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        555599999999رمق رمق رمق رمق حمرض اجللسة حمرض اجللسة حمرض اجللسة حمرض اجللسة 

  )م 2015 ينا�ر 06( هـ 1436 ربيع أ"ولمن  14 ثال9ءال : التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
   .رئKس اJلسل اخلامساخلليفة  ،عبد الرحامن ٔ�شنالس@يد املس�شار : الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
ابتداءا من الساQة الرابعة واSقNقة  قNقة،ون دومخس اQة ومخسةس :التوقNتالتوقNتالتوقNتالتوقNت

  .ٔ"ربعني بعد الزوالا
  .أ"س@ئZ الشفهيةمXاقشة  ::::Wدول أ"عاملWدول أ"عاملWدول أ"عاملWدول أ"عامل

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

    ::::ن ٔ�شن، رئKس اجللسةن ٔ�شن، رئKس اجللسةن ٔ�شن، رئKس اجللسةن ٔ�شن، رئKس اجللسةاملس�شار الس@يد عبد الرحاماملس�شار الس@يد عبد الرحاماملس�شار الس@يد عبد الرحاماملس�شار الس@يد عبد الرحام
  .والصالة والسالم Qىل ٔ�رشف املرسلني aسم هللا الرمحن الرحمي

  .Q�ٔلن عن افgتاح اجللسة
  الس@يد الوز�ر احملرتم،

  الس@يدlن، السادة املس�شار�ن احملرتمني،
من اSس@تور، ووفقا ملقgضيات النظام  100بpٔحاكم الفصل معال 

اSاxيل Jلس املس�شار�ن، خيصص اJلس هذه اجللسة ٔ"س@ئZ السادة 
  .املس�شار�ن ؤ�جوبة احلكومة Qلهيا

وق�ل ذ�، ٔ�عطي اللكمة �لس@يد أ"مني لتالوة املس@ت~دات اليت 
  .نيوردت Qىل اJلس م�ارشة، تفضلوا اللكمة لمك الس@يد أ"م

        ::::، ٔ�مني اJلس، ٔ�مني اJلس، ٔ�مني اJلس، ٔ�مني اJلساملس�شار الس@يد محمد Qداباملس�شار الس@يد محمد Qداباملس�شار الس@يد محمد Qداباملس�شار الس@يد محمد Qداب
  .شكرا الس@يد الرئKس

يف البداية، Sينا اس@تدراك Qىل Wدول ٔ�عامل Wلسة أ"س@ئZ الشفهية 
  :، ذ� ٔ�نه2015ينا�ر  6ليوم الثال9ء 

بطلب من الفريق احلريك عوض السؤال املوWه �لس@يدة وز�رة   - 1
التضامن واملرٔ�ة وأ"رسة والتمنية �ج�عية حول العناية بذوي �حgياWات 
اخلاصة �لسؤال املوWه �لس@يد وز�ر الت~ارة اخلارجNة حول البحث عن 

  ٔ�سواق Wديدة؛
لوز�رة وبطلب من الفريق �س@تقاليل عوض السؤال املوWه �لس@يدة ا  - 2

املنتدبة Sى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبK¢ة امللكفة �ملاء حول جتهزي 
سافZ السدود املربجمة، �لسؤال املوWه �لس@يدة الوز�رة املنتدبة Sى وز�ر 

 الطاقة واملعادن واملاء والبK¢ة امللكفة �لبK¢ة حول �ر¦مج جودة الهواء؛
شغل �ملغرب، ٔ�ضيف ٕاىل Wدول وبطلب من مجموQة �حتاد الوطين �ل  - 3

أ"عامل السؤال املوWه �لس@يد وز�ر اSاxلية حول ٕا°الق �ب احلوار بني 
وزارة اSاxلية واجلامعة الوطنية ملوظفي امجلاQات احمللية التابعة لالحتاد 

 .الوطين �لشغل �ملغرب
وبناء Qىل ما س@بق، يصبح ³رتKب القطاQات احلكومNة يف Wدول 

 :يلأ"عامل اكلتا
  وزارة اSاxلية؛ -
 وزارة �قgصاد واملالية؛ -
 وزارة السكىن وس@ياسة املدينة؛ -
 وزارة الس@يا·ة؛  -
 وزارة الت~ارة اخلارجNة؛ -
 .الوزارة امللكفة �لبK¢ة -

وكذ� نعلن يف بداية اجللسة العامة توصل رئKس جملس املس�شار�ن 
ل �عتذارات مكgوبة من Qدد من السادة املس�شار�ن عن حضور ٔ�شغا

، هاذو 2015ينا�ر  W6لسة أ"س@ئZ الشفهية املنعقدة يوم الثال9ء 
Qادل املعطي، س@يدي محمد وS : �عتذارات، ويتعلق أ"مر �لسادة

الرش@يد، بوشعيب هاليل، اجلياليل صبحي، محمد الزعمي، احلسني 
ٔ�ش@نلكي، ش@يخ ٔ�محدو ٔ�دبدا، حيفظه �ن م�ارك، س@يدي صلوح امجلاين، 

، سعيد ةدالطيب Qلوي أ"مني، عياد الطييب، ٔ�محد شامحيدوش شعيب، 
التدالوي، حلسن عباد، عبد الرزاق بنكريان، عبد هللا الغويت، محمد شفNق 

، رفNق مساهلبنكريان، عبد الوا·د الشاعر، مصطفى التومة، عبد السالم 
بنارص، معر ·داد، بلعيد بÃشميس، محمد بلحسان، ٔ�محد ٔ��رÁ، محمد 

  .د، احلمير عبد املوىلٔ�مزال، محمد نقا
ويف س@ياق �س@مترار يف تفعيل إالجراءات الرامNة ٕاىل حتفزي وضبط 

من النظام  163و 162احلضور �جللسات العامة، طبقا ٔ"حاكم املادتني 
 .اSاxيل Jلس املس�شار�ن

وبناء Qىل مداوÈ مكgب اJلس، نعلن عن ٔ�سامء السادة املس�شار�ن 
 30ن ٔ�شغال اجللسة العامة املنعقدة يوم الثال9ء ا�Ìن جسلت غيا�هتم ع

  :دون مربر ٔ�و اعتذار، ويتعلق أ"مر �لسادة 2014دجXرب 
ٔ�محد البوزيدي، ٔ�محد حXصايل، ٕاسامعيل ٔ�مغاري، الباكي بورWل، 
الطيب املوساوي، العريب هرايم، بومجعة الغدال، بوزÎري جامخ، بوشعيب 

العكرود، سعاد لغامري، سعد بزنروال، ح�يذ، بوشعيب عامر، جامل ا�Sن 
سفNان القرطاوي، سالمة حفNظي، س@يدي اÓتار امجلاين، س@يدي محمد 
صاحل داداه، عبد امحليد ٔ��رشان، عبد الرحمي Îو�يب، عبد الرزاق 
الورزازي، عبد العز�ز البنني، عبد هللا خXوفا، عز�ز مكXيف، فاروق 

ي، محمد اج�يل، محمد احسايين، ٔ�محد شهري، فريدة النعميي، محمد ٔ�بو اخلداد
  .شفNق �ن كريان، محمد نصريي، حيىي حيىي، يوسف بن~لون

كام توصلت الرئاسة مبراسZ من الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان، 
خيرب من xاللها اJلس طلب الس@يدة الوز�رة املنتدبة Sى وز�ر الطاقة 

، بتpٔجNل السؤالني املوÙني لوزارهتا ٕاىل واملعادن واملاء والبK¢ة امللكفة �لبK¢ة
  .Wلسة الحقة

و�لÃس@بة لÛٔس@ئZ الشفهية والكgابية اليت توصلت هبا الرئاسة ٕاىل °اية 
  :ينا�ر فهÜي اكلتايل 6يوم الثال9ء 
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  ؛4: أ"س@ئZ الشفهية -
  .جواب وا·د: أ"جوبة الكgابية -

  .شكرا الس@يد الرئKس

        ::::الس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسة
  .أ"منيشكرا لمك الس@يد 

وا"ٓن ßرشع يف معاجلة أ"س@ئZ الشفهية املدرWة يف Wدول ٔ�عامل هذه 
اجللسة، وßس@هتلها �لسؤال أ"ول ا"ٓين املوWه ٕاىل الس@يد وز�ر اSاxلية، 

   .وموضوQه هو �ر¦مج جتديد حظرية س@يارات أ"جرة
. واللكمة ٔ"·د السادة ٔ�عضاء الفريق �س@تقاليل �لو·دة والتعادلية

  .Ûٔس@تاذة xدجية الزويم، تفضيلاللكمة ل

        ::::املس�شارة الس@يدة xدجية الزويماملس�شارة الس@يدة xدجية الزويماملس�شارة الس@يدة xدجية الزويماملس�شارة الس@يدة xدجية الزويم
  .شكرا الس@يد الرئKس

  الس@يد الوز�ر،
  زماليئ املس�شار�ن،

يف ا"ٓونة أ"xرية، الس@يد الوز�ر، انطلق يف بعض أ"قالمي والعامالت 
�ر¦مج Sمع س@يارات أ"جرة الك�رية، وٕاننا يف الفريق �س@تقاليل لنمثن هذه 
املبادرة اليت من شpٔهنا ٔ�ن èسامه يف تpٔهيل قطاع النقل ببالد¦، ٕاال ٔ�ننا 
نطالب ٕ�رشاك اكفة املركزëت النقابية لٕالسهام �قرتا·اتنا ملعاجلة لك 
املشالك املرتبطة هبذا القطاع، وذ� يف ٔ�فق تpٔهيí ليك يلعب اSور 

  .التمنوي املنوط به
دواعي ؤ�س@باب تغيKب ما يه : لهذا، ßسائلمك، الس@يد الوز�ر

املركزëت النقابية عن هذا الرب¦مج الهام لٕالسهام �قرتا·اهتا، خصوصا ؤ�نه 
  òشمل رشحية ñمة من اJمتع؟

  .وشكرا

        ::::الس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسة
  . شكرا �لس@يدة املس�شارة

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

        ::::ى وز�ر اSاxليةى وز�ر اSاxليةى وز�ر اSاxليةى وز�ر اSاxليةالوز�ر املنتدب Sالوز�ر املنتدب Sالوز�ر املنتدب Sالوز�ر املنتدب S    ،،،،الس@يد الرشيق الرضòسالس@يد الرشيق الرضòسالس@يد الرشيق الرضòسالس@يد الرشيق الرضòس
  .شكرا الس@يد الرئKس احملرتم

  الس@يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
جوا� Qىل هذا ال�ساؤل، ٔ�ود يف البداية ٔ�ن ٔ�ذÎر بpٔن وزارة اSاxلية 
حترص دامئا Qىل ٕارشاك مجيع الفاQلني واملهنيني، xاصة يف تدبري هاذ 

  .الصعيد املركزيالقطاع املهم، سواء Qىل الصعيد احمليل ٔ�و Qىل 
الرب¦مج Wاء تلبية ملطالب املهنيني والفاQلني، ٕاسوة بpٔحصاب س@يارات 

، وا�يل مت �س@تفادة 2010أ"جرة الصغرية ا�يل انطلق الرب¦مج دëهلم يف 
  .ٔ�لف 32من أ"شùاص Qىل  6000دëلو من 

الرب¦مج ا�يل Wا هو �ر¦مج حتفزيي، لKس ٕاج�ارë، هو اخgياري، ا�يل 
ى يدxل فNه مرح�ا، الرب¦مج ميتد Qىل س@نة، Îيف ما تتعرفوا إالجراء ابغ

ٔ�لف درمه، يمت مد ٔ�حصاب الس@يارات هبا، رشيطة  80املواÎب ا�يل هو 
طلب هو ا�يل  120حلد الساQة الرب¦مج . حسب واس��دال الس@يارات

  . èس~ل حلد الساQة
Wاء يف التدxل إالرشاك دëل النقا�ت والفاQلني، وزارة اSاxلية كام 

أ"ول، احXا دامئا ترنح�و �ملشاركة دëلمك وٕ�غناء احلوار معمك، ومت اج�ع 
x�ٔريا سواء Qىل مس@توى والية اSار البيضاء ٔ�و Qىل مس@توى وزارة 
اSاxلية، �ج�ع ا�يل ³رٔ�سو الوايل الاكتب العام، ومت اتفاق بني ٔ�حصاب 

òس@متر بXKاهتم، و°دا س@يكون س@يارات أ"جرة الك�رية Qىل ٔ�نه احلوار 

  .اج�عنا، كنمتناو ٔ�نه ³متخض عنه نتاجئ اجيابية
  .شكرا

        ::::الس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسة
  . شكرا �لس@يد الوز�ر

  .اللكمة لÛٔس@تاذة xدجية الزويم يف ٕاطار التعقNب، تفضيل

        ::::املس�شارة الس@يدة xدجية الزويماملس�شارة الس@يدة xدجية الزويماملس�شارة الس@يدة xدجية الزويماملس�شارة الس@يدة xدجية الزويم
  .شكرا الس@يد الرئKس

  . شكرا الس@يد الوز�ر Qىل هذه املعطيات
حصيح، هناك ٕارشاك و�مثن احلوار القامئ ·اليا اÌي يرتٔ�سه الاكتب 
العام، كام ßشكر الس@يد وايل اSار البيضاء اÌي ·اول ٔ�ن ميتص الغضب 
اÌي اكن قامئا يف هذا القطاع، مث كذ� البد ٔ�ن نثري �ن��اه ٕاىل ٔ�ن 

ا ما املشلك �مكن يف رخص �س@تغالل، الس@يد الوز�ر، مفهنا ما بيع، ومهن
  .تنازل عنه، ومXه من �كرتى

مث هناك مشلك Îبري ما òسمى �حلالوة، الس@يد الوز�ر، ا"ٓن ٔ�صبح 
مليون مقابل توقNع العقد ا
منوذÁ ا�يل  36ٔ�حصاب املpٔذونيات يطالبون بــ 

  . س@نة Î12يوصل دا� لــ 
مليون، ٕاذن هذا  36ٕاذن، امXني °ادي جييب هاذ السائق هاذ 

ب ٔ�ن حناول Qىل ٔ�ن نقف يف هذا التوWه اÌي هو خطري، هذا ٕاجراء جي
  .توWه °ري Qادي، الس@يد الوز�ر

مث كذ� �ريد ٔ�ن نعرف ما يه القمية اليت رصدهتا وزار³مك لهذا 
  أ"سطول؟

. مث كذ� الس@يارة املقرت·ة يه لن تتحمل حىت جتميع ٔ�مgعة املسافر�ن
  .في �ملطلوبلنفكر يف س@يارة قد ت مجيعا ٕاذن، فاكن البد من ٕارشاكنا

مث كذ� البد من ٕاQادة النظر يف Qدد املقاQد، مث كذ� البد ٔ�ن 
نت�دث عن امللفات �ج�عية، الس@� م�ال السكن �ج�عي �ٔ"مثنة 

  . التفضيلية اÌي قد وقع Qليه وز�ر إالساكن السابق
دëل ) le statut(مث كذ� �نتùا�ت املهنية، خفصمك تعطيو¦ 
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هناك السائق، هناك السائق املس@تغل وهناك املس@تغل، هناك السائق، 
   .ٔ�نواع كثرية البد ٔ�ن نفرق بKهنا

والبد ٔ�ن نت�دث عن الغازوال املهين، احبال ا�يل دا�ر�ن الب�ارة البزن�ن 
  .دëهلم، ٕاذن كذ� س@يارة أ"جرة البد ٔ�ن نت�دث عن الغازوال املهين

د فقط ٔ�ن نعطيمك هذه للك هذه أ"ش@ياء، الس@يد الوز�ر، حنن �ري
  .املالحظات ليك تدمعوا هذا القطاع، ٔ"ن هذا القطاع يف ·اWة ٕاىل تpٔهيل

  .وشكرا

        ::::الس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسة
شكرا، واللكمة لمك، الس@يد الوز�ر، يف ٕاطار التعقNب ٕان اكن لمك 

  ...تعقNب Qىل

        ::::الس@يد الوز�ر املنتدب Sى وز�ر اSاxليةالس@يد الوز�ر املنتدب Sى وز�ر اSاxليةالس@يد الوز�ر املنتدب Sى وز�ر اSاxليةالس@يد الوز�ر املنتدب Sى وز�ر اSاxلية
  .شكرا الس@يدة املس�شارة

مليون دëل اSرمه هو ا�يل  600دëل املاليري و 3املايل الغالف 
  . راصداه احلكومة

احXا معك، يف وزارة اSاxلية معك Qىل املسائل دëل ال التغطية 
وتنظن بpٔنه املاكن .. الصحية وال السكن �ج�عي �لسائقني وال املشالك

 Zىل هاذ املشالك بصفة معيقة ومفصQ هNرو فÎهو هاذ ا�يل نقدرو نتذا
. �ج�Qات ا�يل تتعقد، و�متناو ٔ�هنا ندرسوها يف ٕاطار هاذ �ج�Qات

  .شكرا

        ::::الس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسة
  .شكرا �لس@يد الوز�ر

وبطلب من الس@يد وز�ر اSاxلية وموافقة الفريقني املعنيني بطرح 
السؤالني املتعلقني بpٔرايض امجلوع، سKمت aسط السؤالني معا دفعة وا·دة 

إالWابة عهنام دفعة وا·دة، ويتعلق أ"مر �لسؤال أ"ول �لفريق لتمت 
  . �س@تقاليل �لو·دة والتعادلية حول املشالك اليت تعرفها ٔ�رايض امجلوع

  .اللكمة ٔ"·د السادة ٔ�عضاء الفريق، أ"س@تاذ �ن الشايب تفضل

        ::::املس�شار الس@يد محمد بÃشايباملس�شار الس@يد محمد بÃشايباملس�شار الس@يد محمد بÃشايباملس�شار الس@يد محمد بÃشايب
  .شكرا الس@يد الرئKس

  معايل الوز�ر، 
  لسادة املس�شار�ن،الس@يدات وا

  الس@يد الوز�ر احملرتم،
تعلمون جNدا ٔ�ن ٔ�رايض امجلوع هو òشلك رصيدا عقارë هاما �مgياز، 

مليون هكgار تقريبا، وهاذ أ"رايض الهامة  11حبيث تبلغ مساحgه إالجاملية 
وهاذ الوضعية احلالية دëل ٔ�رايض امجلوع يه موروثة مXذ احلق�ة 

س@نة، و�لتايل احXا دا� يف عهد  80 من �س@تعامرية، ٔ�ي مXذ ٔ�كرث
س@نة، ومل تبادر ٔ�ي من احلكومات املتعاق�ة Qىل اس@تقالل  �60س@تقالل 

املغرب ٔ�ن تبادر يف ·ل هاذ إالشاكلية دëل ٔ�رايض امجلوع، مع العمل ٔ�نه 
ورش Îبري، ميكن �لحكومة ٔ�ن تعاجله �لطريقة املطلوبة، و�كون ورشا 

مليون دëل الهكgارات ال تغين  �11عيا �مgياز، ٔ"ن اقgصادë �مgياز، واج
èشلك ٔ�رايض رعوية، . وال èسمن من جوع �لÃس@بة لالقgصاد الوطين

  .وحىت القمية الرعوية قليW Zدا، اQالش؟ ٔ"نه ال تفعل �لشلك املطلوب
و�لتايل، معايل الوز�ر، املطلوب ٔ�نه اSوÈ تبادر ٕاىل ·ل هذه 

ٕاخل، وèسمل ... لوترية ٕالعطاء ذوي احلقوق احلقوق دëهلمإالشاكلية ب�رسيع ا
  .هلم، و�لتايل ت�Nح لالس�#ر ٔ�ن يفعل ما يفعí �س�#ر

  .شكرا

        ::::الس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسة
  . شكرا �لس@يد املس�شار

ل$سط السؤال املتعلق حتت عنوان  اللكمة ٔ"·د السادة ٔ�عضاء الفريق
  .وعطبعا س@ياسة احلكومة يف تدبري ٔ�رايض امجل

  .تفضلوا الس@يد املس�شار احملرتم

        ::::املس�شار الس@يد الغازي اغراربةاملس�شار الس@يد الغازي اغراربةاملس�شار الس@يد الغازي اغراربةاملس�شار الس@يد الغازي اغراربة
  .شكرا الس@يد الرئKس

  الس@يد الرئKس،
  السادة الوزراء،

  السادة املس�شار�ن،
  الس@يد الوز�ر احملرتم،

تثري ٕاشاكلية تدبري الرايض امجلوع Qدة مشالك وتو³رات �لك ٔ�حناء 
يف الوقت ذاته ٕاماكنيات اس�#رية املغرب ومبختلف ٔ�نواعها، كام ٔ�هنا èشلك 

ñمة ٕاذا ما مت تعبئة هذا الرصيد لفائدة �س�#ر املنتج، لكن ما تعرفه 
بعض املناطق من تو³رات وٕاشاكليات وxالفات قد يعرقل �س@تفادة 

