  .اجللسة
نkÛقل ٕاىل اEٔس:ئ] املوÚة ٕاىل الس:يد وز�ر الفال�ة والصيد البحري، 

د السادة املس�شار�ن من اللكمة �Eٔ. السؤال اEٔول حول Çربية املوايش
  .الفريق اUس:توري، تفضل

        ::::املس�شار الس:يد åدي زر�واملس�شار الس:يد åدي زر�واملس�شار الس:يد åدي زر�واملس�شار الس:يد åدي زر�و
  .iسم هللا الرمحن الرحمي
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  الس:يد الرئFس،
  السادة الوزراء،

  ٕاخواين املس�شار�ن،
  الس:يد الوز�ر،

ال خيتلف اثنان Lىل اGهودات اجلبارة ا�يل قامية هبا اUوù وقاموا هبا 
  . حلالية يف Çمنية اEٔقالمي اجلنوبيةاحلكومات السابقة واحلكومة ا

ويف هذا إالطار، الس:يد الوز�ر، من بني اGهودات اجلبارة واليت Ìش:يد 
هبا وهننئمك، الس:يد الوز�ر، اGهودات ا�يل قامية هبا وزارة الفال�ة، والس:� 

-يف هذه الس:نة �لضبط ٔ�و هاذ الس:نوات اzEٔرية، حبيث ٔ�نه هذه الس:نة 
السامرة �لضبط، -س:بة �لجهات الثالثة ٔ�و �لÛس:بة جلهة لكممي�لÛ  - امحلد �

لك ما خيص Çربية املاش:ية مkوفر، ٔ�Lالف، نقط املاء، يعين Eٔول مرة Ìشهد 
يف التارخي ٔ�نه اLEٔالف شاطت عند� يف بعض اEٔقالمي، وهذا Ìشكرمك 

ر، وÌشكر املصاحل ا�يل �بعة �، والس:� املد�ر¹ت Lليه، الس:يد الوز�
  . اجلهوية والس:� مد�رية Úة لكممي السامرة

الس:يد الوز�ر، تعرفون ٔ�ن �قkصاد يف اEٔقالمي اجلنوبية يعمتد ٔ�ساسا 
Lىل Çربية املاش:ية، هو الركزية اEٔساس:ية ومن بعدها جيي الصيد البحري، 

Lىل Çربية املاش:ية، وهذا يتطلب م[مك،  هناك ٔ�قالمي، Yل اEٔقالمي تعمتد
الس:يد الوز�ر، ومن احلكومة Ùلك تعطي اه¸م åم لهذا اGال، والس:� 
Çربية إالبل، ا�يل الكسابة ٔ�ساسا يعمتدون Lلهيا والناس åمتة هبا ولكن يف 
هذه اEٓونة اzEٔرية بدا يبان وا�د الرتاجع ف� خيص Çربية إالبل، Eٔن الناس 

Öس:تطيع جتيهبا من �را، الناس ما عندها إالماكنيات املادية �ش ما تالت 
  . Öرشهيا Eٔهنا حلقت وا�د ا,مثن ¢ايل
ما يه إالجراءات املس:تع¯] ا�يل تقوم : لهذا، الس:يد الوز�ر، Ìسائلمك

  هبا احلكومة من ٔ�Yل دمع Çربية املاش:ية وخصوصا Çربية إالبل؟

        ::::الس:يد رئFس اجللسةالس:يد رئFس اجللسةالس:يد رئFس اجللسةالس:يد رئFس اجللسة
  .وز�راللكمة لمك الس:يد ال

        ::::الس:يد عز�ز ٔ�خ[وش، وز�ر الفال�ة والصيد البحريالس:يد عز�ز ٔ�خ[وش، وز�ر الفال�ة والصيد البحريالس:يد عز�ز ٔ�خ[وش، وز�ر الفال�ة والصيد البحريالس:يد عز�ز ٔ�خ[وش، وز�ر الفال�ة والصيد البحري
  .شكرا الس:يد الرئFس احملرتم

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

�ود التpٔ�يد بداية Lىل ٔ�ن احلكومة تويل عناية zاصة لرتبية املاش:ية ٔ
kصادية �ملناطق اجلنوبية �لنظر �)ور د¹لها الهام يف التمنية �ق 

  . و�ج¸عية لهذه املناطق
ويف هذه الس:نوات اzEٔرية، وقف[ا Lىل مساLدات مريب املاش:ية هبذه 
املناطق Lرب �رامج مkاكم] Çمتحور حول �خلصوص كام Yاء يف ^ممك، 
الس:يد املس�شار احملرتم، توفري اLEٔالف والتpٔطري الصحي وتوفري املياه 

  . لتوريد املاش:ية

، هاذ الس:نة ا�يل اكن اشوية احلال مز�ر 2012ثال يف فعىل سJÔل امل 
 423مليون د¹ل اUرمه ا�يل اzذينا  63من الناحJة د¹ل الش:تا، تعطات 

�لف ق[طار من الشعري واLEٔالف املر�بة ومت التوزيع د¹لها �,مثن د¹ل ٔ200 
مليون درمه لتحمل مصاريف نقل اLEٔالف، واك�ن  19ٔ�و  18درمه، اك�ن 

شاح[ة صهرجيية  24ون د¹ل اUرمه لتوريد املاش:ية وفهيا اقkناء ملي 32
 41صهرجي بالس�Jيك وÖشغيل الشاح[ات الصهرجيية، وٕا�داث  320و

  . نقطة د¹ل املاء
لك هذه اكنت امحلد � يف ٔ��ر اجلفاف وا�د العملية د¹ل احلكومة ا�يل 

نوبية يه Yد åمة وا�يل ٔ�عطت وا�د ا�Eٔر ٕاجيايب Lىل املناطق اجل 
  . و�خلصوص املنطقة ا�يل تÛمتون لها الس:يد املس�شار

 L6ىل مس:توى التpٔطري الصحي البيطري، Öس:تفJد هذه املناطق لك 
�شهر و�Gان من حصص اكفJة لتغطية �اجJاهتا من اEٔدوية البيطرية ٔ

  . املضادة �ل�سمامت املعوية والطفJليات اUاzلية واخلارجJة واجلدري
�خرى åمة خبصوص القطاع د¹ل إالبل ا�يل ٔ�كدمت ؤ�عطي مكعلومة ٔ

Lليه يف سؤالمك، بpٔنه اختذت ٕاجراءات موا�بة، Eٔن عند� وا�د العقدة د¹ل 
ت وا�د إالجراءات يف ٕاطار االرشاكة مع امجلعية د¹ل إالبل، بpٔنه اختذ

صندوق التمنية الفالحJة كهتم اUمع د¹ل رشاء النوق احللوب من ٔ�Yل 
، وبناء ٕاسطبالت حJث مت ٕاLداد املرسوم والقرار املتعلق حتسني الÛسل

  . هبذه إالLا�ت، سFمت قريبا ٕادراÚام يف ق[وات املصادقة املعمول هبا

        ::::الس:يد رئFس اجللسةالس:يد رئFس اجللسةالس:يد رئFس اجللسةالس:يد رئFس اجللسة
  .هناك تعقJب؟ تفضل الس:يد املس�شار. شكرا الس:يد الوز�ر

        ::::املس�شار الس:يد åدي زر�واملس�شار الس:يد åدي زر�واملس�شار الس:يد åدي زر�واملس�شار الس:يد åدي زر�و
  .شكرا الس:يد الوز�ر

قلنا عن اGهودات اجلبارة قامت هبا وزارÇمك، لكن يف احلقJقة ٔ�نه اح[ا 
اح[ا، الس:يد الوز�ر، ا�يل كنطالبو به هو ٔ�نه ف� خيص بعض املشالك تقع 
يف Çربية املاش:ية يف هاذ الس:نة �لضبط، يف هاذ الشهور املاضية وقعت 
لبعض الكسابة من ٔ�حصاب Çربية املاش:ية ضاعت هلم ماشFهتم iسÔب 

ù، يعين مÆات من اEٔغنام، رمبا وصلت Eٔلف راس من الفJضا�ت يف ٔ�ماك
الغمن، رمبا ما اس:تاطعوش يوصلوا لٕالدارات املركزية لبعد املسافة، وابقاو 

  .الساكنة ضايعني، نبغيوك Öشوف لنا هاذ احلاù د¹ل هاذوك الناس
كذ� �لÛس:بة لرتبية إالبل، إالبل عندها Lمل zاص هبا، عندها �س 

ٕاذا ما جشعناش الش:باب ودمعنامه �ش ميش:يو لهاذ  zاصني هبا، ولكن
امليدان، راه من هنا �لقدام ما ¢ادي نلقاوش ا�يل ¢ادي �ريب لنا إالبل، Eٔن 
ا�يل ماش:يني فJه ¢ري الناس الك�ار، ٕاذا ما جشعنامه يف ٕاطار دمع التعاونيات 
وzلق تعاونيات صغار �ش )رشيو إالبل وÇكون عندمه ٕاماكنيات �ش 

  . اذ امليدان عند� åمتني بهيبقى ه
كذ�، الس:يد الوز�ر، اح[ا امسعنا بpٔن هناك دمع، يقال بpٔن هناك 
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رشاكة بF[مك وبني واكÇ ùمنية اEٔقالمي اجلنوبية ا�يل اح[ا Ìشكروها، Eٔهنا قامية 
مبجهودات �برية يف جمال التمنية، صندوق zاص ولكن هذا الصندوق اح[ا 

اءل عن ذاك دمع إالبل ا�يل ¢ادي جتي من �را، ما فkنا رايناه، الناس ت�س
ابنkFو مركز åم يف اجلنوب، مركز �لمعاجلة الصحية ولكن هذا املركز مازال 
ما اش:تغل، قالوا لنا بpٔن هناك zاص الرتقمي، الرتقمي �يق ما اكن، خصمك، 

  .الس:يد الوز�ر، تع¯لوا لنا هبذه النقط، Eٔهنا ٔ�ساس:ية وåمة
س، Eٔن يه العمود الرئFيس واملهم يف القطاع هو ٔ�Ïمك واح[ا ابغينا النا

Öشجعوا الش:باب وتدمعومه وتدمعوا التعاونيات، وتدمعوا امجلعيات �ش 
  .حىت الش:باب راه Lاطل عن العمل و�غي مييش لهذا امليدان

  .وشكرا

        ::::الس:يد رئFس اجللسةالس:يد رئFس اجللسةالس:يد رئFس اجللسةالس:يد رئFس اجللسة
  .اللكمة لمك الس:يد الوز�ر. شكرا الس:يد املس�شار

        ::::�ة والصيد البحري�ة والصيد البحري�ة والصيد البحري�ة والصيد البحريالس:يد وز�ر الفالالس:يد وز�ر الفالالس:يد وز�ر الفالالس:يد وز�ر الفال
  .شكرا الس:يد املس�شار احملرتم

هو فعال مقنا خبلق وا�د املركز �لمعاجلة الصحية ا�يل ¢ادي �كون يف 
�قىص ٔ�قا,مينا اجلنوبية، �ش ما تبقاش وا�د النوع من الفوىض، اك�ن وا�د ٔ
العدد د¹ل إالبل دا� ا�يل �يدzل من املناطق اجلنوبية وا�يل هو ¢ري مرمق 

ف�غينا الناس ا�يل ابغاو )س:توردوا وال ابغاو . نعرفوش سالمkه الصحيةوما ك 
Jه ــــــــــــجييبوا هاذ إالبل، خصهم جييو لهذاك املاكن وجيلسوا ويد�روا ف

)la quarantaine ( الصحية د¹هلم، ويتعمل هلم الرتقمي ùشوفو احلاÌو
zة يف املناطق اجلنوبية وال داYيل �ش خيرج، ٕاذا خرج يش �ا�ل البالد ا

ما عندهاش الرتقمي، يف املس:تق�ل راه ما ¢اد)ش Çكون، يعين ¢ادي �كون 
  .قانون ا�يل خيلهيا ما معرها ما توصل ٕان شاء هللا

ولكن اح[ا يف ٕاطار االتفاقJة ا�يل Lاملني مع السالسل د¹ل إالنتاج 
¢ادي  والعقدة د¹ل الرب�مج، ¢اد�ن منش:يو �لرتقمي و�لتpٔطري الصحي �لقطيع،

ندمعو �رامج البحث والتمنية Eٔنه إالبل راه حىت هو حبال البقر، وحىت هو 
  . الÛسل د¹لو ونطلعو � من إالنتاجJة د¹لو خصنا حنس:نو �

و¢ادي حنس:نو املراعي وإالÌشاء د¹ل نقط د¹ل املاء، وهاذ إالشاكلية 
اطق اجلنوبية، ا�يل اكينة يف هاذ اليش د¹ل الرعي اجلا�ر ا�يل واقعة يف املن

¢ادي نلقاو لها حىت يه �لول ٕان شاء هللا �ش �كون هذاك اليش م[ظم 
ومايش ا�يل اق�ط إالبل د¹لو هيزو ومييش فني ما حطو، خصنا نلقاو هلم 
النقط ا�يل فني يتجمعوا وا�يل Çكون فJه العلف الاكيف، و�كون وا�د 

مية ا�يل �يعطيوها النظام، هذا اح[ا كنعرفو إالخوان يف اجلنوب بpٔنه الق 
لٕالبل، وهاذيك القمية راه يف العني د¹لنا كذ� �ش نبلوروها وÇكون 

  .كذ� داzل خمطط املغرب اEٔخرض ٕان شاء هللا

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

السؤال الثاين موضوLه املشالك املرتبطة �لوLاء العقاري الالزم لتزنيل 
مة �Eٔد السادة املس�شار�ن من فريق اEٔصاù اللك. خمطط املغرب اEٔخرض

  .واملعارصة، تفضل الس:يد املس�شار

        ::::املس�شار الس:يد احلبFب بنطالباملس�شار الس:يد احلبFب بنطالباملس�شار الس:يد احلبFب بنطالباملس�شار الس:يد احلبFب بنطالب
  .شكرا الس:يد الرئFس

  الس:يد الوز�ر،
  .iسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Lىل zري املرسلني

مببادرة ملكJة حظي القطاع الفالÓ مبخطط املغرب اEٔخرض، هاذ 
سرتاتيجية ا�يل اخنرطوا فهيا الفال�ة بقوة، واخنرطت فهيا التنظ�ت االٕ 

 Óبتطو�ر القطاع الفال [Jهنم تيعتربوها خطة حممكة، كفEٔ ،املهنية د¹هلم
وتقويته وتنويعه، والرفع من قدراته إالنتاجJة والتنافس:ية، خصوصا مع 

  .املهنينياع¸ده اEٔسلوب ال�شاريك يف Çمنية السالسل بني احلكومة و 
  الس:يد الوز�ر احملرتم، 

ٕاشاكلية تعدد اEٔنظمة العقارية يف بالد� ظلت دامئا ٔ�كرب Lائق �لتمنية 
�قkصادية و�ج¸عية، خصوصا Uى مس:تغيل اEٔرايض ا�يل يه يف م< 
اUوù اخلاص ؤ�رايض امجلوع ٔ�و ٔ�رايض امجلاLات الساللية، حJث zلقت 

L هيمU ىل �س�2رات املنجزة من طرفهموا�د التخوفات �برية.  
اح[ا نعمل مجيعا، الس:يد الوز�ر، بpٔنه م< اUوù اخلاص لٔ�رايض 
الفالحJة هو من اخkصاص وزارة �قkصاد واملالية، كذ� ٔ�رايض امجلوع 
�و ٔ�رايض امجلاLات الساللية من اخkصاص مد�رية الشؤون القروية التابعة ٔ

الس:يد الوز�ر، تيطلبوا م[مك ٕاجياد �لول،  لوزارة اUاzلية، ولكن الفال�ة،
Eٔنه قاموا �س�2رات åمة يف ٕاطار هاذ إالسرتاتيجية، وهذه حكومة 
مkضام[ة، خصوصا ؤ�هنم عندمه اس:تعداد �بري ٕالجياد �لول م[اس:بة �لجميع 
من ٔ�Yل Öسوية هاذ الوضعية ا�يل يف احلقJقة كت�د من �ندفاع يف 

  .U Óى هذه الساكنة�س�2ر يف القطاع الفال
  .وشكرا الس:يد الوز�ر

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

        ::::الس:يد وز�ر الفال�ة والصيد البحريالس:يد وز�ر الفال�ة والصيد البحريالس:يد وز�ر الفال�ة والصيد البحريالس:يد وز�ر الفال�ة والصيد البحري
  .شكرا الس:يد الرئFس احملرتم

  الس:يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
�لفعل ك�شلك الضيعات وجتزيء اEٔرايض الصغرى د¹ل الضيعات 

زيء ٔ�رايض الفال�ة من ٔ�مه الصعو�ت ا�يل كتواÚها الفال�ة د¹لنا، ٔ�� وجت
مkفق معك الس:يد املس�شار احملرتم، والفالح الصغري هو يف صلب 

  . إالسرتاتيجية د¹ل خمطط املغرب اEٔخرض
فpٔوال جÆنا ببعض احللول، من احللول اEٔوىل يه تÔين التجميع rٓلية 

القانون املتعلق . ر عقود بني اGمع واGمعنيلت¯اوز هذه الصعو�ت، يف ٕاطا
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ومتت  2012يوليوز  17هبذه العملية تعرفون بpٔنه مر إالصدار د¹لو بتارخي 
ا�يل �ي�دد السلطة  2.12.490املصادقة كذ� Lىل املرسوم د¹ل 

  . احلكومJة امللكفة �ملصادقة Lىل هاذ املشاريع د¹ل التجميع
، در� وا�د النظام تفضييل zاص هيش لكوكذ� معلنا ق�ل من هاذ ال

مبشاريع د¹ل التجميع، ٔ�نه إالخوان ا�يل عندمه �ر�مج د¹ل التجميع يف 
هذاك اليش د¹ل صندوق التمنية الفالحJة كتعطهيم ٕاماكنيات ٔ�كرث يف 
ا,متويل ويف إالLا�ت، وكذ� يف اLUامة الثانية د¹ل الفال�ة التضام[ية 

  .لتجميع ا�يل يه حتارب الفقر يف هذه املناطقدzلنا القضية د¹ل ا
مرشوع يف  47مرشوع �)Lامة اEٔوىل، مهنا  134الوضعية احلالية ٔ�نه 

