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        888877779999رمق رمق رمق رمق حمرض اجللسة حمرض اجللسة حمرض اجللسة حمرض اجللسة 

  )م 2014 نونرب 4( هـ 1436من حمرم  10 ثال5ءال : التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
   .رئHس اGلسل اخلامساخلليفة  ،عبد الرحامن ٔ�شنالس=يد املس�شار : الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
، ابتداءا من الساSة الرابعة واPقKقة السادسة ساعتان ودقKقNني :التوقKتالتوقKتالتوقKتالتوقKت

  .والثالثني بعد الزوال
  .اWٔس=ئ] الشفهية مYاقشة ::::Xدول اWٔعاملXدول اWٔعاملXدول اWٔعاملXدول اWٔعامل

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

        ::::املس�شار الس=يد عبد الرحامن ٔ�شن، رئHس اجللسةاملس�شار الس=يد عبد الرحامن ٔ�شن، رئHس اجللسةاملس�شار الس=يد عبد الرحامن ٔ�شن، رئHس اجللسةاملس�شار الس=يد عبد الرحامن ٔ�شن، رئHس اجللسة
  .fسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Sىل ٔ�رشف املرسلني

  .S�ٔلن عن افNتاح اجللسة
  السادة الوزراء احملرتمون،

  الس=يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
من اPس=تور، ووفقا ملقNضيات النظام  100 بoٔحاكم الفصل معال

اPاxيل Gلس املس�شار�ن، خيصص اGلس هذه اجللسة Wٔس=ئ] السادة 
  .املس�شار�ن ؤ�جوبة احلكومة Sلهيا

وق�ل الرشوع يف تناول اWٔس=ئ] املدرXة يف Xدول ٔ�عامل هذه اجللسة، 
ا Xد من مراسالت ٔ�عطي اللكمة �لس=يد اWٔمني ٕالطالع اGلس Sىل م

  .وٕاSال�ت، واللكمة �لس=يد اWٔمني لتالوة هذا اليشء، تفضل الس=يد اWٔمني

        ::::املس�شار الس=يد محمد Sداب، ٔ�مني اGلساملس�شار الس=يد محمد Sداب، ٔ�مني اGلساملس�شار الس=يد محمد Sداب، ٔ�مني اGلساملس�شار الس=يد محمد Sداب، ٔ�مني اGلس
  .شكرا الس=يد الرئHس

من النظام اPاxيل Gلس املس�شار�ن،  175طبقا Wٔحاكم املادة 
  :توصلت رئاسة جملس املس�شار�ن �لنصوص ال�رشيعية التالية

يوافق مبوج�ه Sىل اتفاقKة الضامن �ج�عي  42.14مرشوع قانون رمق  - 1
  بني اململكة املغربية ومملكة بلجياك؛ 2014فربا�ر  18املوقعة بربو�س=يل يف 

يقيض �ملصادقة Sىل املرسوم بقانون رمق  85.14مرشوع قانون رمق  - 2
من ذي القعدة  12الصادر يف  012.71ب�متمي القانون رمق  2.14.596

احملددة مبوج�ه السن اليت جيب ٔ�ن حيال فهيا ) 1971د سمرب  30( 1391
Sىل التقاSد موظفو ؤ�عوان اPو© والب¨§ت واملؤسسات العامة املنخرطون 

احملددة مبوج�ه السن اليت  89.05يف نظام املعاشات املدنية، والقانون رمق 
لنظام امجلاعي حيال ٕاىل التقاSد عند بلوغها املس=ت»دمون املنخرطون يف ا

 .ملنح رواتب التقاSد
كام توصلت الرئاسة مبراس] من الس=يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع 
الربملان، خيرب من xاللها اGلس طلب الس=يد وز�ر الش=باب والر§ضة 
بتقدمي السؤال الفريد املوXه لوزارته يف بداية اجللسة، وطلب الس=يدة 

لسؤال اWٓين الفريد املوXه لوزارهتا يف �ٓخر وز�رة الصناSة التقليدية بربجمة ا
اجللسة الرتباطها ب¹ٔoشطة حكومKة، وبطلب 5ن من رئHس الفريق احلريك 
يطلب من xالº تoٔجKل السؤال املوXه �لس=يد وز�ر الثقافة حول اس=تغالل 

  .ٔ�سامء بعض الفYانني ال�شكKليني ٕاىل Xلسة الحقة
توصلت هبا الرئاسة ٕاىل ¾اية  و�ل½س=بة لٔ¼س=ئ] الكNابية والشفهية اليت

  :، فهÂي اكلتايل2014نونرب  4يوم الثال5ء 

  سؤ�؛ S :41دد اWٔس=ئ] الشفهية -

  سؤ�ن؛: Sدد اWٔس=ئ] الكNابية -

  جوا�ن؛: Sدد اWٔجوبة الكNابية -

  سؤ�؛ S :53دد اWٔس=ئ] الشفهية املسحوبة -

  .ٔ�س=ئ] S :7دد اWٔس=ئ] الشفهية احملو© ٕاىل كتابية -
  .يد الرئHسشكرا الس= 

        ::::الس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسة
  .شكرا لمك الس=يد اWٔمني

ٕاذن، ¹س=هتل Xدول ٔ�عامل هذه اجللسة �لسؤال اWٔول املوXه ٕاىل 
الس=يد وز�ر الش=باب والر§ضة، وهو حول س=بل ت½ش=يط البطو© املغربية، 

  . واللكمة ÉWٔد ٔ�عضاء فريق اWٔصا© واملعارصة لÇسط السؤال
  .تفضل اWٔس=تاذ عبد الكرمي 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
  .شكرا الس=يد الرئHس

لقد ٔ�صبح من الالفت �ن��اه جهر املغاربة ملتابعة ٔ�طوار البطو© 
. املغربية، يف Éني تنامت Pهيم الرغبة اجلاحمة يف مNابعة البطوالت اWٔجYبية
 ٔWبية، وهو اYجWٔة البطوالت اKد  شك يف قمية وحرفÉ�ٔ مر وٕاذا اكن ال

فٕاننا يف فريق اWٔصا© ، اÒي جعلها تفرض نفسها وÐشد اWٔنظار ٕاÏهيا
واملعارصة ن�ساءل عن اWٔس=باب اليت ٔ�دت ٕاىل رÓبة البطو© املغربية وSدم 

  . XاذبHهتا �لرمغ من جحم إالماكنيات الهامة املرصدة لٔ¼ندية والعصب
  .شكرا الس=يد الرئHس

        ::::الس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسة
  . شارشكرا �لس=يد املس� 

  .اللكمة لمك، الس=يد الوز�ر، يف ٕاطار اجلواب

        ::::الس=يد محمد والز�ن، وز�ر الش=باب والر§ضةالس=يد محمد والز�ن، وز�ر الش=باب والر§ضةالس=يد محمد والز�ن، وز�ر الش=باب والر§ضةالس=يد محمد والز�ن، وز�ر الش=باب والر§ضة
  .شكرا الس=يد الرئHس

  السادة والس=يدات املس�شارون احملرتمون، 
ٔ�شكر بداية ٔ�عضاء فريق اWٔصا© واملعارصة Sىل اه�Öم �ر§ضة �رة 
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ملس�شار احملرتم، طبعا جوا� Sىل سؤالمك، الس=يد ا. القدم الوطنية
البطوالت اWٔجYبية ٔ�عتقد ٔ�نه ال جمال �لمقارنة، وهذي ما غنختلفوش ٔ�� 
و§ك Sلهيا، وال خيتلف Sلهيا اثنان، لسÇب fس=يط هو، ٔ�وال، كتعرف 
اس=تقطاب النجوم د§ل �رة القدم العاملية، توفّرها ٔ�يضا Sىل عنرص الفرXة 

وك�شوف  "مHيس"املرتبط �ملس=توى التقين العايل، �ش ت�شوف 
، زعام راه ما ميك½ش نقول ليش واÉد ٕاىل ما تفرجش يف هذاك، "رو�Pو"

ٔ�يضا اجلودة د§ل التجهزيات ود§ل اSPاية ونظام ال�سويق .. راه انت Sارف
  .احملمك �لبطو©، ٕاىل ¾ري ذã، هذا معطى

اس=نHني امحلد å3  ،æرجعو �لبطو© د§لنا، البطو© د§لنا هذي واÉد 
يح يعين ما اكن�ش يف واÉد املس=توى ا�يل رمبا املطلوب، راه ك�شوف حص 

كنا كنلعبو ¾ري يف الرتاب، دا� والت إال�رة، وىل التعشHب، والت واÉد 
الفضاءات والت مالمئة، و�لتايل نقدر نقول ã، وٕاىل شفيت ¾ري احYا§ يف 

هاذ  د§ل البطو©، اWٔهداف ا�يل Ðسêلت ما معرها Ðسêلت 13اPورة 
الس=نوات اxWٔرية اكم]، ¾ري يف اWٔهداف، وٕاىل كنت كتبع البطو© ٔ�يضا 
حىت احلضور امجلاهريي، امحلد æ، وىل بواÉد احلدة �برية، ولو ٔ�ن فKه 
مظاهر ما كتعجبناش، Wٔن مايش غنقولو امجلهور Sاو5ين Sىل حساب 

  .ٕاخل... الفرXة والشغب
 ٔWد جوج د§ل اÉرقام، جوج د§ل املبار§ت ابغيت ٔ�� نعطيك ¾ري وا

جوج د§ل املقابالت،  ،)beIN SPORTS(د§لنا اليوم ا�يل �ي�سوقوا يف 
وهاذ جوج املقابالت يه ٔ�كرث من ال�سويق د§ل البطو© د§ل مرص لكها، 

  .هذا املعطى اWٔول
اليوم، اك�ن طلب، �ش نقول ã �ه�م ا�يل اك�ن، Wٔن البطو© 

ن ٔ�حسن، وهذا مايش تعليق د§لنا، انت راك د§ل املغرب كتعترب م
ر§يض وراك مNبع هاذ اليش، من ٔ�حسن البطوالت العربية، وهذا تعليق 

  . د§هلم، مايش د§لنا، ما Xاش من عند�
اك�ن ٔ�يضا طلب د§ل ال�سويق ٕاضايف د§ل جوج املبار§ت، من القYاة 

  . فعال اك�ن واÉد إالق�ال اWٔوىل Sامليا والقYاة الثالثة Sامليا، وهذا �يعين ٔ�ن
ٕاضافة ٕاىل ذã، ٔ�� ¾ري ا�يل ابغيت نoٔكد Sليه املكNب اجلامعي احلايل 
كHش=تغل �لك Xدية Sىل التoٔسHس لواÉد املرX [Éديدة يف مسار �رة 
القدم املغربية من xالل، ٔ�وال، واÉد إالسرتاتيجية طموÉة ا�يل رامك اعرفNو 

لها هو توفري الرشوط الالزمة ملوا�بة املعامل د§لها، ا�يل اكن الهدف د§
اخNيار �Éرتاف ا�يل اخنرطت فKه البالد د§لنا يف هاذ اGال، وا�يل ¾ادي 

  .Sىل البطو© الوطنية و�رفع املس=توى د§لها بدون شك سلبينعكس 
ا�يل ابغيت نoٔكد S ãليه يه فعال هاذ اجلانب ا�يل اكن كHسامه يف 

مئة، احYا ك½ش=تغلو فهيا وكنoٔهلو، ؤ�يضا إال�رة الفرXة، يه الفضاءات املال
ا�يل ) des cartes(وحىت الولوجKات لولوج املالعب، اليوم كنوXدو 

¾½سهلو Sىل املنخرطني ٔ�هنم ¾ادي �كون عندمه احلضور امجلاهريي ا�يل 
¾ادي �كون مقنن، وا�يل ¾ادي �كون مراقب، طبعا �خللفKة ا�يل كتعرف 

  . يل لكنا كن�اربو اليوميه احلد من الظاهرة ا�
  .وشكرا

        ::::الس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسة
  . شكرا �لس=يد الوز�ر
  .اللكمة لٔ¼س=تاذ 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
  . شكرا الس=يد الرئHس

فعال ال ميكن ٔ�ن نقارن بني البطو© الوطنية وبعض البطوالت، 
بطو© دولية،  واعطيتYHا البطو© إالس=بانية ا�يل ما ابقاÐش وطنية ٔ�صبحت

احYا تنقولو وتنقارنو بني اWٔمس واليوم، .. وعندمه املنخرطني، وعندمه
حKث اWٔمور مرتبطة بعضياهتا، من ¾ري الفرXة، احYا اكن عند� من ق�ل 
بطو© هاوية، اWٔداء د§لها اكن مرتفع، واكنوا الناخ�ني من ق�ل، ؤ�� ¾رنبط 

ٔ�هنم يوXدوا مYتخب Wٔن املنتوج اWٔش=ياء ببعضها، ما �يلقاو عندمه ٕاشاكل 
  .اكن كثري

ٔ�خطر من هذا ٔ�نه ميل والت عند� إالماك�ت املادية، ؤ�صبح 
الالعب تيعHش نوSا ما حببوÉة �ملقارنة مع الناس ا�يل حضاو يف اGال، 
اSالش اهبط املس=توى؟ Wٔن انت قارنت، الس=يد الوز�ر، �Pول، ٕايه 

ولكن .. وك�شوف الاكلش=يوك�شوف اPول ك�شوف البطو© إالس=بانية و 
راه البطوالت الوطنية د§هلم �يتابعوها، احYا كنقارنو، راه ميل كتكون 
البطو© الوطنية يه اWٔصل، مايش عيب ٔ�ن إال¹سان  شوف بطوالت 

  . �ٓخر�ن، ¾ري احYا ابغينا ٔ�ن املواطن املغريب �رتبط �لبطو© الوطنية
�ي�سوق Sىل �را، ولكن ٕاىل  هذا مYتوج خصنا لنا، مز§ن اهرضت ٔ�نه

اكن �ي�سوق Sىل �را وما �ي�سوقش �¨اxل، هذا هو إالشاكل، Wٔن 
البطو© وطنية، خصها �كون عندها وقع عند املواطن املغريب و�رتبط هبا، 

اك�ن مYتوج اقNصادي واكينة .. و�كون الفرXة، Wٔن الفرXة كرتتبط بـ
ٔ�ن املنتوج يوصل �لمغريب مYظومة، الس=يد الوز�ر، راك Sارفها، ابغينا 

  .�PرXة اWٔوىل
  .شكرا الس=يد الرئHس

        ::::الس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسة
  . شكرا �لس=يد املس�شار

الس=يد الوز�ر، بقKت لمك بعض الثواين åWٔمك مل تن�هبوا ٕاىل ٔ�ن الوقت 
  .دقائق فقط 3عندمك حمدد يف 

        ::::الس=يد وز�ر الش=باب والر§ضةالس=يد وز�ر الش=باب والر§ضةالس=يد وز�ر الش=باب والر§ضةالس=يد وز�ر الش=باب والر§ضة
  .Wٔن ما نقول فهيا والو ٕاىل اكنت ¾ري ثواين غنكNفي هباذ القدر

Sىل لك ¾ري بعêا©، ميكن واÉد الشطر اWٔول ا�يل هو د§ل الفرXة 
اPاxلية خصنا ¹ش=تغلو Sلهيا، ولكن احYا رحبنا الشطر الثاين ا�يل هو 
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اصعيب، احYا دا� كتقول يل الناس �يتابعوا البطو© د§ل �را، احYا الناس 
د� الشق الثاين ا�يل احYا ك½ش=تغلو د§ل �را �يتابعوا البطو© د§لنا، عن

  ...Sليه

    ::::الس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسة
  . شكرا، شكرا لمك الس=يد الوز�ر

ون½Nقل ٕاىل السؤال اWٓين املوXه ٕاىل الس=يد وز�ر الص�ة حول الوضع 
الصحي املزري ٕ�قلمي فكKك واملناطق املتامخة �ل�دود، واللكمة ÉWٔد 

  .ة لٔ¼س=تاذ لعلج، تفضل ٔ�س=تاذٔ�عضاء فريق التجمع الوطين لٔ¼حرار، اللكم

        ::::حلبHب لعلحلبHب لعلحلبHب لعلحلبHب لعلجججج    املس�شار الس=يداملس�شار الس=يداملس�شار الس=يداملس�شار الس=يد
  .fسم هللا الرمحن الرحمي

  الس=يد الرئHس،
  السادة الوزراء،

  إالخوة املس�شار�ن،
ٔ�ضع سؤ�، يف احلقKقة �ٓش ¾ادي نقول S ��ٔ ،ãارف غتقول يل اليد 
بصرية والعني قصرية، ولكن ابغينامك تعرفوا ٔ�ش=نو يه، يف ٕاطار هذه 

ومة، ٔ�ش=نو وXدت هاذ احلكومة �ل½س=بة لقطاع الص�ة �ملناطق احلك
احلدودية وxاصة مبناطق فكKك، بوعرفة، Óندرارا، املعرتكة، Sني الشعري، 

  . بنجيت، و¾ريها من املناطق املتامخة Sىل احلدود
  .شكرا الس=يد الوز�ر

        ::::الس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسة
  . شكرا �لس=يد املس�شار

  .يف ٕاطار اجلواب اللكمة لمك، الس=يد الوز�ر،

        ::::الس=يد احلسني الوردي، وز�ر الصالس=يد احلسني الوردي، وز�ر الصالس=يد احلسني الوردي، وز�ر الصالس=يد احلسني الوردي، وز�ر الص����ةةةة
  الس=يد الرئHس احملرتم،

ٔ�وال، كتعرف، الس=يد املس�شار احملرتم، ٔ�نه التغطية الصحية يف فكKك 
  :وبوعرفة والنوا� لكها، تمت بثالثة د§ل ثالثة د§ل اWٔنواع د§ل التغطية

رس�ر يف بوعرفة،  120ٔ�وال، اك�ن مس�شفى ٕاقلميي بطاقة ٕايوائية د§ل 
ا�يل فKه واÉد وÉدة د§ل تصفKة اPم، ٕاىل Éدود اليوم عند� صفر يعين 

 120¾ري املشلك د§ل هاذ املس�شفى د§ل . خشص يف الحئة �نتظار
  .الكKلومرتات بعيد Sىل فكKك 107رس�ر، هو ٔ�نه موجود بعيد، 

  .يةمؤسسة حصية ومراكز حص  23النوع الثاين د§ل التغطية، يه اك�ن 
واك�ن كذã، 5لثا، س=تة الوÉدات مNنق]، تقوم جبوالهتا وفق �ر�مج 

  .جو© يف الس=نة 200مYتظم، وتتقوم هاذ الس=تة د§ل الوÉدات ٔ�كرث من 
  :�ٓش Xابت احلكومة، قلت، الس=يد املس�شار؟ غنقول ã �ٓش در�

  .�يلومرت وبوعرفة 107ٔ�وال، Wٔن البعد بني فكKك، وقلنا 
  .نقص احلاد يف املوارد الÇرشية5نيا، اك�ن ال 

رس�ر، مايش هذا  45فالقرار هو بناء مس�شفى حميل يف Óلس=ي½ت، بـ 
 16قرار، امشYHا ٔ�كرث من قرار، ٔ�نه الصفقة دازت �لضبط يوم 

، يعين هذي عرش�ن يوم، واحYا بدينا يف اPراسات الهندس=ية 2014ٔ�كتو�ر
  .�ش يتÇىن هاذ املس�شفى احمليل يف Óلس=ي½ت

رس�ر، حىت  45نيا، مس�شفى �ٓخر حميل، ويف قلب مدينة فكKك بـ 5
يوم، وبدات اPراسات  19، 2014ٔ�كتو�ر  17هو طلب عروض داز يوم 

  .الهندس=ية
كذã مت بناء مركز حصي قروي بعني الشعري ا�يل رشت لها، اåهتت 

، وعام قريب غيت�ل لنا، احYا يف طور اقNناء 2014اWٔشغال مYو يف ٔ��ريل 
  .جهزياتالت 

هتيئة وتوس=يع املركز الصحي بوعنان، ا�يل رشت ليه مع دار الوالدة 
  .%70ا�يل وصلت اWٔشغال به ٕاىل 
�ٓش غنقول ã؟ فكKك ٕاىل Éدود اليوم فهيا  :وx�ٔريا، املوارد الÇرشية

 15طبHب مNخصص، وفهيا  21ممرضة وممرض، فهيا  50موPة، فهيا  33
  .ٔ�طباء Sامون

ق�ل ما جني، شفت مع املوارد الÇرشية  وهذي شهر �لضبط، شهر
د§ل  3د§ل اWٔطباء مNخصصون، التحقوا  6هذي شهر، التحق بفكKك 

  .ممرضة وممرض 23اWٔطباء Sامون، و
حصيح، هاذ اليش ¾ري اكيف، وليين تنظن هباذ املس�شفKات ا�يل غتÇىن 
يف Óلس=ي½ت وفكKك، زائد املس�شفى اجلامعي د§ل وXدة، زائد املس�شفى 
د§ل السعيدية ا�يل ابداو هاذ اليش لكيش، ٔ�� تنظن تدرجييا اWٔمور 

  .غتحسن ٕان شاء هللا

        ::::الس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسة
  . شكرا �لس=يد الوز�ر

  .اللكمة لمك اWٔس=تاذ لعلج، تفضل

        ::::املس�شار الس=يد حلبHب لعلاملس�شار الس=يد حلبHب لعلاملس�شار الس=يد حلبHب لعلاملس�شار الس=يد حلبHب لعلجججج
  الس=يد الوز�ر، 

تلف خم .. هذه املعطيات اليت يه Öمة يف Éد ذاهتا، رمبا �ش=تغال هبذه
املص�ات ا�يل توXدت يف الس=نوات املق�]، س=تغري احلياة اليومKة د§ل 

  .املواطن يف هذه اWٔقالمي
ا�يل ابغينا ¹شريو لمك و�ش نتعاونو ون�ساSدو Sىل هاذ املوضوع، 
كتعرفوا بoٔنه إالقلمي عندو xاصية ٔ�و ذيك اجلهة عندها xاصية د§ل البعد 

رمبا ٕاىل ركز� Sىل الوقاية الصحية يف  ما بني مYطقة ؤ�خرى، ٔ�� كنظن ٔ�نه
املدارس، ٕاىل ركز� Sىل الوÉدات ٔ�و Sىل تنقل املرىض بوسائل د§ل تنقل 
املريض مبواعيد وبواÉد اWٔجYدة كتعطهيا �لمرىض و�لتوعية، ٔ�نه ميكن 
حنس=نو املردودية، املردودية د§ل هاذ املص�ات، واملردودية د§ل هاذ 

ه، Wٔنه يف Éد ذاتو ٔ�ن ما ميكYاش ¹ش=تغلو بواÉد �س�(ر ا�يل مقتو ب
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  .املنطق واÉد Sىل مس=توى املغرب
نه �يكون من اGدي واÉد اPراسة هذيك املنطقة لها خصوصيات، �ٔ 

هاذ �س�(رات، وكذã  )optimiser(موضوعية يف امليدان �ش ٔ�نه 
  .النêاSة والفعالية د§ل هاذ اليش ا�يل كتقوموا به

ذه املناس=بة حتية لهؤالء املرابطني يف احلدود، Wٔنه فعال ؤ�شري ٔ�نه هب
يقومون مبجهود �بري، وإالقامة هبذه املناطق يف Éد ذاهتا  س=هتلوا Sلهيا ٔ�كرث 

  .من هاذ �جهتاد
  .وشكرا الس=يد الوز�ر

        ::::الس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسة
شكرا �لس=يد الوز�ر كذS ãىل مسامهته معنا  ،شكرا �لس=يد املس�شار