  .املثىل من اس�#ر هذه أ"رايض
 ؤ�مه هذه العراقNل جنملها ف� ييل، ما ٔ�ثري مؤخرا من مشالك تتعلق

بت�ديد العقود اليت ٔ�صبحت إالدارة تلزم املس�مثر�ن مبقgضيات القانون، 
س@نوات، وهو ما ال òسمح يف ·اÈ  3حNث ال تتعدى مدة الكراء 

اس�#رات كربى �سرتداد التلكفة، وهذا Qائق Îبري ٔ�مام املس�مثر�ن، فلامذا 
  ؟ال تعمل احلكومة Qىل تعديل القانون مبا يوافق ·اجNات �س�#ر

        ::::الس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسة
  ال مازال عندك؟.. شكرا �لس@يد

        ::::املس�شار الس@يد الغازي اغراربةاملس�شار الس@يد الغازي اغراربةاملس�شار الس@يد الغازي اغراربةاملس�شار الس@يد الغازي اغراربة
هناك اتفاقNات، الس@يد الوز�ر، وعقود ٕاما �لكراء ٔ�و �لتفويت ٕالجناز 
مشاريع كربى تعرقلها الزناQات واخلالفات اليت يمت اس@تغاللها س@ياس@يا 

Ìوي احلقوق، وتبقى ؤ"غراض بعيدة عن �س�#ر واحلقوق املرشوQة 
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الوزارة الوصية صامgة، وال تقوم ٕ�طالع الرٔ�ي العام Qىل حقائق هذه 
  .�س�#رات اليت ³كون يف بعض أ"حNان اس�#رات معومNة

وحنن نعمل، الس@يد الوز�ر احملرتم، ٔ��مك فعلمت حوارا وطنيا حول تدبري 
  . ا احلوارٔ�رايض امجلوع، و�ملناس@بة ßشكرمك وننوه ٕ�جنازا³مك لهذ

هل �لحكومة تصور Wديد Qىل ضوء احلوار لتدبري : وß ،�Ìسائلمك
هذا امللف ولوضع ·د �لمزايدات و��زë·ات اليت جتعل من هذا امللف 

  يف xدمة ٔ�غراض س@ياس@ية ٔ�كرث مهنا اس�#رية؟
  الس@يد الوز�ر،

ٕان هذا امللف فNه الك�ري من تغليط الرٔ�ي العام الوطين و�س@تغالل 
  . ايس اÌي يغذي الزناQاتالس@ي

Ìا، نطلب مXمك، الس@يد الوز�ر، التدxل حبزم وٕاطالع الرٔ�ي العام 
   .Qىل احلقائق حىت ال تتطور هذه الزناQات ٕاىل تو³رات اج�عية

  .وشكرا الس@يد الرئKس

        ::::الس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسة
  . شكرا �لس@يد املس�شار

طبعا اجلواب دقائق مبا فهيا  6اللكمة لمك، الس@يد الوز�ر، يف ·دود 
  .والتعقNب، الس@يد الوز�ر، فقط لنذÎرمك بذ�

        ::::الس@يد الوز�ر املنتدب Sى وز�ر اSاxليةالس@يد الوز�ر املنتدب Sى وز�ر اSاxليةالس@يد الوز�ر املنتدب Sى وز�ر اSاxليةالس@يد الوز�ر املنتدب Sى وز�ر اSاxلية
  .شكرا الس@يد الرئKس

  الس@يد الرئKس احملرتم،
  الس@يدات والسادة املس�شارون،

Îيف ما يف Qلممك، تتوفر امجلاQات الساللية Qىل ٔ�رصدة عقارية Îبرية 
ه أ"رصدة العقارية، واليت èشلك حبق Qىل املس@توى الوطين، °ري ٔ�ن هذ

)روة اقgصادية هامة تعرف Qدة مشالك، ³رتبط بطبيعة النظام العقاري 
ذاته، و�لقانون اÌي ينظم تدبري ٔ�رايض امجلوع و�لعنرص ال$رشي الساÎن 

  :ٔ�و املنتفع هبذا الرصيد، وميكن ٕاعطاء بعض أ"م�Z �لمعيقات

ٔ��ريل  27الية، xاصة الظهري دëل Qدم مساQدة املنظومة القانونية احل -
اÌي يؤطر تدبري شؤون امجلاQات الساللية ؤ�مال+ها �لتطورات  1919

  �قgصادية و�ج�عية اليت تعرفها بالد¦؛

 بطء وترية التصفNة القانونية �لرصيد العقاري وامجلاعي؛ -

 .كرثة الزناQات العقارية املطرو·ة Qىل القضاء، ٕاىل °ري ذ� -
من مجيع املعيقات ا�يل تتعرفها أ"رايض الساللية، وبناء Qىل  فانطالقا

نتاجئ احلوارات اجلهوية اليت ٔ�طلقهتا وزارة اSاxلية يف موضوع أ"رايض 
الساللية، وهبذه املناس@بة ٔ�ود ٔ�ن ٔ�وWه الشكر �لسادة املس�شار�ن الربملانيني 

ار احلوارات Qىل املسامهة الفعاÈ وإالجيابية اليت مزيت تدxالهتم يف ٕاط
اجلهوية، فقد معلت الوزارة Qىل بلورة Qدة تصورات ³ريم ٕاىل معاجلة 

�خgالالت املس~Z، وذ� Qرب ٕاQادة النظر يف املنظومة القانونية اليت 
تؤطر امجلاQات الساللية ؤ�مال+ها، من xالل مراجعة الظهري اÌي ٔ�رشت 

  :يف ٔ�فق 1960يوليوز  25وظهري  1924فربا�ر  18ٕاليه سابقا وظهري 
ٔ�وال، ٕاQداد �ر¦مج طموح ميتد Qىل مخس س@نوات ل�رسيع وترية 
التحفNظ، �عتباره املدxل لتpٔمني وحتصني أ"رصدة العقارية املتا·ة، مع 
ٕاQداد اتفاقNة ٕاطار مع مجيع الرشاكء الفاQلني يف امليدان العقاري �.فع 

Qات املثارة بني بعمليات التحفNظ ٕاىل املس@توëت املطلوبة، ولفض الزنا
  إالدارات واملؤسسات العمومNة؛

9نيا، تpٔطري العرف والعادات اليت حتمك اس@تغالل أ"رايض امجلاعية مبا ال 
  ي�Xاىف والقانون الوضعي؛

  9لثا، حتديد رشوط موضوعية الك�ساب صفة ذي حق؛
رابعا، متكني ٔ�عضاء امجلاQات الساللية ذÎورا وٕا¦9 من اخgيار نواهبم 

  يق �نتùاب ٔ�و التعيني؛عن طر 
xامسا، ٕاQادة تنظمي جملس الوصاية عن طريق توزيع �خgصاص بني 

  اJالس احمللية واJلس املركزي؛
  سادسا، تنظمي �نتفاع �ٔ"رايض امجلاعية؛

سابعا، متليك أ"رايض الفالحNة لفائدة مس@تغلهيا من ٔ�عضاء امجلاQات 
  الساللية؛

املشموÈ بو9ئق التعمري لفائدة اSوÈ وامجلاQات 9مXا، تعبئة أ"رايض 
الرتابية والفاQلني �قgصاديني، وفق ٔ�سس حتمكها احلاكمة اجليدة و³اكفؤ 

  الفرص، مبا òسمح لتمثني ٔ�م�ل لÛٔرصدة العقارية امجلاعية؛
lسعا، ٕادماج ذوي احلقوق مضن اSينامNة �قgصادية، وèشجيعهم 

  .ية ختول هلم التوظيف أ"م�ل ٔ"مال+هموتpٔطريمه مضن ٕاطارات قانون 
تلمك يه املالمح العامة ملشاريع القوانني اليت وقع ٕاQدادها انطالقا من 
ال�شخيص إالداري لواقع العقار امجلاعي، وانطالقا من xالصات احلوارات 

  . اجلهوية اليت �رشهتا مصاحل اSاxلية
  .شكرا

        ::::الس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسة
  . شكرا �لس@يد الوز�ر

مة ٔ"·د السادة ٔ�عضاء الفريق �س@تقاليل �لو·دة والتعادلية يف اللك
  .ٕاطار التعقNب، أ"س@تاذ أ"نصاري تفضل

        ::::املس�شار الس@يد محمد أ"نصارياملس�شار الس@يد محمد أ"نصارياملس�شار الس@يد محمد أ"نصارياملس�شار الس@يد محمد أ"نصاري
  الس@يد الرئKس،
  الس@يد الوز�ر،

  الزمNالت والزمالء،
حنن، يف الفريق �س@تقاليل، طرحXا هذا السؤال نظرا العتقاد¦ ٔ�نه 

وßشكرمك، الس@يد الوز�ر، Qىل ما تفضلمت ٕ�عطائه لنا من من أ"مهية مباكن، 
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xالصات، كت5 ا�لقاءات اجلهوية يف ٔ�فق عقد ندوة وطنية اليت طال 
انتظارها، �عتبار ٔ�ن �ٓخر ندوة وطنية حول ٔ�رايض امجلوع اكنت س@نة 

1995.  
وكام ٔ�رشمت ٕاىل ذ�، ال ميكن بpٔي ·ال من أ"حوال �ع�د Qىل 

Q 1924و  1919لهيام ما يقرب من قرن، قانونني قد مر.  
بد من ³ك�يف معلية الت�ديد إالداري والتحفNظ، ٔ"ن مث كذ� ال

التحفNظ هو اÌي يطهر العقار من املشالك، مث التصدي ٕاىل مشلك نواب 
ٔ�رايض امجلاQات الساللية، وما يطر·ه من ٕاشاكالت واخgالفات و�زاQات 

  .وصل صداها ٕاىل احملامك
³كون �س�شارة مك�فة مع أ"حزاب الس@ياس@ية،  مث ٔ�متىن ٔ�ن

واملركزëت النقابية، وامجلعيات احلقوقNة، وامجلعيات الÃسائية، واJمتع 
املدين، ؤ�ن يلتمئ مشل امجليع يف ٔ�قرب ا"Wٓال يف ندوة وطنية لنخرج 

  . بقرارات تزنل Qىل ٔ�رض الواقع يف ٔ�قرب وقت ممكن
  .وشكرا

        ::::الس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسة
  . الس@يد املس�شار، شكرا � الس@يد املس�شارشكرا 

اللكمة ٔ"·د السادة ٔ�عضاء الفريق اSس@توري يف ٕاطار التعقNب، 
  .تفضل أ"س@تاذ الكرمي

        ::::املس�شار الس@يد الغازي اغراربةاملس�شار الس@يد الغازي اغراربةاملس�شار الس@يد الغازي اغراربةاملس�شار الس@يد الغازي اغراربة
  .شكرا الس@يد الوز�ر

°ري، الس@يد الوز�ر، ابغينا نعلمومك يف هاذ القضية، كنعرفو العمل دëلمك 
به، ولكن اك�ن هناك مشالك وخصوصا املس�مثر�ن ا�يل  اجلبار اÌي تقومون

  . عندمه املشاريع دëهلم موجودة
يعين ابغينا ت$س@يط املسطرة، إالßسان ا�يل عندو مرشوع دëلو 
موجود، اQالش غيبقى يعيط Qىل النايب واQالش، اك�ن هناك معاينة 

يب دëل رWل السلطة ا�يل هو اك�ن موجود يف Qني املاكن، بدل من غتج 
  .Qاوlين وا·د املئة ورقة

وهاذ ثالث س@نني، مغض عيNÃك ها يه Wات، ابغينا يش اشوية 
Qام، اQالش ما  Q18او9ين ³زاد يف هاذيك ثالث س@نني، اكن �كري اكنت 

Qام ٔ�و ³زاد يش اشوية ٔ"ن املس�مثر راه ما ميكXلوش يف  18تبقاش هاذيك 
  لساس؟هنار وا·د، ثالث س@نني راه ما ميكÃش حيفر حىت ا

  .وشكرا الس@يد الوز�ر

        ::::الس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسة
  . شكرا لمك الس@يد املس�شار

  ...اللكمة لمك، الس@يد الوز�ر، ٕاىل اكن لمك تعقNب، تفضل يف ·دود
  

        ::::الس@يد الوز�ر املنتدب Sى وز�ر اSاxليةالس@يد الوز�ر املنتدب Sى وز�ر اSاxليةالس@يد الوز�ر املنتدب Sى وز�ر اSاxليةالس@يد الوز�ر املنتدب Sى وز�ر اSاxلية
  .شكرا الس@يد الرئKس

�لÃس@بة �لندوة الوطنية، ٔ�¦ مgفق مع الس@يد املس�شار ٔ�ننا خصنا 
ها يف ٔ�قرب وقت ممكن ٕان شاء هللا، وبpٔن ³رت�Kات ٕان شاء هللا نعقدو 

  . °ادي ³كون نعدوها
احXا ... اخgيار النواب مشلك دامئا مطروح ولكن �متناو ٔ�نه نعاجلوه يف

يف الوزارة ٔ�ننا نتعاونو مع امجليع حلل إالشاكليات املطرو·ة من طرف 
و من طرف اس@تغالل أ"رايض الساللية سواء من طرف املنتفعني �ٔ 

املس�مثر�ن ٔ�و �قgصاديني، ٔ�¦ مgفق مع الس@يد املس�شار ٔ�نه املدة راه 
  . خص نعاودو فهيا النظر، مgفق معك

  .شكرا

  :الس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسة
  . شكرا �لس@يد الوز�ر

ونgÃقل ٕاىل السؤال املوايل يف نفس القطاع دامئا، وهو حول 
ùاص ومراق�ة احلدود، إالسرتاتيجية الوطنية يف جمال ماكحفة هتريب أ"ش

  .واللكمة ٔ"·د السادة مس�شاري فريق أ"صاÈ واملعارصة، تفضلوا

        ::::املس�شار الس@يد جامل بوهنرياملس�شار الس@يد جامل بوهنرياملس�شار الس@يد جامل بوهنرياملس�شار الس@يد جامل بوهنري
  .شكرا الس@يد الرئKس

  الس@يد الوز�ر،
  الس@يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

تبعا �لتعهدات احلكومNة الواردة يف �ر¦جمها الرامNة ٕاىل تقوية وتعز�ز 
جية اخلاصة مب�اربة الهجرة °ري الرشعية يف ٕاطار مقاربة مشولية، إالسرتاتي 

جتمع بني اجلوانب الوقائية والزجرية، ٕاضافة ٕاىل الرتكزي Qىل اجلوانب 
اقgصادية والتحسKس@ية، وكذا تعز�ز حماربة اجلرمية وضامن سالمة -السوس@يو

  .أ"شùاص واملمتلاكت وضامن ممارسة احلرëت العامة
لش@باكت إالجرامNة اليت ³زايدت وتنوعت ß�ٔشطهتا ويف ظل تنايم ا

مؤخرا، حىت ٔ�هنا ٔ�صبحت مصدرا �لتو³رات العسكرية Qىل مس@توى احلدود 
  .املغربية واملوريتانية واجلزا?رية

ما يه : و�لنظر ملا �Ì من خماطر ٔ�مXية، ßسائلمك، الس@يد الوز�ر
دود الرتابية من تنايم التدابري وإالجراءات اليت تعزتمون القNام هبا محلاية احل

الش@باكت إالجرامNة والهجرة °ري املرشوQة، وعن مpٓل إالسرتاتيجية الوطنية 
  يف جمال ماكحفة هتريب أ"شùاص وحماربة احلدود؟

  .وشكرا

        ::::الس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسة
 . شكرا الس@يد املس�شار

  .اللكمة �لس@يد الوز�ر يف ٕاطار اجلواب، تفضلوا الس@يد الوز�ر
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        ::::املنتدب Sى وز�ر اSاxليةاملنتدب Sى وز�ر اSاxليةاملنتدب Sى وز�ر اSاxليةاملنتدب Sى وز�ر اSاxليةالس@يد الوز�ر الس@يد الوز�ر الس@يد الوز�ر الس@يد الوز�ر 
  .شكرا الس@يد الرئKس

  الس@يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
، ومXذ ذ� احلني تغريت 2012ٔ�ظن ٔ�ن السؤال وضع يف س@نة 

الوضعية كثريا، فا"ٓن اململكة واملبادرة من WالÈ امل5 محمد السادس نرصه 
�لهجرة، ا�يل  هللا، مت وضع س@ياسة Wديدة �لهجرة وٕاسرتاتيجية Wديدة

ٔ�عطت نتاجئ ñمة، حلد الساQة ٔ�ن هناك ٕاحصائيات دëل الناس ا�يل حطوا 
  .ٔ�لف 26ملفات دëهلم تقريبا 

9نيا، ٔ�نه إالجراءات مùgذة من طرف امجليع، سواء حامية احلدود 
املغربية، xاصة احلدود الرشقNة، لكها إالجراءات مùgذة، ومجيع املصاحل 

  .جهبم Qىل ٔ�حسن وWهواملتدxلني يقومون بوا
ا"ٓن الوضعية داxل املغرب ال دëل املهاجر�ن ا"ٓن يف ٕاطار èسوية 

 . ٔ�لف ملف حتطات 26الوضعية دëهلم، Îيف ما قلت 
املصاحل أ"مXية حتارب اجلرمية، حتارب �جتار يف ال$رش، والنتاجئ ا�يل 

ر تنعلنو Qلهيا دامئا من طرف وزارة اSاxلية يه دليل Qىل ٔ�ن أ"مو 
موخوذة حبزم، وبpٔنه ال هتاون مع اجلرمية وال مع العصا�ت اليت تÃشط يف 

  .هذا امليدان
  .شكرا

        ::::الس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسة
 . شكرا الس@يد الوز�ر

  .الس@يد املس�شار، لمك تعقNب؟ تفضل

        ::::املس�شار الس@يد جامل بوهنرياملس�شار الس@يد جامل بوهنرياملس�شار الس@يد جامل بوهنرياملس�شار الس@يد جامل بوهنري
  الس@يد الوز�ر، 

ة اليت تقومون ال داعي لن~دد لمك الشكر والتنويه �لك اJهودات اجلبار 
هبا، ٔ�نمت واكفة املصاحل أ"مXية، ولكن من واج�نا ٔ�ن ن�Ãه ٕاىل اÓاطر اليت 

وهتريب  هتدد ٔ�مXنا اSاxيل والقادمة من اجلوار، خصوصا الهجرة الرسية
وخنربمك بpٔن ما وقع يف أ"سابيع أ"xرية يف احلدود  السلع وأ"دوية وأ"سل�ة
 . ة خلري دليل Qىل ذ�املوريتانية املغربية اجلزا?ري

يف فريقXا لنا بعض املالحظات، الس@يد الوز�ر، يالحظ ٔ�ن الرتسانة 
�لهجرة وكذ� ت5 املتعلقة �هتريب أ"شùاص تظل رهينة  ةالقانونية اجلديد

بوقف �حتاد أ"وريب الش@باكت أ"خطبوطية املتواWدة يف الضفة الشاملية 
أ"Qني 
هتريب املزيد من  �لمتوسط، واليت ختطط لعملياهتا بعيدا عن

أ"شùاص الراغبني يف الهجرة الرسية، م�س$�ة يف سلسZ من املpٓيس 
ëسانية و�ج�عية لعائالت الض�اßإال.  