مرشوع مkعاقد Lليه،  56طور إالجناز حصل Lىل شهادة د¹ل التجميع، و
  .مرشوع يف طور هتييء اتفاقJة التجميع 31و

ريع من zالل وميكن ٕا�راز اخنراط الفال�ني الصغار يف هذه املشا
  :املعطيات التالية

من  65%ٔ�نه �لÛس:بة �لمشاريع املتعلقة iسلس] إالنتاج النبايت،  -
 : هكkار 10الفال�ني اGمعني ا�يل ما كتعداش �س:تغاللية د¹هلم وا�د 

هكkار يعين  5من اGمعني ال تتعدى اس:تغالليهتم  %33فالح، و 2948
  .اتفاقJة التجميعفالح من الناس ا�يل وقعوا  1094وا�د 

من الفال�ة ا�يل مت  %62و�لÛس:بة لصغار مريب املاش:ية، تقريبا  -
د¹ل الرؤوس، ومه  5ما �يتعداش القطيع د¹هلم  %62التجميع د¹هلم، 

 .فالح 8000تقريبا 
لك هاذ الربامج åمة، وهاذ اEٓلية د¹ل التجميع يه �ٓلية åمة، مع فعال 

يئ، ٔ�نه zاص ٔ�رايض فالحJة يف كذ� خصنا نفكرو يف اEٔمن الغذا
مس:توى �ش يقدروا )س�مثروا هبا الفالح وجييبوا اجلواب Lىل إالشاكلية 

 .د¹ل اEٔمن الغذايئ

        ::::الس:يد رئFس اجللسةالس:يد رئFس اجللسةالس:يد رئFس اجللسةالس:يد رئFس اجللسة
  .هناك تعقJب؟ تفضل الس:يد املس�شار

        ::::املس�شار الس:يد احلبFب بنطالباملس�شار الس:يد احلبFب بنطالباملس�شار الس:يد احلبFب بنطالباملس�شار الس:يد احلبFب بنطالب
pٔنه واح[ا تنعرفو مجيع ب. شكرا الس:يد الوز�ر Lىل هاذ اجلواب د¹لمك

رمبا  2010هاذ اEٔرقام ا�يل مربجمة يف ٕاطار اiطط املغرب اEٔخرض د¹ل 
قربنا لها، واح[ا يف الس:نة الثالثة ٔ�و الرابعة، Lارفني اGهودات املبذوù تقريبا 

  .، يعين لك ما اكن مربمج راه وصلنا �%80راه قربت من 
ية، اEٔنظمة إالشاكلية ا�يل عند�، الس:يد الوز�ر، يه اEٔنظمة العقار 

العقارية اح[ا مكهنيني ومكمثلني لٔ�رسة الفالحJة Úو¹ ووطنيا، ابغينامك، 
الس:يد الوز�ر، Eٔن هذا القطاع تنعرفو مجيع اGهودات ا�يل بذلتو فJه، 

  . والنتاجئ ا�يل حتققت اليوم
الفّال�ة اEٔمل د¹هلم ملس:تغيل اEٔرايض واح[ا �Eٔمس شف[ا معا�ة 

Eٔرايض الساللية واليوم تنعFشو يف Úة، مöال Úة مراÙش اEٔرامل انتاع ا

�لف د¹ل الفال�ة Yالسني فوق عقار ا�يل هو يف  Ì�80س:يفت احلوز ٔ
م< اUوù اخلاص من ٔ�رايض فالحJة وتkFوفروا Lىل ٕاماكنيات Yد åمة، 
واUوù قامت مبجهودات �برية، اس:تصالح هذه اEٔرايض وYلب املياه من 

مطالبني من طرف مد�رية اEٔمالك اiزنية، بعد ما اخنرطوا يف بعيد، واليوم 
هاذ ٕاسرتاتيجية املغرب اEٔخرض وقاموا بتطو�ر سالسل إالنتاج مربجمة 

  . �لÛس:بة لهاذ السلس] هباذ اجلهة، ومطالبني اليوم �ٕالفراغ
الس:يد الوز�ر، اح[ا تنطالبو بتpٔمني �س�2رات د¹لنا وتpٔمني هاذ 

ه، رمغ ٔ�نه هاذ الوضعية د¹ل العقار راه الناس عرشات اiطط بنفس
الس:نني ومه فوق هاذ اEٔرايض واzذاو Lلهيا قروض واzذاو Lلهيا دمع 

  . يعين اGهودات د¹ل الفّال�ة راه عندمك، الس:يد الوز�ر.. واzذاو Lلهيا
  .وشكرا

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

        ::::�ة والصيد البحري�ة والصيد البحري�ة والصيد البحري�ة والصيد البحريالس:يد وز�ر الفالالس:يد وز�ر الفالالس:يد وز�ر الفالالس:يد وز�ر الفال
  .شكرا الس:يد الرئFس

Lليه، ولكن ا�يل  les détailsهو هاذ املرشوع ما عندي Lمل به ٔ�و 
ميكن يل نقول � ٔ�نه يف اEٔ¢لبية د¹ل اEٔوقات هاذ اEٔرايض ا�يل كتطلب 

)Domaines ( يل يه��ش Öسرتجعها �ش تعاود Çكرهيا Eٔنه اكنوا ٔ�رايض ا
صري د¹ل Lام وال Lامني والناس ما معلوش فهيا يعين مكرية Lىل املدى الق

  . اس�2رات وابقات هذيك اEٔرايض ¢ري م[ت¯ة
ٕاذن طلباهتا ٔ�رايض اUوù �ش �zذ هاذيك اEٔرايض ومعالت لها 

املغرب اEٔخرض و�ش  خمطط د¹ل le cadreيف وا�د طلب العروض 
�ش  Lام، L40ام ٔ�و  L20ام ٔ�و  17هكذاك يقدروا يبالصيومه Lىل 

يقدروا �كونوا اس�2رات �برية وطلبنا من الناس ا�يل اكريني هاذيك 
اEٔرض، ٕاذا اكنت عندمه نوا¹ حس:نة د¹ل �س�2ر و�زيدوا هبذا راه 

   .مرح�ا هبم
ٕاذن ٔ�� ال ٔ�عرف جJدا، ولكن كنعرفك بpٔنه، الس:يد الرئFس، هتمت كثريا 

 د¹ل الفال�ة، ٔ�� Eٔنك رئFس الغرفة الفالحJة د¹ل مراÙش و�ملشالك
  . مس:تعد Ìس:تق�< وÌشوف هاذ املشالك ا�يل مطرو�ة Lىل الفال�ة

  .وشكرا

        ::::الس:يد رئFس اجللسةالس:يد رئFس اجللسةالس:يد رئFس اجللسةالس:يد رئFس اجللسة
السؤال الثالث موضوLه ٕاشاكلية مض اEٔرايض من . شكرا الس:يد الوز�ر

  .فريق التجمع الوطين لٔ�حرار، تفضل الس:يد املس�شار لÔسط السؤال

        ::::املس�شار الس:يد حلسن العوااملس�شار الس:يد حلسن العوااملس�شار الس:يد حلسن العوااملس�شار الس:يد حلسن العواينينينين
  .شكرا الس:يد الرئFس

  الس:يد الوز�ر،
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  السادة املس�شارون احملرتمون،
  الس:يد الوز�ر،

اعمتدت اUوù يف الس:نني اzEٔرية قوانني Yديدة لتدعمي مرشوع 
إالصالح الزراعي، حJث ٔ�رست س:ياسة Yديدة لضم اEٔرايض من ٔ�Yل 

نظم ٕاال ٔ�ن هذا القانون امل . تعبئة العقار وتطهريه وجعs صاحلا لالس�2ر
لعملية الضم سن مجموLة من إالجراءات املسطرية اليت ٔ�صبحت تتþللها 
العديد من الصعو�ت، من شpٔهنا ٔ�ن تعرقل معلية الضم، و�لتايل تفشل 
العملية وتبقى ملفات الضم Lالقة يف غياب ٔ�ي حسم من طرف إالدارة 

  . الوصية
  الس:يد الوز�ر، 

وهل الوزارة تتوفر Lىل  ٕاىل مىت س��قى ٕاشاكلية مض اEٔرايض معلقة؟
م[ظور Yديد Lىل املدى القريب من ٔ�Yل ٕادzال تعديالت Lىل املقkضيات 

  املسطرية املتبعة اEٓن ف� خيص م�دٔ� الضم؟ 
  .شكرا الس:يد الرئFس. شكرا الس:يد الوز�ر

        ::::الس:يد رئFس اجللسةالس:يد رئFس اجللسةالس:يد رئFس اجللسةالس:يد رئFس اجللسة
  .اللكمة لمك الس:يد الوز�ر. شكرا الس:يد املس�شار

        ::::د البحريد البحريد البحريد البحريالس:يد وز�ر الفال�ة والصيالس:يد وز�ر الفال�ة والصيالس:يد وز�ر الفال�ة والصيالس:يد وز�ر الفال�ة والصي
  الس:يد الرئFس احملرتم،

  الس:يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
العملية د¹ل مض اEٔرايض الفالحJة من ٔ�مه املشاريع د¹ل التمنوية ا�يل 
كتعمتد Lلهيا الوزارة ٕالجنازها يف ٔ�حسن الظروف، Eٔنه هاذ اليش ¢ادي 

إالنتاجJة واحلد جييب لنا حتسني البJÛات العقارية، و¢ادي جييب الرفع من 
  . من الهجرة القروية

ووعيا م[ا هباذ إالشاكلية، ج�نا مرشوع واEٓن مت ٕاصدار القانون د¹ل 
اخلاص �لتحفJظ العقاري واâي هيدف ٕاىل ضامن رسLة وiساطة  14.07

نظام وٕاجراءات ال�سجيل وتعز�ز الضام�ت لصون وتpٔمني حقوق مجيع 
  . اEٔطراف

ل الضم خصها وا�د Lدة دراسات Çكون لٕالشارة، هاذ العملية د¹
تق[ية وطبوغرافJة وقانونية وعقارية مجليع البقع املعنية، ويعين مع اEٔسف دامئا 
كFشلك غياب الفال�ني عند ٕاجناز البحث القانوين املتعلق بوضعية البقع 
املشموù �لضم ٔ�و الرفض د¹ل البعض مهنم ٔ�حJا� ٔ�و �نتقال من البقعة 

الضم ٕاىل بقعة Yديدة ممنو�ة هلم بعد الضم، من بني ٔ�مه اEٔصلية ق�ل 
املشالك ا�يل كتعرض لها هاذ العملية د¹ل الضم مما �زيد نوLا ما من طول 

  .مدة إالجناز د¹لها

        ::::الس:يد رئFس اجللسةالس:يد رئFس اجللسةالس:يد رئFس اجللسةالس:يد رئFس اجللسة
  هناك تعقJب؟ 

        ::::املس�شار الس:يد حلسن العوااملس�شار الس:يد حلسن العوااملس�شار الس:يد حلسن العوااملس�شار الس:يد حلسن العواينينينين
  .شكرا الس:يد الرئFس

 واليت من zاللها فهمنا Lىل ٔ�ن شكرا الس:يد الوز�ر Lىل اEٔجوبة د¹لمك
هناك معل Yاد �لوزارة من ٔ�Yل التمنية القروية ومن ٔ�Yل صون احلقوق 

  . وÖسهيل ال�سجيالت
حصيح ٔ�ن مجيع الفال�ني ٔ�و املعنيني هبذا املرشوع، اس:تحس:نوا الفكرة 
يف بدا�هتا ووافقوا Lلهيا واكنوا يkÛظرون مهنا الكöري، لكن، الس:يد الوز�ر، 

س:نة، ٕاال ٔ�نه حلد اEٓن رمبا لFست  16رشوع رمبا بدٔ� م[ذ ما يت¯اوز هاذ امل 
  . %100هناك ٔ�ي موقع من املواقع اليت تبارش فهيا العملية قد جنحت 

�كرث من هذا Lىل ٔ�ن هناك ٔ�ما�ن ا�يل اس:تغرقت العمل فهيا ما �زيد ٔ
مكرر من  4س:نة، كذ� هناك وا�د املادة ٔ�عتقد يه املادة  L16ىل 

د¹ل الضم اليت متنع لكيا Lىل صاحب امل< ٔ�ن يفوت العقار ٔ�و القانون 
�كريه ٔ�و �رهنه، مبعىن هذا ٔ�ن إالÌسان ا�يل دzل يف هاذ العملية Lليه ٔ�ن 

س:نة وهو �ي�س:ىن تÛهتßي  16يصوم عن الترصف يف ممتلاكته، يعين ٕاÌسان 
  . يفوت ٔ�و �كري العملية Lاد ميكن �

هذا كثري Yدا؟ ال يعقل ٔ�ن إالÌسان ٔ�ال Çرون، الس:يد الوز�ر، Lىل ٔ�ن 
س:نة �ش يترصف فهيا، يعين  �16مي< قطعة ٔ�رضية ويبقى �ي�س:ىن 

  . ترصف املا� يف ملكه، Eٔنه هاذيك املادة يعين كتحيل دون ذ�
�كرث من ذ�، ا�لجنة اiتلطة ا�يل كتكون يف الضم، كتكون من ٔ

ومن ¢ريه من املمثلني  رئFس اUا�رة ٔ�و القائد وممثل الفال�ة ومن القايض
د¹ل الساكن، ملا �يجي القائد ملنطقة معينة خصو س:نة �ش يعرف الواقع 

هو �يفهم واح[ا  �ت د¹لها، ¹د¹ل الواقعة د¹ل الضم ويعرف إالشاكليا
كنقلوه، ٕاذن خصنا جيي قايد وا�د �ٓخر Lاود ن�س:ناو س:ن�ني ٔ�خرى �ش 

  . يفهم
كنعتقد Lىل ٔ�نه �ٓن اEٔوان بpٔن هاذيك  لهذا كنقولو لمك، الس:يد الرئFس،

املسطرة املتþذة اEٓن مل تعد صاحلة، جيب التفكري فهيا وٕاصال�ا حىت 
  . Çكون موازية مع مصاحل الفالح ومصاحل املس:تفJد

  .وشكرا الس:يد الوز�ر

        ::::الس:يد رئFس اجللسةالس:يد رئFس اجللسةالس:يد رئFس اجللسةالس:يد رئFس اجللسة
  .تفضل الس:يد الوز�ر. شكرا

        ::::الس:يد وز�ر الفال�ة والصيد البحرىالس:يد وز�ر الفال�ة والصيد البحرىالس:يد وز�ر الفال�ة والصيد البحرىالس:يد وز�ر الفال�ة والصيد البحرى
  .املس�شار احملرتمشكرا الس:يد 

هو رمغ هاذ الصعو�ت لكها، راه اقطعنا ٔ�شواط يه Yد åمة، حبيث 
�نه اEٔرايض ا�يل ك�شمل اEٔرايض السقوية والبورية، ٔl’objectif  768اكن 

من املسا�ة املعنية، تعمالت فهيا املصادقة  86%ٔ�لف هكkار، وصلنا لـــ 
�لف هكkار ا�يل تعملت لها  659ا,هنائية والÛرش �جلريدة الرمسية، يعين ٔ

د¹ل الضم، ومت Öسلمي البقع اجلديدة �لفال�ني والرشوع  l’opérationهاذ 
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�لف هكkار، وكذ� مل ي��ق  70يف هتييء امللفات ا,هنائية �لÛس:بة حلوايل ٔ
�لف هكkار 38 �¹ بقاتإالجناز يف طور ٔ.   