  .لسةيف هذه اجل 
ون½Nقل ٕاىل اWٔس=ئ] املو0ة ٕاىل الس=يد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر 
التجهزي والنقل وا�لوHXس�Kك امللكف �لنقل، والسؤال اWٔول هو حول 
رضورة حتديد �Xٓال لٕالSالن عن الصفقات العمومKة اخلاصة بقطر 
الس=يارات، واللكمة ÉWٔد السادة املس�شار�ن من الفريق �س=تقاليل 

  .التعادلية، تفضل الس=يد املس�شار�لوÉدة و 

        ::::املس�شار الس=يد مصطفى القااملس�شار الس=يد مصطفى القااملس�شار الس=يد مصطفى القااملس�شار الس=يد مصطفى القامسمسمسمسيييي
  .شكرا الس=يد الرئHس

  السادة الوزراء،
  اWٔخت وإالخوة املس�شارون احملرتمون،

عة احلال، الس=يد الوز�ر، هذا السؤال حول قطر الس=يارات، يبطب 
سÇب åزول هذا السؤال Xاء ن�êKة التoٔجKالت املتتابعة واليت وصلت ٕاىل 

ربع مرات، وبطبيعة احلال هذه التoٔجKالت ¾ري مربرة، واليت جعلت Sددا �ٔ 
�بريا من املشاركني خييب ٔ�ملهم وييoٔسوا من مشاركهتم، Wٔهنم تoٔكدوا بoٔن ما 
 سمى �لكوطا وال الوزيعة حمدودة يف بعض الرشاكت اليت ال مت3 من 

  .ب احلامكاملقومات واملؤهالت ٕاال احملسوبية والزبونية والقرب من احلز 
وSلمنا ٔ�ن اليوم رشعت الوزارة �س=تق�ال الطلبات و�لضبط Sىل 
الساSة الثالثة زو�، لكن ختوفYا �بري Xدا من ٔ�ن هناك تالعبات كثرية، 
وxري دليل يف هذه التالعبات الواقع اÒي عرفNه صفقة مراكز الفحص 

  .التقين واليت يندى لها اجلبني
اWٔس=باب احلقKقKة وراء هذه ما يه : سؤالنا، الس=يد الوز�ر

التoٔجKالت؟ وما يه الطريقة اليت مت اع�دها مؤخرا عند ٕاSالن هذه 
  الصفقة؟

  .وشكرا

        ::::الس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسة
  . شكرا �لس=يد املس�شار

اللكمة �لس=يد الوز�ر يف ٕاطار اجلواب عن السؤال، تفضلوا الس=يد 

  .الوز�ر

�ر التجهزي والنقل �ر التجهزي والنقل �ر التجهزي والنقل �ر التجهزي والنقل الس=يد محمد الس=يد محمد الس=يد محمد الس=يد محمد جنجنجنجنيب بوليف، الوز�ر املنتدب Pى وزيب بوليف، الوز�ر املنتدب Pى وزيب بوليف، الوز�ر املنتدب Pى وزيب بوليف، الوز�ر املنتدب Pى وز
  : : : : وا�لوHXس�Kك، امللكف �لنقلوا�لوHXس�Kك، امللكف �لنقلوا�لوHXس�Kك، امللكف �لنقلوا�لوHXس�Kك، امللكف �لنقل

  .شكرا الس=يد الرئHس
هو حقKقة ٔ�� ٔ�تoٔسف، الس=يد الرئHس احملرتم، Sىل هاذ االهتامات 
اGانية د§ل الس=يد املس�شار احملرتم، وا�يل الس=يد الرئHس من هاذ املنرب ٔ�� 

 �عتبار تنطلب مYمك �ش تت»ذوا ما قال الس=يد املس�شار احملرتم بعني
Wٔنه اهتم حز� �حملسوبية و�لزبونية يف الصفقات، ومل يقNنع فقط �لصفقة 
Wٔنه الهدف د§لو ما يش هو هاذ اليش د§ل اجلر، وٕامنا Xاء اهرض Sىل 
الصفقة د§ل اجلر وإال¾اثة واهرض ٔ�يضا Sىل الصفقة د§ل املراكز د§ل 

  .الفحص التقين
رئHس احملرتم، بoٔن هذه االهتامات و�لتايل، ٔ�� ت½سêل، الس=يد ال

تتطلب مYمك ٔ�ن حترصوا Sىل ٔ�ن �كون فهيا جلنة د§ل التحقKق �ش متيش 
�لمoٓل د§لها، �ش ما ميك½ش �كون جملس املس�شار�ن ٕاكطار ٕالطالق 

  .االهتامات Sىل عواههنا
التoٔخرات املتعلقة هباذ املوضوع د§ل القطر واجلر جزء مهنا Xاء �جت 

ت وبعض امجلعيات املهنية، ا�يل فني ما تNHعلن Sىل دفرت عن النقا�
التحمالت ما تيكونوش راضيني Sليه، وتHمت احلوار بني املؤسسة اليت 

هاذ املهنيني، الصفقة اWٔوىل اليت S�ٔلنت مت  وبني) Ð)ADM1رشف 
، الرخص د§ل النقل )les autorisations(التêديد، وابغاو جنمعو 

واس=تêابت إالدارة ؤ�عطت هاذ التجميع، والصفقة  اخلفKف والوزن الثقKل،
اxWٔرية، الس=يد املس�شار احملرتم، تXٔoلت ا�يل تعلنت يف غشت، اكن 

ٔ�كتو�ر، و�ضوا احNجوا وما ابغاوش  شار�وا يف  15خصها �كون يف 
Wٔنه ما ابغاوش  شار�وا، إالدارة Xات تت�اور معهم،  15الصفقة، وهاذ 

 N29ح طلبات العروض، تدار إالرضاب يوم �ش تف  30وX�ٔلت حىت هنار 
  .ا�يل Sاود كام تعلمون شارك من شارك ومل  شارك من  شارك

واليوم، ها انت �لكمت وقلت بoٔهنم رامه تي�لوا اليوم الصفقة، راه 
تت�ل اWٔظرفة، وراه إالدارة اس=تêابت جلوج د§ل املطالب د§هلم، ا�يل هو 

بغاوش هام ال�سعرية ا�يل تدارت يف دفرت املطلب املرتبط �ل�سعرية ا�يل ما ا
التحمالت وا�يل اكنت مYخفضة، ما يش Wٔن فهيا حزب Éامك، Wٔنه فهيا 
الناس ا�يل ابغاو  سامهوا قال ã ال�سعرية ما ت�ساSد�ش، فإالدارة 
امشات اWٓن يف ٕاطار ال�سعرية ا�يل يه مرتبطة بواÉد احلد ومسقفة، 

د§ل املقاطع �ش واÉد ما يد ش  3حتيت وامشات لٕالطار الثاين ا�يل هو 
  . 5و ال  4

 .شكرا الس=يد الرئHس
  

                                                 
1 La Société Nationale Des Autoroutes Maroc 
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        ::::الس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسة
  . شكرا �لس=يد الوز�ر

  .اللكمة �لس=يد املس�شار يف ٕاطار الرد عن اجلواب

        ::::املس�شار الس=يد مصطفى القااملس�شار الس=يد مصطفى القااملس�شار الس=يد مصطفى القااملس�شار الس=يد مصطفى القامسمسمسمسيييي
  .شكرا الس=يد الوز�ر

  الس=يد الوز�ر، 
ا�لجنة �رملانية ومتيش Éاليا ٔ�� كنمتىن �كون لمك اجلرٔ�ة وتد�روا واÉد 

ولكن Ðسدوا التليفون د§لمك، ميش=يو  شوفوا هاذوك الصفقة ا�يل دازت 
د§ل الفحص التقين، ٕاىل كنعرف عندمك اجلرٔ�ة، الس=يد الوز�ر، راين كنقول 

، وابقى الس=يد 7بoٔن ال يعقل ٔ�ن ا�لجنة التقYية ساالت يف هناية شهر 
  ا يعين هذا؟ اSالش؟الوز�ر شادها عندو حىت Pا�، ماذ

.. ف< خيص قطر الس=يارات، الس=يد الوز�ر، ا�يل كتقول يل ما اكي½ش
املرات،  4الن�êKة واÉدة، اSالش تعدد الصفقات؟ اSالش التoٔجKل د§ل 

مع من كت½سقو؟ ¾ري النقا�ت، راه الصفقة مايش مع النقا�ت، راه الصفقة 
.. ة ٔ�ش=نو هو السÇب ا�يلمع الرشاكت، هللا خيليك الس=يد الوز�ر، والصفق

  .املرات راه معروف 4، ٔ�ما تتXٔoل 2كتXٔoل مرة ٔ�و 
واخلطري هو ٔ�ن الس=يد الوز�ر ا�يل كتقول ما اكي½ش تالعبات هو ٔ�ن 

ٔ�§م، ما  3اكنوا رشاكت �يعرفوا تoٔجKل ق�ل ما تعلن Sليه الوزارة بيومني ٔ�و 
  معىن هذا؟ هذي مايش تالعبات؟ 

، الس=يد الوز�ر، هام الوحKد�ن ا�يل والناس ا�يل تتلكموا Sلهيم
كHس=تفدوا، وهام ا�يل ¾ادي  س=تفدوا، مقسمني بYHاهتم، ٔ�ما الناس املهاجر�ن 
ا�يل Xاو من �را ودxلوا واس�مثروا ٔ�موال د§هلم، واكن عندمه �ٓمال �بري ميل 
مسعوا احلكومة �غية حتارب الفساد، ا�يل مع اWٔسف العكس راين ما يش 

  .س=يد الوز�ركنتلكم هااكك ال 
¾ري ابغيت نعرف �يفاش ¾ادي تفرس يل هاذ التoٔجKل، �يف تفرسه؟ 
ممكن مرة كنقولو يش ÉاXة، دفرت التحمالت �يتصايب مرة، وال لك مرة 

ا ــــــــــــغيتصايب دفرت حتمالت Sىل حسب الرشكة ا�يل �غي تعطيوه
)le marché .(  

الفساد، خصو يت�ارب  امسح يل الس=يد الوز�ر، ٕاىل كنتو Xايني حتاربوا
�حلقKقة، واحYا كنعرفوك هنار ا�يل جKتو، الس=يد الوز�ر، ان�، اكن ٔ�ملنا 

  ... �بري فKمك، لكن مع اWٔسف
  .وشكرا

        ::::الس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسة
  . شكرا الس=يد املس�شار

اكنت بقKت بعض الثواين قلي] Xدا �لس=يد الوز�ر مع اWٔسف، تفضلوا 
 .يف Éدود ثواين

  

املنتدب Pى وز�ر التجهزي والنقل وا�لوHXس�Kك، امللكف املنتدب Pى وز�ر التجهزي والنقل وا�لوHXس�Kك، امللكف املنتدب Pى وز�ر التجهزي والنقل وا�لوHXس�Kك، امللكف املنتدب Pى وز�ر التجهزي والنقل وا�لوHXس�Kك، امللكف     الس=يد الوز�رالس=يد الوز�رالس=يد الوز�رالس=يد الوز�ر
  : : : : �لنقل�لنقل�لنقل�لنقل

  .شكرا الس=يد الرئHس
�خNصاص د§ل الربملان هو يد�ر جلن تقيص احلقائق، وال ا�لêان 
د§ل الت��ع هذا اPور د§ل الهيئة، ؤ�� ٔ�حتدى الس=يد املس�شار احملرتم، 

ا�لجنة التقYية . قالؤ�� ¾ادي منيش معه �لقانون Sىل هاذ الىش ا�يل 
ٔ�§م، ؤ�خرجت، ؤ�ن هذا الEم ا�يل فKه  5اش=تغلت ٕاىل Éدود هذي 

  ...الكذب، ا�يل فKه الكذب

        ::::الس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسة
شكرا لمك الس=يد الوز�ر، شكرا الس=يد الوز�ر قد قطعت الصوت، 

  .الس=يد الوز�ر راه قطعت الصوت ٔ�صال، شكر ã الس=يد الوز�ر
ار�ن ومن السادة الوزراء كذã ٔ�ن ين�هبوا ٕاىل ٔ�رجو من السادة املس�ش

اPقايق، و�لتايل ما حيرجوش  3ٔ�ن الوقت اFصص �لسؤال واجلواب هو 
الرئاسة يف ٔ�ن تضيف دقKقة ٔ�و 5نية Wٔنه خصنا åكونو موضوعيني يف توزيع 

  .شكرا. الوقت، احYا مؤمYني Sىل هذا التوزيع
س الوز�ر حول ٕاشاكالت ون½Nقل ٕاىل السؤال الثاين املوXه ٕاىل نف

وتعقKدات احلصول Sىل البطاقة الرمادية ورخص الس=ياقة، واللكمة ÉWٔد 
  .السادة املس�شار�ن من الفريق احلريك لÇسط السؤال، تفضل اWٔس=تاذ

        ::::املس�شار الس=يد ٔ�محد شداملس�شار الس=يد ٔ�محد شداملس�شار الس=يد ٔ�محد شداملس�شار الس=يد ٔ�محد شد
  الس=يد الرئHس،
  السادة الوزراء،

  ٕاخواين املس�شار�ن،
بطاقة الرمادية �لس=يارات كام تعلمون، تعرف معلية احلصول Sىل ال 

ورخص الس=ياقة ٕاشاكالت وتعقKدات، تتêىل �خلصوص يف �زدÉام 
املالحظ يف مراكز Ðسجيل الس=يارات وطول ٔ�مد �نتظار �لحصول Sىل 

ال  ،ٕانتاج هذه البطاقة ٕاىل رشكة xاصةالبطاقة من جراء تفويت صفقة 
واطنني ا�Òن يتك�دون حترتم �Xٓال ٕاSدادها، مما خيلق تو�را بني إالدارة وامل

خساHر مادية ن�êKة تنقلهم املتكرر من البوادي والقرى ٕاىل مراكز Ðسجيل 
 .الس=يارات املتواXدة ¾البا يف مراكز اWٔقالمي

ولتفادي لك هذه التعقKدات وإالشاكالت و�كر سا لس=ياسة القرب 
ر وضام� لفعالية �جعة لٕالدارة املركزية وÐسجيل الس=يارات، اكن من اXWٔد

ٔ�ن تلoêٔ إالدارة املعنية ٕاىل توظيف تقYيني داxل هذه املراكز اFتصني يف 
ٕاSداد واس=تخراج البطاقة الرمادية ورخص الس=ياقة، ورشاء �ٓليات و0�ٔزة 

ãÒ خصصةNم.  
  : وانطالقا مYه، ¹سائلمك، الس=يد الوز�ر

ٔ�وال، ما يه إالجراءات والتدابري املزمع اختاذها حلل ومعاجلة 
  ت وتعقKدات احلصول Sىل البطاقة الرمادية ورخص الس=ياقة؟إالشاكليا
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5نيا، ما يه اWٔس=باب اليت حتول دون �كفلمك S�ٕداد البطاقة الرمادية 
  ورخص الس=ياقة عوض رشكة xاصة؟ 

  .وشكرا

        ::::لس=يد رئHس اجللسةلس=يد رئHس اجللسةلس=يد رئHس اجللسةلس=يد رئHس اجللسةا
  . شكرا �لس=يد املس�شار

  .اللكمة لمك الس=يد الوز�ر، تفضلوا

�ر التجهزي والنقل وا�لوHXس�Kك، امللكف �ر التجهزي والنقل وا�لوHXس�Kك، امللكف �ر التجهزي والنقل وا�لوHXس�Kك، امللكف �ر التجهزي والنقل وا�لوHXس�Kك، امللكف الس=يد الوز�ر املنتدب Pى وزالس=يد الوز�ر املنتدب Pى وزالس=يد الوز�ر املنتدب Pى وزالس=يد الوز�ر املنتدب Pى وز
  : : : : �لنقل�لنقل�لنقل�لنقل

  .شكرا الس=يد الرئHس
  .شكرا الس=يد املس�شار احملرتم

تنعطيك ¾ري بعض .. �ش جناوبك من �ٓخر ما تفضلمت به اSالش إالدارة
اWٔرقام، ف< يتعلق �لرخص د§ل الس=يارة عند� يف التêديد واجلديد عند� 

 620والبطاقة الرمادية عند� حوايل  ٔ�لف رخصة يف الس=نة، 830حوايل 
ي ـــــــــــــٔ�لف وÉدة يف الس=نة، مبعىن عند� مليون ونصف وثيقة ا�يل ه

)la carte grise (والبرييم يف العام.  
مرتفق ا�يل  2400-  2300اPار البيضاء عند� : عند� بعض الKذج

ر�ط فهيا تيجي يومKا �لمراكز د§ل ال�سجيل، مايش �لس=ياقة، عند� ال
، عند� منوذج د§ل طنêة فاس ا�يل تيجيو لها 1000تقريبا معدل د§ل 

  .يف اÏهنار 600
فٕاذن هاذ العدد والمك الهائل اكن يتطلب من إالدارة Sىل ٔ�نه �لفعل 
تفكر يف طريقة Wٔنه يه تبقى تقوم �لعمق د§ل العمل، وتتقوم به إالدارة 

 63ا�يل عند� يف مجيع اWٔقالمي،  من xالل املراكز ومن xالل املد�ر§ت
مركز د§ل ال�سجيل ا�يل xدام يف اس=تق�ال املعلومات وإالدxال د§لها، 

ا�يل در� معها التدبري املفوض " س=ياقة اكرد"الس=ياقة ا�يل يه در� مع 
وخترج يه البطاقة، هذا هو  )la saisie informatique(فقط، مبعىن 

واك©، وهذي يه ا�يل جعل  16توزعها عندها اPور د§لها ا�يل تتقوم به، و 
اWٓن ت½Nعاونو بني الس=ياقة وبني املراكز د§ل ال�سجيل د§ل إالدارة وSاد 

  .تن�اولو �ش ¹س=تجبو لهاذ الطلبات والمك الهائل
عند� مجموSة من إالجراءات ا�يل يه الش=باك الوحKد ا�يل وىل يف 

هو يف مصاحل ال�سجيل والتنرب  ق�اضة اخلزينة العامة، الش=باك الوحKد ا�يل
الصف�ات  5وال  4املد�رية العامة �لرضائب، املطبوع ا�يل ما ابقاش فKه 

ا�يل وىل فKه مطبوع صف�ة واÉدة، وما ابقاش �متيش عند الباSة هام ا�يل 
يKÇعوه ã، ميكن حتميQ من املوقع د§ل الوزارة، عند� ذيك إاللزامKة د§ل 

طنني ميكن ايد ما ابقKناش طالبHهنا، عند� املو الفحص التقين يف التêد
حيطوا امللف د§هلم يف ٔ�ي واك©، مايش رضوري يف هذاك ا�يل عندو فKه 

)la carte nationale ( ة منSفني عندو العنوان د§لو، وعند� مجمو
) l’avenant( إالماك�ت ٔ�خرى ا�يل احYا اWٓن يف ٕاطار التعاقد اجلديد وال

Sىل ٔ�ن غتفNح مراكز Xديدة �ٕالضافة ٕاىل هاذوك  "لس=ياقةا"ا�يل در� مع 
  .ا�يل عندها، Sىل ٔ�ساس ٔ�هنا �زيد تتوسع 16

 52.05ؤ�� معك ٔ�نه يف الفرتات اxWٔرية د§ل اÏمتديدات، القانون 
تيعطي �Xٓاالت �ش يبدلوا الرخص، ميل تنجيو Òيك العرش ٔ�§م اxWٔرية 

هذا Éاصل و¾�شوفوا من هنا وذاك الشهر اxWٔرير تيكون �كتظاظ، و 
غيكون Sاود اكتظاظ �بري يف هاذ اGال Wٔنه املواطن عوض  12-11لشهر 

ما جيي يف وقت د§ل الرxا ا�يل تتكون عندو اXWٔل احملدد، تيجي حىت 
  . Wٓخر فرصة

  .شكرا الس=يد الرئHس

        ::::الس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسة
  . شكرا �لس=يد الوز�ر

  .اللكمة �لس=يد املس�شار

        ::::الس=يد ٔ�محد شدالس=يد ٔ�محد شدالس=يد ٔ�محد شدالس=يد ٔ�محد شداملس�شار املس�شار املس�شار املس�شار 
  . شكرا الس=يد الوز�ر

فعال اك�ن جمهود �بري تNHقام يف هاذ العملية، واحYا ما تنكروش، ولكن 
واÉد إال¹سان يف واÉد املركز ا�يل  2014تصوروا، الس=يد الوز�ر، يف 

د§ل  200د§ل �نتظارات وال  400مUال فKه ضغط كثري وفKه تقريبا 
وصلو النوبة د§لو، وتيلقى بoٔن البطاقة �نتظارات، وحىت �ٓخر حلظة وتت

تيقول لو راه البطاقة د§ã ما اكيناش، واش ما ممك½ش ٔ�ن يف هاذ الفرتة 
واش ما ممك½ش ٔ�ن ختلق ممكن هذي وهباذ التقدم د§ل وسائل التواصل، 

ٔ�ن الزبون ٔ�نه يدxل لهاذ الش=باك يف املوقع �ش ميكن يعرف املعلومات عن 
  .قرب

ى، الس=يد الوز�ر، ٔ�ال تعتقدون بoٔن بعض املراكز ال اك�ن مسoٔ© ٔ�خر 
، 2014�رىق ٕاىل املس=توى �ش ميكن ٔ�هنا Ðس=تق�ل املواطنني والزبناء يف 

مUال نعطيمك مUال يف مدينة بين مالل، العامصة د§ل اجلهة، تنلقاو بoٔن 
د§ل  10املركز ا�يل تHس=تق�ل الطلبات من عند املواطنني، ما تHسعش 

ا معنا، الس=يد الوز�ر، يف Éني ٔ�ن املندوبية ٔ�و وزارة النقل الناس، تصورو 
تنلقاو هبا فهيا ٔ�ما�ن شاسعة فني ميكن ٔ�ننا نوفرو واÉد الفضاء ا�يل ميكن 
ٔ�ننا نقدمو واÉد اخلدمة يف مس=توى املواطن، �هيك Sىل هذا هو ٔ�ن 
تنلقاو بoٔن �قني بعض املراكز ما فهيمش وسائل حىت لالنتظار �ش ميكن 

  ...نأ�ن 

        ::::الس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسة
شكرا الس=يد املس�شار، شكرا، واللكمة �لس=يد الوز�ر يف ٕاطار الرد 

 .عن التعقKب ٕان اكن º تعقKب يف بعض الثواين
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الس=يد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر التجهزي والنقل وا�لوHXس�Kك، امللكف الس=يد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر التجهزي والنقل وا�لوHXس�Kك، امللكف الس=يد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر التجهزي والنقل وا�لوHXس�Kك، امللكف الس=يد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر التجهزي والنقل وا�لوHXس�Kك، امللكف 
  : : : : �لنقل�لنقل�لنقل�لنقل

  .شكرا الس=يد الرئHس
نختلفش معك يف إالجراءات ال، ٔ��يد، الس=يد املس�شار، ٔ�� ما غ 

التحس=ي½Kة ا�يل تفضلت هبا، وا�يل يه معقو©، وا�يل احYا يف ٕاطار اWٓن 
تقاقKة اWٔصلية، راه احYا دا�ر�ن فهيا Sىل اال) l’avenant(االتفاقKة د§ل 

واÉد اGموSة د§ل اWٔمور ا�يل ¾ادي متيش يف هاذ �جتاه ا�يل تفضلتو 
Nحو بoٔنه ميكن �لمواطن يقدم امللف د§لو يف به، ٔ��يد احYا اWٓن ¾ادي نف 