        ::::الس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسة
  .شكرا الس@يد املس�شار، ٔ�هنيت حقك يف الEم

ونgÃقل ٕاىل الس@يد الوز�ر ٕاذا اكن هناك تعقNب، وٕاذا مل �كن F تعقNب 

ل ٕاىل السؤال املوايل وهو حول مراكز حفظ الص�ة، واللكمة ٔ"·د س@نgÃق
  . السادة ٔ�عضاء الفريق �شرتايك

  .تفضل أ"س@تاذة زبيدة بوعياد

        ::::املس�شارة الس@يدة زبيدة بوعياداملس�شارة الس@يدة زبيدة بوعياداملس�شارة الس@يدة زبيدة بوعياداملس�شارة الس@يدة زبيدة بوعياد
  .شكرا الس@يد الرئKس

  الس@يد الوز�ر،
  ٔ�خيت، ٕاخواين املس�شار�ن،

الرتايب Qرب  لعبت مراكز حفظ الص�ة ٔ�دوارا Wد ٔ�ساس@ية بعد التقس@مي
املقاطعات، واكنت هاذ املراكز تقوم خبدمات حصية يف ٕاطار س@ياسة 
القرب، لكن بعد و·دة املدينة ٔ�صبحت ممارسة املوارد ال$رشية ٔ"قسام 
حفظ الص�ة يف املقاطعات يف مNدان املراق�ة نفسها Qىل مس@توى جملس 

  .املدينة، ؤ�صبح املراق�ة Îيقوموا هبا الفريقني، هذا من Ùة
من Ùة ٔ�خرى ف� خيص املوارد، نقصت ٕاىل درWة Wد Wد ñمة، 

طبKب ا"ٓن ا�يل يف مراكز حفظ الص�ة  16 هëالّ  اSار البيضاءحبيث يف 
والنصف فهيم °ادي خيرجوا �لتقاQد، وQىل ذÎر التقاQد عندمه ٕاشاكلية، 

، اك�ن ا�يل هذي )CMR2(امشاو س@يفطومه  ،)RCAR1(اكنوا يف 
  .التقاQد ما حتالèشس@نgKني ومشلكته مع 

9لثا، هناك ٕاشاكلية ٔ�خرى ٔ�نه نظرا لضعف املوارد ال$رشية، مطلوب 
مهنم أ"طباء �ش هام ا�يل يوقعوا Qىل ال�شخيص Qىل املوىت، الوفNات، 
وÎونوا تقXيني �ش هام ا�يل يقوموا بذاك الواجب، والتقXيني رفضوا هلم، ٕاذن 

ل ويف نفس الوقت نطلبو مهنم Îيف ميكن لنا نتصورو Qدد أ"طباء الضئي
 ñام ا�يل تفوق الطاقات دëهلم؟

هل تنوون يف وزار³مك فgح مXاصب مالية من  :الس@يد الوز�ر سؤالنا
W�ٔل دمع وٕاQادة اخgصاصات هاذ مراكز حفظ الص�ة ا�يل كتلعب ٔ�داور 

  Wد Wد ñمة؟ 
  .شكرا

        ::::الس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسة
  . شكرا الس@يدة املس�شارة

  .الس@يد الوز�ر، يف ٕاطار اجلواباللكمة لمك، 

        ::::الس@يد الوز�ر املنتدب Sى وز�ر اSاxليةالس@يد الوز�ر املنتدب Sى وز�ر اSاxليةالس@يد الوز�ر املنتدب Sى وز�ر اSاxليةالس@يد الوز�ر املنتدب Sى وز�ر اSاxلية
  .شكرا الس@يد الرئKس

  الس@يدات والسادة املس�شارون،
ا�يل صورتو به هاذ ) L’état(الس@يدة املس�شارة، ٔ�¦ مgفق معك Qىل 

فعال املاكتب دëل الص�ة اكنت تتقوم بوا·د اSور ñم . اليش هذاك
ن خصها أ"طر، خصها الوسائل، خصها �زاف دëل وهذاك اليش، ا"ٓ 

                                                 
1 Régime Collectif d'Allocation de Retraite  
2 Caisse Marocaine des Retraites 
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احلواجي، ولكن خصنا °ري نفكرو يف إالشاكلية دëل املراكز دا� دëل حفظ 
الص�ة، ٕاىل كنا °ادي منش@يو يف وا·د الس@ياسة دëل نpٔهلومه ونعطيومه 
املوارد ال$رشية واملوارد املادية ولكيش ونعطيوها، نفكرو فهيا ونتفقو Qلهيا مع 

  .اQات ا�يل يه lبعة لهاامجل
ٕاىل كنا °ادي ßشوفو إالشاكلية دëهلم وتدرس إالشاكلية دëهلم يف ٕاطار 

ٔ"هنم هام .. ٔ�نه اك�ن وزارة الص�ة تتقوم �زاف دëل املهام وخنليو هلم وا·د
مشاركني يف املهام دëهلم مع وزارة الص�ة ووزارة الفال·ة، وخنليو هلم وا·د 

م�ال يف حماربة بعض ا"ٓفات xاصة يف املدن  الطرف دëل �خgصاصات
القروية، يف القرى وذاك اليش، هذا نتفقو Qلهيا، ولكن ٔ�¦ë ا�يل تنقول بpٔنه 
خصنا وا·د اSراسة مع املصاحل املعنية ومعمك ان�، وخنرجو بوا·د الس@ياسة 

  .ا�يل ميكن تعطي لهاذ املاكتب
دëل ثالثة  1500مكgب يف املغرب اكمل، لــ  240ا"ٓن اكينة 

امجلاQات ا�يل اكينة، كام قلت فهيم احشال من طبKب؟ اSار البيضاء ٔ�¦ 
ا�يل اكينة يف الر�ط واSار  ،16ا�يل فهيا  (privilégié)�لÃس@بة يل ٔ�¦ راه 

يف اSار البيضاء، هاذو ا�يل عندمه  16هنا يف الر�ط،  13البيضاء دا�، 
، اكينني �زاف (privilégiés) ٔ�¦ هام مشالك دëل التقاQد هام �لÃس@بة يل

  .دëل املدن ا�يل ما فهيم والو، ما فهيم والو
 الــــــوالقضية دëل قضية ٕاشاكلية حىت يه مطرو·ة دëل قضية دي

)le constat des décès, c’est un problème qui est posé au 
niveau national (ن"ٔ )on manque de médecins légistes(، 

  .احشال عند¦؟ ما عند¦ش �زاف
)donc ( ٔنه ميكن نطرحوها يف نقاش بنيpهاذ إالشاكليات ٔ�¦ تنظن ب

الوزارات املعنية وبXKمك وذاك اليش، ونلقاو ٕان شاء هللا احلل ٔ"ن ما °ادي 
 c’est(الفلوس نلقاو ٕاىل زد¦ نبقاو نعطيو اشوية الفلوس هنا واشوية هنا 

une dilapidation des deniers publics( ش نوصلو ليشòما °اد ،
  . ن�N~ة

  .شكرا

        ::::الس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسة
  . شكرا �لس@يد الوز�ر

  .أ"س@تاذة زبيدة، تفضيل

        ::::املس�شارة الس@يدة زبيدة بوعياداملس�شارة الس@يدة زبيدة بوعياداملس�شارة الس@يدة زبيدة بوعياداملس�شارة الس@يدة زبيدة بوعياد
  . شكرا الس@يد الوز�ر Qىل أ"جوبة

طرحت سؤال هل سÃس@متر يف تفعيل وتpٔهيل هذه املراكز؟  ،لكن
ñ دW دماتx سديè لنقول نعم، ٔ"نهëد Èٔpمة، نق�طو املس )la 

dératisation( لكف هبا؟ هام، نق�طو الناموس، نق�طوgKاشكون ا�يل ت ،
هاذوك داء السكري، ا"ٓن هاذوك املراكز حفظ الص�ة تيلعبوا ٔ�دوار Wدا 

  .ñمة

حصيح خص يمت التÃس@يق مع وزارة الص�ة، لكن راه ما ميكXاش نطلبو 
ة القرب ا�يل اكنت دëل املراق�ة لكيش من وزارة الص�ة، ٔ"نه هاذ س@ياس

دëل املواد الغذائية اكنوا Îيقوموا هبا حفظ الص�ة ٔ�ساس@ية، هاذوك اكع 
ذاك املقايه واملطامع الصغرى اكنوا Îيقوموا هبا املراق�ة، ا"ٓن ما ابقاش عندمه 

تنظن هاذ امللف خصو يت�ل .. الوسائل �ش ميكن هلم يقوموا هباذ اليش
  . ش نلقاو احللولونفكرو فNه مجيع �

  .شكرا

        ::::الس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسة
  .شكرا الس@يدة املس�شارة

تفضل الس@يد الوز�ر يف ٕاطار التعقNب، تفضل الس@يد الوز�ر، ٕاىل ما 
اكيÃش تعقNب نgÃقل ٕاىل السؤال املوايل دامئا يف نفس القطاع وهو حول 

  .ٕاQادة تpٔهيل املراكز القروية
اÈ واملعارصة ل$سط السؤال، واللكمة ٔ"·د السادة ٔ�عضاء فريق أ"ص

  .تفضل أ"س@تاذ اهلمس

        ::::املس�شار الس@يد عبد الكراملس�شار الس@يد عبد الكراملس�شار الس@يد عبد الكراملس�شار الس@يد عبد الكرميميميمي اهلمس اهلمس اهلمس اهلمس
  .شكرا الس@يد الرئKس

  الس@يد الوز�ر،
  الس@يدة، إالخوة املس�شار�ن،

  الس@يد الوز�ر، 
كام كتعرفوا ٔ�ن امجلاQات القروية كتعKش وا·د أ"زمة اقgصادية 

من Ùة ٕاىل Ùة، امجلاQات  واج�عية صعبة، ؤ�ن امجلاQة القروية كتختلف
القروية يف ٔ�قالمي اجلنوب لKست �مجلاQة القروية يف ٔ�قالمي الشامل ٔ�و يف 

  . ٔ�قالمي الرشق
ٕاذن خص، الس@يد الوز�ر، وضع وا·د إالسرتاتيجية، ؤ�ظن ·ان 
الوقت ق�ل موQد �س@تحقاقات املق�Z ٔ�ن نضع وقفة تpٔمل وٕاQادة النظر يف 

روية، ٔ"ن جامQة بدون بنك مشاريع ٔ�و بدون طريقة تpٔهيل امجلاQات الق
دراسات ال ميكن ٔ�ن حتقق التمنية ونتpٔهل، وا
منوذج، الس@يد الوز�ر احملرتم، 
ٔ�نه م�الغ مالية هامة مجمدة رهينة اSراسات اليت تغيب عن مجموQة من 

  .امجلاQات
املواطن يف العامل القروي يعKش يف ٔ�زمة اقgصادية اج�عية، غياب 

ٕاذن، خص . الصحية، ٔ�زمة التعلمي، غياب البNÃة التحتية الطرقNةاخلدمات 
وحنن ال نبخس من اJهودات ا�يل كتقوموا هبا، الس@يد جمهود مشرتك، 

  .الوز�ر احملرتم، �ٕالضافة ٕاىل رؤساء امجلاQات
ٕاذن، ٔ�ش@نو يه التدابري اليت تعزتمون اختاذها لتpٔهيل هذه املراكز 

ميكهنا من �خنراط إالجيايب يف مسلسل القروية، الس@يد الوز�ر، مبا 
  إالصال·ات اليت تعرفها بالد¦؟
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        ::::الس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسة
  . شكرا �لس@يد املس�شار

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

        ::::الس@يد الوز�ر املنتدب Sى وز�ر اSاxليةالس@يد الوز�ر املنتدب Sى وز�ر اSاxليةالس@يد الوز�ر املنتدب Sى وز�ر اSاxليةالس@يد الوز�ر املنتدب Sى وز�ر اSاxلية
  .شكرا الس@يد الرئKس

  الس@يد الرئKس،
  الس@يدات والسادة املس�شارون،

اللك مgفق Qىل ٔ�نه جيب ٔ�ن نعطي العناية و�ه�م �لعامل القروي، 
ونعطيو الوسائل �ش ³كون يف وا·د مس@توى القرى دëلنا واSواو�ر دëلنا 

  .واملداشري دëلنا ٔ�هنم �كونوا يف وا·د املس@توى
اJهودات ا�يل نذÎر هبا ٔ�نه يف ٕاطار م�ال �ر¦مج الكهربة القروية، ٔ�ننا 

وصلنا لوا·د الÃس@بة ñمة من التغطية دëل  1995ذاك من  راه احXا
مليار اSرمه، ³زويد العامل القروي �ملاء  21الرتاب الوطين، اللكفة 

. مليار درمه، ßس@بة ñمة Wدا Q2000 :15ام  من) PAGER3(الرشوب 
مليار  PNRR25( 22(و )4PNRR1(الرب¦مج الوطين �لطرق القروية 

س@بة الولوج ا�يل حتققت ßس@بة ñمة، هناك ، ß 1995دëل اSرمه مXذ 
ٕاقلمي، xاصة من  22ت�س@تافد مXو  ا�يل) 6PMAT(الرتايب �ر¦مج التpٔهيل 

 le(وا·د من ) souffre un petit peu(املناطق احلدودية ا�يل اكنت 
déficit chronique ( لëد)les infrastructures( ، ه وا·دN503ف 

  .دوار 3300اء، املدارس، إالدارة، دëل امجلاQات xاصة من الطرق، امل
ٔ�¦ تنعطيك هاذ إالحصائيات ا�يل نقول � بpٔنه اك�ن جمهود ا�يل تدار 

اSاxلية دامئا يف العامل القروي، ولكن اSوÈ واحلكومة من واج�نا ووزارة 
 la mise(مسامهة يف هاذ العمل ٔ�ننا ßسامهو ٔ�كرث يف التمنية دëل القروي و

à niveau ( لëلنادëالقرى د.  
  .شكرا

        ::::الس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسة
  . شكرا �لس@يد الوز�ر

  .يت، تفضل يف ٕاطار التعقNبKن الس@يد املس�شار اليس الس@ 

        ::::املس�شار الس@يد ٔ�محد الس@نKيتاملس�شار الس@يد ٔ�محد الس@نKيتاملس�شار الس@يد ٔ�محد الس@نKيتاملس�شار الس@يد ٔ�محد الس@نKيت
  .شكرا الس@يد الرئKس
  الس@يدان الوز�ران،

  الس@يدlن احملرتمgان، 
  ٕاخواين املس�شار�ن احملرتمني،

                                                 
3 Programme d'Approvisionnement Groupé en Eau Potable des 
Populations Rurales 
4 Programme National des Routes Rurales, phase1 
5 Programme National des Routes Rurales, phase2 
6 Programme de Mise à niveau Territoriale  

  الس@يد الوز�ر احملرتم، 
جزيل الشكر Qىل جوا�مك، وهبذه املناس@بة، الس@يد الوز�ر، ال ßشكرمك 

ننكر اJهودات اليت بذلت وتبذل ·اليا من W�ٔل اSمع واملساندة اليت 
  .عرفXاها فNمك، وxاصة يف ا"ٓونة أ"xرية ٕاىل ٕاقلمي وزان

و�لتايل، الس@يد الوز�ر، البد ³لكمتو Qىل العامل القروي، ٔ�¦ فقط، 
م Qىل املراكز القروية، يه الواÙة الرئKس@ية دëل الس@يد الوز�ر، نتلك

الساكنة ودëل الزا?ر�ن، وال يعقل، الس@يد الوز�ر، Wل املراكز القروية 
تعKش يف ·اÈ مزرية ومرتدية لس@نوات طوال، و�لتايل هذه البناëت 

  .الت~ارية والسكXية ٔ�صبحت �ٓيZ �لسقوط
يف املثال يف هاذ الوقت هذا و�لتايل، الس@يد الوز�ر، ال يعقل Qىل ٔ�ننا 

ويبقاو املراكز القروية دëلنا تتعKش يف هاذ احلاÈ اليت حنن Qلهيا، ·اÈ ال 
èرشف، و�لتايل حنن ال ننكر اJهودات، الس@يد الوز�ر، ا�يل بذ
متوها معنا 

  .وتبذل سابقا
بد، الس@يد الوز�ر، ٔ�ن تعملوا ما يف وسعمك من W�ٔل حتقNق و�لتايل، ال

دëلنا فNمك، الس@يد الوز�ر، من W�ٔل ٕاQادة هيلكة هاذ املراكز القروية  أ"مل
اليت Qاشت مشالك دامئة ومس@مترة، البد، الس@يد الوز�ر، ٔ�ن تعملوا ما يف 
وسعمك من W�ٔل حتقNق مطالبنا حىت نصطف و�هتيpٔ ونلتحق Îسا?ر اSول 

  .املتقدمة يف هذا اJال
  .وشكرا

        ::::الس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسة
  . املس�شار شكرا �لس@يد

  .الس@يد الوز�ر، لمك تعقNب؟ تفضلوا

        ::::الس@يد الوز�ر املنتدب Sى وز�ر اSاxليةالس@يد الوز�ر املنتدب Sى وز�ر اSاxليةالس@يد الوز�ر املنتدب Sى وز�ر اSاxليةالس@يد الوز�ر املنتدب Sى وز�ر اSاxلية
  .شكرا

ٔ�¦ معك، الس@يد املس�شار احملرتم، ومع املطلب د�ë، وحىت ٔ�¦ 
ٔ�صيل من العام القروي، راه ما °ادي °ري نعاونك ونتضامن معك وهذاك 

لعنرص ٔ�سايس وهو هاذ اليش، xاصة اJهودات، ولكن ا�يل اك�ن وا·د ا
التpٔهيل دëل املراكز دëلنا وذاك اليش خصنا نpٔهلومه بصفة هنائية، ما 
نبقاوش دامئا تنعاودو أ"شغال، راه هذا هو ا�يل اك�ن، ٕاىل در¦ يش ·اWة 
ند�روها بصفة هنائية وما نبقاوش نعاودو أ"شغال، ٔ"ن �زاف دëل أ"موال 

فضيو مبرة وا·دة، و�كون الرب¦مج ، ن )à gauche et à droite(امشات 
مgاكمل، ٕاىل اكن دوار وٕاىل اكن مركز قروي نفضيوه بصفة هنائية، ما 

  .نبقاوش نعاودو �رجعو ليه
  .شكرا

        ::::الس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسة
  . شكرا �لس@يد الوز�ر

السؤال املوايل حول ظاهرة الباQة املتجولني، واللكمة ٔ"·د السادة 
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  .ٔ�عضاء الفريق �شرتايك
  .لطالباالس@يد املس�شار موالي احلسن تفضل 

        ::::املس�شار الس@يد موالي احلسن الطالباملس�شار الس@يد موالي احلسن الطالباملس�شار الس@يد موالي احلسن الطالباملس�شار الس@يد موالي احلسن الطالب
  .شكرا الس@يد الرئKس
  الس@يدان الوز�ران،

  الس@يدة والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
لقد تضاعفت ظاهرة الباQة املتجولني xالل العقود أ"xرية aشلك Îبري، 

  . يد من مدن اململكةاحلل يف العد ؤ�صبح ملف الباQة املتجولني عصيا عن
وقد خرجت السلطات العمومNة خبطة ٕا·داث ٔ�سواق منوذجNة حلل 
هذه إالشاكلية، ومت احلديث عن ختصيص املاليني من الس@ن��ت ٕال·داث 
ٔ�سواق منوذجNة الحgواء هذه الظاهرة، ٕاال ٔ�ن هذه اخلطة مل �كgب لها 

عشوائية الن~اح، ٕاذ ظهرت ٕاىل Wانب بعض أ"سواق ا
منوذجNة ٔ�سواق 
  .Wديدة

الس@يد الوز�ر، عن جناQة فكرة أ"سواق ا
منوذجNة يف  من هنا، ßسائلمك
  .ظل فشل هذه التجربة يف العديد من مدن اململكة

  .شكرا الس@يد الوز�ر

  :الس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسة
  . شكرا �لس@يد املس�شار

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

  :اSاxليةاSاxليةاSاxليةاSاxليةالس@يد الوز�ر املنتدب Sى وز�ر الس@يد الوز�ر املنتدب Sى وز�ر الس@يد الوز�ر املنتدب Sى وز�ر الس@يد الوز�ر املنتدب Sى وز�ر 
  .شكرا الس@يد الرئKس

  الس@يدات والسادة املس�شارون،
الباQة املتجولون، لكنا يعرف املشلك، ظاهرة اج�عية، أ"س@باب 
�قgصادية ا�يل عندها، èساوي الك�ري من الناس دëلنا، مايش ذاك، 

  .وال ذاك اليش) l’étalage(مرمغني ٔ�ن الناس تgKعاطوا لـ 
دëلمك، ٔ�نه بذلت Qدة حماوالت حلل هاذ  هناك كام Wاء يف السؤال

 7أ"سواق ا
منوذجNة ا�يل تدارت يف بعض أ"قالمي، �لضبط : املشلك، مهنا
مليون دëل  274سوق منوذÁ،  55دëل أ"قالمي، وا�يل تدارت فهيا 
  .اSرمه، فعال ٔ�°لبKهتا ما جن�اèش

ل دdes structures (ë(ٔ�وال، اك�ن مشلك احلاكمة، ما اكن ال 
  .ال�س@يري وال الت��ع وال املراق�ة

العنرص الثاين، هو ٔ�ن الباQة املتجولني ٔ�°لبKهتم ٕان مل نقل لكهم، ميل 
  . ³ميش@يو �لحوانKت تيعطيومه حماالت وذاك اليش، تي$Nعومه وت�Kدلوا الغد ليه

ا"ٓن هناك جمهود م�ذول من طرف السلطات العمومNة ٕالxالء الشارع 
املتجولني، ولكن تيديومه حملالت ٔ�خرى وال ذاك  من هاذ أ"شùاص الباQة

  . اليش
املشلك مطروح مايش وزارة اSاxلية بو·دها، ٔ"نه الشارع العمويم ما 

اك�ن مشلك اSاxلية، ولكن املشلك مطروح Qىل بعض الوزارات لكها، 
ا�يل خصها تتالىق وتلقى احلل لهاذ الناس، ·ل تدرجيي و�متناو ٔ�نه �كون 

ة يف املدن، ٔ"نه ٔ�صبح ظاهرة تعيق السري، تعيق التجول ·ل هنايئ xاص
  .دëل الناس املواطنني العاديني