شار، هذا رمغ من لك هاذ التحس:نات، ٔ�� مkفق معك، الس:يد املس� 
د¹ل اEٔرايض ا�يل ميكن ختص  هبpٔنه البد من ٕاLادة النظر يف هاذ اليش لك

امليدان الفالÓ، �يفاش ميكن لنا ند�رو تÔس:يط املساطر، �يفاش ميكن 
Çكون ا�ليونة، �يفاش ميكن التعامل �ش الفالح �مت< يف اEٔرض وÇكون 

ين يف ٔ�حسن عندو ٕاماكنيات، ونعطيوه ٕاماكنيات ٔ�نه خصو �مت< فهيا، يع
الظروف، معلوم ٕاذا اكنت د¹لو، �ش ٕاذا اكن القانون )سمح به، Eٔنه åام 
مت<، وåام اكنت اEٔرض يقدر امسيتو وٕاال z¹ذ قرض وٕاال يدzل عوامل 

فغادي Çكون ٕان شاء هللا Ïمتىن يف الس:نة . إالنتاج، وٕاال إالنتاج يتحسن
  .هاذ اليشنظرة شام] ٕالLادة الهيلكة د¹ل  2013املق�] 

  .وشكرا

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

السؤال الرابع موضوLه معايري وحصص توزيع اUمع اiصصة �لتمنية 
  .فريق اEٔصاù واملعارصة، تفضل الس:يد املس�شار. القروية

        ::::املس�شار الس:يد احلفJاملس�شار الس:يد احلفJاملس�شار الس:يد احلفJاملس�شار الس:يد احلفJظظظظ ٔ�حöيث ٔ�حöيث ٔ�حöيث ٔ�حöيث
  الس:يد الرئFس،
  السادة الوزراء،

  ٕاخواين املس�شار�ن،
حتقJق �ندماج و�نتقائية يف تدبري التمنية القروية �عتبارها  يف ٕاطار

�ولولية ٕاسرتاتيجية يف س:ياسة اUوÇ ،ùروم ا,هنوض �لعامل القروي من ٔ
الناحJة الرتابية والÔرشية Lىل ٔ�ساس الشمولية والعداù وإالنصاف، تطبيقا 

وٕاننا ": �لتوجهيات السامJة لصاحب اجلالù، اâي يقول يف ٕا�دى خطبه
يف جمال التمنية لنويل ٔ�مهية zاصة �لتمنية القروية، �عتبارها ٔ�ساس التمنية 

  ".الشام]
وانطالقا من التعهدات احلكومJة الواردة يف الرب�مج احلكويم واملتعلقة 
�لرفع من مزيانية صندوق التمنية القروية واجلبلية �رافعة متويلية Öسامه يف 

لقروية املندجمة لتصل �رمس مرشوع قانون املالية متويل املشاريع الرتابية ا
مليار درمه س:نو¹، موÚة �لعامل القروي واملناطق  1,5ٕاىل  2013لس:نة 

اجلبلية املعزوù لتحقJق التمنية �قkصادية و�ج¸عية Gموع املناطق 
  .القروية يف بالد�

توزيع حصص ما يه املعايري املعمتدة يف : فٕاننا Ìسائلمك، الس:يد الوز�ر
اUمع اiصص �لعامل القروي، zاصة ٔ�ن هناك م[اطق يف املغرب العميق 
تعاين اخلصاص والفقر والهشاشة، مما حيد من ٕاماكنية �س:تفادة من حقها 

  يف الولوج ٕاىل اخلدمات �ج¸عية اEٔساس:ية واخلدمات العمومJة؟
  .وشكرا الس:يد الرئFس

        ::::الس:يد رئFس اجللسةالس:يد رئFس اجللسةالس:يد رئFس اجللسةالس:يد رئFس اجللسة
  .تفضلوا الس:يد الوز�ر. �شارشكرا الس:يد املس 

        ::::الس:يد وز�ر الفال�ة والصيد البحريالس:يد وز�ر الفال�ة والصيد البحريالس:يد وز�ر الفال�ة والصيد البحريالس:يد وز�ر الفال�ة والصيد البحري
  .شكرا الس:يد الرئFس احملرتم

  الس:يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
  الس:يد الوز�ر احملرتم،

بداية ٔ�ود إالشارة ٕاىل ٔ�ن احلكومة قد الزتمت يف �ر�جمها �ع¸د مقاربة 
  .ع م[دجمة �لهنوض �لقطاع القرويجمالية وÖشار�ية وتعاقدية يف ٕاطار مشاري

من املبادئ اEٔساس:ية ا�يل كتÔين Lلهيا الس:ياسة العمومJة لتمنية اGال 
القروي، ميكن لنا نذ�رو الفال�ة حمور ٕالLداد وتنفJذ املشاريع �لعامل 
القروي، ذ� ٔ�ن خمطط املغرب اEٔخرض يتضمن ٕاشاكلية ٔ�فقJة هتم التمنية 

، سواء تعلق اEٔمر �لبJÛة التحتية والتجهزيات ٔ�و املندجمة �لعامل القروي
  .املرافق �ج¸عية

اك�ن كذ� اع¸د مقاربة املشاريع اGالية اليت Öس:تجيب �ل�اجJات 
احلقJقJة �لساكنة اليت يمت Öشخيصها Lىل الصعيد احمليل �ع¸د مقاربة 

  . Öشار�ية
)سامه فهيا لك الفاLلني، واك�ن اع¸د ٕاجناز املشاريع Lىل مقاربة تعاقدية، 

سواء Lىل الصعيد املركزي ٔ�و الرتايب، واحلكومة Lازمة Lىل الرشوع قريبا 
  .يف تفعيل املضامني د¹ل ٕاسرتاتيجية Çمنية العامل القروي واملناطق اجلبلية

        ::::الس:يد رئFس اجللسةالس:يد رئFس اجللسةالس:يد رئFس اجللسةالس:يد رئFس اجللسة
  .هناك تعقJب؟ تفضل الس:يد املس�شار. شكرا

        ::::املس�شار الس:يد عبد الكرمي اهلمساملس�شار الس:يد عبد الكرمي اهلمساملس�شار الس:يد عبد الكرمي اهلمساملس�شار الس:يد عبد الكرمي اهلمس
  .كرا الس:يد الرئFسش

يف احلقJقة، الس:يد الوز�ر، ابغينا توضيح ٔ�كرث، Eٔن �ٓن اEٔوان �ش 
 ùتوضعوا وا�د اخلريطة لتصحيح الوضع �لعامل القروي، مع ٕاقرار العدا

  .وإالنصاف يف توزيع هذه احلصص
ابغينا نوحضو �لمواطنني، الس:يد الوز�ر، احلصص ا�يل ¢ادي توزع 

ملكة وتعطيوها لنا بpٔرقام، لك ٕاقلمي ٔ�ش:نو احلصة د¹لو، Lىل اEٔقالمي د¹ل امل
ؤ�ش:نو يه املعايري، مع اzEٔذ بعني �عتبار ٔ�ن العامل القروي خيتلف من 
Úة ٕاىل ومن ماكن ٕاىل ماكن، Eٔن ٕاقلمي ٔ�اكد�ر مايش هو إالقلمي د¹ل 

ٕاذن .. مراÙش، ٕاقلمي مراÙش مايش هو ٕاقلمي �زة، ٕاقلمي �زة مايش هو ٕاقلمي
  . هناك وا�د اGموLة من املعايري

�لك رصا�ة ميل كنوصلو لهاذ القطاع د¹ل العامل القروي كنبقى اح[ا 
م[دهش، واش احلكومة فكرت تد�ر وا�د ا�لجنة؟ ٔ�و رئFس احلكومة 
�يعرف جJدا العامل القروي، ماذا يعين العامل القروي؟ يعين مرت موYة من 

وLة من املناطق �لعامل القروي، rٔنفكو الثلوج وابقاو الناس معزولني يف مجم
  .. بود�ر ومالل ؤ�Yد�ر، مجموLةب و�
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هاذ املواطن هذا Ïرفعو Lليه شوية د¹ل الضغط، ونفكر �لك ٔ�مانة 
و�لك شفافJة ٔ�ننا حنلوا املشالك، Eٔن �ش هنرضوا Lىل الطرق zاص Lىل 

دقة اEٔقل وا�د الس:نة �ش نوYدو اUراسات، س:تة ٔ�شهر ٔ�و س:نة املصا
Lىل هذه اUراسات، فوقاش توصل هاذ الطريق لهاذ املواطن هذا، ا�يل ال 

  نلتجئ � ٕاال يف وقت �نتþا�ت، ٕاال يف وقت هذا؟ 
ٕاذن zاص وا�د إالرادة س:ياس:ية، الس:يد الوز�ر، وا�د إالرادة 
واحضة، نوحضوها �Eٔرقام، هاذ الصناديق اهرض� مع الوز�ر امللكف 

طنني هاذ الصناديق لكيش ٔ�ش:نو اUور ا�يل كتد�رمه، �حلاكمة يوحض �لموا
و�Eٔرقام �ش املغاربة يعرفوا لك ٕاقلمي، حىت ٕاذا ابغاو حياس:بو� اح[ا 
مكمثلني د¹هلم ٔ�ش:نو احلصة د¹لنا ا�يل ج�تو لنا لٔ�قالمي اÏكونو Lارفني 

  .�يفاش ¢ادي حتاسب
ب دور، ٔ�� ٕاذن هاذ املواطن هذا ا�يل �يعFش يف العامل القروي �يلع

كÛشوفو كدور ٔ�مين، يعين خصو م[ح Lىل �س:تقرار د¹لو يف ٔ�Lايل 
اجلبال، حتت الضغط د¹ل الطبيعة وحتت ضغط مجموLة اEٔمور، ٕاذن 

  .zاص رد �عتبار د¹لو وحفظ الكرامة، الس:يد الوز�ر
هاذ إالرادة ابغينا نلمسوها وعند� الثقة فJك مكسؤول، الس:يد الوز�ر، 

ة فJك حبمك التجربة د�¹ يف الس:ياسة ويف �قkصاد ٔ�نه Çرفع عند� الثق
اشوية الضغط وخترج املواطن من العزù، وهت� البJÛة التحتية، اح[ا عند� 

مليون مرت مكعب مطالبة كدوù �ش التحويل د¹ل املاء، لك املياه  800
  ...ا�يل كرتىم يف البحر اح[ا كنطالبو

  .شكرا الس:يد الرئFس

        ::::ئFس اجللسةئFس اجللسةئFس اجللسةئFس اجللسةالس:يد ر الس:يد ر الس:يد ر الس:يد ر 
  .تفضل الس:يد الوز�ر. شكرا

        ::::الس:يد وز�ر الفال�ة والصيد البحريالس:يد وز�ر الفال�ة والصيد البحريالس:يد وز�ر الفال�ة والصيد البحريالس:يد وز�ر الفال�ة والصيد البحري
�وال ابغيت نقول بpٔنه ٔ�¢لبية اUمع ا�يل اكن يف صندوق التمنية القروية ٔ

امىش حملاربة اجلفاف، واس:تعمل يف  هاملاضية، وا�د الطرف �بري م[الس:نة 
فkو املشالك وامحلد � وراه اعر .. البادية ويف نقط املاء ويف العلف ويف هذا

�نه اكنت يعين إالYابة د¹ل احلكومة يف وقهتا، Eٔن ٔ�ول مرة ابتداء من شهر ٔ
فربا�ر ومارس وٕاال بدٔ�ت اEٔجوبة كتجي، فلهذا امحلد � رمغ صعوبة الوقت 
�نه اكنت احلكومة �ارضة �ٕالماكنيات د¹لها �لتخفJف من عبء اجلفاف ٔ

  .يةLىل إالخوان ا�يل هام يف الباد
4نيا، احلكومة Yاءت هاذ الس:نة �ش رفعت من مليار ٕاىل مليار 
ونصف د¹ل اUرمه القمية ا�يل اكينة يف هاذ الصندوق ا�يل ما ابقاش فقط 

  .صندوق د¹ل املناطق القروية وىل صندوق املناطق القروية واجلبلية
، 4لثا، ٔ�نه اكينة ٕاسرتاجتية ا�يل يه موجودة و¢ادي تناقشها احلكومة

اسرتاجتيات ا�يل موجود�ن دا�، اك�ن و�دة د¹ل  2د¹ل التمنية، اك�ن 
التمنية د¹ل املناطق اجلبلية، يعين �يفاش ميكن هاذ املناطق �zذوها �ش 

خترج يف وقت وا�د يعين من املشالك ا�يل كتعFش فهيا، واك�ن كذ� 
ية Eٔن املناطق د¹ل الوا�ات ا�يل حىت يه تعملت لها دراسة ٕاسرتاتيج 

  . حىت يه م[اطق د¹ل بؤر د¹ل الفقر ا�يل يه اش:تغلنا Lلهيا
وهاذي ٔ�س:بوLني فقط �ش دازت يف اGلس احلكويم، ٔ�نه إالدارة 
تعطات لوزارة الفال�ة �ش Çكون عندها وا�د إالدارة د¹ل هاذ اليش 
د¹ل التمنية القروية واجلبلية، ٕاذن ¢ادي �كون املد�ر و¢ادي Çكون ٕان 

و¢ادي نبداو خندمو بوا�د الطريقة ا�يل يه شفافة، ا�يل يه .. شاء هللا
حناولو  �ش ،  ا�يل ¢ادي )Les appels à projets(¢ادي �كونوا فهيا 
(les projets) لمناطق،  ٕان شاء هللا ما �يجيوش من الر�ط، هيبطوا�

zاصهم جييو من املناطق ويطلعوا �لر�ط، واح[ا يف الر�ط ند�رو 
Jر ــــــــــــغ)Les arbitrages( ىل حسب هذاL.  فهذا سلس] ٕان شاء

  .هللا Yديدة ¢ادي منش:يو فهيا معمك

        ::::الس:يد رئFس اجللسةالس:يد رئFس اجللسةالس:يد رئFس اجللسةالس:يد رئFس اجللسة
منر ٕاىل السؤال اخلامس حول وضعية الب�ارة املزاولون �لصيد . شكرا

  .اللكمة �ليس بوراس، تفضل. البحري �لش:باك العامئة املنجرفة

  :املس�شار الس:يد محمد العريب بوراساملس�شار الس:يد محمد العريب بوراساملس�شار الس:يد محمد العريب بوراساملس�شار الس:يد محمد العريب بوراس
  .شكرا الس:يد الرئFس

  السادة الوزراء،
  ٕاخواين املس�شار�ن،

الس:يد الوز�ر، بطبيعة احلال هاذ السؤال كنا طرح[اه يف الوقت ا�يل 
وا�د احلدة �برية، ٔ�ي يف شهر رمضان املبارك، ولكن مازال  هاكنت عند

مازال هاذيك اEٔزمة ا�يل  هاذ القضية د¹ل ٕاخواننا الب�ارة �يعFشو
، رمغ ٔ�ن، بطبيعة احلال، معر� ما شكJنا يف إالرادة د¹لمك �ش �يعFشوها

حتلوا هاذ املشلك كام �ليتو Lدد من املشالك ا�يل يه مطرو�ة داzل 
  . قطاع الصيد البحري

Ûسpٔلمك اليوم و�ش ننور الرٔ�ي العام ك مفن هاذ املنرب، الس:يد الوز�ر، 
طبيعة احلال الصيد البحري وننور ٔ�يضا ٕاخواننا الب�ارة ا�يل اكنوا كزياولوا ب 

�لش:باك العامئة املنجرفة، وا�يل كام يعمل امجليع وتعلمون، الس:يد الوز�ر، Lىل 
�ن مت قرار وقف العمل هبذا النوع من الش:باك وهو القرار اâي رشع يف ٔ

تنفJذا  بطبيعة احلال، 2011غشت  2تنفJذه iشلك نقولو مفاجئ بتارخي 
Uولية محلاية ٔ�سامك التونة اللزتامات املغرب �عتباره عضوا يف ا�لجنة ا

  . �حمليط اEٔطليس بطبيعة احلال التابعة لٔ�مم املت�دة
الس:يد الوز�ر، جتدر بنا إالشارة يف هذا إالطار  ،ال كذ�حلابطبيعة 

ٕاىل ٔ�ن التعويض املمنوح يف ٕاطار ما يعرف �ملغادرة الطوعية اخلاصة 
�لش:باك املنجرفة قد اس:تفاد م[ه فقط ٔ�ر�ب املرا�ب، يف �ني مت ٕاقصاء 

�ٓالف حبار �لصيد السا�يل من هذا التعويض، مما عرض حJاهتم  3وايل ح
وحJاة ٔ�رسمه �ل�رشد والضياع، zاصة ؤ�ن صيدمه لسمك ٔ�بو س:يف اكن 
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  . )شلك ٔ�مه املوارد الس:نوية اليت يعمتدون Lلهيا يف حJاهتم اليومJة
ولهذا، Ìسائلمك، الس:يد الوز�ر، عن إالجراءات والتدابري املتþذة من 

كومة iشpٔن ٕانصاف هذه الفÆة من الب�ارة اليت تعFش وضعا ق�ل احل
  . مpٔساو¹

  . وشكرا

        ::::الس:يد رئFس اجللسةالس:يد رئFس اجللسةالس:يد رئFس اجللسةالس:يد رئFس اجللسة
  .اللكمة لمك الس:يد الوز�ر، تفضلوا

        ::::الس:يد وز�ر الفال�ة والصيد البحريالس:يد وز�ر الفال�ة والصيد البحريالس:يد وز�ر الفال�ة والصيد البحريالس:يد وز�ر الفال�ة والصيد البحري
  .شكرا الس:يد الرئFس احملرتم

  الس:يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
  الس:يد الوز�ر احملرتم،

جناوبو Lىل الشق د¹ل العامل، نذ�رو �Eٔمهية د¹ل هذا البد ق�ل ما 
الرب�مج، هاذ الرب�مج ا�يل معلناه مع القطاع د¹ل الصيد البحري ا�يل 
كتذ�روا بpٔنه ٔ�وال معلنا وا�د القانون �ش مننعو هاذ الش:باك العامئة املنجرفة 

، كتجبد احلوت يف (Le caractère destructif)ا�يل عندها وا�د 
ناطق ا�يل كتصيد فهيم، وا�يل Yاء املنع د¹لها بقانون ا�يل كنا اش:تغلنا فJه امل 

داzل ا�لجنة الفالحJة، ومن بعد ما Yاء هذا القانون معلنا �ر�مج د¹ل 
مليون د¹ل اUرمه ا�يل  200التعويض، ما عند)ش اEٔرقام هنا، ٔ�كرث من 

وا ــــــــــيل بدل�رامج، اك�ن الناس ا� 2مشات كتعويض لهاذ الناس اكن 
)les engins ( د¹هلم د¹ل)La pêcheeee (د ��ش يبدلوا ويدوزوا لواح
)La    pêche ( وما كهترسش يعين احلوت، واك�ن الناس ùيل يه معقو�ا

ا�يل اضطروا �ش ٔ�هنم هنائيا ما لقاوش املردودية د¹هلم يف هاذ الصيد 
  . اخر د¹هلماجلديد، وابغاو خيرجوا هنائيا و¢ادي هيرسوا البو 

   يــــــــــــر لـــــــتعطاهتم تعويضات وامحلد � ٔ�نه هذا الرب�مج يظه
)la biomasse ( ت، ولكن هاذÛة حتسJامة لظروف م[اخL يه بصفة

الرب�مج حىت هو Lاون Lىل التحسني، Eٔن كÛشوفو بpٔنه �خلصوص يف 
)La méditerranée (يل�هو يف  كذ� ٔ�نه احلوت رجع واك�ن الصيد ا

  . وا�د املس:توى Yدي
اح[ا يف االتفاق ا�يل اتفق[ا مع إالخوان د¹ل الصيد البحري ٔ�نه 

�عطينامه ٕاماكنيات �ش هام يتلكفوا بــ ٔ)les marins( اح[ا كهنرضو مع ،
      دـــــــــــمع اEٔسف ما اكÌشاي االتفاق اكمل وYاو من بع.. ٔ�ر�ب

)les marins ( ودي اح[ا خر�  . ج[ا واح[ا وقف[ا�يقول � ٔ
اكنت اتصاالت مع الس:يد رئFس احلكومة، وامشF[ا يف هاذ الطريق بpٔنه 
هاذوك إالخوان ا�يل عندمه ٕاشاكلية، ٔ�نه بدا نقاش معهم، واك�ن دا� حوار 

�ش ي�[اقشوا مع وزارة ) les associations(مع بعض النقا�ت وبعض 
 ن�J¯ة يف ٔ�قرب وقتالصيد البحري �ش ¢ادي نوصلو ٕان شاء هللا ليش 