ويف إالدارة " الس=ياقة اكرد"Sديد من الواكالت، ما ¾اد ش يبقى ¾ري يف 
د§لنا، ¾ادي نتعاقدو مع واكالت ا�يل يه غيبقى  س=تق�ل فهيا، وإالماكنية 
د§ل التوزيع ¾ادي تويل الرشكة �ٕالضافة ٕاىل إالدارة يه ا�يل غتلكف 

من ¾ادي �كون واXدة يه ا�يل غتلكف توصلها م�ارشة  غتوصل البطاقة،
  . �ش ما نوقعوش يف هاذ إالشاكالت ا�يل تفضلتو هبا

  .شكرا الس=يد الرئHس

        ::::الس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسة
  . شكرا الس=يد الوز�ر

وهو حول تoٔخر  ،ون½Nقل ٕاىل السؤال الثالث يف نفس القطاع دامئا
للكمة ÉWٔد السادة الرÉالت اجلوية �لخطوط امللكKة املغربية، وا

  .املس�شار�ن من فريق التجمع الوطين لٔ¼حرار، اللكمة لٔ¼س=تاذ لعلج

        ::::املس�شار الس=يد حلبHب لعلاملس�شار الس=يد حلبHب لعلاملس�شار الس=يد حلبHب لعلاملس�شار الس=يد حلبHب لعلجججج
  .شكرا الس=يد الرئHس

  الس=يد الوز�ر،
وا ـــــــــــــــــسؤايل موضوع من طرف املواطنني لكهم، رمبا ٕاىل كتبع

)les réseaux sociaux (ملغاربة لكهم �يتلكموا وال كتبعوا اجلرائد، راه ا
  . Sىل التoٔخر د§ل اخلطوط امللكKة املغربية، åرجو جوا� Sىل هذا املوضوع

  .وشكرا الس=يد الوز�ر

        ::::الس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسة
  . شكرا �لس=يد املس�شار

  .الس=يد الوز�ر، لمك اللكمة

الس=يد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر التجهزي والنقل وا�لوHXس�Kك، امللكف الس=يد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر التجهزي والنقل وا�لوHXس�Kك، امللكف الس=يد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر التجهزي والنقل وا�لوHXس�Kك، امللكف الس=يد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر التجهزي والنقل وا�لوHXس�Kك، امللكف 
  : : : : �لنقل�لنقل�لنقل�لنقل
  .ا الس=يد الرئHسشكر 

  .شكرا الس=يد املس�شار احملرتم
حىت ٔ�� .. ال، اجلواب انت Sارفو، ٔ�� مايش فقط تنقرا اجلرائد وال

ترن�ب يف الطاHرة مرة مرة، وحىت ٔ�� تتoٔخر يب مرة مرة، فٕاذن حنن يف 
مNفقني Sىل ٔ�نه اك�ن ٕاشاكالت ا�يل يه مرتبطة �خلدمة و�جلودة، لكن 

S فقني ٔ�يضاNا مYىل ٔ�نه يف ٕاطار عقد الرب�مج ا�يل توقع بني اخلطوط اح
امللكKة املغربية واحلكومة املغربية، �لفعل هناك حتسن، وهاذ التحسن تدل 
Sليه املؤرشات ا�يل يه مرتبطة ٔ�ساسا �ملؤرشات املالية والتêارية 

  .و�قNصادية، ولكن ٔ�يضا من املؤرشات ا�يل يه مرتبطة جبودة اخلدمة
 ش نقول يه مز§نة اخلطوط امللكKة املغربية جبميع اخلدمات ٔ�� ما ¾اد

ا�يل تتقدم، ولكن اWٔرقام ا�يل احYا ت½Nوفرو Sلهيا وا�يل يه رمسية تتعطينا 
د§ل  %81، مبعىن عند� %19ٔ�ن ال½س=بة د§ل التoٔخر اWٓن يف Éدود 

راها مازال، وخصنا نقلصوها �ش  %�19لزتام �ملواعيد، مبعىن هاذ 
، وا�يل هذا ٔ�مر %12-11وها �لمعدل العاملي ا�يل هو يف Éدود åرد

  .مطلوب وخصنا منش=يو فKه
ٔ�يضا احYا ملزتمني �ش يف ٕاطار االتفاقKة ا�يل عند� يف عقد الرب�مج 
Sىل ٔ�نه منش=يو حنو مزيد من التطو�ر د§ل اخلدمة واجلودة د§لها، والرشكة 

  .يف هاذ اGال يه ملزمة �لفعل �ش تقدم ٕاشارات ٕاجيابية
فال½س=بة د§ل الرىض د§ل الزبناء عندي ذاك اجلواHز ا�يل حرزت Sلهيا 

، ٕاىل �ٓخره، ولكن الواقع ت�Hقى واقع Sىل ٔ�ية Éال، )Skytrax(من عند 
وميكن نقدر نقول ã ونoٔكد S ãىل ٔ�نه يف اWٔوقات العادية ا�يل مايش يه 

يه الفرتة د§ل الصيف، العمرة د§ل رمضان، مايش يه د§ل احلج، مايش 
 %9النتاجئ �كون Xد ٕاجيابية، لكن يف هاذ امحل] ا�يل زد� حوايل زائد 

د§ل Sدد املنقولني xالل هاذ الفرتة هذي تتكون بعض إالشاكالت ا�يل 
  . �لكمتو Sلهيا

  .شكرا الس=يد املس�شار

س اجللسةس اجللسةس اجللسةس اجللسة         ::::الس=يد رالس=يد رالس=يد رالس=يد ر̂̂̂^
  . شكرا �لس=يد الوز�ر

  .ضلواالس=يد املس�شار، لمك تعقKب؟ تف

        ::::املس�شار الس=يد حلبHب لعلاملس�شار الس=يد حلبHب لعلاملس�شار الس=يد حلبHب لعلاملس�شار الس=يد حلبHب لعلجججج
يف احلقKقة، ٔ�� اطمoٔنHت Wٔنه اجلواب د§ã والشلك �ش اعطي�Kه 
انت مقNنع بoٔنه اك�ن هناك ٕاشاكل، واك�ن ٕاشاكل معيق، مايش د§ل 
التxٔoري، Wٔنه التxٔoري واÉد احلاXة ميكن �كون ٔ�نه من X�ٔل رمبا سالمة 

و املعام] د§ل هاذ الرشكة مع الراكب، رمبا اضطرا�ت جوية، املشلك ه
  . املواطن املغريب

واش ما Éا¹ش الوقت بoٔنه هاذ الناس يعرفوا بoٔنه املغريب كHس=تاهل 
التواصل؟ واش ما Éا¹ش الوقت �ش ٔ�نه يعرفوا هاذ الناس ٔ�هنم رامه 
مNابعني من طرف الرٔ�ي العام؟ واش ما Éا¹ش الوقت �ش يعرفوا بoٔنه 

س=تعامر �ش �كون عندو �رامة؟ واش ما Éا¹ش املغرب واملغريب خرج �
الوقت �ش يعرفوا هاذ الناس بoٔنه املغرب تغري؟ واش ما Éا¹ش الوقت 
�ش هاذ الناس �كون عندمه مضري؟ واش ما Éا¹ش الوقت �ش هاذ 
الناس يتفاSلوا مع اPس=تور؟ واش هاذ الناس ¾ادي نوصلهم ٕاىل قول 
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؟ واش "فاصنع ما شaت Ðس=تحٕاذا مل ": الرسول صىل هللا Sليه وسمل
ابغاو� نعاملومه هباذ املعام]؟ واش ٔ�عباد هللا، هللا س=ب�انه وتعاىل ٔ�عطى 

الساSات ما  10إالفطار �لمسافر، واحYا اخلطوط امللكKة املغربية ختليك 
  .هترضش معك

كنا مضطر�ن �ش يف Sدة رÉالت منش=يو �لسلطة القضائية �ش نقولو 
�لرشطة �ش ندلو ٔ�نه اخلطوط املغربية ما ابغاÐش  ما اكي½ش حماور، امشYHا

مليون مسافر هباذ الرشكة؟  20جتي تتذا�ر معنا، واش احYا§ كن�لمو بــ 
  هباذ الناس؟ 

ٕاىل ما ابغاوش حيرتموا املغاربة، املغاربة مايش مس=تعد�ن �ش يدوسوا 
يف الكرامة د§هلم واÉد الشخص ٔ�و بعض اWٔش»اص ا�يل ما ابغاوش ٔ�نه 

  .زوا املشاعر د§هلم وحيرتمومههي
  الس=يد الوز�ر، 

احYا طمعانني فKمك �ش ٔ�نه تغريوا، رمبا الوضع ٔ�نه فKه جملس ٕاداري، 
وان� تدxل احلكومة �يكون Sىل مس=توى مرة ٔ�و جوج مرات، ولكن بلغوا 
Sىل اWٔقل اس�Kاء املواطنني من اجتاه املعام] د§ل هاذ الناس، و¾ادي جيي 

ا�يل اخلطوط امللكKة املغربية تقلب Sىل املغريب ما جتربش ا�يل  واÉد الوقت
  . �ر�ب معها

  .شكرا الس=يد الوز�ر

        ::::الس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسة
  . شكرا �لس=يد املس�شار

  .الس=يد الوز�ر، لمك التعقKب

الس=يد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر التجهزي والنقل وا�لوHXس�Kك، امللكف الس=يد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر التجهزي والنقل وا�لوHXس�Kك، امللكف الس=يد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر التجهزي والنقل وا�لوHXس�Kك، امللكف الس=يد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر التجهزي والنقل وا�لوHXس�Kك، امللكف 
  : : : : �لنقل�لنقل�لنقل�لنقل

  .شكرا الس=يد الرئHس
  يد املس�شار، الس= 

ٔ�� كنت مNفق معك ملا ابقKيت مNوازن يف التقKمي د§ã لهاذ اليش د§ل 
يف ٕاطار ) la barre(اخلطوط امللكKة املغربية، ولكن امYني دفعت اشوية 

ال، احYا تنالحظو Sىل ٔ�نه اك�ن حتسن، وهاذ التحسن تدل Sليه  ،ال�شاؤم
  .العديد من املؤرشات

الالحئة عندي د§ل اجلواHز ا�يل حصلت ٔ�� قلت ما ابغي�ش نعطي 
ا ــــــSاطياه) S)Skytraxلهيا هاذ الرشكة، اSالش؟ Wٔنه تتحسن، اليوم 

)3 étoiles( ني اكنت عندهاÉ د§ل النجوم ¾ري هذي الس=نة ا�يل  2، يف
  .ق�ل

هذا تيدل Sىل ٔ�نه �لفعل اك�ن حتسن، مازال ما وصلناش �لمس=توى ٔ�� 
ابل انت تتقول راه ¾ادي جيي واÉد الوقت ا�يل ما مNفق معك، لكن يف املق

¾اد ش يبقاو جييو املغاربة، ال �لعكس، راه احYا اWٓن تنقول ã زد� زائد 
د§ل إالق�ال د§ل Sدد  %9مبعىن زائد  7، و�ل½س=بة لٔ¼Xانب زائد 9

واÉد النوع د§ل ٕاىل اك�ن . املسافر�ن Sىل هاذ اخلطوط امللكKة املغربية
  . احلجم ا�يل �لكمتو Sليه ذاايش هبالتذمر م

  .شكرا الس=يد الرئHس

        ::::الس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسة
  . شكرا لمك الس=يد الوز�ر

ون½Nقل ٕاىل السؤال املوايل وهو حول ٕالغاء اخلط اجلوي الرابط بني 
الصو�رة و�ر س، واللكمة ÉWٔد السادة املس�شار�ن من الفريق الفKدرايل 

  .لÇسط السؤال، تفضل اWٔس=تاذ لشكر

  :املس�شار الس=يد محمد لشكراملس�شار الس=يد محمد لشكراملس�شار الس=يد محمد لشكراملس�شار الس=يد محمد لشكر
ٔ�سoٔل هنا عن ٔ�س=باب ٕالغاء اخلط اجلوي بني الصو�رة و�ر س، وكذا ...

  . انعاكس ذS ãىل الس=ياÉة
  .وشكرا

        ::::الس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسة
  . شكرا �لس=يد املس�شار

  .اللكمة �لس=يد الوز�ر يف ٕاطار اجلواب

امللكف امللكف امللكف امللكف     الس=يد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر التجهزي والنقل وا�لوHXس�Kك،الس=يد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر التجهزي والنقل وا�لوHXس�Kك،الس=يد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر التجهزي والنقل وا�لوHXس�Kك،الس=يد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر التجهزي والنقل وا�لوHXس�Kك،
  : : : : �لنقل�لنقل�لنقل�لنقل

  .شكرا �لس=يد الرئHس احملرتم
  .شكرا الس=يد املس�شار احملرتم

اخلطوط امللكKة املغربية دارت عقد �ر�مج ا�يل فKه مجموSة من 
اWٔهداف مع إالدارة املغربية، مع احلكومة املغربية، وهاذ عقد الرب�مج 

ا اخلطوط تNHلكم �لك رصاÉة Sىل مجموSة من إالشارات ا�يل خصها تويف هب
امللكKة املغربية، ومن بني املواضيع ا�يل يه Öمة وا�يل اكن خص اخلطوط 
تلزتم هبا، يه ٔ�نه اخلطوط ¾ري املرحبة هيلكيا، مبعىن مايش ¾ري صيف وال 

  .ش=تا، هيلكيا ¾ري مرحبة هاذ اخلط ما خصهاش تبقى xدامة فKه
حلركة اجلوية اخنفاض ا: اWٔرقام، الس=يد املس�شار احملرتم، ا�يل مNوفرة

، اخنفاض معدل ملء الطاHرات د§ل 2013يف  %19هبذا اخلط �قص 
، )points 9(د§ل نقط  9اخلطوط امللكKة املغربية يف هاذ اخلط �قص 

  . %24رمق املعامالت د§ل الرشكة هبذا اخلط اخنفض بناقص 
من ٔ�ن توقف  أ�مام هاذ املؤرشات، مل �كن �لخطوط امللكKة املغربية بد

  .ا اخلطهذ
  .شكرا الس=يد الرئHس

        ::::الس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسة
  . شكرا �لس=يد الوز�ر

 .اللكمة �ليس دعيدSة يف ٕاطار التعقKب عن جواب الس=يد الوز�ر
  



 2014 كتو�ردورة �ٔ  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

9 

 )م 2014نونرب  4( ه 1436 حمرم 10

        ::::املس�شار الس=يد محمد دعيدSةاملس�شار الس=يد محمد دعيدSةاملس�شار الس=يد محمد دعيدSةاملس�شار الس=يد محمد دعيدSة
  . شكرا الس=يد الرئHس

 %66املعدل  2013ٔ�� عندي ٔ�يضا ٔ�رقام وٕاحصائيات ومؤرشات، يف 
، %65نتاع امللء، يف شهر ماي  %77يل شهر ٔ��ر  2014نتاع امللء، يف 

  . %47حصيح ٔ�نه يف شهر يونيو Ðسêلت 
xارج هذا وذاك ٔ�ش=نو �نعاكس اليوم Sىل الس=ياÉة؟ اليوم احلكومة 

هل تتوفرون Sىل رؤية ٕاسرتاتيجية ومشولية، و�لتقاء : ودامئا تنقولوها لمك
  بني الربامج القطاعية؟ 
، الصو�رة من مضن املناطق ا�يل يف الس=ياÉة 2020اليوم عند� رؤية 

من  %34: 2013ت�س=تقطب اليوم xاصة الس=ياح الفر¹س=يني، يف س=نة 
  .ليايل املبHت اكنت نتاع الس=ياح الفر¹س=يني مبنطقة الصو�رة

Wٔن حسب املعطى ٔ�كدوا لنا وال كذبوا، .. ٕاذن، اليوم واش فعال
Xا  ،)2RAM(املكNب الوطين املغريب �لس=ياÉة اكن �يعطي واÉد اPمع لـ 

تلغى وXا املد�ر اجلديد لغاه، ما اكن اليس �هنمية ما اكن من العاجز�ن ٔ�لغى 
، "�يتضاربوا امجلال، كتجي يف الفاكرن: "اخلط لكو، و�يف �يقولوا املغاربة

معناه اليوم املنطقة نتاعت الصو�رة هباذ العملية ا�يل تدارت س=تؤeر Sىل 
اليوم مدينة الصو�رة ت�شلك واÉد .. الس=ياÉة، غتeٔoر Sىل واÉد العدد نتاع

�قNصاد Xديد ا�يل خص احلكومة تطوره هو �قNصاد الثقايف، اليوم 
  .درمه 936مدينة الصو�رة لك ساحئ �يجي �يخرس مبعدل يويم نتاع 

هاذ القرار بعدا واش هو قرار وزاري .. اليوم احلكومة هباذ املامرسات
جيب ٔ�ن ختضع �لس=ياسة  ٔ�و قرار نتاع الرشكة؟ هذه مؤسسات معومKة

والتوXه احلكويم، مايش املسؤول ا�يل Xا يف يش مكNب وطين معني وال 
يف يش مؤسسة معينة �يد�ر ا�يل ابغى، واش اليوم عندمك السلطة Sىل 
�هنمية؟ ما عندمكش السلطة Sىل �هنمية، واش اليوم عندمك السلطة Sىل 

 وز�ر الس=ياÉة اليس زوينت؟ ما عندمكش السلطة Sىل اليس زوينت، ال
  . �لتايل، اليوم احلكومة خصها �كون واحضة ٔ�ش=نو ابغات... قاد وال

- 2011كذã العقد نتاع الرب�مج ا�يل تذا�رت Sليه، الس=يد الوز�ر، 
، اكن من مضنو اك�ن دمع نتاع اPو© من X�ٔل التمنية نتاع اجلهات، 2016

�رة من مضن ؤ�يضا املناطق ا�يل خص يتدار فهيا خطوط Xديدة، الصو 
  . اخلطوط ا�يل خصها تبقى

وãÒ، تنقولو ٔ�نه احلكومة لٔ¼سف تفNقد لس=ياسة واحضة يف هذا 
  .اGال

        ::::الس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسة
  . شكرا الس=يد املس�شار

 .اللكمة لمك الس=يد الوز�ر، تفضل
  

                                                 
2 Royal Air Maroc 

الس=يد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر التجهزي والنقل وا�لوHXس�Kك، امللكف الس=يد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر التجهزي والنقل وا�لوHXس�Kك، امللكف الس=يد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر التجهزي والنقل وا�لوHXس�Kك، امللكف الس=يد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر التجهزي والنقل وا�لوHXس�Kك، امللكف 
  : : : : �لنقل�لنقل�لنقل�لنقل

  . د الرئHسشكرا الس=ي
ٔ�� ما اعرف�ش امYني ¾½شد الس=يد املس�شار، دا� هو بدا من 

، )la RAM( وSىل) S)3l’ONMTىل عند� السلطة  لواش، الصو�رة
  .امىش �لس=ياسة العامة املندجمة، بKH السؤال اكن واحض

احلكومة املغربية عندها رؤية واحضة يف اGال الس=يا�، الرؤية د§ل 
د§ل النقل اجلوي، ويه الوزارة اWٓن د§ل النقل ¾ادي  ، ويف اGال2020

جتيب Wٔول مرة املدونة د§ل النقل اجلوي، وهذي ٕاسرتاتيجية وال مايش 
ٕاسرتاتيجية؟ هذا هو العمق د§ل إالسرتاتيجية، ما اكن والو يف السابق، 

  .ها يه Xاية
رة اWٓن، التوXه ا�يل هو مرتبط �لصو�رة، احYا املدينة د§ل الصو�

تنقدرو �لفعل ٔ�ن عندها خمزون ثقايف، وعندها ٕاماكنيات س=ياحKة حقKقKة، 
لكن إالشاكل فني مطروح؟ مطروح بoٔنه اخلطوط امللكKة موقعة عقد 
�ر�مج مع اPو©، واPو© ت��عها يف هاذ العقد الرب�مج، املعطيات ا�يل 

طوط امللكKة اعطيتك يه املعطيات ا�يل يه رمسية وا�يل مNوفرة Sىل ٔ�نه اخل
عند� هاذ إالشاكالت ا�يل والت هيلكية، هذا ما تيفKدش، الس=يد 

حKدت من خط Sىل ٔ�ن الس=ياÉة ) la RAM(املس�شار احملرتم، ٔ�نه ٕاىل 
ما ¾اد ش تبقى، ٕايوا ا�يل عندو التêارة وعندو هاذ اWٔرقام ا�يل عندك 

، جيي §xذ اخلط، يتفضل، ا�يل عندمه اPمع د§ل %77د§ل 
)l’ONMT( نهWٔ ،)l’ONMT (،ة املغربيةKش �لخطوط امللكHما تتعط 

  .ما اعطاهتاش
و�لتايل، ما ميك½ش تقول Xاو، وامYني Xا هذا وقف، ال ما 

اك�ن الزتام، ) alors que(اعطاهتاش، ما شدوش مهنم حىت يش ÉاXة 
)l’ONMT ( متيش�بية YجWٔبية، الرشاكت اYتتعطي ملؤسسات ٔ�خرى ٔ�ج

د§ل الس=ياÉة املغربية، ) la promotion(ا، احYا تند�رو وتتقول لها مرح�
  . هاك �ش جتي تد�ر اخلطوط

  .شكرا الس=يد الرئHس

        ::::الس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسة
  . الس=يد الوز�ر، شكرا لمك

ون½Nقل ٕاىل السؤال املوايل يف نفس القطاع دامئا وهو حول تنظمي و�رقمي 
السادة املس�شار�ن من  اPراXات النارية الثالثية العêالت، واللكمة ÉWٔد

  . الفريق �س=تقاليل �لوÉدة والتعادلية
  .اWٔس=تاذ ا�لبار، تفضل

        ::::املس�شار الس=يد عبد السالم ا�لباراملس�شار الس=يد عبد السالم ا�لباراملس�شار الس=يد عبد السالم ا�لباراملس�شار الس=يد عبد السالم ا�لبار
  .شكرا الس=يد الرئHس

                                                 
3 Office National Marocain du Tourisme 
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  السادة الوزراء،
  ٕاخواين، ٔ�خوايت املس�شار�ن واملس�شارات،

الس=يد الوز�ر، لقد س=بق �لفريق �س=تقاليل ٔ�ن طرح هذا السؤال، 
وعودا صادقة رمسية من وزار�مك حول �رقمي وضبط هوية سائقي  وتلقKنا

اPراXات النارية الثالثية العêالت، حلد الساSة ال lم، الس=يد الوز�ر، 
وال وعود، الس=يد الوز�ر، مل åر مهنا ٔ�ي يشء، ا�لهم ما اكن من ترصحي 

  ٔ�ثلج صدر امجليع، ¾ري ٔ�ننا مل åر ٔ�ي يشء، مفا هو جوا�مك؟

        ::::اجللسةاجللسةاجللسةاجللسةالس=يد رئHس الس=يد رئHس الس=يد رئHس الس=يد رئHس 
  . شكرا لٔ¼س=تاذ ا�لبار

  .اللكمة �لس=يد الوز�ر يف ٕاطار اجلواب، تفضلوا

الس=يد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر التجهزي والنقل وا�لوHXس�Kك، امللكف الس=يد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر التجهزي والنقل وا�لوHXس�Kك، امللكف الس=يد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر التجهزي والنقل وا�لوHXس�Kك، امللكف الس=يد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر التجهزي والنقل وا�لوHXس�Kك، امللكف 
  : : : : �لنقل�لنقل�لنقل�لنقل

  .شكرا الس=يد الرئHس احملرتم
  .شكرا الس=يد املس�شار احملرتم

ورة ٔ�ن هذا �لفعل احYا ت½Nقامسو معك، الس=يد املس�شار احملرتم، رض 
لHس فقط �هيز البضائع ولكن كام تتالحظوا  اWٓنالقطاع ا�يل �لفعل ٔ�صبح 

يف العديد من املدن ٔ�نه وىل ٔ�يضا �هيمت بنقل اWٔش»اص، ؤ�نه �لفعل 
تHشلك يف معومه، نظرا لالعتبارات ا�يل كتعرفوها اكملني، وا�يل تنعرفوها 

ل املذ�رة د§ل فربا�ر اكملني، خطر Sىل السالمة، وهذا ا�يل جعل �لفع
ا�يل رمبا يه ا�يل كنت �لكمتو Sلهيا، تتحث Sىل ٔ�نه خصنا واÉد  2013

اGموSة د§ل املطابقات، ٔ�وال ا�يل يه مرتبطة �ل�سمية وال �لتعريف بذاك 
، ولكن ٔ�يضا فKه اWٓن ٕاشاكالت، هو )le triporteur(العê] ا�يل يه 

، ومن بعد دا� ها ان� شفNو السوق كنا ت½Nعاملو مع جعالت ا�يل هام صغار
نه �لفعل �ٔ املغريب ٔ�ش=نو وىل فKه، مما اضطر إالدارة املغربية، الوزارة، Sىل 

رت مكعب عندو قرار س½مت 50تد�ر مذ�رة Xديدة Sىل ٔ�ساس ٔ�ننا ند�رو 
ا�يل غنطبقوه، وا�يل عندمه ٔ�كرث �ش نلزمومه بواÉد اGموSة من إاللزامات 

Yا تن�س=ناو ¾ري الصدور د§ل النص يف اجلريدة الرمسية �ش ا�يل �لفعل اح
نطبقوه، القرار راه اك�ن، تن�س=ناوه خيرج يف اجلريدة الرمسية، ¾ري خيرج يف 
اجلريدة الرمسية ¾ادي يويل ساري املفعول وساري التطبيق، وا�يل عندو 

امسح فKه مجموSة من إالجراءات ا�يل �لكمنا Sلهيا وا�يل ميكن نذ�ر هبا ٕاىل 
  .الوقت الحقا

  .شكرا الس=يد الرئHس

        ::::الس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسة
  . شكرا �لس=يد الوز�ر

 .الس=يد املس�شار، ٕاىل اكن لمك تعقKب
  

        ::::املس�شار الس=يد عبد السالم ا�لباراملس�شار الس=يد عبد السالم ا�لباراملس�شار الس=يد عبد السالم ا�لباراملس�شار الس=يد عبد السالم ا�لبار
طبعا، الس=يد الرئHس، ¾ري �ش نوحض ٔ�ننا يف الفريق �س=تقاليل 

ي وال åكذب عندما نطرح سؤال، فYقول بoٔننا لسان Sامة الشعب، ال نفرت 
بقدر ما ٔ�ننا ن½�ه ونقوم بدور� ال�رشيعي اPس=توري، حبيث س=بق �لس=يد 

ٔ�شهر، ها يه الوالية  4ٔ�شهر وال  3الوز�ر ٔ�ن رصح بoٔنه يف غضون واÉد 
fسالمة Sىل د§ل هاذ احلكومة Sىل وشك �åهتاء، åمتىن ٔ�ن ت½هتÂي 
Eم والEم فقطالشعب املغريب اكفة، ولكن ماذا ملس=نا؟ جمرد ال.   