  .شكرا

        ::::الس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسة
  . شكرا �لس@يد الوز�ر

  .اللكمة �لس@يد املس�شار احملرتم، تفضلوا

        ::::املس�شار الس@يد موالي احلسن الطالباملس�شار الس@يد موالي احلسن الطالباملس�شار الس@يد موالي احلسن الطالباملس�شار الس@يد موالي احلسن الطالب
ا�يل شهدتو شكرا الس@يد الوز�ر Qىل أ"مهية ا�يل اعطيتو لهاذ امللف، و 

  . به ٔ"نه ملف اج�عي وحقNقي واقgصادي كذ�
لكن، الس@يد الوز�ر، البد من وجود هاذ احلل، ٔ"نه هاذ الرشحية 

  . العريضة من املواطنني مه مغاربة ق�ل لك يشء
ٕاضافة Ìاك اليش، ٔ�ن هاذ الناس لكهام مهنم ·اميل الشهادات، مهنم 

لقات، مهنم من مل òساQدمه احلظ املطرود�ن من العمل، مهنم أ"رامل واملط
  .يف ٕاجياد معل قار، وأ"م�Z كثرية

فهاذ املواطنني، الس@يد الوز�ر، اكنت فهيم جشاQة �ش خيرجوا يبحثوا 
Qىل هاذ القوت وهاذ العمل ا�يل هو ·الل ومرشوع، يه الت~ارة، حقNقة 

ة الناس ا�يل عندمه ٕاماكنيات وال عندمه �ش òرشيو شاحXة وال يد�ر رشك
راه امىش، وهاذو ا�يل ابقاو خص والبد من وجود ·ل، و³كون 

  . ٕاسرتاتيجية هنائية مايش ³رقNعية لوجود ·ل
واحلاWة املهمة هو ٕابعاد املتطفلني Qلهيم، ٔ"نه ميل Îيكون سوق، Îيجيو 
هاذوك املتطفلني ا�يل Îي�س@ناو احبال هاذ الفرص، وÎيحتلوا حمالت وÎيوليو 

  . ا إالشاكلية ما كت�لشÎيعاودوا Îيكريومه، وهن
فهاذ الناس م�ال نعطيك نظر، الس@يد الوز�ر، Qىل مرا+ش، هاذ الباQة 
املتجولني اليوم ٔ�صبحوا عندمه مجعيات، ñيلكني، موجود�ن، مس@تعد�ن 
�لنقاش، مس@تعد�ن �ش يpٔديو الكراء، مس@تعد�ن يبNÃو، مس@تعد�ن ٔ"ي 

  . ·اWة، Qىل ٔ�ساس خيرجوا من هاذ إالشاكلية
اليوم احXا اجمتعنا معهم الناس ا�يل ٔ�صبحوا مXظمني وموجود�ن، فهاذ 

يف الغرف الت~ارية مرارا، واحXا مس@تعد�ن �ش ßساQدو يف هاذ إالشاكلية 
  . Qىل ٔ�ساس أ"xذ بيدهيم وٕاجياد ·لول هلم

  .وشكرا الس@يد الوز�ر

        ::::الس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسة
  . شكرا �لس@يد املس�شار

  . الس@يد الوز�ر، ٕان اكن لمك تعقNب، تفضلوا
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  :الس@يد الوز�ر املنتدب Sى وز�ر اSاxليةالس@يد الوز�ر املنتدب Sى وز�ر اSاxليةالس@يد الوز�ر املنتدب Sى وز�ر اSاxليةالس@يد الوز�ر املنتدب Sى وز�ر اSاxلية
  . شكرا الس@يد املس�شار

°ري احXا مل نقف مكgويف أ"يدي، هناك Qدة م�ادرات ا�يل اختذت من 
طرف السلطات العمومNة، فوزارة اSاxلية يف ٕاطار، م�ال، املبادرة 

�لتمنية ال$رشية هناك Qدة ٔ�صناف دëل الناس ا�يل د�رت Qلهيم يف الوطنية 

ولكيش ذاك اليش ، )les tabliers(مشاريع، داروا هلم Îرارص مزëنني بـ 
   .هذا

يف هذا إالطار هذا، راه اك�ن احلوار دامئا مفgوح مع هاذ الناس، xاصة 
ت حىت Qىل مس@توى السادة الوالة والعامل، وQىل مس@توى رؤساء امجلاQا

  . ، وا"ٓن كام قلت غرف الت~ارة والصناQةهام تKشارÎو
احXاë مس@تعد�ن ٕاذا اكنت يف هاذ إالطار هذا عندمه مجعيات وال يش 
·اWة، مس@تعد�ن ٔ�ننا نعطيو التعل�ت �لسادة الوالة والعامل ٔ�هنم يفgحوا 

  . حوار معهم عن طريق غرف الت~ارة والصناQة، ما اك�ن حىت ٕاشاكل
  .شكرا

        ::::الس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسة
  . شكرا �لس@يد الوز�ر

والسؤال املوايل حول التوظيف الس@يايس لÛٔرض·ة والزواë واملساWد، 
واللكمة ٔ"·د السادة ٔ�عضاء فريق أ"صاÈ واملعارصة، والس@يد املس�شار 

  .اليس العريب احملريش تفضل

        ::::املس�شار الس@يد العريب احملراملس�شار الس@يد العريب احملراملس�شار الس@يد العريب احملراملس�شار الس@يد العريب احملريشيشيشيش
  الس@يد الرئKس،
  السادة الوزراء،

  السادة املس�شار�ن،
  الس@يد الوز�ر، 

بعيدا عن أ"س@ئZ املتعلقة aرشعية أ"رض·ة ووظائفها اSيNÃة والنفس@ية 
و�قgصادية، واليت حتتاج ٕاىل نقاش xاص، نود ٔ�ن نتوقف معمك، الس@يد 
الوز�ر، حول اس@تغالل بعض اجلهات لهذه املزارات وتوظيفها ٔ"غراض 

ùالل ٕارصار بعض أ"شx ب ٔ�و س@ياس@ية منNاص ٕاىل امجلع بني صفة النق
الش@يخ ٔ�و املقدم مكسؤول عن رضحي وبني �ن�ء الس@يايس واملسؤولية 
احلزبية، أ"مر اÌي يعكس aشلك Wيل التوظيف املغرض �.�ن هبذه 

  . املزارات ٔ"هداف س@ياس@ية ودQائية
ماذا س�ùgذ وزار³مك حول هذه التناقضات  :الس@يد الوز�ر ßسائلمك

  ة يف هذه املزارات؟املتواWد

        ::::الس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسة
  . شكرا �لس@يد املس�شار

  .الس@يد الوز�ر، لمك اللكمة

  :الس@يد الوز�ر املنتدب Sى وز�ر اSاxليةالس@يد الوز�ر املنتدب Sى وز�ر اSاxليةالس@يد الوز�ر املنتدب Sى وز�ر اSاxليةالس@يد الوز�ر املنتدب Sى وز�ر اSاxلية
  .شكرا الس@يد الرئKس

  الس@يدات والسادة املس�شارون،
  الس@يد املس�شار، 

  . شكرا Qىل هذا السؤال املهم Wدا
ا�يل ابغيت نبدا به هو ٔ�ن احلقل اSيين كام تتعرفوا من اخgصاص 
صاحب اجلالÈ امل5 محمد السادس نرصه هللا دس@تورë، وتريعى هاذ 

  . احلقل وF أ"مهية اخلاصة لهاذ اليش هذا
متت هناك ٕاصال·ات هيلكية ومعيقة، ³هيرض Qلهيا الس@يد وز�ر 

  . أ"وقاف والشؤون إالسالمNة دامئا
لÃس@بة الخgصاص وزارة اSاxلية هو ٔ�ننا عند¦ املواÎبة واملراق�ة °ري �

دëل ٔ�ماÎن العبادة Qرب السلطات الرتابية بتÃس@يق مع مXدويب وزارة 
أ"وقاف والشؤون إالسالمNة، ٕان ظهر هناك ٕاxالل ٔ�و خرق �لقوانني وال 

  . ذاك اليش، راه السلطات العمومNة تتùذ إالجراءات
تغالل دëل هذاك الظهري الرشيف املؤرخ بــ هناك كذ� Qدم �س@ 

ا�يل تXKظم بصفة واحضة ñام  2014ماي  20املوافق  1435رجب  20
القميني اSينKني وحتديد الوضعيات دëهلم والنق�اء دëل الزواë وأ"رض·ة، 
ٕاىل اكنت هناك ·االت xاصة وال ٔ�ي اس@تغالل ووصل لعمل السلطات، 

  . املناسب يف الوقت املناسبراه احXا تنقومو �ٕالجراء 
  .وشكرا

        ::::الس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسة
  . شكرا �لس@يد الوز�ر

  .اللكمة �لس@يد املس�شار يف ٕاطار التعقNب

        ::::املس�شار الس@يد العريب احملراملس�شار الس@يد العريب احملراملس�شار الس@يد العريب احملراملس�شار الس@يد العريب احملريشيشيشيش
  الس@يد الوز�ر احملرتم،

يف احلقNقة احXا طرحXا هاذ السؤال �لس@يد الوز�ر ٔ"نه اSس@تور حسم 
يف هاذ القضية، ٔ"ن الفصل السابع من اSس@تور ا�يل صوتوا Qليه املغاربة 

  . تيفصل الس@ياسة Qىل ا�Sن 2011يف فاحت يوليوز 
لكن، الس@يد الوز�ر، احXا اQالش تنطرحو هاذ السؤال، ٔ"ن عند¦ 

Nل الناس، ٔ"ن عند¦، �ش ملفات وعند¦ ما يفëة دQٔن هناك مجموpد ب
ما بني النقNب وما بني املقدم، املقدمني والنقاب  68يعرفوا املغاربة، عند¦ 

فNه ما يفNد، الس@يد الوز�ر،  68، هاذ 68دëل أ"رض·ة يف املغرب عند¦ 
ويف  وعند¦ امللفات ا�يل تgKحملوا مسؤولية س@ياس@ية وتKسريوا الشpٔن احمليل

  . نفس الوقت هو نقNب ٔ�و مقدم دëل وايل من أ"ولياء
كذ�، الس@يد الوز�ر، ا�يل ابغينا �هبو �لخطورة دëل العملية وQدم 
التاكفؤ بني يعين املوطنني وبني يعين الس@ياس@يني، هو ٔ�ن النقNب عندو 
وا·د الهبة تتعطى لو من القرص، و³ميكن لو يد�ر هبا الس@ياسة، اك�ن عندو 
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تيعطيه ذاك املاكنة، عندو مXاصب دëل احل~اج ا�يل تتعطى لو ظهري ا�يل 
س@نوë �ش يترصف فهيا Îيف ابغى، عندو ذاك إالماكنيات ا�يل تتعطى لو 
  . هو تيوضفها يف الناس ا�يل ³ميكن يصوتوا Qليه ٔ�و يتعاطفوا معه ٔ�و òساندوه

جمهود،  ولهذا، تنقولو لمك، الس@يد الوز�ر احملرتم، احXا تنعرفومك غتبذلوا
وتنقولو لمك �ٓودي دا� ·اليا احXا مق�لني Qىل املناقشة دëل القوانني 
التنظميية، خصنا نن�هبو لهاذ اخلطورة، ٔ"ن اك�ن ·اليا ٕاىل ابغيتو نعطيومك 
رئKس ومسؤول حزيب ومقدم دëل وايل من أ"ولياء، واكينني اكثار، ها هام 

  . وا·د اJموQة من املناطقالسادة الربملانيني تيpٔكدوا يل بpٔن اك�ن يف 
لهذا، الس@يد الوز�ر، ان�هبوا ونن�هبو معمك وين�هبوا املرشQني لهاذ 

  . اخلطورة، ٔ"ن هو ا�Sن املغاربة اكملني، واحXا مس@تعد�ن نعطيومك الو9ئق
ولهذا، تنطلبو مXمك تت~اوبوا معنا طبقا يعين �لفصل السابع من 

 Zفي هاذ العملية مجXKس@تور ا�يل تSن ا�Sوتفصيال �ش ا�يل ابغى يد�ر ا
اك�ن املاكنة دëلو، وا�يل ابغى يد�ر الس@ياسة مرح�ا به اكينة املاكن الطبيعي 

Èافسو يف ظروف معقوXفني ند�رو الس@ياسة ون� .  
  .وشكرا لمك

        ::::الس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسة
  . شكرا � الس@يد املس�شار

  . اللكمة �لس@يد الوز�ر يف ٕاطار الرد Qىل التعقNب
ل ٕاىل السؤال املوايل وهو حول ³ردي xدمات التدبري املفوض، نgÃق

  . واللكمة ٔ"·د السادة ٔ�عضاء الفريق احلريك ل$سط السؤال
  .الس@يد املس�شار ٕادرòس مرون تفضل

        ::::املس�شار الس@يد ٕادرòس مروناملس�شار الس@يد ٕادرòس مروناملس�شار الس@يد ٕادرòس مروناملس�شار الس@يد ٕادرòس مرون
  الس@يد الرئKس،

  الس@يد الوز�ر احملرتم،
  زماليئ، 

ل ال#نXKات من القرن يف س@ياق العوملة اليت رÎب املغرب سفNنهتا xال
املايض، جلpٔ املغرب ٕاىل اع�د التدبري املفوض ٕاك·دى وسائل �نفgاح Qىل 
العامل وٕادxال التدبري احلكمي وحتسني مردودية القطاQات املفوضة ونقل 

  . التكXولوجNا
مل نصل ٕا
هيا، خصوصا يف بعض اJاالت  -مع أ"سف-هذه أ"هداف 

، ؤ�خص �ÎÌر التطهري السائل والصلب، املياه اليت هتم امجلاQات احمللية
  .والكهر�ء �ملدن، رمغ ما تقدم وزارة اSاxلية من دمع يف هذا اJال

  الس@يد الوز�ر، 
س@نة من التجربة، ما هو تقNمي الوزارة الوصية لهذه  30وبعد ٔ�كرث من 

  التجربة مبختلف ٔ�بعادها �قgصادية و�ج�عية والتقXية و°ريها؟ 
  .وشكرا

  

        ::::الس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسة
  . شكرا �لس@يد املس�شار

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

  :الس@يد الوز�ر املنتدب Sى وز�ر اSاxليةالس@يد الوز�ر املنتدب Sى وز�ر اSاxليةالس@يد الوز�ر املنتدب Sى وز�ر اSاxليةالس@يد الوز�ر املنتدب Sى وز�ر اSاxلية
  .شكرا الس@يد الرئKس

  الس@يدات والسادة املس�شارون، 
كام تتعرفوا الهدف من هاذ التدبري هو رفع جودة xدمات املرافق 

  . العمومNة احمللية
فعال، وزارة اSاxلية بتÃس@يق مع امجلاQات احمللية جلpٔت ٕاىل هاذ التدبري 

  . من W�ٔل الرفع، كام قلت، من مس@توى وتقدمي xدمات �لمواطنني
، هناك 2007مXذ  اSراسة والتقNمي لهاذ النظام قامت هبا وزارة اSاxلية

نقص، هناك اخgالالت، Wا كذ� تقNمي اJلس أ"Qىل �لحسا�ت ا�يل قام 
بتقNمي لهاذ النظام مجليع امجلاQات ا�يل اكنت تتل~pٔ لهاذ النظام، اكن التقNمي يف 

  . مجملو ٕاجيايب، ولكن هناك نقائص وخصائص
Sمي اNوري، واختاذ هناك جلان الت��ع كذ� احمللية ا�يل كتقوم هباذ التق

  . مجيع إالجراءات من W�ٔل معاجلة ٔ�ي اخgالل يقع
هناك ٕاجيابيات فعال يف هاذ التدبري، هناك نقائص وا"ٓن راه هناك 
مراجعة شامZ لهاذ التدبري، xاصة ف� خيص املدن الك�رية اكلر�ط، 

  . +طن~ة، وميكن نلجؤو لتدبري �ٓخر ٕاىل اكتاب
  . شكرا

        ::::الس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسة
  . س@يد الوز�رشكرا �ل 

  .هنا� تعقNب الس@يد املس�شار؟ تفضل أ"س@تاذ اليس مرون
ٕاذن، نgÃقل ٕاىل السؤال املوايل يف نفس القطاع دامئا وهو حول مpٓل 

  .تقار�ر جلان التفKgش واJالس اجلهوية �لحسا�ت عن امجلاQات احمللية
واللكمة ٔ"·د السادة ٔ�عضاء فريق التجمع الوطين لÛٔحرار، تفضلوا 

  .س@يد املس�شارال 

        ::::املس�شار الس@يد عبد اJيد احسKسناملس�شار الس@يد عبد اJيد احسKسناملس�شار الس@يد عبد اJيد احسKسناملس�شار الس@يد عبد اJيد احسKسن
  .aسم هللا الرمحن الرحمي

  السادة الوزراء،
  الس@يد الرئKس،
  السادة الوزراء،

  ٕاخويت وٕاخواين املس�شار�ن،
  الس@يد الوز�ر،

يف ٕاطار ختليق إالدارة وحماربة الفساد واحلفاظ Qىل املال العام، قامت 
Qدة جلان �زëرة مجموQة من امجلاQات احمللية ملراق�ة �خgالالت احلاصZ يف 

  . تدبري هذه املرافق الرتابية Qىل املس@تويني املايل وإالداري
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دى لكن املالحظ، الس@يد الوز�ر، ٔ�ن بعض هذه امجلاQات ال زالت ت�
يف اخgالل تدبريها �لامل العام، مما xلق نوQا من ال�شكNك يف مصداقNة 

  .هاته ا�لجن يف ظل Qدم اختاذ ٔ�ي قرار aشpٔهنا
ما يه إالجراءات اليت اختذمتوها يف حق : Ìا، ßسائلمك، الس@يد الوز�ر

امجلاQات اليت ث$ت يف حقها اخgالس املال العام والتالعب مبصاحل 
  يل Qىل القانون؟املواطنني والت�ا

  .شكرا

        ::::الس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسة
  . شكرا �لس@يد املس�شار

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

  :الس@يد الوز�ر املنتدب Sى وز�ر اSاxليةالس@يد الوز�ر املنتدب Sى وز�ر اSاxليةالس@يد الوز�ر املنتدب Sى وز�ر اSاxليةالس@يد الوز�ر املنتدب Sى وز�ر اSاxلية
  .شكرا الس@يد الرئKس

  الس@يدات والسادة املس�شار�ن،
املف�ش@ية العامة لٕالدارة الرتابية عندها مسطرة وا·دة، مسطرة معل 
وا·دة، ميل ت�Xجز تقار�ر التفKgش دëلها، يمت عرض املالحظات بدون 
اس@تXvاء Qىل املعنيني هبا، ومXحهم �Wٓاال معقوÈ �لرد والتعليق Qلهيا وٕابداء 

  .مالحظات aشpٔهنا
عند التpٔكد من ار³اكب خمالفات aس@يطة من طرف رؤساء اJالس 

ٔ�ما ٕاذا اكنت �خgالالت . املعنية ٔ�و نواهبم، يمت اختاذ املبادرات التقوميية
عندها خروقات تيطبعها خروقات جس@مية، فٕانه يمت اختاذ العقو�ت التpٔدي$Nة 
الالزمة وفق ما ينص Qليه القانون، سواء �لتوقNف ٔ�و العزل مع �حgفاظ 

  .حبق طلب حتريك املتابعات القضائية الرضورية عند �قgضاء
ñمة  82قامت بـ  2013°ري لٕالشارة، ٔ�ن املف�ش@ية العامة س@نة 

ٕاجراء تقوميي كام Wاء يف  22ٕاجراء،  87تفKgش، اختذت Qىل ٕا)رها 
 16ٕاجراء تpٔدييب يف حق مXتخبني جامعيني، و 31املالحظة أ"وىل دëيل، 

  . ٕاجراء مgعلقا �ٕال·اQ Èىل القضاء واحملامك املالية
ٕاجراء اخgلف حسب  ñ63مة تفKgش مراق�ة وحتري،  93: 2014
اÓالفات املر³ك�ة، ما بني مقرت·ات تقوميية وعقو�ت ٕادارية خطورة 

  .وٕا·االت Qىل أ"Ùزة القضائية واحملامك املالية
واك�ن بعض املساطر، وبعض التفKgش@يات ا�يل قامت هبا xالل أ"شهر 
أ"xرية، مل èس@توف بعد مجمل مرا·لها، املسطرة التواÙية، اSراسة 

  .عنيني �ٔ"مروالت�ليل Qىل ضوء ٕايضا·ات امل 
  .شكرا

        ::::الس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسة
  . شكرا �لس@يد الوز�ر