  .ٕان شاء هللا

Ïمتناو Lىل هللا ٔ�نه ق�ل من ينا�ر ٔ�و فربا�ر Ïكونو نتوصلو لوا�د الن�J¯ة  

  .�ش �كون وا�د التعويض نوعي لهذا العامل يف هذه املنطقة

        ::::الس:يد رئFس اجللسةالس:يد رئFس اجللسةالس:يد رئFس اجللسةالس:يد رئFس اجللسة
  .هناك تعقJب؟ تفضل اليس بوراس. شكرا

        ::::املس�شار الس:يد العريب بوراساملس�شار الس:يد العريب بوراساملس�شار الس:يد العريب بوراساملس�شار الس:يد العريب بوراس
  .شكرا الس:يد الرئFس

  . الوز�ر شكرا الس:يد
دقائق ندzلو �ش  2بطبيعة احلال، الس:يد الوز�ر، ما ميكÛش يف 

ند�رو وا�د التقJمي Lىل القانون د¹ل م[ع الش:باك املنجرفة، وهذه قضية 
مرت وبطبيعة احلال يه مرشوع ميكن ٔ�ن نعتربه ٔ�نه سليب �لÛس:بة �لقطاع 

  . د¹ل الصيد البحري
حري يف مدينة طن¯ة وهاذ هنا حتمك �ٕالLدام Lىل قطاع الصيد الب

اليش ا�يل اك�ن، اجلنازة راه در�ها ومازال ¢ادي ند�روها ؤ�نمت ¢ادي 
حتسوا، الس:يد الوز�ر، من zالل املكkب الوطين �لصيد Lىل املداخJل 

، وهاذ اليش ¢ادي يعطيمك وا�د 2012مع املداخJل د¹ل  2011د¹ل 
دينة طن¯ة، وخصوصا النظرة Lىل ما اكن ميثل قطاع الصيد البحري يف م

  .ف� خيص صيد مسك ٔ�بو س:يف
بطبعية احلال اح[ا اليوم السؤال د¹لنا وا�يل كنطلبو م[مك، الس:يد 
الوز�ر، وهو ٕاجياد احللول لهذه الفÆة من املواطنني، ا�يل ٕاذا قلنا Lىل ٔ�هنم 
ضاعوا يف حقهم، راه ما كنقولوهاش هكذا واكن، راه كنقولوها �لك 

ني وضايعني �زاف، وكتعرفوا Lىل ٔ�ن البدائل ا�يل كنا رصا�ة، ٔ�هنم ضايع
كنفكرو فهيا ما اكيناش، ما اكيÛش بدائل �لعكس، العدد د¹ل البواخر 
امشاو �لمغادرة الطوعية، ٔ�كرث ما امشاو املغادرة د¹ل الش:باك، وهذا دليل 
Lىل ٔ�ن بدون الش:باك العامئة املنجرفة ما ¢ادي ميكÛش هاذ النوع د¹ل 

  .ي�منىالصيد 
  .وشكرا الس:يد الوز�ر

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

        ::::الس:يد وز�ر الفال�ة والصيد البحريالس:يد وز�ر الفال�ة والصيد البحريالس:يد وز�ر الفال�ة والصيد البحريالس:يد وز�ر الفال�ة والصيد البحري
راه ¢ري هو خص اÏكونو واقعيني بpٔنه هاذ الصيد راه ممنوع يف العامل 

 Filets(لكو، ويف البحر اEٔبيض املتوسط راه ما ميكÛش يصيدوا هباذ 
maillants dérivants(،  ات برب�مج �ش توا�بY واحلكومة مشكورة

وفJه املاليري �ش توا�ب ٔ�حصاب القطاع، �ش ميكن هاذ الناس ٕاذا خرجوا 
  . من الصيد البحري �كون عندمه وا�د التعويضات

وهذا معل Eٔول مرة تعمل يف البالد يف القطاع د¹ل الصيد البحري، 
�¹ راه ما ميكÛش مازال �ش نقولو لوا�د الفÆة هللا خيليك هاذي اليش د
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تصيد Eٔنه ¢ري مسؤول، راه zاصك خترج وٕاذا خرجيت اح[ا ¢ادي 
نعوضوك، وهاذ اليش راه برتايض و�لتوقJع، وبعالقات، ؤ�نمت، الس:يد 
املس�شار، من الناس ا�يل Lاونتو وحرضتو وÇلكمنا، فكJظهر يل بpٔنه هاذ 

لرشاكء د¹لنا ما هام ٕاال و�حتاد اEٔورويب وال مجيع ا.. الشق هذا ال ميكن
ا�يل دzلت يف املغرب ) La pêche    durable(�يفkخروا �لقضية د¹ل 

  .و�لمسؤولية د¹لنا يف هاذ اليش هذا
ع ـــــــات وم اش مع النقاب�النقا يف  ارة راه اح[ـــــاملشلك د¹ل البح
(les associations)يل ، واح[ا ٕان شاء هللا ¢اد�ي نوصلو معهم �لنتاجئ ا

  .ة �لجميع¢ادي Çكون مkوازنة ومرضي

        ::::الس:يد رئFس اجللسةالس:يد رئFس اجللسةالس:يد رئFس اجللسةالس:يد رئFس اجللسة
السؤال السادس موضوLه دمع اÌEٔشطة املدرة �)zل مبناطق . شكرا
اللكمة كذ� �Eٔد السادة من الفريق �س:تقاليل، زيد اليس . الوا�ات

  .زاز

        ::::املس�شار الس:يد محمد زازاملس�شار الس:يد محمد زازاملس�شار الس:يد محمد زازاملس�شار الس:يد محمد زاز
  .iسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Lىل س:يد املرسلني

  الس:يد الرئFس،
  س:يد الوز�ر،ال 

  ٕاخواين املس�شار�ن،
�لتمنية �ج¸عية  ùساس:ية وفعا�تعترب اÌEٔشطة املدرة �)zل وس:ي] ٔ
و�ٓلية åمة حملاربة الفقر، وقد عرف هذا النوع من اÌEٔشطة تطورا مزتايدا 
ببالد�، zاصة مع انطالق الورش الهام اâي دش:نه امل< محمد السادس 

  . الوطنية �لتمنية الÔرشية نرصه هللا من zالل املبادرة
ٕاال ٔ�ن احلكومة الزال يkÛظرها معل �بري يف هذا اGال Uمع وÖشجيع 
اÌEٔشطة املدرة �)zل، zاصة �ملناطق النائية اليت تعاين من الهشاشة ٔ�كرث 

  .من ¢ريها
ويف هذا إالطار، الزالت ساكنة م[اطق الوا�ات اليت تعاين من 

جيع لتحفزيها Lىل zلق هذا النوع من ظروف صعبة تkÛظر اUمع وال�ش 
املشاريع، وكذا ضامن اس:مترارية املشاريع القامئة مهنا وضامن اس:مترار سوس:يو 

  . اقkصادي حلاميل املشاريع، واملسامهة iشلك فعال يف zلق الرثوات
لهذا، ي�Ûغي التpٔ�يد Lىل رضورة �ل املشلك املرتبط �,متويل والتكو�ن 

  .ا ٕاجياد م[اخ مالمئ وحمفز لÌ�ٔشطة املدرة �)zلواملوا�بة وال�سويق وكذ
  :âا، Ìسائلمك، الس:يد الوز�ر احملرتم

ما اâي س:تقومون به Uمع وحتفزي اÌEٔشطة املدرة �)zل مبناطق  - 1
  الوا�ات؟

 ما يه صور املوا�بة اليت تودون القJام هبا لضامن اس:مترار�هتا؟  - 2
ه املناطق اليت ما يه التدابري اليت س�þkذوهنا Uمع ساكنة هذ  - 3

 تعاين من الفقر والهشاشة؟

 .وشكرا الس:يد الوز�ر

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

        ::::الس:يد وز�ر الفال�ة والصيد البحريالس:يد وز�ر الفال�ة والصيد البحريالس:يد وز�ر الفال�ة والصيد البحريالس:يد وز�ر الفال�ة والصيد البحري
  .شكرا الس:يد الرئFس احملرتم

  الس:يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
  الس:يد الوز�ر احملرتم،
اذ املناطق ا�يل Çلكم Lلهيا الس:يد املس�شار احملرتم مت كتعرفوا بpٔنه يف ه

إال�داث، بpٔمر من صاحب اجلالù، الواكù الوطنية لتمنية م[اطق الوا�ات 
وجشر اEٔراكن، وبدٔ�ت الواكù معلها مJدانيا �ع¸د مقاربة Öشار�ية ومعالت 

، zاصة �لنخيل واEٔراكن 2020عقود �رامج ا�يل وصلت حىت لـــ 
  . فران والورود العطريةوالزع

كام مت الرتكزي يف املر�] اEٔوىل يف ٕاطار الفال�ة التضام[ية Lىل ٕا�داث 
هكkار، يمت جتميع الفال�ني هبا Lىل  5000ٔ�قطاب Çمنوية Lىل مسا�ة تناهز 

شلك تعاونيات Lىل ٔ�ن يمت يف مر�] الحقة هاذ التعاونيات يتجمعوا يف 
  . مجموLات ذات النفع �قkصادي

  :جنازات ا�يل يه åمة�وا�د 
�وال، ٕاجناز دراسات توصيفJة �لمناطق املعنية، تعمالت وا�د ٔ

)l’étude stratégique ( اص د¹ل التمنية يف هاذz ش:نو�Lىل يعين ٔ
 Le comité(املنطقة، وهاذ اUراسة ٕان شاء هللا ¢ادي متيش لهذاك 

stratégique(   ه رؤساء اجلهات وبعض املJيل ف�سؤولني ا�يل هو اك�ن ا
  .يف املنطقة

و�دة لتخز�ن وتلفJف ا,متور كنواة ٔ�وىل،  21اك�ن الرشوع يف ٕا�داث 
كتضم �نطالقة د¹ل العملية والفعلية د¹ل اGموLة ذات النفع �قkصادي 

�لف خن] حىت هناية  790مليون د¹ل اUرمه، حلد اEٓن غرس:نا  43بـــ ٔ
�يل ك�شلك هذه التظاهرة ، واكن تنظم املعرض اUويل �لمتور ا2012

  . م[اس:بة �لتواصل
وكذ� ابدينا يف ٕاجناز �ر�مج Öشاريك مع وزارة اUاzلية لفائدة ٔ�بناء 
وبنات ذوي احلقوق Lىل اEٔرايض امجلاعية ٕال�داث مزارع منوذجJة لتÔين 

Óكو�ن فالÇدث التق[يات و��  .مس:تق�يل ٔ
zلق رشاكة واك�ن كذ� هيلكة Öسويق ا,متور داzليا من zالل 

وال�شجيع Lىل ظهور تنظ�ت åنية مساLدة وتقوية قدرات ال�سويق، 
هناك عقد �رامج مع الفJدرالية ا�يل فهيا وا�د العدد د¹ل اEٔهداف ا�يل يه 

 .ٕان شاء هللا 2020ٔ�هداف طمو�ة، كتدينا لـــ 

        ::::الس:يد رئFس اجللسةالس:يد رئFس اجللسةالس:يد رئFس اجللسةالس:يد رئFس اجللسة
  .هناك تعقJب؟ تفضل الس:يد الرئFس. شكرا
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        ::::محمد اEٔنصاريمحمد اEٔنصاريمحمد اEٔنصاريمحمد اEٔنصارياملس�شار الس:يد املس�شار الس:يد املس�شار الس:يد املس�شار الس:يد 
  .شكرا الس:يد الرئFس
  الس:يدان الوز�ران،

  الزمالء اEٔعزاء،
�لك ٕامعان �لمعطيات اليت تقدم هبا الس:يد الوز�ر  اس:متعنا ،نٕاذ

خبصوص ٕاسعاف ت< املناطق، وzاصة املناطق اخلاصة �لوا�ات، وقد 
الواكù اخلاصة ب�منية م[اطق "ذ�ر� �ٕالجراءات الك�رية، وانطالقا من 

  . احملدثة ٔ�zريا "ؤ�راكن الوا�ات
وٕانين من هذا املنرب ال )سعين ٕاال ٔ�ن انوه مبا تقوم به وزارة الفال�ة 
ومن zاللها احلكومة يف ت< املناطق يف الس:نوات اzEٔرية، اâي اس�شعر 
فهيا املواطن يف ت< املنطقة بpٔنه ٔ�صبح يف دا�رة اه¸م احلكومة والعاملني 

 ٔpىل شLىل حقوقه وL نهوالساهر�ن.  
وانطالقا من هذه التحفزيات اليت ٔ�شار ٕا,هيا، الس:يد الوز�ر، واليت 
بدون شك يت��عها الرٔ�ي العام �اليا، نؤكد ٔ�ن املواطنني كذ� ٕاىل Yانب 
ما قامت به احلكومة قد اخنرطوا بطريقة Yدية يف هذا العمل ال�شاريك 

ة وكذ� يف شلك تعاونيات ويف شلك تنظمي ٔ�نفسهم من ٔ�Yل �س:تفاد
من ت< إالجراءات والتحفزيات اليت قامت هبا حكومة صاحب اجلالù يف 

  .ت< املنطقة
وÏمتىن ٔ�ن تتاكثف اجلهود، �عتبار ٔ�ن الواكù الزالت �ديثة العهد 
والزالت يف شهورها اEٔوىل Lىل ٔ�ن تعطي ال2ر ٕان شاء هللا ؤ�ن Ìشهد 

 L الف ما هوz ىلL ،مر من الهجرة من املدن ٕاىل ت< املناطقEٔليه ا
  .الهجرة املكöفة اليت يه من ت< املناطق حنو املدن

  .وشكرا

        ::::الس:يد رئFس اجللسةالس:يد رئFس اجللسةالس:يد رئFس اجللسةالس:يد رئFس اجللسة
  .تفضل الس:يد الوز�ر. شكرا

        ::::الس:يد وز�ر الفال�ة والصيد البحريالس:يد وز�ر الفال�ة والصيد البحريالس:يد وز�ر الفال�ة والصيد البحريالس:يد وز�ر الفال�ة والصيد البحري
  .شكرا الس:يد املس�شار احملرتم

الواكù قامت كذ� L�ٕداد وا�د العدد د¹ل املشاريع د¹ل التمنية 
ت �خلصوص امجلاLات ا�يل يه مازالت كتعاين ÌسJÔا من القروية، وا�يل مه

الضعف يف املناطق ا�يل Çلكمتو Lلهيا، ا�يل يه د¹ل الوا�ات، ومت الرتكزي 
Lىل هذه املشاريع Lىل معلية فك العزù وإالمداد �ملاء الصاحل �لرشب، 
 والكهربة د¹ل القرى، دمع الرتبية والتعلمي والعناية الصحية، التجهزيات

  .السقوية الفالحJة وبعض املشاريع الثقافJة و�ج¸عية
هاذ املشاريع ميل كنجبدو املناطق د¹ل الوا�ات ا�يل كمتيش من طاطا 

جامLة حملية  122ٕاقلمي و 14ش:يدية، بpٔنه مست حىت لفكJك مرورا �لر 
  .مليون د¹ل اUرمه 390بغالف مايل ٕاجاميل قدره 

 L لكمناÇ يل�ليه د¹ل صندوق التمنية القروية، ٔ�نه ٕاذن حىت هاذ اليش ا

) les communes(ميكن يلعب وا�د اUور Eٔنه جتمعوا وا�د العدد د¹ل 
هنضو �لتمنية د¹ل هاذيك ÏوÖشافوا إالماكنيات ا�يل zاص لكيش �ش 

املناطق، وٕان شاء هللا Ïمتناو Lىل هللا ٔ�نه هاذ املرشوع يتوقع يف الشهور 
  . مليون د¹ل اUرمه 390املق�]، Eٔنه يتطلب 

ولكن اح[ا ¢ادي نلقاو لو ا,متويالت د¹لو نظرا Eٔمهية املنطقة، والبد ما 
Ìشهد مبا رٔ�يته والحظته يف هاذيك املنطقة من Ìشاط، من حJوية ومن 
دينامJكJة، ال د¹ل الش:باب ا�يل �غيني )ش:تغلوا وال د¹ل رYال اEٔعامل 

الو كFشوفوا يف املنطقة، وكFشوفوا د¹ل الفال�ة ا�يل شفهتم وا�يل لكهم و
  .مس:تق�ل هيف �س�2ر د¹ل النþل اس�2ر النþل عند

�� شفت بعيين ودzلت ٕاىل اUاzل ويف ٔ)des périmètres ( ،ابعاد
    goutte    à(ما اك�ن ال طريق ال والو، وكتلقى الناس �افر�ن ودا�ر�ن 

goutte(ا ،[þوما ابغاش الن ،[þرشيو النFهول وابغى ، ومازال تGبغى ا
ؤ�� مkيقن ٔ�نه املنطقة ٕان شاء هللا ٕاذا . هذا، فلهذا اك�ن وا�د الطلب

  .اعطاها املاء راه ¢ادي Çكون م[طقة ذات مس:توى Lايل يف املس:تق�ل

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

اللكمة �Eٔد السادة . السؤال السابع موضوLه اخلصاص يف احلبوب
  .، تفضل الس:يد املس�شاراملس�شار�ن من الفريق احلريك

�ٔ املس�شار الس:يد عبد القادر املس�شار الس:يد عبد القادر املس�شار الس:يد عبد القادر املس�شار الس:يد عبد القادر  ٔ� ٔ� ٔ�        ::::قوضاضقوضاضقوضاضقوضاض
  .شكرا الس:يد الرئFس
  الس:يدان الوز�ران،

  ٕاخواين املس�شار�ن،
احملرتم، مما ال شك فJه ٔ�ن هناك حتذ�ر من ٔ�زمة اقkصادية  �رالوز الس:يد

ببالد� جراء نقص اiزون املرتتب عن ٔ�زمة ٕانتاج احلبوب يف بعض اUول 
وموYة اجلفاف اليت رضبت Lدة م[اطق يف بالد�، مما انعكس املصدرة، 

سلبا Lىل السوق احمليل، حبيث مل يتعد ٕانتاج احلبوب zالل هذا املومس 
، وهو ما دفع احلكومة 2011مليون طن س:نة 8,4مليون طن مقابل  5,1