åمتىن صادقني ٔ�يضا ٔ�ن �كون رد الس=يد الوز�ر احملرتم صادقا، Wٔننا 

  .ٔ�صبحنا ¹شكك يف الEم، مادام مل خيرج ٕاىل Éزي التنفKذ
اPراXات النارية ثالثية العêالت ٔ�صبحت Ðشلك خطرا رمغ ٔ�هنا فهيا 
 فائدة يف ٕاطار املبادرة الوطنية �لتمنية الÇرشية، ¾ري ٔ�هنا ٔ�صبحت Ðشلك

Sدة حوادث، Sدة جرامئ �ر�كهبا بعض سائقي ٔ�و مس=تعميل : خطرا داهام
  . هاذ اPراXات

فٕاىل مىت س=ن½Nظر، ؤ�� ٔ�جتول ؤ�نت، والس=يد الوز�ر نفسه يتجول يف 
الشوارع، تباغته جع] ٔ�و هذه اPراXة محم] ٔ�كرث من الشاحYة، بدون رمق، 

  بدون هوية، ٔ�لHس هذا هو اخلطر بعينه؟
Hس، الس=يد الرئ  

Ï�ٔمتس �س=تعêال، Ï�ٔمتس �س=تعêال، ؤ�متىن ٔ�ن ال يفهم سؤايل هذا 
  . عكس=يا، Wٔننا ال نعرقل بقدر ما ٔ�ننا نقوم بدور�

  .شكرا

        ::::الس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسة
  . شكرا لٔ¼س=تاذ ا�لبار

اللكمة لمك، الس=يد الوز�ر، يف ٕاطار الرد عن التعقKب يف ما تبقى لمك 
  .من الوقت

ب Pى وز�ر التجهزي والنقل وا�لوHXس�Kك، امللكف ب Pى وز�ر التجهزي والنقل وا�لوHXس�Kك، امللكف ب Pى وز�ر التجهزي والنقل وا�لوHXس�Kك، امللكف ب Pى وز�ر التجهزي والنقل وا�لوHXس�Kك، امللكف الس=يد الوز�ر املنتدالس=يد الوز�ر املنتدالس=يد الوز�ر املنتدالس=يد الوز�ر املنتد
  : : : : �لنقل�لنقل�لنقل�لنقل

  .شكرا الس=يد الرئHس والس=يد املس�شار
احYا ما تنختالفوش Sىل ٔ�نه اWٓن هناك رضورية د§ل ال�رسيع، فYحن ال 
ميكن ٕاال ٔ�ن åكون مNفقني Sىل الرضورة د§ل ال�رسيع، لكن العملية د§ل 

 معلية ا�يل يه مس=مترة من طرف ال�شكKك، الس=يد املس�شار احملرتم، يه
.. بعض اWٔش»اص ومن طرف بعض الهيئات، وÐسمح يل ٔ�� ما ¾اد ش

عندما تفضلمت، ٔ�� اÉرتمت الEم د§لمك �لك مسؤولية، لكن عندما �كون 
الEم ¾ري حصيح، ٔ�� Sربت عنه يف السؤال ا�يل اكن ق�ل، وقلت بoٔن ذاك 

  .الEم ¾ري حصيح، وال ميكن ٔ�ن يق�ل
) les triporteurs(، 2015احYا عند� توارخي، عند� فاحت مارس 

اWٓن، ا�يل تنقول ã، الس=يد املس�شار، تنقول ã . خصهم �كونوا ملزتمني
خصين النص، القرار خيرج يف اجلريدة الرمسية �ش نطبق، وSاطيني �Xٓال، 
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يني اشهر بعد الصدور يف اجلريدة الرمسية لفsة، Sاط  S6اطيني اXWٔل د§ل 
ذات احملرك، ) les triporteurs(�لفsة الثانية ا�يل يه  2015فاحت مارس 

�ل½س=بة �لفsة اWٔخرى ا�يل يه اPراXات معوما  2016وSاطيني فاحت مارس 
  .ذات احملرك، �ش نطبقو Sلهيا هاذ اليش ا�يل قلنا

فٕاذن، احYا عند� �Xٓال، ا�يل قلت ã و¾ادي نعاود تن�س=ناو ¾ري 
  . اجلريدة الرمسية �ش نطبقوه، لكيش واXدالنص خيرج يف

  .شكرا الس=يد الرئHس

        ::::الس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسة
شكرا �لس=يد الوز�ر، و¹شكره كذS ãىل مسامهته معنا يف هذه 

  .اجللسة
وق�ل ٔ�ن ن½Nقل ٕاىل اWٔس=ئ] املو0ة ٕاىل الس=يدة الوز�رة، هناã نقطة 

  .نظام؟ تفضيل اWٔس=تاذة xدجية

        ::::ة الزوة الزوة الزوة الزويميميميماملس�شارة الس=يدة xدجياملس�شارة الس=يدة xدجياملس�شارة الس=يدة xدجياملس�شارة الس=يدة xدجي
  الس=يد الرئHس،

ٔ�� ٔ�طلب نقطة نظام، وÐ�ٔساءل مع الرئاسة ومع املس�شار�ن، هل 
  عندما نضع ٔ�س=ئ] åهتم �Ïهبتان و�لباطل و�ل�شكKك؟

ال ٔ�س=يدي، ٕاال اكنت هااك، احYا ¹سحب مجيع اWٔس=ئ]، ما يبقى حىت 
واÉد حيط يش سؤال، حىت يش واÉد من يش فريق، امسح لنا هللا 

  ...خيليك

        ::::الس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسة
الس=يدة املس�شارة، ٔ�رجوك، ٔ�رجوك نقطة نظامك ال Sالقة لها ب�س=يري 

  .اجللسة هنائيا، و�لتايل سoٔضطر لقطع الصوت عنك وكفى
الس=يدة ... ؤ�نتقل م�ارشة ٕاىل القطاع اWٓخر، ٕاىل اWٔس=ئ] املو0ة ٕاىل
 ش ¹سمح املس�شارة، ٔ�رجوك، ٔ�رجوك، راه ما اعطيتليكش اللكمة، ما ¾اد

ٔ�رجوك .. ã، ¹سمح ã يعين نعطي ã اللكمة ؤ�� ما اعطيت لكش
  .الس=يدة املس�شارة، مع اكمل اÉرتايم ã، هذه لHست نقطة نظام، ٔ�رجوك

طرح سؤال، متت إالXابة عنه، �لك ٔ�دب ف< بني الس=يد املس�شار 
تاذة ٔ�رجوك الس=يدة املس�شارة، اWٔس= .. والس=يد الوز�ر، و�لتايل ال ÉاXة لــ

وãÒ، ال . xدجية، ٔ�رجوك، É�ٔرتمك كثريا، ؤ�نت تعرفني هذا جKدا
  . حترجKين مع اجللسة

سoٔنتقل م�ارشة ٕاىل القطاع املوايل لطرح اWٔس=ئ] املو0ة ٕاىل الس=يدة 
الوز�رة املنتدبة Pى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبsHة، امللكفة �لبsHة، 

هو حول وقف الرتخKص �لجرف العشوايئ  والسؤال اWٔول رمبا املوXه ٕاÏهيا
�لرمال البحرية، واللكمة ÉWٔد السادة املس�شار�ن من فريق اWٔصا© 

 .واملعارصة
  

        ::::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
  .شكرا الس=يد الرئHس

  :جوج د§ل اWٔس=ئ]. سoٔعفي نفيس مما Xاء يف السؤال �س=با �لوقت
رمال �لسفن من داxل البحر، التoٔثري د§ل هاذ العملية د§ل جرف ال

  التoٔثري د§لها Sىل البsHة؟
  السؤال الثاين، ما مدى مسؤولية احلكومة يف ما يقع؟

  .شكرا الس=يد الرئHس

        ::::الس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسة
  . شكرا الس=يد املس�شار

  .اللكمة لمك، الس=يدة الوز�رة، يف ٕاطار الرد Sىل اجلواب

ى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء ى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء ى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء ى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء يطي، الوز�رة املنتدبة Pيطي، الوز�رة املنتدبة Pيطي، الوز�رة املنتدبة Pيطي، الوز�رة املنتدبة Pاحل احل احل احل الس=يدة حكمية الس=يدة حكمية الس=يدة حكمية الس=يدة حكمية 
        ::::والبHوالبHوالبHوالبssssHة، امللكفة �لبHة، امللكفة �لبHة، امللكفة �لبHة، امللكفة �لبssssHةةةة

  .fسم هللا الرمحن الرحمي
  .شكرا الس=يد الرئHس

  الس=يدات والسادة املس�شار�ن،
ٔ�وال، التoٔثري واحYا لكنا كنعرفوه اكن ٕاتالف د§ل شواطئ يف املغرب، 

ل ال س=< يف الشامل د§ل املغرب، اك�ن تدهور، اكن واÉد �بزتاز د§
املوارد البيKaة، ٕاىل �ٓخره، هاذ اليش لكنا كنعرفوه، واك�ن ٕاجامع Sليه، اك�ن 
جرف الرمال بطريقة عشوائية، واك�ن جتاوزات �برية ا�يل عرفYاها، وا�يل 
اWٓن احلكومة، وان� الس=يد بومنر راك معنا يف ا�لجنة، احلكومة ك�سهر ٔ�هنا 

كتعطى من طرف وزارة ٔ�وال تقنن، ان� كتعرفوا بoٔن هاذ الرتاخKص 
التجهزي، ؤ�ن مجيع الرتاخKص ا�يل كتعطى كتعطى بدفرت حتمالت 
واPراسات Sىل البsHة، فٕاذن ٕاىل اكنوا جتاوزات، ما �يكونوش يعين يف 

)les pratiques ( متر�ن فاش �يكونÏا�يل هو مرتخصني، �يكونوا يف ا
  .عشوايئ

�ة، واWٓن ان� كتعرفوا الت�دي فني عند�؟ الت�دي عند� ٔ�وال يف املراق 
بoٔن اك�ن واÉد القانون Xديد ا�يل هو قانون الساÉل، املرشوع د§ل قانون 

، وا�يل Éد فني ¾ادي ميكن لنا ¹س=تغلو 24الساÉل ا�يل Xا يف املادة 
الرمال، Wٔن ٔ�كرث ما يه ك�شلك واÉد املشلك �ل½س=بة �لتواز�ت الطبيعية 

وث الطبيعي د§لنا، حبيث ما ٔ�هنا يه و�ل½س=بة �لصيد البحري كذã واملور
يف بعض اWٔوقات كتعطينا واÉد البديل �ش نلبيو احلاجKات د§ل الوطن 

  .د§لنا �ش نقومو �Wٔوراش الك�رية
فٕاذن خصنا البد نقلبو Sىل التواز�ت، قانون الساÉل ¾ادي ميكن لو 

ة البsHة يف يوصلنا لهاذ التواز�ت، كذã اPليل ا�يل احYا وXد�ه يف وزار 
، وا�يل ¾ادي يتحمت Sىل ماكتب اPراسات �ش §xذوا التقYيات، 2014

Wٔن اWٓن دراسة التoٔثري Sىل البsHة اكنت كتدار بطريقة، دا� احYا حطينا 
طريقة Sلمية، كتêاوب مع املؤرشات العاملية، وغتكون هاذ الطريقة �كونوا 
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  .مكرهني �ش يد�روها
د وز�ر التجهزي بعد x�ٔذ وعطاء ٔ�ننا اتفقYا ٔ�نه واكن إالجامع ما بني الس=ي

¾ادي �كون دراسة التoٔثري Sىل البsHة رضورية، وكذã ¾ادي �كون املراق�ة 
مشرتكة ما بني وزارة البsHة والتجهزي، وهذا �يظهر يل بoٔننا در� واÉد 

  .إالجناز �بري يف س=نة واÉدة، وان� شاركتو فKه الس=يد املس�شار احملرتم

        ::::ئHس اجللسةئHس اجللسةئHس اجللسةئHس اجللسةالس=يد ر الس=يد ر الس=يد ر الس=يد ر 
  . شكرا �لس=يدة الوز�رة

اللكمة ÉWٔد السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعقKب، تفضل اWٔس=تاذ 
  .عبد الكرمي

        ::::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
  .شكرا الس=يدة الوز�رة Sىل الرصاÉة

ٕاذن، احلكومة سرتخص لتدمري البsHة، تتدمر البsHة Wٔن هذا جواب 
وهذي ترصحيات د§لمك، الس=يدة الوز�رة، ٔ�� تقين، Wٔن الس=يد الوز�ر، 

وصلتين واÉد اGموSة د§ل اجلرائد فهيا ترصحيات د§لمك مكسؤو© حكومKة 
  .ومكتخصصة Sىل ٔ�ن هناك ٕارضار �لبsHة

احYا كن�اولو ما ٔ�مكن نلقاو توازن، واش احYا جمرب�ن Sىل ٔ�ننا نرضو 
ٔ�مور ٔ�خرى؟ Wٔن يف  �لبsHة �ش نب½Kو؟ هذا هو السؤال، وال اكينة يش

املقاالت كنقرا ٔ�مور ٔ�خرى، كنقرى ٔ�ن هناك رشاكت xاصة يه ا�يل 
  .كتحتكر، ٕاذن اكينة ٕان، ٔ�� هاذ ٕان يه ا�يل ابغينا نعرفوها

Wٔن الس=يد وز�ر التجهزي .. Wٔن ك½شوف ٔ�� الناس كت½Nقل.. واش اك�ن
�ساءل درXة يه ا�يل كن  360ق�ل ا�يل اكن �ئب اكن ضد هاذ اليش، هاذ 

ٔ��، ميل كنت �ئب كنت تتقول ضد Wٔن هاذ اليش تيرض �لبsHة، اWٓن 
كتعطي الرتاخKص، ؤ�خطر من هاذ اليش مايش lيم، هاذ اليش راه Xا 
يف يش لقاء كنتو Éارض�ن فKه، وهاذ اليش فKه تواطؤ، فKه رشكة xاصة 

  . بعيهنا و�مسها يه ا�يل كتحتكر
  . هتم احلكومةٕاذن، هذا تناقض، دا� احلكومة �

  .شكرا الس=يد الرئHس

        ::::الس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسة
  . شكرا �لس=يد املس�شار

  .اللكمة �لس=يدة الوز�رة ف< تبقى لها من ثوان قلي]

الس=يدة الوز�رة املنتدبة Pى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبHالس=يدة الوز�رة املنتدبة Pى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبHالس=يدة الوز�رة املنتدبة Pى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبHالس=يدة الوز�رة املنتدبة Pى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبssssHة، امللكفة ة، امللكفة ة، امللكفة ة، امللكفة 

        ::::لبHلبHلبHلبssssHةةةة����

وكنبغيو هاذ  س=يدي، راه البد ما نلقاو تواز�ت، احYا لكنا مغاربة

البالد، البد �ش ند�رو اWٔوراش، ان� كتعرفوا ا�يل مNفقة معمك، مNفق حىت 

الس=يد وز�ر التجهزي، ٔ�ننا ¾ادي åرخصو �ل½س=بة �لمواv، �ل½س=بة 

�لمرايس، �ل½س=بة �لباليص ا�يل فهيا تدبري و�منية اWٔحKاء يعين السمك، 

بني الب�رية وما بني البحر، �ل½س=بة �لباليص ا�يل خصنا نفNحو اGال ما 

  .هاذو مسائل ا�يل خصنا البد خنصو فهيا هذي، �لعكس كتنفع البsHة

        ::::الس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسة

  . شكرا الس=يدة الوز�رة

ون½Nقل ٕاىل السؤال املوايل يف نفس القطاع دامئا، وهو حول رضورة 

اس=تحضار البعد البHيئ يف الرب�مج احلكويم، واللكمة ÉWٔد السادة 

  .س�شار�ن دامئا من فريق اWٔصا© واملعارصة، اللكمة لٔ¼س=تاذ ادبداامل 

        ::::دبدادبدادبدادبدااااااملس�شار الس=يد ش=ياملس�شار الس=يد ش=ياملس�شار الس=يد ش=ياملس�شار الس=يد ش=يخخخخ ٔ�محدو  ٔ�محدو  ٔ�محدو  ٔ�محدو 

  .شكرا الس=يد الرئHس

  .fسم هللا الرحامن الرحمي والصالة والسالم Sىل ٔ�رشف املرسلني

  الس=يد الوز�ر احملرتم،

  الس=يدة الوز�رة احملرتمة،

  الس=يدة والسادة املس�شارون احملرتمون،

  الس=يدة الوز�رة،

لقد ٔ�حضى البعد البHيئ معطى Éاسام وحمددا حمور§ يف لك الربامج 

التمنوية اليت تعمتدها اPول النامKة، وذã نظرا �لوعي املزتايد بoٔمهية البsHة 

�لك مكو�هتا مكحيط ٔ�و ٕاطار �لعHش والتعا ش يف ظروف حصية سلمية 

  .و�ٓمYة

لصناعية تطرح العديد من لكن املالحظ ٔ�ن العديد من الوÉدات ا

اFلفات الضارة �لبsHة وxاصة معامل إالمسنت اليت تتواXد جبوار العديد 

من التجمعات السكYية، واليت تعترب من الصناSات امللوثة �لبsHة ملا تنفث 

  .من ٔ��ربة وغبار

لهذه �عتبارات، ¹سائلمك، الس=يد الوز�رة، عن إالجراءات اليت 

د من ا5ٓWر السلبية ملثل هذه املر�بات الصناعية س=تعمتدوهنا من X�ٔل احل

  . اليت Ðيسء لٕال¹سان والبsHة حلد سواء

  .شكرا الس=يد الرئHس

        ::::الس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسة

  . شكرا �لس=يد املس�شار

 .اللكمة �لس=يدة الوز�رة يف ٕاطار اجلواب
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الس=يدة الوز�رة املنتدبة Pى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبHالس=يدة الوز�رة املنتدبة Pى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبHالس=يدة الوز�رة املنتدبة Pى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبHالس=يدة الوز�رة املنتدبة Pى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبssssHة، امللكفة ة، امللكفة ة، امللكفة ة، امللكفة 

        ::::�لب�Hلب�Hلب�HلبssssHةةةة

  .شكرا الس=يد املس�شار

ٔ�وال ف< خيص ٕادماج البعد البHيئ يف إالسرتاجتيات، كنا كنعرفو بoٔن 

، من بعد اPس=تور 2011والبsHة ما بعد  2011اك�ن املغرب ٔ�و البsHة ق�ل 

Wٔن اPس=تور اWٓن حسم يف هاذ القضية، ورجعت البsHة والتمنية املس=تدامة 

الرضوري ٔ�ننا جنيو ٕ�سرتاتيجية وطنية ا�يل  حق للك املواطنني، فاكنت من

Xات يف قانون إالطار ا�يل ان� صادقNو Sليه، هاذ القانون إالطار ا�يل Xا 

  .ٕ�سرتاتيجية وطنية �لتمنية املس=تدامة ا�يل عندها قوة القانون

ؤ�ش=نو يه اWٔمهية د§ل هاذ إالسرتاتيجية؟ هاذ إالسرتاتيجية احYا 

س=نة، إالسرتاتيجية اWٓن واXدة، وابدينا يف العمل  تعهد� �ش ند�روها يف

القطاSات Öمة Xدا، وSىل رٔ�سها الصناSة  6مع القطاSات، اكينني 

والتêارة، فoٔش=نو كند�رو؟ كندxلو يف ٕاسرتاتيجيات د§ل هاذ القطاSات 

  .البعد البHيئ، �قNصاد اWٔخرض والتغريات املناخKة

وزارة الس=ياÉة، وا�يل ميكن يل خفدمYا مع وزارة التجهزي، عند� مع 

نقول لمك بoٔن التلكفة د§ل ٕادماج البعد البHيئ ¾ادي �لكفYا جوج النقط من 

، %2املدخول اPاxيل اخلام، ولكف وزارة التجهزي يف اخلطة �س=تعêالية 

واحYا اWٓن عند� �ر�مج د§ل العمل مع هاذ القطاSات، ان� كتعرفوا بoٔن 

ش يف قلب املصانع يف املدينة، احYا كنتحمكو يف وزارة البsHة ما كتحمك

الس=ياسات العمومKة، و¾ادي ندوزو لها من �ب هاذ إالسرتاتيجية ا�يل 

  . يك Xا هبا القانون 2015احYا كنعملو ٔ�هنا توXد ؤ�هنا تطبق يف مارس 

  .شكرا

        ::::الس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسة

  . شكرا �لس=يدة الوز�رة

  .تاذ شكKل تفضلاللكمة ÉWٔد السادة املس�شار�ن، ٔ�س= 

        ::::املس�شار الس=يد Sابد شكKلاملس�شار الس=يد Sابد شكKلاملس�شار الس=يد Sابد شكKلاملس�شار الس=يد Sابد شكKل

  .شكرا الس=يد الرئHس

  الس=يدة الوز�رة، 

فعال الربامج وإالسرتاجتية هذا يشء Öم، ولكن واش يف اخ�ارك، 

الس=يدة الوز�رة، بoٔن مsات الناس �متوت ا�يل هام �خلصوص ا�يل ساكنني 

بoٔن الس=يدة  يف Xانب املعامل د§ل إالمسنت؟ واش يف اخ�ارك ٔ�� ت½متىن

الوز�رة يش هنار �ر�ب الس=يارة د§لها وخترج Ðشوف اPواور واPيور ا�يل 

هام جبانب املعامل د§ل إالمسنت والدمه �يفاش تيعانيو من اWٔمراض 

الصحية، ما ابقاوش عندمه من التنفس، ما ابقاÐش عندمه حىت القدرة �ش 

  .ميش=يو �لمس�شفى Wٔن القوة د§هلم امشات

ل، ٕاسرتاتيجية ٔ�و �ر�مج د§ل البsHة هو ا�يل ¾ادي ميكن لو واش معام

اWٓن يفك هاذ الناس ا�يل اWٓن رامه تHشوفو� يف التلفزيون وتHشوفوين 

تنذا�ر معك، تي½Nظروا احلكومة �ٓش ¾ادية تد�ر Wٔنه تHمتناو �ش تد�روا 

 يش قرار �ش متش=يو Ðشوفوا هاذ املعامل، �ش Ðشوفوا �يفاش، ما

تنقولش ã �ش Ðسدي املعمل تقويل يل بoٔنه هذا مشلك اقNصادي، راه 

تنعرف بoٔنه اك�ن معامل د§ل اWٔمسنت ا�يل يه جمهزة �ش ما تتلوÐش 

املناطق اGاورة لها، واحYا اSالش عند� هاذ املعامل يلوثوا املناطق ا�يل 

  هام تيقNلوا الناس ا�يل جماور�ن هبم؟

وراه املغاربة اWٓن .. غاربة وقلت بoٔنه خصنااهرضت Sىل امل.. ال ٔ�ظن

تي½Nظروا مYك، الس=يدة الوز�رة، �ش xÓذي يش قرار، ٔ�ول ÉاXة يه 

�ش هاذ الناس ما يبقاوش تيعانيو من هاذ التلوث د§ل هاذ املعامل ا�يل 

يه تترضمه لك صباح و لك عش=ية، ٔ�حصاب املعامل تHشدوا لفلوس وهام§ 

  �ٓش تيعملوا؟

        ::::اجللسةاجللسةاجللسةاجللسة    الس=يد رئHسالس=يد رئHسالس=يد رئHسالس=يد رئHس

  . شكرا الس=يد املس�شار

الس=يد املس�شار، ٔ�هنيت .. اللكمة �لس=يدة الوز�رة يف ٕاطار الرد عن

  .تفضيل الس=يدة الوز�رة. حقك يف الEم

الس=يدة الوز�رة املنتدبة Pى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبHالس=يدة الوز�رة املنتدبة Pى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبHالس=يدة الوز�رة املنتدبة Pى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبHالس=يدة الوز�رة املنتدبة Pى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبssssHة، امللكفة ة، امللكفة ة، امللكفة ة، امللكفة 

        ::::�لب�Hلب�Hلب�HلبssssHةةةة

  الس=يد املس�شار، 

و واقع Sىل ٔ�رض الواقع، وكنعرف يف اخ�اري وكنخرج وكنعرف ٔ�ش=ن

املشالك البيKaة، واك�ن مشلك، الس=يد املس�شار، وك½شاطرك مشلك 

د§ل التلوث الصناعي، واحYا xدامني اWٓن، ٕاىل كنت كهترض Sىل املصانع 

د§ل إالمسنت، مصانع إالمسنت حطات احملطة د§ل معاجلة د§ل التلوث 

  ...الصناعي، ٕاال

        ::::الس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسة

ال، ال، .. س=يدة الوز�رة، ان�هبÂي �لهاتف د§ã رمبا هو ا�يل كHشوشال 

  .مايش د§ã، صايف واصيل
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الس=يدة الوز�رة املنتدبة Pى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبHالس=يدة الوز�رة املنتدبة Pى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبHالس=يدة الوز�رة املنتدبة Pى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبHالس=يدة الوز�رة املنتدبة Pى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبssssHة امللكفة ة امللكفة ة امللكفة ة امللكفة 

        ::::�لب�Hلب�Hلب�HلبssssHةةةة

  الس=يد املس�شار، 

اك�ن هناك �ر�مج د§ل حماربة التلوث الصناعي الهوايئ ما بني 

اه احYا xدامني Sلهيا هاذ العام، القYيطرة، احملمدية، اPار القYيطرة، ور

البيضاء، �ٓسفي، احYا Sارفني املشالك ا�يل اكينة، هاذ اليش ما �ي�Yجزش، 

 lancer(الس=يد املس�شار، يف Sام، راه ¾ري �ش ند�رو دفرت التحمالت و

l’appel d’offre(،  وجيينا)l’appel d’offre( ذx6، هاذ اليش تيا 

  .اشهر

فٕاذن اخلطة راها اكينة، هذا �راكامت اكينة يف املغرب، احYا تنعرتفو 

هبا، وهللا يقدر� ٔ�ننا اكملني نتêاوزها، وهذا راه مايش قطاع البsHة بوÉدو، 

هاذ اليش .. هذا راه تيدxل فKه ال املقاول وال املواطن وال اGمتع املدين وال

د§ل احلكومة ومايش د§ل  راه لكنا خصنا نتجندو Wٔن قطاع البsHة مايش

اWٔ¾لبية، قطاع البsHة د§لمك اكملني ود§لنا اكملني، ولكنا خصنا حنرسو �ش 

نفكو املشالك د§ل التلوث الصناعي ا�يل عند� �راكامت �برية، ٕاىل قدينا 

  ...نت�داو التلوث د§ل املزنيل، فالتلوث الصناعي

        ::::الس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسة

  . شكرا �لس=يدة الوز�رة

ن½Nقل ٕاىل اWٔس=ئ] املو0ة �لقطاع املوايل، وهو قطاع الفالÉة والصيد و 

البحري، والسؤال اWٔول يف هذا القطاع هو حول التدابري املت»ذة محلاية 

الرثوات السمكKة، واللكمة ÉWٔد السادة املس�شار�ن من فريق اWٔصا© 

  .واملعارصة

        ::::املس�شار الس=يد احلسني ااملس�شار الس=يد احلسني ااملس�شار الس=يد احلسني ااملس�شار الس=يد احلسني اFFFFلصلصلصلص

  .شكرا الس=يد الرئHس

  الس=يد الوز�ر احملرتم،

يوية يف بالد�، احل  شلك قطاع الصيد البحري É�ٔد القطاSات املهمة و 

واليت Ðسامه يف حتقKق اWٔمن الغذايئ ويف التمنية �قNصادية و�ج�عية 

  ...وتوفري فرص الشغل

        ::::الس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسة

تفضل ٔ�س=تاذ، ويف احلقKقة . الس=يد املس�شار، ٔ�رجوك ٔ�س=تاذ شكKل

ه Sاود، ما اك�ن الّ سؤولية يتحملها زمQK يف الفريق اليس شكKل، تفضل §امل 

  ...مشلك، Sاود لنا ال�سجيل من اWٔول �ٓ اليس

        ::::املس�شار الس=يد احلسني ااملس�شار الس=يد احلسني ااملس�شار الس=يد احلسني ااملس�شار الس=يد احلسني اFFFFلصلصلصلص

  الس=يد الوز�ر احملرتم،

 شلك قطاع الصيد البحري É�ٔد القطاSات املهمة واحليوية يف بالد�، 

ايئ ويف التمنية �قNصادية و�ج�عية واليت Ðسامه يف حتقKق اWٔمن الغذ

  .وتوفري فرص الشغل، وتوزيع الصادرات الوطنية والرفع من ¹س=هبا

و�لنظر ملا يعرفه هذا القطاع من اس=تغالل مفرط �لرثوة السمكKة
 
سواء من طرف اWٔسطول الوطين �لصيد البحري ٔ�و من طرف الرشاكت 

¹سائلمك، الس=يد الوز�ر، عن  اWٔجYبية اليت Ðش=تغل يف املياه إالقلميية،
التدابري املت»ذة محلاية eرواتنا السمكKة جبميع ٔ�صنافها Sىل ضوء هذه 

  .االتفاقKة اجلديدة املوقعة
  .شكرا

        ::::الس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسة
  . شكرا �لس=يد املس�شار

  .اللكمة لمك، الس=يد وز�ر الفالÉة، جلواب عن السؤال

        ::::الس=يد وز�ر الفالÉة والصيد البحريالس=يد وز�ر الفالÉة والصيد البحريالس=يد وز�ر الفالÉة والصيد البحريالس=يد وز�ر الفالÉة والصيد البحري
  .لس=يد الرئHس احملرتمشكرا ا

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

هو االتفاقKة د§ل التعاون ا�يل اكينة، �ش نقولو بعدا �يفاش مYظم 
ٔ�وال، امحلد æ، بفضل البحوث د§ل املعهد العايل د§ل . البحر اليوم

)l’institut national de recherche halieutique ( اليوم اكينة
د§ل الوسط ) le milieu marin(واÉد املعرفة Xدية وجKدة د§ل 

Yو يه ـــــــــــــــــالبحري، هاذ املعهد �يقول لنا ٔ�ش=نو هام إالماكنيات، ٔ�ش
)la biomasse(Pوفني �يتو Pٓش ميكن يتصيد، احشال �يتو� ،.  

Sد العدد د§ل القطاÉهتيئة د§ل واÏات يف الصيد معلنا تصاممي د§ل ا
�ش نعرفو �يفاش ميكن لينا نصيدو مUال ) les pêcheries(البحري د§ل 

، فني )l’arrêt biologique(ٔ�ش=نو هو الوقت د§ل ) crevette(يف 
  . نصيدو، فني ما نصيدوش

اك�ن واÉد املعرفة ا�يل يه شام]، ولكن هذا �يخرج يف ٕاطار القانون، 
 مع الصيادة، Wٔنه اكن عندمه العادات القانون ق�ل مYو خصنا åكونو مNفقني

  .د§هلم والتقاليد د§هلم، وخصهم يعرفوا حيافظوا Sىل هاذ املوروث
من  %85امحلد æ، ٔ�نه توصلنا بoٔنه اWٓن يف �ٓخر الس=نة غنوصلو لــ 

املادة د§ل الصيد البحري ا�يل يه داx] يف هاذ إالطار د§ل الربامج د§ل 
د§ل الصيد البحري، ) les plans d’aménagement(اÏهتيئة 

واالتفاقKات ا�يل اكينة ال �حتاد اWٔورويب وال روس=يا يه داx] يف هاذ 
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 les plans(النطاق، Wٔنه حىت يه ما ميكن تصيد ٕاال يف ٕاطار هاذ 
d’aménagement.(  

        ::::الس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسة
  . شكرا �لس=يد الوز�ر

  .اللكمة لٔ¼س=تاذ العريب احملريش، تفضل

        ::::�شار الس=يد العر�شار الس=يد العر�شار الس=يد العر�شار الس=يد العريبيبيبيب احملريش احملريش احملريش احملريشاملس املس املس املس 
  . شكرا الس=يد الوز�ر

السؤال د§لنا يف احلقKقة طرحYاه وعندو دور Öم، الس=يد الوز�ر، يف 
التمنية د§ل املواطن وٕاجياد فرص شغل �لمواطن، Wٔن هاذ السؤال Öم 
وهاذ القطاع Öم، وهاذ القطاع �ميكن لو ينعكس Sىل الشغل، ونلقاو شغل 

  .�لمواطن
مك، الس=يد الوز�ر، واحYا كنا يف اWٔس=بوع ا�يل فات يف س=يدي تنطلبو

ٕافين، وشفYا املعا�ة د§ل ذوك الناس وعندمه البحر وعندمه الرسد�ن، 
د§ل املعامل، وذاك الناس  5وعندمه املعامل، ولكن املعامل سدت، ابقاو 

يف الوقت ا�يل احلكومة �هتز الشعار د§ل ٔ�هنا ¾ادي تدمع املطلقات بoٔلف 
درمه،  500درمه، فاoXٔتنا واÉد املرٔ�ة امسيهتا فاطمة، تتطلب اخلدمة بـ 

ت�Yاشد السلطات، ت�Yاشد املسؤولني، ت�Yاشد املنتخبني، ت�Yاشد احلكومة 
درمه  1000درمه ختدم �لسواSد د§لها، ما ابغاÐش ذيك  500وابغات 

  . درمه ختدم 500ا�يل تنواSدو هبا بال نلزتمو هبا، ابغات 
امك، الس=يد الوز�ر، تلقاو لها شغل، Wٔن هاذو يف الس=بعينات اكن ابغين

املعامل، ابغينامك، الس=يد الوز�ر،  6معمل متاكني، سدت، اWٓن اك�ن  70
رٔ�فة ورمحة بذوك املواطنني د§ل س=يدي ٕافين، ؤ�نمت، الس=يد الوز�ر، 
س=بق لمك وقعتو اتفاقKة �رئHس �لجهة مع احلكومة السابقة يف عهد عباس 

فايس، والزتمNو ب�منية مجموSة د§ل امجلاSات، ولكن من بعد ما Xات هاذ ال
احلكومة ٔ�لغت ذيك االتفاقKة، ؤ�لغيت ذاك التمنية وذيك �لزتامات لكها 

  .رض�هتا عرض احلائط
اWٓن ما مoٓل، مع العمل ٔ�ن احYا تنعرفو اكينة �س=مترارية، اWٓن Xا لكيش 

م احYا، كربملان وال مكسؤولني وال تلغى، ابغينا من املسؤول؟ واش اليو 
�حكومة، نوقعو الزتامات و¾دا جتي حكومة اخرى تلغهيا؟ ما ذنب هاذ 

  الناس؟ 
درمه، رXاء لقاو لها  500هذي، الس=يد الوز�ر، تطلب اخلدمة بـ 

درمه، راه  1000درمه، ما ابغاÐش  500اخلدمة �حكومة، ت�Yاشد ¾ري 
سêلني هاذ السمية، ابغا�مك السلطات مسêليهنا، وراه املسؤولني م 

  .ختدموها، �ش ما نبقاوش ذيك اخلطا�ت الر�نة ما عند� ما ند�رو هبا
  .   وشكرا لمك الس=يد الوز�ر

        ::::الس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسة
  . شكرا الس=يد املس�شار

  .اللكمة �لس=يد الوز�ر يف ٕاطار الرد Sىل التعقKب

        ::::الس=يد وز�ر الفالÉة والصيد البحريالس=يد وز�ر الفالÉة والصيد البحريالس=يد وز�ر الفالÉة والصيد البحريالس=يد وز�ر الفالÉة والصيد البحري
املنطقة د§ل س=يدي ٕافين، وا�يل ميكن يل نقول ã  ٔ�وال، ٔ�عرف جKدا

بoٔنه مجيع التعهدات ا�يل اxذ�هتا وا�يل ختذات يف امليدان د§ل الفالÉة وال 
د§ل الصيد البحري راه احYا كنقومو هبا، ال من فك العز© يف الهندية 

مليون د§ل اPرمه د§ل �س�(رات، وال يف  100الفوق، وصايYÇا متاك 
)les usines ( د§ل)transformation (الهندية، وال حىت فاش  د§ل

امشYHا �ليا�ن، Xاو مس�مثر�ن ا�يل ابغاو يد�روا التمثني يف هذيك املنطقة، 
ا�يل معلت مشاريع Öمة داxل املرىس، وال كذã الوزارة ) MCC4(وال 

يئة د§ل اWٔشغال العمومKة ا�يل قامت بواÉد �ر�مج د§ل ٕاSادة د§ل اÏهت 
ٕاذن، . )l’ensablement(�ش ما يبقاش فKه ) le port(د§ل هذاك 

  . �ه�م اك�ن، اوحYا مNبعني هذيك املنطقة، Wٔنه ابغيناها �كون �حجة
يف اPاx]، عند� طلب العروض اWٓن، ¾ادي نعطيو �لناس ا�يل 

ا�يل . ¾ادي خيدموا الناس �ش) les usines(¾ادي يصيدوا �ش يد�روا 
ن لنا حنس=نو احYا هو املناخ د§ل اWٔعامل �ش �كون �س�(ر، ولك ميك

ما ميكن لنا حنس=نو يف املناخ د§ل اWٔعامل �ش جييو املس�مثر�ن ويعملوا 
)les usines ( كون عندمه يف�س=يدي ٕايفين، و)l’accès à la 

ressource (ىل يقني ٔ�ننا غند�رو ٔ�كرث من 0د�، . راه ¾ادي نعملوهS و�ن
  .ن شاء هللإ 

        ::::الس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسة
  . شكرا �لس=يد الوز�ر

ون½Nقل ٕاىل السؤال املوايل يف نفس القطاع دامئا، وهو حول اWٔرايض 
الفالحKة املدجمة يف املدار احلرضي، واللكمة ÉWٔد السادة املس�شار�ن من 

  . الفريق اPس=توري لÇسط السؤال
  .اWٔس=تاذ Sادل املعطي، تفضل

S املس�شار الس=يدS املس�شار الس=يدS املس�شار الس=يدS ادل املعطيادل املعطيادل املعطيادل املعطياملس�شار الس=يد::::        
  .شكرا الس=يد الرئHس

  الس=يد الوز�ر،
  ٕاخواين السادة املس�شار�ن احملرتمني،

  الس=يد الوز�ر، 
كام تعرفون، ٔ�ن التوسع العمراين �لحوارض املغربية اقNضت املصل�ة مض 
العديد من ٔ�رايض الفالحKة اGاورة �لمدار احلرضي اس=تêابة ملتطلبات 

لهذه املدن، ٕاال ٔ�ن املالحظ ٔ�ن املسطرة  التمنية �قNصادية و�ج�عية
املتبعة لتصفKة حق امللكKة �لمس=تفKد�ن من التجزئات واملشاريع اليت Ðش=يد 
Sىل ت3 اWٔرايض ال تمت يف اXٓWال املعقو©، يف غياب التدxل الرسيع 

                                                 
4 Millenium Challenge Corporation 
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  .والفعال والت½س=يق بني اPاوHر احلكومKة املعنية، ومهنا وزار�مك املعنية �Wٔمر
مىت سHمت ٕاخراج القرارات  :Wٔس=باب ¹سائلمك الس=يد الوز�رلهذه ا

  املتعلقة هبذه امللفات العالقة مYذ س=نوات؟
  .شكرا الس=يد الوز�ر

        ::::الس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسة
  . شكرا �لس=يد املس�شار

  .اللكمة �لس=يد وز�ر الفالÉة، يف ٕاطار اجلواب، تفضلوا

        ::::الس=يد وز�ر الفالÉة والصيد البحريالس=يد وز�ر الفالÉة والصيد البحريالس=يد وز�ر الفالÉة والصيد البحريالس=يد وز�ر الفالÉة والصيد البحري
  .احملرتم شكرا الس=يد الرئHس

  الس=يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
ٔ��، �وز�ر الفالÉة، ما ميكن يل ٕاال نoٔكد Sىل الرضورة د§ل حامية 
اWٔرايض الفالحKة واحلفاظ Sلهيا، وxاصة ت3 اليت تتوفر Sىل مؤهالت 

  .وطاقة ٕانتاجKة Sالية، ومهنا اWٔرايض املسقKة واWٔرايض املغروسة والواÉات
Gرايض اWٔددة ٔ�كرث من اÖ اورة �لمدن واملراكز احلرضية يه ٔ�صبحت

ٔ�ي وقت مىض من التوسع العمراين، وهاذ التوسع �يمت يف واÉد الت�دي 
ا�يل  90.12صارخ د§ل القوانني اجلاري هبا العمل، وخصوصا القانون 

�ينص Sىل احلفاظ Sىل اWٔرايض الفالحKة اخلصبة يف نطاق خمططات 
اذ الظاهرة كتصبح ٔ�كرث خطورة عندما يتعلق اWٔمر وو5ئق التعمري، وه

�Wٔرايض املتواXدة داxل املدارات السقوية، واليت لكفت اس�(رات اPو© 
  . واس�(رات Öمة Ïهتيaهتا وجتهزيها

ٔ�لف هكNار،  27امشات لنا  2011و 1990نقدر نقول ã بoٔنه بني 
 1300ٔ�ي مبعدل  فقدان د§ل اWٔرايض الفالحKة داxل املدار السقوي،

ا�يل هو �يعادل املدار ) un périmètre(هكNار س=نو§، فNقريبا امىش لنا 
السقوي د§ل ا�لو�وس، فهذا يشء خطري، وٕاىل ما اكي½ش واÉد �ن��اه 

 . راه البد حنافظو Sىل اWٔرايض الفالحKة

        ::::الس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسة
  . شكرا �لس=يد وز�ر الفالÉة

  .ر�ن يف ٕاطار التعقKباللكمة ÉWٔد السادة املس�شا

        ::::املس�شار الس=يد Sادل املعطياملس�شار الس=يد Sادل املعطياملس�شار الس=يد Sادل املعطياملس�شار الس=يد Sادل املعطي
  .شكرا الس=يد الوز�ر

احYا مNفقني معمك ٔ�نه البد من احلفاظ Sىل اWٔرايض السقوية، لكن ٔ�نمت، 
 ãل ٔ�عامل مرموق، تنعرفو القدرة د§لمك و�س�(ر ا�يل كذXٔ�وال، ر

اWٔرايض ٔ�ش=نو هو اPور د§لو، ٕاال ٔ�ن السؤال ا�يل مطروح اWٓن، هاذ 
  .ٔ�صبحت ¾ري مسقKة، ما مسقKاش متاما

س=نة، و�يق الناس  520نيا، ٔ�ن اك�ن جتزئات ا�يل Ðش=يدت هذي 
عندمه اPيور د§هلم بدون رسوم عقارية، ونعطيمك مUل وهو املدينة د§ل 

الفقKه بنصاحل، Wٔن فهيا جتزئات ا�يل ش=يدت اPو© ما يش حىت اخلواص، 
ولهذا، . )le compromis de vente(عوا بـ ٕاىل Éد اWٓن الناس تي��اي

Qٔمكoٓن امللف هو عندمك يف الوزارة بWت، اÇىل غرار ما وقع يف سوق السS.  
تنطلبو من الس=يد الوز�ر احملرتم ٔ�نه هاذ القرار خيرج لٔ¼رايض ا�يل يه 
ما ابقاÐش ت�سقى بصفة هنائية، Wٔن ٕاىل �ركتو اGال لهاذ القضية هذي، 

ا�يل جKتو به ميكن �كون، ولكن اWٓن هاذ اWٓرايض ا�يل ميكن هاذ اليش 
س=نة، ا�يل خص القرار د§لها Wٔهنا  20يه مش=يد Sلهيا جتزئات سكYية مYذ 

  . ٔ�صبحت مسكونة، ما عند�ش Sلهيا لني
لهذا، راه تنطلبو مYمك، الس=يد الوز�ر، ٔ�ن هاذ القرار ا�يل هو عندمك 

ما وقع يف سوق السÇت ٔ�نه متضيو لنا اWٓن يف الوزارة، åمتناو ٔ�نه Sىل غرار 
هذا القرار �ش تفكوا العز© Sىل هاذ الناس، �ش ميكن هلم  س�مثروا يف 

  .هاذ التجزئات د§هلم
5نيا، ¾ادي نتوXه لمك بواÉد الطلب، وهذا د§ل الساكنة د§ل إالقلمي 
 د§ل الفقKه بنصاحل، وهو احملافظة العقارية، وxا ما داxالش يف السؤال،

  ...هللا جياز�مك خبري ال�رسيع د§لو �ش �كون

        ::::الس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسة
  . شكرا لمك الس=يد املس�شار

  .الس=يد الوز�ر، لمك تعقKب؟ تفضلوا

        ::::الس=يد وز�ر الفالÉة والصيد البحريالس=يد وز�ر الفالÉة والصيد البحريالس=يد وز�ر الفالÉة والصيد البحريالس=يد وز�ر الفالÉة والصيد البحري
إالماكنية د§ل احملافظة العقارية ¾ادي ندرسوها، ٕان شاء هللا، و¾ادي 

املس�شار احملرتم، ¾ري ٔ�� كنتلكم  ندرسو كذã امللف ا�يل ج�تو، الس=يد
بصفة Sامة، وما كنتلكمش Sىل املنطقة د§ل الفقKه بنصاحل، خص الناس 
يعرفوا، واحYا دا� كتعرفوا مق�لني Sىل انت»ا�ت، راه اWٔرايض السقوية 
اPاxل، راه ا�يل امىش حىت ابىن فهيا ٔ�و ال معل فهيا يش ÉاXة، راه ¾ري 

ه ما ¾اد ش نعطيوه الرتخKص، وما ¾اد ش يقدر �يكذبوا Sليه الناس، را
 سêل ¾دا وال حيفظ فهيا، اWٔرايض السقوية راه كتعمل �لفالÉة، وهاذ 
اليش لكنا خصنا نقولوه ونعاودوه �ش حيافظوا Sليه الناس، �ش يعرفوا 
القمية الناس د§ل اWٔرض، هذيك اWٔرض راه تعذبوا Sلهيا الناس، وداروا 

، وxدموا Sلهيا )les infrastructures(، وداروا )S)les étudesلهيا 
  .�ش �كون سقوية، �ش �كون عند� ¾دا وال وبعد ¾دا اWٔمن الغذايئ

ٕاىل اك�ن اس=ت�Yاءات، وهذاك ٔ�مام اWٔمر الواقع، راه �يكون اشوية Éار 
، راه ما ميك½ش )réguler(�زاف، و¾ري اطلق، اطلق، اطلق، ومن بعد 

   !هاذ اليش هذا
 خصمك تعرفوين بoٔنين يف هاذ املسoٔ© راين زعام ما ¾اد ش منيش ¾ري ٔ��

صغار، وال ) des villages(فهيا بتوXه �بري، ¾ادي ندرس، ميل �يكونوا 
يش ÉاXة ا�يل تÇىن، راه كن�اولو ¹شوفو �يفاش نفكو، ولكن راه ما 

  .نبقاوش نفكو ٕاىل طول اWٔبد، راه xاص والبد لك واÉد §xذ مسؤوليتو
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        ::::رئHس اجللسةرئHس اجللسةرئHس اجللسةرئHس اجللسةالس=يد الس=يد الس=يد الس=يد 
  . شكرا لمك الس=يد الوز�ر

ن½Nقل ٕاىل السؤال الثالث والرابع وجتمع بHهنام وÉدة املوضوع، Òا وجب 
  . fسطهام دفعة واÉدة لتلقي جواب واÉد خبصوصهام

اللكمة Wٔول مNدxل يف هذا املوضوع، هو É�ٔد ٔ�عضاء فريق الصا© 
من تقلبات السوق، واملعارصة، وموضوع السؤال هو حامية الفالح الصغري 

  .اذتتفضل ٔ�س= 

        ::::املس�شار الس=يد حلبHب بنطالباملس�شار الس=يد حلبHب بنطالباملس�شار الس=يد حلبHب بنطالباملس�شار الس=يد حلبHب بنطالب
  .شكرا الس=يد الرئHس

  .fسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Sىل xري املرسلني
  الس=يد الوز�ر،

إالجراءات ا�يل قامت هبا الوزارة د§لمك مؤخرا خبصوص احلرص 
الك�ري ا�يل  الشديد Sىل جودة الصادرات الفالحKة، خصوصا Sرب اPور

تيقوم به املكNب الوطين لسالمة املنتوXات الغذائية، وكذã اPور ا�يل 
تتقوم به املؤسسة املس=تق] ملراق�ة وت½س=يق الصادرات، هاذ املبادرة ٔ�عطت 
نتاجئ Xد جKدة، واس=تÇرش الفالحون xريا، وزالت التخوفات د§هلم حول 

  . مس=تق�ل الصادرات الفالحKة
ٔ�ش=نو يه إالجراءات املت»ذة من X�ٔل : �ر، ¹سائلمكلهذا، الس=يد الوز

تنظمي السوق اPاxيل؟ Wٔن السوق اPاxيل ٔ�مه سوق ؤ�قرب سوق 
ؤ�سهل سوق، وميكن ٔ�ن يعول Sليه ملعاجلة ٕاشاكلية Ðسويق و�مثني املنتوج 
Sرب، ٔ�وال، تعديل القوانني املنظمة لٔ¼سواق �ل�د من املضاربني يف هاذ 

جلهات إالدارية املتداx] يف هاذ الباب، وكذã الباب، وكذã �يق ا
Éذف ازدواجKة الترضيب الفال� من xالل Éذف الرضيبة اليت هتم 

  . ولوج املنتوXات الفالحKة، ولوج اخلرض والفواكه لهاذ اWٔسواق
كذã، 5نيا، من xالل تدبري العالقة اجلدلية ا�يل اكينة ما بني العرض 

Pالل الرفع من اx صص لساف] إالنتاج ف< خيص مجيع والطلب منFمع ا
السالسل، وذã �لرمغ من القدرة �س�Kعابية �لتخز�ن وال �لتربيد وال 

  .�لتحويل وكذS ãرب اWٔقطاب الفالحKة الوطنية
  .شكرا الس=يد الوز�ر

        ::::الس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسة
  . شكرا �لس=يد املس�شار

س] Ðسويق سل : املتدxل الثاين يف نفس املوضوع، وحتت عنوان
املنتوج الفال�، من فريق الت�الف �شرتايك، اللكمة لٔ¼س=تاذ احلاج 

  .العريب خربوش، تفضل

        ::::املس�شار الس=يد العراملس�شار الس=يد العراملس�شار الس=يد العراملس�شار الس=يد العريبيبيبيب خربوش خربوش خربوش خربوش
  .شكرا الس=يد الرئHس

  الس=يد الوز�ر، 

  السادة املس�شارون،
ٕان مشلكة Ðسويق املنتوXات الفالحKة مطروÉة مYذ س=نوات، سواء 

املس=توى اخلار�، ٔ�ي التصد�ر، وس=بق ٔ�ن Sىل املس=توى الوطين ٔ�و 
وزارة الفالÉة مشلكة سلس] ال�سويق واحليف اÒي تلحقه  طرحYا Sىل

املنظومة احلالية، سواء �لفالÉة، �لفالح ٔ�و �ملس=هت3، نظرا لتعدد 
الوسطاء ا�Òن تفوق ٔ�ر�ح بعضهم مداخKل الفالح، ويؤدي املس=هت3 مثن 

ãنا وعودا ٕ�صال ،ذKح هذه السلس] وٕاصالح ٔ�سواق امجل] دون وقد تلق
  .ٔ�ن يمت الرشوع يف هذا إالصالح

ٕان �ر�مج املغرب اWٔخرض هو ٕاÉدى الربامج الكربى واحملورية يف 
احلياة �قNصادية الوطنية، وقد ٔ�دت اGهودات الكربى اليت مقمت هبا، 

املساÉات الس=يد الوز�ر، يف هذا اGال واPمع املقدم �لفالÉة ٕاىل �زايد 
املزروSة، ؤ�دى ذã ٕاىل ٕانتاج ٔ�كرب، ومن مت رضورة توس=يع اWٔسواق 

  . داxليا وxارجKا
واليوم، حنن ٔ�مام ٔ�زمة ال�سويق، سواء اPاxيل، حKث �كرث الوسطاء، 
ٔ�و Sىل املس=توى اخلار�، حKث توXد مشالك مع رشاكئنا التقليديني، مما 

حKة، مما يترضر مYه الفالح، ٔ�دى ٕاىل اخنفاض يف ٔ�سعار املنتوXات الفال
Sلام ٔ�ن ٔ�¾لب ساكنة العامل القروي Ðش=تغل �لفالÉة fشلك م�ارش ٔ�و ¾ري 

  .م�ارش
مفا اÒي تقومون به، الس=يد الوز�ر، ٕالصالح سلس] ال�سويق من 

  0ة وتوس=يع اWٔسواق اخلارجKة من 0ة ٔ�خرى؟
  .وشكرا

        ::::الس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسة
  . شكرا �لس=يد املس�شار

س=يد وز�ر الفالÉة لٕالXابة Sىل السؤالني املتعلقني ب�سويق اللكمة �ل 
�  .املنتوج الفال

        ::::الس=يد وز�ر الفالÉة الصيد البحريالس=يد وز�ر الفالÉة الصيد البحريالس=يد وز�ر الفالÉة الصيد البحريالس=يد وز�ر الفالÉة الصيد البحري
  .شكرا الس=يد رئHس احملرتم

  الس=يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
Ðسويق املنتوXات الفالحKة يه من بني ٔ�ولو§ت خمطط املغرب 

ت ولك واÉد §xذ مسؤوليتو، ٔ�وال، الزم حنطو املسؤوليا. اWٔخرض
املسؤولية د§ل ال�سويق كهتم الفالح وكهتم الناس ا�يل �يعملوا يف هاذ 

املسؤولية د§ل احلكومة واملسؤولية د§ل اPو© يه ÐساSد �ش . القطاع
موجود�ن و�ش حنس=نو ) les bases de l’infrastructure(�كونوا 

و الفالح د§لنا بoٔنه راه يش واÉد املناخ العام د§ل �س�(ر، مايش نولف
¾ادي  سوق يف بالصتو، خص لك واÉد  شوف يد�ر Sىل راسو �يفاش 

  .¾ادي يعمل
و�لكم Sلهيا الس=يد املس�شار  -اPو© �ٓش كتعمل؟ ف< خيص التصد�ر 
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ٔ�نه العام ا�يل فات �ٓش  -احملرتم ورئHس الغرفة اجلهوية �لفالÉة يف مرا�ش 
ا؟ امشات السلعة خرجت �كري، امشات وقع يف السوق د§ل روس=ي

السلعة ا�يل يه Éامضة اشوية ومايش يف املس=توى املطلوب، وصلت 
لواÉد الب¨ معني ا�يل هو روس=يا، وميل وصلت اكن احلال خسون يف 
هاذيك املنطقة، وما اك¹ش واÉد الرواج، والناس ميل ذاقوا هذيك السلعة 

جعباهتمش حىت السلعة ا�يل  ما جعباهتمش، وميل ذاقوا هذيك السلعة وما
Xات من بعد، lهتا Wٔن والت السلعة د§ل املغرب كمتس البقKة، ولكن 

د§هلم الس=نة ) les exportations(رمغ هاذ اليش لكو راه احلوامض 
هو فعال اÏمثن ما .. �ش طلعوا، وxا كن�شاكو وكنقولو %33املاضية 

Éد الوقت ¾ري مYتظم، اك¹ش، Wٔنه وXدت السلعة �كرثة، وامشات يف وا
وا ـــــــفلهذا تنظمي الفاSلني هو ٔ�مه يشء، وامحلد æ ٔ�نه هاذ الس=نة توصل

)les operateurs ( لسوا وقالوا ها هو التارخي ا�يل ¾ادي ننطلقوX اهتمYHب
مYو، احYا احلكومة ¾ري طبقYا هاذوك القرارات د§ل الناس ا�يل كHش=تغلوا 

  . يف هاذ اليش هذا
ٔ�كتو�ر، امشاو  13ٔ�كتو�ر، ابداو من  13ي ميش=يو ابتداء من قالوا ¾اد

 ،)la qualité(معطلني، xالو ذاك اليش حىت وXد مز§ن ودا� اكينة 
  . مرات �ل½س=بة �لس=نة املاضية 3اÏمثن تضاعف 

 les(امحلد æ، الناس كت»لص يف الوقت، فكKظهر يل بoٔنه 
prévisions( ٔ�نه ¾ادي نفوتو الرضر د§ل هاذ العام هذا، ٕان شاء هللا ،

ا�يل تقس=نا فKه الس=نة املاضية، وحىت هذاك اليش د§ل الطامطم ا�يل اكن 
طارح مشلك د§ل مع �حتاد اWٔوريب هذا، امحلد æ ٔ�ن اWٔمور واحضة 

واحضة �لطرفني، والناس راه كتصدر،  ا�يل معمو©) la formule(و
نعطي ٔ�رقام زايد بصفة Xد  والتصد�ر د§ل �حتاد اWٔوريب زايد، بال ما

  .Öمة
كن»دمو كذS ãىل بعض اWٔسواق والتنويع د§لها، السفر �ليا�ن اكن 
�ش ميكن لنا نطلبو الرتخKص د§ل السالمة الصحية �ش نقدرو نصيفطو 
السلعة د§لنا يف املس=تق�ل، هاذ اليش �ياxذ الوقت، خصو Sام ٔ�و Sام 

  . بدات �ش ختدماحYا راه ماشني اونصف د§ل اخلدمة، 
)la chine ( ،ة ميكن �كون زبون �بريKكنخممو، القارة إالفريق ãكذ

وكتعرفوا بoٔنه مكيات هائ] اWٓن كمتيش من اجلنوب ومن سوس ومن 
اجلنوب د§ل املغرب �لقارة إالفريقKة، مز§ن، ولكن خصنا ن�Yظمو وخصنا 

يف اPراسات  ، احYا xدامني)les plateformes(ند�رو الهيالك، وند�رو 
يف املس=تق�ل �يفاش ميكن لنا ) les plateformes(�ش ¹شوفو هاذ 

  .نوصلو هلم
كنفNخرو بoٔنه واÉد العدد اليوم د§ل امحلد æ، السوق اPاxيل احYا 

)les GMS(ارية الكربىêح ا�يل يه كتقرب  ، احملالت التNا�يل كتف
  . السوق �لمواطن

امصة يف الر�ط، واحYا ك½ش=تغلو مع كذå ãمتناو ٔ�نه نبداو من هاذ الع

وزارة اPاxلية، �يفاش ميكن �كون واÉد السوق منوذ� مفNوح ا�يل �كون 
ٕاما د§ل فر¹سا وٕاما د§ل ٕاس=بانيا، �ش ) le modèle(هو اWٔول ا�يل Sىل 

   .ها�يل ¾ادي نفNحو ) le gros(�كون، ٕان شاء هللا، سوق منوذ� د§ل 
 ٔW ذينا طريقxٓن الناس ا�يل عندهيف ا�لحوم، اWم ـــــــــــــــــــــنه ا

)les abattoirs(،   وعندمه)les centres d’engraissement( ،
يف بين ) l’engraissement(احلق �ش ينقلوا ا�لحم، مييش يد�ر عندمه 

مالل ويذحب يف بين مالل، وعندو احلق جيي يKÇع يف اPار البيضاء، ويKÇع 
تبدلت  ا�يل) la loi(هاذ التنقالت وهاذ ... يف الر�ط ٕاىل اكن عندو

xالت ٔ�نه اك�ن اس�(رات ا�يل حتر�ت، واك�ن واÉد العدد د§ل املشاريع، 
  .اليوم، ٕاذن البداية د§ل احلرية يف هاذ امليدان 5وال  4

ٕاذن، هذا سلس] Xد Öمة، مايش بوÉد� يف وزارة الفالÉة، وزارة 
وزارة اPاxلية  ،)c’est un acteur important(الصناSة والتêارة 

ٔ�كرث من Öم، ومعل جامعي ا�يل الزم ٔ�نه املصانع د§ل التمثني، احYا  فاSل
 :valorisation(مصنع، ا�يل د§ل التمثني،  300وال  200راه وصلنا ليش 

les frigos ou les dattes ( وال زيت الزيتون وال هذا، ا�يل معلهتا
  .�ش يقدروا خيدموا) les coopératives(عطاهتا لــ اوزارة الفالÉة و 

هذا هو الهدف د§لنا اWٓن �ش حناولو ٔ�نه هاذ العرض د§ل الفالÉة 
ولكن هذا راه جمهود �بري وا�يل خصو الوقت، .. ا�يل Xاي �ش امسيتو

ولكن ليكن الفالح مNيقن بoٔنه احلكومة واPو© راه هاذ اليش راه يف �لها، 
  .�ش توا�بو �ش ينجح يف املس=تق�لوراه ¾ادية xدامة فKه 

        ::::الس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسة
  . شكرا �لس=يد الوز�ر

.. اللكمة ÉWٔد السادة املس�شار�ن من فريق اWٔصا© واملعارصة �لتعقKب
اللكمة ÉWٔد السادة املس�شار�ن من فريق الت�الف �شرتايك، ٕاذا اكن 

  . هناã رضورة
  .لتفض.. �ٓه ابغيت هترض،  س�اب يل قلت يل ما

        ::::الس=يد املس�شار حلبHب بنطالبالس=يد املس�شار حلبHب بنطالبالس=يد املس�شار حلبHب بنطالبالس=يد املس�شار حلبHب بنطالب
  . شكرا، الس=يد الوز�ر، Sىل اجلواب د§لمك

¾ري ف< خيص �زدواج الرضييب، الس=يد الوز�ر، القطاع الفالح راه مت 
الترضيب د§لو العام الفايت يف ٕاطار العدا© الرضيKÇة، هذيك الرضيبة د§ل 

طاSات اWٔخرى ما ولوج املنتوXات الفالحKة لٔ¼سواق، راه ت½شوفو الق
اكي½ش يش واÉد تي»لص يش رضيبة، ا�يل تيصاوب يش مواطر راه 

اSالش . تيKÇعهم، وا�يل تيصاوب يش تلفزييو�ت تيKÇعهم، ما تي»لصش
وقت ما  %6الفالح ابغى خيلص؟ احYا تن»لصو الرضيبة، اSالش تن»لصو 

  .دxلنا �لسوق، هذي النقطة اWٔوىل
س=يد الوز�ر، �Wٔقطاب الفالحKة، النقطة الثانية ف< يتعلق، ال 

وخصوصا ا�يل هام متت اPراسة د§هلم، اكلقطب الفال� د§ل 0ة 
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احلوز، راه ت½Nظرو �كون �نطالقة د§هلم، Wٔنه اك�ن - ¹Óس=يفت- مرا�ش
0ات ا�يل يه �مNياز فالحKة، وت�Hقى هاذ املشلك د§ل اWٔقطاب، راه 

  .ملشالكميكن حيل لنا واÉد اجلزء �بري د§ل ا
  .شكرا الس=يد الوز�ر

        ::::الس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسة
  . شكرا �لس=يد املس�شار

اWٔس=تاذ Sداب . اللكمة �لمعقب الثاين من فريق الت�الف �شرتايك
  .از¾اري، تفضل

        ::::املس�شار الس=يد محمد Sداباملس�شار الس=يد محمد Sداباملس�شار الس=يد محمد Sداباملس�شار الس=يد محمد Sداب
  .شكرا الس=يد الرئHس

ٔ�وال، ¹شكر الس=يد الوز�ر Sىل التوضي�ات د§لمك حول هذا املوضوع، 
Éددتو فKه املسؤولية، وهذي مسoٔ© مYطقKة، Wٔنه ما ميك½ش لكيش وا�يل 

. حنملوه �لحكومة ٔ�و ال �لوز�ر ا�يل تنعرفو اجلدية د§ã، الس=يد الوز�ر
واملسؤولية د§لمك كذã ما كتعفKمكش ٔ�نه البد من العقاب د§ل الناس ا�يل 

�كون ما تي�رتموش اجلودة، �Wٔخص املواد ا�يل كتصدر �ل»ارج، فالبد 
املتابعة �ش الناس تبدا حترتم، حترتم اجلودة، وxاص �كون واÉد إالطار 

  ...د§ل املراق�ة د§ل اجلودة �ل½س=بة �لصادرات د§لنا �ل½س=بة لهاذ
وفعال، اWٔسواق ا�يل اهرضتو Sلهيا، ال اليا�ن وال الشYHوة وال ٕافريقKا، 

 S مة �ل½س=بة �لمرشوع ا�يل ان� سهرتوÖ ليه، وا�يل الفضل يه ٔ�سواق
د§ل احلمكة د§ل صاحب اجلال© وال كذã د§ل املس�مثر�ن املغاربة، وال 
د§ل مجيع الفاSلني يف القطاع د§ل الفالÉة، ا�يل وصلوا لهاذ املس=توى 

æ الء ا�يل هام.. امحلدxPولكن حماربة هاذ ا...  
  .شكرا الس=يد الرئHس

        ::::الس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسة
  . ار، شكرا لمكشكرا الس=يد املس�ش

اللكمة �لس=يد الوز�ر �لرد يف بعض الثواين، رمبا ما ابقاش لمك الوقت، 
  .تفضل الس=يد الوز�ر

        ::::الس=يد وز�ر الفالÉة والصيد البحريالس=يد وز�ر الفالÉة والصيد البحريالس=يد وز�ر الفالÉة والصيد البحريالس=يد وز�ر الفالÉة والصيد البحري
ال حمل لها من إالعراب  %6ٔ�� مNفق مع الس=يد املس�شار بoٔنه ذيك 

 ا�يل �يكون) le carreau(يف املس=تق�ل، Wٔنه خص �كون الكراء د§ل 
فKه البيع، هاذ اليش ا�يل اك�ن يف ٔ�ورو�، وهاذ اليش خصنا نطبقوه، 

، زعام ¾ادي يلقاو )les communes(وهذاك الكرا راه ¾ادي �رجع لـ 
، وجيي )la taxe(ولكن �ش ختلص واÉد  ،)les recettes(حىت هام 

مايش شفاف، ) le système( واÉد ينقص من اÏمثن �ش ما، هذاك
  .يف املس=تق�ليعين خصو ي��دل 

  

        ::::الس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسة
  . شكرا ã الس=يد الوز�ر، شكرا لمك

، واللكمة "Halieutis"ون½Nقل ٕاىل السؤال املوايل حول ٕاسرتاتيجية 
ÉWٔد السادة ٔ�عضاء الفريق �س=تقاليل �لوÉدة والتعادلية، تفضل الس=يد 

  .املس�شار لÇسط السؤال

        ::::املس�شار الس=يد محمد العراملس�شار الس=يد محمد العراملس�شار الس=يد محمد العراملس�شار الس=يد محمد العريبيبيبيب بورا بورا بورا بوراسسسس
  .س=يد الرئHسشكرا ال 

  .fسم هللا الرمحن الرحمي
  الس=يد الوز�ر،

ٔ�قدمت الوزارة xالل امخلس س=نوات املاضية Sىل تطبيق ٕاسرتاتيجية 
، Òا ¹سائلمك، الس=يد الوز�ر، عن حصي] هذه "Halieutis"خمطط 
  .التجربة

  .وشكرا

        ::::الس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسة
 . شكرا �لس=يد املس�شار

  .واباللكمة �لس=يد الوز�ر يف ٕاطار اجل

        ::::الس=يد وز�ر الفالÉة والصيد البحريالس=يد وز�ر الفالÉة والصيد البحريالس=يد وز�ر الفالÉة والصيد البحريالس=يد وز�ر الفالÉة والصيد البحري
Halieutis ٔنه س=نةoات  2013، نقدر نقول بXالصادرات من املنتو

مليار د§ل اPرمه، يعين  15,7ٔ�لف طن، بقمية تعادل  535البحرية يه 
  .رمق قKايس يف التصد�ر ¾ري مس=بوق

تقريبا  2014عرفت الصادرات xالل ال�سع ٔ�شهر اWٔوىل من س=نة 
�ل½س=بة �لقمية  %4مليار، �رتفاع د§ل  11,3ٔ�لف طن بقمية  400حوايل 

ا�يل اكنت س=نة قKاس=ية، وعرفت كذã صناSة الصيد  2013د§ل س=نة 
البحري xالل امخلس الس=نوات من انطالق هاذ اFطط ارتفاSا ب½س=بة 

ٔ�لف طن،  778ٔ�لف طن لــ  700من مكية املعاجلة، ا�يل دازت من  12%
واÉد اPينامKة ا�يل يه ٕاجيابية ا�يل موجودة يف الصيد وهاذ اليش �يبني 

  .البحري

        ::::الس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسة
 . شكرا �لس=يد الوز�ر

  .الس=يد املس�شار، اWٔس=تاذ بوراس، تفضل لمك اللكمة

        ::::املس�شار الس=يد محمد العراملس�شار الس=يد محمد العراملس�شار الس=يد محمد العراملس�شار الس=يد محمد العريبيبيبيب بورا بورا بورا بوراسسسس
  .شكرا الس=يد الوز�ر

مجليع بطبيعة احلال، الس=يد الوز�ر، الوقت ما ¾Hسمح ليناش نتطرقو 
فعال ان� .. املواضيع، ولهذا ٔ�� ديت ¾ري يف واÉد �خNصار ف< خيص هاذ

اعطيتو ٔ�رقام، وهذي ٔ�رقام رمبا �كون حصي�ة، رمبا �كون مغلوطة، ولكن 
ما ميكYاش ندxلو يف التفاصيل Wٔن الوقت ما ¾Hسمح ليناش، وهاذ اليش 
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§ل املزيانية القطاعية ¾ادي خنليوه، ٕان شاء هللا، �لمناس=بة د§ل املناقشة د
  ... ا�يل ميكن نتعمقو يف هاذ

¾ري احYا فعال ك½شكرو احلكومة Sىل هاذ اGهودات ا�يل قامت هبا يف 
هاذ اGال، ولكن هاذ اFطط �ش حيقق اWٔهداف، الس=يد الوز�ر، ا�يل 
ت½شoٔ من X�ٔلها، وميكن لو جياوب Sىل �نتظارات د§ل املهنيني ا�يل Sلقوا 

 ٓ مال �بري، وان� Sارفني هاذ اليش هذا، الس=يد الوز�ر، البد ٔ�ن تxٔoذ Sليه �
احلكومة والوزارة الوصية بعني �عتبار بعض مطالب املهنيني اليت خنترصها 

  : يف ما ييل
. واWٔوىل مهنم، راه س=بقوين إالخوان وتطرقوا لها، ويه الرثوة السمكKة

دة ما بني هتيئة املصايد كتعرفوا، الس=يد الوز�ر، ٔ�ن العالقة يه Xد وطي
واحملافظة Sىل الرثوات السمكKة، ف�ا رمبا اÏهتيئة احبال ا�يل قلت سابقا يف 
اجلواب د§لمك Sىل الزمKل د§يل ٔ�هنا يف طور إالجناز يف واÉد العدد د§ل 
املصايد، ولكن هناك مصايد ا�يل، الس=يد الوز�ر، كنطلبو مYمك xÓذوا 

ناطق، Wٔن هناك خصوصيات �لمناطق، بعني �عتبار خصوصيات امل 
وخصوصا يف السمك السطحي ا�يل اليوم هو افهمتHين ا�يل رمبا �يتداول 

 . داxل املد�رية �ش خيرج حلزي الوجود
ولهذا، كنطلبو مYمك، الس=يد الوز�ر، اxWٔذ �العتبار هاذ اخلصوصية 

  .د§ل لك مYطقة Sىل Éدة
، الس=يد الوز�ر، وهذي راه مث هناك نقطة 5نية ٔ�خرى تقلق املهنيني

كتعرفوها، واعيYHا ما حناولو نتوصلو لواÉد إالعفاء د§لها، ويه معض] 
الرضيبة Sىل القمية املضافة، هذا مشلك، الس=يد الوز�ر، رامك كتعرفوا ٔ�نه 

  . �يكون واÉد العائق �بري �ل½س=بة �لقطاع د§ل الصيد البحري والتمنية د§لو
Sاود  ، رامك تتعرفوا)VMS(القضية د§ل �ر، زد Sىل ذã، الس=يد الوز

حىت يه �لكفة Sاود زائدة، افهمتHين، ا�يل Xات مؤخرا �لقطاع د§ل الصيد 
التلكفة د§ل الصيد اليوم رامك كتعرفوها، الغازوال، ٕاىل �ٓخره، ٕاىل . البحري

  . �ٓخره
هناك نقطة، الس=يد الرئHس، نقطة x�ٔرية، ويه ٔ�ن القضية د§ل 

س=يد الوز�ر، القضية د§ل املزارب لصيد التونة، هذا امNياز املزارب،  ال 
ا�يل كتعطيه الوزارة، فاحYا كنطلبو �ش هاذ �مNياز يويل وÉدات د§ل 

  .الصيد
  .وشكرا

        ::::الس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسة
 .شكرا الس=يد املس�شار

ؤ�عطي اللكمة �لس=يد وز�ر الفالÉة يف ٕاطار الرد عن تعقKب الس=يد 
  .املس�شار

        ::::ر الفالÉة والصيد البحرير الفالÉة والصيد البحرير الفالÉة والصيد البحرير الفالÉة والصيد البحريالس=يد وز�الس=يد وز�الس=يد وز�الس=يد وز�
  .شكرا الس=يد الرئHس احملرتم

  الس=يدة والسادة الوزراء،
  الس=يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

ا�يل اعطيت ) les chiffres(فقط املعلومات ا�يل كنعطيوها، هذاك 
  .، زعام الشك فهيا)l’office des changes(راه د§ل 

 ٔoٔ�نه خصك تعرف ب ،æ نه ميل بدا 5نيا، امحلد"Halieutis " اكن
السمك ا�يل هو عندو خمطط د§ل صيد ) les pêcheries(د§ل  5%

د§ل اÏهتيئة، ا�يل هو اكن يف واÉد املنطقة معينة، اWٓن يف �ٓخر الس=نة، ٕان 
ٔ�مام ) l’engagement(، واحYا اxذينا %85شاء هللا، ¾ادي نوصلو لــ 

 2020بoٔنه  "Y"Halieutisا صاحب اجلال© يف ٔ�اكد�ر اÏهنار ا�يل قدم 
  .%80¾ادي نوصلو لــ 

ٕاذن، امحلد æ، ٕان شاء هللا، يف هاذ الس=نة Wٔنه اك�ن االتفاقات اWٓن، 
هاذ اليش ا�يل اصعيب فKه لكو مايش هو التطبيق د§لو، ا�يل اصعيب هو 

 les(د§ل  %85االتفاق مع املهنيني، ا�يل وصلنا لالتفاق مع املهنيني يف 
pêcheries(،  كون مطبقة، ويف�ٕان شاء هللا ق�ل �ٓخر الس=نة ¾ادي 

، وهذا هو احلفاظ Sىل %95¾ادي نوصلو لــ  �2015ٓخر الس=نة د§ل 
 .الرثوة

فإالشاكلية راه درس=ناها مع  ،)5TVA(إالشاكلية د§ل ف< خيص 
إالخوان، واكن لقاء مع الس=يد رئHس احلكومة ا�يل تفهم املشالك ا�يل واقعة 

ا�يل كتكون عند اPو©، ) les contraintes(فوا كذã �لقطاع، كتعر 
  . ولكن åمتناو Sىل هللا ٔ�نه �كون يش Éل ا�يل هو ٕاجيايب �لقطاع بصفة Sامة

هذاك اليش ا�يل خصو يت»لص خصو  ،)les VMS(ف< خيص 
راه مايش رضيبة Sىل الصيادة، راه هو ) VMS(يت»لص، وهذاك 

�يدxلوش �س �ٓخر�ن يصيدوا  ما) Grace à la VMS(يحمهيم، Wٔنه � 
  .يف هاذيك املنطقة، و�يبقاو حيميو هلم الصيد البحري د§هلم

        ::::الس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسة
  . شكرا �لس=يد الوز�ر

ون½Nقل ٕاىل �ٓخر سؤال يف قطاع الفالÉة والصيد البحري، وهو حول 
املومس الفال� اجلديد، واللكمة ÉWٔد السادة ٔ�عضاء الفريق احلريك لÇسط 

   .السؤال
  .قوضاض، تفضل�ٔ اللكمة لٔ¼س=تاذ 

        ::::قوضاضقوضاضقوضاضقوضاض�ٔ �ٔ �ٔ �ٔ املس�شار الس=يد عبد القادر املس�شار الس=يد عبد القادر املس�شار الس=يد عبد القادر املس�شار الس=يد عبد القادر 
  .شكرا الس=يد الرئHس

  الس=يدة والسادة الوزراء،
  الس=يدة والسادة املس�شارون،

  الس=يد الوز�ر احملرتم، 
السؤال د§لنا اكن يف احلقKقة ابديناه �جلفاف، ولكن، امحلد æ، ابدات 

                                                 
5 Taxe sur la Valeur Ajoutée  
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لسؤال د§يل وهو �ٓش وXدتو لنا لالنطالقة fشاHر اخلري ت��ان، وÒا ٔ�� ا
  د§ل املومس الفال�؟ 

  . شكرا. وخنيل ذاك اليش �لتعقKب

        ::::الس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسة
  . شكرا �لس=يد املس�شار

  .اللكمة لمك، الس=يد الوز�ر، يف ٕاطار اجلواب

        ::::الس=يد وز�ر الفالÉة والصيد البحريالس=يد وز�ر الفالÉة والصيد البحريالس=يد وز�ر الفالÉة والصيد البحريالس=يد وز�ر الفالÉة والصيد البحري
  الس=يد الرئHس احملرتم،

  رتمون،الس=يدة والسادة الوزراء احمل
  الس=يدة والسادة املس�شارون،

�  : �ٓش كنوXدو، بعêا©، يف املومس الفال

 ٔ�لف قYطار من البذور املعمتدة؛  900مليون و -

املليون  2هكNار �لتكUيف �ش نوصلو لــ  70ختصيص مساÉة د§ل  -
 بذور املعمتدة يف الس=نة املق�]؛د§ل ال  500و

در ا�يل ¾ادي يدوزوا من الرفع من اPمع د§ل البذور د§ل الشمن -
 د§ل اPرمه؛  800لـ  700

ٔ�لف طن د§ل اÏمتويل د§ل السوق �لمكية الالزمة من  300مليون و -
 اWٔمسدة؛ 

ٔ�لف هكNار هاذ  800مواص] الرب�مج د§ل التoٔمني، ابغينا نوصلو لــ  -
 ؛2014ٔ�لف الس=نة د§ل  730الس=نة، ٕان شاء هللا، بعدما وصلنا لــ 

¾ادي  �2015مج د§ل �قNصاد الوطين د§ل املاء، مواص] الرب -
ٔ�لف هكNار ا�يل يه مربجمة يف  550ٔ�لف هكNار �ل½س=بة لـ  460نوصلو لــ 

 ؛ 2020ٕاطار خمطط املغرب اWٔخرض يف 

وكذã اPمع د§ل الصندوق د§ل متويل الفالÉة ا�يل ¾ادي توصل  -
ح، اWٓن راه مليون، هذي ا�يل ¾ادي متيش �لفال 700مليار و 2لــ 

  .كHس=تفدوا س=نو§ من هاذ إالSا�تٔ�لف فالح ا�يل  50كنوصلو حىت لــ 
هاذو بعض إالجراءات، و�قني ٕاجراءات ا�يل يه طوي] ا�يل ما 

  .¾اد ش �كون عندي الوقت �ش نقدÖا لكها، الس=يد الرئHس

        ::::الس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسة
  .شكرا �لس=يد الوز�ر

  .عقKبالس=يد املس�شار، تفضل يف ٕاطار الت 

        ::::قوضاضقوضاضقوضاضقوضاض�ٔ �ٔ �ٔ �ٔ املس�شار الس=يد عبد القادر املس�شار الس=يد عبد القادر املس�شار الس=يد عبد القادر املس�شار الس=يد عبد القادر 
  .شكرا الس=يد الرئHس

  الس=يد الوز�ر،
احYا، الس=يد الوز�ر، يف احلقKقة مازال انت وز�ر Sىل هاذ الفالÉة 
احYا مطمئنني لها، اWٔسايس هو نطلبو ريب الكرمي �رمحنا �لش=تا، Wٔنه يف 

ما عندها امYني احلقKقة ٔ�ي ÉاXة ميكن لنا نطلبوها �لحكومة ٕاال الش=تا، 
ولكن .. جتيهبا، الش=تا تيعطهيا موال� الكرمي، هو يف احلقKقة اWٔساس د§ل

ٔ�� طبعا النقاش يف هاذ املواضيع رمبا غنفNحوها معك xالل املناقشة د§ل 
القانون املايل يف ا�لجنة د§ل الفالÉة، ٕان شاء هللا، ا�يل راه قريب Sىل 

ة Sىل هذا، ونثري واÉد جوج د§ل اWٔبواب، ولكن ٔ�� ابغيت خنرج شوي
  .النقط

ابغيت، الس=يد الوز�ر، ت�Hان يل بoٔنه خمطط املغرب اWٔخرض، حصيح 
متشYHا �ٕالنتاج fشلك رسيع، وصلنا ملس=تو§ت Xد Öمة، ولكن �يبان يل 
ميل كمنش=يو �لمراكز د§ل �س�(ر الفال�، دا� الناس ا�يل خرجوا 

ناس ا�يل كتوصل �لتقاSد كتخرج، واملراكز �ملغادرة الطوعية خرجوا، وال 
  .راه كتخوى، هذي واÉد

5نيا، �ل½س=بة �لوسائل د§ل التنقل، واÉد اليش ما ميك½ش، رمبا ميل 
¾ادي جنلسو يف ا�لجنة ¹رشحو هاذ اليش �لتفصيل، و¾ادي نعاود ã يش 

 30.000حواجي رمبا Ðس=تغرب ا�يل كتوقع، Wٔنه اك�ن مYاطق سقوية فهيا 
Nا من �را �لرتاكتورات د§لنا د§ل هكYار وعندها س=يارات كنجرومه اح

الفالÉة، راه وÉدة xارسة، راه مرمKة، والناس �ش ¾ادي ختدم؟ راه هاذ 
  .اليش ما تHشجعشاي يف احلقKقة

هذا اWٔسايس يف املوضوع لكو، وهو �يخصنا نعطيو لهاذ الناس �ش 
ة الصحية، حصيح هاذ املكNب خيدموا، ٕاىل امشHيت �لمكNب الوطين �لسالم

Öم Xدا، وحىت الناس ا�يل Sىل راسو راه تي»دموا مز§ن، نقولها برصاÉة، 
سواء املد�ر العام ٔ�و سواء املد�ر اجلهوي ٔ�و سواء ا�يل حتت مYو، اخلدمة 
د§هلم يف املس=توى، ولكن �ش خيدموا هاذ الناس؟ تيخصنا نوفرو هلم 

حىت اخلدمة د§هلم ما ت��ا¹شاي، ما الوسائل، ٕاىل ما وفر� هلمشاي، 
  .¾اد ش يوصلوا لنا ذاك اليش ا�يل ابغيناه، وهذا ٔ�سايس

  .شكرا

        ::::الس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسة
  . شكرا �لس=يد املس�شار

  .اللكمة �لس=يد الوز�ر يف ٕاطار الرد Sىل التعقKب

        ::::الس=يد وز�ر الفالÉة والصيد البحريالس=يد وز�ر الفالÉة والصيد البحريالس=يد وز�ر الفالÉة والصيد البحريالس=يد وز�ر الفالÉة والصيد البحري
ما كتقدش Wٔنه فقط �ل½س=بة لٕالماكنيات، هو إالماكنيات دميا 

)territoire ( ،اود 5ين اك�ن اشوية د§ل �بريS ولكن
)l’optimisation( ة، هذا ما يشÉوالناس خصها ختدم �لك رصا ،

مشلك حكويم، Wٔنه لك مرة لكام اكن عند� يش غرض وعند� يش 
مشلك يف الوزارة د§ل الفالÉة، وكمنش=يو عند اليس عبد إالº ا�ن كريان، 
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، يف احلقKقة كتكون �س=تêابة، قطاع الفالÉة عندو ماكنتو رئHس احلكومة
وعندو هذا، وكنعرفو اWٔمهية، واحYا ¾ادي åمكلو، ٕاىل خص ٕاماكنيات راه 

  . ¾ادي نتعاونو معهم، ٕان شاء هللا، يف املس=تق�ل
ولكن �لك رصاÉة ا�يل ابغيت نقول ã ٔ�نه مجيع إالماكنيات �ش 

موجود�ن، وذاك اليش ) les intrants(�كون س=نة فالحKة جKدة د§ل 
ٔ�لف هكNار،  560ٔ�لف، وال مليون و 550والفالÉة راه حرثوا مليون و

د§ل الناس مز§ن، ) le moral(�ل½س=بة �لس=نة املاضية،  11%
ٕان شاء هللا، åمتىن Sىل هللا كام قلت xري، الش=تا، . وإالماكنيات اكينة

و�كون س=نة طيبة نتاج الش=تا، ٕان شاء هللا، يف املس=تق�ل �ش �كون االٕ 
  .ا�يل �ي�س=ناوها املغاربة، ٕان شاء هللا

        ::::الس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسة
  .شكرا �لس=يد وز�ر الفالÉة Sىل مسامهته يف هذه اجللسة

ون½Nقل ٕاىل القطاع املوايل fسؤال فريد موXه ٕاىل الس=يد وز�ر التجهزي 
مة والنقل وا�لوHXس�Kك، وهو حول مراق�ة ÐشKHد الطرق العمومKة، واللك

ÉWٔد السادة ٔ�عضاء الفريق �شرتايك، تفضل اWٔس=تاذ اللكمة ã لÇسط 
  .السؤال

        ::::املس�شار الس=يد بنجيد اWٔمنياملس�شار الس=يد بنجيد اWٔمنياملس�شار الس=يد بنجيد اWٔمنياملس�شار الس=يد بنجيد اWٔمني
  الس=يد الرئHس، 

ٕاىل امسحت الرتتHب د§ل اWٔس=ئ]، نظرا ٔ�ن الس=يدة الوز�رة Éارضة 
  .هنا

        ::::الس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسة
  .م�ارشة س=ن½Nقل ٕاىل السؤال، تفضل الس=يد املس�شار

        ::::شار الس=يد اشار الس=يد اشار الس=يد اشار الس=يد اFFFFتار صوابتار صوابتار صوابتار صواباملس� املس� املس� املس� 
  الس=يد الرئHس،

  الس=يدة والسادة الوزراء،
  السادة املس�شارون،

  الس=يد الوز�ر احملرتم، 
تلعب الطرق جبميع ٔ�صنافها دورا حKو§ يف التمنية �قNصادية 
و�ج�عية لبالد�، ويه التجهزيات اليت ال غىن عهنا من X�ٔل فك العز© 

ن مبجرد سقوط اWٔمطار ٔ�و ظهور بعض عن املناطق القروية، ٕاال �ٔ 
الفKضا�ت تتعرض ت3 الطرق �لتلف، مما يؤدي ٕاىل ازد§د حوادث السري 

و�لتايل، فٕاننا ¹سائلمك، الس=يد . وما ي½Nج عهنا من عواقب ال حرص لها
الوز�ر، عن مدى تطبيقمك �لمراق�ة الصارمة ملواصفات بناء الطرق 

يت تقوم هبا وزار�مك ٕا�ن ÐشKHد الطرق وتعبيدها، وما يه طرق املراق�ة ال
  العمومKة؟
 .شكرا

        ::::الس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسة
  . شكرا �لس=يد املس�شار

اللكمة �لس=يد وز�ر التجهزي والنقل وا�لوHXس�Kك، تفضلوا الس=يد 
  .الوز�ر

        ::::الس=يد عز�ز ر�ح، وز�ر التجهزي والنقل وا�لوHXس�Kكالس=يد عز�ز ر�ح، وز�ر التجهزي والنقل وا�لوHXس�Kكالس=يد عز�ز ر�ح، وز�ر التجهزي والنقل وا�لوHXس�Kكالس=يد عز�ز ر�ح، وز�ر التجهزي والنقل وا�لوHXس�Kك
  الس=يد الرئHس، 

ذا السؤال، وق�Q امسحوا يل، الس=يد ك½شكر الفريق احملرتم Sىل طرح ه
الرئHس، ؤ�� يف املكNب مسعت ٕاشارات حول موضوع يتعلق بoٓخر، ؤ�� 
مس=تعد يف ٕاطار الرصاÉة والشêاSة Wٔن ٕاىل عندو يش واÉد يش سؤال 

  . يطرحو م�ارشة Sىل وز�ر التجهزي، ٔ�� Xاهز �ش جناوب Sليه
يف مؤسسة Ðرشيعية ال ٔ�� غنêاوب Sىل هاذ اليش، Wٔنه ¾ري معقول 

ٔ�ن يذ�ر وز�ر ؤ�ن ينعت، ؤ�� ٔ�حتدى كام ٔ�حتدى امجليع �ش نت�دثو Sىل 
  .�يفKة مقاربة مجيع امللفات

ف< يتعلق هبذا امللف ا�يل ك½شكر الفريق احملرتم Sىل هذا السؤال، ان� 
كتعرفوا بoٔن الطرق ختضع ملنطق يف البناء د§لها، هاذ املنطق اك�ن ثالثة 

س=تو§ت �لمراق�ة ميل كتكون تد�ر واÉد الطريق، املراق�ة اPاxلية د§ل امل 
، Sاد املراق�ة اخلارجKة، )deux laboratoires(د§ل الرشاكت، �يكون 

مث ٔ�ضف ٕاىل ذã بoٔنه احYا ملزمني �لقانون ند�رو اف�Nاص د§ل لك 
مليون د§ل اPرمه، ٔ�كرث من ذã ٔ�نه مطلوب اWٓن  5مرشوع ٔ�كرث من 

يع املشاريع ا�يل تدارت سابقا، كند�رو لها العملية د§ل �ف�Nاص، من مج 
ولكن امشYHا ٔ�كرث من ذã �ش ميكن لنا ند�رو اجلودة د§ل الطرق، وفعال 
اك�ن شاك§ت كتوصلنا، وميكن يل نتذا�ر Sلهيا، هو ٔ�ننا امشYHا �لمركز 

 يف �ش ميكن يعاو� ، طور�ه)CNER6(الطرقKة الوطين د§ل اPراسات 
  .دراسة احلا© د§ل الطرق

اFتربات اWٓن S�ٔد� البناء د§لها واملنظومة د§لها ودر� النظام د§ل 
التكKيف والتصنيف وS�ٔلنا Sليه يف هذه الس=نة، هاذ اWٔس=بوع املق�ل 
غنعلنو Sىل النظام اجلديد د§ل �كKيف وتصنيف الرشاكت، �ش فعال 

إالماكنيات د§لها قلي]، فٕاىل ٔ�جنز� حنرصو Sىل هذه اجلودة، Wٔن بالد� 
  .يش ÉاXة Sىل اWٔقل ند�روها بقواSدها

لكن لك الشاك§ت ا�يل كتجيين من عند السادة املنتخبني كند�رو لها 
جلنة وåراقهبا، وميكن يل نقول ليمك واÉد العدد د§ل الرشاكت ا�يل ما اكن 

بدٔ�� اWٓن كنفسخو  �يتذا�ر معها حىت يش واÉد، واكنت تعتقد بoٔهنا محمية،
معها العقد وåرتب Sلهيا العقو�ت، Wٔهنا ما الزتم�ش مبا اك�ن يف دفرت 

  .التحمالت

        ::::الس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسة
  . شكرا �لس=يد الوز�ر

                                                 
6 Centre National des Etudes et des Recherches Routières  
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  .اللكمة �لس=يد رئHس الفريق �لتعقKب

        ::::املس�شار الس=يد محمد Sلمياملس�شار الس=يد محمد Sلمياملس�شار الس=يد محمد Sلمياملس�شار الس=يد محمد Sلمي
  .شكرا �لس=يد الرئHس

  السادة الوزراء،
  الس=يد الوز�ر، 
Sىل هذا اجلواب، وبرصاÉة نلمس بoٔن هناك مراق�ة Xدية، ٔ�� ٔ�شكرمك 

حنن لس=نا SدمKني، ولكن ٔ�حKا� تغيب املراق�ة الق�لية يف بعض املشاريع، ٔ�� 
ال ٔ�حتدث عن الطريق الس=يار، اك�ن مراق�ة، ولكن املشاريع اليت تنجز Sىل 

  .مس=توى بعض اجلهات تنقصها، الس=يد الوز�ر احملرتم، مراق�ة ق�لية
ا، الس=يد الوز�ر، اك�ن هناك مشلك د§ل الضعف د§ل عنرص 5ني

، ملا تنقصها )الزفت(الصيانة، Wٔن الطرق املعبدة، سواء اكنت �لتوفYة ٔ�و بـ 
الصيانة، كنقول لمك من هذا املنرب بoٔن ما اكي½ش واÉد الت½س=يق داxل 

ة احلكومة، مUال يف امجلاSات القروية ممكن ٔ�ن تلزم عن طريق سلطة الوصاي
�ش تد�ر واÉد البند قصد مراق�ة ¾ري الطرق املعبدة اليت تقع داxل داHرة 

مليون د§ل اPرمه  5نفوذها، راه اك�ن �زاف د§ل املاليني �ميش=يو، مUال 
وجند جامSات قروية تربجمها يف ٔ�ش=ياء Óفهة، ٔ�� ما كنقولش لكيش، ولكن 

  .ةهناك بعض اجلهات ا�يل امجلاSات القروية Ðيسء الربجم
ن ت½سقوا اGهود مع وزارة ٕاذن، يف ٕاطار احلاكمة اجليدة �ٕالماكن �ٔ 

كتفاليدي املزيانيات ٔ�و السادة  اPاxلية Wٔن يه ا�يل كتصادق، يه ا�يل
العامل �ش خيصصوا واÉد القسط من املزيانية �ل½س=بة �لجامSات ا�يل 

حنتفظ  �يحققوا واÉد الفائض قصد الصيانة، Wٔن بدون صيانة ال ميكن ٔ�ن
بطرق جKدة، �هيمك Sىل ٔ�نه يف السابق، يف الس=بعينات، اكنت الوزارة 
د§ل التجهزي واWٔشغال العمومKة عندها مراكز تقYية تعىن �لصيانة، هاذ 

  .املراكز انعدمت، احYا ابغينا �رجع
و5نيا، الس=يد الوز�ر، ما يثري� ٔ�نه ٔ�حKا� كت»ذوا قرارات ٕادارية جريئة 

ناديب نظرا لالخNالالت، ولكن ما كتخرجوهاش �لرٔ�ي يف حق بعض امل 
العام، احYا ابغينا نعرفو ٕاىل اكن فعال اك�ن يش ÉاXة احYا معمك ملعاق�ة هاذ 
الرشاكت، ولكن ٔ�حKا� تت»ذون يف مصت ذاك القرار إالداري جتاه مYدوب 

وز�ر التجهزي احرمYا من هاذ  ر�حمعني، الساكنة كتقول ¾ري اليس 
ن ٔ�ن توحضوا اخللفKات، احYا ابغينا ٔ�يضا �متلكوا الشêاSة �ش املرشوع دو 

ميل تلغيو يش صفقة ٔ�و ما تصادقوش Sىل ذيك اWٔمثنة تقولوا �لرٔ�ي العام 
  .اSالش

  .شكرا الس=يد الوز�ر

        ::::الس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسة
  . شكرا �لس=يد املس�شار

 .اللكمة �لس=يد الوز�ر �لرد عن تعقKب الس=يد املس�شار، تفضلوا
  

        ::::وز�ر التجهزي والنقل وا�لوHXس�Kكوز�ر التجهزي والنقل وا�لوHXس�Kكوز�ر التجهزي والنقل وا�لوHXس�Kكوز�ر التجهزي والنقل وا�لوHXس�Kك    الس=يدالس=يدالس=يدالس=يد
  الس=يد املس�شار، 

Sىل النقطة اxWٔرية، Sىل ٔ�ية Éال هذا مهنج واxذاه هاذ احلكومة ٔ�ن 
تعمل بoٔقل جضيج، وWٔنه ميكن يل نقول ã واÉد العدد د§ل القرارات 
اختذت يف حق املسؤولني ويف حق تقYيني وÖندسني، مايش اكثار، 

د§لنا الغالبية رمغ ٔ�هنا صامNة لكهنا �غية املعقول،  حنمدو هللا بoٔن البالد
.. يه ا�يل خصها -مع اWٔسف الشديد  -ولكن اكينة واÉد الفsة قلي] 

وموجودة يف اكفة اGاالت، راك Sارف اGاالت لكها فهيا موجودة، فاحYا 
xذينا القرارات يف حقها، اxذينا قرارات يف حق رشاكت بعيهنا، ولكن ما 

ش هاذ اليش نربحو به، Wٔنه غي�سمى ٔ�يضا تصفKة حسا�ت بني كنبغيو 
تيارات، ٕاىل ¾ري ذã، فكYاxذوها يف ٕاطار املؤسسات، مث واÉد العدد 
د§ل امللفات عند اGلس اSWٔىل �لحسا�ت، ملفات عند املف�ش=ية العامة 
تتعلق بواÉد العدد د§ل �خNالالت، وميكن يل نقول لمك اك�ن واÉد العدد 

ل الرشاكت ا�يل اكنت كتعترب راسها فراعنة، ؤ�� كنتلكم هبذه الرصاÉة، د§
اليوم القانون �يتطبق Sىل امجليع، Sىل امجليع يطبق القانون، ونلزتم �لقانون 

  ...Sىل امجليع، فكYمتناو
ا�يل اWٓن نقول ã ا�يل اWٓن ) des laboratoires(اWٔمر اWٓخر اك�ن 

، ٔ�مام الرٔ�ي العام، ٕاىل امسحت )c’est fini(ق�ة نقول ã اPور د§هلم املرا
 اليوم ٕاىل) laboratoire(ا�يل موجود يف الشاكرة،  ) laboratoire(يل، 

  ...ما اك¹ش بقواSدو، ا�يل ما عندوش التقYيني واملهندسني، ما عندوش

        ::::الس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسة
  . شكرا الس=يد الوز�ر، شكرا Sىل مسامهتمك يف اجللسة

لسؤال املوايل وهو موXه ٕاىل وزارة الصناSة التقليدية ون½Nقل ٕاىل ا
و�قNصاد �ج�عي والتضامين، واللكمة ÉWٔد ٔ�عضاء الفريق �س=تقاليل 

  . �لوÉدة والتعادلية لÇسط السؤال

        ::::املس�شار الس=يد بنجيد اWٔمنياملس�شار الس=يد بنجيد اWٔمنياملس�شار الس=يد بنجيد اWٔمنياملس�شار الس=يد بنجيد اWٔمني
  .fسم هللا الرمحن الرحمي

  الس=يد الرئHس،
  الس=يدة الوز�رة،
  الس=يد الوز�ر،

  ملس�شار�ن،ٕاخواين ا
  الس=يدة الوز�رة،

ما مoٓل مجمع الصناSة التقليدية اÒي ٔ�صبح Pى ساكنة مدينة طنêة 
واملهمتني هبذا القطاع وزوار هذا اGمع اÒي ٔ�صبح يف xرب اكن؟ ومازال 
هذا اGمع Sالقا ٕاىل يومYا هذا، مبعىن ٔ�ن مخس س=نوات واGمع Sىل Éالته 

  . احلالية
 ؟ولية ٕاxالء مجيع الصناع والصانعاتٕاذن، هنا من يتحمل مسؤ 
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  . وكذã بعض التعاونيات الفاS] يف هذا اGال، وxاصة مراكز التكو�ن
ٕاذن، ¹سائلمك، الس=يدة الوز�رة، عن Óرخي بداية ÐشKHد هذا اGمع وعن 

  .مدة إالجناز
  .شكرا

        ::::الس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسة
  . شكرا �لس=يد املس�شار

  .ٕاطار اجلوابالس=يدة الوز�رة، لمك اللكمة يف 

الصناSة التقليدية و�قNصاد �ج�عي الصناSة التقليدية و�قNصاد �ج�عي الصناSة التقليدية و�قNصاد �ج�عي الصناSة التقليدية و�قNصاد �ج�عي     ةةةةالس=يدة فاطمة مروان، وز�ر الس=يدة فاطمة مروان، وز�ر الس=يدة فاطمة مروان، وز�ر الس=يدة فاطمة مروان، وز�ر 
        ::::والتضامينوالتضامينوالتضامينوالتضامين
  .   الس=يد املس�شار احملرتم Sىل هاذ السؤال شكرا

�يف ما ذ�رت، �لزتام د§ل الوزارة هو اكن الرتممي وإالصالح د§ل 
لبحث Sىل هاذ اGمع، ¾ري يه تداروا اPراسات والربجمة والتقد�رات وا

�ع�دات، ولكن تبني xالل اPراسات بoٔن هذه البنا§ت يه �ٓي] 
لهذا، انتقلنا من الرتممي وإالصالح ٕاىل مرشوع ٕاSادة البناء، Wٔن . �لسقوط

  . هاذ اGمع ¾ادي �كون وا0ة د§ل الصناSة التقليدية يف مدينة طنêة
 املالحظات ا�يل ٕاذن، تعاودوا التصاممي املعامرية، والوزارة Xاوبت Sىل

تطرحوا Sلهيا، وتعاودوا اPراسات التقYية، ومت توفري �ع�دات اليت 
مليون د§ل اPرمه،  8مليون درمه، والوزارة سامهت بــ  É13,3ددت يف 

ؤ�ودع امللف �لحصول Sىل رخصة الهدم والبناء، واكنت مراسالت مع 
شاء هللا، بoٔن ¾ادي إالدارات املعنية �لحصول Sىل رخصة، وت½متناو، ٕان 

نتوفرو هباذ الرخصة د§ل البناء �ش نبداو اWٔشغال، ٕان شاء هللا، يف 
  .القريب العاXل

        ::::الس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسة
  . شكرا �لس=يدة الوز�رة

  .اللكمة �لس=يد املس�شار يف ٕاطار التعقKب

        ::::املس�شار الس=يد بنجيد اWٔمنياملس�شار الس=يد بنجيد اWٔمنياملس�شار الس=يد بنجيد اWٔمنياملس�شار الس=يد بنجيد اWٔمني
  الس=يدة الوز�رة، 

�Òن هيمتون هبذا القطاع، وxاصة ¾ري، ٔ�وال، ك½شكروك لطمoٔنة لك ا
نعرف ٔ�ن املوقع د§ل مجمع الصناSة التقليدية بطنêة فهو موقع اسرتاتيجي 
وXد Öم، ٕاال ٔ�نه ابغينا �كون يف مس=توى تطلعات ساكنة طنêة، وxاصة 
طنêة تعترب 5ين قطب اقNصادي، ومتركزت فKه مجيع اWٔنواع د§ل الصناSة 

ف بoٔنه اكن Wٔول مرة يف ٕاطار الرتممي، وبعدما التقليدية، وحقKقة احYا نعرت 
هو تبني ومعلت اPراسات ٔ�نه ما ميك½يش ٔ�نه يرتمم Wٔنه �ٓيل �لسقوط، 
واكنت فKه خماطر ¾ادي �كون Sىل الصناع والصانعات، فارتoٔت الوزارة ٔ�نه 

  . يمت ال�شKHد د§لو، ولكن املدة تoٔخرت كثريا وكثريا Xدا
واÉد النظرة مشولية مUال مىت ¾ادي �كون فلهذا، ابغيناك ٔ�نك تعطينا 

هدم هاذ مجمع الصناSات التقليدية؟ وxاصة ٔ�ن طنêة تعرف انطالقة د§ل 
طنêة الكربى، وا�يل �هيمت هبا صاحب اجلال©، فابغينا هاذ اGمع �كون يف 
املس=توى د§ل هاذ املدينة هذي، Wٔن امليناء الرتفهيÂي �رسو فKه البواخر 

ٔ�لف ساحئ، ٕاذا  120صل العدد د§ل السواح د§لها تقريبا الكربى ا�يل كتو 
اكن هناك ت½س=يق بني الوزارة د§ل الس=ياÉة والوزارة الوصية ٔ�نه ¾ادي 
�كون اس=تفادة واس=تفادة كربى �ل½س=بة �لصناع ا�يل كHش=تغلوا داxل ذاك 

  .اGمع، فكYمتناو ٔ�نه �كون يف مس=توى تطلعات مدينة طنêة
  .وشكرا الس=يد الرئHس

        ::::الس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسة
  . شكرا الس=يد املس�شار

اللكمة �لس=يدة الوز�رة يف ٕاطار التعقKب ف< تبقى لها من وقت، تفضيل 
  .الس=يدة الوز�رة

        ::::الس=يدة وز�رة الصناSة التقليدية و�قNصاد �ج�عي والتضامينالس=يدة وز�رة الصناSة التقليدية و�قNصاد �ج�عي والتضامينالس=يدة وز�رة الصناSة التقليدية و�قNصاد �ج�عي والتضامينالس=يدة وز�رة الصناSة التقليدية و�قNصاد �ج�عي والتضامين
راه Sاد توصلت . مNفق معا§ بoٔنه فرق �بري بني الرتممي وإالصالح والبناء

واÉد الرسا© ¾ادي �كون واÉد �ج�ع هنار امجلعة ٕان شاء هللا حول ب
هاذ املوضوع، ؤ�� �وز�رة الصناSة التقليدية من الواجب د§يل �ش حنرص 
Sىل هاذ املاكن، وندافع Sىل هاذ املرشوع، Wٔن الصناSة التقليدية راه يه 

�كون �رزة  وXه املغرب والسمعة د§لو، ومن حق الصناSة التقليدية �ش
  .يف ٔ�حسن موقع

  .وشكرا

        ::::الس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسة
  . شكرا �لس=يدة الوز�رة Sىل مسامههتا يف هذه اجللسة

ون½Nقل ٕاىل السؤال اxWٔري املدرج يف Xدول ٔ�عامل هذه اجللسة، وهو 
موXه ٕاىل الس=يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واGمتع املدين، 

حر، واللكمة ÉWٔد السادة ٔ�عضاء فريق التجمع وموضوSه حماربة ظاهرة التص
  .الوطين لٔ¼حرار، تفضلوا لÇسط السؤال

        ::::املس�شار الس=يد جامل ساككاملس�شار الس=يد جامل ساككاملس�شار الس=يد جامل ساككاملس�شار الس=يد جامل ساكك
  .شكرا الس=يد الرئHس
  السادة املس�شار�ن،
  الس=يد الوز�ر،

 س=ياسة املندوبية السامKة �لمياه سؤالنا، الس=يد الوز�ر، ما يه
É ل البحث عنX�ٔ لول حملاربة ظاهرة التصحر والغا�ت وحماربة التصحر من

اليت تعاين مهنا بالد� من xالل ٕارشاك مجيع مكو�ت اGمتع، خصوصا 
الفالÉني ومجعيات اGمتع املدين �لوصول ٕاىل النتاجئ املطلوبة، ويف احلد من 
هذه الظاهرة، مع ٕاSادة زرع اWٔجشار �ملناطق املترضرة من �س=تغالل 

  ٔ�تت Sىل جزء �بري مهنا؟ العشوايئ ٔ�و اليت تعرضت حلرائق
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  .وشكرا الس=يد الرئHس

        ::::الس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسة
  . شكرا �لس=يد املس�شار

  .اللكمة لمك، الس=يد الوز�ر، يف ٕاطار اجلواب

        ::::الس=يد احلبHب شو�ين، الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واGمتع املدينالس=يد احلبHب شو�ين، الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واGمتع املدينالس=يد احلبHب شو�ين، الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واGمتع املدينالس=يد احلبHب شو�ين، الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واGمتع املدين
  .fسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Sىل س=يد املرسلني

  .شكرا الس=يد املس�شار احملرتم
فعال، املوضوع د§ل التصحر من إالشاكالت ا�يل يه مقلقة �ل½س=بة 
�لبالد، وعندها مظاهر ا�يل Sىل رٔ�سها اجنراف الرتبة، زحف الرمال، 
امللوÉة ا�يل كمتس �Gال الفال� وتدهور التنوع البيولو�، لكن 

بالد� املناخ د§لها الغالب Sليه اWٔس=باب ا�يل يه هيلكية، Sىل رٔ�سها ٔ�ن 
  . هو مYاخ Xاف ٔ�و ش=به Xاف

د§ل املليون تقريبا د§ل  9تعرفون، الس=يد املس�شار، بoٔنه عند� 
الهكNار د§ل املساÉات ا�يل يه ¾ابوية، مبا فهيا حىت السهوب د§ل احللفة، 

، ٕاذن اك�ن ٕاشاكل عند� يف %8و¹س=بة اخلرضة يف بالد� ما كتعداش 
  . د مرتبط �لطقس و�ملناخ بصفة Sامةالبال

تعمل خمطط ا�يل هو عرشي ٕاىل  2005لهذا، احلكومة مYذ مدة، مYذ 
، ٔ�ي �مكل هاذ الس=نة هذي، هاذ اFطط اس=هتدف واÉد اGموSة 2014

: د§ل التدxالت املندجمة �ش يتغلب Sىل هاذ الظاهرة د§ل التصحر، فهيا
وس=يع اGال الغابوي، حماربة زحف الرمال، هتئية اWٔحواض املائية، جتديد وت

اÏهنوض �ملناطق احملمية، حتسني املراعي، وقاية الواÉات وقYوات الري 
  . وامل½شoٓت الفYية بصفة Sامة، واحلفاظ Sىل الرثوة الطبيعية

يف جمال مUال : وتعملت ليه مؤرشات د§ل القKاس ميكن يل نذ�رمك هبا
§، توزيع الشêريات من xالل ٔ�لف هكNار س=نو 50ال�شêري حوايل 

ٔ�لف مرت  320ٔ�لف س=نو§، هتيئة اWٔحواض املائية بواÉد  260: املشاتل
مكعب د§ل املعاجلة د§ل املياه ا�يل كتجي من xالل الرتسHب د§ل 

  . هكNار 4500ٕاخل، مث غرس اWٔجشار املمثرة حول ... امحلالت
قولو بoٔن بالد�، ويه اك�ن مجموSة د§ل املؤرشات ا�يل اليوم ميكن لنا ن

�هنÂي هذه الس=نة اFطط د§لها العرشي، حققت مجموSة من النتاجئ ا�يل يه 
طبعا، ما ¹ساش نذ�ر بoٔنه هاذ اFطط هذا خصصت º تقريبا . ٕاجيابية
  .مليون درمه ا�يل ختصصت لهذا اFطط 450واÉد 

هكNار يف املوضوع د§ل الرمال  5300تثKÇت : Sىل مس=توى احلصي]
من املتوقع، ف< يتعلق بصيانة حوايل  %17½س=بة د§ل التحسن د§ل ب 

 وع ـــــهكNار تعاجلت يف هاذ املوض 40هكNار يف ٕاطار معاجلة حوايل  280

، �ٓخر إالحصائيات ا�يل 2014متت اليوم يف : هتيئة اWٔحواض املائية. هذا
اية ٔ�لف مرت مكعب د§ل املياه ا�يل كتعاجل يف ٕاطار امحل 144عند� اWٓن، 

  . د§ل هاذ اGال
مKلون ش=ت]  36ف< يتعلق �حملافظة Sىل الغا�ت و�منيهتا، مت ٕانتاج 

  ...¾ابوية، الشêريات ا�يل �يتعطاو �لفالÉة �ش يتغرسوا، هتيئة

        ::::الس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسة
  . شكرا لمك، الس=يد الوز�ر، ٔ�هنيمت وقNمك يف اجلواب

  .تفضلوا الس=يد املس�شار ٕاذا اكن لمك تعقKب

  :املس�شار الس=يد جامل ساككاملس�شار الس=يد جامل ساككاملس�شار الس=يد جامل ساككاملس�شار الس=يد جامل ساكك
  الس=يد الرئHس،

  .¹شكرمك، الس=يد الوز�ر، Sىل اجلواب د§لمك
البد من التذكري ٔ�ن ٔ�س=باب åزول هاذ السؤال هو تداعيات احلريق 
اخلطري اÒي ٔ�ىت Sىل العديد من الهكNارات الغابوية لشجر اWٔرز �ملنطقة 

عنارص الوقاية د§ل اWٔطلس، وSىل اخلصوص ٕاقلمي خYيفرة، حKث ٔ�ن 
املدنية مل Ðس=تطع ٕاطفاء هذا احلريق لوال تدxل اجلHش واPرك مشكور�ن، 

  .و�لتايل ٔ�صبح من الالزم الت�يل �ليقظة لتفادي مUل هذه احلرائق
  الس=يد الوز�ر،

ٕان مسoٔ© التصحر ٔ�صبحت هاجسا Sامليا وÉ�ٔد اWٓفات اخلطرية اليت 
، ٕاضافة ٕاىل مشلك القطع تقيض Sىل �ٓالف الهكNارات من الغا�ت س=نو§

العشوايئ لٔ¼جشار الغابوية، سواء من طرف اWٔش»اص املرخص هلم ٔ�ومن 
طرف عصا�ت ومافKات اخلشب، وكذã الرتاخKص اخلاصة �س=تغالل 

  .املقالع داxل امل3 الغابوي Sىل سKÇل املثال
  الس=يد الوز�ر،

êشÐ ة �لمياه والغا�ت برضورةKات كام نطالب املندوبية السامÉري املسا
املس=تزنفة ومراق�ة ومعاق�ة لك من سولت º نفسه املساس هبذه الثورة 

  .الوطنية وحامية الرثوة الغابوية
  .وشكرا الس=يد الرئHس

        ::::الس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسةالس=يد رئHس اجللسة
  . شكرا الس=يد املس�شار

ٕاذن، ¹شكر الس=يد الوز�ر Sىل مسامهته يف هذه .. وٕاذا مل هناã رد
  . امه يف ٕاجناح هذه اجللسةاجللسة، كام ¹شكر مجيع من س

.ورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسة
  