  . هنا� تعقNب، الس@يد املس�شار؟ اليس املهايش، تفضل

        ::::املس�شار الس@يد عبد اJيد املهااملس�شار الس@يد عبد اJيد املهااملس�شار الس@يد عبد اJيد املهااملس�شار الس@يد عبد اJيد املهايشيشيشيش
  .شكرا الس@يد الرئKس

ßشكرمك الس@يد الوز�ر احملرتم Qىل جوا�مك اÌي اكن واحضا ودقNقا ف� 
ارة اSاxلية، ٕاال ٔ�نه من ٔ�س@باب �زول هذا خيص جمرëت جلان التفKgش لوز

السؤال مرده ٔ�ساسا ٕاىل ما نقرٔ�ه يومNا Qىل صف�ات اجلرائد واملواقع 
�لكرتونية، خبصوص تقار�ر جلان التفKgش واJالس اجلهوية �لحسا�ت عن 

  .امجلاQات احمللية، واليت توصف �النتقائية واس@هتداف ٔ�حزاب دون °ريها
ياس@ية، الس@يد الوز�ر، اليت ترضب يف العمق هذه املزايدات الس@ 

مصداقNة معل ت5 ا�ل~ان، تثري يف نفس الوقت Qددا من ال�ساؤالت 
والتpٔويالت، واليت �متىن ٔ�جوبة واحضة عهنا لطمpٔنة الرٔ�ي العام الوطين، 
ودرءا للك ما من شpٔنه التpٔثري Qىل معل هذه ا�ل~ان، واÌي يعترب ñام 

واÌي �ربط املسؤولية  2011ما بعد دس@تور ومكرسا SوÈ املؤسسات 
  .�حملاس@بة

  .وشكرا الس@يد الرئKس

        ::::الس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسة
  . شكرا �لس@يد املس�شار

  .الس@يد الوز�ر، لمك الرد عن التعقNب، تفضلوا

  :الس@يد الوز�ر املنتدب Sى وز�ر اSاxليةالس@يد الوز�ر املنتدب Sى وز�ر اSاxليةالس@يد الوز�ر املنتدب Sى وز�ر اSاxليةالس@يد الوز�ر املنتدب Sى وز�ر اSاxلية
  .شكرا الس@يد الرئKس

  الس@يد املس�شار،
تنظن بpٔنه معل وزارة اSاxلية واملف�ش@ية العامة، ٔ�ننا تنقولو عند راس@نا 
بpٔن ما عند¦ش الثقة وال عند¦ �خgيار يف هذا، ما عند¦ اخgيار يف هذا 
وال �°ني هذا وال هذا، وبpٔنه حتديد املهام دëل املف�ش@ية العامة تيكون 

س@نة ٕاىل اكن يش عندها �ر¦مج معل س@نوي تتقوم به، وهناك يف xالل ال 
طارئ وال ·ادث وال توصلنا aيش شاكية وال اكن يش xرب وال يش ·اWة 
ا�يل وصلنا، راه تتقوم ذاك املف�ش@ية العامة، تتقوم ببحث حول هذاك 

  . إالجراء، ٔ�ما �نتقائية ال ٔ�ظن ٔ�ننا تgÃقNو هذا وال هذاك
  .شكرا

        ::::الس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسة
  . شكرا �لس@يد الوز�ر
ؤال املوايل حول ٕاشاكلية ٔ�قالمي اجلهة الرشقNة املتامخة نgÃقل ٕاىل الس

  .�ل�دود مع اجلزا?ر، واللكمة ٔ"·د السادة ٔ�عضاء الفريق احلريك
  .قوضاض عبد القادر، تفضل�ٔ تفضلوا الس@يد املس�شار ٔ�س@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 الرئKس

  السادة الوزراء،
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  املس�شار�ن،الس@يدات والسادة 
تعرف ٔ�قالمي اجلهة الرشقNة املتامخة �ل�دود مع اجلزا?ر ٕاشاكليات 
وصعو�ت كثرية، مهنا ما هو مرتبط �جلغرافNة والتضارòس، ومهنا ما هو 
يتعلق �خلصاص التمنوي اÌي تعرفه املنطقة، مما جيعل �قgصاد احمليل 

  . اجلزا?ريعمتد aشلك ٔ�سايس Qىل ا
هتريب املعKيش املتبادل مع 
ٔ�ضف ٕاىل ذ�، الس@يد الوز�ر، معا¦ة الساكنة مع اس@تفزازات 

  . واعتداءات القوات العمومNة اجلزا?رية املتواWدة �حلدود
بناء Qليه، ما يه إالجراءات والتدابري املتùذة محلاية ساكنة أ"قالمي 
 املتامخة �ل�دود مع اجلزا?ر، وما يه ٕاسرتاتيجية احلكومة لتمنية املنطقة

  الرشقNة ومعاجلة املشالك �قgصادية و�ج�عية لساكنهتا؟ 
  .شكرا

        ::::الس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسة
  . شكرا �لس@يد املس�شار

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

        ::::الس@يد الوز�ر املنتدب Sى وز�ر اSاxليةالس@يد الوز�ر املنتدب Sى وز�ر اSاxليةالس@يد الوز�ر املنتدب Sى وز�ر اSاxليةالس@يد الوز�ر املنتدب Sى وز�ر اSاxلية
  .شكرا الس@يد الرئKس

  الس@يدات والسادة املس�شارون،
ٔ�قالمي اجلهة الرشقNة لكها عز�زة Qىل املغاربة اكملني، وبpٔهنا دامئا حمط 
عناية واه�م من طرف WالÈ امل5 ٔ�وال ومن طرف السلطات العمومNة 

هاذ �ه�م والعناية الك�رية ٔ�ننا يف املناطق متاك، هناك ٕاجراءات . كذ�
  . ٔ�مXية وعسكرية مpٔخوذة تيعرفها امجليع

 il est presque devenu(اجلار، نقولو بpٔن  ا"ٓن احلدود مع
hermétique(لو، اكيëمت البناء دKن ــــــــــــــــــــــ، اك�ن الس@ياج ا�يل ت

)la multiplication ( لëد)les postes frontières( و)les 
postes de contrôle( ، ،يةXة ومجيع املصاحل أ"مNوالقوات املسل�ة امللك

 وال أ"من الوطين وال إالدارات ساQدة وال اSرك امليلال من القوات امل 
الرتابية، تيقوموا �لواجب دëهلم وحامية املواطنني املغاربة ا�يل ما 

  . تÃسمحوش يف حقXا يف ٔ�ي وا·د تقاس وال ذاك يش، راه ما تKسمح هبا
ورامك Qارفني Qىل ٔ�نه ٔ�ش@نو تعمل من طرف مجيع املؤسسات دëل 

  . �عتداء Qىل مواطن يف الرشيط احلدودي اSوÈ فاش اكن مت
إالجراءات املتùذة كذ� حملاربة الهجرة الرسية، ا"ٓن تقريبا كام قلت 

)hermétique( ل أ"قراص املهلوسة ا�يل اكنتëخول دSحماربة ا ،
ت�شلك وا·د خطر Qىل الساكن وQىل الش@باب دëلنا، °ري حلد الساQة يف 

. و·دة دëل أ"قراص املهلوسة ا�يل ختذاتٔ�لف  300هاذ الس@نة اكرث من 
التpٔهب أ"مين دامئا اك�ن يف هاذ املنطقة، الرفع من Qدد املراكز احلدودية كام 

  . قلت
ويه حمط اه�م  1999اجلانب التمنوي Îيف ما تتعرفوا، املنطقة مXذ 

ٔ�عطى خمطط  2003مارس  18وعناية من طرف صاحب اجلالÈ، يف 
هناك مشاريع كثرية ا�يل اكينة يف املنطقة ... دëلالتمنية دëل وWدة و 

، �زاف دëل )l'agropole(، )les technopoles(الرشقNة، زعام 
  . املسائل

°ري ٕاىل اعطيت أ"رقام ٔ�نه احلجم إالجاميل لالس�#رات �ٔ"قالمي 
 3املاليري دëل اSرمه تقريبا، وWدة  10: 2003اجلنوبية الرشقNة مXذ س@نة 

  . 2,5وفكNك  2، جرادة 2نصف، �راكن ماليري و 
  .شكرا

        ::::الس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسة
  . شكرا �لس@يد الوز�ر

اللكمة �لس@يد املس�شار يف ٕاطار التعقNب، اليس عبد القادر 
  .قوضاض�ٔ 

        ::::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 الرئKس

  الس@يد الوز�ر، 
. اJهود دëل س@يد¦ هللا ينرصو ما تXKكرو حىت يش وا·د، جمهود Îبري

ٔ�¦ كهنرض Qىل مXطقة معينة، احلدود مع اجلزا?ر، ميل كنقول احلدود مع 
اجلزا?ر °ادي منش@يو لفكNك، فكNك تبعد م¢ات أ"مgار عن احلدود دëل 
ا اجلزا?ر، مXطقة حساسة وñمشة، ال ³منية وال بNÃات حتتية، اوالده

  . تيعKشوا Qىل ا
هتريب وQىل الضياع
هاذ املنطقة �Ìات ابغينا �ركزو Qلهيا، واملطلوب ان� Qارفني بpٔنه 

�لÃس@بة �لبطاÈ، ويه أ"وىل يف  %12املنطقة دëل فكNك ك�شلك 
املغرب، اليشء ا�يل Îيجعلنا طرحXا هاذ السؤال �ش نن�هبو، احلكومة 

هنا، فكNك وذاك املناطق لكها كتعKش تيخصها ³ركز Qىل هاذ املنطقة بعي
الفقر والهشاشة، وكتعKش �س@تفزاز دëل الناس دëل اجلزا?ر، اجلنود ا�يل 
Qىل احلدود دëل اجلزا?ر، ما ابقاش فهيا ال حىت ا�يل تKرسحوا، تيحجزوا 

  . ٕاخل... هلم أ"غنام دëهلم
ش طرحXا وÌا، التفكري يف املوضوع دëل هاذ املنطقة املعنية، واQال

هاذ السؤال، فكروا �ش يتوضع وا·د الصندوق Ùوي �ش حناربو ذاك 
ما نلتجؤوش احXا �لجزا?ر �ش جنيبو القوت من .. البطاÈ وذاك النوع دëل

متا، اQالش؟ واحXا دوÈ تبارك هللا ما °ادòش حنتاجو �ش منش@يو، اوالد 
  . ذاك املنطقة ضايعني

و احلكومة، عند¦ مNاه دëلنا ولهذ،ا طرحXا هاذ السؤال �ش �هب
كتصب يف �جتاه املعاÎس، الش ما ßس@تغلوهاش؟ ودëن دëلنا Îيصب املا 

  . دëلنا يف اجلهة أ"خرى، خصنا ßس@تغلوه، ßس@تغلوه يف الفال·ة
وÎيخص مجيع الوزارات تن��ه لهاذ املوضوع، التعلمي، التجهزي، الص�ة، 

ٕاخل، �ش نوضعو ٕاسرتاتيجية xاصة لهاذ  ...اSاxلية، املياه والغا�ت، البK¢ة
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  .املنطقة

        ::::الس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسة
  . شكرا الس@يد املس�شار

نgÃقل ٕاىل السؤال املوايل حول بعض املامرسات اليت يقوم هبا ٔ�حصاب 
س@يارات أ"جرة الصغرية يف حق الزبناء، واللكمة ٔ"·د السادة ٔ�عضاء فريق 

  .�شارالتجمع الوطين لÛٔحرار، تفضل الس@يد املس 

        ::::املس�شار الس@يد جامل الساككاملس�شار الس@يد جامل الساككاملس�شار الس@يد جامل الساككاملس�شار الس@يد جامل الساكك
  الس@يد الرئKس،
  السادة الوزراء،

  السادة املس�شارون احملرتمون،
  الس@يدات املس�شارات،

  الس@يد الوز�ر احملرتم، 
ٔ�صبحت تعرف Wل املدن املغربية الكربى بعض املامرسات °ري 
املعقوÈ، بطلها ٔ�حصاب س@يارات أ"جرة الصغرية ٔ�مام حمطات القطارات، 

Nث يقومون �قgناء الزبناء حسب هوامه دون ا·رتام وÙة الزبون، ح 
وميتنعون عن اÌهاب ٕاىل بعض أ"ماÎن �زبون وا·د، ويgÃظرون حىت 

  . ، يف خرق سافر �لقوانني املنظمة لهذه املهنة�3كمتل Qدد الزبناء 
وهذا ٔ�مر ٔ�صبح حمط اس�Nاء وèشيك من طرف لك مرlدي احملطة 

  . ويلحق بقطاع الس@يا·ة رضرا Îبري الطرقNة والسككNة،
  الس@يد الوز�ر احملرتم، 

ما يه إالجراءات الزجرية اليت تتùذوهنا يف حق هذه الف¢ة من سائقي 
  س@يارات أ"جرة الصغرية لثÃهيم عن م�ل هذه املامرسات؟ 

  .وشكرا

        ::::الس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسة
  . شكرا �لس@يد املس�شار

  .الس@يد الوز�ر، لمك اللكمة

  :املنتدب Sى وز�ر اSاxليةاملنتدب Sى وز�ر اSاxليةاملنتدب Sى وز�ر اSاxليةاملنتدب Sى وز�ر اSاxلية    الس@يد الوز�رالس@يد الوز�رالس@يد الوز�رالس@يد الوز�ر
  .شكرا الس@يد الرئKس

  الس@يدات والسادة املس�شارون،
الس@يد املس�شار، فعال هناك اللك يعرف ٔ�ن هناك ممارسات °ري 

ولكن اك�ن هناك  مرشوQة لبعض سائقي س@يارات أ"جرة، ما نعمموش،
ما ت�KغKش مييش �كورصة، ما ت�KغKش يدي وا·د  ا�يلبعض السائقني 

  . �ش يصور ٔ�كرث، وهذاك اليش هذا 3، 2خصو يدي 
وهنا تتالحظوا هنا يف احملطة هناك ٕاجراءات، اك�ن اSور دëل أ"من، 

دëل الر�ط دامئا رWال أ"من مع ٔ�حصاب س@يارات أ"جرة الصغرية تي�اولوا 
يثNÃومه Qىل هاذ اليش وQىل الوقوف دëهلم �ش ي�س@ىن ز�?ن �ٓخر�ن 

  . وهذاك اليش هذا
هناك ٕاىل اكنوا الشاكëت وٕاىل مت اثبات وذاك اليش °ادي يمت حسب 

ا هنائيا، هناك ا�ل~ان التpٔدي$Nة Qىل صعيد العامالت الرخصة مؤقgا ٔ�و حسهب
  . ا�يل تمت اSراسة دëل الشاكëت والبت فهيا ٕاىل اكن هذاك اليش

ا�يل ñم هناë هو ٔ�نه املعول Qليه ٔ�نه إالجراءات الزجرية ما نظÃش بpٔنه 
°ادي حتل املشلك، املهم هو ٔ�نه إالßسان نوعيو السائقني ؤ�حصاب 

الصغرية، واSور دëل امجلعيات املهنية والنقا�ت كذ� يف س@يارات أ"جرة 
  .تpٔطري السائقني وحهثم Qىل ا·رتام الزبناء دëهلم والظهور بpٔحسن مظهر

  .شكرا

        ::::الس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسة
  . شكرا الس@يد الوز�ر

  .الس@يد املس�شار، لمك تعقNب؟ تفضلوا
¦ت ٕاذن، نgÃقل ٕاىل السؤال املوايل وهو حول Wرب ٔ�رضار الفNضا

   .أ"xرية، واللكمة ٔ"·د السادة ٔ�عضاء فريق الت�الف �شرتايك
  .تفضلوا الس@يد املس�شار

        ::::املس�شار الس@يد احلسني �ÎٔوWالاملس�شار الس@يد احلسني �ÎٔوWالاملس�شار الس@يد احلسني �ÎٔوWالاملس�شار الس@يد احلسني �ÎٔوWال
  .aسم هللا الرمحن الرحمي

  الس@يد الرئKس،
  السادة الوزراء،

  الس@يدة والسادة املس�شار�ن،
  الس@يد الوز�ر،

الفNضا¦ت اليت عرفهتا Qدد وÙنا ٕاليمك هذا السؤال Îسؤال �ٓين xالل 
من املناطق اجلنوبية، واليت ³رت$ت عهنا خسا?ر فاد·ة يف أ"رواح 
والتجهزيات التحتية وممتلاكت العديد من املواطنني، واملوضوع نطر·ه اليوم 

  .من Wانب Wرب الرضر
فهذه الاكرثة الطبيعية واÙهتا مصاحل اSوÈ �لك إالماكنيات املتوفرة، 

ار اليت xلفهتا Îبرية وحباWة ٕاىل تدابري اس@تع~الية جلربها سواء °ري ٔ�ن أ"رض 
يف الشق ال$رشي ٔ�و ما يتعلق �لتجهزيات التحتية، Qلام ٔ�ن Qددا من 
املواطنني يف هذه املناطق ومXاطق ٔ�خرى هدمت الس@يول مXازهلم، كام ٔ�ن 
Qددا من الفال·ني فقدوا مواش@هيم ومزروQاهتم، لك ذ� يتطلب القNام 

درة لتعويض ولو جزء من هذه اخلسا?ر، ٕاضافة ٕاىل ٕاصالح التجهزيات مببا
  .التحتية اليت دمرهتا الس@يول

ßسائلمك، الس@يد الوز�ر، عن تقNميمك لÛٔرضار النامجة عن الفNضا¦ت 
أ"xرية وعن التدابري اليت تقوم هبا احلكومة جلرب أ"رضار اليت xلفهتا هذه 

  .الفNضا¦ت
  .وشكرا
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        ::::لسةلسةلسةلسةالس@يد رئKس اجل الس@يد رئKس اجل الس@يد رئKس اجل الس@يد رئKس اجل 
  . شكرا �لس@يد املس�شار

  .الس@يد الوز�ر، تفضلوا �لجواب عن السؤال

  :الس@يد الوز�ر املنتدب Sى وز�ر اSاxليةالس@يد الوز�ر املنتدب Sى وز�ر اSاxليةالس@يد الوز�ر املنتدب Sى وز�ر اSاxليةالس@يد الوز�ر املنتدب Sى وز�ر اSاxلية
  .شكرا الس@يد الرئKس

  الس@يدات والسادة املس�شار�ن،
فعال، لقد تطرق الربملان بغرفgيه لهذا املشلك، ومت إالWابة Qىل �9ٓر 

دجXرب،  2نونرب و 20ال�ساقطات �س@تXvائية ا�يل عرفهتا اململكة ما بني 
اخلسا?ر لكها مت رصدها، ومت اختاذ إالجراءات يف حNنه، سواء ٕالنقاذ 

ëور دSاص ا�يل اùل أ"شëالء دWهلم سقطت أ"رواح ٔ�و ٕانقاذ الناس، إال
وتدمرت، ³كفلت هبم اSوÈ، فك العزÈ عن اSواو�ر ا�يل اكنت حمارصة 
Qىل مس@توى بعض أ"قالمي، مت توزيع مواد ؤ�°ذية ؤ�فرشة وحىت املاء 

  . املعدين مت التوزيع دëلو
السلطات العمومNة ا"ٓن يه بصدد ختصيص °الف مايل ا�يل ñم 

وÎيف .  اقطات املطرية املهمةٕالصالح اخلسا?ر اليت جنمت عن هذه ال�س
ما يف Qلممك بpٔنه امشات جلنة وزارية زارت املناطق املترضرة لكها، ووقفت 
يف Qني املاكن Qىل أ"رضار املس~Z، ومت اختاذ إالجراءات الالزمة يف 

  .حNنه
  .شكرا

        ::::الس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسة
  . شكرا �لس@يد الوز�ر

  .هنا� تعقNب؟ تفضل الس@يد املس�شار

        ::::للللاكاكاكاكالس@يد احلسني �Îٔوجالس@يد احلسني �Îٔوجالس@يد احلسني �Îٔوجالس@يد احلسني �Îٔوجاملس�شار املس�شار املس�شار املس�شار 
  الس@يد الرئKس،

  .ßشكرمك الس@يد الوز�ر Qىل التوضي�ات
  الس@يد الرئKس، 

البد ٔ�ن ٔ�نوه �Jهودات اليت قامت هبا بعض املنظامت وامجلعيات داxل 
املغرب وxارج املغرب، من توزيع بعض املساQدات Qىل املترضر�ن جراء 

  .عKشها لك املترضر�نهذه الفNضا¦ت ا�يل خففت من املعا¦ة اليت ي 
  الس@يد الوز�ر، 

البد ٔ�ن تبذل احلكومة لك اJهودات، من Wرب أ"رضار اليت حلقت 
�ك�ري من العائالت، ٔ"ن، الس@يد الوز�ر، اك�ن وا·د اJموQة دëل 

  . العائالت وال ٔ�كرث من Qائالت بدون مpٔوى وبدون سكن ٕاىل اليوم
وxاصة بعض الوزراء، ٔ�نمت احXا ما °ادòش �كرو ما قامت به احلكومة، 