، هبدف متكني 2012ٕاىل متديد مومس رشاء القمح ٕاىل ¢اية ممت شهر ش:تÛرب
Öسويق ٔ�كرب Ìس:بة من حمصوهلم ق�ل بدء معلية �س:ترياد، الفال�ني من 

�شهر 5حبيث ٔ�شارت بعض الصحف ٕاىل ٔ�ن اiزون ال يتعدى ٔ.  
: ومن ٔ�Yل تنو�ر الرٔ�ي العام الوطين وطمpٔنته، Ìسائلمك، الس:يد الوز�ر

ما يه حقJقة الوضع حول خمزون احلبوب؟ وهل هناك �لفعل بوادر ٔ�زمة 
  واÚهتا؟ حممت]؟ وماذا ٔ�Lددمت مل

  .شكرا

  :الس:يد رئFس اجللسةالس:يد رئFس اجللسةالس:يد رئFس اجللسةالس:يد رئFس اجللسة
  .تفضلوا الس:يد الوز�ر
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        ::::الس:يد وز�ر الفال�ة والصيد البحريالس:يد وز�ر الفال�ة والصيد البحريالس:يد وز�ر الفال�ة والصيد البحريالس:يد وز�ر الفال�ة والصيد البحري
�نمت تعلمون ٔ�نه يف احلقJقة ما اكيناش ٔ�زمة اليس .. ٔ�نه  هو �يظهر يلٔ

قوضاض، وبpٔنه الس:نة املاضية كنا كنkÛظرو يف اEٔول ٕاىل عقلتو فاش كنا 
 20وLىل  15تلكمو Lىل كن ، )les commissions(يف النقاش يعين يف 

ملميرت ا�يل  80مليون ق[طار، ريب Yاب اخلري يف شهر ٔ��ريل وهاذيك 
  .مليون ق[طار 51و Y50ات يعين Lاو�ت الوقت وامشF[ا لــ 

، )la douane(كÛسدو  )La production(ق�طنا ميل كتكون 
�ش Ìسدو �س:ترياد، Eٔن خصنا ندافعو ) la douane(يعين كند�رو 

  .. الفالح وهاذ الفالح الصغري �ش يعمل امسيتوLىل هاذ 
من بعد ما وامحلد � ٔ�نه يعين ريب �يصاوب، Eٔنه واzا ما اكن�ش الش:تا 

، يعين )exceptionnelle(كثرية ولكن اعطا� وا�د اجلودة ا�يل يه هائ] 
pٔنه اجلودة باحلبوب ا�يل اكن يف الس:نة د¹ل هذا zاص تقJد يف التارخي 

  ).elle est exceptionnelle(د¹لو 
مليون، ومجعنا الكöري امحلد �،  18ٔ�و  17ومن بعد فعال ميل مجعنا 

Lاود تفkحت إالماكنية د¹ل �س:ترياد، واEٓن �س:ترياد Eٔطمئنك ؤ�طمنئ 
�شهر  5بpٔنه امحلد � عند� اليوم ٔ�كرث من (l’opinion publique) يعين ٔ
�شهر د¹ل  5، (stock, exceptionnel) د¹لٔ)Le stock ( يل�ا

حJث المكيات املسوقة حمليا واملس:توردة سامهت يف  يف البالد،موجودة 
مليون عند  18ٕاىل ما يناهز  13تعز�ز خمزون من القمح ا�لني وارتفعت من 
د¹ل اEٔشهر، وهذا من ٔ�كرب  5بداية دج[رب ٔ�ي ما ميثل تغطية ٔ�كرث من 

  .املس:تو¹ت املس¯] يف مöل هذه الفرتة
مرشوع د¹ل القانون املالية ا�يل هو هاذي كذ� يف ٕاطار .. و¢ادي يمت

اEٓن يف النقاش، ¢ادي يمت ٕان شاء هللا متديد التعليق د¹ل الرسوم امجلر�ية 
    دوــــــــن اEٓن كنوجــــــــــــEٔن اح[ا �قJ 2013ٕاىل ¢اية شهر ٔ��ريل 

)la production( نه يف�¢ادي Çرجع اUيوانة  2013، وÏمتناو Lىل هللا ٔ
ق�طو �ش خنليوا هذا، وÏمتناو Lىل هللا ٔ�نه �كون س:نة جJدة كذ� �ش ن 

  .  بدات جJدة �ش منش:يو هبا حىت �ٓخر الس:نة��
  .وشكرا

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

�ٔ املس�شار الس:يد عبد القادر املس�شار الس:يد عبد القادر املس�شار الس:يد عبد القادر املس�شار الس:يد عبد القادر  ٔ� ٔ� ٔ�        ::::قوضاضقوضاضقوضاضقوضاض
  .شكرا الس:يد الوز�ر

لس:نة خبري، Ïزيدو نقولو حىت ح[ا نطلبو ريب الكرمي �مكل Lىل هاذ ا
��بغيت Ìشري بpٔنه هاذ السلس] طبعا سلسة åمة Yدا، ٕاىل قلت ا ولكن ٔ

يه ا�يل مرتبطة �Eٔمن الغذايئ ا�يل �يحتاجوه املغاربة لك صباح ونص 
ا,هنار ويف العش:ية، Eٔن لكنا ما كÛساينوش �لكو التفاح يف الصباح وال يف 

  .ٕاخل... نص ا,هنار ويف اEٓخر ولكن كذ� ا�لميون

اخلزب يشء ٔ�سايس، ما عند�ش ال�ن Lليه، و�لتايل اح[ا وضعنا هاذ 
السؤال وقرينا يف الصحف كتÔت ما كتÔت ولكن امحلد � طمÏٔpمتو� Lىل 
الوضع، ولكن �يبقى البد Ïهبومك �يخص هاذ السلس] د¹ل احلبوب، �يخصنا 

  .نعطيوها وا�د القمية ٔ�خرى
ùوUرايض اليت كتوزعها اEٔوال هاذ ا�، لٔ�سف دفرت التحمالت ٔ

تيخص �كون وا�د توازن بني يلزتموا إالخوان ا�يل �يديو هاد اEٔرايض 
   .بوا�د اجلزء د¹ل احلبوب وجزء من النبا�ت السكرية وجزء من اEٔجشار

اح[ا دا� ¢اديني ¢ري لٔ�جشار، اليشء ا�يل �يبان يل بpٔنه خص البد 
ولكن نفكروا كذ�  ،ل احلبوبوان¸ دامئا كتدافعوا Lىل هاذ القطاع د¹

�ش Ïزيدو املسا�ات د¹ل اEٔرايض الصاحلة �لزراLة �ش Ïرفعو من 
�كتفاء اâايت د¹ل احلبوب، Eٔنه ا�يل �ن هاذ الس:نة، ان¸ Lارفني هاد 
اليش د¹ل اخلارج راه واعر، ¢دا روس:يا وال مر�اكن وال �حتاد اEٔوريب 

ا حىت ح�ة، واح[ا ميكن لنا املغاربة عندها جفاف وال عندها ما تعطين
  .خنتلفو يف لكيش وLىل لكيش ٕاال اخلزب، نتفقو Lليه لكيش

وâا، اح[ا ابغينامك �ش وا�د اUفعة ٔ�خرى وكذ� وا�د اUفعة حىت 
يف ٔ�مثنة د¹ل احلبوب �ش الناس Çرفع من اUرYة وهاد اليش �هيم املناطق 

  . السقوية ٔ�كرث
  .شكرا

        ::::سةسةسةسةالس:يد رئFس اجلل الس:يد رئFس اجلل الس:يد رئFس اجلل الس:يد رئFس اجلل 
  .تفضل الس:يد الوز�ر. شكرا الس:يد املس�شار

        ::::الس:يد وز�ر الفال�ة والصيد البحريالس:يد وز�ر الفال�ة والصيد البحريالس:يد وز�ر الفال�ة والصيد البحريالس:يد وز�ر الفال�ة والصيد البحري
  الس:يد املس�شار احملرتم،

�وال، بعدا نعطي � بعض املعلومات اخلاصة، مادام Çلكمت Lىل هاذ ٔ
�لف ق[طار د¹ل البذور يعين  150الس:نة بpٔنه حلد الساLة تباعت مليون ؤ

70% Y ىل الص�ة د¹ل من املوفورات، هذا يشءL د ٕاجيايب، �يبني
�لف طن من اEٔمسدة �ز¹دة قدرها  450الفال�ة د¹لنا، تباعت ٔ18% 

ة  ي س[ـــاملاضية ماش  ة¥pٔن الس[¥و بــنة املاضية، كنعرف¥ ة �لس  �لÛس�
(de référence)  ن ما اكن�ش يف املس:توى الك�ري، وصلنا يف الزرعEٔ

هللا  ٔ�لف هكkار، وهذا يشء Yد åم، وٕان شاء 260مليون و 4د¹ل 
مليون هكkار، يعين ميل )سايل هاذ املومس، يعين من  5¢ادي نوصلو لـــ 
  .هنا لبداية الس:نة

زراLة احلبوب، ٔ�� �يظهر يل اجلواب د¹يل ميكن واحض ٔ�نه ميكن الفالح 
�يعرف ٔ�كرث م[ك ؤ�كرث مين �ٓش خصو يد�ر؟ راه اEٔرايض ا�يل عندو، 

)La nature (ور وال مايش البور، راه هو د¹لها والش:تا، واش عندو الب
�يعرف �ٓش ¢ادي �زرع، اح[ا كنþليو احلرية التامة Eٔن اك�ن الطبيعة 

  . كتحمك فوق من لكيش
ما ميكÛشاي نبقاو ندفعو يف بعض املناطق البورية وال اجلبلية ا�يل يه 
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الفقر، راه  اصعيبة ونبداو الناس نقولو هلم سريوا د�روا القمح �ش جييب �
، راه خصو هاد الناس كذ� الفالح الصغري هادي س:نني ما ميكÛشاي

واح[ا Yابدينو راه خصنا جنيبوه لوا�د املس:توى �ش حىت هو zاصو خيمم 
  .يف جJبو وحيسن املدخول د¹لو

فلهذا، اEٔرايض ا�يل كتصلح �لحبوب وذاك اليش راه ¢ادي تبقى 
تصلح حلاYة Öس:تعمل احلبوب، واEٔرايض ا�يل كتصلح لٔ�جشار املمثرة وال ك 

�خرى راه كتصلح حلاYة ٔ�خرىٔ .  
�� كنت كنتظرك تتلكم Lىل .. ما ÇلكمتFش Lىلٔ)La betterave (

Eٔن ذاك ا,هنار اكن السؤال �لس:يد رئFس احلكومة، فذاك التعهد ا�يل اكنت 
�zذت احلكومة د¹ل الز¹دة الثانية راه ٔ�zذته ٕان شاء هللا �ش �كون، ٔ

العدد د¹ل املناطق، �خلصوص م[طقkمك يف  واح[ا فر�انني بpٔنه يف وا�د
(l’Oriental)  ن الناس غرسوا الشمندر�وال كذ� داكù وال بين مالل ٔ

وهاد اليش ¢ادي خييل �ش يعطينا وا�د �كتفاء نوLا ما ذايت يعين ما 
  .اكملشاي، ولكن Lىل اEٔقل اك�ن حتسني يف إالنتاجJة يف الس:نة املق�]

  .وشكرا

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

السؤال الثامن موضوLه حامية قطاع اUواجن �ملغرب iسÔب ارتفاع 
اEٔصاù واملعارصة، تفضل اليس . ٔ�سعار مر�بات اLEٔالف يف السوق اUولية

  .بومنر

        ::::املس�شار الس:يد عبد الكرمي بومنراملس�شار الس:يد عبد الكرمي بومنراملس�شار الس:يد عبد الكرمي بومنراملس�شار الس:يد عبد الكرمي بومنر
  .الس:يد الرئFس

  الس:يد�ن الوز�ر�ن،
  ٕاخواين املس�شار�ن احملرتمني،

  الس:يد الوز�ر،
تعهدات احلكومJة الواردة برب�جمها والرامJة ٕاىل تعز�ز ماكنة ودور تبعا �ل 

الفال�ة يف التمنية، اعتبارا ملسامههتا املهمة يف الناجت اUاzيل اخلام وٕاسهاåا 
يف حتقJق اEٔمن الغذايئ، وحJث ٔ�نه ٔ�مام �رتفاع املضطرد اâي تعرفه 

مه �لكJلوغرام در 25ٔ�سعار اYUاج واليت وصلت يف م[اطق Lديدة ٕاىل 
كن�J¯ة طبيعية الرتفاع Çاكليف إالنتاج يف الضيعات الكربى �لمملكة، 
حJث ٔ�ن ارتفاع اLEٔالف ٔ��ر كثريا Lىل لكفة إالنتاج، خفالل املدة اzEٔرية 

يف مجيع ) la formule(من الرت�يبة ٔ�و  %60ارتفع سعر اâرة اليت متثل 
�لكJلوغرام، كام ارتفع سعر  درمه 3,40درمه ٕاىل  2,70اLEٔالف املر�بة من 
�و بقا¹ الصوYا، من ) Les tourteaux de soja(الصوYا ٔ�و �لت�ديد ٔ5 

س:ن�مي �لكJلوغرام، Lلام  70درمه وازداد سعر العلف ب  6,90درامه ٕاىل 
بpٔن ٕانتاج الكJلوغرام من حلم اYUاج �لكف ٔ�زيد من �يلوغرامني من العلف 

 .املر�ب

z ن البيضة الوا�دة��تت Çلكف  2012الل الفصل الثالث من كام ٔ
س:ن�مي، مما انعكس بدوره Lىل ٔ�سعار امجل] اليت وصلت ٕاىل  80ٔ�زيد من 

س:ن��، ٔ�ما املس:هت< ا,هنايئ فJبقى حتت رمحة املوزLني ا�âن حياولون  90
تعويض خسارهتم �لرفع من السعر اâي وصل يف بعض م[اطق اUار 

  .الوا�دة درمه �لبيضة 1,30البيضاء ٕاىل 
وهناك ٔ�ش:ياء ٔ�خرى، الس:يد الوز�ر، تعرفون ٔ�ن هامش الرحب يف هذا 
اGال ال يتعدى الس:ن��ت ؤ�ن هناك ٕاما الرحب مرتبط �ٕالفالس والسجن، 

  .يعين هذا اGال فJه جمال اiاطرة �بري Yدا
مث ٔ�ن Lىل املس:توى �ج¸عي، تعرفون ٔ�ن هناك اEٓالف من اEٔرس 

وهذا - من هذا القطاع، وzاصة يف اGال القروي، مث ٔ�ن املغربية تعFش 
�ن الربوتني احليواين  - ٔ�يضا åمٔ)Le proteine animal ( ي حتتاجâا

�و ٔ�كرث من ٔ sY ،مام ¢الء  %70ٕاليه املوائد املغربية�يpٔيت من اYUاج ٔ
ا�لحوم امحلراء واEٔسامك، وهذا، الس:يد الوز�ر، يدzل يف ٕاطار اEٔمن 

  .السمل �ج¸عيالغذايئ مث 
ما يه التدابري إالس:تع¯الية اليت : لهذا Ìسائلمك، الس:يد الوز�ر

س�þkذوهنا ٕالنقاذ القطاع من إالفالس وكذا حامية القدرة الرشائية �لفÆات 
الواسعة من املغاربة اليت Öشلك حلوم اUواجن والبيض مصدرا رئFس:يا 

  لغذاهئا؟
  .شكرا الس:يد الرئFس

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

        ::::الس:يد وز�ر الفال�ة والصيد البحريالس:يد وز�ر الفال�ة والصيد البحريالس:يد وز�ر الفال�ة والصيد البحريالس:يد وز�ر الفال�ة والصيد البحري
  الس:يد الرئFس احملرتم،

  الس:يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
  الس:يد الوز�ر احملرتم،

كتعترب السلس] د¹ل اUواجن من ٔ�مه السالسل د¹ل إالنتاج 
�لف  100 مليار د¹ل اUرمه، 28الفالÓ، عندها رمق معامالت د¹ل ٔ

�لف ا�يل هو ¢ري م�ارش، وهاذي ٔ�رقام ا�يل  270م[صب شغل م�ارش ؤ
يه Yد åمة، من بعدما وقعنا معهم وا�د االتفاقJة، يعين مع الفدرالية، 

 2008حققت هذه السلس] ما بني ، )contrat programme(د¹ل 
د¹ل  %38من ٕانتاج ا�لحوم ود¹ل  %30وا�د ا,منو د¹ل  2011و

  . هذا يشء Yد ٕاجيايباس:هتالك البيض، 
فعال م[ذ الشهر د¹ل يونيو عرفت اEٔمثنة ارتفاLا صاروخJا ¢ري مس:بوق 

�}رة، وهاذ  %�40لÛس:بة �لصوYا ؤ�كرث من  %60يف اEٔسواق العاملية، 
  .املادتني ٔ�ساس:ي�ني لصناLة اLEٔالف د¹ل اUواجن

 ولكن اس:تق�لنا الفJدرالية وÇلكمنا معهم و�اولنا Ìشوفو احللول،
وتوصلت احلكومة ٔ�نه �zذ وا�د التدابري اس:تع¯الية وا�يل داz] يف هاذ 
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القانون املايل ا�يل هو موجود اEٓن يف غرفkمك احملرتمة �ش حنافظو كذ� 
Lىل القدرة الرشائية د¹ل املس:هت<، ٔ�ن احلكومة قامت �خلفض من 

ف، ا�يل مرت الرضيبة Lىل القمية املضافة Lىل املواد اEٔولية لصناLة اLEٔال
�لÛس:بة �لتفل د¹ل عباد الشمس والصوYا ومن  %7ٕاىل  %10من 
�لÛس:بة لبقا¹ خملفات بعض الصناLات والقشور د¹ل  %7ٕاىل  20%

، وكذ� اخلفض من )Les coques de soja et les résidus(الصوYا 
الرسوم امجلر�ية، القمح اللكيئ، هذا يشء Yد åم Eٔنه �ش نطيحو اشوية 

، والكسد د¹ل الصوYا ا�يل %2,5ٕاىل  %17,5ل ا,مثن ا�يل داز من د¹
ودا� ج�نا اكع الب)ان اEٓخر�ن  %2,5هو zارج الوال¹ت املت�دة اكن 