زرتو¦ يف أ"قالمي اجلنوبية مع الس@يد وز�ر اSاxلية ووز�ر التجهزي ووز�رة 
املاء، يعين مشكور�ن، لكن فعال احلكومة قامت مبجهود Îبري، لكن �يق 
وا·د اJموع Îبري دëل املترضر�ن ا�يل �يق ما ساكنيÃش، يعين �يق ما 

  .عندمه ال مpٔوى، ال سكن
البد، الس@يد الوز�ر، احلكومة ٔ�ن تبذل جمهود �ش ³راعي الف¢ة  ٕاذن،

  .ا�يل يه �قا بدون ماء وبدون مpٔوى وبدون سكن
  .وشكرا

        ::::الس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسة
  . شكرا �لس@يد املس�شار

  الس@يد الوز�ر؟ 
نgÃقل ٕاىل السؤال أ"xري يف هذا القطاع، وهو حول ٕا°الق �ب احلوار 
بني وزارة اSاxلية واجلامعة الوطنية ملوظفي امجلاQات احمللية التابعة لالحتاد 
الوطين �لشغل �ملغرب، واللكمة ٔ"·د السادة ٔ�عضاء مجموQة �حتاد 

  .الوطين �لشغل ل$سط السؤال
  .تفضل رماشأ"س@تاذ 

        ::::رماشرماشرماشرماشالس@يد محمد الس@يد محمد الس@يد محمد الس@يد محمد     املس�شاراملس�شاراملس�شاراملس�شار
  .aسم هللا الرمحن الرحمي
  الس@يد الرئKس احملرتم،

  السادة الوزراء،
  ٕاخواين املس�شار�ن،
  الس@يد الوز�ر احملرتم،

يعترب قطاع امجلاQات الرتابية رافعة �لتنظمي الرتايب، �خلصوص وحنن 
مق�لون Qىل اجلهوية املتقدمة، وهنا نؤكد Qىل دور املوارد ال$رشية �لقطاع 

  . يف تنفNذ الس@ياسات العمومNة والربامج احمللية واÓططات التمنوية
القطاQات  °ري ٔ�ننا ßس~ل احليف اÌي يعرفه القطاع �ملقارنة مع �يق

العمومNة أ"خرى من غياب لنظام ٔ�سايس òس@تجيب خلصوصيات القطاع، 
وغياب مؤسسة أ"عامل �ج�عية، Qىل عكس ما جنده يف كثري من 
القطاQات، كام وافقXا مؤخرا Qىل قطاع الفال·ة، فضال عن غياب مXظومة 

ف �ب هاته القضاë و°ريها طرحهتا نقاب�Xا مXذ مدة، ولكن لÛٔس. �لتكو�ن
  . 2012احلوار ٔ�°لق مXذ 

  ملاذا، الس@يد الوز�ر، هاذ احلوار القطاعي ٔ�°لق مXذ ذ� التارخي؟
9نيا، ما يه إالجراءات اليت تعزتمون القNام هبا ٕالQادة الروح لهاذ احلوار 

  من xالل املpٔسسة دëلو ومن xالل كذ� Wدول ٔ�عامل واحض؟
        .شكرا الس@يد الرئKس

  :الس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسة
  . شكرا الس@يد املس�شار

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

        ::::الس@يد الوز�ر املنتدب Sى وز�ر اSاxليةالس@يد الوز�ر املنتدب Sى وز�ر اSاxليةالس@يد الوز�ر املنتدب Sى وز�ر اSاxليةالس@يد الوز�ر املنتدب Sى وز�ر اSاxلية
  .شكرا الس@يد الرئKس
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  الس@يدات والسادة املس�شار�ن،
  الس@يد املس�شار،

�ب احلوار ما معرو تغلق ال بني وزارة اSاxلية وال بني النقا�ت، 
نية ملوظفي امجلاQات احمللية التابعة لالحتاد الوطين وxاصة اجلامعة الوط 

  .�لشغل �ملغرب، احلوار مفgوح مع مجيع النقا�ت Îيف ما اكن مgفق Qليه
9نيا، ٔ�نه ٔ�ي Wديد اكن تKمت ٕاخ�ار النقا�ت به، xاصة امللفات اليت هتم 

  . موظفي امجلاQات
ئة نقابية كذ� مصاحل وزارة اSاxلية Qىل اس@تعداد الس@تق�ال ٔ�ي هي 

  .ملناقشة القضاë اليت هتم موظفي امجلاQات الرتابية
لٕالشارة ٔ�نه معظم املطالب ا�يل اكنوا تقدموا هبا النقا�ت مت تنفNذها 

وا·د دëل مؤسسة أ"عامل �ج�عية : �س@تXvاء جوج دëل املطالب
لفائدة موظفي امجلاQات الرتابية، وهو مربمج يف ٕاطار اÓطط ال�رشيعي 

  .لحكومة�
القضية الثانية، يه النظام أ"سايس ملوظفي امجلاQات الرتابية، واÌي 
سوف يمت ٕاخراWه ٕاىل الوجود فور صدور النصوص التنظميية املتعلقة 

  .�مجلاQات الرتابية
  .شكرا

        ::::الس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسة
  . شكرا �لس@يد الوز�ر

  .هنا� تعقNب؟ أ"س@تاذ احللوطي، تفضل

        ::::ٕالاله احللوطيٕالاله احللوطيٕالاله احللوطيٕالاله احللوطياملس�شار الس@يد عبد ااملس�شار الس@يد عبد ااملس�شار الس@يد عبد ااملس�شار الس@يد عبد ا
  .شكرا الس@يد الرئKس

  الس@يد الوز�ر، 
بداية، ßشكرمك ونقدر اJهودات اليت تبذلها وزارة اSاxلية من W�ٔل 
العناية مبوظفهيا، فاحXا، الس@يد الوز�ر، ملا كنطرحو هاذ إالشاكالت كنقولو 
بpٔنه مازال xاص احلوار �كون فNه جمهود ٔ�كرب، ٔ"نه ملا كتلكم لنا، الس@يد 
الوز�ر، Qىل مؤسسة أ"عامل �ج�عية ما نÃساوش بpٔن املوضوع ملا تطرح 

، وWات مجموQة من القطاQات الوزارية ٔ�خرى، نذÎر Qىل 2002تطرح مXذ 
س$Nل مهنا م�ال، سواء اكنت الفال·ة، سواء اكنت املالية، سواء اكنت 

هاذ الص�ة، ما نتلكموش Qىل التعلمي، ٔ"نه التعلمي اكن سابق، ومازال 
املوضوع هذا وا�يل Îيتعترب وس@يZ من وسائل، الس@يد الوز�ر، لتحسني 
الوضعية دëل الشغيZ دëل قطاع امجلاQات احمللية، خصوصا احXا كنعرفو، 

من هاذ الف¢ة يه تقريبا لكها من الطبقات  %60الس@يد الوز�ر، بpٔن حوايل 
كKشلك القطاع  اSنيا واملتوسطة، وهاذ القطاع دëلمك، الس@يد الوز�ر، هو

الثاين تقريبا Qىل املس@توى الوطين من حNث العدد دëل أ"طر ومن حNث 
  . العدد دëل املوظفني

النظام أ"سايس كذ�، الس@يد الوز�ر، حىت هو ا"ٓن ٔ�مام اجلهوية 

املوسعة ؤ�مام املس@تق�ل دëل اJال الرتايب، البد ما �كون نظام ٔ�سايس 
ٔ�ن �كون هناك وا·د النوع من تطو�ر  حمفز لهاذ الف¢ة هاذي من W�ٔل

أ"داء دëل الشغيZ �ش ³كون يف املس@توى دëل العمل دëل املس@تق�ل 
  . دëل اجلهوية املوسعة

كذ� التكو�ن، الس@يد الوز�ر، كنعتربو بpٔن التكو�ن ا"ٓن اك�ن وا·د 
النوع من التكو�ن، ولكXه °ري اكيف من W�ٔل ٔ�ن جنعل هذه الرشحية من 

دëل الوزارة قادرة Qىل اس�Nعاب خمتلف املعطيات املق�Z  املوظفني
  . مس@تق�ال

  .وشكرا، الس@يد الوز�ر، Qىل اJهودات ا�يل كتبذلوها

        ::::الس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسة
  . شكرا � الس@يد املس�شار

  . وßشكرمك، الس@يد الوز�ر، Qىل مسامهتمك املك�فة معنا يف هذه اجللسة
الس@يد وز�ر �قgصاد واملالية، ونgÃقل ٕاىل السؤالني املوÙني ٕاىل 

والسؤال أ"ول حول اخلصاص �ج�عي، واللكمة ٔ"·د السادة ٔ�عضاء 
  .فريق أ"صاÈ واملعارصة ل$سط السؤال

 .تفضلوا الس@يد رئKس الفريق

        ::::املس�شار الس@يد عبد احلكمي بÃشامشاملس�شار الس@يد عبد احلكمي بÃشامشاملس�شار الس@يد عبد احلكمي بÃشامشاملس�شار الس@يد عبد احلكمي بÃشامش
  .شكرا الس@يد الرئKس
  الس@يد الوز�ر احملرتم،

عي، وطبعا احXا Qارفني بpٔن هاذ سؤالنا Îيتعلق �خلصاص �ج�
 �Ìة خمتلفة، وNات حكومQبري، ورمبا هيم قطاÎام وQ السؤال هو سؤال

  .س@نكgفي بتوجNه سؤال وا·د، هو س@يايس ٔ�كرث مXو تقين
  الس@يد الوز�ر احملرتم، 

ا"ٓن دازت من معر احلكومة ثالثة س@نوات، وبقات، ٕاىل ابغى هللا، 
  ...ٔ�جXدة احلكومة س@ياسات مضبوطة لـس@ن�ني من معر احلكومة، هل يف 

        ::::الس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسة
  السادة املس�شار�ن،

  ...السؤال موWه ٕاىل الس@يد وز�ر اSاxلية وهو معمك يف ·ديث

        ::::املس�شار الس@يد عبد احلكمي بÃشامشاملس�شار الس@يد عبد احلكمي بÃشامشاملس�شار الس@يد عبد احلكمي بÃشامشاملس�شار الس@يد عبد احلكمي بÃشامش
  .Qاود العداد

        ::::الس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسة
  . عفوا، الس@يد وز�ر املالية ؤ�نمت يف ·ديث معه

توا السؤال وال غتعاودوه؟ ٔ"ن ما مسعنا 
هيش، فضي .. تفضلوا الس@يد
  .تفضلوا

        ::::املس�شار الس@يد عبد احلكمي بÃشامشاملس�شار الس@يد عبد احلكمي بÃشامشاملس�شار الس@يد عبد احلكمي بÃشامشاملس�شار الس@يد عبد احلكمي بÃشامش
  .Q�ٔد العداد من فض5
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        ::::الس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسة
 ...السؤال، السؤال، °ري �ش

        ::::املس�شار الس@يد عبد احلكمي بÃشامشاملس�شار الس@يد عبد احلكمي بÃشامشاملس�شار الس@يد عبد احلكمي بÃشامشاملس�شار الس@يد عبد احلكمي بÃشامش
  .طيب، بال ما نعاود املقدمة، الس@يد الوز�ر

يف ظرف يف هاذ الس@ن�ني املتبقNتني من معر احلكومة، هل من ٕاQادة 
 - النظر يف �رامج وس@ياسات احلكومة ا�يل من شpٔهنا ٔ�ن تعاجل، ولو قليال 

إالشاكالت ا�يل مgعلقة �حلرمان و�
هتمKش وإالقصاء  -ٔ�قول ولو قليال 
ين مXو والعزÈ واحلكرة والفقر وخمتلف ٔ�وWه اخلصاص �ج�عي ا�يل كتعا

  وا·د العدد من املناطق يف ب.¦؟ 
  .وشكرا

        ::::الس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسة
  . شكرا �لس@يد املس�شار

 .اللكمة لمك الس@يد وز�ر �قgصادية واملالية

        ::::الس@يد محمد بوسعيد، وز�ر �قgصاد واملاليةالس@يد محمد بوسعيد، وز�ر �قgصاد واملاليةالس@يد محمد بوسعيد، وز�ر �قgصاد واملاليةالس@يد محمد بوسعيد، وز�ر �قgصاد واملالية
  الس@يد الرئKس، 

ٔ�شكر السادة املس�شار�ن احملرتمني عن فريق أ"صاÈ واملعارصة Qىل 
  . لهاذ السؤال طر�م

لكنا يف مشK¢ة .. طبعا لكنا يف املشK¢ة دëل هللا، ما عرفXا هاذ احلكومة
هللا، لكن ف� يتعلق �لقضية دëل القطاع �ج�عي، طبعا هناك هشاشة 
وهناك فوارق جمالية واج�عية وفوارق بني اجلÃسني، هذا ال ميكن ٔ�ن ينكره 

  .Qاقل
وات، وميكن يل نقول � ٔ�ن مايش حصيح، طبعا هذا برتاكامت ولس@ن

هاذ التفاوlت بدرWات مايش فقط دëل ب.¦، راه لك ب.ان العامل بpٔرسه 
فهيا تفاوlت، ولك الس@ياسات العمومNة جيب ٔ�ن توWه ٕاىل èرسيع ا
منو ٔ"ن 
�Ì ٔ�)ر جزيئ Qىل القطاع �ج�عي، ولكن يف نفس الوقت خص هاذ 

 Jه لك طبقات اXد مNس@تفò منو
متع ولك ف¢ات اJمتع، مهنا احملرومة ومهنا ا
°ري القادرة ومهنا ذوي �حgياWات اخلاصة ومهنا الÃساء ورمبا بعض 

  . املس@تضعفني
ولهذا، لك الس@ياسات العمومNة خص �كون يف صلب اه�ñا يف نفس 
الوقت èرسيع وترية ا
منو، ٔ"ن هو ا�يل Îيجعل ٔ�نه الرثوة ³كرب، ؤ�نه ميكن 

قة توزيعها، ويف نفس الوقت �ه�م �جلانب �ج�عي Qرب بعدها طري
  .اس@هتداف الف¢ات اليت طبعا يه حمرومة

كام ٔ�رشمت، الس@يد املس�شار  -طبعا القطاع �ج�عي قطاع واسع 
وراه دوزتو قانون املالية، احلكومة اعمتدت ووفرت اع�دات ñمة  -احملرتم 

مليار، ومواصZ لك الربامج  13: ص�ةمليار، قطاع ال 46: لقطاع التعلمي
Qرب طبعا " تKسري"اليت انطلقت ق�ل هذه احلكومة ودمعها يف ٕاطار �ر¦مج 

املليون دëل  7RAMED( 7(و" تKسري"، "صندوق التضامن �ج�عي"
املليون ونصف، ؤ�يضا احملافظ اSراس@ية، دمع ٔ�يضا العامل  7املس@تفNد، 

درمه، وطبعا الصندوق ا�يل فNه مليار مليار  20القروي برب¦مج يعادل 
ونصف دëل اSرامه، واملبادرة الوطنية �لتمنية ال$رشية، اليت من بني فلسفهتا 
هو ٔ�نه Îيف ميكن طبعا ٔ�ن �كون هناك اس@هتداف ودمع لبعض املرافق 
�ج�عية يف املناطق الهشة، يف أ"حNاء اJاورة �لمدن، يف املناطق 

 3عا هذا يف ٕاطار قانون املالية الرب¦مج الس@نوي دëل القروية البعيدة، وطب
  . املليار دëل اSرمه

طبعا هناك تفكري يف اس@هتداف لف¢ات ٔ�خرى، مهنا اليتاىم يف حضانة 
أ"رامل واملرشوط �لتدرòس، وا�Ìن يف وضعية هشة، وا�Ìن 

  . سKس@تفNدون Qرب صندوق ال�سك �ج�عي من دمع م�ارش
جناز ا�يل Wا يف السؤال دëلمك، Îيف توفري قدرات طبعا ت�Kقى االٕ 

 2014إالدارة ٕالجناز ٔ�فضل ؤ�كرث �لÃس@بة ملزيانية التجهزي؟ هاذ الس@نة يف 
  .الس@نة املاضية %64مقارنة مع  %70وصلت ßس@بة إالجناز 

        ::::الس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسة
  . شكرا الس@يد الوز�ر، شكرا لمك، ٔ�هنيمت حقمك يف الEم

  .املعق�ني عن السؤال، تفضل الس@يد الرئKساللكمة ٔ"·د 

        ::::املس�شار الس@يد عبد احلكمي بÃشامشاملس�شار الس@يد عبد احلكمي بÃشامشاملس�شار الس@يد عبد احلكمي بÃشامشاملس�شار الس@يد عبد احلكمي بÃشامش
  . شكرا، الس@يد الوز�ر، Qىل اجلواب

حقNقة حنن مgفقون Qىل ٔ�ن هاذ إالشاكلية ا�يل كتلكموا Qلهيا دëل 
الفوارق واحلرمان وا
هتمKش و°ري ذ� يه ن�N~ة ³راكامت، يه ن�N~ة ٕارث، 

كذ�، الس@يد الوز�ر احملرتم، Qىل ٔ�ن حبسب  ولكن البد من �Qرتاف
بعض املعطيات ا�يل كتقدñا مؤسسات وطنية ودولية، الك�ري من 
املؤرشات املرتبطة �خلصاص �ج�عي ازدادت وتفامقت يف ظل هذه 

  . احلكومة
من املواطنني  %14من املغاربة ÎيعKشوا حتت عتبة الفقر،  %9ا"ٓن 

ٕاذا زد¦ املؤرش دëل الهشاشة . والر يومNاد 2ال يت~اوز اxSل دëهلم 
ربع  ،من املغاربة يف وضعية هشاشة 8HCP (18%(�ج�عية حسب 

  . ساكنة املغرب تعKش حتت عتبة الفقر وحتت هتديد الفقر
  الس@يد الوز�ر، 

بد من القول كذ� بpٔن الطبقات الفقرية يف اJمتع والطبقة املتوسطة ال
Kب دëلها من الرثوة الوطنية ٔ�قل مما اكن Qليه يف ظل هذه احلكومة، النص 

رضيبة Wديدة  34س@نوات فقط ٔ�حصينا  3يف ظرف . يف الس@تXKات
  . فرضهتا احلكومة Qىل الطبقات الفقرية وQىل الطبقة املتوسطة

ٕا·دى الظواهر ا�يل كنعرفوها مجيع، واليت عرهتا الفNضا¦ت وبيÃت فهيا 

                                                 
7 Régime d'Assistance Médicale  
8 Haut Commissariat au Plan 
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الوWه احلقNقي دëل املغرب اÌي يتطور aرسQات خمتلفة، يه ٔ�نه بيÃت بpٔنه 
عند¦ Qدد من مXاطق املغرب تعKش يف ظروف ٔ�قل ما يقال عهنا ٔ�هنا 

ل ظروف ال ت�Xاسب واملعدالت الوطنية، ٕاذا ما قل�ش يش �م �ٓخر، ب
البد خصين نقولو بpٔنه الفNضا¦ت بيÃت بpٔنه عند¦ Qدد من امجلاQات، Qدد 
من أ"قالمي، املواطنني فهيا يعKشون القساوة والظروف �لغة القسوة تذÎر¦ 
�ملقومات دëل القرون الوسطى، واحXا يف اعتقاد¦ لو كنا ٕازاء حكومة 

الفوارق ا�يل اكينة حترتم شعهبا ووقع ما وقع من فNضا¦ت ا�يل بيÃت هاذ 
بني خمتلف اجلهات، لاكن ٔ�قل يشء قامت به احلكومة هو ٔ�ن تعيد النظر 
يف ³رتKب ٔ�ولوëهتا، البد من ٕاQادة النظر يف ³رتKب ٔ�ولوëت احلكومة 
لتصحيح هذه ال�شوهات وهذه �خgالالت اليت تعKشها خمتلف مXاطق 

  .املغرب
  .وشكرا

        ::::الس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسة
  .املس�شارشكرا الس@يد 

ومل يعد لمك، الس@يد الوز�ر، وقت �لرد عن . ٔ�هنيت حقك يف الEم
  .التعقNب

ونgÃقل ٕاىل السؤال املوايل املوWه ٕاليمك دامئا، وهو حول بيع العقارات 
اململوكة �.وÈ ملن òشغلها، واللكمة ٔ"·د السادة املس�شار�ن من الفريق 

  .الفNدرايل ل$سط السؤال

        ::::املا� ٔ�فرëطاملا� ٔ�فرëطاملا� ٔ�فرëطاملا� ٔ�فرëط    املس�شار الس@يد عبداملس�شار الس@يد عبداملس�شار الس@يد عبداملس�شار الس@يد عبد
  .شكرا الس@يد الرئKس

 2.21.677هيpٔت وزارة �قgصاد واملالية مرشوع مرسوم حيمل رمق 
 18( 1407ذي احل~ة  22الصادر يف  2.83.659يغري مبوج�ه املرسوم رمق 

، ويتعلق أ"مر �ٕالذن ب$Nع العقارات اململوكة �.وÈ ملن )1987غشت 
 يف ٕادارات اSوÈ مبوجب عقود، òشغلها من موظفني ومس@تùدمني العاملني

والهادف ٕاىل ٕادxال بعض التعديالت من W�ٔل èشجيع املوظفني 
  . واملس@تùدمني شا°يل املساÎن اململوكة �.وQ Èىل اقgناهئا

  Ìا، ßسائلمك، الس@يد الوز�ر، عن مصري هذا املرشوع؟ 
  .شكرا

        ::::الس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسة
  . شكرا �لس@يد املس�شار

  .الوز�ر، يف ٕاطار الرداللكمة لمك، الس@يد 

        ::::الس@يد وز�ر �قgصاد واملاليةالس@يد وز�ر �قgصاد واملاليةالس@يد وز�ر �قgصاد واملاليةالس@يد وز�ر �قgصاد واملالية
  .شكرا

  .شكرا الس@يد املس�شار احملرتم
 15.800مسكXا مس@ندا �لموظفني، مهنم  44.934حصيح اSوÈ مت5 

قابل �لتفويت، ٔ"ن البايق °ري قابل �لتفويت ٔ"نه مسكن وظيفي، وال ميكن 
  . ٔ�بدا ٔ�ن يفوت

وا�يل ما اعطاش  87رسوم دëل اكن هناك م 15.887طبعا يف هاذ 
مسكن  230املفعول دëلو، ٔ"ن التفويتات اكنت بوترية Wد ضئيZ، حوايل 

  . يف الس@نة
هناك تفكري لتحفزيات ٔ�كرث وèسهيالت ٔ�كرث من W�ٔل تفويت هذه 
املساÎن، املشلك فني واقع؟ ٔ�ن هذه العقارات وهذه أ"مالك °ري 

، اك�ن ا�يل ذاك )des appartements(مg~اßسة، اك�ن فNالت، اك�ن 
)la zone ( والت)R+5( متحيص
، خصنا مزيد من الوقت ومزيد من ا

ومزيد من التفكري ومزيد من �س@هتداف �ش ³كون العملية سلمية، وما 
  .³كوßش فهيا معلية ا�يل °ادي ³كون طبعا مXتقدة

ëا يف احلكومة مقنا بوا·د املبادرة تتعلق بوا·د أ"مالك ٔ�خرى دXل اح
 "دëر املدينة"ٔ�لف مسكن وحمل جتاري اليت اكنت مد�رة من طرف  37

ٔ�كتو�ر  21وا�يل يف بعض أ"حNاء شعبية، وا�يل ٔ�صدر¦ فهيا مرسوم دëل 
 ،من هاذ الس@نة، والقرار دëل وز�ر �قgصاد واملالية دëل وا·د دòسمرب
مثان Wد Wد Wد رمزية، وا�يل غيب ٔpدا وا�يل هو °ادي تفوت لشا°لهيا ب

  .�ش@تغال دëلها ٔ�و التفويتات دëلها يف القريب العاWل
 87ٕاذن، �خgصار احXا نفكر يف ٕاQادة النظر يف هذاك املرسوم دëل 

من W�ٔل ال�سهيل والتحفزي، ولكن aرشط ٔ�نه �كون مؤطر تpٔطريا جNدا، 
  . حىت ال خيرج عن Wدواه وعن مساره

  .شكرا الس@يد الرئKس

        ::::الس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسة
  . �لس@يد الوز�ر شكرا

  .هنا� تعقNب؟ تفضلوا الس@يد رئKس الفريق، اليس دعيدQة

        ::::املس�شار الس@يد محمد دعيدQةاملس�شار الس@يد محمد دعيدQةاملس�شار الس@يد محمد دعيدQةاملس�شار الس@يد محمد دعيدQة
  .الس@يد رئKس، هناك تعقNب بطبيعة احلال،

  الس@يد الوز�ر، 
تgÃلكمو معمك Qىل املساÎن القابZ �لتفويت، يه اQالش تgÃلكمو، ٔ"ن 

وا�يل تيكون قلب داxل كمنزيو ٔ�يضا حىت احXا ما بني السكن الوظيفي 
املؤسسة، وا�يل °ري قابل �لتفويت، ٔ"نه هذاك سكن وظيفي، مبعىن امىش 

  .مسؤول غيجي مسؤول و°Kسكن فNه
ال، ٔ�س@يدي، كنتلكمو Qىل ا�يل قابل �لتفويت، وا�يل قابلني �لتفويت 
املرسوم ا�يل احXا ت�gÃدثو Qليه دا�ر وا·د العدد دëل ال�شجيعات ل�شجيع 

فني، من مضهنا اع�د ا
مثن نتاع البيع ا�يل هو خمفض بÃس@بة دëل هاذ املوظ
  .من القمية ا�يل غت�ددها ا�لجنة إالدارية نتاع اخلربة 40%

ن أ"ش@ياء ا�يل Wا هبا هاذ املرسوم وا�يل هو لفائدة هاذ كذ� من مض
  :املوظفني
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ا�يل  %20عوض  %10حتديد م�لغ اSفعة أ"وىل من مثن البيع يف  -
  �لÃس@بة �لموظفني احملالني Qىل التقاQد؛ %50"ٓن، ا�يل معمول به، واك�ن ا

ٕاىل  120كذ� رفع أ"قساط الشهرية املؤZW من �يق مثن البيع من  -
قسطا �لÃس@بة �لموظفني احملالني Qىل التقاQد، ٔ"نه اليوم املوظفني  180

 120قسط، يف ·ني ٔ�نه املتقاQد�ن عندمه  180املزاولني عندمه وا·د 
 قسط؛

كذ� التùيل عن تطبيق سعر الفائدة Qىل أ"قساط املؤZW من مثن  -
 .البيع

إالشاكل ا�يل اك�ن اليوم، الس@يد الوز�ر، اكينني موظفني يف نفس 
احلي، وزارة اSاxلية فوتت هلم، وزارة التجهزي فوتت هلم، ٔ"نه اك�ن 

زارة الوصية، التفويت �ملوافقة دëل وزارة �قgصاد واملالية ومبوافقة الو 
وزارة التعلمي ما ابغاèش تفوت هلم، فرسوا لنا °ري ا"ٓن Îيفاش بعدا، °ري 
املنطق، نفس املوظفني ساكنني يف نفس احلي، يش كتفوتوا ليه ويش ما 

   .. لاخللكتفوتوا 
هيش؟ و�لتايل هاذ 
ا ـــــــــــــــــــٔ�يضا اك�ن مساÎن ا�يل اSوÈ اليوم xارسة فهيا، اك�ن فهي

)le compteur général ( ل الضوء، الناس طالبنيëل املاء ودëد
مليون دëل الس@ن�مي  ò150رشيو، حلد الساQة اليوم عندمك ديون واصZ لــ 

 .يف اSار البيضاء، ٕاقامة املارشال ٔ�مزëن
و�لتايل، اليوم احلكومة مايش خصها تبقى ت�س@ىن، خصها تد�ر 

  .�س@تع~ال لتفويت هذه املساÎن

        ::::د رئKس اجللسةد رئKس اجللسةد رئKس اجللسةد رئKس اجللسةالس@يالس@يالس@يالس@ي
  . شكرا الس@يد املس�شار، اليس دعيدQة، ٔ�هنيت حقك يف الEم

  .اللكمة �لس@يد الوز�ر �لرد Qىل التعقNب

        ::::الس@يد وز�ر �قgصاد واملاليةالس@يد وز�ر �قgصاد واملاليةالس@يد وز�ر �قgصاد واملاليةالس@يد وز�ر �قgصاد واملالية
طبعا، ٔ�¦ قلنا خص �كون التpٔين، وخص �كون التفكري �ش ما 

بية ما ٕاىل اكنت وزارة الرت . نطيحوش يف خماطر ا�يل رمبا احXا يف غىن عهنا
ال، الس@يد، هللا خيليك، اSوÈ .. ابغاèش ت$Nع، فÛٔن هناك مسكن وظيفي

حرة يف تفويت ٔ�مال+ها، واSوÈ عندها طبعا ٔ�يضا فلسفهتا وعندها 
  .ٕاماكنياهتا وعندها س@ياس@هتا

ا"ٓن تنقول � �ٓودي هاذ القضية احXا مس@تعد�ن �لتفويت، ٔ"ن ٔ�يضا 
وظفني ا�يل امشاو �لتقاQد ٔ�وال °Ãشجعو ذاك املوظفني و°Ãشجعو م

وغندxلو اشوية دëل الفلKسات �.وÈ حىت �غيني نفوتو، ولكن ³كون 
بطريقة عقالنية وبطريقة معقوÈ وبطريقة ا�يل °ادي تمت �لشفافNة 

  . و�ملوضوعية وال غبار Qلهيا
ولهذا، راه احXا طالبني اشوية دëل الوقت �ش نعدلو هذاك املرسوم 

ëرتو دÎل تفويت 87ل ا�يل ذW�ٔ ي مل �كن طبعا �لتحفزي الالزم منÌوا ،

  .لك هذه العقارات
  .شكرا الس@يد الرئKس

        ::::الس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسة
شكرا �لس@يد وز�ر �قgصاد واملالية Qىل مسامهته معنا يف هذه 

  .اجللسة
ونgÃقل ٕاىل قطاع السكىن وس@ياسة املدينة aسؤال فريد حول مpٓل 

ت الوسطى، واللكمة ٔ"·د السادة ٔ�عضاء فريق اتفاقNة السكن املعد �لف¢ا
  .أ"صاÈ واملعارصة

  .اليس شكNل، تفضلوا

        ::::املس�شار الس@يد Qابد شكNلاملس�شار الس@يد Qابد شكNلاملس�شار الس@يد Qابد شكNلاملس�شار الس@يد Qابد شكNل
  .شكرا الس@يد الرئKس

  السادة الوزراء،
  ٔ�خيت، ٕاخواين املس�شار�ن،

  الس@يد الوز�ر،
وزار³مك Q�ٔلنت ٔ�كرث من مرة الزتاماهتا �ش ختلق وا·د املبادرة حتفزيية 

تعممي السكن املعد �لف¢ات املتوسطة، وقد مت يف هذا الشpٔن توقNع من W�ٔل 
و·دة من السكن ا�يل  1392دëل االتفاقNات، الس@يد الوز�ر، هتم ٕاجناز  8

  .معد لهاذ الغرض
ا"ٓن، ßسائلمك، الس@يد الوز�ر، عن مpٓل هذه االتفاقNات؟ وما يه 

  ßس@بة إالجناز احملققة يف هذا املضامر، الس@يد الوز�ر؟
  .كراوش

        ::::الس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسة
  . شكرا �لس@يد املس�شار

  .اللكمة لمك، الس@يد الوز�ر، �لجواب Qىل السؤال

        ::::الس@يد  محمد نالس@يد  محمد نالس@يد  محمد نالس@يد  محمد ن$$$$Nل بنعبد هللا، وز�ر السكىن وس@ياسة املدينةNل بنعبد هللا، وز�ر السكىن وس@ياسة املدينةNل بنعبد هللا، وز�ر السكىن وس@ياسة املدينةNل بنعبد هللا، وز�ر السكىن وس@ياسة املدينة
  .شكرا لمك الس@يد الرئKس

  .شكرا الس@يد املس�شار احملرتم
ة، وهتم اتفاقN 34، بل ٕاىل 8واقع هذه االتفاقNات وصل اليوم لKس ٕاىل 

هذا ما مت إالQالن عنه من ق�ل ٔ�ساسا رشاكء . و·دة 73ٔ�لف و 14
دëل الو·دات دëل القطاع  2504خصوصيني، وهناك جزء ما يناهز 

  .العام، ٔ�ساسا العمران
. 2500ف� يتعلق �لعمران، ا"ٓن أ"شغال بدٔ�ت �لÃس@بة جلزء من هاذ 

ٔ�نه بناء Qىل القانون املايل،  ف� يتعلق �التفاقNات اخلصوصية، ا�يل كتعرفوا
احبال ا�يل اك�ن يف السكن �ج�عي، االتفاقNة كتوقع مع وزارة السكىن 
ومع وزارة املالية، وبعد ذ� òرشع املنعش العقاري يف الرتت�Kات إالدارية، 
احلصول Qىل الرتاخNص و°ري ذ� �ش يبدا يف املرشوع، ا
متويل، 
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  . أ"بناك، ٕاىل °ري ذ�
مربمج �س�#ر دëلو، لكن ما أ"حNان، العقار Îيكون  يف بعض
ف�التايل، هذا رهني ٔ�ساسا هبذه الرتت�Kات دëل املسؤولني . عندوش عقار

  .دëل املنعشني العقاريني اخلواص
و�لتذكري، عند¦ اتفاقNة مع الفNدرالية الوطنية �لمنعشني العقاريني من 

هذا �لطبع Qىل مس@توى �لزتام  .ٔ�لف و·دة من هذا النوع W�ٔ20ل ٕاجناز 
وزارة السكىن Îوزارة، ال تدxل يف مشاريع  -�لتذكري  -املعلن، Qلام بpٔنه 

�لبناء aشلك م�ارش، سواء اكن يف املتوسط ٔ�و يف السكن �ج�عي ٔ�و يف 
ٔ�لف ٔ�و °ري ذ�، حبيث ٔ�هنا تدمع، èشجع، تؤطر، تضع ٔ�موال رهن  140

Nان، ولكن ال ت$ين بنفسها، وهذا تعلمونه ٕاشارة املتدxلني يف بعض أ"ح 
  . جNدا، الس@يد املس�شار احملرتم

  .شكر لمك

        ::::الس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسة
  . شكرا �لس@يد الوز�ر

  ...؟ تفضلوا اليس..هناك

        ::::املس�شار الس@يد Qابد شكNلاملس�شار الس@يد Qابد شكNلاملس�شار الس@يد Qابد شكNلاملس�شار الس@يد Qابد شكNل
امحلد � ا�يل ما تت$KXش، .. احلكومة ما تت$KXشاي �ش ما ترصفشاي

دëل احلكومة ٔ�هنا عندها س@ياسة، وخصها  ولكن، الس@يد الوز�ر، من املهام
èشجع من حتقNق هاذ الس@ياسة، وان� بيgÃو لنا مرارا ٔ�ن هاذ السكن ا�يل 
هو �لطبقة املتوسطة يشء ñم، وعندو طلب، فgيخص حتفزيات، تيخص 
èشجيعات، ووزار³مك تيخصها، ملاذا ما جتمتعش مع املنعشني العقاريني، 

ات؟ ٕاىل اكن رضوري �زيدو، ٔ"نه هذا يشء وتتذاÎر معهم وتعطهيم حتفزي 
  . ñم

ٔ�ول يشء، °ادي خيدم اليد العامZ، °ادي �رفع من العقار ا�يل °ادي 
  ؛ويش شوية ³هيبط

9نيا، °اديني وا·د الطبقة ا�يل يه ñمة، الطبقة املتوسطة ا�يل ما 
ٔ�لف درمه، وما ابغاèش  250ابغاèش متيش Ìاك السكن �ج�عي دëل 

مليون، وابغات متيش �.ار  300مليون و 200يور ا�يل تKسواو متيش �.
 80مليون، ثالثة دëل البيوت وÎوزينة، وفهيا  70مليون ودëل  80دëل 

  .. مرت، هذا يشء ñم 90مرت وال 
وهذا هو ا�يل تيخصمك ان�è ëشجعوا Qليه، وحتفزوا، ولكن ما تنقولش 

تتصلوا مع من هيمه أ"مر من لمك èس@يفوا، ولكن الس@ياسة دëلمك بpٔ�مك 
املنعشني العقاريني، وتفgحوا هلم الطريق �ش ميش@يو، وٕاال ٕاىل ابقNتو 
Wالسني، ما تنقولش Wالسني، ولكن اSور دëل احلكومة هو هذا، 
تيخصها تد�ر يش ·اWة، وٕاال راه ما °ادòش حتققوا ذاك اليش، خصوصا 

. ومة؟ Qام، قليل ذاك اليشاملدة دازت، احشال �يق املدة دëل احلكؤ�ن 
ٔ�لف دار؟ ما °ادòش ميكن لنا �ش حنققوها،  20°ادي ميكن لنا حنققو هاذ 

والناس تتgÃظر مXمك هاذ اليش، ٔ"نه هذا من الترصحيات دëلمك، واحXا 
من  %40وال  %30°اديني �كونو تنصفقو لمك ٕاىل اس@تطعتو حتققوا °ري 

  .ز�رالترصحي ëل احلكومة دëلمك، الس@يد الو 
  .وشكرا

        ::::الس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسة
  . شكرا اليس شكNل

  .تفضلوا.. الس@يد الوز�ر، لمك تعقNب حول

        ::::وز�ر السكىن وس@ياسة املدينةوز�ر السكىن وس@ياسة املدينةوز�ر السكىن وس@ياسة املدينةوز�ر السكىن وس@ياسة املدينة    الس@يدالس@يدالس@يدالس@يد
وضعنا وا·د احلدود  - كتذÎروا  -فقط �لتÎٔpيد بpٔنه ل�شجيع هذا املنتوج 

درمه �لمرت املربع مع ا·�ساب مجيع الرضائب، شفXا بpٔن العملية  6000دëل 
  .درمه �لمرت املربع 7200متشاèش، رفعناها مبسامهتمك ٕاىل  ما

ا"ٓن، ٕاال اكنت أ"مر Îيتعلق بتحفزيات ج�ائية، تعلمون ٔ�ن هناك حتفظ 
دëل ٔ�وساط مgعددة، مبا فهيا رWال أ"عامل يف قطاQات ٔ�خرى، من W�ٔل 
ٔ�ن ال نطعم جمددا هاذ القطاع دëل العقار بتحفزيات رضي$Nة Wديدة، يف 

  .ا�يل الصناQة و°ريها ما عندهاش هاذ التحفزياتالوقت 
ف�التايل، ا"ٓن ما �متناه هو ٔ�ن نضع رهن ٕاشارة هاذ املنعشني العقاريني 
عقار يف املدن، ا�يل �كون lبع �.وÈ قدر إالماكن، ٕاىل لقNناه، وراه مايش 
ساهل ٔ�نك تلقاه اليوم، ٔ�و ٔ�ننا نعطيومه ٕاماكنية كذ� ٔ�هنم عوض ما يبNÃو 

، مما ميكن ٔ�ن حيفزمه Qىل بناء هذا النوع من 6ٔ�و  5دëل الطوابق يبNÃو  4
  . السكن

حنن معمك يف هاذ �جتاه، لكن املسÈٔp مايش سهZ كذ�، ٔ"ن معليا 
�ش نعطيومه  ،)la dérogation(يتعني ٔ�ننا ندxلو يف مXطق �س@تXvاء 

Èٔpهاذ اليش يف وسط املدن �ش يد�روا هاذ العملية، املس  Zمايش سه.  