 .%�2ش خنليو إالماكنيات د¹ل �س:ترياد من املناطق اEٔخرى داز لــ 
لك هاذ اليش ما هو ٕاال حتسني لٕالطار العام ا�يل كFش:تغلوا فJه 

لني �ش يقدروا حيس:نوا التلكفة د¹هلم ويبان هاذ اليش عند العام
  . املس:هت<

  .وشكرا

        ::::الس:يد رئFس اجللسةالس:يد رئFس اجللسةالس:يد رئFس اجللسةالس:يد رئFس اجللسة
  .هناك تعقJب؟ تفضل اليس شكJل. شكرا

        ::::املس�شار الس:يد Lابد شكJلاملس�شار الس:يد Lابد شكJلاملس�شار الس:يد Lابد شكJلاملس�شار الس:يد Lابد شكJل
  .شكرا الس:يد الوز�ر

فلكام توÚنا iسؤال يف هذا القطاع الشاسع ا�يل ت�رشفوا Lليه ٕاال ؤ�ننا 
  .الك�رية وإالملام مبسائs ومشالكه جند فJمك املعرفة

 الس:يد الوز�ر، 
فعال يف جوا�مك القمي والاكيف قلمت لنا ما قامت به احلكومة وما تقوم به، 
وهذا يشء åم، واح[ا ميل طرح[ا هاذ السؤال ت�Ûغيو نpٔكدوا لمك، الس:يد 
الوز�ر، ٔ�ن اYUاج ت�Fقى املائدة املس:تعم] عند مجيع الطبقات املغربية، 

عرفو بpٔن الطبقة الاكد�ة ميل ت�رشي فروج، ميل اكن الفروج تFسوى تن
يتغذى ويتعىش به، ولكن تصوروا، الس:يد  درامه، اكن Çميكن � 10

خطرات ٔ�كرث، فkصوروا �يفاش ¢ادي  4الوز�ر، اليوم الفروج وىل تFسوى 
  .�ش يواYه ميكن �

وها، سواء اح[ا تنعرفومك وتÛشكرومك Lىل مجيع إالجراءات ا�يل اzذيت
العام املايض ٔ�و يف املزيانية ا�يل يه حتت اUرس اEٓن، ولكن تنطلبو م[مك 
ٕاىل اكن ٕاماكن، ÏEٔمك تتعرفوا بpٔن القوة الرشائية ¢ادا وتتضعاف، تنطلبو 
م[مك �ش حتاولوا ٕاىل ميكن لمك Çزيدوا لهاذ القطاع �خلصوص د¹ل 

ة ا�يل تFس:تعملها، هو تFسد اUواجن، ا�يل هو ز¹دة Lىل اليد العام] الك�ري 
  .وا�د الباب �لساكنة ف� يتعلق �لغذاء د¹لها و�Eٔمن الغذايئ د¹لها

واح[ا مkيق[ني بÏٔpمك غتعملوا ٔ�كرث ا�يل تنطلبومك . وشكرا الس:يد الوز�ر
  .ليه �ش ميكن لمك تلبيو الرغبة د¹ل هاذ الناس ا�يل تيkÛظروها م[مك اليوم

  .وشكرا

        ::::لسةلسةلسةلسةالس:يد رئFس اجل الس:يد رئFس اجل الس:يد رئFس اجل الس:يد رئFس اجل 
  .تفضلوا الس:يد الوز�ر. شكرا

        ::::الس:يد وز�ر الفال�ة والصيد البحريالس:يد وز�ر الفال�ة والصيد البحريالس:يد وز�ر الفال�ة والصيد البحريالس:يد وز�ر الفال�ة والصيد البحري
  .شكرا الس:يد الرئFس

فعال اليس شكJل هذا قطاع Yد åم وٕاشاكلية �برية د¹ل هاذ �رتفاع 
د¹ل اEٔمثنة د¹ل العلف، ولكن ا�لقاء ا�يل اكن عند� مع املهنيني ٔ�نه �كون 

املناخ وجنيبو بعض التحسF[ات �ش  اتفاق، يعين اح[ا اUوù ¢ادي حنس:نو
نقصو من التلكفة، ولكن ٔ�حصاب القطاع ¢ادي يقوموا �لواجب د¹هلم، 

ا�يل تعمل يف اUار البيضاء، ) 6La FISA(وفعال يف �ٓخر معرض د¹ل 
التقJت �ملسؤولني الك�ار د¹ل الفJدرالية ووLدوا بpٔنه عند دخول ٕان شاء 

مة عند التطبيق ابتداء من ينا�ر، بpٔنه هللا إالجراءات ا�يل اzذاهتا احلكو 
 Les éleveurs de(اEٔمثنة ¢ادي تنقص ٕان شاء هللا �ش ميكن 

poulets ( م، واملهمة د¹لنا كذ�å نه هذا قطاعEٔ كرث�يقدروا يواÚوا ٔ
مليون  33يه مايش فقط الفال�ة، ولكن امحلاية د¹ل املس:هت< Eٔن عند� 

�لمنتوج بوا�د ا,مثن قوي، ولكن هاذي د¹ل املس:هت< ا�يل خصو يوصل 
 ��يبقى وا�د القطاع ا�يل هو تنافيس وا�يل ميكن ن�رشفو فJه وا�يل هو بدٔ
التصد�ر يف بعض املناطق، اEٓن اYUاج راه �مييش لبعض اUول يف اخلارج 
وهذا من الظاهرة امحلد � ٔ�نه القطاع ميكن ٔ�ن يذهب ٔ�كرث ؤ�كرث ٕاىل 

  .ابقات اUوù كتوا�بو

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

نkÛقل ٕاىل ٔ�خر سؤال �لس:يد وز�ر الفال�ة والصيد البحري، موضوLه 
اللكمة �Eٔد السادة املس�شار�ن من الفريق . التعاونيات الفالحJة

  .�س:تقاليل، تفضل اليس سديد

        ::::املس�شار الس:يد العريب سديداملس�شار الس:يد العريب سديداملس�شار الس:يد العريب سديداملس�شار الس:يد العريب سديد
  .شكرا الس:يد الرئFس

  .iسم هللا الرمحن الرحمي
  ئFس، الس:يد الر 

  السادة الوزراء،
  ٕاخواين املس�شار�ن،

تعرف العديد من التعاونيات الفالحJة اخkالالت يف ال�س:يري س:� ؤ�ن 
�¢لهبا ال يعمل Lىل جتديد هيالكها وفق املقkضيات القانونية يف هذا اGال، ٔ
مما يعطل مصاحل الفاLلني يف هذا الباب، و�لتايل يؤ�ر Lىل مردود�هتا ؤ�يضا 

  .ا¹ت اليت ٔ�سست من ٔ�YلهاLىل الغ
وكام تعلمون، الس:يد الوز�ر، ٔ�ن هذه التعاونيات اكنت يف اEٔصل ملاك 
�)وù ومت تفو�هتا لبعض الفال�ني وبعض التعاونيات د¹ل إالصالح 

                                                 
6Fédération Interprofessionnelle du Secteur Avicole 
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  .الزراعي
ما يه إالجراءات املس:تق�لية اليت تنوي : âا، Ìسائلمك، الس:يد الوز�ر

وضبط التالعبات واخلروقات ببعض  الوزارة اختاذها لرصد إالخkالالت
  التعاونيات ؤ�ؤكد Lىل بعض التعاونيات؟ 

  .وشكرا

        ::::الس:يد رئFس اجللسةالس:يد رئFس اجللسةالس:يد رئFس اجللسةالس:يد رئFس اجللسة
  .تفضل الس:يد الوز�ر. شكرا

        ::::الس:يد وز�ر الفال�ة والصيد البحريالس:يد وز�ر الفال�ة والصيد البحريالس:يد وز�ر الفال�ة والصيد البحريالس:يد وز�ر الفال�ة والصيد البحري
  شكرا الس:يد الرئFس احملرتم،

  الس:يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
خشصية معنوية، ذات رٔ�س كتعترب التعاونيات الفالحJة رشاكت ذات 

كتقوم هاذ التعاونيات حسب الفصل . مال وLدد من اEٔعضاء قابلني �لتغيري
الثالث من نفس القانون بدور Öسهيل العالقات بني ٔ�عضاء التعاونية وبني 
مؤسسات �س�2ر الفالÓ والسهر Lىل تنفJذ واج�ات �س�2ر امللقاة 

  .Lىل Lاتق ٔ�عضاهئا
رضوري وضع رهن ٕاشارة هذا التعاون بعض العقارات و�لتايل، من ال

ٕالÌشاء مر�بات ومرافق �لقJام مبهاåا Lىل ٔ�حسن وYه، وبلغ العدد د¹ل 
 ùوUهنا وبني اFيل مت إال�رام العقود د¹ل البيع ب�تعاونية من  75التعاونيات ا

تعاونية، و�لÛس:بة �لتعاونيات الفالحJة ا�يل ماتقدم�ش بطلب  671بني 
قkناء، فهßي Öس:تغل املر�بات واملرافق التابعة �لتعاونيات دون ٔ�ن �ربطها �

�ي تعاقدٔ ùوUمع ا.  
البد من إالشارة ٔ�نه هاذ املر�بات ا�يل ميكن لها تفوت �لتعاونيات ا�يل 
Çكون عند التعاونيات ¢ري قاب] �لتفويت من طرف التعاونية ٕاال لفائدة 

نية، فkعود هاذ املر�بات ٕاىل اUوù اUوù، حىت يف �اù �ل د¹ل التعاو 
�م الٔ ùوU� سواء اكن هذا اكن عقد بيع �ربط التعاونية.  

        ::::الس:يد رئFس اجللسةالس:يد رئFس اجللسةالس:يد رئFس اجللسةالس:يد رئFس اجللسة
  .هناك تعقJب؟ تفضل اليس سديد

        ::::املس�شار الس:يد العريب سديداملس�شار الس:يد العريب سديداملس�شار الس:يد العريب سديداملس�شار الس:يد العريب سديد
كتعرفوا، الس:يد الوز�ر، . شكرا الس:يد الوز�ر Lىل التفسريات د¹لمك

ت، �ش تدzلوا وحتلوا هاذ املشالك د¹لها ٔ�نمت الويص Lىل هذه التعاونيا
اليت تتخبط فهيا وخصوصا املشالك املالية، وتعلمون، الس:يد الوز�ر، ٔ�ن 
هذه التعاونيات تتلعب وا�د اUور åم ف� خيص التخز�ن والتجميع د¹ل 
احملصول، وكتعد من بني التعاونيات ا�يل يه حمتاYة لها البالد د¹لنا �ش 

د¹ل املغرب اEٔخرض Eٔهنا جمال �لتجميع د¹ل وا�د العدد �بري تعزز العملية 
  .د¹ل الفال�ني

�ما ف� خيص اح[ا يف املوضوع د¹ل التعاونيات، ابغينامك، الس:يد ٔ

الوز�ر، ٔ�نه Öس:تافد بعض التعاونيات من بعض اUمع، كام اس:تفادت فJه 
س�Jك، ا�يل الناس د¹ل الصيد البحري ف� خيص ذاك الصندوق د¹ل البال

هو �يلعب دور �بري يف امجلع د¹ل املنتوج الفالÓ وا�يل ابغينا الوزارة 
د اEٔمهية وتعطيه وا�د اUمع اشوية �ش �كون د¹لمك �ش تعطيه وا�

)سهل و)س:تعمل به Eٔنه تيكون تي�افظ Lىل اجلودة د¹ل املنتوج والعمل 
zاUىل تنظمي السوق اL ن هاذ د¹ل الفال�ة، واح[ا مق�لني�يل يعين ٔ

العملية د¹ل هاذ الصندوق ٕاىل اقدرتو، معايل الوز�ر، �ش تدzلوها حىت 
يه من بني املواد ا�يل كتدمعوها �ش تن�رش و�ش جتيب م[توج �ش 

  . الفّال�ة )س:تافدوا مهنا
 .وشكرا

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

        ::::ييييالس:يد وز�ر الفال�ة والصيد البحر الس:يد وز�ر الفال�ة والصيد البحر الس:يد وز�ر الفال�ة والصيد البحر الس:يد وز�ر الفال�ة والصيد البحر 
بصفة Lامة هام الرشيك اEٔسايس لتنظمي القطاع الفالÓ والتعاونيات 

   .ولتنظمي الفاLلني واح[ا كÛشجعومه
القضية د¹ل احلاكمة د¹ل التعاونيات يه فعال ٕاشاكلية ا�يل مطرو�ة، 
وا�يل خصها Öشاف بوا�د املنطق د¹ل حسن احلاكمة والت¯ديد د¹ل 

لكن اح[ا يف وزارة النخب يف ٕاطار ال�س:يري د¹ل هاذ التعاونيات، و 
الفال�ة كنقولوها بpٔنه هاذ خمطط املغرب اEٔخرض راه من الناس ا�يل ميكن 
حيملوه و�زيدوا به �لقدام هام التعاونيات ا�يل �كونوا الفّال�ة يعين �حجني، 
واملثل اك�ن وا�د العدد د¹ل اEٔمö] ا�يل هام ٔ�وال د¹ل التعاونيات ا�يل 

  .طقة ا�يل كتÛمتي فهيا الس:يد املس�شار احملرتم�حجني يف بالد� ويف املن
واك�ن كذ� يعين جتارب Lاملية يف ٔ�ملانيا، حبيث ٔ�نه اzذينا وا�د العدد 

وامشاو Eٔملانيا وشافوا الناس �يفاش م[ظمني ) les cooperatives(د¹ل 
ٕاذن اح[ا نعتقد . من التعاونية هو�يفاش إالنتاج الفالÓ تقريبا د¹ل ٔ�ملانيا لك

ذا، ولكن جيب التنظمي، جيب ٕاعطاء ٕاماكنيات، ٔ�� ما عرف�ش إالشاكلية ه
 la(ميل Çلكمت عرفت املنطقة د�¹ ولكن اشكون هاذ ... د¹ل

cooperative (و حىت ال�ما عرف�شاي، حىت .. ا�يل عندها ٕاشاكلية ٔ
وتيظهر يل بpٔن راه عندمك دا� اEٓن مد�ر Úوي Yديد يعين يف .. تتالىق يب

ة ا�يل هو مسؤول �بري، ميكن لمك تتالقوا به وÖشوفوا إالماكنيات ا�يل املنطق
ميكن يعمل، ؤ�� ¢ادي نتلكم معه وٕاىل اك�ن يش �اYة ا�يل يه داz] يف 

راه .. النطاق د¹ل خمطط املغرب اEٔخرض وداz] يف النطاق د¹ل هذا
  . اح[ا مس:تعد�ن �ش نقومو هبا

  .وشكرا

        ::::الس:يد رئFس اجللسةالس:يد رئFس اجللسةالس:يد رئFس اجللسةالس:يد رئFس اجللسة
لس:يد الوز�ر، وÌشكر الس:يد الوز�ر Lىل حسن مشاركته يف شكرا ا
  . هذه اجللسة
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نkÛقل ٕاىل السؤال املوYه ٕاىل الس:يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبÆFة و 
اللكمة �Eٔد السادة . حول وضع مركز Çكو�ن تقين لٔ�رصاد اجلوية

  .املس�شار�ن من الفريق �شرتايك، تفضل

        ::::املس�شار الس:يد حفJاملس�شار الس:يد حفJاملس�شار الس:يد حفJاملس�شار الس:يد حفJظظظظ وشاك وشاك وشاك وشاك
  .شكرا الس:يد الرئFس

  السادة الوزراء،
  ٕاخواين املس�شار�ن،

يعترب قطاع اEٔرصاد اجلوية من القطاLات احليوية �مkياز، هتم 
اخkصاصاته ٔ�¢لب القطاLات السوس:يو اقkصادية، من ماء وسالمة جوية 
وحبرية وطرقJة وسكن وفال�ة ؤ�شغال معومJة وبÆFة ٕاىل ¢ري ذ�، وÇمكن 

يف املساLدة Lىل Çرش:يد التدzالت Ùحامية املواطنني  ٔ�مهية هذا القطاع
وممتلاكهتم، zاصة zالل الفJضا�ت وهو اUور اâي سزتداد ٔ�مهيته يف 
الس:نوات املق�]، حJث ٔ�ن اUراسات والبحوث حول التغريات املناخJة 

  .تربز ٔ�ن الظواهر املناخJة سزتداد وترية قوهتا
د اجلوية �ملغرب �ركز Lىل ٕاال ٔ�نه Lىل الرمغ من ٔ�ن قطاع اEٔرصا

حتديث اكفة نواÓ العمل التحتية وخيصص موارد مالية Yد هامة القkناء 
التجهزيات واملعدات، اكلردارات واحملطات اEٔوتوماتيكJة ؤ�Úزة الرصد، 
رصد العواصف، وصور اEٔمقار �صطناعية واحلواسFب، ٕاىل ¢ري ذ�، 

هذا القطاع تؤاzذ Lىل املغرب فٕان معطيات اUراسة اليت ٔ�جراها تق[يو 
اخلصاص املهول واحلاد يف املوارد الÔرشية، حJث ٔ�ن العديد من احملطات 
واملراكز الرصدية، حىت املتواYدة مهنا �ملطارات اUولية ٔ�صبحت åددة 

س:نوات لن يعود هناك ٔ�ي تقين يف اEٔرصاد  �10ٕال¢الق، كام ٔ�نه بعد 
 اEٔرصاد اجلوية م[ذ س:نة ييتق[اجلوية من جراء ٕا¢الق مركز Çكو�ن 

، اليشء اâي حيرم املد�رية من تعويض املوارد الÔرشية اليت تتقاLد 1994
 .س:نو¹

ما يه إالجراءات اليت تنوي وزارÇمك : الس:يد الوز�ر، Ìسائلمك ،ٕاذن
القJام هبا من ٔ�Yل ٕاLادة فkح هاذ املركز ومن ٔ�Yل سد اخلصاص املهول 

��نت اUراسة اليت قام هبا هؤالء  اâي يعاين م[ه هاذ القطاع، واâئ
التق[يني ٔ�ننا يف درYة سفىل من �حJة الرتتFب Lىل صعيد احمليط اجلهوي 

  مقارنة مع توÌس واجلزا�ر اليت تتوفر Lىل موارد iرشية ٔ�كرث ؤ�مه؟
يعين يف إالYابة د¹لمك، رمبا يف التعقJب ¢ادي نعطيو معلومات ٔ�كرث 

  . Lىل هذا اجلانب
  .وشكرا

        ::::رئFس اجللسةرئFس اجللسةرئFس اجللسةرئFس اجللسة    الس:يدالس:يدالس:يدالس:يد
  .اللكمة لمك الس:يد الوز�ر

        ::::الس:يد فؤاد اUو�ري، وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبÆFةالس:يد فؤاد اUو�ري، وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبÆFةالس:يد فؤاد اUو�ري، وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبÆFةالس:يد فؤاد اUو�ري، وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبÆFة
  الس:يد الرئFس،

شكرا الس:يد املس�شار Lىل معرفkه هبذه إالشاكلية واUور املهم ا�يل 
تيلعب قطاع اEٔرصاد اجلوية من الناحJة السوس:يو اقkصادية واخلدمات 

قطاLات �قkصادية و�ج¸عية وكذ� التp�Ûٔ وحامية ا�يل تيقدم مجليع ال
ضد اiاطر الطبيعية، وا�يل خصنا نعرفوه ٔ�ن هذا القطاع �متزي �كفاءات 
تق[ية وiرشية åمة Yدا، من ردارات، ولكن كذ� ٔ�كرب مكبيوÇر يف املغرب 
هو ا�يل عند اEٔرصاد اجلوية، وكذ� من الناحJة د¹ل املهندسني Lدد �بري 

  .املهندسني والتق[ينيمن 
ولكن مع هذا، إالشاكلية ا�يل طرحت يه حقJقJة، حJث ٔ�ن Lدد 

تقين فقط �اليا،  448ٕاىل  2003تقين س:نة  668التق[يني اخنفض من 
وهذا راجع ٔ�ساسا ٕاىل تقاLد د¹ل Lدد �بري من التق[يني ا�يل ما تعوضوش، 

ة، تتعرفوا هاذ هذا مشلك د¹ل املزيانية، وكذ� معلية املغادرة الطوعي
العملية احشال د¹ل التpٔثريات السلبية اكن عندها من الناحJة د¹ل املوارد 

، Lالوة Lىل ٕا¢الق مركز وكذ�، وتطرقيت �. الÔرشية د¹ل القطاLات
  . Ç1994كو�ن تقين اEٔرصاد اجلوية م[ذ 

فلمواÚة هذه إالشاكلية، قامت مد�رية اEٔرصاد اجلوية والقطاع Ùلك 
  :ادرات، ؤ�مه هذه املبادرات يهبعدة م�

�وال، خطة جتهزي ٔ�¢لب احملطات الرصدية مبحطات ٔ�وتوماتيكJة، وهذا ٔ
ا�يل مك[ا يف Lدة حمطات �ش نتþالو Lىل وجود تق[يني، وهذا �ل لنا 
Lدة مشالك، ولكن مع هذا مفهام ٔ�خرى الزم �كون فهيا التقين، والس:� 

�لطريان املدين وLىل مس:توى مجيع ت< املتعلقة بتقدمي اخلدمات الرصدية 
  .مطارات املغرب

وحلل هذه إالشاكلية، اzذينا م�ادرة ٔ�خرى، وهذه املبادرة iرشاكة مع 
مكkب التكو�ن املهين وٕانعاش الشغل، ونظمنا مع هذا املكkب Çكو�ن 
Çمكييل وتpٔهييل يف الشعب ذات ختصصات قريبة لتكو�ن تق[يي اEٔرصاد 

وهاذي مكر�] ٔ�وىل، وغيمت توظيف هاذ التق[يني تقين،  17اجلوية لفائدة 
  . يف ٔ�واخر هاذ الس:نة

وحنن اEٓن بصدد zلق شعبة لتكو�ن تق[يي اEٔرصاد اجلوية، ¢ادي 
Çكون دامئة مضن املسا� العادية ملكkب التكو�ن املهين وٕانعاش الشغل، 
وهاذ الشعبة ٕان شاء هللا Ïمتناو مس:تق�ال �ش ننطلقو، ولكن هذا ¢ادي 

  .ون راجع �لمناصب املالية ا�يل ¢ادي نتوفرو Lلهيا مس:تق�ال�ك
 .وشكرا

        ::::الس:يد رئFس اجللسةالس:يد رئFس اجللسةالس:يد رئFس اجللسةالس:يد رئFس اجللسة
  .اللكمة لمك الس:يد املس�شار. شكرا الس:يد الوز�ر

        ::::املس�شار الس:يد حفJاملس�شار الس:يد حفJاملس�شار الس:يد حفJاملس�شار الس:يد حفJظظظظ وشاك وشاك وشاك وشاك
اح[ا ال خنتلف يف اEٔمهية د¹ل . شكرا الس:يد الوز�ر Lىل إالYابة د¹لمك
ا اكينة كفpٔة، ٕاىل ¢ري ذ�، ولكن القطاع ويف اEٔمهية ٔ�ن املوارد الÔرشية ٔ�هن

إالشاكلية يه ٕاشاكلية �برية، الس:يد الوز�ر، راه مطرو�ة، راه اEٔمن د¹ل 
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املطارات åدد يف املغرب حبمك هاذ النقص احلاد نتاع التق[يني، واح[ا 
كنعرفو ٔ�ن التق[يني �يلعبوا وا�د اUور �بري يف ت��ع اEٔرصاد اجلوية ٕاىل ¢ري 

ا�رات يف الزنول ويف الصعود ويف إالقالع، هذا �يدzل ذ�، وÇزويد الط
يف السالمة نتاع الطريان نتاعنا، وهاذ اليش �يpٔ�ر حىت يف التصنيف د¹لنا 
من حJث اخلدمات املقدمة داzل املطارات، Eٔن هاذو دراسات، يعين 
الواكالت وامجلعيات ا�يل يه مkخصصة يف اGال نتاع النقل اجلوي كتبع هاذ 

 ..ٕاذن هاذ النقص zاصو ،�ن هذااملياد
كذ� حىت من الناحJة نتاع حامية املواطنني، الفJضا�ت، كتعقلوا Lىل 
�ور�اك والفJضان ا�يل اكن وقع فهيا، اكن هاذيك الساLة اEٔرصاد اجلوية ٔ
�ٓنذاك يعين اكنت يف وا�د املس:توى معني، يعين اك�ن ٔ�ن السالمة نتاع 

  . املواطنني والسالمة نتاع النقل اجلوي، ٕاىل ¢ري ذ�
، يعين اكنت عند� يف 600اكنت عند�  2003اEٓن مايش حىت 

، يعين شوف العدد �يف Ïزل وهاذ 94يف  1200تقين،  1200: 1994
  . اليش خطري

ولكن املعاجلة ا�يل ج�تيوها، الس:يد الوز�ر، نعطيك مöال د¹ل حمطة 
ساLة، واش مازال ٔ�و سدات  24/24بوعرفة فهيا تقين وا�د �يþدم 

حمطة يف املغرب، يعين هذا ٕاشاكل مطروح ا�يل  42 عند�.. هاذي
 ،ùذو يعين �جلدية املعقوz� ن خصها��يخصمك الزم احلكومة بصفة Lامة ٔ

  . Eٔن �هيدد �يف ما قلت السالمة و�هيدد اEٔمن د¹ل املواطن بصفة Lامة
يعين املقاربة ا�يل ج�تيوها لنا مع التكو�ن املهين يه مقاربة مايش 

يه ا�يل ¢ادي Öسوي هاذ الوضعية، Eٔن اLالش ما شام]، مايش 
يتعاودش يتفkح ذاك املركز، ا�يل اكنوا فهيا اخkصاصات وكفاءات ؤ�طر 

  . تؤطر يف مس:توى Lايل
ٕاذن، ال يعقل Lىل ٔ�ن ذاك املركز يبقى مسدود وzاص احلكومة 

  . تتحمل مسؤوليهتا يف هاذ اGال
  .وشكرا الس:يد الرئFس

        ::::الس:يد رئFس اجللسةالس:يد رئFس اجللسةالس:يد رئFس اجللسةالس:يد رئFس اجللسة
  .اللكمة لمك الس:يد الوز�ر يف ٕاطار الرد Lىل التعقJب، تفضل. راشك

        ::::الس:يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبÆFةالس:يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبÆFةالس:يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبÆFةالس:يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبÆFة
  .شكرا الس:يد الرئFس

¢ري خصك تعترب بpٔنه اEٓن يعين هاذ إالشاكلية . شكرا الس:يد املس�شار
تغريت، Eٔنه اEٓن اEٓالت العرصية واEٔوتوماتيكJة متك[نا يف Lدة حمطات 

نتþالو Lىل العنرص الÔرشي، وهذا Yاري به العمل Lىل الصعيد  �ش
اUويل، و�ش يعين ٔ�طمئنمك من الناحJة د¹ل السالمة ما اك�ن ٔ�ي 
مشلك، Eٔنه اح[ا هذا هو ٔ�ول مسؤولية ا�يل تيخص Çكون عند اEٔرصاد 

  . اجلوية
 واEٓن اEٔرصاد اجلوية يف املغرب راه كمتتاز بوا�د املاكنة يعين مرموقة

Lىل الصعيد اUويل، حJث ٔ�نه مöال املد�ر العام د¹ل اEٔرصاد اجلوية 
و اGمع اUويل خلرباء ، ا�يل ه(GIEC7) د¹لاملغريب هو �ئب الرئFس 

املناخ، واملغرب �يرتٔ�س و�دة من الثالث مجموLات ا�يل �يدرسوا املناخ 
ه اكن فاز جبا�زة نوبل را )GIEC(وكتعرفوا هاذ Lىل الصعيد اUويل، 

د¹لو، ٕاذن املغرب عضو يف هاذ ا�لجنة و�يلعب دور ٔ�سايس،  �Eٔشغال
  . 2012اكن يف مراÙش يف س:نة ) GIEC(و�ٓخر اج¸ع دويل د¹ل 

ٕاذن يعين اخلربة د¹لنا معرتف هبا Lىل الصعيد العاملي، والوسائل التق[ية 
يه يف ارتفاع مس:متر، كذ� كتعرفوا بpٔنه اEٔرصاد اجلوية يه مد�رة Lىل 

، يعين مكؤسسة ذات تدبري يعين مس:تقل، واEٓن راه )SEGMA8(طريق 
مليون درمه، ٕاذن  90كتد�ر يعين املزيانية د¹لها ٔ�و املدخوالت د¹لها تناهز 

هاذو مدخوالت åمني و¢ادي تعطي لهاذ املصل�ة موارد تق[ية وموارد مالية 
  . ا�يل كمتكهنا من �س�2ر

اح[ا اEٓن بصدد يعين  ولكن من الناحJة الÔرشية �يف قلت � راه
ٕاÌشاء هاذ التكو�ن، وهاذ التكو�ن س:يكون مراقب من إالدارة د¹ل 

اجلودة الاكفJة لتكو�ن التق[يني، Çكو�ن  هاEٔرصاد اجلوية �ش Çكون عند
املهندسني تيكون يف املدرسة، املدرسة احلسJÛة عندها وا�د الشعبة zاصة 

�لمهندسني يف اEٔرصاد اجلوية.  

        ::::جللسةجللسةجللسةجللسةالس:يد رئFس االس:يد رئFس االس:يد رئFس االس:يد رئFس ا
  . شكرا �لس:يد الوز�ر

نkÛقل �لسؤال املوYه ٕاىل الس:يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان 
اللكمة لفريق الت�الف �شرتايك، . واGمتع املدين حول حتديد امل< الغابوي

  .تفضل

        ::::املس�شار الس:يد ٔ�محد اUيبواملس�شار الس:يد ٔ�محد اUيبواملس�شار الس:يد ٔ�محد اUيبواملس�شار الس:يد ٔ�محد اUيبوينينينين
  .شكرا الس:يد الرئFس

  .هللا و�ٓ� وحصبهiسم هللا، والصالة والسالم Lىل رسول 
  الس:يد الرئFس،
  السادة الوزراء،

لقد س:بق لنا، الس:يد الوز�ر، ٔ�ن طرح[ا هذا السؤال لت�ديد امل< 
  . الغابوي، واEٓن نطر�ه من Yديد Lىل معاليمك

كتعFش وا�د العدد د¹ل الساكن �لعامل القروي مشالك مس:مترة مع 
وا,هنايئ �لم<  السلطات الغابوية، وذ� iسÔب Lدم الت�ديد اUقJق

، وما 1917/1930الغابوي، هاذ اليش ٔ�عتقد كريجع �لقوانني ا�يل يه 
�ياzذش �ملشالك لهذه املناطق الشاملية امkدادا، وzاصة �ملناطق الطبيعية 
اجلبلية والشساLة د¹لها وا�يل يه مغطية وا�د العدد د¹ل اEٔجشار وكنلقاو 

  . الغابوي ا�يل هام ٔ�� عن Yدوا�د العدد د¹ل اUواو�ر داzل امل< 
هنا، الس:يد الوز�ر، كنعرفو Lىل ٔ�نه هذه الساكنة عندها Lالقة �مل< 

                                                 
7Groupe Intergouvernemental sur l’Évolution du Climat  
8Services de l'Etat Gérés de Manière Autonome 
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الغابوي، ويمت السطو د¹ل اUوù واس:تغالل هذه القوانني ا�يل يه Çرجع 
  . لهاذ الس:نني، كتكون وس:ي] �لسطو Lىل اEٔمالك د¹ل الساكنة

يتعرض لوا�د العدد � لغابوي ٕاذن هذا، الس:يد الوز�ر، كÛشوفو امل< ا
د¹ل �حkالل الالمرشوع من طرف ا�لوبيات وا�يل يه ك�س:تعمل هاذ 

  . القوانني من ٔ�Yل الولوج لهذه اEٔرايض
�يبقاو، الس:يد الوز�ر، الفقراء د¹ل العامل القروي يعانون من مشالك 
كثرية، وzاصة اح[ا كÛشوفو اك�ن وا�د �حkقان ا�يل zلق يف العامل 

وي ا�يل هو كÛشوفو وا�د العدد د¹ل املتابعات، وا�د العدد د¹ل القر 
اEٔحاكم، وا�د العدد د¹ل املشالك ا�يل �يعاين مهنا الفقراء يف العامل 

�و  %60ونقول �، الس:يد الوز�ر، Lىل اEٔقل Çكون وا�د . القروئ
  . ا�يل يه مkابعة وحمكوم Lلهيا �ٕالفراغ 70%

�ش:نو يه التدابري اليت س�þkذها هذه هنا، الس:يد الوز�ر، Ìسائلمكٔ 
احلكومة؟ اح[ا كنعرفو هاذ القطاع اكن �بع لوزارة املياه والغا�ت واEٓن 

  . رجع �بع �لس:يد رئFس احلكومة ا�يل ٔ�نمت تنوبون عنه يف اجلواب
هنا، الس:يد الوز�ر، ٔ�ش:نو إالسرتاتيجية د¹ل احلكومة؟ واش ¢ادي 

ا�يل يه Öس:تعمل؟ واش ¢ادي �zذوا بعني تعيدوا النظر يف هاذ القوانني 
  �عتبار الوضعية د¹ل هاذ الساكنة القروية؟ 

  .شكرا

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

الس:يد احلبFب الشو�الس:يد احلبFب الشو�الس:يد احلبFب الشو�الس:يد احلبFب الشو�ينينينين، الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واGمتع ، الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واGمتع ، الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واGمتع ، الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واGمتع 
        ::::املداملداملداملدينينينين

  .شكرا الس:يد الرئFس
  .والصالة والسالم Lىل س:يد املرسلنيiسم هللا الرمحن الرحمي، 

  .شكرا الس:يد املس�شار احملرتم
  الس:يد الوز�ر،

  السادة املس�شارون احملرتمون،
سؤالمك يثري جوج ٕاشاكليات كربى، ٕاشاكلية قانونية د¹ل التعاطي مع 
هذه الرثوة الغابوية وٕاشاكلية د¹ل ا,متيزي بني من يعتدي Lىل هذه الرثوة 

  سلوك متيزيي جتاه هذه اEٔطراف؟  الغابوية، هل هناك
الغابة اليوم كام ال خيفى Lليمك، الس:يد املس�شار احملرتم، نتلكم تقريبا 

مليون هكkار، �روة حقJقJة، نتلكم Lىل وا�د املداخJل  L9ىل وا�د 
ماليري د¹ل اUرمه، كنتلكمو Lىل وا�د  7م�ارشة و¢ري م�ارشة د¹ل وا�د 

ٕاذن، حنن ٔ�مام �روة وطنية . د¹ل املغاربةمليون  7املسا�ة متس مصاحل 
  . �برية و�4ٓرها �ج¸عية و�قkصادية والبيJBة خضمة Yدا

من هنا هناك مسؤولية د¹ل امجليع، اUوù واكفة الفاLلني، ٔ�وال يف 
حامية هذه الرثوة، وما اكيÛش حامية zارج ٕاطار القانون، وٕاال ¢ادي يويل 

  . ؤطرة بقوانني، نعم قوانني مkقادمةالتعسف، الوضعية القانونية م
وهنا ¢ادي جناو�مك م�ارشة، ٔ�ن احلكومة يف ٕاطار خمططها ال�رشيعي 
Çريم ٕاىل مراجعة هذه املنظومة ال�رشيعية ملالءمهتا مع م[طق اUس:تور، 
ملالءمهتا مع التحوالت �ج¸عية ا�يل اكينة، فهذا يشء ال zالف حو�، 

هناك �اYة ٕاىل تفعيل املبادرة ال�رشيعية  مع التpٔ�يد مرة ٔ�خرى Lىل ٔ�ن
الربملانية، Eٔن دامئا مساءù احلكومة Öرشيعيا يف ٕانتاج القوانني مرشوع، 
ولك[ه ال جيب ٔ�ن خيفي ٔ�يضا احلق واملسؤولية الربملانية يف املبادرة ٕاىل 

  .تعديل القوانني القامئة من ٔ�Yل مالءمهتا
�لف و 20نو¹ ما بني معليا احلكومة، ¢ري �ش �zذوا فكرة، س: ٔ30 

�لف ج[�ة مس¯] س:نو¹، تبني جحم �عتداء Lىل هذه الرثوة الغابوية، ٔ
  . �هيك عن رفع القضا¹ عند ا�لزوم ٔ�مام القضاء املدين السرتYاع احلقوق

لكن الت�ديد، كام ال خيفى Lليمك، الس:يد املس�شار احملرتم، كتنظمو 
د¹ل  1916ينا�ر  3و 1919ٔ�كتو�ر  10جوج د¹ل القوانني ٔ�ساس:ية، 

حصيح، اليوم ميكن نقولو اكع هاذ اليش Ìسائs هل هو؟ . مسطرة الت�ديد
لكن ما دام ٔ�نه Yاري به العمل فJجب ا�رتامه، اUوù ما عندها ٔ�ي 
مصل�ة ٔ�هنا جتر الناس ٕاىل احملامك Gرد �عتداء Lلهيم، ولكن ما دام هناك 

مت الرصامة يف تطبيق القانون محلاية مسؤولية يف ٕاطار قانون، فالبد ٔ�ن ت
  .هذه الرثوة الغابوية

  .عفوا، طيب ٔ�مكل... املعطيات املتعلقة قانونيا هبذا �س:تغالل ا�يل
  .شكرا

        ::::الس:يد رئFس اجللسةالس:يد رئFس اجللسةالس:يد رئFس اجللسةالس:يد رئFس اجللسة
  .تفضل الس:يد املس�شار. يف التعقJب

        ::::املس�شار الس:يد ٔ�محد اUيبواملس�شار الس:يد ٔ�محد اUيبواملس�شار الس:يد ٔ�محد اUيبواملس�شار الس:يد ٔ�محد اUيبوينينينين
  .شكرا الس:يد الوز�ر

�ر Lىل ٔ�نه ¢ادي جييب لنا يش جواب كنا نعتقد Lىل ٔ�نه الس:يد الوز
ا�يل هو ¢ادي �كون �يعيد النظر يف ذاك املفهوم د¹ل املايض، Eٔن اح[ا 
س:بق لنا طرح[ا هاذ اEٔس:ئ] Lىل احلكومات السابقة يف عهد اليس عبد 
الرمحن اليوسفي ويف عهد اليس جطو، ويف عهد اليس عباس، نفس 

ن يف عهد Yديد، دس:تور Yديد اEٔجوبة ا�يل كنا كÛسمعو، ولكن اEٓن حن
دا� اEٓن ما اكينة معىن �ش Çكون اUوù . ا�يل هو �يضمن حقوق املواطن

 ùوUوا ùوUهو راه املواطن هو ا ،ùوUضد املواطن، وال املواطن ضد ا
  . يه املواطن

هنا اEٓن كنلقاو، الس:يد الوز�ر، وا�د العدد د¹ل املشالك ووا�د 
ت، ا�يل يه Lىل سJÔل املثال اح[ا شف[ا مöال يف العدد د¹ل �حkقا�

م[اطق الشامل ٔ�ش:نو �يوقع، هذه احلرائق وهذا العداء، zاص حنببو 
�لمواطن Lىل ٔ�نه هذه الغابة راه د�¹ والعائدات د¹ل الغابة راه كتجي 

  . د¹ل املداخJل د¹ل الغا�ت كرتجع 80%�لجامLة، وامجلاLة يه تترصف 
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ن الغابة، ولكن ما نظلموش وما نديوش لو د¹لو، خصنا حنببو �لمواط
ما نتعداوش Lليه يف ٕاطار القانون، حنن نعرف Lىل ٔ�ن القانون هو ا�يل يمت 

اح[ا س:بق �لحكومات السابقة Yاوب�[ا Lىل ٔ�نه قال � . به التالعب
الت�ديد ¢ادي �كون �لرتايض واحلضور د¹ل املنتخبني واحلضور د¹ل 

ذ اليش ما اكيÛش، هاذ اليش ما اكيÛش هنائيا، اك�ن اGمتع املدين، ها
  . العكس

نعطيمك ٔ�مö] د¹ل اجلنوب، راه اEٓن اكينة وقفات احk¯اجJة، Eٔنه 
اUوù كتبغي �zذ اEٔرايض من املواطن، هاذ اليش يف املنطقة د¹ل ٔ�اكد�ر 

 اك�ن وا�د العدد د¹ل اEٔمö] هاذ اليش د¹ل احلرائق. واش:توكة �ٓيت �ها
 ùوUن اEٔ الشLقم من الغابة، اkÛنه املواطن �يEٔ ،يل تيوقع يف الغا�ت�ا

  . كتعدى Lليه
�عتقد Lىل ٔ�نه هذه املسؤولية د¹ل املسؤولني، ا,هنار ا�يل كتوقع ٔ ��ٔ

ٕاذن، هذه . احلرائق تنجيبو الناس �ل�Ôس، كزنيدو مشالك يف مشالك
العهد اجلديد يمت مراجعهتا، القوانني، الس:يد الوز�ر، ٔ�عتقد Lىل ٔ�نه يف هذا 

  .و¢ادي نتفاداو هاذ املشالك
  . وشكرا

        ::::الس:يد رئFس اجللسةالس:يد رئFس اجللسةالس:يد رئFس اجللسةالس:يد رئFس اجللسة
  .اÏهتßى الوقت، تفضل الس:يد الوز�ر. شكرا الس:يد املس�شار

        ::::الس:يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واGمتع املدالس:يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واGمتع املدالس:يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واGمتع املدالس:يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واGمتع املدينينينين
راه ما . ال ¢ري �ش خنرجو من الثنائيات اUوù والفرد والعدوان املتبادل

اكيÛش يش حقوق وحر¹ت واس:تقرار ؤ�من اج¸عي ٕاال يف ٕاطار القانون، 
  . هناك قوانني Yاري هبا العمل جيب ٔ�ن تعدل

هذا اجلواب مسعته من احلكومة السابقة وا�يل ق�ل مهنا ¢ادي Öسمعو 
حىت من هذه  احلكومة، Lىل ٔ�ساس ماذا؟ هو ٔ�نه البد ٔ�ن نغري القانون 

Öشاريك، اليوم دس:تور Yديد، ليك القانون هو الفJصل  ليك نالمئه يف م[طق
وهو املرجع، وٕاال فٕان جر خشص ٕاىل احملامكة ال يعين فJه Lدوان، ٕاذا اكن 
هناك جرمية مرÇك�ة، الظمل ما ¢ادي حنددو ال ٔ�� وال ٔ�نت، الس:يد 

  . املس�شار احملرتم، القانون والثقة يف القضاء
، جيب ٔ�ن يتوقف اليوم التعامل ولكن املنطق د¹ل ا,متيزي، ٔ�� معك

ا,متيزيي ما بني املواطنني جتاه اiالفات رمبا نفسها، هذا ميكن اكنت فJه 
ممارسات، لكن اليوم نقول بpٔنه �ٓن اEٔوان ليك �كون املواطنون سواس:ية 
�مام القانون، وٕاذا اكن القانون ال حيمي املصل�ة الوطنية العامة ٔ�و اخلاصة ٔ

د هذا التوازن بني حامية املصل�ة العامة واملصل�ة فJجب ٔ�ن يطور ليك جن
  .اخلاصة، وهذا هو املرشوع د¹ل هاذ �نتقال ا�يل كنعFشوها دميقراطيا

  .شكرا لمك

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

اللكمة �Eٔد . السؤال الثاين موضوLه تعويضات معتقيل Çزمامارت
  .السادة املس�شار�ن من الفريق �شرتايك، تفضل

  :س�شار الس:يد محمد Lلميس�شار الس:يد محمد Lلميس�شار الس:يد محمد Lلميس�شار الس:يد محمد Lلميامل امل امل امل 
  .شكرا الس:يد الرئFس
  الس:يدان الوز�ران،

  ٕاخواين املس�شار�ن،
  الس:يد الوز�ر،

�فرج عن ما تبقى من معتقيل  1991كام نعمل مجيعا يف ٔ�واخر س:نة ٔ
Çزمامارت بعد وLد قاطع من السلطات املغربية ب�سوية وضعيهتم �ج¸عية 

دzل الرا�ل Yالù امل< احلسن واملعFش:ية، لكهنم مهشوا ٕاىل �ني ٔ�ن ت
درمه يف الشهر  5000الثاين رمحه هللا، وم[حهم قدرا ماليا مؤقkا يقدر بـــ 

  . يف انتظار Öسوية وضعيهتم الشام]
لكن هذه ال�سوية ظلت بدورها معلقة ٕاىل ٔ�ن مت ٕا�داث ا�لجنة 
املس:تق] �لتحكمي اليت رصفت لبعضهم بعض التعويضات تقل ٔ�و Çزيد عن 

وين درمه، واليت رصفوها من ٔ�Yل التpٔهيل وا,متريض ليصبحوا مواطنني ملي
 5000مت قطع هذا املبلغ د¹ل  2001اكميل اEٔهلية، لكن يف هناية س:نة 

درمه، كام هو يف Lلممك، الس:يد الوز�ر، مما اضطر هؤالء ٔ�و جلؤوا ٕاىل بيع 
  .ما س:بق هلم ٔ�ن اقkنوه ملواÚة Çاكليف احلياة اEٔرسية اليومJة

وملا ٔ�ÌشBت هيئة إالنصاف واملصاحلة قطعت Lىل نفسها وLدا ب�سوية 
ملفهم Lىل وYه الرسLة و�كJفJة مرضية، ومت اس:تدLاء هؤالء وتعاونوا مع 

 5هيئة إالنصاف واملصاحلة وزودوها �لك ما حتتاYه من و4ئق، لكن بعد 
وال  س:نوات من تpٔسFسها مل تفعل ٔ�كرث من متتعهيم �لتغطية الصحية ال ٔ�قل

�كرثٔ .  
ورمغ اخلطاب املليك السايم اâي يؤكد Lىل ٔ�ن التعويض املمنوح 
لهؤالء ¢ري اكف والبد من ٕادماج هؤالء، ورمغ ٕاصدار الهيئة د¹ل إالنصاف 
واملصاحلة لقرارها التحكميي الرمسي اâي )شهد لهؤالء الض�ا¹ حبقهم املطلق 

نحملو�ومش ٔ�نمت احلكومة يف إالدماج، فٕان احلكومات املتعاق�ة، اح[ا ما ك 
بو�ديتمك، احلكومات املتعاق�ة مل حترك ساكنا يف هذا امللف، بل ظلت 

  .ÇكJل مبكJالني جتاه املعتقلني الس:ياس:يني واملعتقلني العسكريني
اح[ا بغينا م[مك، الس:يد الوز�ر، اليوم، بعد ميض س:نة Lىل حتملمك 

ربر جتاه هاته امل¢ري ف تدبري الشpٔن العام، ماذا س:تعملون من ٔ�Yل رفع احلي
الفÆة؟ وما يه إالجراءات اليت تنوون اختاذها ٕالنصاف هاته الفÆة املترضرة، 

  دون ٔ�ن �كkفي جوا�مك Lىل ٔ�ن املشلك اكن ومل جيد طريقه ٕاىل احلل؟
  .شكرا

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

  .اللكمة لمك الس:يد الوز�ر، تفضلوا
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  :ملان واGمتع املدملان واGمتع املدملان واGمتع املدملان واGمتع املدينينينينالس:يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الرب الس:يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الرب الس:يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الرب الس:يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الرب 
  .شكرا الس:يد الرئFس

شكرا الس:يد املس�شار احملرتم Lىل ٕا4رة هذا امللف ا�يل كام قلمت 
بصدق، هذا ملف هاذ احلكومة ما عندها يعين ال ٕامث يف Lدم معاجلته وال 
فضل ف� وقع فJه من معاجلات ٕاجيابية، �ش Ïكون م[صفني وLادلني مع من 

  . ياتس:بقو� لهذه املسؤول 
ونفضل ما ندzلش فJه يف ٔ�ي تفاصيل، Eٔنه معلت ٔ�مور يعين يف ٕاطار 
وا�د التجربة د¹ل Lداù انتقالية لطي وا�د اجلرح ووا�د املpٔساة ا�يل 

وطين -وطين ،مغريب - Lاشها املغرب د¹لنا ومت بوا�د احلمكة وتعاون مغريب
  .صادق لت¯اوز هذا اEٔمل وهذه املpٔساة 

Yة ليعاد ف�kه بpٔي طريقة تثري نوLا من احملاس:بة اليوم لFس هناك �ا
املتعلقة من Çزمامارت، ما  58بيÛ[ا، ولكن ٔ�ؤكد لمك ٔ�نه ما ٔ�جنز، مع احلاالت 

�جنز يعين فJه Çراكامت ٕاجيابية، �يق بعض امللفات، �يق بعض امللفات ما ٔ
حنتاجش نذ�ر ال ٔ�سامء وال ٔ�شþاص وال ٔ�ي يشء، حنن Yاهزون ٕان شاء 

تعاون مع لك املؤسسات الوطنية ذات الص] �ملوضوع ليك يطوى هللا �ل 
  . هذا امللف بصفة هنائية

  .شكرا

        ::::الس:يد رئFس اجللسةالس:يد رئFس اجللسةالس:يد رئFس اجللسةالس:يد رئFس اجللسة
  .هناك تعقJب؟ تفضل اليس Lلمي. شكرا

        ::::املس�شار الس:يد محمد Lلمياملس�شار الس:يد محمد Lلمياملس�شار الس:يد محمد Lلمياملس�شار الس:يد محمد Lلمي
  الس:يد الرئFس،

اح[ا، الس:يد الوز�ر، كنا موضوLني يف طرح هذا السؤال، ولكن 
ملسؤولية يه مايش اEٓن �لم¯لس الوطين حلقوق ابغيت نقول لمك بpٔن ا

من ذيك الناس قضوا حنهبم، بل هذه  5إالÌسان، اح[ا كنعرفوا بpٔن 
  . مسؤولية احلكومة، Eٔن اEٔمر ٔ�صبح )يسء iسمعة املغرب

راه  2000درمه، يف  �5000يف يعقل بpٔن هاذ الناس هاذو اzذاو 
  .�Ôس:تو Lلهيم، رامه اEٓن عرضة �لضياع، هذا ٔ�وال

4نيا، ٔ�ن املعتقلني الس:ياس:يني تلقوا Çكو�ن داzل السجون، و�لتايل 
سهل هلم املpٔمورية من ٔ�Yل �ندماج داzل اGمتع، هاذ الناس راه اكنوا يف 
Çزمامارت ؤ�نت راه كنت �ئب �رملاين يف م[طقة الراش:يدية وتتعرف مقر 

ش؟ يعين Çزمامارات، واش هاذ الناس اكن عندمه يش Çكو�ن ٔ�و ما عندمه
اEٓن مه عرضة �لضياع، اح[ا ابغينا نعرفو Ùحكومة، وهذه مسؤوليتمك Eٔنه 

 ات ال املندوبية وال اية Lىل �يق املؤسس�pٔن العام وعندمك وص¥كتد�روا الش

اGلس الوطين، ما يه إالجراءات العملية من ٔ�Yل ٕانقاذ هؤالء الفÆة 
وا�يل �ضوا اEٓن درمه،  5000اليت اكتوت بنار �قkطاع د¹ل القلي] 

�يJÔعوا اEٔمالك د¹هلم من zالل ذيك التعويض ا�يل تلقاوه من الهيئات 
  د¹ل التحكمي؟ 

اح[ا ابغينا نعرفو م[مك يش �اYة ملموسة لهاذ الناس، واش عندمك يش 
Yدوù زم[ية؟ Lام داز واش العام اجلاي ٔ�و العام ا�يل موراه؟ �يفاش 

  ¢ادي حتلوا معهم هاذ املشلك؟ 
  .راوشك

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

        ::::الس:يد  الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واGمتع املدالس:يد  الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واGمتع املدالس:يد  الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واGمتع املدالس:يد  الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واGمتع املدينينينين
فعال، الس:يد املس�شار احملرتم، ٔ�� اUا�رة عندي �نتþابية اغر)س 
Öسليت، فهيا املعتقل د¹ل Çزمامارت، ولكن ما معرين ج�دت املوضوع 

 س:نوات يف الربملان، لسÔب iس:يط، هو ٔ�ن هذه 10د¹ل Çزمامارت 
قضا¹ من وا�د الطبيعة ا�يل اجلدل iشpٔهنا ال يقدåا وٕامنا تعاجل يف ٕاطار 
تصفJة وا�د الرتكة ا�يل املغرب اح[ا ختلصنا بpٔقل اEٔرضار املمك[ة، واليوم 
ما ¢اد)ش نعاودو ندzلوا يف Yدل iشpٔهنا وما ¢ادي نعاودوش نفkحو، ومن 

kيل حق[ا نف�حو حماس:بة جتاه من س:بقو� ومايش هاذ احلكومة ا�يل معلت ا
معلت، ولكن نرتفع Eٔن هذا املوضوع عندو طبيعة وعندو حساس:ية 

  . zاصة
واليوم املغاربة )س�رشفون املس:تق�ل، مس:تق�ل احلر¹ت، مس:تق�ل 
احلقوق، مس:تق�ل اUميقراطية، فال داعي Eٔن �zذ ٔ�ي نقاش )شد� ٕاىل 

لته بوضوح، حنن اليوم ٕان شاء هللا سÛ[كب Lىل هذه اخللف، هذا ق 
اEٔمور املتبقJة، مع ÇمثيÛ[ا للك ما بذل من Úود من طرف من س:بقو� لطي 

  . هذا امللف
س:نعمل ٕان شاء هللا �لتعاون من ٔ�Yل ٔ�ن Öسوى هذه اiلفات 
املتبقJة، ؤ�ن �كون هذا امللف من خملفات املايض ومن اâا�رة اليت Ïمتىن ٔ�ن 

  .تعود يوما ليك Öسكن هذا املغرب ال
  .شكرا

        ::::الس:يد رئFس اجللسةالس:يد رئFس اجللسةالس:يد رئFس اجللسةالس:يد رئFس اجللسة
  . شكرا الس:يد الوز�ر، ؤ�شكر امجليع Lىل مسامههتم يف هذه اجللسة

        ....ؤ�رفع اجللسةؤ�رفع اجللسةؤ�رفع اجللسةؤ�رفع اجللسة