        ::::الس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسة
  . شكرا، الس@يد الوز�ر، Qىل مسامهتمك يف هذه اجللسة

ونgÃقل ٕاىل قطاع الس@يا·ة aسؤال فريد كذ�، وهو حول دور 
املرشد�ن الس@ياحNني يف التعريف �ملنتوج التقليدي الوطين، واللكمة ٔ"·د 

  .السادة ٔ�عضاء الفريق �س@تقاليل �لو·دة والتعادلية
  .تفضلوا الس@يد املس�شار

        ::::املس�شار الس@يد ¦Á املس�شار الس@يد ¦Á املس�شار الس@يد ¦Á املس�شار الس@يد ¦Á خفخفخفخفارياريارياري
  .والصالة والسالم Qىل ٔ�رشف املرسلني aسم هللا الرمحن الرحمي

  الس@يد الرئKس،
  السادة الوزراء،

  ٕاخواين املس�شار�ن احملرتمني،
لقد مت تعاقد وزارة الس@يا·ة مع واكÈ ٔ�سفار ٔ�جXبية ٕالدxال الس@ياح 

ولكن، الس@يد الرئKس، الوزارة تناست  أ"Wانب ٕاىل الوطن العز�ز،
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الواكالت املغربية وٕارشا+ها، كذ� Wامعات املرشد�ن الس@ياحNني، مفاذا 
  ³رون، الس@يد الوز�ر؟

  .شكرا

        ::::الس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسة
  . شكرا �لس@يد املس�شار

  .اللكمة لمك، الس@يد وز�ر، الس@يا·ة، تفضلوا

        ::::س@يا·ةس@يا·ةس@يا·ةس@يا·ةال ال ال ال الس@يد حلسن ·داد، وز�ر الس@يد حلسن ·داد، وز�ر الس@يد حلسن ·داد، وز�ر الس@يد حلسن ·داد، وز�ر 
  .شكرا الس@يد الرئKس

  .شكرا الس@يد املس�شار Qىل طرح هذا السؤال
ٔ�¦ ٕاىل فهمت السؤال دëلمك وا�يل Wاين وهو Qىل املرشد�ن الس@ياحNني 

  . واSور دëهلم يف التعريف �ملنتوج دëل الصناQة التقليدية
ا"ٓن ٕاىل اكن السؤال حول واكالت أ"سفار، حنن ال نتعاقد مع واكالت 

Áالر·الت هام أ"سفار، حنن نتعاقد مع مرو Áالر·الت، وهاذوك مرو 
ا�يل Îيتعاقدوا مع واكالت أ"سفار �الخgيار دëهلم الوطنية، �ش ميكن هلم 

  .ٔ�هنم يعملوا التوزيع
  .شكرا

        ::::الس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسة
  . شكرا �لس@يد الوز�ر

  .لمك تعقNب، الس@يد املس�شار؟ تفضلوا

        ::::املس�شار الس@يد ¦Á املس�شار الس@يد ¦Á املس�شار الس@يد ¦Á املس�شار الس@يد ¦Á خفخفخفخفارياريارياري
  . شكرا الس@يد الرئKس

ٔ�¦ فقط ابغيت نpٔكد مع الس@يد الوز�ر Qىل ٔ�نه بعض واكالت أ"سفار 
املغربية وكذ� املرشد�ن وWامعة املرشد�ن الس@ياحNني �ملغرب ما ح�ذوش 
هاذ الفكرة دëل التعاقد مع هاذ واكÈ أ"سفار الرتÎية وٕادxال هاذ العينة من 

  . الس@ياح أ"Wانب، ٔ"نه تيجيو يف وا·د إالطار حمدود
رفوا، الس@يد الوز�ر، بpٔنه ما تيدوزوش عند الصناع التقليد�ن، كتع

عندمه فقط بعض احملالت ا�يل هام يف امل5 دëهلم، وا�يل يه حمالت ³رÎية 
Wات �لمغرب، وفgحت حمالت، بطبيعة احلال مكXاس اكينة حمل دëل 
الزربية، يف اSار البيضاء حمل دëل احليل واJوهرات، ويف مرا+ش حمل 

ëات اجل.ية، و�لتايل هاذ احملالت هاذي تيجيو فقط الس@ياح دQل املصنو
أ"ملان، وتيجيو لهاذ احملالت الرتÎية، حبيث ٔ�نه داxلني �لمغرب وتKس@تافدوا 

  . من احملالت الرتÎية فقط
يعين هاذ الس@ياح أ"Wانب تيجيو مؤطر�ن فقط لهاذ احملالت هاذو، ما 

ية املغربية هنائيا، حبيث حىت يف تKشوفوش احملالت والصناQة التقليد
احملالت الرتÎية تيقولوا بpٔنه ها يه الزربية املغربية مايش يف املس@توى دëل 
الزربية الرتÎية، وتي$Nنوا Qىل ٔ�نه الزربية الرتÎية يه يف اجلودة العالية مقارنة 

  .مع الزربية املغربية، وهذا يشء خطري Wدا
ما تتجي �لمغرب، ما كترصحش كذ� �لÃس@بة لهاذ الواكÈ من بعد 

هبذاك املرتب املايل ا�يل تياxذوه من عند هاذ الساحئ، و�لتايل تترصح 
بوا·د الÃس@بة ضئيW Zدا، و�لتايل تيخرج هاذوك أ"موال السوداء ٔ�و 

احXا بطبيعة احلال تgÃفهمو الوضعية دëل وزارة .. العمZ الصعبة تتخرج ٕاىل
تفاقNة ا�يل اكينة كن من الس@ياح، وكذ� االالس@يا·ة ٔ�نه جتلب ٔ�كرب Qدد مم

  ...مابني اSول يف جمال الرتوجي الس@يا�، ولكن الصناع التقليديني
  .شكرا لمك

        ::::الس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسة    
  .. شكرا � الس@يد املس�شار، ٔ�هنيت

  .واللكمة �لس@يد الوز�ر يف ٕاطار الرد عن التعقNب، تفضلوا

        ::::الس@يد وز�ر الس@يا·ةالس@يد وز�ر الس@يا·ةالس@يد وز�ر الس@يا·ةالس@يد وز�ر الس@يا·ة
ال، وما Îيتعلقش أ"مر بواكالت مgعددة، تgKعلق ا"ٓن افهمت السؤ 

بواكÈ وا·دة، وهذيك الواكÈ معموÈ يف اSار البيضاء وعندها حسب 
القانون املغريب، احXا ما كنتعاملوش مع واكالت ٔ�جXبية وكنعطيوها تصارحي، 
 Èهاذي مرصح لها حسب القانون املغريب وكتجيب الس@ياح، وهاذ الواك

ٔ�لف ساحئ مXذ  14مك، الس@يد املس�شار احملرتم، Wابت هاذي، �لعمل دëل
  .العمل دëلها ا�يل ابداتو الس@نة املاضية

�لفعل ٔ�نه ٔ�حصاب هاذ الواكÈ عندمه كذ� �زار ا�يل هو موجود يف 
ال ميكن لنا . مكXاس وهو يف ملكNهتم، وهام Îي�رتموا القوانني دëل هاذ الب.

املتجر وما متشKش لهاذ املتجر،  التدxل �ش نقول لو خصك متيش لهاذ
ولكن ا�يل اك�ن ٔ�نه هناك موجود�ن واكالت مgعددة كتحبذ ٔ�هنا متيش 
ملتاجر معينة وال متيش ملتاجر معينة ٔ�خرى، وكذ� هناك مرشد�ن ا�يل 
Îيعملوا مع الس@ياح، وكذ� Îيتعاملوا مع �زارات ٔ�و مgاجر معينة وال 

  .يتعاملون مع مgاجر ٔ�خرى
غينا امحلاية دëل املنتوج الوطين راه مايش عن طريق ٕاىل اب  ،ولكن

واكالت أ"سفار هو ا�يل ميكن امحلاية دëلو، امحلاية دëلو هو اSمع دëل 
التنافس@ية دëلو، امحلاية دëلو هو الرتوجي F، ٔ"نه احXا ب. ا�يل هو مفgوح، 

يف هاذ موجود هاذو ¦س مادام ٔ�هنم Îيلزتموا �لقانون، ال ميكن التدxل 
إالطار هذا، وتقول لو بpٔن الزم ٔ�نك èرشي هاذ املنتوج وال ما èرشòش هاذ 

  . املنتوج، ال ميكن العمل يف هاذ إالطار هذا
واحXا �لÃس@بة لنا يف وزارة الس@يا·ة، لك واكÈ ا�يل يه مرصح هبا Qىل 
املس@توى الوطين، وعندها ترصحي دëلها، وكتعامل وكتجيب الس@ياح، 

قد معهم، ولكن ما عند¦ش عقدة، حنن لKست لنا عقدة مع ميكن ٔ�ن نتعا
هاذ الواكÈ، فقط ٔ�نه ا�يل معلنا ٔ�نه اعطيناها ترصحي، ٔ"نه موجودة يف ٕاطار 
القانون املغريب كام هو موجود�ن كثري من الواكالت أ"خرى، ولكن ٔ�¦ 
 مgفق معمك ٔ�نه جيب دمع املنتوج الوطين ومXتوج الصناQة التقليدية واSفع
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�ك�ري، هذا هو العمل ا�يل تنقومو به، راه املعارض ا�يل تنقومو هبا Qىل 
الصعيد الوطين وال Qىل املس@توى اSويل دامئا موجود معنا الصناع 

  .التقليديني وكذ� البضاQة الوطنية يف ٕاطار الصناQة التقليدية
معرض Qىل املس@توى اSويل، تقريبا وا·د  80احXا مgواWد�ن يف 

.. تيكون موجود فهيم صانع تقليدي ا�يل هو Îيعمل يف هاذ مهنم  50%
موجودة كذ� الصناQة التقليدية وßشارك مع الصناQة التقليدية يف اSفع 

  .�ملنتوج الوطين
هذا ما ميكن القNام به، ولكن ٔ�ننا مننعو م�ال بعض الس@ياح من الولوج 

غربية، هذا °ري لبعض املتاجر، نظرا ٔ"ن فهيا سلع ٔ�جXبية تنافس السلعة امل
  .مسموح به، ال يف ٕاطار القانون وال حىت يف ٕاطار املنافسة الرشيفة

  .وشكرا

        ::::الس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسة
  . شكرا لمك، الس@يد الوز�ر، Qىل مسامهتمك

ونgÃقل ٕاىل �ٓخر سؤال يف Wدول ٔ�عامل هذه اجللسة، وهو موWه ٕاىل 
و�س�#ر و�قgصاد الس@يد الوز�ر املنتدب Sى وز�ر الصناQة والت~ارة 

الرمقي، امللكف �لت~ارة اخلارجNة، حول البحث عن ٔ�سواق Wديدة، 
  . واللكمة ٔ"·د ٔ�عضاء الفريق احلريك ل$سط السؤال

  .تفضلوا، الس@يد املس�شار

        ::::املس�شار الس@يد ام�ارك الس@باعياملس�شار الس@يد ام�ارك الس@باعياملس�شار الس@يد ام�ارك الس@باعياملس�شار الس@يد ام�ارك الس@باعي
  .شكرا الس@يد الرئKس

  السادة الوزراء،
  ٕاخواين املس�شار�ن احملرتمني،

الزالت املبادالت الت~ارية املغربية مع العديد من اSول الصديقة مل ³رق 
ٕاىل املس@توى املطلوب اÌي ميكن ٔ�ن يغطي جعز املزيان الت~اري، مع العمل 

  . ٔ�ن بالد¦ تتوفر Qىل العديد من اتفاقNات التبادل احلر
ملاذا ال يمت اس@تغالل التظاهرات العاملية املنظمة �ملغرب Qىل غرار 

رشاكء Wدد القمة العاملية لرëدة أ"عامل اليت احgضنهتا مرا+ش، �لبحث عن 
  عوض �قgصار Qىل أ"سواق التقليدية؟ 

كام ßسائلمك، الس@يد الوز�ر، عن التدابري املتùذة ٕالنعاش الصادرات 
  .املغربية

        ::::الس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسة
  . شكرا �لس@يد املس�شار

  .جلواب، تفضلوااللكمة لمك، الس@يد الوز�ر، يف ٕاطار ا

 الوز�ر املنتدب Sى وز�ر الصناQة والت~ارة و�س�الوز�ر املنتدب Sى وز�ر الصناQة والت~ارة و�س�الوز�ر املنتدب Sى وز�ر الصناQة والت~ارة و�س�الوز�ر املنتدب Sى وز�ر الصناQة والت~ارة و�س�####رررر    ،،،،الس@يد محمد عبوالس@يد محمد عبوالس@يد محمد عبوالس@يد محمد عبو
  ::::و�قgصاد الرو�قgصاد الرو�قgصاد الرو�قgصاد الرمقمقمقمقي، امللكف �لت~ارة اخلارجNةي، امللكف �لت~ارة اخلارجNةي، امللكف �لت~ارة اخلارجNةي، امللكف �لت~ارة اخلارجNة

  .شكرا الس@يد الرئKس احملرتم

  السادة املس�شار�ن،
  السادة الوزراء،

لطرحمك هاذ السؤال  شكرا الس@يد املس�شار احملرتم عن الفريق احلريك
هام، املتعلق �لتدابري املتùذة ٕالنعاش وتطو�ر الصادرات املغربية، وكذا ال 

  .البحث عن ٔ�سواق Wديدة �لÃس@بة �لمنتوWات الوطنية
ملوضوع التمنية كام جتدر إالشارة Qىل ٔ�ن احلكومة تويل اه�م �لغ 

وٕانعاش الصادرات املغربية، وكذا البحث عن ٔ�سواق Wديدة، وهذا يف 
تÃس@يق مXدمج مع �سرتاجتيات ا�يل اعمتدهتا بالد¦ يف تنامغ ويف 

الس@نوات أ"xرية، وهاذ �سرتاجتيات ا�يل تصبو ٕاىل تطو�ر و³منية عرض 
تصد�ري تنافيس ٕاكقالع الصناعي، خمطط إالقالع الصناعي، 

)Emergence 1 et Emergence 2( ،مكخطط املغرب أ"خرض ،
س@يا�، �ٕالضافة ٕاىل خمططات مكخطط الصناQة التقليدية، اكÓطط ال 

  .ٔ�خرى
وملواÎبة هذه إالسرتاتيجيات، وضعت الوزارة ٔ�و احلكومة مجموQة من 
�رامج اSمع، هاذ �رامج اSمع ٕاما ك�سهر Qلهيا الوزارة امللكفة �لت~ارة 
اخلارجNة، وا�يل يه ٔ�ساس@ية، واكنت لنا مXاس@بة عرضناها يف امللتقNات 

واك�ن كذ� ٕاسرتاجتيات و�رامج èسهر Qلهيا  اجلهوية Qىل الصعيد الوطين،
املؤسسات الوطنية املهمتة �لرتوجي وٕانعاش الصادرات، مؤسسات وطنية 

املكgب الوطين  -كام مسعنا الس@يد وز�ر الس@يا·ة ق�ل قليل -مككgب 
املغريب �لس@يا·ة، املركز املغريب ٕالنعاش الصادرات، دار الصانع، وكذ� 

  . ق وٕانعاش الصادراتاملؤسسة املس@تقZ �ل�سوي
هاذي �رامج مgعددة، كهتدف لكها يف دمع الصادرات وèشجيع 

  . الصادرات وكذ� البحث عن ٔ�سواق Wديدة
ابغيت فقط نpٔكد Qىل ٔ�ن املركز املغريب ٕالنعاش الصادرات ا�يل هو 

بpٔكرث  2014حتت وصاية الوزارة امللكفة �لت~ارة اخلارجNة، قام xالل س@نة 
 250مقاوÈ، فهيا  650جيية �خلارج، مهت ٔ�كرث من معلية ³رو 130من 

  . مقاوW Èديدة
  .وشكرا

        ::::الس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسة
  . شكرا �لس@يد الوز�ر

  .اللكمة ٔ"·د املعق�ني عن رد الس@يد الوز�ر، تفضل

        ::::املس�شار الس@يد ام�ارك الس@باعياملس�شار الس@يد ام�ارك الس@باعياملس�شار الس@يد ام�ارك الس@باعياملس�شار الس@يد ام�ارك الس@باعي
  .شكرا الس@يد الرئKس

موا هبا Qىل احXا كÃشكرومك، الس@يد الوز�ر، Qىل اJهودات ا�يل كتقو 
الصعيد الوطين، وكذ� احXا تنعرفومك بpٔن ان� تتقلبوا وت��حثوا Qىل ٔ�سواق 
Wديدة، ما كنكروش هاذ اليش، وكذ� Qىل اSمع ا�يل كتعطيوه، هذا 

  . مفروض
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احXا كنقولو، الس@يد الوز�ر، ٔ�ن املغرب F ارتباط وطيد �لسوق 
¦ اتفاقNات مع الوالëت أ"وربية، احXا كنعرفو هاذ املسائل، وكذ� عند

املت�دة أ"مر�كNة، عند¦ مع ³رÎيا، واQالش ما منش@يوش لÛٔسواق اخلليجية 
  . وQىل الرشق أ"وسط

احXا عند¦ ٕافريقNا، ما عند¦ش معها وا·د امسيتو ا�يل يه احXا  ،كذ�
عند¦ معها وا·د �رتباط ديين ٕاساليم ثقايف مع ٕافريقNا، ولكن احXا 

  .فريقNا ما واxذ�هناش بعني �عتبارأ"سواق دëل إ 
  الس@يد الوز�ر، 

احXا كنعرفو اكينة وا·د املنافسة رشسة، كام قال أ"خ دا� يف امسيتو، 
وا·د املنافسة رشسة من اSول، احXا السوق أ"وربية احXا معمتد�ن Qلهيا، 
ولكن لÛٔسف اك�ن عندمه اقgصاد ا�يل كتعرفو، ٔ"ن السوق أ"وربية 

  . د �قgصاد دا� ا�يل هو مايش زايهعندها وا·
لهذا، الس@يد الوز�ر، احXا ا�يل كنطلبو مXمك ٔ"ن وا·د العدد دëل 
املعامل دëلنا، احXا راه يف لكيش عندمك إالحصائيات دëلو، وا·د العدد 
دëل املعامل دëل الرت�كو م�ال، دëل اWSني، ا�يل اكنو Îيùدموا لنا 

صناQة أ"لوفات دëل الناس، لكهم ساد�ن دا�، ها هام Wاو لنا حىت �ل 
  . التقليدية، وما ٔ�دراك ما الصناQة التقليدية، الس@يد الوز�ر

الصناQة التقليدية ما حبثناش Qىل ٔ�سواق Wديدة، ٔ"ن الصناQة 
التقليدية Wاو لنا حىت يه، ٕاىل امشKيت Sرب معر كتلقى املنتوج دëلنا 

  .خرج ورمبا تصاوب وWادëل املغرب °ري 
كذ� °ري أ"ثواب، أ"ثواب ا�يل Îيتصنعوا يف املغرب، يف طن~ة م�ال 

  ... وال يف اSار البيضاء، اكينني ٔ�ثواب �ٓخر�ن Wايني من �را ولكن مايش يف
ولهذا، احXا، الس@يد الوز�ر، احXا كزنيدو �مثنو اخلدمات ا�يل كتقوموا 

تبحثوا لنا Qىل  هبا، الس@يد الوز�ر، ولهذا احXا ا�يل تنطلبو مXمك هو متش@يو
  . ٔ�سواق Wديدة

ا�لميون دëلنا، الس@يد الوز�ر، Îي��اع دا� بدرمه ودرمه ونصف وجوج 
  ين ــــــــل وهو Îيجين، جي�ٕاىل هذاك اخلدام �
هنار اكم.. ذاك�درامه، واش ه

  . هذاك القXطار وال ذاك الكNلو دëل هذاك، ما °ادòش ختلصو حىت هو

        ::::الس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسة
  . رشكرا الس@يد املس�شا

  .لمك بعض الثواين، الس@يد الوز�ر، ٕاذا ٔ�ردمت ٔ�ن تعق�وا

و�قgصاد و�قgصاد و�قgصاد و�قgصاد  الوز�ر املنتدب Sى وز�ر الصناQة والت~ارة و�س�الوز�ر املنتدب Sى وز�ر الصناQة والت~ارة و�س�الوز�ر املنتدب Sى وز�ر الصناQة والت~ارة و�س�الوز�ر املنتدب Sى وز�ر الصناQة والت~ارة و�س�####ررررالس@يد الس@يد الس@يد الس@يد 
        ::::الرالرالرالرمقمقمقمقي، امللكف �لت~ارة اخلارجNةي، امللكف �لت~ارة اخلارجNةي، امللكف �لت~ارة اخلارجNةي، امللكف �لت~ارة اخلارجNة

  .شكرا الس@يد الرئKس
ٔ�شكر الس@يد املس�شار احملرتم، وابغيت نؤكد Qىل ٔ�ن الس@ياسة ا"ٓن 

ارة من طرف احلكومة بصفة Qامة يف ٕاطار البحث املتبعة من طرف الوز
عن ٔ�سواق Wديدة، هو التوWه، وهذا اكن فNه ٕاشارات قوية يف خطب 
ملكNة سامNة، التوWه ٕاىل ٔ�سواق Wديدة ٕ�فريقNا، دول اخلليج، اSول 
ا"ٓس@يوية، السوق الرويس ٔ�ساسا، وا"ٓن احXا ا"ٓن عند¦ خمطط لهاذ 

سوق ٔ�مر�اك الالتيNÃة كذ�، وxاصة السوق الس@نة احلالية ٔ�ن نتوÙو ٕاىل 
  . الربازيلية

ٕاذن، ابغيت نpٔكد Qىل ٔ�نه اكن هناك ٕاق�ال Îبري، يف الس@نة املاضية در¦ 
دوÈ ا�يل شفXا فهيا ٔ�ن تق�ل  20قوافل رشاكة، اس@هتدفXا ٔ�كرث من  9

املنتوج املغريب، دول ٕافريقNا، وهاذ اليش اكن بعد دراسات اس@تكشافNة ٔ�و 
  . فNة لهذه اSولاس�رشا

مXتوج مغريب  200السوق الروس@ية مؤخرا اكن هناك معرض ٔ�كرث من 
عرف ٕاق�اال Îبريا، ³لكمتو Qىل املوضوع دëل احلوامض، احXا كنعرفو اليوم 

  .من إالنتاج املغريب ا"ٓن ÎيتوWه ٕاىل السوق الروس@ية %60اكرث من 
  .شكرا الس@يد الرئKس

        ::::الس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسةالس@يد رئKس اجللسة
الوز�ر، كام ßشكرك مجيع من سامه يف ٕاجناح ٔ�شغال ٔ�شكرمك الس@يد 

  .هذه اجللسة
  .ورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسة


