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  )2013 د(سمرب 10( 1435 صفر 6 الثال5ء: التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
  . لساHرئGس ل اFٔول اخلليفة ،محمد فوزي بنعالل الس;يد املس�شار: الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
ثالث ساNات وعرشون دقKقة، ابتداءا من الساNة الثانية  :التوقKتالتوقKتالتوقKتالتوقKت
  .ة اFٔربعني بعد الزوالواUقKق

   .يةه م\اقشة اFٔس;ئZ الشف  ::::Yدول اFٔعاملYدول اFٔعاملYدول اFٔعاملYدول اFٔعامل

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

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

  .N�ٔلن عن افkتاح اجللسة
  الس;يد�ن الوز�ر�ن،

  ادة املس�شارون احملرتمون،الس
من اUس;تور، ووفقا ملقkضيات النظام  100معال بpٔحاكم الفصل 

اUاzيل Hلس املس�شار�ن، خيصص اHلس هذه اجللسة Fٔس;ئZ السادة 
  .املس�شار�ن ؤ�جوبة احلكومة Nلهيا

ق�ل الرشوع يف تناول اFٔس;ئZ الشفهية املدرYة يف Yدول اFٔعامل، 
اFٔمني ٕالطالع اHلس Nىل ما Yد من مراسالت  ٔ�عطي اللكمة �لس;يد

  .وٕاNال�ت، تفضل الس;يد اFٔمني

        ::::املس�شار الس;يد عبد ا�لطيف ٔ�بدوح، ٔ�مني اHلساملس�شار الس;يد عبد ا�لطيف ٔ�بدوح، ٔ�مني اHلساملس�شار الس;يد عبد ا�لطيف ٔ�بدوح، ٔ�مني اHلساملس�شار الس;يد عبد ا�لطيف ٔ�بدوح، ٔ�مني اHلس
  .شكرا الس;يد الرئGس احملرتم

  السادة الوزراء،
  السادة ٔ�عضاء اHلس احملرتمني،

Zس;ئFٔلسة اY لس املوقر ٔ�ننا س;نكون م�ارشة بعدHرب اz�ٔ ،يف البداية 
الشفوية Nىل موNد مع Yلسة معومKة ختصص ��راسة والتصويت Nىل 

  :النصوص ال�رشيعية التالية
يتعلق بتصفKة مزيانية الس;نة املالية  139.12مرشوع قانون رمق  - 1
  ، واحملال Nىل اHلس من جملس النواب؛2010
�متم مبقkضاه الظهري الرشيف الصادر  12.57مرشوع قانون رمق  - 2

املتعلق �لتحفKظ العقاري، ) 1913غشت  12( 1331رمضان  9يف 
 .واحملال Nىل اHلس من جملس النواب

كام خنرب اHلس املوقر بpٔن الرئاسة توصلت مبراسZ من الس;يد الوز�ر 
امللكف �لعالقات مع الربملان، خيرب من zاللها اHلس ٔ�نه نظرا اللزتامه 

ة اUس;تورية مب£لس بدراسة مرشوع القانون التنظميي املتعلق �حملمك
النواب، فٕان الس;يد وز�ر العدل يلمتس تقدمي السؤال املوYه لوزارته 

 .م�ارشة بعد اFٔس;ئZ املو§ة لقطاع الفال¦ة والصيد البحري
̈ٔحرار  كام توصلت الرئاسة مبراسZ من رئGس فريق التجمع الوطين ل

اد الرتاب يطلب من zاللها تpٔجKل السؤال املوYه �لس;يد وز�ر التعمري وٕاNد
  .الوطين حول قانون التعمري ٕاىل Yلسة الحقة

̈ٔس;ئZ الشفهية والكkابية اليت توصل هبا جملس  ٔ�ما �ل¯س;بة ل
  :دج\رب 10املس�شار�ن ٕاىل °اية يوم الثال5ء 

  سؤ±؛ N :39دد اFٔس;ئZ الشفهية -

 . سؤال وا¦د: Nدد اFٔس;ئZ الكkابية -
  .شكرا الس;يد الرئGس

        ::::الس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسة
  . را �لس;يد اFٔمنيشك

من النظام اUاzيل، توصلت الرئاسة iس;بع  128طبقا ملقkضيات املادة 
  .اللكمة �لفريق اUس;توري، تفضل. طلبات ٕا¦اطة) 7(

        ::::املس�شار الس;يد ٕادر(س الرايضاملس�شار الس;يد ٕادر(س الرايضاملس�شار الس;يد ٕادر(س الرايضاملس�شار الس;يد ٕادر(س الرايض
  .شكرا الس;يد الرئGس

  السادة الوزراء،
  الس;يدات والسادة املس�شار�ن،

  الس;يد الرئGس،
 �حملمدية امk·ا�ت لولوج سµ اUكتوراه نظمت Yامعة احلسن الثاين

طالب، حKث  200يف شعبيت ±قkصاد والقانون، تقدم لها ما يفوق 
من  7اس;مترت العملية حلدود الساNة الوا¦دة، وN�ٔلن عن نتاجئها يف الساNة 

نفس اليوم، مما 5�ٔر حفKظة الطلبة املعنيني، و5�ٔر الشكوك يف مصداقKة 
ت��عني، خصوصا ؤ�ن معلية التصحيح واملداوالت مث النتاجئ عند معوم امل 

  . ٕاNالن النتاجئ تتطلب ٔ�كرث من يوم ٕاذ حنن ٔ�رد� القKام بعمل مسؤول
حنن يف فريق ±حتاد اUس;توري، الس;يد الرئGس، ورفعا للك لÄس 
وٕاظهار �لحقKقة، ندعو الوزارة املعنية ٕاىل فkح حتقKق من Y�ٔل البت يف 

مصداقKة نتاجئها، وٕاال سوف منس Éزاهة اجلامعة، هذه Éزاهة العملية وتÈٔpيد 
املؤسسة املعنية بتكو�ن الباحÏني، وذÎ ضام� لتاكÌ الفرص واحلظوظ 

  .Fٔبنائنا الطلبة
ٕان هذه الرشحية تفkقد ٕاىل مؤسسة رشعية حتفظ مصاحلها وتدافع عن 
حقوقها، مما يدفعها ٕاىل خوض احk£اYات ووقفات واعتصامات، تت£اوز 

بعنف م�الغ فKه حتت ذريعة م اجلامعي، وتواYه يف ٔ�°لب اFٔحKان احلر 
  .احلفاظ Nىل النظام العام وحتر�ر الشارع العام

ٕان ما وقع جبامعة احلسن الثاين �حملمدية، ٕاذا مل تمت حمارصته وتداعياته 
ببحث Éزيه، سGس;متد ٕاىل �يق اجلامعات املغربية، وهذا ما ال Éرجوه وال 

  .Éرضاه
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ناس;بة، حنذر احلكومة من خماطر هنج س;ياسة الت£اهل وهبذه امل 
والالم�االة ٔ�مام مÏل هذه الت£اوزات و±كتفاء بقمع الطلبة، وهذا ما 

  .Éرفضه رفضا قاطعا
  .وشكرا الس;يد الرئGس

        ::::الس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسة
  . شكرا الس;يد املس�شار احملرتم

، اللكمة ٕاذن. اللكمة �لفريق احلريك، تفضل الفريق احلريك، ما اكي¯ش
  .�لفريق الفKدرايل، تفضل الس;يد املس�شار

        ::::عبد امحليد فاحتيعبد امحليد فاحتيعبد امحليد فاحتيعبد امحليد فاحتياملس�شار الس;يد املس�شار الس;يد املس�شار الس;يد املس�شار الس;يد 
  .الس;يد الرئGس

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

ٕا¦اطتنا اليوم تلتقي مع ختليد اليوم العاملي حلقوق إالáسان، ±حkفال 
ٕالáسانية واتفاق Nىل نبل �ليوم العاملي حلقوق إالáسان حلظة رفKعة يف حKاة ا

حتتفل ÈبقKة  2013من د(سمرب من  10الفكرة ومسوها، وبالد� يف هاذ 
شعوب العامل هبذا اليوم، هناك تفاوت واخkالف يف صدق ±حkفال هبذا 
احلدث الس;نوي، هناك اUميقراطيون احلقKقKون نتاج عرص اFٔنوار وقاطرة 

Yات Yديدة يف سمل الكرامة العامل يف الريق لك يوم حبقوق إالáسان در 
إالáسانية والتالزم الرضوري بني احلق والواجب، وNىل الطرف النقKض، 
هناك املهووسون �لسلطة، املتكéون Nىل جزمات اجلGش وNىل طيور 
الظالم واملرتبصني بpٔفاكر احلرية، مه ٔ�يضا ال يتورعون عن إالدNاء �الحkفال 

  .هبذا اليوم
ٔ�رواìا بيدها، ؤ�دت رضائب �هظة هناك الشعوب اليت ٔ�مسكت 

�Uماء واUموع والسجن و±خkفاء و±°رتاب واحلرمان واîهتمGش، 
ٔ�يضا  يه îمتتحاحلرة مصممة العزم Nىل ٔ�ن ïكون جزء من ÈوÈبة الشعوب 

من معني الكرامة إالáسانية òجزء من املشرتك إالáساين يف نطاق اUاñرة 
  .اFٔممية حلقوق إالáسان

  رئGس،الس;يد ال
تµ يه بالد� اليت ارتpٔت لنفسها هذا املسار °ري السهل، ôا مفن 
حق\ا اليوم مكغاربة ٔ�ن حنتفل مبجهود� امجلاعي يف السعي املتواصل من Y�ٔل 
ٕارساء ثقافة حقKقKة حلقوق إالáسان، مؤسسات وقوانني، ممارسات 

تجت عن وسلواكت يف تنامغ مع املواثيق اUولية وïكر(س �لرتاكامت اليت ن 
عقود من التضحيات اجلسام FٔجKال من املناضالت واملناضلني يف ٕاطار 
 øل ٕارساء دوY�ٔ ميقراطية، منUالفعل الس;يايس والنضايل �لقوى الوطنية وا

  .احلق والقانون واملؤسسات
بتضحياهتم ٔ�نتج املغاربة، ويف ظل العهد اجلديد جلالø املµ محمد 

�س;بات وجييب Nىل اFٔس;ئZ الكربى ليكرس املك  2011السادس، دس;تور 

الخkالالت الس;ياسة واUميقراطية واحلرية والتمنية والثقافة والهوية، واليت 
س;تقود �لرضورة ٕاىل امkالك املداzل الصحي·ة لولوج �دي الشعوب 

  .املؤم\ة �كرامة وحرية إالáسان، كنتاج �رخيي �لفكر التنو�ري
جيابية يف لك اHاالت، ويف وهو دعوة ل�رسيع وترية الرتاكامت االٕ 

مقدمهتا املسøٔp احلقوقKة كام تصدر يف اUس;تور، ٔ�وال كت£يل وطين، و5نيا 
  . مكشرتك ٕاáساين وحضاري

وáشري يف جتس;يدات هذا املسعى ٕاىل هيئة إالنصاف واملصاحلة 
واFٔمازيغية واملرٔ�ة واملصاحلات اFٔخرى، وصوال ٕاىل اHلس الوطين حلقوق 

ندوبية الوزارية حلقوق إالáسان والشارع املفkوح �لتظاهر إالáسان وامل 
  .ٕاخل... و±حk£اج وحرية الص·افة

ويف التعامل مع املنتظم اFٔممي احلقويق، ïكسري الطابوهات التقليدية 
وفkح الباب ٔ�مام امللكفني اFٔمميني �لك ٔ�شلك ±Éهتااكت احملمتZ حلقوق 

لية ذات الصZ، لكن الزالت تعرتي إالáسان، والتصديق Nىل اتفاقKات اUو 
م\ظومkنا احلقوقKة نقائص كثرية، والزالت ٔ�دوات الس;ياسة °ري مسعفة 
و°ري طيعة ٕالعطاء وثرية البناء احلقويق ±ن��اه اôي �س;تحق، والزال 
البعض م\ا يثري شهية املايض التليد ليتحفظ Nىل احلسم وطنيا �لمرجعية 

  .الكونية حلقوق إالáسان
  :ينقصنا الكÏريالزال 

  ٕاشاكلية املناصفة؛ -

 احلقوق اFٔساس;ية؛ -

 الهشاشة ±ج�عية؛ -

 العداø املعطوبة؛ -

 املنظومة الرتبوية؛ -

 التدzالت اFٔم\ية العنيفة؛ -

 ±عتقاالت التعسفKة؛  -

 إالNالم العمويم؛ -

 .املصاحلة ±ج�عية الغائبة -
ت ومبناس;بة هذا اليوم العاملي، نقف وقفة ٕاYالل للك املناضال

 ...واملناضلني

        ::::الس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسة
  .الت·الف ±شرتايك، تفضل... تفضل الفريق احلريك

        ::::املس�شار الس;يد عبد ا�لطيف ٔ�معواملس�شار الس;يد عبد ا�لطيف ٔ�معواملس�شار الس;يد عبد ا�لطيف ٔ�معواملس�شار الس;يد عبد ا�لطيف ٔ�معو
  الس;يد الرئGس،
  السادة الوزراء،

  الس;يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
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�لفعل يعGش العامل، واملغرب جزء من هذا العامل، �حkفاالت اليوم 
وق إالáسان، واملغرب يفkخر مبنجزاته وïراكامته ومك�س;باته، وهو العاملي حلق

Nازم Nىل اôهاب بعيدا وشق الطريق يف ورش ومعركة اîمتر�ن والتدرب 
Nىل جعل حقوق إالáسان يه املرجعية اFٔساس;ية ملرشوNه الوطين 
اUميقراطي، من Y�ٔل فرز القمي املشرتكة واملتقامسة، ومن Y�ٔل توس;يع فضاء 

، وجعل القانون و¦ده هو املظZ وهو اôي �متسك به امجليع، بعيدا التعاون
عن لك فعل خشيص ٔ�و سلطوي Èيفام اكن مصدره ٕاال القانون، والشوط 
مازال طويال واملعركة مازالت قوية وصارمة، والعزمية البد ٔ�ن تتقوى، وهو 

  .ما يعرب عنه ش;باب هذا البالد يف لك احk£اYاهتم وخروYاهتم
من شهر دج\رب، اليوم الوطين حملاربة  09وم كذÎ يوم يصادف الي

الرشوة يف ب� صادق Nىل االتفاقKة اUولية حملاربة الرشوة، يف ب� يوYد فKه 
الربملان عضو مؤسس �لمنظمة العاملية �لربملانيني حملاربة الفساد، يف ب� 
ٔ�صبح فKه هاجس ان�شار الرشوة خييف لك ش;باب ولك ساكن هذه 

رد الفعل اكن قو�، اجلواب البد ٔ�ن �كون قو�، رئGس احلكومة املنطقة، 
بنفسه ٔ�ذهل وهو يفkتح اHلس احلكويم اFٔس;بوع املايض ��رYة اليت 

  .وصلت ٕاليه هذه احلالية الغري طبيعية
فال �كفي الترضع بتعطيل صدور القانون التنظميي ملؤسسة الزناهة 

املسؤولية مسؤولية امجليع،  وامحلاية من الرشوة، وال �كفي الترضع بpٔن
حصيح يه مسؤولية امجليع، ولكن البد من احملاس;بة، دس;تور N�ٔلن عن 
م�دٔ� وحق الوصول ٕاىل املعلومة، دس;تور ٔ�كد Nىل رضورة تpٔسGس هيئات 

  امحلائية من الرشوة، فpٔ�ن �مكن اخللل ٕاذن؟
ذ ٔ�ن يعلن لك س;نة بpٔننا نتقهقر يف ب� N�ٔلن فKه شعار حماربة الفساد م\

انطالق هذه احلكومة، ٔ�ظن ٔ�نه وصل الوقت لنعلن من هذا املنرب Nىل ٔ�ن 
س;نة  2014نلزتم مجيعا، �رملا� وحكومة وجممتعا مدين، ٔ�ن ïكون س;نة 

  . ضد الراشني واملر�شنيحملاربة الرشوة، س;نة ٕالNالن معركة 
 .شكرا

        ::::الس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة لفريق اFٔصاø واملعارصة

        ::::ار الس;يد العرار الس;يد العرار الس;يد العرار الس;يد العريبيبيبيب احملر احملر احملر احملريشيشيشيشاملس�شاملس�شاملس�شاملس�ش
  الس;يد الرئGس،
  السادة الوزراء،

  السادة املس�شار�ن،
حقKقة، الس;يد الرئGس، هاذ احلكومة م\ذ التنصGب د�لها ٔ�قامت اUنيا 
ومل تقعدها جضي£ا بpٔهنا غت·ارب الفساد و°رتحب جوج د�ل النقط يف áس;بة 

  . اîمنو يف حمار�هتا �لفساد
zFٔيف التقر�ر ا �ٔpYٔن يف العهد تفاpة بKولية �لشفافUري د�ل املؤسسة ا

، الوقت ا�يل اكن الس;يد 91ٕاىل  88د�ل اليس ا�ن كريان الفساد ارتفع من 
، ويف اHلس احلكويم 3ا�ن كريان �غي �رحب جوج د�ل النقط، اخرس 

  .د�ل يوم امخلGس هز يدو وارفع الراية البيضا كام Yا يف إالNالم
فلو، الس;يد الرئGس، �ليوم العاملي حلقوق إالáسان، اليوم، واح\ا تنحت

واح\ا ت¯pkٔسفو Nىل ما يقع يف الشارع، الهجامت ا�يل تتقوم هبا احلكومة 
والرضب والنلك Nىل املعطلني واFٔساتذة، والهجوم Nىل الص·افة، واش 
هاذ اليش مايش Nار؟ واش الوقت ا�يل اح\ا املغرب يف احلكومات 

ط، هاذ احلكومة كتبغي �لترصفات د�لها العشوائية املتعاق�ة اÈسÄ\ا نق
خترس� نقط كثرية يف الكسب د�ل حقوق إالáسان واHهود ا�يل قاموا به 

  .املغاربة Nىل مجيع املس;تو�ت
اFٓن ت¯شوفو هاذ النكسات د�ل هاذ احلكومة، الس;يد الرئGس، واح\ا 

�ل التوظيف، تفاpYٔ� ميل مسعنا الس;يد وز�ر ال�شغيل اعقد م�اراة د
 ٓFوا فهيا مجيع املغاربة، ويف اÈما جنح � وا¦د، ال ٔ�¦د، وشار Î خر قال

واش يعقل ٔ�ن املغاربة واملعطلني (شارÈوا يف م�اراة ويف اFٓخر يقول Î ما 
  . جنح � وا¦د

�  Nليمك الس;يد وز�ر التجهزي والنقل اكنت م�اراة اكنت خمصصة لــ 
�ش  1050ارÈوا يف هاذ املباراة، وشارÈت د�ل التق\يني ا�يل °Gش 37

، يف التايل Yا الس;يد وز�ر التجهزي والنقل جبرة قمل ٔ�لغى املباراة 37خيتاروا 
و¦دد وقت الحق بعZ ٔ�ن العدد ا�يل شارك °ري اكف، واكنوا �س �ٓخر�ن 

  ا�يل اكن خصهم (شارÈوا يف هاذ املباراة، اشكو� هام هاذ الناس؟
حزب العداø والتمنية ما اكنوش ¦ارض�ن؟ راه  واش هاذ الناس د�ل

  . ا�يل حرضت ولغاها اليس الر�ح 1050
واش يف الوقت ا�يل ابغينا اح\ا نتقدمو، وا�يل ابغينا يف العهد د�ل 
اUس;تور اجلديد، يعين املغرب ي!Kق يف املؤسسات د�لو، وي!Kق يف 

و�ر والنصب احلكومة، وي!Kق يف القرارات د�ل الوزارة، تنلقاو الزت 
و±حkيال من طرف احلكومة Nىل مجموNة د�ل اFٔمور ا�يل حىت اح\ا 
كربملانيني يف املصادقة د�لنا Nىل م\اصب الشغل و°ريها، ما عندش احلق 
احلكومة �zد يش قرار بدون الرجوع �لربملان، اFٓن ت¯شوفو مجموNة د�ل 

صداقKة د�ل هاذ الهفوات واخلطوات تتقوم هبا احلكومة ا�يل ïمتس �مل
øوUاملؤسسة ود�ل املؤسسات مكؤسسات د�ل ا.  

  .وشكرا الس;يد الرئGس

        ::::الس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسة
  . شكرا الس;يد املس�شار احملرتم

  .اللكمة �لفريق ±شرتايك، تفضل الس;يد املس�شار

        ::::املس�شار الس;يد محمد Nلمياملس�شار الس;يد محمد Nلمياملس�شار الس;يد محمد Nلمياملس�شار الس;يد محمد Nلمي
  .شكرا الس;يد الرئGس
  الس;يدان الوز�ران،
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  ملس�شار�ن احملرتمني،الس;يدات والسادة ا
انعقاد هاته اجللسة، الس;يد الرئGس، يصادف Nارش دج\رب اليوم العاملي 
 Zي خي�ه املغرب، �عتباره م\اس;بة الس;تحضار حصيôسان اáحلقوق إال

  .التقدم Nىل املس;توى احلقويق وNىل مس;توى ٕارساء ثقافة حقوق إالáسان
ل التقدم الك�ري اôي حنن يف الفريق ±شرتايك، الس;يد الرئGس، áس£

ٔ�جنزته بالد� يف جمال احلر�ت وا¦رتام حقوق إالáسان يف العقد�ن 
السابقني، وذÎ بفضل تضحيات املناضلني التقدمKني وامجلعيات احلقوقKة 
وال¯سائية، وتوج هذا اHهود احلقويق الهام �لتغيري اUس;توري اôي عرفkه 

احلقوقKة يف تدبري لك جماالت احلياة  واôي ٔ�قر املقاربة ،2011بالد� zالل 
العامة، �ٕالضافة ٕاىل ٕاقرار العديد من املقkضيات واملؤسسات اليت تعزز 
حقوق املرٔ�ة املغربية، مع ٕارساء مؤسسات �لحاكمة تعىن مبتابعة ومسا�رة 
تطورات خمتلف م\ا% احلياة الوطنية ومراق�ة سريها وربط املسؤولية 

  .�حملاس;بة 
الرئGس، بعد تنصGب هاته احلكومة احلالية، نتابع بpٔسف لكن، الس;يد 

التقهقر اôي مت �سجي& يف ïرتGب بالد� Nىل مس;توى مؤرشات الفساد 
ٕاىل الرتبة  88وحماربة الرشوة، حبيث ïراجعنا كام قKل ق�ل قليل من الرتبة 

، وهو ïراجع Èبري �ملقارنة مع التحوالت واجلهود املبذوø م\ذ س;نوات 91
  .ذا اHاليف ه

ومن ا)£ل، الس;يد الرئGس، ٔ�ن يمت �سجيل هذا الرتاجع يف عهد 
ٕاذا . احلكومة اليت ب¯ت شعاراهتا و�راجمها Nىل حماربة الفساد و±س��داد

رجعنا مجيعا ٕاىل الرب�مج احلكويم، جند ٔ�ن ٔ�ولوية حماربة الفساد والرشوة 
ت اôي مل �زد هذا من ٔ�وىل د�ل اFٔولو�ت د�ل هاذ احلكومة، يف الوق

  .الفساد ٕاال اس�رشاء
والغريب يف اFٔمر ٔ�ن الس;يد رئGس احلكومة ٔ�صبح يعرتف هبذا الواقع 
املر�ر، ويعرب عن فش& رصا¦ة يف حماربة الرشوة والفساد يف اس�سالم 
̈ٔمر الواقع بدل ٔ�ن يقوم بتقKمي لس;ياس;ته ؤ�ن يقوم بتقKمي لرب�جمه احلكويم  ل

مليدان، وكذا قوى املعارضة ملوا§ة هذا اUاء اôي و(رشك الفاNلني يف ا
ٔ�حضى ينخر ٔ�طراف اجلسد الوطين ±قkصادي والس;يايس و±ج�عي 

  .م\ه
حماربة الفساد، الس;يد الرئGس، ي¯�غي ٔ�ن حيارب òظاهرة يف اFٔصل، 
لGس iسلوك املقاربة الزجرية ±نتقائية فقط، ولكن بتزنيل ٕاصالح حقKقي 

  .مكؤسسايت
) يف نصف دقKقة(يف الفريق ±شرتايك ال منµ، الس;يد الرئGس، ٕاننا 

ٕاال ٔ�ن نذÈر الس;يد رئGس احلكومة بوعوده ووعيده مب·اربة الفساد وربط 
وق�ل قليل، فريق ي¯متي ٕاىل . جناح جتربته احلكومKة بن£ا¦ه يف هذا املس;توى

حماربة اFٔ°لبية من مضن مكو�ت اFٔ°لبية، ي¯kقد ٔ�يضا ٕاجراءات احلكومة يف 
  . الفساد

  .شكرا الس;يد الرئGس

        ::::الس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسة
  . شكرا، شكرا الس;يد املس�شار

  .اللكمة �لفريق ±س;تقاليل، تفضل اليس ا�لبار

        ::::املس�شار الس;يد عبد السالم ا�لباراملس�شار الس;يد عبد السالم ا�لباراملس�شار الس;يد عبد السالم ا�لباراملس�شار الس;يد عبد السالم ا�لبار
  .شكرا الس;يد الرئGس
  الس;يد�ن الوز�ر�ن،

  ٔ�خيت املس�شارة،
  ٕاخواين املس�شار�ن،

يل اليوم سوف �س;ت¯�ط معاÉهيا من ختليد ٕان ٕا¦اطة الفريق ±س;تقال
العامل �ليوم العاملي حلقوق إالáسان، وحناول اليوم بpٔن نظهر مدى اخلروقات 

  .اليت تطال املواطنني مبختلف رشاحئهم يف اجلانب احلقويق
فkعرف بالد� اليوم، الس;يد الرئGس، ٔ�زمة zانقة، ٔ�زمة اج�عية 

كتوى بنرياهنا خمتلف رشاحئ اHمتع تنضاف ٕاىل اFٔزمة ±قkصادية اليت ا
املغريب ن�K£ة هتور احلكومة، ن�K£ة Nدم ٕاحساسها وغياهبا iFٔسط حقوق 

  .إالáسان
ٕاهنا ٔ�زمة مفkعZ ن�K£ة اîهتور وNدم دراسة عواقب ما س;يرتتب عن هذا 

اFٔزمة، اليوم، يه ٔ�زمة هتم اFٔساتذة اHاز�ن محZ إالYازة ومحZ . إالجراء
د ٕاقصاهئم من الرتيق وفرض Nلهيم ا�لجوء ٕاىل امk·ان شفه.ي، املاسرت، بع
 10، هذ�ن الفوYني حرموا من الرتقKة ٕاىل السمل 2013و 2012ٕاهنم فو0 

Nىل غرار اFٔفواج السابقة، واFٔفواج اليت حتاول احلكومة  11والسمل 
  .تنظميها، ٔ�عين وزارة الرتبية الوطنية

 2013مارس  13ارخي الصادر بت 1328/13ٕان القرار الوزاري 
يفرض Nىل هؤالء  10/2/2003بتارخي  2.2.854واملس;ت¯�ط من املرسوم 

اFٔساتذة اجkياز م�اراة شفهية، ال نعرف ٔ��ن سGمت هذا ±مk·ان؟ ومىت؟ 
يف اليوم املوايل : "هل §و� ٔ�م وطنيا؟ Nلام ٔ�ن هذا القرار يقول �حلرف

؟ ٕاذا كنت ٔ�سعى ٕاىل ، فهل Éريد �ش;تGت اFٔرس"سGمت تعيني الفاñز�ن
  .الرتيق سpٔ¦اول ٔ�ن Y�ٔرت البؤس مما سpٔتعرض ٕاليه من �ش;تGت

ٕان احلكومة اليوم ïكKل مبكKالني، ٕان احلكومة اليوم تت4ذ بتعذيب 
هؤالء اFٔساتذة و5ٔهنا ïريد ٔ�ن تقول اذهب ٔ�نت وربك لتقاتال، هناك 

  . حتصيل ٔ�س;تاذ يقابلهم املاليني من التالمKذ ٔ�صبحوا اليوم بدون 6000
حنن اليوم، كفريق اس;تقاليل، ويف اليوم العاملي حلقوق إالáسان، 
نتضامن تضام\ا ال مرشوط مع هؤالء اFٔساتذة، ننحين بتواضع ٔ�مام 
مقدوراهتم العلمية ونقول ا�لهم هذا م\كر، ا�لهم هذا م\كر، ال جند هذا 

  . العبث ٕاال يف ٔ�مÏال هذه احلكومة
  .شكرا الس;يد الرئGس

        ::::Gس اجللسةGس اجللسةGس اجللسةGس اجللسةالس;يد رئ الس;يد رئ الس;يد رئ الس;يد رئ 
  . شكرا
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áرشع اFٓن يف معاجلة اFٔس;ئZ الشفهية املدرYة يف Yدول ٔ�عامل هذه 
مهنا �ٓنية مو§ة لقطاNات الص·ة،  8سؤ±،  19اجللسة، وNددها 

سؤ±  11الفال¦ة، الرتبية الوطنية، الس;يا¦ة شؤون الهجرة، السكىن، و
ل، الصناNة، الص·ة، التعمري، الفال¦ة، العد: Nاد� موزNة Nىل قطاNات

  .االتصال، السكىن
ق�ل ٔ�ن áرشع يف معاجلة هذه اFٔس;ئZ، ٔ�ود ٕاذن اHلس يف تقدمي سؤال 
الس;يد وز�ر التعمري وٕاNداد الرتاب الوطين عن سؤال وز�ر الص·ة ٕاذا ما 

  .اك�ن ٕاشاكل
ٕاذن، ن¯kقل ٕاىل السؤال املوYه ٕاىل الس;يد وز�ر التعمري وٕاNداد الرتاب 

  . ة اس;تكامل التغطية الرتابية بو5ئق التعمريالوطين وموضوNه رضور 
  .اللكمة Fٔ¦د السادة املس�شار�ن من الفريق ±س;تقاليل، اليس عزايب

        : : : : املس�شار الس;يد عبد العز�ز عزااملس�شار الس;يد عبد العز�ز عزااملس�شار الس;يد عبد العز�ز عزااملس�شار الس;يد عبد العز�ز عزايبيبيبيب
iسم هللا الرمحن الرحمي، وصىل هللا وسمل و�رك Nىل س;يد� محمد وNىل �7ٓ 

  .وحصبه
  الس;يد الرئGس احملرتم،

  السادة الوزراء،
  ٔ�خوايت املس�شارات، 
  ٕاخواين املس�شار�ن،

تعد و5ئق التعمري من بني اFٓليات املعول Nلهيا يف التمنية العمرانية يف 
املدن والقرى، وتوجKه ±س�8رات العقارية واحملافظة Nىل الرتاث العمراين 
مبا (سامه يف تpٔهيل املدن واHال iشلك Nام، حKث ٔ�صبح من الرضوري 

ل التغطية الرتابية بو5ئق التعمري، والعمل Nىل حتيني العديد تعز�ز اس;تكام
zٔ̈ذ بعني ±عتبار املس;ت£دات العمرانية ؤ�يضا خماطر الفKضا�ت  مهنا ل

  .والزالزل و°ريها
كام يعد تعز�ز ال�شاور مع امجلاNات احمللية والرفع من قدراهتا التدبريية 

ئدهتا مدzال ٔ�ساس;يا لالرتقاء وتوس;يع جماالت املساNدات التق\ية املقدمة لفا
  .مبس;توى تدبري التعمري والبناء يف بالد�

ما يه إالجراءات والتدابري املزمع القKام : ôا، áسائلمك، الس;يد الوز�ر
  هبا 

  الس;تكامل وتغطية اكفة الرتاب الوطين بو5ئق التعمري؟ 
  .وشكرا

        ::::الس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسة
  . شكرا الس;يد املس�شار احملرتم

  .لمك الس;يد الوز�راللكمة 

        ::::الس;يد احمند العنرص، وز�ر التعمري وٕاNداد الرتاب الوطينالس;يد احمند العنرص، وز�ر التعمري وٕاNداد الرتاب الوطينالس;يد احمند العنرص، وز�ر التعمري وٕاNداد الرتاب الوطينالس;يد احمند العنرص، وز�ر التعمري وٕاNداد الرتاب الوطين
  .شكرا الس;يد الرئGس

  الس;يد املس�شار احملرتم،

  الس;يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
بدوري كذÉ�ٔ Îهتز هذه الفرصة Fٔه9 جملس;نا املوقر والشعب املغريب 

اجلديد يعين نص �حلرف Nىل �حkفا7 هبذا اليوم، وخصوصا ٔ�ن اUس;تور 
  .ولوج السكن الالئق، ٔ�¦د احلقوق اôي يعزز يعين مKثاق حقوق إالáسان

حصيح ٔ�ن كذÎ هذا احلق ال ميكن ٔ�ن ميارس ٕاال يف ٕاطار مرجعية 
اليت جيب ٔ�ن  -و5ئق التعمري-واحضة، وهذه املرجعية تpٔيت من الو5ئق 

kشطة، سواء اقáFٔا Îمنو، ويف كذîصادية ٔ�و جتارية، ٕاىل °ري تتحمك يف ا
Îذ.  

املتعلق �لتعمري والظهري املتعلق كذÎ ب�منية  12.90وم\ذ صدور ظهري 
التجمعات القروية والسك\ية القروية، معلت الوزارة Nرب خمتلف اFٓليات، 
سواء مركز� ٔ�و حمليا، Nىل ٕاعطاء اFٔولوية ٕالNداد الو5ئق، و5ئق اîهتييء، 

  .و5ئق التعمري
هناك Nدة مس;تو�ت وïرتيKÄة يف الو5ئق، هناك الوثيقة ما  �لطبع

التوجهيية �لهتيئة العمرانية، اليت فعال يه كذÎ  الوثيقة) 1SDU(سمى بـــ ( 
ملزمة ولكن تتعطي اخلطوط العريضة �لم£ال احلرضي وكذÎ اHال 

  .القروي احمليط يعين �لمجموNة Èبرية
ئق اFٔخرى ويه وثيقة اîهتيئة ومن بعد �لطبع هناك كام تعلمون الو5

�ل¯س;بة �لحوارض وتصممي اîمنو �ل¯س;بة �لجامNة القروية والتصاممي املد�رية 
  . لبعض املناطق الهشة مÏل السوا¦ل

ميكن يل نعطيمك اFٔرقام ا�يل مkواYدة اFٓن يف هاذ امليدان، فهناك 
. جهي.يا)طط التو ) SDU( �ل¯س;بة �لو5ئق التعمريية التقد�رية ٔ�ي 87%

°ادي نفرس ... اليت %95و5ئق التعمري، ميكن نقولو بpٔن احلوارض هناك 
يف العامل  62هاذ اFٔرقام يف نصف دقKقة من بعد، اليت يه موجودة، 

صايف  %88، هذا ال يعين ٔ�ن %88القروي، واملعدل Nىل الصعيد الوطين 
ل هبا، Yاهزة، صافKة، لكها �ضية، فه.ي ٔ�ن ٕاما موجودة، ٕاما رشع يف العم

ٕاما يه يف اFٔطوار املتقدمة، لكن اليوم جيب فعال مراجعة هذه التصاممي 
لكها Fٔن الب� تغريت وتطورت، وهناك فعال منو رسيع، وحنن بصدد هذا 
العمل ٕان شاء هللا يف ٔ�قرب اYٓFال، س;نpٔيت ٕاىل هنا ونعطيومك التو§ات 

  . اجلديدة يف هذا امليدان
  .وشكرا

        ::::الس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسة
  . كرا الس;يد الوز�رش

  هناك تعقKب اليس ب¯شايب؟ تفضل

        ::::املس�شار الس;يد محمد ب¯شايباملس�شار الس;يد محمد ب¯شايباملس�شار الس;يد محمد ب¯شايباملس�شار الس;يد محمد ب¯شايب
  .شكرا الس;يد الرئGس
  الس;يد�ن الوز�ر�ن،

                                                 
1 Stratégie de Développement Urbain 
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  الس;يدات والسادة الزمالء،
جواب الس;يد الوز�ر اكن واحض، واNرتف بpٔن اك�ن هناك ضعف رمبا يف 

احلايل خصها الوترية ؤ�نه خص حتيني القوانني، وخصنا ٔ�ن بالد� يف العرص 
�س;تجب �لتطلعات د�ل الشعب املغريب ود�ل جمال التعمري Nىل الصعيد 

  .الوطين، كام Nىل الصعيد اUويل
وكنقول بpٔنه ضعف تغطية اFٔرايض بو5ئق التعمري الزال ضعيفا، 
وzاصة zارج املدارات احلرضية، اك�ن ضعف Èبري يف تغطية اFٔرض بو5ئق 

القروي كذFٔ ،Îنه قانون التعمري احلايل ال  التعمري، ؤ�عين بذÎ العامل
  .(س;تجيب حلاجKات الساكنة و�لمس�مثر�ن، وzاصة الساكنة

املس�مثر 7 بعض ال�سهيالت Èرخص ±س;ت!\اء، وغنجي لرخص 
تعاين صعو�ت Yدة يف بناء ٔ�و ) plutôt(±س;ت!\اء، ولكن الساكنة 

مطروح، Èيطرحوه إالصالح ٔ�و يشء من هذا الق�يل، وzاصة املشلك ا�يل 
إالخوان املس�شار�ن وهو مشلك د�ل الش;ياع، واملشلك د�ل الش;ياع 
ظاهرة Èبرية يف العامل القروي، و�لتايل حتول دون ±س�8ر، خص هاذ 
احلاø خص يوYد لها ¦ل من طرف الوزارة، zاصة ميل كتدوز وا¦د 

يل كتويل س;نني ا�ل  10املدة اح\ا ك¯شوفو اFٔرايض °ري حمفظة ٕاىل فاتت 
تقريبا ش;به مµ د�ل الس;يد، مفا �Î ٕاىل اكن عقار حمفظ، و�لتايل احبال 

  .هاذ املسøٔp خصها تعاجل
رخص ±س;ت!\اء، الس;يد الوز�ر، يف zارج املدارات احلضارية وzارج 
املناطق الصناعية ٔ�صبحت قاNدة ولGس اس;ت!\اء، وهذا خص هاذ رخص 

بذÎ املناطق الصناعية يف املدن ±س;ت!\اء يعاد فهيم النظر، ؤ�عين 
س;نوات كمتر Nىل املنطقة الصناعية وال يوYد  z10اوية، اك�ن س;نوات و

فهيا اس�8ر وا¦د، اNالش؟ Fٔن رخص ±س;ت!\اء zارج املدار احلرضي 
وهذا ... الناس Èميش;يو ويف اUوø السلطات الوالئية وإالقلميية ïرخص

و�لتايل ÈيJلق وا¦د النوع من Nدم ÈيJلق مشالك بيKIة، مشالك معرانية، 
  .±áس£ام وNدم التوازن يف ٕاNداد الرتاب الوطين

كذÎ التحفKظ العقاري، الس;يد الوز�ر، ٔ�نه الزال هناك ٕاÈراه يف 
ما  %20 وصلنا دا� Lّ التحفKظ العقاري Nىل مس;توى املغرب، Fٔنه �

ابZ من اFٔرايض °ري حمفظة، و�لتايل °ري ق %80واصالش، حبيث 
لالس�8ر، و�لتايل هناك جمهود من طرف اUوø لوضع ٔ�سس مkينة 

  . �لهنوض هباذ القطاع د�ل التعمري وٕاNداد الرتاب الوطين
  .شكرا

        ::::الس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة لمك الس;يد الوز�ر، تفضلوا

        ::::الس;يد وز�ر التعمري وٕاNداد الرتاب الوطينالس;يد وز�ر التعمري وٕاNداد الرتاب الوطينالس;يد وز�ر التعمري وٕاNداد الرتاب الوطينالس;يد وز�ر التعمري وٕاNداد الرتاب الوطين
  .شكرا الس;يد الرئGس

  سادة املس�شار�ن احملرتمني،الس;يدات وال 
ٔ�عتقد ٔ�ن لGس هناك zالف يف املنظور، ورمبا حىت إالرادة الس;ياس;ية 
واحلكومKة عندما قررت ٕاáشاء وزارة قامئة اôات �لتعمري وٕاNداد الرتاب 
الوطين Fٔن هناك وعي بpٔن ما ميكن ٔ�ن حيمكنا مجيعا، ما ميكن ٔ�ن نل£pٔ ٕاليه 

ئق التعمري ا�يل وقع Nلهيا ال�شارو، ا�يل يف ±س;ت!\اءات ويف °ريها هو و5
وقع Nلهيا التوافق، وا�يل كتصبح يه امللزمة �لجميع، هاذ اليش اNالش 
قلت بpٔن حنن اFٓن بصدد التفكري، والبد ٔ�ن نpٔيت ٕاىل هنا ومع جملسمك املوقر 

ما يه الو5ئق : كذÎ ؤ�طراف ٔ�خرى Fٔن اليوم تيخصنا حنطو سؤال
وحنتا§ا؟ هل جيب الزنول ٕاىل الشارع وطابق وا¦د  احلقKقKة اليت Éريدها

ونصف طابق وربع طابق وجوج؟ هل جيب ٔ�ن نعطي وا¦د التفكري ا�يل 
Èيحمي املس;تق�ل، وخصوصا ٔ�ننا نت·دث عن التمنية املس;تدامة، ٔ�ي اليت 
تzٔpذ بعني ±عتبار البéGة، وتzٔpذ بعني ±عتبار اFٔجKال القادمة؟ الفال¦ة 

ا، والعامل القروي كذÎ ا�يل هو عوامل قروية، مايش Nامل واملشالك د�له
قروي، اك�ن العامل القروي ا�يل فعال حط مشلك يف احمليط د�ل املدن، 
اك�ن Nامل قروي ا�يل هو نقراو Nليه يف التعمري، ميكن لنا �zذو م\و 

  .دروس
ولهذا، هذا تفكري اFٓن راه اح\ا موضوع ٔ�مام\ا، وموضوع ٔ�مام امجليع 

 ٔFرو ـــــــــا نديــــــــو �ش ميكن ل\ـــــاو كنجريــــــــــل ٔ�ننا نبقـــــن ال يعق
)La régularisation ( يخص �لعكسÈ ،سويو الوضعيةá ش ميكن لنا�

ïكون وا¦د ±س��اقKة ا�يل ïكون يه إالطار املعرتف به واملعمول به، 
م القليZ املق�Z ٕان ا�Fٔوهذا هو ما نقوم به يف الوزارة، وما س;نقوم به يف 

  . شاء هللا
  .وشكرا لمك

        ::::الس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسة
شكرا الس;يد الوز�ر، وáشكر الس;يد الوز�ر Nىل مسامهته القمية يف 

  .هذه اجللسة
ون¯kقل ٕاىل وزارة الص·ة، السؤال اFٓين موYه ٕاىل الس;يد وز�ر الص·ة 

لسادة اللكمة Fٔ¦د ا. حول غياب ±ه�م مبرض الزهامير �ملغرب
  املس�شار�ن من الفريق احلريك، تفضل الس;يد املس�شار

        ::::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 الرئGس
  الس;يد الوز�ر احملرتم،

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

ش;ت¯رب من لك س;نة  21كام تعلمون خي� مرىض الزهامير وذوهيم يف 
لزهامير، ٔ�و ما يعرف �خلرف ا)ي، ٔ�ظن هذا هو التعبري اليوم العاملي �

  . العريب
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مليون خشص، ويف املغرب  35ويبلغ Nدد املرىض Nىل الصعيد العاملي 
̈ٔسف-ٔ�لف مريض، لكن  90يوYد حوايل  غياب ٔ�ي áس£ل  -ل

  .ٕاسرتاتيجية حكومKة �لعناية و±ه�م �ملصابني هبذا املرض
ما يه اFٔس;باب الاكم\ة وراء : الوز�ر وبناء Nليه، áسائلمك، الس;يد

غياب ٕاسرتاتيجية لاله�م مبرىض الزهامير؟ وهل تفكرون يف سن 
  ٕاجراءات وتدابري ïكفل العناية مبرىض الزهامير؟

  .شكرا

        ::::الس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسة
  . شكرا الس;يد املس�شار احملرتم

  .اللكمة لمك الس;يد الوز�ر، تفضلوا

        ::::·ة·ة·ة·ةالس;يد احلسني الوردي، وز�ر الصالس;يد احلسني الوردي، وز�ر الصالس;يد احلسني الوردي، وز�ر الصالس;يد احلسني الوردي، وز�ر الص
  .شكرا الس;يد الرئGس احملرتم

  الس;يدة والسادة املس�شارون احملرتمون،
مفرض  .الشكر اجلزيل �لفريق احلريك Nىل طر¦ه لهذا السؤال ،ٔ�وال

الزهامير هو ا�يل تي�سم �لفقدان التدرجيي �4اÈرة واضطرا�ت السلوك، 
 واFٔمراض اFٔخرى ا�يل تتصاح�و ا�يل تتكون مشاهبة 7 مكرض التصلب

من ٔ�كرث ) La sclérose en plaques(املتعدد ا�يل ت¯سميوه اح\ا 
اFٔمراض ش;يوNا عند الش;يخوzة، راك قلتهيا، كام يعد مرض 

)l’Alzheimer ( نFٔ ،ة الطبيةKمراض املس;تعصية من الناحFٔمن ا
املشالك ا�يل تيطرح هذا املرض ق�ل ما نداويه، خصو اUوا مkفقني، وليين 

Uواء، يه مشالك سوس;يو اقkصادية، ٔ�وال العائZ، يه مشالك ٔ�كرب من ا
5نيا °الء اFٔدوية، خصنا نعرفو بpٔن اUواء مÏال يف املغرب، تنعطي اFٔمثنة 

درمه يف الشهر، يعين هاذ اليش  2000درمه و 1300يف املغرب، بني 
  .°ايل Yدا �ل¯س;بة �لمواطن املغريب، °ادي Éرجع لهاذ اليش

ت�Gقاوش مس;تقلني، ا�يل خص يوقف مييش 5نيا ٔ�ن هاذ املرىض ما 
معه، ٕاىل خرج خص ïكون معه، يعين تيكونوا ذوي احkياYات zاصة، 

  .خص دامئا �كونوا مرافقني العائالت د�هلم هللا حيسن العون
Èيكون  %3,5فٕاحصائيات املنظمة العاملية ٔ�رشت لها Fٔن كتقول 

 65 ٔ�كرث من فوقاش ما دز� الناس ا�يل عندمه) l’Alzheimer(عندها 
  .مليون اكينة Nىل الصعيد العاملي 35س;نة قلت 

ٔ�لف يف املغرب ٕاىل يوم\ا هذا، °ري  90يف املغرب قلت الرمق هام 
ٔ�لف °ري �Uراسات إالبدمييولوجKة يف املغرب �  90إالحصائيات هاذ 

̈ٔسف قلتهيا، Fٔن هاذ املرض ابدينا �  بدينا Nىل العهد القريب ٔ�ننا Lّ ل
به، ما اكي¯ش ٕاحصائيات، ما تنعرفوش لك وا¦د ٔ�ش;نو تيد�ر،  نتلكفو

ٔ�لف خشص، وهذا الرمق خصنا نعرفو °ادي  90تنقدرو ٔ�نه رمبا °ادي �كون 
تيزتاد مع ) l’Alzheimer(يزتاد، Fٔن تفيش اFٔمراض Fٔن هاذ املرض 

Nام  N90ام، ٕاىل دز� ا�يل تيدوز  65ٔ�كرث من  3,5، %3، %1السن ٔ�ن 

، 5نيا تيزتاد مع اFٔمراض املزم\ة، مرض السكري، مرض È %20يزتاد بـــ
±رتفاع اUموي، الناس ا�يل تي�\اولوا اUهنيات يعين ا�يل عندمه 
الكولGسرتول، الناس ا�يل تيمكيو اzUان، التدzني خطري تيزتاد من هاذ 

  ).l’Alzheimer(مرض 
يح، ٔ�� ولهذا، التكفل هبذا املرض يف املغرب مازال يف بدايته، حص 

إالسرتاتيجية الوطنية ... ت¯kفق معك، Fٔن ا)طط الوطين إالسرتاتيجي
بو¦دو، ) l’Alzheimer(ما اzذا�ش إالسرتاتيجية د�ل مرض ... تعمتد

خصوصا، ) l’Alzheimer(ٕاسرتاتيجية التكفل �ملس;نني معوما ومرض 
 la CNOPS2 et(ا�يل فKه ٔ�وال �سجيل التعويض د�ل اFٔدوية ترتجعومه 

la CNSS3( ،1500  درمه،   2000حىت)les 
anticholinergiques( داY ا�يل ت¯سميومه، هذا قليل.  

̈ٔشJاص املس;نني، وzاصة مرىض  5نيا، ٕاáشاء و¦دات م\دجمة ل
  .Nىل الصعيد الوطين 4 عند� Lّ الزهامير يف املس�شفKات اجلهوية، �

i متع املدين، وهذاHريا، الرشاكة مع مجعيات اz�ٔدا، وY مiم و
ومجعيات املرىض، Fٔن التكفل �ملرىض والوقوف ٕاىل Yانب Nائالهتم 

  .وNائالت املترضر�ن
  .شكرا

        ::::الس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسة
  . شكرا الس;يد الوز�ر

  اللكمة لمك الس;يد املس�شار،

        ::::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 الوز�ر احملرتم

وٕان اكن راه قلتهيا يف اجلواب د�Î،  كتبان بpٔنه كثرية، 90يف احلقKقة 
هاذ املرض اهلم د�لو الك�ري وهو املعا�ة د�ل العائالت، تيعانيو وا¦د 
املعا�ت Èبرية، واش عرفت بpٔن الناس وصالت كتد�ر هلم الس;ناسل �ش 

ٕاخل، وما ... تتعقدوا يف بGت يف اUار �ش ما يتحرòش، Fٔنه ïمييش ïهيمي
ٓ يف الترصفات د�لو، ٕاىل  Èيتحمكش ±س;تقاللية  .خره�

املعا�ة د�ل العائالت معا�ت Èبرية، و�لتايل البد اUوø �ش �شوف 
ٔ�لف، تفكر �ش تلقى  90لهاذ النوع د�ل اFٔشJاص، مبا ٔ�نه ٔ�� ك¯شوف 

لها ¦ل، Fٔنه راه يعمل هللا Fٔنه ٔ�� شفت ¦االت ا�يل ÈيعGشوها موالني هاذ 
 ْGَشْف، افهميت؟ املرىض زمع ذاك اليش ك  

اذÈرت بعض اFٔمراض، ٔ�� بغيت نقول بpٔنه واش اك�ن يش ٔ�س;باب ا�يل 
كتصGب هباذ املرض؟ Fٔنه شف\ا يف هاذ الس;نوات اzFٔرية اكرث، اكرث، 
واش عندو يش Nالقة مع الوراثة، Fٔنه بعض العائالت كت£رب فهيم تkGقاس 

س ÈGيق ... لناسفهيم بعض اFٔشJاص، ؤ�� كنظن دا� راه ما ÈيقGس حىت ا

                                                 
2 Caisse Nationale des Organismes de Prévoyance Sociale 
3 Caisse Nationale de Sécurité Sociale 
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كنعرف بعض  65حتت، حىت ذاك السن ا�يل اعطيتو د�ل 50من 
  .اFٔشJاص ا�يل تصابوا م\و ذاك اليش م�كر

ولهذا، اح\ا ابغينا، كنطلبو، ٔ�ملنا فKمك Èبري، الس;يد الوز�ر، �ش 
تعت¯Kو هباذ الرشحية د�ل املرىض، Fٔنه الشخص ميل ما Èيدرòش �ٓش 

�ٓش غنقول Î، الكرامة وال إالáسانية ما Èيد�ر يف نفسو، يف احلقKقة 
  .ك�سمحش بذاك اليش

  .وشكرا الس;يد الوز�ر

        ::::الس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة لمك الس;يد الوز�ر

        ::::الس;يد وز�ر الص·ةالس;يد وز�ر الص·ةالس;يد وز�ر الص·ةالس;يد وز�ر الص·ة
  . شكرا

اح\ا مkفقني، Fٔن املعا�ة مايش °ري د�ل املريض، Èيف قلت، الس;يد 
املريض تيعاين وليين العائZ، املس�شار، معا�ة العائZ ٔ�كرث �كÏري، حىت 

والسÄب اك�ن سÄب ورايث، واك�ن ٔ�س;باب ٔ�خرى ا�يل كنقول Fٔ ،Îن 
 دا� تنوصلو املعGشة Lّ طول العمر، Fٔن هاذ اليش عند� يف املغرب �

Nام، يعين املعدل ٕاىل  75د�لنا إالáسان املواطن املغريب تيعGش حوايل 
عدل د�ل املعGشة د�ل املواطن امل 1962جKنا، ٕاىل جKنا نقارنو مÏال 

س;نة، يعين فوقاش ما زدت تبارك هللا، فوقاش  N28ام، رحبنا  47املغريب 
  . ما تيكون هاذ املرض

zقلت و ،Î يكون عندو، قلت  57-50صغار تيكون  اوم\ني قلتÈ
Î اNالش؟ Fٔن الناس تيمكيو، Fٔن اك�ن ارتفاع الضغط اUموي، Fٔن 

ذ املسائل لكها تتجعل ٔ�نه ما ÈيJلGش حىت يوصل اك�ن ظروف املعGشة، ها
  .الس;نة

ا�يل ابغيت نpٔكد Nليه ٔ�ن النتاجئ الفعلية لهاذ ا)طط ا�يل يف البداية 
 يف البداية، �لفعل مل تظهر حلد Lّ د�لو، ٔ�� كنت معك رصحي، مازال �

لو،  ابدينا �لسلبيات د�Lّ اFٓن ذÎ نظرا �لبدء يف تطبيق هاذ ا)طط، �
�يق ت¯شوفو Èيفاش áسهلو الولوج �لفحوصات، Fٔن خصنا �ر�مج توفري 

، هاذ املسائل )le soutien à domicile(نظام املساNدة واUمع �ملزنل 
، تعز�ز zدمات التpٔهيل وٕاNادة )La rééducation(لكها اح\ا يف دراسة، 

Uب واGس فقط التطبGن هاذ اليش مايش °ري مرىض، لFٔ ،ٔهيلpتqواء ال
ا�يل قلت Î، وٕامنا ٔ�كرث من هذا، ٔ�ي جيب وضع �رامج اج�عية ا�يل ïهتم 

) l’Alzheimer(املريض، ا�يل ïهتم Nائلتو، ا�يل ïهتم Yريانو لصاحل مرىض 
  . وNائالهتم

  .وشكرا الس;يد املس�شار احملرتم

        ::::الس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسة
  . شكرا الس;يد الوز�ر

وNه ارتفاع ٔ�سعار العالج السؤال املوايل ٕاىل الس;يد الوز�ر موض
  .اللكمة �لفريق اUس;توري، تفضل اليس Nادل. �ملص·ات اخلصوصية

        ::::املس�شار الس;يد Nادل املعطياملس�شار الس;يد Nادل املعطياملس�شار الس;يد Nادل املعطياملس�شار الس;يد Nادل املعطي
  .شكرا الس;يد الرئGس

  الس;يد الوز�ر،
  الس;يدة والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

تعرف بالد�، حوارضها وحىت قراها، يف بعض اFٔحKان تنايم Èبري يف 
حصية وذات ختصصات مkعددة، ويه �ملناس;بة ٕاáشاء مؤسسات 

  . مؤسسات zاصة من ٕاáشاء داكïرة ومس�مثر�ن خواص
ؤ�مام العجز اôي تعرفه املس�شفKات التابعة �لقطاع العام يف تقدمي 
zدمات حصية يف املس;توى املطلوب والتوقKت املناسب، يضطر املواطن 

  .�لجوء ٕاىل هذه املص·ات
يه إالجراءات اليت ميكن �لحكومة ٔ�ن  ما: سؤالنا، الس;يد الوز�ر

تتJذها �ل·د من جشع بعض املص·ات اخلصوصية اليت تطبق ٔ�سعار 
  خKالية ال طاقة �لمواطن يف ٔ�داهئا؟ 

  .شكرا الس;يد الرئGس

        ::::الس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسة
  . شكرا

  .للكمة لمك الس;يد الوز�ر، تفضلواا

        ::::الس;يد وز�ر الص·ةالس;يد وز�ر الص·ةالس;يد وز�ر الص·ةالس;يد وز�ر الص·ة
  .شكرا الس;يد الرئGس احملرتم

  والسادة املس�شارون احملرتمون، الس;يدة 
  الس;يد النائب احملرتم، 

. ٔ�وال الشكر اجلزيل لفريق ±حتاد اUس;توري ا�يل اعطى هاذ السؤال
  :فاملعايري املتبعة يه من جوج د�ل اFٔنواع

ٔ�وال خصنا نذاÈرو Nىل الناس اFٔشJاص املغاربة املس;تفKد�ن من 
ت zاضعة �لتعرفة املرجعية التغطية الصحية إالج�ارية، هذي لك املص·ا

بني الواكø الوطنية �لتpٔمني الصحي وما بني  2006اليت مت توقKعها س;نة 
وزارة الص·ة ومجعية املص·ات اخلاصة وبني اFٔطباء ±خkصاصيني يف 
القطاع اخلاص، و�سهر الواكø الوطنية �لتpٔمني الصحي Nىل تطبيقها يف 

  .ن يف الواقعٕاطار املهام املنوطة هبا، هذا ا�يل اك�
�ل¯س;بة �لفéات اFٔخرى °ري املس;تفKدة من التغطية الصحية إالج�ارية، 
فاFٔسعار املطبقة ¦ددت �ش ما يبقاش الفوىض، يه Nىل الورق ¦ددت 

ا�يل صدر بتارخي  869.84بنص تنظميي من zالل قرار وز�ر الص·ة Nدد 
تبقاش هاذ احملدد هاذ القرار د�ل وز�ر الص·ة �ش ما  1984ٔ�كتو�ر  5

الفوىض، ¦دد سقف سعر اFٔعامل واخلدمات الطبية �لقطاع الطيب 
اخلاص، ولكن نالحظ، ؤ�كدمت Nىل ذÎ، الس;يد املس�شار احملرتم، يف 
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طبقت، وال قرار  2006سؤالمك، ٔ�ن ال االتفاقKة، التعرفة املرجعية لس;نة 
 وز�ر الص·ة فt خيص اFٔشJاص اFٔخرى °ري املس;تفKدة من التغطية

  .الصحية z�ٔذ بعني ±عتبار
نالحظ Nىل ٔ�رض الواقع، �ٓش تنالحظو؟ Nدم التقKد �¦رتام 
مقkضيات النصوص التنظميية اجلاري هبا العمل، وذÎ من zالل اUخول 

iشلك جزايف بني املريض ومقديم  التعريفةيف مفاوضات iشpٔن حتديد 
اليش خصو،  اخلدمات، اح\ا� خصنا نتدzلو وابدينا تندzلو، كتعرف هاذ

Fٔن وا¦د الفوىض ا�يل تتكون م\ذ عقود وعقود ما حتلهاش يف هنار، 
و�كذب Nليك يش وا¦د ا�يل غيقول Î غي·لها يف هنار، هذا ال يعين ٔ�نه 

  .ت¯شيك، Fٔنه اzذينا تدابري وغنقول Î ٔ�ش;نو هام
مÏال التدبري اFٔول هو ابدينا مع املد�ر اجلديد د�ل الواكø الوطنية 

 الصحي ٔ�نه يت·ني هاذ االتفاقKة، اح\ا يف ±ج�ع السابع مع مجيع �لتpٔمني
فة، ياملهنيني، و�ٓخر اج�ع اكن هذي بضعة ٔ��م �ش يوقع حتيني لهاذ التعر 

Fٔنه ما مkفقK¯ش Nليه Fٔنه حىت هام عندمه ما يقولوا يف هاذ اليش د�ل 
قوا هاذ اليش، ، حىت وا¦د ما بدلها، °ري تنقولو هلم Nل2006فة من يالتعر 

 2014هذي النقطة اFٔوىل ا�يل اح\ا ابغينا جنعلوها، وهذا تنpٔكد Nليه س;نة 
  .فة املرجعية، ولكن التدبري ٔ�� يف نظرييس;نة حتيني التعر 

إالجراء الثاين هو إالصالح اجلوهري واFٔسايس واملهيلك، هو 
لتق\ني  94، هاذ 10.94 إالصالح اجلوهري ٔ�ش;نو هو؟ هو حتيني قانون

ٕادzال الشفافKة يف املامرسة، ومن بGهنا تق\ني اFٔسعار اليت جيب مس;تق�ال و 
  ...ٔ�ن ختضع ملرجعية شفافة ا�يل تتاzذ بعني ±عتبار

  .شكرا الس;يد الرئGس

        ::::الس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسة
  .تفضل الس;يد املس�شار

        ::::املس�شار الس;يد Nادل املعطياملس�شار الس;يد Nادل املعطياملس�شار الس;يد Nادل املعطياملس�شار الس;يد Nادل املعطي
وعودمت املواطن  شكرا الس;يد الوز�ر Nىل الرصا¦ة د�لمك، وعودتو� هبا

  .Nىل هذه الرصا¦ة
رمغ ما ٔ�رشمت ٕاليه، الس;يد الوز�ر، فt  - مع اFٔسف-ٕاال ٔ�ننا نالحظ 

خيص التحيني د�ل القانون، ٔ�ن Yل املص·ات اخلصوصية �شرتط Nىل 
املريض ٔ�ن يدفع مس;بقا ش;ياك مبلغ جزايف òضامنة، ؤ�ؤكد Nىل هذا òضامنة، 

رض هذا اzFٔري �لمساءø القانونية، ويبقى حتدد قميهتا بطريقة ٔ�¦ادية، مما يع
املريض بطبيعة احلال حتت رمحة املص·ة يف غياب وضوح حول م�لغ 

  .التلكفة
مما ال شك فKه ٔ�ن Nدم توفر الرشحية العريضة من املواطنني Nىل 
التغطية الصحية، يدفع العديد من املواطنني ٕاىل التوYه حنو هذا النوع من 

�شفKات العمومKة، فٕاما ٔ�ن يتعرض املواطن املص·ات Èبديل عن املس 
  .املسكني ٕاىل هذا السلوك ٔ�و ٔ�ن (سمل الروح ٕاىل zالقها

  الس;يد الوز�ر، 
، رمغ لك يش )le noir(إالشاكلية ا�يل مطرو¦ة اFٓن وهو هذاك 

لكها  %60تيخضع املواطن و�س;يمل الش;يك òضامنة ولكين راه تقريبا 
)noir( يش طريقة من الطرق ، واش ما ت�شوفوش ٔ�نه ميكن يi توضع ¦د

ا�يل �شوفها احلكومة �ش يتوضع ¦د د�ل هاذ النوع د�ل التعسف من 
  طرف هاذ املص·ات العمومKة Fٔن الص·ة ق�ل املال كام يعرف Nليه دوليا؟

  .شكرا الس;يد الوز�ر، الس;يد الرئGس

        ::::الس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسة
  . شكرا الس;يد املس�شار

  .يف ٕاطار الرد Nىل التعقKباللكمة لمك، الس;يد الوز�ر، 

        ::::الس;يد وز�ر الص·ةالس;يد وز�ر الص·ةالس;يد وز�ر الص·ةالس;يد وز�ر الص·ة
اح\ا مkفقني °ري رمبا مجيع املص·ات ما خصناش جنعلو يف . شكرا

ٔ�� اعرفkك مايش ا�يل انوي�هيا، بطبيعة احلال بعض املص·ات، مجيع ... نفس
 .املهنيني واFٔطباء واملص·ات وليين البعض هاذ اليش اك�ن اح\ا مkفقني

) sinon(تنقول Î �ش °ادي حنلو هاذ املعضZ، ٔ��  ..ريالك�الورش 
°ادي نبقاو يف مسائل ïرقKعية، ٔ�� تنظن، ؤ�� مقkنع به، الورش الك�ري ا�يل 
خصنا منش;يو لو وغيجيمك القانون يف ا�Fٔم القليZ املق�Z ٕان شاء هللا، Fٔن 
اليوم اكن عندي �ٓخر اج�ع هو هاذ القانون د�ل مزاوø الطب، يعين 

هو ا�يل غمييش �لشفافKة وا�يل  10.94، هاذ القانون 10.94انون الق
غمنش;يو يف إالطار Fٔن الشفافKة وا�يل °ادي نق\نو هبا اFٔسعار، خصنا 

�zذو ٔ�وال بعني ±عتبار اîمثن احلقKقي �لJدمة الطبية، حىت وا¦د مÏال 
، Fٔن حشال تتقامااملرارة ) la vésicule(ميكن يقول يل يف هاذ الوقت مÏال 

 Î ت °ادي يقولGٔ�لف درمه،  �12ٓالف، وا¦د °ادي يقول  6ٕاىل امش
 Le coût réel(وليين يه احشال تتقام �ش نعرفو احشال تزييد، خصنا 

de l’acte(، وىلFٔهذي يه النقطة ا.  
5نيا، املطالب د�هلم املعقوFٔ øن حىت هو ميل تيقول Î اîمثن من 

  . هام عندمه احلق ما وقعش التحيني د�لو حىت 2006
  . 5لثا، العرض والطلب

رابعا دميومة النظام د�ل التغطية الصحية، Fٔن خصنا نفكرو يف هاذ 
القضية، فوقاش ما القضية ا°الت، فوقاش ما النظام تريجع �زاف الفلوس، 

  .فوقاش ما رمبا مييش لٕالفالس
zٔ̈ري يه القدرة الرشا ئية وz�ٔريا، ولGس بpٓخر هو املهم Yدا zليتو ل

  . �لمواطنني واملواطنات، خصنا �zذوها بعني ±عتبار
هاذ املسائل لكها اح\ا واzذ�هنا بعني ±عتبار بطريق �شارÈية ٕان شاء 
هللا، هاذ القانون ا�يل اzذ بعد Èبري ا�يل ت�سمعوا يف هاذ ا�Fٔم اجلرائد، 

ة اح\ا °اديني فKه، Fٔن هذي مصل·ة املواطن �ش تعز�ز وتطو�ر املنظوم
الصحية وتقر�هبا وجتويدها، و�ملنافسة °ادي ïكون جودة و�ملنافسة 
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  . والشفافKة °ادي ينقصوا اFٔمثنة
  .شكرا الس;يد املس�شار احملرتم

        ::::الس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسة
شكرا، الس;يد الوز�ر، وáشكر الس;يد الوز�ر Nىل مسامهته القمية يف 

  . هذه اجللسة
، Éرحب بتالمKذ مؤسسة ق�ل ٔ�ن ٔ�عطي اللكمة �لس;يد وز�ر الفال¦ة

  .الفkح اخلصوصية �لر�ط
ٕاذن، ن¯kقل ٕاىل اFٔس;ئZ املو§ة ٕاىل الس;يد وز�ر الفال¦ة . شكرا

والصيد البحري، والسؤال اFٔول حول مpٓل ا)طط اFٔخرض �Fٔقالمي 
اللكمة Fٔ¦د السادة املس�شار�ن من الفريق ±شرتايك لتقدمي . اجلنوبية

  .السؤال، تفضل

        ::::الس;يد عبد الوهاب بلفقKهالس;يد عبد الوهاب بلفقKهالس;يد عبد الوهاب بلفقKهالس;يد عبد الوهاب بلفقKهاملس�شار املس�شار املس�شار املس�شار 
  .شكرا الس;يد الرئGس
  الس;يد�ن الوز�ر�ن، 

  الس;يدة والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
يف البداية، ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�ه9 الس;يد وز�ر الفال¦ة والصيد البحري Nىل 
االتفاقKة ا�يل توقعت بني ±حتاد اFٔوريب واكفة الشعب املغريب، رمغ يعين 

ه س;ياس;يا ٔ�كرث ما هو اقkصاد�، فهنéGا �لشعب ٔ�ن دالîهتا تعين ما تعني
  .املغرب هباذ إالجناز

  الس;يد الوز�ر، 
ïرددت كثريا يف طرح هذا السؤال Nليمك م\ذ مدة طويZ، وطرق\ا لك 
اFٔبواب من Y�ٔل ٔ�ن �كون لهذا ا)طط رؤية واحضة املعامل يف ٕاطار تنفKذه، 

  . لك اFٔبواب صدت يف و§نا -مع اكمل اFٔسف- لكن 
السامرة بطبيعة احلال - هذا ا)طط اôي صادق Nليه جملس §ة لكممي

قالمي اجلنوبية، م\ذ ذÎ احلني ٔ�و م\ذ  ٔ̈ 5ٔ¦د مكو�ت اجلهات الثالث ل
تµ الفرتة وحنن نعين áسµ لك اFٔبواب ٔ�و نطرق لك اFٔبواب من Y�ٔل 

 مرة -مع اكمل اFٔسف- يعين كام قلت توضيح الرؤية يف التنفKذ، ٕاال ٔ�نه 
  .ٔ�خرى مل يمت إالYابة للك املؤسسات املعنية يف هذا ا)طط

  الس;يد الوز�ر احملرتم،
مسعتمك ؤ�ثناء طرح عضو من فرق املعارضة يف جملس النواب 

السامرة، ٔ�ريد -مليار د�ل اUرمه خص جلهة لكممي 2ترصحون �رمق وهو 
الوز�ر  حقKقة توضيح هذا الرمق، Fٔن هذا الرمق لGس موجودا Uينا، الس;يد

  .احملرتم، ولGست Uيه ٔ�ية معامل Nىل ٔ�رض الواقع
  الس;يد الوز�ر، 

س;نوات، ما يقرب  6م\ذ توليمك iام هذه الوزارة مرت ما يقرب من 
يوم، طالبنامك مرارا، الس;يد  650ٔ�لف و 26شهر، ما يقرب من  73من 

 ٓ خر�ن الوز�ر، بpٔن ïزوروا هاته اجلهة، ووNدتو� ووNدمت زمالء� �رملانيني �

  من لك الفرق، ال نعرف ماذا يعين موقفمك من Nدم ز�رة هذه اجلهة؟
ست س;نوات اكن ميكن )طط املغرب اFٔخرض ٔ�ن �رى النور واقعيا، 

Äكرب؟ تاحشال كتفوت الشجرة �ش تنï ؟ احشال �ش كتفوت الناقة �ش
  احشال �ش كتفوت املعزة �ش ïكرب؟ احشال �ش كتفوت جشرة الزيتون؟

  الوز�ر،  الس;يد
اح\ا مع اكمل اFٔسف ما عرف\اش ٔ�ش;نو مشلكتنا يف هاذ اجلهة اجتاه 
هاذ الوزارة د�لمك، يعين ما zليتو�ش، الس;يد الوز�ر، نتفهمو ولو يعين 

  .م\طقKا
  الس;يد الوز�ر، 

ابغينامك اليوم توحضوا لنا هاذ املغرب اFٔخرض ٔ�و ا)طط اFٔخرض ا�يل 
ي هبذه اجلهة Fٔن Uي معلومات دقKقة، خصصتو به هاذ املنطقة، وسpٔكتف

  . ؤ�متىن ٔ�ن ïكون ٕاYابتمك حقKقKة وواقعية
 6واzا، الس;يد الرئGس، هللا جيازيك خبري، اح\ا راه الس;يد الوز�ر، 

  ... ، كنطلبو °ري يوحض لنا هاذ اليش56ٔ�لف يوم و 26س;نوات، راه 

        ::::الس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسة
نصف 5نية هذي، هللا شكرا، هللا خيليك صايف هللا خيليك، راه 

  .خيليك ها هو °ادي يوحض

        ::::املس�شار الس;يد عبد الوهاب بلفقKهاملس�شار الس;يد عبد الوهاب بلفقKهاملس�شار الس;يد عبد الوهاب بلفقKهاملس�شار الس;يد عبد الوهاب بلفقKه
املد�ر�ن د�لو وال ذاك اليش الغالب هللا، در� اج�Nات Nىل مس;توى 

  ...اجلهة واFٔقالمي، ولكن الغالب هللا

        ::::الس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسة
  .تفضل الس;يد الوز�ر

        ::::لبحريلبحريلبحريلبحريالس;يد عز�ز ٔ�خ\والس;يد عز�ز ٔ�خ\والس;يد عز�ز ٔ�خ\والس;يد عز�ز ٔ�خ\وشششش، وز�ر الفال¦ة والصيد ا، وز�ر الفال¦ة والصيد ا، وز�ر الفال¦ة والصيد ا، وز�ر الفال¦ة والصيد ا
  .شكرا الس;يد الرئGس احملرتم

  الس;يدات والسادة النواب احملرتمون،
ابغيت نذÈر �Uور احملوري �لقطاع الفال% هباذ املناطق، يف ٕاطار 

وNىل غرار �يق §ات اململكة حظيت اFٔقالمي  "خمطط املغرب اFٔخرض"
 42جمة اجلنوبية بعناية zاصة، هذا ا�يل Yا يف السؤال د�لمك، حKث متت �ر 

 13يف ٕاطار اNUامة الثانية،  33يف ٕاطار اNUامة اFٔوىل و 12مرشوع، 
يف اNUامة  5يف اNUامة اFٔوىل و 8لكو�رة و- مرشوع جبهة واد اôهب

مرشوع  14مليون د�ل اUرمه،  109الثانية، �س�8رات ٕاجاملية قدرها 
يف اNUامة  10و يف اNUامة اFٔوىل 4الساقKة امحلراء، -بوYدور-جبهة العيون

 15فالح،  4351مليون اUرمه لفائدة  673الثانية، بتلكفة اس�8رية تبلغ 
السامرة، لكها يف ٕاطار اNUامة الثانية بغالف مايل قدره -مرشوع جبهة لكممي

  .ٔ�لف فالح 50مليار د�ل اUرمه لفائدة  2
 مرشوع 26، مت الرشوع يف ٕاجناز 2013ٕاىل ¦دود اFٓن هناية نومفرب 
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مليون درمه يف هاذ املشاريع لكهم، مهنا  370بتلكفة اس�8رية بلغت مليار و
  . مرشوع يف اNUامة الثانية 21

هذه املشاريع كهتم سالسل الصبار والنخيل واخلرضوات والفواكه 
  . واحلبوب وا�لحوم البيضاء وا�لحوم امحلراء واحلليب وïربية الن·ل

ذه اFٔقالمي، رصدت اUوø حلد اFٓن وîمتويل مشاريع اNUامة الثانية هب
  : مليون د�ل اUرمه، موزNة Nىل الشلك التايل 311°الف مايل بلغ 

  مليون اUرمه يف §ة واد اôهب؛ 35 -

  مليون اUرمه يف §ة العيون؛ 50 -

  .السامرة-مليون اUرمه يف §ة لكممي 225 -
ون اUرمه ملي 93كام اس;تفادت هذه اFٔقالمي من �ر�مج حماربة اجلفاف، 

مليون د�ل  22، 2012القkناء وتوزيع اNFٔالف، وٕا¦داث نقط املاء س;نة 
ق\طار من اNFٔالف، وٕا¦داث وٕاصالح نقط املاء  88.000اUرمه القkناء 

  .2013يف 
د�ل املشاريع Yديدة بتلكفة  8انطالق  2014وس;تعرف س;نة 

سالسل فالح، كهتم  1649مليون اUرمه لفائدة  247اس�8رية قدرها 
احلليب، النخيل وا�لحوم البيضاء والصبار، وهاذ ±نطالقة د�ل هاذ 

  .كنتلكم Nىل املشاريع د�ل املناطق اجلنوبية لكها 2014

        ::::الس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسة
  . شكرا الس;يد الوز�ر

  .اللكمة لمك يف ٕاطار التعقKب الس;يد املس�شار

        ::::املس�شار الس;يد عبد الوهاب بلفقKهاملس�شار الس;يد عبد الوهاب بلفقKهاملس�شار الس;يد عبد الوهاب بلفقKهاملس�شار الس;يد عبد الوهاب بلفقKه
  .شكرا الس;يد الرئGس
  الس;يد الوز�ر احملرتم،

ٔ�ؤكد لمك ؤ�حتمل اكمل املسؤولية ٔ�ن ما تقولونه لGس موجودا ٕاال Nىل 
الورق، لGس موجودا Nىل ٔ�رض امليدان، س;يدي الوز�ر احملرتم، هاذ 
اFٔرقام خKالية، ما عندهاش حىت يش وجود يف ٔ�رض الواقع، الس;يد 

هاكك، در� اج�Nات  الوز�ر، وما ميك\اش جنيو هنا ونقولو هاذ ال~م °ري
مkكررة ومkتالية Nىل مس;توى ٔ�قالمي اجلهة، Nىل مس;توى اجلهة، املد�ر 
اجلهوي، الوايل، العامل، املنتخبون مل (س;تطيعوا، ممثلمك يف القطاع Nىل ٔ�ن 

  . يربهنوا ماذا ٔ�جنز، الس;يد الوز�ر
مع اكمل اFٔسف، الس;يد الوز�ر، هذا ما وقع، ا)طط اFٔخرض لهذه 

ها هو عندي، هاهو �Fٔرقام، وها هو �NUامات، ماذا حتقق فKه اجلهة 
  .وماذا ٔ�جنز فKه

  الس;يد الوز�ر احملرتم، 
مع اكمل اFٔسف هذه يه الواقعة، الس;يد الاكتب العام السابق د�ل 
الوزارة د�لمك Yا والزتم لنا بpٔنه °ادي �كون معهد د�ل البحث الزراعي ٔ�و 

نفذ م\و حىت يش ¦اYة، الس;يد الوز�ر، راه الفال% ٔ�و ما �سمينه، ما ت 
كنقول Î الوزارة الوحKدة، الس;يد الوز�ر، ا�يل ما قدرا�ش ٔ�نه تنجز معنا 

  . يش ¦اYة يه الوزارة د�لمك
  .ماذا وقع؟ ما اعرف\اش الس;يد الوز�ر

ٔ�متىن لسؤالنا هذا اجلواب احلقKقي، راه ميل كGسمعوا املواطنني، هنا 
هاذ اجللسات الشفهية، مدى الزتام السادة الوزراء  كتطرح املصداقKة د�ل

مبسؤولياهتم، Fٔن كنرصحو ٔ�رقام، راه ميل ك¯سمعو �ٓعباد هللا الرمق د�ل 
مليون درمه ترصف يف اجلهة، وت¯سمعو ٔ�خ�ار ٔ�خرى راه  700مليار و
  .مشلكة

مليار درمه، راه تطرح السؤال ها الس;يد الوز�ر  2ميل ك¯سمعو ٔ�رقام 
املليار د�ل اUرمه ا�يل ختصص، فني امشات؟  2نواب قال يف جملس ال 

  اك�ن ابغينا انعرفو ٔ�ش;نو الواقع؟
اح\ا كنpٔكدو Nىل خشصية الس;يد وز�ر الفال¦ة والصيد البحري، Nىل 
املصداقKة د�لو، Nىل الوزن د�لو، هاذ اليش لكو كنعرفوه، وكنا كنمتناو 

هة، ٔ�نه �رفع من املس;توى من الس;يد الوز�ر يعين جغرافKا قريب لهاذ اجل 
  . د�ل هاذ اجلهات ا�يل ا¦داه

  .ؤ�متىن لمك جزيل الشكر الس;يد الوز�ر

        ::::الس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة لمك الس;يد الوز�ر، تفضلوا يف ٕاطار الرد Nىل التعقKب

        ::::الس;يد وز�ر الفال¦ة والصيد البحريالس;يد وز�ر الفال¦ة والصيد البحريالس;يد وز�ر الفال¦ة والصيد البحريالس;يد وز�ر الفال¦ة والصيد البحري
  . شكرا

د�ل اUرمه د�ل املشاريع  املليار 2البد من التذكري، ميل كنقولو اك�ن 
ا�يل °ادي �كونوا يف وا¦د املنطقة، فهذا خمطط املغرب اFٔخرض، ميل 
كنعطيو ٕانطالقة د�ل وا¦د املرشوع، خمطط املغرب اخلرض راه ما 
Èيتعملش يف س;نة، Èيتعمل لك س;نة Èيكون عندو القسط د�لو، وÈيكونوا 

وج املليار د�ل د�لو، س;نة iس;نة كمنش;يو، جف) les projets(عندو 
اUرمه يه املس;توى د�ل ±س�8رات ا�يل تعطات لها ±نطالقة يف 
هاذيك املشاريع، وا�يل ما يش يه فقط د�ل اNUامة الثانية، اك�ن اNUامة 
الثانية واك�ن املس�مثر�ن اخلاصني، والبد تعرف بÉٔpمك يف املنطقة د�لمك رامك 

ة يف الصندوق د�ل التمنية الفالحKة، ا�يل عندمك احلق Èبايق املناطق املغربي
  .Èيعطي اUمع �لفال¦ة فني ما اكنوا داzل البالد ٔ�و zارج البالد

فKعين ما اك�ن الش �شخصوا وزارة الفال¦ة مع ٕاقلمي لكممي، هاذ اليش 
ïكونوا راه ما °ادي يدي حىت ليش ¦اYة، راه خصمك ïكونوا ٕاجيابيني، 

  . معليني
 . الرئGسzليين نتلكم الس;يد 
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        ::::الس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسة
ٔ�رجوك الس;يد املس�شار، هللا خيليك، ٔ�رجوك، zيل الس;يد الوز�ر 

  . جياوب، راه ما قاطعكش انتا�
  .تفضل الس;يد الوز�ر

        ::::الس;يد وز�ر الفال¦ة والصيد البحريالس;يد وز�ر الفال¦ة والصيد البحريالس;يد وز�ر الفال¦ة والصيد البحريالس;يد وز�ر الفال¦ة والصيد البحري
املعامالت خصها ïكون ٕاجيابية، Yا عندي الس;يد الرئGس هاذي وا¦د 

وقلنا �لناس د�لنا �ش  ،)l’abattoir(الشهور، اطلب �ش ïكون وا¦د 
د�لنا، ميكن مايش هباذيك الصفة ) l’abattoir(ميش;يو يف اîمتويل د�ل 

  ...بغيتوها، ابغيتوها لكها، ولكناا�يل 

        ::::الس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسة
ٔ�رجوك، هللا خيليك، الس;يد املس�شار، ما عندòش احلق هترض، �ٓ 

س�شار هللا خيليك، ٕايوا �ٓش الس;يد امل ... الس;يد املس�شار، هللا خيليك
  غند�ر ليه؟ نقkلو؟

ٓ الس;يد  ٓ صاحيب، ا¦رتم، � الس;يد املس�شار، وا¦رتم راسك �
املس�شار، ٔ�رجوك ا¦رتم، ا¦رتم اFٔصول د�ل اجللسة، احشومة هاذ 
اليش، ا¦رتم املسائل د�ل اجللسة، املصداقKة د�ل اجللسة، zيل الس;يد 

  . �ش;بعالوز�ر (سايل وقkو واهرض حىت انت حىت
  .تفضل الس;يد الوز�ر

        ::::الس;يد وز�ر الفال¦ة والصيد البحريالس;يد وز�ر الفال¦ة والصيد البحريالس;يد وز�ر الفال¦ة والصيد البحريالس;يد وز�ر الفال¦ة والصيد البحري
  .شكرا الس;يد الرئGس

فpٔ� الس;يد النائب ٔ�عرفه كثريا وصديقي ؤ�¦رتمه رمغ ميكن بعض القلق 
ا�يل اك�ن، ولكن Nىل ٔ�ي هاذيك م\طقة عز�زة، ولكممي راه مايش م\طقة 

ارة الفال¦ة، ا�يل ميكن �شخص بpٔنه عندها مشلك وال ٕاشاكلية مع وز
  .ووزارة الفال¦ة راه كتعترب مجيع املناطق سواس;ية، وبpٔنه عند� �ر�مج معل

وٕاىل ما موحضاش لمك اFٔمور، جنيو نوحضوها وجنيو يف Nني املاكن �ش 
ٔ�� ا�يل ... ٕان شاء هللا، و�س;تق�لو� يف Nني املاكن، و�س;متعوا، فغري ٔ�� ا�يل

ن خصها °ري إالáسان، راه عند� كنطلب °ري التدzالت ميكن ïكون، ولك
عامل ا�يل كGش;تغلوا معنا يف وزارة الفال¦ة، وعند� الناس ا�يل واقفني Nىل 
العمل د�لو، فالواجب Nلينا ٔ�هنم كذá Îشجعومه، ٕاىل اك�ن يش تقصري 
فاش نصلحوه، °ادي نصلحوه، ولكن Èيظهر يل بpٔن الربامج املعمتدة راها 

  . راه °ادي نصلحوهاكينة، وٕاىل اك�ن يش تقصري 
د�ل العامل د�لنا ا�يل اكينني يف ) le moral(وما �كوáش رضر بــ 

املنطقة د�لمك ا�يل يه كنحس;بوها م\طقة Èبايق املناطق، وا�يل فهيا ما ميكن 
ال اNUامة اFٔوىل ... اUوø تتدzل ٕاال يف اNUامة الثانية، واNUامة اFٔوىل راه

ة راه مجيع املغاربة راه عندمه صندوق د�ل وال طرف من اNUامة الثاني
التمنية الفالحKة ا�يل اس�مثر، وٕاال راه كنكونو جبانبو �ش اÉكونو رافعة 

  .لالس�8ر

  .وشكرا

        ::::الس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسة
  . شكرا الس;يد الوز�ر

السؤ±ن املواليان ورد iشpٔهنام طلب الضم يف ٕاطار و¦دة املوضوع من 
الفريقني املعنيني Nىل ذô ،Îا س;نعرضهام طرف الس;يد الوز�ر، ووافق 

  .دفعة وا¦دة
اللكمة لفريق الت·الف . السؤال اFٔول يتعلق �نطالق املومس الفال%

  .±شرتايك، تفضل

        ::::املس�شار الس;يد العراملس�شار الس;يد العراملس�شار الس;يد العراملس�شار الس;يد العريبيبيبيب خربو خربو خربو خربوشششش
  .شكرا الس;يد الرئGس

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

مkواضعة يف بعض املناطق  انطلق املومس الفال% يف ظل �ساقطات
وغياهبا يف م\اطق ٔ�خرى، zاصة يف ج\وب اململكة، وهو ٔ�مر °ري اكف 

  .النطالق مومس فال% iشلك جKد
ومن النتاجئ اFٔولية لتpٔخر ال�ساقطات ٔ�و غياهبا، نقص ٔ�و انعدام النبات 

وانطالقا من . يف م\اطق رعي املاش;ية، مما يلزم املربني ��لجوء ٕاىل اNFٔالف
Îٔكرث اس;تع£اال �ل¯س;بة �لفال¦ني واملربيني �خلصوص ذFمر اFٔفٕان ا ،

توفري اNFٔالف وبpٔمثان م\اس;بة، وحماربة ±حkاكر والتالعب يف هذه املادة، 
 øىل الفال¦ة يف ¦اN ٔثريات السلبيةpٕاضافة ٕاىل تدابري ٔ�خرى ملوا§ة الت

مس احلرث ما زال �ساقطات مطرية °ري اكفKة، وهو ما ال Éمتناه، Nلام ٔ�ن مو
  .مل ي¯kه بعد، لكن البد من z�ٔذ ±حkياطات الالزمة

مفاذا هيpٔمت، الس;يد الوز�ر، للك ±ح�الت وYFٔل التقليص من 
  انعاكسات تpٔخر ال�ساقطات Nىل الفال¦ة والفال¦ني ومريب املاش;ية؟ 

  .وشكرا

        ::::الس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسة
  . شكرا الس;يد املس�شار احملرتم

  .±س;تقاليل، تفضل اليس ب¯شايباللكمة �لفريق 

        ::::املس�شار الس;يد محمد ب¯شايباملس�شار الس;يد محمد ب¯شايباملس�شار الس;يد محمد ب¯شايباملس�شار الس;يد محمد ب¯شايب
  .شكرا الس;يد الرئGس

  الس;يد الوز�ر،
  الس;يدتني والسادة الزمالء،

بدور� هنينء الس;يد الوز�ر Nىل ٕا�رام اتفاقKة د�ل الصيد البحري مع 
±حتاد اFٔورويب، Fٔنه مكسب �لمغرب واملغاربة، Éمتىن ٔ�ن ïكون �درة zري 

  .اقkصاد� الوطينNىل 
بدوري نطرح هذا السؤال �مس الفريق ±س;تقاليل، هو Yا معطل 
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اشوية، Fٔن السؤال هو يف شهر سÄمترب، واليوم Nاد تربمج، وÈيتعلق 
�ٕالجراءات املتJذة من طرف وزارة الفال¦ة، واليوم واzا مpkٔخر�ن، ما 

N ذتوها، ونعملz مك اك�ن �س، الس;يد الوز�ر، ان� إالجراءاتÉ�ٔ مل اليقني
  . ٕاخل... مقمت �لواجب من �حKة املدzالت الفالحKة لكها

ولكن تنو�را �لرٔ�ي العام، نطلب من س;يادïمك É�ٔمك تنورو� وتقولوا ا� 
ٔ�ش;نو يه إالجراءات ا�يل zذتوها ٕان شاء هللا، ؤ�ملنا يف التعقKب ٔ�ننا 

  . نعقب Nىل بعض املالحظات
  .شكرا معايل الوز�ر

        ::::اجللسةاجللسةاجللسةاجللسةالس;يد رئGس الس;يد رئGس الس;يد رئGس الس;يد رئGس 
  . شكرا الس;يد املس�شار

  .اللكمة �لس;يد الوز�ر يف ست دقائق، تفضلوا الس;يد الوز�ر

        ::::الس;يد وز�ر الفال¦ة والصيد البحريالس;يد وز�ر الفال¦ة والصيد البحريالس;يد وز�ر الفال¦ة والصيد البحريالس;يد وز�ر الفال¦ة والصيد البحري
  الس;يد الرئGس احملرتم،

  الس;يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
لقد س;بق ٔ�ن ٔ�طلعتمك Nىل إالجراءات املتJذة îهتييء الظروف املواتية 

احلايل، هاذ إالجراءات كتندرج يف ٕاطار توطيد  �لمومس الفال%
املك�س;بات احملققة م\ذ انطالق خمطط املغرب اFٔخرض، ويف ٕاطار الوفاء 

  .�لزتامات اUوø يف عقود الربامج �لهنوض مبختلف سالسل إالنتاج
  : �لتذكري، هتم هذه إالجراءات Nىل اخلصوص

زائدة Nىل  %25، مليون د�ل الق\طار من البذور ا)تارة 2توفري  -
  املومس الفارط؛ 

نوع من اFٔجشار املمثرة، كرتاوح ما بني  17ٕاقرار ٕاNا�ت Yديدة كهتم  -
 من مثن اقkناء الش;تائل؛ %100و 60

�ل¯س;بة �لشمندر ) monogerme(ور اFٔ¦ادية ذمواصZ دمع الب -
درمه  6000درمه، وٕا¦داث دمع Yديد ملزارع قصب السكر يف  700

 �لهكkار؛

 ٔ�لف طن من اFٔمسدة؛ 200ا يناهز مليون وتوفري م -

 مواصZ ٕاNداد خرائط الرتبة بتعاون مع اHمع الرشيف �لفوسفاط؛ -

مواصZ تنفKذ الرب�مج الوطين لالقkصاد يف املاء Nرب جتهزي حوايل  -
 من الهدف احملدد؛ %60ٔ�لف هكkار ٕاضافKة لبلوغ  50

امل الطاقة وابتداء من الس;نة املق�Z ٕان شاء هللا، �شجيع اس;تع -
 الشمس;ية يف املشاريع املقkصدة �لامء؛

 700مواصZ �ر�مج التpٔمني الفال% املتعدد ا)اطر Nىل مسا¦ة  -
 ٔ�لف هكkار؛ 

وٕارساء �ر�مج Yديد Èهيم ثالثة د�ل السالسل من اFٔجشار املمثرة،  -

 الزيتون واحلوامض والورد�ت؛

اج احليواين، مع مواصZ تفعيل خمتلف الربامج �لهنوض iسلسZ إالنت -
مراجعة اUمع ا)صص لٕالبل وو¦دات ٕانتاج ا�لحوم واحلليب، وحتسني 

 السالالت؛

 مواصZ م\ح املساNدات يف ٕاطار صندوق التمنية الفالحKة؛ -

ٔ�لف  500الرشوع يف تنفKذ املنظومة اجلديدة لرتقمي اFٔبقار، مليون و -
 . ٔ�لف رٔ�س 80رٔ�س ا�يل °ادي ترتمق، وإالبل 

  :ومس الفال%، نعطيو بعضو تقدم �لم
، وصلت املسا¦ة احملروثة لqثالثة املليون 2013د(سمرب  6ٕاىل °اية 

ٔ�لف هكkار يف نفس الفرتة من  300املليون و 4ٔ�لف هكkار، مقابل  450و
من املسا¦ة ا�يل وصلنا فهيا املومس  %80املومس املايض، تقريبا وصلنا 

  .د(سمرب 6املايض يف 
من  %50ور د�ل احلبوب مليون ٔ�ي ذلببلغت املبيعات د�ل ا

  .مقارنة مع املومس املايض %12المكيات املتوفرة، وïراجعت بقدر 
̈ٔمسدة، قام اHمع الرشيف �لفوسفاط بزتويد iنيي القطاع  �ل¯س;بة ل

ٔ�لف  200مليون و 2من المكية املربجمة، واليت تصل ٕاىل  %72حبوايل 
  . فاتيةٔ�لف طن من اFٔمسدة الفوس 620طن، مهنا 

 3ٔ�لف هكkار، مقابل  900املليون و 2وكتبلغ املسا¦ة املزروNة 
  .%90هكkار zالل املومس الفارط، ٔ�ي  220املليون و

        ::::الس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسة
  .عندك س;تة دقائق، الس;يد الوز�ر

        ::::الس;يد وز�ر الفال¦ة والصيد البحريالس;يد وز�ر الفال¦ة والصيد البحريالس;يد وز�ر الفال¦ة والصيد البحريالس;يد وز�ر الفال¦ة والصيد البحري
  . عندي س;تة اUقايق، امسح يل

 %8ٔ�لف هكkار، مهنا  580و املليون 2ٔ�ما احلبوب اخلريفKة يه 
مليون هكkار املومس الفارط، ٔ�ي  900مليون و �2ملناطق املسقKة، مقابل 

مما ٔ�جنز املومس الفارط يف نفس الفرتة، مع إالشارة ٔ�ن اFٔمطار  90%
العرشية اzFٔرية لشهر نومفرب س�ساNد Nىل الرفع من وثرية الزرع، Nلام ٔ�ن 

  .نا�ر �ملناطق اجلبليةفرتة الزرع متتد ٕاىل م\تصف شهر ي 
هكkار  500ٔ�لف و 83ٔ�لف هكkار مقابل  37: ٔ�ما القطاين الغذائية

من  z80%الل املومس الفارط، وكهتم ٔ�ساسا الفول واجللبنة، تقريبا 
 220ٔ�لف هكkار مقابل  �245ر�مج املومسي الفارط، الزراNة اللكئية 

  . الس;نة املاضيةذاك اليش ا�يل اكنت ïزرع يف %10بـــ  فق\أ�لف، يعين 
ٔ�لف هكkار،  50والزراNة السكرية، الشمندر السكري وصلنا لـــ 

 %153ٔ�لف هكkار ٔ�ي  37من املسا¦ة ا�يل يه مربجمة، ومقابل  94%
  . من الرب�مج د�ل الس;نة املاضية

ٕاذن، رجعنا لوا¦د اîمنو ا�يل هو Yد ٕاجيايب يف امليدان د�ل القصب 
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هكkار Yديد من قصب السكر، وهنا  3115د�ل الشمندر، وïزرعت 
ك¯شوفو حىت كذÎ اعتناء Yديد اFٓن بقصب السكر مع اzUل د�ل اUمع 

  . د�ل اUوø يف هاذ امليدان
  .وشكرا

        ::::الس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسة
  . شكرا

  .ٕاذن، اللكمة لفريق الت·الف ±شرتايك يف ٕاطار التعقKب، تفضل

        ::::املس�شار الس;يد عبد ا�لطيف ٔ�معواملس�شار الس;يد عبد ا�لطيف ٔ�معواملس�شار الس;يد عبد ا�لطيف ٔ�معواملس�شار الس;يد عبد ا�لطيف ٔ�معو
  .د الوز�رشكرا الس;ي

  الس;يدات والسادة املس�شار�ن،
بعد عراك مر�ر اôي دzل فKه ما هو س;يايس وما هو اقkصادي 
ومصلحي، كنمت تقودونه م\ذ مدة طويZ من Y�ٔل الربهنة Nىل س;يادة 
املغرب وحريته وقدرته Nىل اUفاع عن مصاحله �لك حرية و�لك س;يادة، 

  .يف هذا اHالفهنéGا لمك، الس;يد الوز�ر، Nىل ما حققمتوه 
ؤ�� مkيقن بpٔنه من حماسن، ولوال املغرب اFٔخرض ملا اكنت املعركة 
سهZ، بل س;تكون رشسة ؤ�كرث خطورة، وهذا املغرب اFٔخرض اôي 
ٔ�صبح اFٓن الوYه اFٔخرض �لمغرب، (س;تقطب لGس فقط اUول اHاورة، 

غرب جتربة مناها امل. بل (س;تقطب اUول البعيدة و�خلصوص يف ٔ�فريقKا
س;نوات، خفور بpٔهنا رائدة، جيب دمعها والعمل Nىل الوصول ٕاىل  z7الل 
  . ٔ�هدافها

كذÎ، الس;يد الوز�ر، هناك بوادر اخلوف Uى الفالح املغريب، وحنن 
يف �ٓخر شهر دج\رب، ويف ا�Fٔم اzFٔرية من املومس الفال%، خوف يزتايد 

لوب، حول ما هو حول ٔ�زمة البذور، حول ٔ�زمة املياه، حول اUمع املط
  .مقرر حىت يف املغرب اFٔخرض

ٔ�ج�مت عن ذò Îعادïمك �ٕالNالن عن اس��اقKة يف تناول ما هو مkوقع 
�روح Nالية وبطمpٔنG\ة Èبرية، وحنن مل نفقد اFٔمل والشعب املغريب والفال¦ني 
مل يفقدوا اFٔمل، مازال هناك حظوظ ٕالجناح انطالق الس;نة الفالحKة 

  . املمثرة
 .وشكرا

        ::::الس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة �لفريق ±س;تقاليل، الس;يد ب¯شايب تفضل

        ::::املس�شار الس;يد محمد ب¯شايباملس�شار الس;يد محمد ب¯شايباملس�شار الس;يد محمد ب¯شايباملس�شار الس;يد محمد ب¯شايب
  .شكرا الس;يد الرئGس

حقKقة إالجراءات املتJذة يه ٕاجراءات فعاø وÈبرية وهامة، واك�ن 
بعض املالحظات، معايل الوز�ر، وهو معلية الزرع املبكر، نعمل ٔ�ن الفال¦ة 

فال¦ة بورية مع اFٔسف، و�لتايل تعمتد Nىل  %75عند� البورية 
ال�ساقطات املطرية، واك�ن �ساقطات مkواضعة هاذ الس;نة مع اFٔسف، 
Éمتىن ٔ�نه ريب يغي!\ا يف القريب العاYل ٕان شاء هللا، ولكن خصنا وسائل 

فعاø، وáرشعو بعد �Uمع �ش حنفزو الفال¦ة �زرعوا يف وقت م�كر Fٔنه 
كر معروف، احلرث �كري �ôهب مرشي، معروفة هاذ القضية الزرع املب

  .هذي
واFٔرايض ا�يل °ري مزروNة وïزرعت مور الش;تا °ادي ïكون املردودية 
قليY Zدا iام اكنت الس;نة، معروفة هاذ القضية، ؤ�عين بذÎ اUمع د�لمك 
�كون مرشوط هباذ الزراNة املبكرة وzاصة التpٔمني الفال%، التpٔمني 

% �كون ¦افز من احلوافز د�ل اUفع �لفالح ٔ�نه مييش حيرث �كري، الفال
مادام عندو التpٔمني Èيpٔمن لو اخلساñر د�لو، خصو حيرث �كري، ندفعوه 
حيرث �كري، هاذ املسøٔp ما موفراش وزارة الفال¦ة، وما Nاطياش العناية 

سøٔp فعاø الالزمة، وكنpٔكدو Nلهيا يف لك املناس;بات معايل الوز�ر، وراه امل 
Èبرية Yدا، وÉمتىن هاذ العام، اك�ن بوادر اخلوف يه �دية هللا حيفظ، Éمتناو 

  .ٔ�نه ريب يغي!\ا يف القريب العاYل ٕان شاء هللا
كذÎ ذÈرتو دمع اقkناء اFٔلواح الشمس;ية، اح\ا دا� هاذ العملية درتوها 

فهيا فائدة  ٕاخل، مشكور�ن، ولكن خصها تعمم، معايل الوز�ر، Fٔنه... افهميت
Èبرية، اقkصاد الطاقة ويه طاقة نظيفة وطاقة مk£ددة، و�لتايل نعاين من 
العمZ الصعبة من ٕاÈراه املزيانية، و�لتايل خصنا ندمعو هاذ العملية د�ل 
توس;يع اقkناء اFٔلواح الشمس;ية ل�شمل الصغري والك�ري واملتوسط، وان� 

، ملاذا ما ندمعوش هاذ %60و 50كتدمعو احملراكت د�ل الاكزوال بـــ 
  .العملية د�ل اFٔلواح الشمس;ية ويه ثب�ت الفعالية د�لها

وكذÎ وا¦د النقطة رشت لها، الس;يد الوز�ر، من zالل طرìا 
ٔ�شهر  3الزمKل ا�يل س;بقين د�ل توفري اNFٔالف، اليوم الش;تا تعطلت بـــ 

�ل¯س;بة �لامش;ية �ل¯س;بة �لامش;ية، �ل¯س;بة �لزراNات اشوية معطZ، ولكن 
ٔ�شهر راه تعطلت، و�لتايل الزم تدzل د�ل اUوø لتوفري اNFٔالف  3

  .ودمعها �لحفاظ Nىل الرثوة احليوانية

        ::::الس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسة
  . شكرا الس;يد املس�شار

  . تفضل الس;يد الوز�ر يف ٔ�ربع دقائق

        ::::الس;يد وز�ر الفال¦ة والصيد البحريالس;يد وز�ر الفال¦ة والصيد البحريالس;يد وز�ر الفال¦ة والصيد البحريالس;يد وز�ر الفال¦ة والصيد البحري
  .شكرا الس;يد الرئGس احملرتم

  دات والسادة املس�شارون احملرتمون،الس;ي
اح\ا واعون بpٔنه املومس احلايل Èيعرف ظروف م\اخKة يعين صعبة، 

هاذ اFٔمطار اzFٔرية . كمتثل يف تpٔخر سقوط اFٔمطار وتوزيعها °ري املنتظم
مك\ت من تدارك العجز املس£ل عند انطالقة املومس، حKث بلغت معدل 

من الس;نة ا�يل يه  %70حوايل  ممل، ما يعادل 88ال�ساقطات تقريبا 
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  .Nادية ٔ�و ميكن نقولو مkوسطة
ا�يل Èيقولوا بpٔنه ) des indicateurs(فا�يل ميكن نقول ٔ�نه عند� 

اFٔمثنة د�ل اNFٔالف املنت£ة حمليا عرفت وا¦د ±رتفاع ا�يل هو قليل، 
�ل¯س;بة �لشعري والتفل د�ل الشمندر وبقت مس;تقرة �ل¯س;بة  %3فقط 

تبان  ٔ̈   .والنJاø، وذÎ مقارنة مع نفس الفرتة من الس;نة املاضيةل
ٔ�مثان املاش;ية ما وقعش Nلهيا وا¦د التغريات iمة، ولكن طلعت بــ 

بقار ذات الصنف اFٔصيل و 5% ٔ̈ �ل¯س;بة �لنعاج، وحىت  %�4ل¯س;بة ل
بقار ذات الصنف احمليل، حىت احليوا�ت د�ل ال�سمني  18% ٔ̈ �ل¯س;بة ل

مثنة د�ل املاش;ية ا)صصة �ل�سمني واôحب عرفت وا¦د املع ٔ̈ دل �ل¯س;بة ل
، هاذ اîمثنات د�ل السوق ÈيبG\وا واش اكينة ٔ�زمة، يعين %4ارتفاNا قارب 

واش اîمثن طاحي د�ل املاش;ية، واش اîمثن طاحي د�ل العلف، حلد الساNة 
 اك�ن وا¦د التاكفؤ، Éمتناو Nىل هللا ٕان شاء هللا ٔ�ن ميننا ٕان شاء هللا

�لفضل د�لو �لش;تاء د�ل اخلري يف ا�Fٔم واFٔسابيع املق�Z حىت ïكون 
الفال¦ة �حجة، Fٔنه رمغ لك هاذ اليش ا�يل كنقولو حفقKقة راه الفال¦ة 

وزرعوا وzدموا اFٔرض د�هلم وما تpٔخر�ش  ،د�هلم) le courage(اzذاو 
نت فهيا ٔ�مطار ا�يل �ل¯س;بة �لس;نة املاضية ا�يل اك %20 عند� Lّ �زاف، �

يه Yاءت م�كرة، وÉمتناو Nىل هللا ٔ�نه ïكون ٔ�مطار اخلري �ش الس;نة 
  .ïكون مربو¦ة

Nىل ٔ�ي الوزارة تتابع عن كثب ما يقع، و�كون اخلري ٕان شاء هللا، وٕاىل 
اكنوا مشالك راه °ادي Éكونو �ش Éكونو �لربامج ا�يل خصها ïكون مع 

  .مجيع املناطق املغربية
  .وشكرا

        ::::الس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسة
  . شكرا الس;يد الوز�ر

السؤ±ن الرابع واخلامس ورد كذi Îشpٔهنام طلب مض يف ٕاطار و¦دة 
  .املوضوع، ووافق الفريقان املعنيان Nىل ذÎô ،Î س;نعرضهام دفعة وا¦دة

اللكمة Fٔ¦د السادة . السؤال اFٔول حول اتفاقKة الصيد البحري
̈ٔحرار، تفضل اليس حسناملس�شار�ن من فريق التجمع الوط   .ين ل

        ::::املس�شار الس;يد حسن عواكشااملس�شار الس;يد حسن عواكشااملس�شار الس;يد حسن عواكشااملس�شار الس;يد حسن عواكشا
  الس;يد الرئGس،
  السادة الوزراء،

  السادة املس�شار�ن،
هاذ السؤال، الس;يد الوز�ر، كنا طرح\اه ق�ل ما áسمعو اخلرب اجليد 
د�ل هاذ الصباح، وهو كنا طلبنا يف السؤال ٔ�ش;نو هام املس;ت£دات د�ل 

ليوم يف الصباح صوت الربملان اFٔوريب Nىل هاذ اتفاقKة الصيد، امحلد   ا
االتفاقKة، وهذا جناح Èبري �ل¯س;بة �لمغرب، وميكن لنا هننيو املغرب وهننيو 
الس;يد الوز�ر وهننيو احلكومة املغربية والشعب املغريب، كام ميكن لنا هننيو 

وزارة اخلارجKة �Hهودات ا�يل دارت، وميكن لنا هننيو ٔ�يضا السادة 
ملانيني واملس�شار�ن ونواب ا�يل هام سامهوا يف هاذ الن£اح، فهنéGا لنا الرب 

  .مجيعا
zلينا هاذ السؤال �ش الشعب املغريب يعرف ٔ�ش;نو هام احملاد5ت ا�يل 
اكنوا ما بني وزارة الفال¦ة والصيد البحري والربملانيني اFٔوربيني، وابغيت 

اجلنوبية، وٕاخواننا مجيعا د�ل  يف هاذ ا�لحظة هنين الربملانيني د�ل اFٔقالمي
يوم، وحرضوا يف  15اFٔقالمي اجلنوبية ا�يل امشاو Fٔورو� هذي وا¦د 

وا¦د ا�لقاء ا�يل دارتو وا¦د الس;يدة ا�يل يه ضد املغرب وضد الو¦دة 
، )Groupe des verts(من ) Isabella Lövin(املغربية، ويه الس;يدة 

اجلنوبية امشاو، واzا ما اكنوش  اخلرض، وا�يل هاذ إالخوان من اFٔقالمي
معروضني ودzلوا واzذاو اللكمة، ودافعوا Nىل بالدمه، ودافعوا Nىل اتفاقKة 

  . فهنéGا لنا مجيعا. الصيد البحري
  الس;يد الوز�ر، 

اح\ا ا�يل ت¯kظرو اFٓن وهو تقول لنا ٔ�ش;نا هو املس;تق�ل؟ Èيفاش 
ي يدوز Nام Nامني ٔ�و ت�شوفوا املس;تق�ل د�ل هاذ اتفاقKة الصيد؟ Fٔن °اد

ثالث س;نوات °ادي Nاود يتطرح املشلك، انعرفو Èيفاش ٔ�ش;نو يه املقاربة 
  ا�يل خصنا ند�رو يف املس;تق�ل؟ 

  .وشكرا

        ::::الس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسة
  . شكرا �لس;يد املس�شار احملرتم

امسح يل، الفريق احلريك، تفضل ... اللكمة لمك الس;يد الوز�ر، تفضلوا
  ...الس;يد

        ::::يد عبد هللا ٔ�بو زيديد عبد هللا ٔ�بو زيديد عبد هللا ٔ�بو زيديد عبد هللا ٔ�بو زيداملس�شار الس; املس�شار الس; املس�شار الس; املس�شار الس; 
  .شكرا الس;يد الرئGس

  السادة الوزراء،
  السادة املس�شار�ن احملرتمني،

بدوري ٔ�ه9 الس;يد الوز�ر، كام ٔ�ه9 لك من سامه من بعيد ٔ�و قريب 
  .يف ٕاجناح هذه االتفاقKة

  الس;يد الوز�ر، 
مما ال شك فKه حيظى املغرب بثقة الرشاكء اFٔوربيني يف اHال 

Fٔمر اôي يعكس جتديد اتفاقKة الصيد البحري اôي صوتت ±قkصادي، ا
Nليه مؤخرا جلنة الصيد البحري �لربملان اFٔوريب، يف انتظار التوقKع اîهنايئ 

واليت هتدف ٕاىل تطو�ر لهذه االتفاقKة اليوم وامحلد   مت التوقKع Nلهيا، 
  .القطاع واحلفاظ Nىل ا)زون السميك

ر الرٔ�ي العام الوطين واملهنيني بصفة zاصة، وبناء Nليه، ومن Y�ٔل تنو�
áسائلمك، الس;يد الوز�ر احملرتم، Nىل ضوء هذه االتفاقKة ما هو �ر�جممك 

  املس;تق�يل لتطو�ر هذا القطاع؟ 
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  .شكرا

        ::::الس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة لمك الس;يد الوز�ر يف ست دقائق

        ::::الس;يد وز�ر الفال¦ة والصيد البحريالس;يد وز�ر الفال¦ة والصيد البحريالس;يد وز�ر الفال¦ة والصيد البحريالس;يد وز�ر الفال¦ة والصيد البحري
  .رئGس احملرتمشكرا الس;يد ال

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

ميكن نعطي بعض املعطيات Nىل هاذ الربوتوÈول اجلديد �لصيد بني 
  :املغرب و±حتاد اFٔوريب

ٔ�وال، هاذ املفاوضات Yات �ش �كون وا¦د االتفاق Nىل وا¦د ثالث 
  :نقط ا�يل يه ٔ�ساس;ية

س;تدام �لموارد، يعين ٕاماكنية الصيد ؤ�صناف ٔ�وال، ±س;تغالل امل 
الصيد املتفاوض iشpٔهنا ال هتم ٕاال هذيك املتضمنة يف الربوتوÈول السابق، 
كام جيب ٔ�ن تzٔpذ تدابري الصيد بعني ±عتبار لGس فقط الرٔ�ي العلمي 
�لمعهد الوطين �لبحث العلمي، بل كذÎ اHهودات املبذوø من طرف 

دي تعريض ا)زون �لخطر، يعين هنا ما ميكن يصيدوا السفن املغربية لتفا
  ).le surplus(°ري 

يف اس;تعامل ±ع�دات، ) renforcée(5نيا، حاكمة جKدة ومعززة 
 .وكذÎ مسامهة مالية Nىل ٔ�ساس ٕاماكنيات الصيد

وامkدت هاذ املفاوضات حول هاذ الربوتوÈول اجلديد Nىل مدى س;نة، 
، بوضع اتفاق 2013يوليو  19يف  د�ل اجلوالت، توجت 6وعرفت 

  .�ل¯س;بة يعين �لطرفني وÈيت·رتم iشلك دقKق �لمبادئ السالفة اÈôر
مليون د�ل  40فt خيص املقابل املايل، مت الت·ديد د�لو تقريبا يف 

مليون د�ل اFٔورو لتمنية قطاع الصيد البحري وتزنيل  14اFٔورو، فهيا 
  . يه س;نو� 14مليون و 40وهذا ) Halieutis(اسرتاتيجية 

سفKنة ٔ�وروبية  126هاذ الربوتوÈول Èميتد Nىل ٔ�ربع اس;نني، كGسمح لــ 
ا�يل ) l’accord(�ل¯س;بة يعين  10نقصت بــ  %�73ش تصطاد، مهنا 
سفن تقليدية، �س;تI\اف اáFٔشطة د�لها يف املياه  %73اكن من ق�ل، مهنا 

  .Èول السابقسفKنة يف الربوتو 137املغربية مقابل، ٕاذن، 
ويعترب جمهزي السفن التقليدية إالس;بانية ٔ�كرث املس;تفKد�ن من هاذ 
االتفاق، و�يق الرخص كهتم السفن الربتغالية، الهولندية، اFٔملانية، 
إالرلندية، البولونية، ا�ليتوانية، والفرáس;ية وإاليطالية، كام ٔ�ن Nدد الب·ارة 

سفن الصيد �جلر اHمدة  نتم املغاربة ا�يل °ادي يمت إالحبار د�هلم Nىل
د�ل  8حبار مقابل  16، °ادي يدوزوا )pêche pélagique(د�ل 

  .الب·ارة ا�يل اكنوا يعين يف الس;نوات املاضية
وخبصوص التدبري العقالين واملس;تدام �لموارد الوطنية، قد مت z�ٔذ 

  :ٕاجراء�ن هامني
عها لتقKمي س;نوي ٔ�وال، الت��ع املس;متر áFٔشطة السفن اFٔوروبية، وٕاخضا

لقKاس مدى تpٔثريها Nىل املوارد، وتعز�ز ٕاجراءات املراق�ة áFٔشطة اFٔسطول 
  .اFٔوريب، مع �رجمة ز�رات تق\ية

الربوتوÈول ميدد العمل �Fٔحاكم املتعلقة �ٕالفراغ إالج�اري �لمصطادات 
�ملوا� املغربية، من Y�ٔل ٕانعاش ال¯شاط ±قkصادي هبا، ومÏال مولني 

من املصطادات د�هلم يعين يف  %25ن خصهم يفرغوا Nىل اFٔقل التو
املوا� املغربية حىت ميكن ٔ�ن �كون تطو�ر وïمثني املنتوYات البحرية، وهذا 

  ).Stock C(كذÎ مبا خيص السفن املس;تفKدة ا�يل يه يف 
z�ٔريا، مت االتفاق Nىل ٕانعاش التعاون ±قkصادي بني الفاNلني املغريب 

  .لعاملني يف السلسZ د�ل الصيد �ملغربواFٔورويب ا
)Donc(  ،ات ٕاجيابيةY ٔنهpاكن حوار لك هذي نقط يعين كنظنو ب

واكن نقاش ا�يل هو طويل، ولكن توصلنا لوا¦د االتفاق ا�يل هو مkوازن 
بني ±حتاد اFٔوريب وبني املغرب ا�يل Èيعطي ٕاماكنية الولوج د�ل 

لمغرب إالماكنية د�ل التمثني د�ل اFٔساطيل اFٔوربية �لصيد، وÈيعطي �
بعض هاذ املنتوYات داzل البالد د�لنا �ش �كون وا¦د التطو�ر، وïكون 

)la valorisation( يعطي ٕاماكنيات مالية �ش ميكن يتحسنÈ Îوكذ ،
ويتطور ٕاNادة الهيلكة د�ل القطاع، و�خلصوص د�ل �ر�مج د�ل 

)Halieutis (ا�يل هو موجود.  
 ÈيJيل ٔ�نه ما ميكن لنا ٕاال Éكونو مر�¦ني بصفة ٕاجيابية لهاذ لك هاذ يش

  .يعين االتفاقKة د�ل التعاون ا�يل اكينة مع ±حتاد اFٔوريب

        ::::الس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسة
  . شكرا الس;يد الوز�ر

  .اللكمة لفريق التجمع، تفضل اليس لعلج

        ::::املس�شار الس;يد حلبGب لعلجاملس�شار الس;يد حلبGب لعلجاملس�شار الس;يد حلبGب لعلجاملس�شار الس;يد حلبGب لعلج
  الس;يد الرئGس،
  السادة الوزراء،

حنن Éمثن ما وقع وهن9 ٔ�نفس;نا اليوم، Fٔنه �ش ما نغفلوش ٔ�نه هذا  ٔ�وال
احلدث، احلدث الس;يايس د�لو ٔ�كرث من احلدث التقين، Fٔنه اخلصوم د�ل 
الو¦دة الرتابية الس;نة املاضية يف ٕاطار Éزاع يف التفاوض بني املغرب ؤ�ور� 

مس;تقل من ا¦�س;بوا شéGا �ٓخر، واليوم وقع التصحيح، فpٔنه املغرب ب� 
شام7 ٕاىل ج\وبه، يzٔpذ قراراته لنفسه، حبيث سامه و�قش هذا املوضوع 
مدة س;ن�ني، وامحلد   ٔ�نه اليوم خرج\ا بتفاوض اكمل وشامل، نعزز فKه 
موقف و¦دتنا الرتابية، ونعزز فKه موقف\ا يف اUفاع، وهنا �ملناس;بة ٔ�ه9 

 يفلح الس;نة املاضية، فٕانه مل الس;يد الوز�ر يف معاجلته لهذا اFٔمر، Fٔنه ٕاذا مل
يفلح من Y�ٔل املغرب، وٕان فلح هذه الس;نة فٕانه فلح من Y�ٔل املغرب، 

  .وهننئه هبذه املناس;بة
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°ري اح\ا ا�يل ابغينا نقولو لٕالخوة الربملانيني والشعب املغريب اليوم ٔ�نه 
املغرب قوي جبميع مكو�ته الس;ياس;ية، ولعل هذا املوضوع اôي عرف يف 

حتاد اFٔوريب م\اقشات مkكررة، سامه فهيا لك من الربملانيني م\ا�ر ±
وإالخوان يف وزارة الصيد البحري ٕالجناح هذه االتفاقKة اليت òشفت عن 
حقKقة البعض وعن حقKقة البعض اFٓخر، ؤ�ن املغرب ب� مس;تقل، يzٔpذ 
زمام ٔ�موره، وامحلد   اليوم توصلنا، وهذه �ل¯س;بة �لمغاربة كرب�ء ٔ�نه 

  .نناقش ٔ�مور� مع ±حتاد اFٔوريب
وصلنا لهاذ املس;توى امحلد  ، وصلنا ٔ�نه كناقشو هاذ اFٔمور، وصلنا 
ٔ�نه كندافعو Nىل الو¦دة الرتابية ؤ�نه كنقدو نقولو وا¦د االتفاقKة ما 

  .نوقعوهاش ونوقعوها
  .شكرا

        ::::الس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسة
  . شكرا الس;يد املس�شار احملرتم

  .ريك، تفضلوا الس;يد املس�شاراللكمة �لفريق احل

        ::::املس�شار الس;يد عبد هللا ٔ�بو زيداملس�شار الس;يد عبد هللا ٔ�بو زيداملس�شار الس;يد عبد هللا ٔ�بو زيداملس�شار الس;يد عبد هللا ٔ�بو زيد
  .شكرا الس;يد الرئGس

  . ٔ�شكر الس;يد الوز�ر Nىل هذه التوضي·ات النرية
الهدف اكن من سؤالنا هو توضيح �لرٔ�ي العام نظرا Fٔمهية السمك عند 
املواطنني مكخزون و�روة وطنية وتطو�ر القطاع �ل¯س;بة �لمهنيني، ونظرا 

كرثة القKل والقال يف لك مرة يمت التpٔجKل يف هذه االتفاقKة، نود م\ك، ل
الس;يد الوز�ر، التÄس;يط �لمواطنني اFٔمهية و±س;تفادة من هذه االتفاقKات 

  . ال �ل¯س;بة ��وø ٔ�و �ل¯س;بة �لمهنيني
  .وشكرا

        ::::الس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسة
  . شكرا الس;يد املس�شار

  .ر الرد Nىل التعقKب، تفضلوااللكمة لمك، الس;يد الوز�ر، يف ٕاطا

        ::::الس;يد وز�ر الفال¦ة والصيد البحريالس;يد وز�ر الفال¦ة والصيد البحريالس;يد وز�ر الفال¦ة والصيد البحريالس;يد وز�ر الفال¦ة والصيد البحري
ٔ�وال، ٔ�ريد هباذ املناس;بة �ش áشكر لك من معل Nىل هاذ ٕان شاء هللا 
�ش هاذ االتفاقKة مع ±حتاد اFٔوريب تصوتت اليوم، تصوتت ٕاجيابيا، فه.ي 

�رملاين  700يف احلقKقة ما اكن�ش معركة سهFٔ ،Zنه خص ٔ�كرث من 
)parlementaires( ، وفهيم رؤساء الفرق ا�يل خص تعطهيم املعلومات

�ش حتاول يعين امسيتو، ولكن امحلد   ٔ�شكر اUبلوماس;ية املغربية، ٔ�شكر 
الربملانيون ال يف جملس النواب وال يف جملس املس�شار�ن، ٔ�شكر يعين 

يف ±حتاد ) la pêche(د�ل ) commissaire( ...املفوضية د�ل
رويب، ووا¦د العدد د�ل الوزراء اFٔوروبيني ا�يل اكنوا حىت هام طالعني اFٔو 

)en première ligne ( طر د�ل وزارة الصيدFٔاوبوا، ٔ�شكر اY ا�يل

البحري، ٔ�شكر �خلصوص يعين اHمتع املدين Fٔنه zالل هاذ يعين احلوار 
 les(ا�يل اكن د�ل التصويت، ظهرت ظاهرة اجلديدة ٔ�نه إالخوان 

professionnelles( املني إالماكنيات د�هلم ومس�مثر�ن يفN الناس ا�يل ،
هاذ امليدان د�ل الصيد البحري، وا�يل هام من ج\وب املنطقة، والناس 
ا�يل Èميثلوا امسيتو، طلعوا دافعوا Nىل راسهم، واعطاو احلقائق، وما 

Nىل  zالوش احلقائق جتي من §ة ٔ�خرى، اعطاو احلقائق ا�يل خصها تقال
�ٓش Èيعمل املغرب يف هذه املناطق، ٔ�ش;نو هام ±س�8رات، ٔ�ش;نو هام 

  .اFٓفاق
اليوم اFٓفاق يه �ٓفاق Yد ٕاجيابية، وهذا ïكر(س �لعالقة التارخيية مع 
±حتاد اFٔوريب، وحنن نفkخر ٔ�نه الربملانيون اFٔوروبيون صوتوا ٔ�كرث من 

، )PPE(بGهتم، وفهيم د�ل اFٔصوات، صوتوا وفهيم ±شرتاÈيني بpٔ°ل  304
وفهيم اFٔحزاب د�ل اîميني بpٔ°لبGهتم، فهيم احملافظني بنصفهم، فهيم ا�ليرباليون 

  .�لنصف د�هلم
وامحلد   ٔ�نه العمل ا�يل تعمل هو معل Yاد، وا�يل ما خصوش يوقف 
هنا، Fٔنه �يق العمل يعين واFٔوراش ا�يل يه مفkو¦ة Èبرية، ولكن امحلد   

فاق، واzا كنقولو تقين وكنعطيو، فهو فعال ٔ�� مkفق معمك بpٔنه ٔ�نه هذا ات
د�لنا ) la démarche(ٔ�بعاده ٔ�بعاد س;ياس;ية Èبرية، ولكن امحلد   ٔ�نه يف 

جوج احلواجي، يعين الشفافKة، امشG\ا عند الربملانني واعطينامه مجيع 
ٔ�ي املعلومات د�ل ±س;تعامل د�ل اFٔموال د�هلم وÈيفاش امشاو ويف 

 Zٔنه ±س�8رات املق�pذينا تعهد بzيتعملوا ±س�8رات، واÈ يفاشÈم\طقة و
ا�يل °ادي تعمل �لفلوس د�هلم، °ادي �كون فهيا شفافKة قابZ، مرح�ا 
هبم، والوقت ا�يل ابغاو جييو (شوفوا �ٓش كنعملوا �ش يعرفوا بpٔنه اك�ن 

  . املغربNىل الساكنة يف مجيع ٔ�حناء  )les retombées(وا¦د 
مام Fٔنه Nىل اUفاع  ٔ̈ فهنéGا لهاذ اHمتع املدين ا�يل هو حتمس وزاد ل

  .Nىل املصاحل د�لو
5نيا، ٔ�عطينامه املعلومات و¦اولنا نتلكمو ا�لغة د�ل احلقKقة، وÈيظهر يل 
بpٔنه هام بنفسهم قالوا اFٔوروبيني بpٔنه املغرب يعين ورقkه واحضة، ويعين 

شفافة، وبpٔنه اك�ن وا¦د ±نفkاح، وما °ادي ميش;يو املعلومات ا�يل اعطى 
  .ٕان شاء هللا يف املس;تق�ل ٕاال يف هاذ ±جتاه

د�لو °ادي ميش;يو ٕان شاء هللا، ) les retombées(ٕاذن ا)طط 
°ادي نعملو �رامج �لصيد السا¦يل، °ادي نعملو الربامج �لمناطق د�لنا 

ية، °ادي Éكونو موجود�ن يعين اجلنوبية، °ادي نعملو �رامج �لمناطق الشامل 
يف ±س�8رات Fٔن ±س�8رات ا�يل تعملت حلد اFٓن راه ما ساهالش، 

د�ل اUاZz ها ) la halle(د�ل العيون، امعلنا ) la halle(معلنا اراه 
د�ل ) le port(د�ل بوYدور، اك�ن ) la halle(يه كتÄىن، امعلنا 

 la(د�ل اUاZz، اك�ن ) le port(د�ل ) l’extension(بوYدور، اك�ن 
halle ( د�ل م\اطق ٔ�خرى، يعين ٔ�اكد�ر ا�يل تعملت، د�ل احملمدية، د�ل

 les(د�ل  5العرا(ش ا�يل كتÄىن، د�ل طن£ة ا�يل °ادي تÄىن، 
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marchés de gros ( ا�يل تعملو، يف بين مالل، يعين يف مك\اس، يف
ا�يل كتÄىن ) la halle de poissons(وا¦د العدد د�ل املناطق لكها، 

اFٓن يف طانطان، لك هاذ اليش يعين اس�8رات ا�يل يه ٕاجيابية، ا�يل امحلد 
 les infrastructures de(  اليوم املغرب ميكن يفkخر �الس�8رات 

base( وا�يل هذي ما يه ٕاال بداية، وهاذ اليش هذا °ادي خنليوه ٕان ،
د�ل بالد� �ل¯س;بة لهذوك الناس ا�يل 5قوا  شاء هللا ٔ�نه دامئا حنمرو الوYه
Îنا و�ل¯س;بة �لمغاربة كذKف.  

  .وشكرا

        ::::الس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسة
  . شكرا الس;يد الوز�ر

منر ٕاىل السؤال السادس واzFٔري، موضوNه املعايري املعمتدة لتقومي املباين 
̈ٔحرار، تفضل. ٔ�ثناء معلية التحفKظ   .اللكمة لفريق التجمع الوطين ل

        ::::س�شار الس;يد توفKق مكيلس�شار الس;يد توفKق مكيلس�شار الس;يد توفKق مكيلس�شار الس;يد توفKق مكيلامل امل امل امل 
  .شكرا الس;يد الرئGس

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

بدوري ٔ�ود ٔ�ن É�ٔهتز هذه الفرصة Fٔه9 الس;يد الوز�ر ؤ�ه9 مجيع 
الربملانيني Nىل املصادقة Nىل اتفاقKة الصيد البحري د�ل هاذ الصباح، 

  .ؤ�نتقل �لسؤال
  الس;يد الوز�ر، 

شك É�ٔمك بعمل عن ما يعانيه مجيع املغاربة املتعاملون مع ٕادارة  بال
  .احملافظة Nىل اFٔمالك العقارية

  الس;يد الوز�ر، 
هاذ اFٔس;ئZ اكرث الطرح د�لها، ولكن مع اكمل اFٔسف حلد الساNة 
�يق ما حتلوش هاذ املشالك، اليوم املغاربة Èيعانيو مع إالدارة، الس;يد 

ذينا Nىل سKÄل املثال هناك ٔ�حاكم قضائية، الس;يد ٕاىل اz... الوز�ر، يف
الوز�ر، ٔ�حاكم صادرة �مس Yالø املµ واحلاñزة لقوة اليشء املقيض به ا�يل 

  . كرتفضها إالدارة يف ال�سجيل د�لها بدون ٔ�ي سÄب قانوين
اليوم، الس;يد احملافظ ميل كمتيش عندو �ش تنفذ وا¦د احلمك، Èيقول 

ال ـــــــــوم والو احبــــــن الKـــــالسادة احملافظÎ K اطلع �لر�ط، و5ٔن
)des ordinateurs paramétrés( ىل ذاكN ما يقدرش خيرج ،)le 

paramétrage .(ب يل املوافقة من الر�طKاطلع �لر�ط وج .  
هذا ٕاشاكل، الس;يد الوز�ر، ولكن املشلك د�ل سؤالنا اليوم هو 

فظة العقارية يف طلبات التحفKظ املشلك د�ل اس;تJالص واج�ات احملا
  .والتقKيد

  الس;يد الوز�ر، 
كتعرفوا بpٔن هاذ الواج�ات م\ظمة بنصوص قانونية، هاذ النصوص 

كتلزم ٕادارة احملافظة العقارية، ولكن مع اكمل اFٔسف كنلقاو وا¦د الواج�ات 
)fantômes ( دا�راها إالدارة، ما ك�شهرهاش ٔ�مام امجليع، كتغري من

فظة، ٕاىل ما قلناش ٔ�هنا كتتغري من ساNة لساNة، تقدر جتي اليوم حمافظة حملا
يف الصباح يقول Î ٔ�ن املرت كGسوى القد والقد، ïرجع يف العش;ية يقول 

  .، Yاتنا احواجي اخرى)Î)une note راه تبدل، راه Yاتنا 
ٕاذن، الس;يد الوز�ر، اليوم اح\ا كنطلبو م\مك سؤال، هو ٔ�ش;نو هو 

   ك�س�\د Nليه احملافظة يف اس;تJالص هاذ الواج�ات؟ الس;ند القانوين ا�يل
  .وشكرا الس;يد الوز�ر

        ::::الس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة �لس;يد الوز�ر لٕالYابة Nىل السؤال

        ::::الس;يد وز�ر الفال¦ةالس;يد وز�ر الفال¦ةالس;يد وز�ر الفال¦ةالس;يد وز�ر الفال¦ة
ٔ�وال، ٔ�شكر الس;يد املس�شار Nىل السؤال د�لو، فKه شقني، شق 
د�ل اFٔحاكم ا�يل كتخرج، ا�يل Èيظهر يل ا�يل كنتلكمو مع الناس د�ل 
احملافظة ٕاىل اكنت ٔ�حاكم ا�يل يه هنائية، ما اكي¯ش فهيا يش مراجعة، راه 
خصها تطبق، من بعد ميل كنجيو لٕالشاكلية د�ل ٔ�ساس د�ل اFٔمثنة 

قمي املضمنة، العادة ٔ�نه كمنش;يو �لعقود واالتفاقات، ذاك اليش ا�يل فهيا وال
-la sous(هو ا�يل Èيتعمل، بعض اخلطرات كتعرفوا كتكون 

déclaration( ذواzياÈ ميش;يو �لمنطقةÈشوفوا �ٓش واقع و) ٕاذن خص ،
، واش يف )le bâtiment(واش يف  ،املعدل وكGشوفوا ٔ�ش;نو هو املعدل

ا�يل اك�ن يف املنطقة، وNىل هذاك احلساب Èيد�روا ذاك فKال، واش هذا، 
  .اخلالص اجلزيئ ا�يل °ادي �كون Nىل حسب هاذ اليش ا�يل °ادي �كون

فاليوم املسطرة يه هذي، ٕاىل اك�ن يش ٕاشاكل كمتيش وا¦د ا�لجنة 
ا�يل كرتٔ�س هنا يف إالدارة يف الر�ط �ش يلقاو بعض احللول لبعض 

معك ٔ�� ك¯شوفك فني °ادي جتي، البد من هاذ  املشالك، ولكن ٔ�� مkفق
اليش هذا ما يتpٔطر و�متسطر و�كون عندو وا¦د املسطرة، و�كون واحض 

  .Fٔن املس�مثر�ن هام يف ¦اYة ٕاىل هذا يف املس;تق�ل

        ::::الس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسة
  . شكرا

  ...هناك تعقKب؟ تفضل الس;يد

        ::::املس�شار الس;يد توفKق مكيلاملس�شار الس;يد توفKق مكيلاملس�شار الس;يد توفKق مكيلاملس�شار الس;يد توفKق مكيل
  .شكرا الس;يد الرئGس

  الوز�ر،الس;يد 
ٔ�� جعب�ين اللكمة ا�يل قلت د�ل العادة، هذا Èيعين بpٔن Nىل اFٔقل راه 

  .إالدارة كتعرتف بpٔن ذاك اليش ا�يل كتد�ر مايش Nادي
  الس;يد الوز�ر، 
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املقرر فقها وقضاء ٔ�نه ال رضيبة وال ٕاعفاء ٕاال �لنص، الفصل اFٔول من 
واليوم كنجيو كنلقاو القانون املايل Èيقول هاذ املسائل، الس;يد الوز�ر، 
  . احملافظة العقارية كتطبق Nلينا Yداول ا�يل °ري قانونية

هاذ اليش، الس;يد الوز�ر، هناك مررتو وا¦د التعديل د�ل قانون 
ا�يل اكن من املفروض Nىل إالدارة ٕاىل ما  2011التحفKظ العقاري يف 

اري، اكن تعدلو، هناك قرار وز )la procédure(اكن�ش موافقة Nىل هاذ 
ا�يل �يق ساري به املفعول، وهباذ  1913يونيو  4الس;يد الوز�ر، قرار د�ل 

القرار الوزاري، الس;يد الوز�ر، هناك �س ا�يل حصلت Nىل ٔ�حاكم 
قضائية وها ال¯سخ د�ل اFٔحاكم القضائية، ولكن اليوم، الس;يد الوز�ر، 

  اكن�ساءلو حىت ال�ن غنبقاو áس;مترو هكذا؟
الوز�ر، مع هاذ املعامالت، وهاذ اليش ا�يل جيب القطع، الس;يد 

كنقولو Î، الس;يد الوز�ر، Fٔنه لو �س;يفط °ري يش وا¦د من عندك Fٔي 
  . حمافظة، عزلتهيا غتلقى يومKا اك�ن هاذ املشالك

  . ٕاذن، كنطلبو م\مك التدzل الرسيع، الس;يد الوز�ر
  .وشكرا

        ::::الس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسة
  . شكرا الس;يد املس�شار احملرتم

ٕاذن، áشكر الس;يد الوز�ر Nىل . لكمة الس;يد الوز�ر، ال تعقKبال
  . مسامهته القمية يف هذه اجللسة

ون¯kقل ٕاىل السؤال اFٓين املوYه ٕاىل الس;يد وز�ر الرتبية الوطنية 
اللكمة . والتكو�ن املهين حول ٕاشاكلية اجلودة يف جتربة املدارس امجلاNاتية

  .املس�شار احملرتملفريق اFٔصاø واملعارصة، تفضل الس;يد 

        ::::املس�شار الس;يد ٔ�محد العاطفياملس�شار الس;يد ٔ�محد العاطفياملس�شار الس;يد ٔ�محد العاطفياملس�شار الس;يد ٔ�محد العاطفي
  .شكرا الس;يد الرئGس

  السادة الوزراء،
 ٕاخواين املس�شار�ن،

لقد راهنت بالد� Nىل منوذج املدارس امجلاNاتية Èبديل ïربوي �لو¦دات 
املدرس;ية البعيدة وامل�ش�kة، انصÄت هذه املدارس يف شلك مجموNات 

عرض املدريس إاللزايم وحماربة الهدر منوذجKة، حتمل فلسفة توس;يع ال
  . املدريس

كام Yاءت جتربة املدرسة امجلاNاتية òجواب كذÎ ٕالشاكلية اجلودة يف 
التعلمي، وذÎ من zالل السعي �لقضاء Nىل اFٔقسام املشرتكة واملتعددة 

  .املس;تو�ت
مما  -ٔ�ي العمل �لقسم املشرتك-ٕاال ٔ�ن الواقع الزال �كرس هذه الظاهرة 

  .ف اس�Kاء Uى هيئة التدر(س، كام يرضب عنرص اجلودة يف الصمميخيل
تبعا لهذا، áسائلمك، الس;يد الوز�ر، عن التدابري وإالجراءات العملية 
اليت اختذمتوها �لقضاء Nىل التدر(س �Fٔقسام املشرتكة، وهل ¦ددمت سقفا 

  زم\يا �لقطع هنائيا مع هذه املعضZ؟ 
  .وشكرا

        ::::الس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسة
  . را الس;يد املس�شار احملرتمشك

  .اللكمة لمك الس;يد الوز�ر، تفضلوا

        ::::الس;يد رش;يد �ن االس;يد رش;يد �ن االس;يد رش;يد �ن االس;يد رش;يد �ن ا))))تار، وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينتار، وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينتار، وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهينتار، وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهين
  الس;يد الرئGس،

  الس;يد املس�شار احملرتم،
  .شكرا لمك Nىل طرح هاذ السؤال Fٔنه سؤال iم Yدا
Nٔن هاذ التجربة د�ل املدارس امجلاpاتية يه التجربة ا�يل ٔ�وال ك¯شاطرمك ب

كتبان حىت اFٓن �حجة فt خيص وجود ¦لول ملشالك ا�يل يه حقKقة 
مطرو¦ة يف العامل القروي، وهاذ التقKمي ا�يل قامت به الوزارة ولكن ٔ�كرث 
من هذا اك�ن تقKمي ا�يل هو مس;تقل ا�يل قام به املرصد الوطين �لتمنية 

بية، كتبني بpٔن اك�ن وا¦د الرفع الÄرشية، ؤ�عطى نتاجئ ا�يل يه حقKقة ٕاجيا
يف اجلودة، ؤ�كرث من هذا اك�ن وا¦د النقص كثري فt خيص الهدر 
املدريس، وكذÈ Îيعطي وا¦د الن�K£ة ٔ�خرى ا�يل يه اس�8رية اUروس 

  .ووجود ٔ�ساتذة يف Nني املاكن
فt خيص القضية د�ل اFٔقسام املشرتكة، هذا راجع لسÄب وا¦د هو 

Èيكونوا Nدد التالمKذ يف القسم ا�يل هام يف وا¦د املس;توى، بعض احلاالت 
Èيكون Nددمه ضئيل، وبطبيعة احلال يف ذيك احلاالت ما Èميك¯شاي نعطيو 

د�ل التالمKذ، يف ذاك الساNة Èيتجمعوا ٔ�قسام  6وال  5وال  Fٔ4س;تاذ 
د�ل   6، ومع اFٔسف حىت 4، 3، 2ونقولو Èيكون فهيم مس;تويني، 

  .اذ اليش ا�يل واقعاملس;تو�ت، ه
ولكن اك�ن بعض إالحصائيات ا�يل Èيعطيو� نقدرو نقولو وا¦د النظرة 
Nىل هاذ املشلك، ويف نفس الوقت Èينقص اشوية من اFٔزمة د�لو، ا�يل 

من  %73د�ل املس;تو�ت يه  2نقدر نقول لمك يه Nدد اFٔقسام ا�يل فهيا 
، هذا Èيبني بpٔن %1,3يه ال¯س;بة  6هاذ اFٔقسام، ٔ�ما اFٔقسام ا�يل فهيا 

  .اكينني، ولكن مكKبقاش العدد د�هلم كثري
  دا� ما يه إالجراءات؟ 

  :إالجراءات
  .ٔ�وال، يه خصنا áشجعو ٔ�كرث املدارس امجلاNاتية، Fٔن فهيا فائدة

5نيا، املشلك ا�يل خصنا حنلوه هو يف البداية حKث كتJلق املدرسة، 
  ...Fٔن الس;نة اFٔوىل

  .شكرا

Gالس;يد رئGالس;يد رئGالس;يد رئGس اجللسةس اجللسةس اجللسةس اجللسةالس;يد رئ::::        
  . اÉهت.ى الوقت

  .الس;يد املس�شار، هناك تعقKب؟ تفضل
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        ::::املس�شار الس;يد ٔ�محد العاطفياملس�شار الس;يد ٔ�محد العاطفياملس�شار الس;يد ٔ�محد العاطفياملس�شار الس;يد ٔ�محد العاطفي
  .شكرا الس;يد الرئGس

جتربة املدارس امجلاNاتية، وٕان عرفت بعض الن£اح zاصة Nىل مس;توى 
اجلنوب، فٕاهنا الزالت حمدودة النتاجئ يف ٔ�°لب املناطق، وهو ما يفرتض 

ملعرفة إالجيابيات اليت يتعني ïرس;يخها، والعوائق  اليوم تقKمي هذه التجربة
ل ٕاىل اFٔهداف اليت á�ٔشIت من Y�ٔلها هذه و اليت ي¯�غي جتاوزها �لوص

  : املدارس، واملمتثZ ٔ�ساسا يف
احلد من الهدر املدريس، وجتميع تالمKذ املس;توى الوا¦د يف الفصل 

  الوا¦د لتفادي اFٔقسام مkعددة املس;تو�ت؛
ه التجربة مير ٔ�يضا Nرب ±نفkاح Nىل الت£ارب اUولية يف 5نيا، ٕاجناح هذ

هذا النوع من املدارس، zاصة �لك من كندا وهولندا والس;نغال والنيجر، 
وذÎ �لوصول ٕاىل جعل جناح املمتدرسني وتوفري الظروف املالمئة �لتحصيل 
املدريس الزتاما جامعيا من zالل تعبئة القطاNات احلكومKة والرشاكء 

kلق فضاء ±قz ىلN متع املدين �لعملHصاديني و±ج�عيني وفعالية ا
ïربوي يوفر ب¯Kة اس;تق�ال مق�وø �لمدرسني واملتعلمني، وجتميع الفروع 
املدرس;ية من مرÈبات ïربوية �س;تجيب )تلف احلاجKات اFٔساس;ية، 
وتضمن قرب املدرسة من الساكن وانفkاìا Nىل احمليط، ومسامههتا يف 

  ة احمللية؛التمني
س;يؤ�ر iشلك سليب Nىل مردودية التلميذ، ... 5لثا، تعترب هذه التجربة

فاFٔقسام املشرتكة Nىل الرمغ من ٔ�هنا توفر Nىل الوزارة Nددا iام من املوارد 
الÄرشية ومزيانية هامة، من zالل Nدم بناء جحرات ٕاضافKة ٔ�و توس;يع 

 املس;توى البيداغو0 املؤسسات ±بتدائية �لعامل القروي، فٕاهنا Nىل
تصعب املpٔمورية Nىل اFٔس;تاذ ٔ�ن يقوم بتلقني مس;تو�ت مkعددة داzل 

  قسم وا¦د؛
رابعا، البد ٔ�ن ïكون �لوزارة ٕاسرتاتيجية واحضة املعامل اجتاه املدارس 
امجلاNاتية، جتهتد من zاللها يف zلق لك ما تتطلبه العملية الرتبوية، من 

  . التكو�نY�ٔل الرفع من جودة الرتبية و 
 .شكرا الس;يد الرئGس

        ::::الس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسة
  . شكرا الس;يد املس�شار

 .الس;يد الوز�ر، هناك رد Nىل التعقKب؟ تفضلوا

        : : : : الس;يد وز�ر الرتبية الوطنيةالس;يد وز�ر الرتبية الوطنيةالس;يد وز�ر الرتبية الوطنيةالس;يد وز�ر الرتبية الوطنية
ابغيت áشكر الس;يد املس�شار Fٔن اح\ا ك¯شاطرو هاذ املشالك، لكنا 

يل قلت هو اح\ا مkفقني Nلهيا، اFٓن املشلك ا�يل هو مطروح احبال ا�
إالماكنيات، Fٔن اFٓن اك�ن نقص وقرص فt خيص Nدد املعلمني، وكتعرفوا 
هاذ اليش هذا، بطبيعة احلال هاذ املدارس هذي Yات �ش حتل بعض 

  .املشالك، ولكن ما °ادي حتلش لكيش

ومن §ة ٔ�خرى، اFٔقسام ا�يل يه حقKقة Èيكون فهيا هاذ النوع د�ل 
تالمKذ ا�يل هام يف مس;توى مايش غريبة،  التدر(س ا�يل هو Èيجمع بني

مايش °ري يف املغرب، اكينة يف ب�ان ٔ�خرى، اك�ن الوال�ت املت·دة، اك�ن 
  . يف لك ماكن

ٔ�� ا�يل ا�يل كنظن يه ٕاىل اكن جوج د�ل املس;تو�ت، ما اك�ن فهيا 
يف نفس القسم، هذا  6،  5، 4،  3مشلك، حقKقة °ري كندوزو لــ 

  . بطبيعة احلال احللول ملزومة، ولكن غتجي تدرجييا مشلك Èبري، ولكن
ا�يل هو كذÎ يشء iم، كت·ل املدرسة اîهنار اFٔول، Nدد التالمKذ 

اîهنار اFٔول، Èيجيو يف الس;نة اFٔوىل  50، 40، 30ا�يل Èيجيو، ما Èي£Gش 
حىت Èيوصلوا  15ٔ�و  N ،10اود 5ين الس;نة الثانية Èيكون 7ٔ�و  È6يجيو 
، هذا من 45ويف بعض احلاالت ان� كتعرفوا Èيوصل ، 30، 25ذاك 

املظاهر، ولكن عندمك الصح هاذ اليش لكو خصنا نلقاو لو ¦لول تدرجييا، 
  . وÉمتناو ٕان شاء هللا Éكونو �حجني

  .شكرا

        ::::الس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسة
شكرا الس;يد الوز�ر، وáشكر الس;يد الوز�ر Nىل مسامهته القمية يف 

  . هذه اجللسة
 ٓFه �شجيع السؤال اNه ٕاىل الس;يد وز�ر الس;يا¦ة وموضوYين املوايل مو

اللكمة Fٔ¦د السادة املس�شار�ن من الفريق احلريك، . الس;يا¦ة اUاzلية
 .تفضل الس;يد املس�شار

        ::::املس�شار الس;يد عبد اHيد احلناكرياملس�شار الس;يد عبد اHيد احلناكرياملس�شار الس;يد عبد اHيد احلناكرياملس�شار الس;يد عبد اHيد احلناكري
  .iسم هللا الرمحن الرحمي
  الس;يد الرئGس احملرتم،

  السادة الوزراء احملرتمني،
  ملس�شار�ن احملرتمني،زماليئ ا

  الس;يد الوز�ر احملرتم، 
تعمل احلكومة Nىل تطو�ر الس;يا¦ة ببالد� من Y�ٔل الوصول ٕاىل 
اFٔهداف املسطرة Îô، وقد قامت بربجمة مجموNة من حمطات الس;يا¦ة يف 
ٕاطار خمطط بالدي اôي هيدف ٕاىل �شجيع الس;يا¦ة اUاzلية، ونذÈر مهنا 

  .بنوا% ٔ�اكد�ر "ٕاميي ودار"و "ٕافران"حمطيت Nىل سKÄل املثال ال احلرص 
ونظرا ملا �ك�س;يه هذا املنتوج اجلديد من ٔ�مهية يف �شجيع الس;يا¦ة 

ٔ��ن وصلت اFٔشغال مبحطة وٕاميي : اUاzلية، áسائلمك، الس;يد الوز�ر احملرتم
ودار بنوا% ٔ�اكد�ر؟ وما يه مشاريعمك املس;تق�لية من Y�ٔل تطو�ر 

  الس;يا¦ة اUاzلية؟ 
  .را الس;يد الرئGسوشك

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

        ::::الس;يد حلسن ¦داد، وز�ر الس;يا¦ةالس;يد حلسن ¦داد، وز�ر الس;يا¦ةالس;يد حلسن ¦داد، وز�ر الس;يا¦ةالس;يد حلسن ¦داد، وز�ر الس;يا¦ة
  .شكرا الس;يد الرئGس

شكرا �لمس�شار احملرتم Nىل طر¦ه لهذا السؤال حول الس;يا¦ة 
يوما عن يوم، اFٓن �لفعل الس;يا¦ة اUاzلية iمة وïك�يس ٔ�مهية . اUاzلية

د�ل الس;يا¦ة iشلك Nام تpٔيت من الس;يا¦ة  %26صارت تقريبا وا¦د 
مليار درمه من رمق املعامالت،  24اUاzلية، وهام 5ين ٔ�كرب سوق مزود بــ 

ٕاذن هذي س;يا¦ة ا�يل يه iمة Yدا، ويف ٕاطار رفع بعض الت·د�ت ا�يل 
م\و يعين ٔ�نه ÈيفKة  كتطرìا هاذ الس;يا¦ة، هناك �ر�مج مkاكمل، البعض

ٔ�نه الساحئ املغريب (س;تافد من الطاقة إاليوائية ا�يل موجودة اFٓن، هذا هو 
ا�يل كنا كنعملو فKه يف ٕاطار كنوز بالدي، وابغينا نعملو ٔ�نه العطل �كونوا 
مايش يف نفس الوقت، �كونوا ش;ياكت د�ل العطل، ولكن كذÎ اكينة 

ا، الس;يد املس�شار احملرتم، ا�يل يه احملطات د�ل بالدي ا�يل ïلكمت Nلهي
 .كذÎ م\توج iم Yدا

ٔ�ش;نوا Èيمتزي به هاذ املنتوج هذا؟ Èيمتزي هاذ املنتوج بpٔنه ٔ�وال كمتيش 
العائZ لكها، وكذÎ بتاكليف ا�يل يه م\اس;بة �لطبقات املتوسطة واUنيا 
�ل¯س;بة �لمجمتع، وكذÎ فKه الت¯ش;يط، هذا هو ا�يل موجود مÏال يف 

ان، يف احملطة د�ل بالدي، وهذا هو ا�يل كنعملو Nليه �ل¯س;بة �لمحطة ٕافر 
اميي "ا�يل موجودة شامل ٔ�اكد�ر، هذي د�ل احملطة د�ل " ٕاميي ودار"د�ل 
مليون د�ل اUرمه، ويه موجودة فوق  400تتلكف تقريبا وا¦د " ودار

مهنا الس;نة وNاء عقاري ا�يل اعطاتو اUوø، واكن من املفرتض ٔ�ننا ن¯هتيو 
ا�يل هو °ادي مييش من احملطة ) téléphérique(املاضية، غيكون فهيا 

 les(ٕاىل البحر، يعين يف شامل ٔ�اكد�ر، مع اFٔسف ٔ�نه يف بعض يعين 
autorisations ( ما تعطاوش يف الوقت د�هلم، واكن يعين معل ا�يل مع

راقKل إالدارية ا�يل امجلاNة احمللية ومع املياه والغا�ت ا�يل جتاوزوا بعض الع
يه ٔ�نه ما مك\تناش بpٔنه نبارشو بعض العمل، خصوصا احملطة ا�يل يه د�ل 

يعين خصوصا مبا خيص احملطة د�ل املياه العادمة، وكذÎ الربط مع ... ٕاNادة
Îش;بكة الكهر�ء، ٕاىل °ري ذ.  

ولكن العمل راه zدام، و°ادي �كون يعين يف هاذ الس;نة هذي، يعين 
موجودة، وغتكون " ٕاميي ودار"ملق�ل غتكون احملطة د�ل يف الصيف ا

  .ٕاضافة iمة Yدا �ل¯س;بة �لس;يا¦ة اUاzلية
يف هاذ إالطار هذا، وجوا� Nىل الشق الثاين من السؤال د�لمك، 
احملطة د�ل iدية ابدات ±نطالقة د�ل العمل د�لها، يه كذÎ تقريبا 

مه د�ل ±س�8ر، مت التدشني مليون در 390د�ل اFٔرسة، و 4000وا¦د 
، العمل ابدا، و°ادي 2012د�لها من طرف صاحب اجلالø يف ٔ�كتو�ر 

 ،Îكون اجلانب الرتفهي.ي الت¯ش;يطي ا�يل هو مالعب، ٕاىل °ري ذ�
واملس£د، وهذي °ادي ïكون واYدة يف الصيف املق�ل، وكذÎ ما هو 

ة لهاذ اجلانب Yانب س;يا% وYانب كذÎ يعين سكين، هو العمل �ل¯س;ب
  .هذا

وهناك دراسة د�ل zلق حمطات ووضع حمطات يف مجيع ٔ�حناء املغرب، 
حمطة غتكون ٕان شاء هللا يف راس املا Nىل مس;توى الناظور، وحنن يف 
ٕاطار العمل مع املس�مثر يف هاذ إالطار هذا، حمطة كذÎ غتكون يف 

طات س;يدي سلtن، حمطة كذÎ يف مراòش، وهناك صنف �ٓخر من احمل
د�ل بالدي، ا�يل ك¯سميوها نوادي بالدي ا�يل غتكون موجودة يف 
املناطق اجلبلية، وïكون مبواصفات ٔ�كرث، يعين خرضاء ويعين س;يا¦ة 

  . مس;تدمية ا�يل كذÎ نعمل Nلهيا يف هاذ إالطار
  .وشكرا

        ::::الس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسة
  . شكرا الس;يد الوز�ر

  .تفضل اليس معر 

        ::::املس�شار الس;يد معر ٔ�دخKلاملس�شار الس;يد معر ٔ�دخKلاملس�شار الس;يد معر ٔ�دخKلاملس�شار الس;يد معر ٔ�دخKل
  .شكرا الس;يد الرئGس

  السادة الوزراء احملرتمون،
ٔ�وال، الس;يد الوز�ر، س;بق لنا يف الس;نوات املاضية ٔ�ن تقريبا قدم\ا 
نفس السؤال، ولكن iشلك �ٓخر من Y�ٔل �شجيع الس;يا¦ة احمللية ٔ�و 

  .الس;يا¦ة الوطنية، الس;يا¦ة اUاzلية
pٔوال جرد ٔ�و و�لتايل، ٔ�وال Éمتىن، الس;يد الوز�ر، بpٔن تقوم الوزارة ب

zارطة ïكون مkوفرة Nىل الصعيد الوطين، وبصفة zاصة Uى املغاربة من 
  .Y�ٔل ٔ�وال التعريف �لس;يا¦ة Nىل صعيد لك م\طقة م\طقة

5نيا، نلح بpٔن �كون الت¯س;يق مع امجلاNات احمللية ومع اجلهات من 
طبيعة احلال من Y�ٔل ٔ�وال ليك ال نقع يف هذه اFٔخطاء اليت وقعت يف 

وع اzFٔري اôي ٔ�رشتو لو يف نوا% ٔ�اكد�ر، نظرا ٔ�ن هناك مشالك مع املرش 
املياه والغا�ت ومع امجلاNة، وÉمتىن كذN Îىل ٔ�ساس بpٔن هذه املواضيع يمت 
التطرق لها ق�ل وضع ٔ�ي مرشوع Èيفام اكن نوNه، و Èيفام اكن شلكه، ال 

  .�لس;يا¦ة وال ملرشوع هيم ٕادارة ٔ�خرى
ارة الس;يا¦ة ïكون خريطة شامZ �لمغرب، Fٔن Éمتىن بpٔن �ل¯س;بة لوز

املغرب يتوفر Nىل مجيع ٔ�نواع الس;يا¦ة، الس;يا¦ة اجلبلية، الس;يا¦ة 
الصحراوية، الس;يا¦ة كذÎ �ل¯س;بة �لمناطق اليت تتواYد فهيا الثلوج، 

  . ٕاىل �ٓخره.... الس;يا¦ة البحرية
مغريب  و�لتايل، Éمتىن بpٔن ïكون هناك خريطة، ميكن Fٔي زاñر ٔ�و Fٔي

ٔ�ن �كون ٔ�ن يتوفر Nىل هذه اخلريطة من Y�ٔل ٔ�ن يعرف مس;بقا ما يه 
  . الفرص املتواYدة �ل¯س;بة ملا خيص الس;يا¦ة Nىل الصعيد الوطين

 .شكرا
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        ::::الس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسة
  . شكرا الس;يد املس�شار

  هناك رد Nىل التعقKب، الس;يد الوز�ر؟

        ::::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
  . شكرا الس;يد الرئGس

هناك خريطتني موجودتني �ل¯س;بة لوزارة الس;يا¦ة، اخلريطة �لفعل 
اFٔوىل يه خريطة ما يه احملطات د�ل بالدي والنوادي د�ل بالدي ا�يل 

  . ابغينا ٔ�ننا نوYدوها، ويه كذz Îارطة الطريق �ل¯س;بة �لمس�مثر�ن
واح\ا يف ٕاطار اFٓن وضع نوادي �لمس�مثر�ن من Y�ٔل ٔ�ن نعرفهم Nىل 

وجودة يف لك م\طقة م\طقة، من لكو�رة ٕاىل طن£ة وNرب مجيع املؤهالت امل
املناطق، �ش áشوفو ما يه اه�مات املس�مثر�ن، ولكن كذÎ هذي 

  .وس;يZ �لتواصل حول هذه املنتوYات
املسøٔp الثانية، هناك خريطة الطريق ا�يل موجودة، وا�يل يه �لتعريف 

(س�مثروا يف هذه احملطات،  �ملؤهالت املوجودة حىت ميكن ٔ�نه �لمغاربة ٔ�ن

Îؤ�ن (س;تعملوا هذه احملطات كذ .  
ولكن إالشاكليات ا�يل مطرو¦ة �ل¯س;بة لوضع هاذ النوع من احملطات 
راه مايش مسøٔp ا�يل يه �لسهوø مباكن، احبال دا� مÏال عند� حمطة ا�يل 

ة، موجودة ٔ�و عقار ا�يل هو موجود يف س;يد العابد يف النوا% د�ل اجلديد
، اFٓن يعين املس�مثر 2009، املس�مثر موجود م\ذ 2009العقار موجود م\ذ 

مليون د�ل اUرمه، ولكن الزالت Nالقة  50معل يف اUراسة تقريبا وا¦د 
يف بعض ٔ�جزاهئا ٔ�مام احملامك، واFٓن ن¯kظر حمك احملمكة يف بعض اFٔجزاء، 

ل ما ميك\لوش (س£ل واحملافظ العقاري ما ميك\لوش اFٓن ٔ�نه (س£لها، وتيقو 
تنازع Nلهيا، واح\ا� اFٓن راه موجود�ن رهن امل اFٔطراف اFٔخرى °ري 

±س�8ر، وهو رهينة ٔ�نه تقول العداø لكمهتا يف جزء مهنا، ولكن كذÎ راه 
  .املس�مثر�ن ما ميك\اش ٔ�هنم يبقاو عند� ملدة طويY Zدا
ميك¯ش �كون فKه هاذ ٕاذن، حنن يف ٕاطار ٔ�ننا حناولو نلقاو عقار ا�يل ما 

لهذا، اح\ا نرتيث ونقوم بدراسات iمة Yدا، . النوع من املشالك هذي
�ش ميكن لنا ٔ�ننا نوYدو مس�مثر�ن وكذÎ عقار ا�يل هو ي�\اسب مع هذه 

  . املنتوYات
ولكن �لفعل حنن Éراهن Nىل الس;يا¦ة اUاzلية، Éراهن Nىل الساحئ 

مهنا س;يا¦ة  %40¦ة ïكون يف اUاzيل، الهدف د�لنا وهو ٔ�نه الس;يا
داzلية، من الساحئ اUاzيل، ملاذا؟ Fٔنه الو§ات الناجضة Nىل املس;توى 
اUويل يه ا�يل كتلعب فهيا الس;يا¦ة اUاzلية والس;يا¦ة د�ل املواطن 

Îىل ذN راهنÉ دا، وحننY ور الك�ريUا.  
  .وشكرا لمك

        ::::الس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسة
الوز�ر Nىل مسامهته يف هذه  شكرا الس;يد الوز�ر، وáشكر الس;يد

  .اجللسة
ون¯kقل ٕاىل السؤال اFٓين املوYه ٕاىل الس;يد الوز�ر امللكف �ملغاربة 
املقميني �خلارج وشؤون الهجرة، وموضوNه �سوية وضعية املهاجر�ن °ري 

  . القانونيني
اللكمة Fٔ¦د السادة املس�شار�ن من الفريق ±س;تقاليل، تفضل الفريق 

  . تفضلLّ د�ل الهجرة، �... يس ٔ�مني±س;تقاليل، ال

  :املس�شار الس;يد بنجيد اFٔمنياملس�شار الس;يد بنجيد اFٔمنياملس�شار الس;يد بنجيد اFٔمنياملس�شار الس;يد بنجيد اFٔمني
  .الس;يد الرئGس

  السادة الوزراء،
  ٕاخواين املس�شار�ن،

يف ٕاطار تنفKذ التوجهيات امللكKة السامKة املتعلقة �لس;ياسة اجلديدة يف 
جمال الهجرة، zاصة بعد التقر�ر اzFٔري اôي رفعه اHلس الوطين حلقوق 

ان ٕاىل Yالø املµ يف شهر ش;ت¯رب املايض، حول ٔ�وضاع املهاجر�ن إالáس
اYFٔانب، N�ٔلنت الوزارة عن قرب تنظمي معلية اس;ت!\ائية ل�سوية وضعية 
اYFٔانب املقميني يف وضعية °ري قانونية �ملغرب، بتعاون وت¯س;يق مع اHلس 

Îسان، وذáسان واملندوبية الوزارية حلقوق إالáابتداء  الوطين حلقوق إال
  .2014من فاحت ينا�ر 

ٕان هذا التقر�ر اôي تتحول معه بالد� من ب� عبور ٕاىل ب� ٕاقامة 
ملغرتبني من دول Nدة، يطرح Nىل احلكومة حتد�ت كربى من Y�ٔل بلورة 
س;ياسة شامZ ومkعددة اFٔبعاد لقضا� الهجرة وفق مقاربة ٕاáسانية وحقوقKة، 

ني اUولية يف ٕاطار التعاون مع الرشاكء �س�\د ٕاىل اUس;تور اجلديد والقوان
  . اYFٔانب واملنظامت املعنية

كام يتطلب اFٔمر تعبئة ٕاماكنية مالية وiرشية iمة من Y�ٔل تعز�ز مراق�ة 
احلدود، جراء متتيع املهاجر�ن احلاليني من لك احلقوق ±قkصادية 

، ومهنا حق و±ج�عية والثقافKة اليت �متتع هبا مجيع املواطنني اFٔصليني
 .العمل واîمتµ واUراسة والرNاية الصحية

ما يه التدابري وإالجراءات اليت اختذهتا : ôا áسائلمك، الس;يد الوز�ر
الوزارة ٕالجناح هذه املبادرة إالáسانية الهامة؟ وما يه التلكفة املالية 

  املتوقعة؟
  .شكرا

        ::::الس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسة
  . شكرا الس;يد املس�شار

  .س;يد الوز�ر، تفضلوااللكمة لمك ال 

        ::::، الوز�ر امللكف �ملغاربة املقميني �خلارج وشؤون الهجرة، الوز�ر امللكف �ملغاربة املقميني �خلارج وشؤون الهجرة، الوز�ر امللكف �ملغاربة املقميني �خلارج وشؤون الهجرة، الوز�ر امللكف �ملغاربة املقميني �خلارج وشؤون الهجرةٔ�نGس �رؤ�نGس �رؤ�نGس �رؤ�نGس �روالس;يد الس;يد الس;يد الس;يد 
  .iسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Nىل ٔ�رشف املرسلني

  الس;يد الرئGس،
  السادة املس�شار�ن احملرتمني،
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يف البداية، و�لك صدق، ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�توYه ٕاليمك جبزيل الشكر Nىل هذا 
لسؤال، Fٔنه يف احلقKقة تkGطرق لوا¦د الورش Èبري Yدا ا�يل فkحتو املبادرة ا

  . امللكKة السامKة
وهذي م\اس;بة �ش نذÈر، Fٔن هاذ املبادرة عرفت تنوهيا دوليا Èبريا 
مم املت·دة  ٔ̈ Yدا، وا�يل ابدات من اFٔمم املت·دة Nىل لسان اFٔمني العام ل

ريب، ٕاىل °ري ذÎ، اللك نوه �ملبادرة وكذÎ املنتظم اUويل، ±حتاد اFٔو 
امللكKة السامKة، لش£اعهتا، جلرٔ�هتا، يف الوقت الس;ياسات د�ل Nدد من 
اUول تذهب ٕاىل سد احلدود د�لها، اح\ا يف الوقت، احلضارة د�لنا 
والتارخي د�لنا ولك ما ت¯متلكوه والقمي د�لنا، Yات هاذ املبادرة السامKة 

  .�ل القمي د�ل بالد�لترتمج هاذ العمق د
السؤال د�لمك حول احملاور د�ل الس;ياسة د�ل بالد� يف هاذ اHال، 
احملاور د�لها يف احلقKقة موجودة يف التوجهيات امللكKة السامKة، الفلسفة 
د�لها واملنطق د�لها موجود يف هاذ التوجهيات، وذÎ �ع�د مقاربة 

، هاذو هام احملاور، هذا هو املنطق، م\دجمة، شامZ، حقوقKة، ٕاáسانية
  . هذي يه الفلسفة

  :لهذا، هناك ثالثة د�ل احملطات ٔ�ساس;ية
دج\رب ٕان شاء هللا ا�يل  31احملطة اFٔوىل، يه ا�يل من فاحت ينا�ر ٕاىل 

°ادي �كون ال�شجيع Nىل صعيد املاكتب ا�يل مفkو¦ة يف اFٔقالمي 
�ن كذÎ د�ل املوارد الÄرشية والعامالت، وهنا ابدات العملية د�ل التكو 

اليت عبIت، ٕاضافة ٕاىل املوارد بطبيعة احلال التق\ية واملادية، �ش �كون 
هاذ العملية د�ل ال�سجيل، ±س;تق�ال د�ل املهاجر�ن املوجود�ن يف 
وضعية °ري رشعية، هناك ïكو�ن، هناك اس;تعداد لهاذ العملية الك�رية 

 د�ل اجلنوب هو املغرب ا�يل خطى Yدا، ا�يل مرة ٔ�خرى تنقول ٔ�ول ب�
  .هاذ اخلطوة

املر¦Z الثانية، لك ما يتعلق مبا هو قانوين، يف هاذ اHال هناك معل 
ا�يل تنقومو به اكملني، مع وزارة العدل، املندوبية د�ل حقوق إالáسان، 
اHلس ±س�شاري حلقوق إالáسان وقطاNات ٔ�خرى �ش هن.يء، عند� 

الهجرة، عند� كذÎ وا¦د اجلانب ا�يل تkGعلق مرشوع قانون حول 
مبرشوع قانون حول ا�لجوء، وكذÎ هناك مرشوع قانون كذÎ، هذا 

، يعين )la traite(إالنتاج القانوين، ا�يل تkGعلق كذÎ �لك ما يتعلق بـــ 
 .اس;تغالل الÄرش

اجلانب الثالث، وهو ما يتعلق �الندماج، هاذ الناس سوينا الوضعية 
  ، °دا ٔ�ش;نو °ادي ند�رو؟ د�هلم

هنا هناك وا¦د ٕاNداد لوا¦د الرب�مج د�ل ±ندماج ا�يل فKه جمال 
د�ل ا�لغوي، اك�ن ا�يل خصو يتعمل اUارYة، ا�يل خصو يتعمل العربية، ا�يل 
خصو يتعمل اFٔمازيغية، ا�يل خصو كذÎ يفهم ويعرف الثقافة د�لنا والتقاليد 

   .د�لنا، هناك Yانب التكو�ن
هناك اجلانب ا�يل تkGعلق كذÎ �لك ما هو اقkصادي، هاذ الناس 

هاذو °ادي، ابغينامه يف احلقKقة نبدلو ذاك احلمل ا�يل اكن عندمه يف وا¦د 
الوقت ميش;يو Fٔور� لتحقKق ¦مل مغريب، هذه اFٔرض املعطاء ا�يل °ادي 

. د هذي�س;تق�لهم، تعطهيم فرص �ش حيققوا ذاك احلمل د�هلم يف هاذ البال
Îل، ٕاىل °ري ذz�� شطة املدرةáFٔىل اN ش;تغلوá ليناJوهاذ اليش تي. 

 .شكرا الس;يد الرئGس

        ::::الس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسة
  .شكرا �لس;يد الوز�ر

        ::::املس�شار الس;يد بنجيد اFٔمنياملس�شار الس;يد بنجيد اFٔمنياملس�شار الس;يد بنجيد اFٔمنياملس�شار الس;يد بنجيد اFٔمني
  .شكرا لٕالYابة د�لمك

لك ما يف اFٔمر اح\ا يف الفريق ±س;تقاليل واعيني لك الوعي Fٔن 
، دامئا اكنت ق�Z �لمهاجر�ن، ال اس;تق�اال وال عبورا، ٔ�رضنا، و  امحلد

ونظرا �لعالقات ا�يل كام ٔ�رشت ا�يل كتجمعنا �Uول إالفريقKة ا�يل ج\وب 
  . د�ل الصحراء

ٔ�� �لثالث د�ل اجلوانب ا�يل رشت لها، الس;يد الوز�ر، ٔ�� معك، لك 
القضية د�ل  ما يف اFٔمر السؤال ا�يل كنمتحور Nليه �UرYة اFٔوىل ويه

التلكفة املالية املتوقعة �ل¯س;بة �لوزارة، Fٔن املشلك كام ٔ�ن اكينة هناك 
خصاص �ل¯س;بة ال �لصندوق د�ل املقاصة، وهناك هاذ املهاجر�ن ا�يل هام 
°ادي �كونوا Yدد، طبعا °ادي ïكون Nدهنم نفس احلقوق ا�يل Èيضمهنا هلم 

  . 136ادة د�ل ، وكذÎ امل18، 17، 16اUس;تور، ال الفصل 
املشالك ا�يل كتوقع الناجتة Nىل سKÄل املثال يه املنطقة، خصنا ïكون 
عند� وا¦د اUراسة د�ل العدد فني Èيمتركزوا هاذ املهاجر�ن اFٔفارقة، 
املنطقة د�ل الشاملية وzاصة طن£ة �ب سkÄة فه.ي اFٔكرب ق�Z د�ل هاذ 

د�ل طن£ة ٔ�و ال لك املواطنني  املهاجر�ن، Fٔن رمبا كام كنعرفو يف الساكنة
... Èيكون النظر د�لو ٔ�و ال اFٔمهية د�لو هو ذاك الق�Z د�ل ٔ�ورو� التوYه

Fٔن ما عندمه يش فني السكن فني Èيقميوا السكن، دا� مؤخرا راه هام 
  . Èهيجموا Nىل السكن ا�يل هو فارغ، هذا يه املشالك

ا�يل هام iاجر�ن من  من اFٔفارقة 600ومؤخرا راه خرجت ٔ�كرث من 
الشوارع ا�يل حقKقة Èيخص اUوï øكون iيلكة يف الت¯س;يق كذÎ مع 
الوزارة د�ل اUاzلية �ش جترب احللول د�ل هاذ اليش هذا، Fٔن هاذ 
اليش هذا Èي¯kج Nليه نوع د�ل ممارسة وا¦د العمليات ا�يل يه ٕاجرامKة، 

عرض، هاذ اليش هذا ا�يل كذÎ اك�ن وا¦د النوع د�ل النصب ود�ل الت
 øٔpب هاذ املسÈلق وا¦د الشوية د�ل الهلع، ابغينا ٔ�ن احلكومة لكها تواJيÈ
هذي �ش ٔ�ننا حناولو áس;تقطبو هاذ الناس هاذو، ونعطيومه احلقوق د�هلم 

 .ا�يل مشار 7 من zالل اUس;تور

        ::::الس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسة
  . شكرا

  .Nىل التعقKباللكمة لمك، الس;يد الوز�ر، يف ٕاطار الرد 
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        ::::الس;يد الوز�ر امللكف �ملغاربة املقميني �خلارج وشؤون الهجرةالس;يد الوز�ر امللكف �ملغاربة املقميني �خلارج وشؤون الهجرةالس;يد الوز�ر امللكف �ملغاربة املقميني �خلارج وشؤون الهجرةالس;يد الوز�ر امللكف �ملغاربة املقميني �خلارج وشؤون الهجرة
  .شكرا الس;يد الرئGس

°ري ا�يل ابغيت ٔ�طمنئ الس;يد املس�شار احملرتم بpٔن هاذ العملية وهاذ 
املبادرة عرفت وا¦د اUمع دويل كذÎ، و�لتايل هناك اس;تعداد Èبري لعدد 

 ٔFول و±حتاد اUمع، بطبيعة احلال ٕالجناح من املنظامت واU ،بةÈورويب ملوا
  .هاذ العمل

النقطة الثانية ا�يل ابغيت نقول لمك يف هاذ املقاربة د�لنا، وبدا هاذ 
التعاون هذا هو ±س;تفادة من الت£ارب د�ل اFٓخر�ن، Fٔن مايش اح\ا 
ا�لواىل، هناك Nدد من اUول ا�يل قامت هباذ الس;ياسات، و�لتايل 

جنا¦اهتا، وكذÎ من فشلها يف هاذ الس;ياسات، وهاذ اليش  ت¯س;تفدو من
  .راه م\ذ ٕاNالن املبادرة امللكKة والعمل ك¯ش;تغلو Nليه

النقطة الثالثة ٔ�ن املقاربة د�لنا، الس;يد املس�شار احملرتم، ما تتوقفش 
 N30ام،  20يف هاذ العام، اح\ا كنعولو ïكون عند� وا¦د املقاربة ت�شوف 

رفو Nدد من اUول املشالك ا�يل رمبا تتوا§ها اFٓن يه مرتبطة Nام، Fٔننا تنع
س;نة، �ل¯س;بة  N30ام، هذي  �20لس;ياسات ا�يل اكنت اzذاهتا هذي 

̈ٔطفال، �ل¯س;بة ��مع، �ل¯س;بة نقطة ٔ�ساس;ية ٔ�ن اFٔطفال د�ل هاذ ... ل
و الناس ٔ�هنم ينجحوا يف اUراسة د�هلم، ٔ�هنم �متك\وا يتpٔقلموا كذÎ مع اجل

  .د�لنا ومع التقاليد د�لنا
هاذ النقطة الرابعة ا�يل °ادي Éزيدها، رمبا اكن ذاك احلمل د�هلم �ش 
يقطعوا البحر �)اطر د�لو هو ا�يل zالمه ميش;يو لوا¦د اجلهات، ولكن 
اFٓن Èيف قلت Î هاذ احلمل املغريب °ادي خييل ميش;يو للك املناطق، 

تتفkح يف و§هم، ا�يل °ادي خيلهيم كذÎ امحلد   هناك ٕاماكنيات ا�يل 
واعيني �Uور د�هلم ا�يل °ادي خيلهيم ٔ�هنم يبغيو (سامهوا يف التمنية د�ل 
بالد�، ويبغيو كذÎ ٔ�ننا نوصلو لوا¦د اUرYة ٔ�هنم يتحرÈوا ويعين يعGشوا 
ويتعا(شوا مع ما يعGشه املغرب، مع ما يعرفه املغرب، Fٔنه °ادي �كون 

وا¦د الوقت ا�يل اكنت اFٓفاق لكها مسدودة، رحب هبم يف  رحب هبم يف
وا¦د الوقت ا�يل اكن احلدود لكها مشدودة، وهاذ اليش هذا هو الك\ه 
والفلسفة واملنطق، Èيف قلت يف اFٔول، د�ل الس;ياسة د�ل بالد� ا�يل 

  . ٔ�عطى التوجهيات د�لها س;يد� هللا ينرصو
  .شكرا

        ::::الس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسة
يد الوز�ر، وáشكر الس;يد الوز�ر Nىل مسامهته يف هذه شكرا الس; 

  . اجللسة
السؤال املوايل موYه �لس;يد وز�ر العدل واحلر�ت وموضوNه ٕالغاء 

 . عقوبة إالNدام
 .اللكمة Fٔ¦د السادة املس�شار�ن من الفريق الفKدرايل، تفضل

  

        ::::املس�شار الس;يد محمد لشكراملس�شار الس;يد محمد لشكراملس�شار الس;يد محمد لشكراملس�شار الس;يد محمد لشكر
  .شكرا الس;يد الرئGس

  السادة الوزراء،
  دة املس�شار�ن،السا

يعترب ٕالغاء عقوبة إالNدام قضية س;ياس;ية وحقوقKة وٕاáسانية، حKث يمت 
النطق هبذه العقوبة مبقkىض �رشيع ج\ايئ وضعي موروث عن احلق�ة 

  . ±س;تعامرية
ٕان بالد� يف ¦اYة ٕاىل جتاوز ثقافة حمافظة عفا عهنا الزمن ٔ�مام املسار 

ق إالáسان يف بعدها الكوين، كام ٔ�ن إالáساين واUويل اôي انترص لقمي حقو 
احلكومة لها مسؤولية يف تنفKذ توصيات هيئة إالنصاف واملصاحلة ذات 

 .الصZ، خصوصا وحنن نعGش س;ياقا دس;تور� ٔ�قر م�دٔ� احلق يف احلياة
ٕان احلكومة مطالبة يف هذا إالطار ٕ�صالح معيق �لمنظومة اجلنائية 

مع املقاربة احلالية القامئة Nىل ±نتقام الوطنية، واع�د س;ياسة عقابية تقطع 
والقصاص والزجر، لت·ل حملها مقاربة ال�سامح وإالصالح والتpٔهيل وٕاNادة 

  .±ندماج
á ،Îôسائلمك، الس;يد الوز�ر، عن إالجراءات املتJذة ٕاللغاء عقوبة 
إالNدام �كKفKة �مة، Nرب ال�شطيب Nلهيا من لك القوانني اليت تنص Nلهيا، 

 Îىل احلكومة واجب وذN ون احلق يف احلياة الزتام دس;توريÈ انطالقا من
  . العمل Nىل تنفKذه يف ٔ�قرب اYٓFال

  .وشكرا

        ::::الس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسة
  . شكرا الس;يد املس�شار احملرتم

  .اللكمة لمك الس;يد الوز�ر، تفضلوا

        ::::الس;يد مصطفالس;يد مصطفالس;يد مصطفالس;يد مصطفىىىى الرمKد، وز�ر العدل واحلر الرمKد، وز�ر العدل واحلر الرمKد، وز�ر العدل واحلر الرمKد، وز�ر العدل واحلر����تتتت
  .شكرا الس;يد املس�شار

وضوع 7 طابع حقويق، س;يايس، ٕاáساين، ورمبا ٔ�كرث من �لفعل امل
ذÎ، وÎô اخلالف يف هذا املوضوع لGس zالفا وطنيا، وٕامنا الرٔ�ي العام 

دوø اليت ٔ�قرت ٕالغاء عقوبة إالNدام،  98هناك : العاملي م\قسم ٕاىل شطر�ن
 57هناك  93دوø اليت ما زالت تقر هاذ العقوبة، وداzل هاذ  93وهناك 
 øدام لكهنا ال تنفذه، وعند� دول ٔ�خرى ا�يل دوNحتمك حمامكها بعقوبة إال

دوø ما زالت حمامكها حتمك �ٕالNدام وتنفذه، ومن مجلهتا حمامك  N36ددها هو 
  .الوال�ت املت·دة واليا�ن

�لطبع هذا املوضوع �ل¯س;بة �لمملكة املغربية، معلوم ٔ�نه م\ذ س;نة 
 ينفذ عقوبة إالNدام، �لرمغ من ٔ�ن س;نة، املغرب مل 20، ٔ�ي م\ذ 1993

حمامك اململكة تقيض به �ل¯س;بة �لجرامئ اخلطرية، ومبا ٔ�نه حمامك اململكة وٕان 
اكنت تقيض ٕاىل ٔ�ن اململكة �ل¯س;بة لقرارها الس;يايس يقيض بpٔن ال تنفKذ، 
ف�ال¯س;بة لنا ما اكي¯ش ٕاشاكل Èبري، و�لتايل ال نعترب ٔ�ن هاذ القضية قضية 
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  . يةذات ٔ�ولو 
وNىل هذا اFٔساس، سوف ينظر يف هذا الشpٔن فt خيص املواد 
املتعلقة �ملوضوع يف القانون اجلنايئ، مبا É�ٔمك حتدثمت عن املوضوع فpٔ� بني 
يدي اFٓن نص مرشوع القانون اجلنايئ اôي N�ٔد يف مر¦Z سابقة، مايش 

جلرامئ س;نوات، وا�يل N�ٔاد النظر يف ا 6ٔ�و  5مع هاذ احلكومة، بل م\ذ 
  . احملكوم iشpٔهنا �ٕالNدام، وقلص اجلرامئ احملكومة �ٕالNدام ب¯س;بة Èبرية

واحلقKقة اليت ال م\اص مهنا وهو ٔ�نه �ل¯س;بة �لمغرب عند� موقفني 
اليوم، موقف ينادي ٕ�لغاء عقوبة إالNدام، وموقف يقول بpٔنه ي¯�غي حرص 

Yدا وٕا¦اطة املوضوع  احلمك يف اجلرامئ �ٕالNدام يف القضا� ا�يل يه خطرية
øة من الضام�ت، ويه ضام�ت �س;هتدف ٕاقرار احملامكة العادNمبجمو.  

و�لطبع فٕانه �ل¯س;بة ��س;تور، وٕان اكن قد نص Nىل احلق يف احلياة، 
فاحلق يف احلياة ال يعين ٕالغاء عقوبة إالNدام، ٔ�ؤكد بpٔنه العهد اUويل �لحقوق 

بية حلقوق إالáسان واحلر�ت اFٔساس;ية، املدنية والس;ياس;ية، االتفاقKة اFٔور
االتفاقKة اFٔمر�كKة حلقوق إالáسان، تنص Nىل احلق يف احلياة، ولكن تقول 
بpٔنه ي¯�غي �ل¯س;بة لعقوبة إالNدام ٔ�ن حتاط �اكفة الضام�ت ؤ�ن ال ïكون ٕاال 
�ل¯س;بة �لجرامئ اخلطرية، وهذا هو التوYه اôي �سري فKه اململكة املغربية، 

عمل ٔ�ن احلكومة مل تقر ٔ�ي يشء، ؤ�� ٔ�قول لمك هذا يف انتظار ٔ�ن تقر مع ال
  .احلكومة قرارها اîهنايئ يف املوضوع

  .وشكرا

        ::::الس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسة
  . شكرا الس;يد الوز�ر

  . اللكمة لمك اليس ٔ�فر�ط، �

        ::::املس�شار الس;يد عبد املاÎ ٔ�فراملس�شار الس;يد عبد املاÎ ٔ�فراملس�شار الس;يد عبد املاÎ ٔ�فراملس�شار الس;يد عبد املاÎ ٔ�فر�ط�ط�ط�ط
  .شكرا الس;يد الرئGس

Ïىل مس;توى ٔ�عتقد ٔ�ن هذا املوضوع هو مN ار نقاش طويل ومس;متر
  .امجلعيات احلقوقKة ٕان Nىل املس;توى الوطين ٔ�و Nىل املس;توى اUويل ٔ�يضا

ال خنتلف معمك، الس;يد الوز�ر، فt قلمتوه، ولكن نعتقد ٔ�ن اFٔمر �كون 
7، ٔ�و اس;مترار يف ٕاعامل هذا القانون املتعلق بعقوبة إالNدام (سامه يف 

zاصة املتعلقة حبقوق إالáسان، وحنن لس;نا  تpٔخر� يف بعض املؤرشات،
لو¦د� يف هذا العامل، هناك قمي Èونية البد من ٔ�ن نتفق يف شpٔهنا، ومن 

  . مضهنا طبعا كام قلمت هاته املسøٔp مسøٔp احلق يف احلياة
وحنن نتفهم يف بعض اFٔحKان ٔ�ن هناك بعض اجلرامئ الÄشعة تثري 

التفكري، وقد Nربت عن ذÎ ٕا�ن  ±مشزئاز والتقزز، لكن طبعا البد من
م\اقش�\ا �لمزيانية الفرعية لوزارة العدل، Nرب� عن ذÎ من zالل التفكري 
يف بعض العقو�ت اFٔخرى اليت ميكن ٔ�ن ïكون زاجرة، ويف نفس الوقت 
ٔ�ن �سامه يف ïمنية البالد ويف فك العزø عن العامل القروي، ا�يل اليوم هناك 

�رشيعية، هناك رمبا بعض الفرق س�kقدم مبقرتح نقاش داzل املؤسسة ال 

  . قانون حول ٕالغاء هاته العقوبة
Fٔن هذا ٕاشاكل س;يايس وحقويق، هناك اجلانب ... ولكن حنن Éمتىن ٔ�نه

إالáساين ملن �كون حضية لهاته اFٔعامل إالجرامKة اخلطرية، ولكن البد من 
الد يف ديباجkه ينص ٔ�ن áسا�ر هاته القمي الكونية، وحنن نعمل ٔ�ن دس;تور الب

Nىل ٔ�ن املغرب يلزتم �¦رتام احلر�ت وحقوق إالáسان ولك املواثيق اUولية 
Îاملتعلقة بذ .  

  .شكرا الس;يد الرئGس

        ::::الس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسة
  . شكرا الس;يد املس�شار

  .اللكمة لمك الس;يد الوز�ر

        ::::الس;يد وز�ر العدل واحلرالس;يد وز�ر العدل واحلرالس;يد وز�ر العدل واحلرالس;يد وز�ر العدل واحلر����تتتت
  الس;يد املس�شار احملرتم،

ه ما حمسوiش جممتعيا، ٔ�¦د املواقع إاللكرتونية ٔ�جرى هاذ املوضوع را
اس;تفkاءا، و±س;تفkاء طبعا ا�يل اجراه، اجراه Nىل وا¦د النخبة، ما 
°اد(ش �كونوا الناس العاديني ا�يل Èيدzلوا �لمواقع إاللكرتونية �ش (شارÈوا 

من املواطنني ا�ôن ٔ�دلوا بpٓراهئم يف  %75يف وا¦د ±س;تفkاء، ٔ�كرث من 
ذ ±س;تفkاء مازالوا مرص�ن Nىل عقوبة إالNدام، حفي¦ نقول حنن، ي¯�غي ها

وي¯�غي من مه هاذ حنن؟ املغاربة هل z�ٔذ� رٔ�هيم؟ فاملشلك Èبري، واهنا� 
عندي �زاف د�ل اFٔمور والتفاصيل يف هاذ املوضوع، ولكن غنقول لمك 

  .¦اYة
  حرضات السادة املس�شار�ن،

  حرضة الس;يد الرئGس،
، مÏل اليوم، ٔ�ي اليوم العاملي حلقوق إالáسان، 10/12/2012يوم 

ٕا¦دى حمامك ±س;تI\اف يف اململكة قضت �ٕالNدام، تصوروا إالNدام يف 
اليوم العاملي حلقوق إالáسان، �ساءلت و�ساءل الناس، ملا مشG\ا وشف\ا 

 ،1975امللف �ٓش لقKنا؟ لقKنا اFٔمر يتعلق iشخص، قkل رشطيا س;نة 
إالرصار، مع الرسقة املوصوفة، حمك Nليه �ملؤبد، يف س;نة القkل مع س;بق 

 32داzل السجن قkل ¦ارس السجن، حمك Nليه �ٕالNدام، وبعد  80
ٔ�فرج  2007، س;نة 2007ٔ�فرج عنه، عفوا  97س;نة، ٔ�ي يف س;نة �لضبط 

ٔ�شهر ارïكب جرمية قkل مع س;بق  6عنه iسÄب عفو، يف ٔ�قل من 
يل هللا خيليك �ش °ادي يتحمك Nليه؟  إالرصار، مع الرسقة املوصوفة، قل

  . حمك Nليه �ٕالNدام
فامسحوا يل راه اك�ن مشلك Èبري، ٔ�� لست مع هاذ الرتسانة القانونية 
ا�يل فهيا وا¦د التوسع �ل¯س;بة �لجرامئ اليت حيمك فهيا �ٕالNدام، ولكن خصنا 

يات نعاودو النظر يف املوضوع مبا يالمئ هللا جياز�مك خبري يعين ٕاشاكل 
  . وعقليات وس;ياقات بالد�

 .وشكرا
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        ::::الس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسة
شكرا الس;يد الوز�ر، وáشكر الس;يد الوز�ر Nىل مسامهته القمية يف 

  . هذه اجللسة
ون¯kقل ٕاىل السؤال اFٔول املوYه ٕاىل الس;يد وز�ر الصناNة والت£ارة 
و±س�8ر و±قkصاد الرمقي، وموضوNه رضورة حامية املس;هتµ وzاصة 

  . ة اFٔطفالحص
اللكمة Fٔ¦د السادة املس�شار�ن من الفريق ±س;تقاليل، تفضل اليس 

 .بوراس

        ::::املس�شار الس;يد محمد العراملس�شار الس;يد محمد العراملس�شار الس;يد محمد العراملس�شار الس;يد محمد العريبيبيبيب بوراس بوراس بوراس بوراس
  .شكرا الس;يد الرئGس

  الس;يد الوز�ر،
ٔ�كدت بعض املصادر الطبية العاملية حصة املعلومات اليت ٔ�وردهتا بعض 

لعب اFٔطفال املس;توردة  امجلعيات اليت تعىن حبامية حقوق املس;هتµ، ٔ�ن
واملصنوNة، zاصة من اUول اFٓس;يوية، Nىل اخkالف ٔ�شاكلها ؤ�جحاiا، 
واليت تصل ٕاىل ٔ�سواق\ا ٕاما Nرب طرق قانونية ٔ�و عن طريق اîهتريب، 
وzاصة اUىم مهنا، ال تتوفر Nىل رشوط السالمة الصحية، ؤ�هنا �شلك 

د تؤدي ٕاىل ٕاصابة اFٔطفال خطرا Nىل الص·ة العامة وللك احمليط البGيئ، وق
  . Nىل وYه اخلصوص بpٔمراض خمتلفة نظرا الحkواهئا Nىل مواد ٔ�ولية خطرية

  :وôا، áسائلمك، الس;يد الوز�ر
ٔ�وال، ما يه إالجراءات ±س;تع£الية اليت تنوي وزارïمك اختاذها من 

  Y�ٔل حامية املس;هتµ؟
وائية والغش 5نيا، هل هناك ٕاسرتاتيجية �لتصدي لظاهرة الت£ارة العش

  والقرصنة وïروجي م\ت£ات ال حترتم معايري الص·ة العاملية؟ 
  .وشكرا

        ::::الس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسة
  . شكرا الس;يد املس�شار احملرتم

 .اللكمة لمك الس;يد الوز�ر، تفضلوا

الس;يد موالي حفKظ العلمي، وز�ر الصناNة والت£ارة و±س�الس;يد موالي حفKظ العلمي، وز�ر الصناNة والت£ارة و±س�الس;يد موالي حفKظ العلمي، وز�ر الصناNة والت£ارة و±س�الس;يد موالي حفKظ العلمي، وز�ر الصناNة والت£ارة و±س�8888ر ر ر ر 
        ::::و±قkصاد الرو±قkصاد الرو±قkصاد الرو±قkصاد الرمقمقمقمقيييي

  .شكرا الس;يد الرئGس
  د املس�شار احملرتم،الس;ي

Èيف كتعرفوا النظام الوطين ملراق�ة اجلودة عندو جوج د�ل اFٔهداف، 
الهدف اFٔول وهو حراسة املس;هتµ من اFٔخطار د�ل هاذ اليش ا�يل 
Èي��اع يف السوق، والهدف الثاين وهو ïكون وا¦د املنافسة Éزهية يف 

  . منيالسوق، هاذو هام جوج د�ل املعايري املهمة �ش zدا
فاملراق�ة يف املغرب عندها معايري د�ل املغرب، مايش معايري د�ل 

د�ل  11وفt يتعلق ��لعب د�ل اFٔطفال، يف املغرب عند� . اخلارج

د�ل املعايري iمة، ك¯شوفو واش هاذ ا�لعب فهيا يش  11املعايري، �لضبط 
اوبة هاذ ا�لعب خطر، واش ميكن لها �شعل فهيا العافKة، ٔ�و املواد �ش مص

  . فهيم ٔ�خطار
، يف )les ports(فاملراق�ة كتكون يف جوج د�ل املياد�ن، ٕاما يف 

امليناء ميل Èيكون داZz السلعة ٔ�و يف السوق احمليل، هاذ الس;نة ا�يل 
حفص د�ل هاذ اليش ا�يل Èيدzل من اخلارج،  7547در�  2012فاتت 
فهيم  9لقKنا  1830 هاذ فt خيص ا�لعب د�ل اFٔطفال، ويف 1830مهنم 

ٔ�شهر ا�يل دازوا در�  6مشالك وما دzلوش �لمغرب، خرج\امه، هاذ 
  . حفص، وما فKه حىت يش مشلك، ٕاذن ما رديناش هاذ ا�لعب 687

حفص يف ذاك اليش ا�يل Èي��اع  240فt خيص السوق اUاzيل، در� 
امه، و�بعنامه د�ل املشالك وقف\ 6فلقKنا  2012يف اFٔسواق املغربية، يف 

  .ٔ�مام القضاء، ٕاذن كنحيدو هلم هاذ ا�لعب، وكنتابعومه ٔ�مام القضاء
 22د�ل الفحوصات، zذ�  91يف هاذ الس;تة ٔ�شهر اzFٔرية، در� 

مهنم فهيم نفس  �6ش áشوفو �ٓش ا�يل فهيم، ) les échantillons(د�ل 
ا واقفني يف ٕاذن، اح\. اFٓخر�ن 9املشالك، ومازال كن�س;ناو الن�K£ة د�ل 

هاذ اHال، Fٔن جمال iم Yدا، والوزارة �لطاقة د�لها لكها واقفة �ش ما 
 .يدzلش �لمغرب هاذ املسائل ا�يل °ادي يرضوا بpٔوالد�

  .شكرا

        ::::الس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسة    
  . شكرا الس;يد الوز�ر

  .هناك تعقKب الس;يد املس�شار؟ تفضل اليس العريب

        ::::اساساساساملس�شار الس;يد محمد العراملس�شار الس;يد محمد العراملس�شار الس;يد محمد العراملس�شار الس;يد محمد العريبيبيبيب بور بور بور بور
  .شكرا الس;يد الرئGس

  .شكرا الس;يد الوز�ر Nىل إالYابة
بطبيعة احلال اح\ا من هاذ املنرب، ا�يل كنطلبو م\مك، الس;يد الوز�ر، 
وهو حامية اÈٔFباد د�لنا، رامك كتعرفوا Nىل ٔ�ن هذي قضية ا�يل كهتم مجيع 

 وخصوصا ان� كتعرفوا، الس;يد الوز�ر، ٔ�ن ٔ�°لبية هاذ... املواطنني بدون
ا�لعب كGرشيوها الناس ذوي اzUل احملدود والفقراء، فه.ي الفéة الك�رية 
ا�يل اكينة موجودة يف البالد، فاح\ا الطلب د�لنا لمك، الس;يد الوز�ر، 

  . بصفkمك ويص Nىل هاذ القطاع، هو حامية هاذ الفéة د�ل اHمتع املغريب
\ا كنعرفو ولكن اح ... بطبيعة احلال، املراق�ة وهاذ اليش لكيش راه

  . املراق�ة بعض اخلطرات Èيف كمت
فلهذا، كنطلبو م\مك كذÎ تد�روا §د فt خيص هاذ املراق�ة، ال داzل 
املوا� وال داzل اFٔسواق وال املواد املس;توردة وال املواد اUاzلية، فان� 
اعطيتو� بعض اFٔرقام يف هاذ الصدد، فك\طلبو م\مك ïزيدوا هللا خيليك، 

  .وز�ر، تعضدوا هاذ املراق�ةالس;يد ال
  .وشكرا
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            ::::الس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسة
  . شكرا

  . هناك رد Nىل التعقKب؟ شكرا الس;يد الوز�ر
اللكمة لفريق اFٔصاø . منر ٕاىل السؤال الثاين، موضوNه تصنيع البالد

  .واملعارصة، تفضل الس;يد املس�شار

        ::::محيديمحيديمحيديمحيدي�ٔ �ٔ �ٔ �ٔ املس�شار الس;يد امحمد املس�شار الس;يد امحمد املس�شار الس;يد امحمد املس�شار الس;يد امحمد 
  .شكرا الس;يد الرئGس

  ز�ر،الس;يد الو 
  السادة املس�شار�ن احملرتمني،

منوذج اîمنو املعمتد، الس;يد الوز�ر، من طرف بالد�، واôي (شجع 
املنتوYات °ري قابZ �لتبادل، ٔ�دى فt نعتقد ٕاىل تعطيل مرشوع تصنيع 

، حKث ٔ�صبح الناجت اUاzيل اخلام  (la désindustrialisation)البالد
 65%، ٔ�ي قطاع اخلدمات ب¯س;بة ي�شلك يف معظمه من القطاع الثاليث

  . Nىل حساب القطاع الثانوي
وهذا املنحى z�ٔذ يف التنايم بدليل ٔ�ن نتاجئ البحث اôي قام هبا 
املرصد املغريب �لصناNات التابع لوزارة الصناNة والت£ارة òشفت Nىل ٔ�ن 

من املس�مثر�ن يف جمال الصناNة ال ينوون القKام بpٔي اس�8ر يف هذا  63%
Hالا .  

كام ٔ�ن املندوبية السامKة �لتخطيط ٔ�شارت يه اzFٔرية ٕاىل ٔ�ن 
±س�8رات يف القطاع الصناعي يف ïراجع مس;متر، الس;t ٔ�هنا مل �سامه يف 

، 2012و 2008مكعدل س;نوي ما بني  %14.6الناجت اUاzيل اخلام ٕاال بـــ 
جسل نفس يف ٔ�وائل اFٔلفKة احلالية، و  %20بعدما اكنت هذه احلصة تناهز 

  . ±جتاه الرتاجعي iشpٔن القروض البنكKة املو§ة لالس�8ر الصناعي
وهذا يعين ٔ�ن هناك اخkالالت معيقة تطبع ب¯Kة الناجت اUاzيل اخلام 
لبالد�، تؤدي ٕاىل تفامق العجز يف املزيان الت£اري ومزيان اFٔداءات، وتؤ�ر 

  .iشلك سليب Nىل ٕاماكنيات تصنيع البالد
طار، áسائلمك، الس;يد الوز�ر، عن �ر�جممك لتصنيع البالد ويف هذا االٕ 

  .وجتاوز ±خkالالت الب¯Kوية لالقkصاد الوطين
  .وشكرا

        ::::الس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة لمك الس;يد الوز�ر، تفضلوا

        ::::الس;يد وز�ر الصناNة والت£ارة و±س�الس;يد وز�ر الصناNة والت£ارة و±س�الس;يد وز�ر الصناNة والت£ارة و±س�الس;يد وز�ر الصناNة والت£ارة و±س�8888ر و±قkصاد الرر و±قkصاد الرر و±قkصاد الرر و±قkصاد الرمقمقمقمقيييي
  .شكرا الس;يد الرئGس

  الس;يد املس�شار،
خرجت يف هاذ اUراسة، ٕاهنا دراسة كتلكم Nىل  %63ذÈرت ��يل 

، ٕاىل 2013ٔ�شهر اFٔوىل د�ل  6نوا� املس�مثر�ن واكنت يف الفرتة د�ل 

 .ا�يل عند� مدققة 2012امسحت يل °ادي نعطيك معطيات د�ل 
د�ل  %26املس�مثر�ن اYFٔانب اس�مثروا يف املغرب  2012يف 

اس�مثروا هاذ الناس  K2008دان الصناNة، وكنا يف ±س�8ر د�هلم يف م 
  . 2012يف  %26مقارنة بــ  6%

هاذ ±س�8ر يف ٔ�ول مرة يف مKدان الصناNة جتاوز ±س�8ر يف مKدان 
العقار و±س�8ر يف مKدان الس;يا¦ة، هاذ املياد�ن لكها اكنوا دامئا سابقني 

  .س;بقهتم 2012الصناNة واFٓن الصناNة يف 
 %14,5زاد بــ  2012اخلام، فt خيص الصناNة يف  لناجت اUاzيليف ا

، %22، التصد�ر زاد بــ %17، إالنتاج زاد بـــ 2008يف  %12,8واكن 
  . 2012، هاذ اليش لكو يف %3القمية املضافة بـــ 

التصد�ر يف مKدان الس;يارات، الطاñرات، إاللكرتونيك، الصناNة 
، وحىت القروض زادوا بــ %6و، %11، %71، %28الغذائية بــ 

  .يف مKدان الصناNة 2012يف  3,2%
هاذ اليش لكو مؤرشات واحضة، ولكن واش هاذ اليش اكيف �لمغرب؟ 
كنظن ٔ�نه هاذ اليش ما اكفGش، هاذ اليش مؤرشات Yد مkفائZ، ولكن 

  . كنظن ٔ�نه ±س�8ر يف املغرب يف الصناNة ميكن لو �زيد ٔ�كرث
  ذ الس;نني اzFٔرية؟�ٓش دار املغرب يف ها

  .دار �رامج ïزيد التنافس;ية د�ل املقاوالت الصغرى واجلد صغرى
حتسني م\اخ اFٔعامل، واح\ا شف\ا املؤرش د�ل حتسني م\اخ العامل 

 .ازداد Èيتحسن
ïكو�ن اليد العامZ، وهذا اك�ن يف مؤرش د�ل م\اخ اFٔعامل ا�يل °ادي 

  . يف طريق مس;تقمي
Yار د�ل املناطق الصناعية املندجمة  200دو ابدينا يف املغرب كنوkهك

  . هكkار يف العام 40يف العام، وكنا كنوYدو 
ٕاذن، اك�ن حتسن، دzلنا لالبتاكر يف التك\ولوجKات، وهاذو لكهم 
مسائل د�ل التحسن، لكن ٔ�ظن ٔ�نه اك�ن �يق ما يدار يف املغرب �ش 

 .الصناNة �zذ بالصهتا ٕان شاء هللا

    ::::لسةلسةلسةلسةالس;يد رئGس اجل الس;يد رئGس اجل الس;يد رئGس اجل الس;يد رئGس اجل  
  . شكرا الس;يد الوز�ر

  .هناك تعقKب؟ تفضل الس;يد املس�شار

        ::::محيديمحيديمحيديمحيدي�ٔ �ٔ �ٔ �ٔ املس�شار الس;يد امحمد املس�شار الس;يد امحمد املس�شار الس;يد امحمد املس�شار الس;يد امحمد 
  الس;يد الوز�ر،

ولكن لك ما قلته �لك رصا¦ة zري دليل وهو التصنيف اzFٔري �لملتقى 
، واôي مت áرشه يف الرابع من ش;ت¯رب )Davos(±قkصادي العاملي لــ 

من  N77ىل مس;توى التنافس;ية ٕاىل الرتبة ، (شري ٕاىل ïراجع املغرب 2013
  .148ٔ�صل 

ٕاذن، الس;يد الوز�ر، هل هناك ٕاسرتاتيجية د�ل احلكومة واحضة �لرفع 
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  من مس;توى هذه الصناNة؟
هناك تدهور الصناNة، والسÄب الرئGيس يف تقليص حصة املغرب من 
الصادرات العاملية اليت ïراجعت مبا يناهز النصف، حKث اخنفضت من 

، مفرد ذÎ ٕاىل 2012مع ممت س;نة  %0,1ٕاىل  1999قريبا س;نة ت 0,2%
فقط zالل العرش�ن س;نة  %50ضعف ٕانتاج اليد العامZ اليت ارتفعت يف 

املاضية، يف ¦ني ٔ�ن نفس إالنتاجKة �لصني الشعبية، احلكومات ا�يل 
عندها ٕاسرتاتيجية واحضة �ش °ادي ïمني ±قkصاد د�ل بالدها، 

يف نفس الفرتة، كام تضاعفت مرة وا¦دة �ل¯س;بة تضاعفت ٔ�ربع مرات 
  . ونفس اليشء تقريبا �ل¯س;بة لرتÈيالرومانيا، 

وحىت ±س�8رات اFٔج\بية املبارشة مل تقو Nىل تغيري هذه الوضعية 
لكوهنا مو§ة ٔ�ساسا لقطاع العقار واخلدمات، وهذا zري دليل، الس;يد 

بانيا ا�يل ٔ�عطت وا¦د التضخم الوز�ر، بpٔن هذا ما وقع يف دوY øارتنا ٕاس; 
فt خيص هاذ اليش د�ل العقار وكذا، ولكن شفkو ±قkصاد د�لها فني 

من هذه ±س�8رات  %5,9وصل، حبيث مل �س;تفد الصناNة ٕاال من 
  . 2010و 2006اFٔج\بية zالل الفرتة املمتدة ما بني 

م\صب  ٔ�لف 100ن�K£ة لهذا التقهقر املهول، فٕان قطاع الصناNة فقد 
 .س;نو� 25.000، ٔ�ي مبعل 2012و 2009شغل ما بني 

  .شكرا الس;يد الرئGس

        ::::الس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسة
  . شكرا

  هناك رد Nىل التعقKب الس;يد الوز�ر؟

        ::::الس;يد وز�ر الصناNة والت£ارة و±س�الس;يد وز�ر الصناNة والت£ارة و±س�الس;يد وز�ر الصناNة والت£ارة و±س�الس;يد وز�ر الصناNة والت£ارة و±س�8888ر و±قkصاد الرر و±قkصاد الرر و±قkصاد الرر و±قkصاد الرمقمقمقمقيييي
  .شكرا الس;يد الرئGس

ة، يظهر يل رصا¦ة ذاك اليش ا�يل دار املغرب يف هاذ الس;نني اzFٔري 
  . Nام ق�ل يف مKدان الصناNة 50ما داروش يف وا¦د 

هاذ املهن اجلديدة �لمغرب، هاذ الس;بع iن اجلديدة د�ل املغرب، 
واش كنا هذي س;نني كنتخيلو ٔ�نه املغرب °ادي يصنع طاñرات ٔ�و ٔ�جزاء 

ومورا  ،)Bombardier(من الطاñرات؟ اليوم يف املغرب اك�ن 
)Bombardier ( يصنعوا ٔ�جزاء د�ل  100اك�نÈ رشكة يف املغرب

الطاñرات، هذا يشء iم، وهذا تدار Fٔن املغرب وقف وا¦د الوقت بني 
  . احلكومة واملقاوالت وفكروا �ٓش °ادي يد�روا

عطاو نتاجئ، ٕاىل ما شف\اش الس;يارات، حىت االيوم هاذ املهن 
ا�، الس;يارات ما كناش كنصنعوها يف املغرب Èيف كنصنعوها مع رونو د

رشكة �بعة لرونو Yات ت�س�مثر يف املغرب، مهنا رشاكت  200واFٓن عند� 
  . هاذو معطيات كنظن ٔ�هنا iمة وiمة Yدا. مغربية ومهنا رشاكت ٔ�ج\بية

شغل  110.000ا�يل ختلق من فرص الشغل يف املغرب هباذ املهن هو 
  . ا�يل ختلق يف املغرب هباذ املهن اجلديدة، ٕاذن هذا يشء iم

ا�يل اكينة ) la désindustrialisation(�يل ما خصناش ن¯ساو وهو ا
اNالش كهنرضو اليوم، يف املغرب اكينة يف العامل مجموع بpٔرسه، واليوم املغرب 

، 2012يف  %3,2الناجت اUاzيل اخلام بــ ) È)4un PIBيتطور وعندو 
، ٕاما 0ا وعند� مقابلينا اFٔوروبيني واFٔمر�كKني والعامل مجموع، عندمه ٕام

  . �قص يش ¦اYة
هاذ اليش كنظن ٔ�نه ال بpٔس به، هاذ اليش كنتفاءل به خشصيا، كنظن 
ٔ�نه املغرب خرج يف هاذ املر¦Z هذي ا�يل صعبة Yدا، خرج ب¯kاجئ ال بpٔس 

ٔ�� مkفق معك ٔ�نه يف . هبا، لكن خصنا áشوفو �ٓش غند�رو يف املس;تق�ل
ن Y�ٔانب ود�ل املس;تق�ل خصنا áشوفو فرص Yداد د�ل مس�مثر�

  .مس�مثر�ن مغاربة

        ::::الس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسة
  . شكرا، شكرا الس;يد الوز�ر

اللكمة . السؤال الثالث موضوNه سوء التوطني اHايل لالس�8رات
  .كذÎ لفريق اFٔصاø واملعارصة، تفضل

        ::::املس�شار الس;يد عبد الكرمي بومنراملس�شار الس;يد عبد الكرمي بومنراملس�شار الس;يد عبد الكرمي بومنراملس�شار الس;يد عبد الكرمي بومنر
  .شكرا الس;يد الرئGس

  .iسم هللا الرمحن الرحمي
  لرئGس،الس;يد ا

  السادة الوزراء،
  ٕاخواين املس�شار�ن،

تعمتد احلكومة Nىل �رجمة زم\ية لالس�8رات Nىل املدى املتوسط يف 

غياب خمطط لربجمة جمالية لهذه ±س�8رات، حKث يؤدي غياب هذا 
  . ا)طط ٕاىل متركز اHهود ±س�8ري يف م\اطق Nىل حساب ٔ�خرى

فKد العمل Nىل ٕا¦داث خمطط وطين ويف هذا الصدد، نعتقد ٔ�نه من امل 
�لهتيئة اHالية، يتضمن خمططات §وية �لهتيئة حتدد القطب اجلهوي التمنوي 
للك §ة والوظائف اليت جيب ٔ�ن يقوم هبا وتpٔطري حميطه اHايل حسب 
نوعية اáFٔشطة ±قkصادية اليت ت�ىش مع مؤهالت اجلهة، وبذÎ تصبح 

±س�8رات العمومKة من إالطار املركزي  Uى احلكومة رؤية حول توطني
ٕاىل اجلهوي مث احمليل، وهذه اFٔقطاب التمنوية يف شلك اس�8رات §وية ٔ�و 
جتهزيات ٔ�ساس;ية س;متكن من منو §وي مkقارب مجليع اجلهات �ململكة 
حسب الناجت اUاzيل اخلام �لفرد يف لك §ة، و�لتايل ضامن اس;تفادة امجليع 

 .يةمن مثار التمن 
يف هذا الس;ياق áسائلمك، الس;يد الوز�ر، عن إالجراءات اليت اختذهتا 

  .احلكومة لضامن توازن التوطني اHايل لالس�8رات
  .شكرا الس;يد الرئGس

                                                 
4 Produit Intérieur Brut 
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        ::::الس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة لمك الس;يد الوز�ر

        ::::الس;يد وز�ر الصناNة والت£ارة و±س�الس;يد وز�ر الصناNة والت£ارة و±س�الس;يد وز�ر الصناNة والت£ارة و±س�الس;يد وز�ر الصناNة والت£ارة و±س�8888ر و±قkصاد الرر و±قkصاد الرر و±قkصاد الرر و±قkصاد الرمقمقمقمقيييي
  . ر، شكرا Nىل هاذ السؤالالس;يد املس�شا

Èيف كنعرفو املس�مثر�ن Èيقلبوا Nىل ±س�8ر ٕاىل اكنت اجلهة فهيا 
áشاط، فاUور د�ل احلكومة وال د�ل الوزارة ويه حتاول تعمم هاذ 

 les(م\دجمة م\طقة صناعية  22املناطق الصناعية يف املغرب، فاFٓن �رجمنا 
P2I5 (ك¯شوفو ، وهاذو عندمه معايري ديف املغرب ،Zقة د�ل اليد العامKق

ٕاىل ما اكيناش اليد  ،واش اكينة اليد العامFٔ Zن ولو تد�ر م\طقة صناعية
  .ختدم العامZ ما °اد(ش

5نيا، واش اكينة ا�لوGYس�Kك، واش ميكن لنا نوصلو، الناس والبضائع 
  يوصلوا لهاذ املنطقة؟

  وz�ٔري، واش اك�ن اFٔرض ا�يل ما فهيا مشالك؟
 ٓFدت يف 2013و 2011ن بني حلد اYهاذ املناطق الصناعية تو ،

وYدة والنوارص والق\يطرة، طن£ة، اUار البيضاء، الر�ط وفاس، وانطلق\ا 
مرشوع، مهنم سطات، �رش;يد، ïزنGت، بوYدور، لكممي،  17يف مشاريع، 

  .العيون وورزازات
ٔ�عطينا انطالقة ٔ�خرى ٕالNداد وهيلكة م\اطق ٔ�خرى يف خريبكة، 

، اUار البيضاء، متارة، اجلديدة، ورزازات، فاس، احلس;مية، مراòش
الق\يطرة وطن£ة، البعض مهنا وYدوا اFٓن zدامني والبعض غيوYدوا ما 

  .2015و 2013بني 
ما خصناش ن¯ساو ٔ�نه جبانب وزارة الصناNة، اك�ن عنارص ٔ�خرى 

الغرف ا�يل  ، ؤ�يضا)les CRI6(والوالة وك�ش;تغل معنا، ويه اجلهات 
 ٔ�مهية كربى، وبعض الغرف وYدوا اليوم مشاريع حبال الغرفة د�ل عندمه

وٕان شاء هللا يف  ،، د�ل الشاوية ورديغة)l’oriental(الرشق، د�ل 
  .زNري –زمور –سال  –القريب العاYل د�ل الر�ط 

ٕاذن، اح\ا مس;تعد�ن �ش Éزيدو يف هاذ امليدان، مkفقني ٔ�نه املغرب 
ملناطق هاذ اFٔوراش، كن·اولو �ش ما خصو �كونوا فKه يف مجيع ا

ند�رومهش ويبقاو zاويني، Fٔن عند� البعض مهنم تداروا وما اعطاوش 
  .النتاجئ ا�يل كGس;تحقوا، الزم نعاودو فهيم النظر

  .وشكرا

        ::::الس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسة
  . شكرا

  .هناك تعقKب؟ تفضل الس;يد املس�شار

                                                 
5 Plateformes Industrielles Intégrées 
6 Centres Régionaux d’Investissement 

        ::::املس�شار الس;يد عبد الكرمي بومنراملس�شار الس;يد عبد الكرمي بومنراملس�شار الس;يد عبد الكرمي بومنراملس�شار الس;يد عبد الكرمي بومنر
  .لرئGسشكرا الس;يد ا

هو، الس;يد الوز�ر، رمبا السؤال ٔ�كرب من اجلواب، رمبا، Fٔن حنن 
نت·دث عن س;ياسة حكومة، ا�يل حتدثتو Nليه Nىل املراكز ٔ�و ±س�8ر يف 
الطابع ±قkصادي د�لو، حنن نت·دث عن س;ياسة حكومة Fٔننا هاذ 

قضاء السؤال ام\ني ج�ناه؟ يف ٔ�فق اجلهوية، يف ٔ�فق اجلهوية نت·دث Nىل ال
Nىل ذاك املفهوم د�ل املغرب النافع واملغرب °ري النافع وتوزيع ±س�8ر 

  . العمويم
  فني ïمتيش؟  %35°البا،  %65مزيانية ±س�8ر يه Èيترصف مهنا 

  الس;يد الوز�ر، 
هنا تن·دثو يف ٔ�فق اجلهوية املوسعة، املعيار اFٔول، Fٔن هناك معايري 

�كون املعيار اFٔول هو املعيار د�ل التقس;مي د�ل اجلهات، خص 
±قkصادي و±ج�عي، اع�د هاذ املعيار zاص اUوï øكون عندها، من 
الناحKة الفلسفKة، عندها وا¦د الرب�مج وطين يف ٕاطار zلق التوازن بني 
اجلهات �ش áسدو هذاك العجز التارخيي، هناك جعز �رخيي ا�يل فرز لنا 

  . البالد مغرب �فع و°ري �فع رامكتو
ا�يل خصو يتدار هو ٔ�ن �كون عندمك �ر�مج واحض من الناحKة 
±قkصادية، من الناحKة ±ج�عية، حتدثمت عن اجلانب ا�لوGYس�Kيك، 
الطرق، املواين، ما ïكوáش هاذيك النظرة الضيقة، Fٔن طرحت وا¦د 

\ا اHموNة د�ل اجلهات، وٕاىل الحظت ٔ�هنا نفس اجلهات، راه اح\ا كنا طرح 
هاذ السؤال ؤ�عطينا ٔ�رقام، واFٔرقام مÏال يف ±س�8ر العمويم، اUار 
البيضاء غتاzذ ٔ�كرث من ٔ�زيالل، هاذ التفاوت بني اجلهات هو ا�يل ابغينا 

  . ïكون عند احلكومة ٕاسرتاتيجية حمددة �ش نوصلو لوا¦د اجلهوية تنجح
 .شكرا الس;يد الرئGس

        ::::الس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسة
  . شكرا

 Nىل التعقKب الس;يد الوز�ر؟ هناك رد

        ::::الس;يد وز�ر الصناNة والت£ارة و±س�الس;يد وز�ر الصناNة والت£ارة و±س�الس;يد وز�ر الصناNة والت£ارة و±س�الس;يد وز�ر الصناNة والت£ارة و±س�8888ر و±قkصاد الرر و±قkصاد الرر و±قkصاد الرر و±قkصاد الرمقمقمقمقيييي
  .شكرا الس;يد الرئGس

شكرا Nىل التعقKب، Fٔن هذا يشء iم، املسؤولية ويه �كون هاذ 
اليش معمم، ٕامنا ا�يل ك¯شوف اFٓن من بعد شهر�ن ا�يل شفت يف الوزارة 

ق صناعية ا�يل ما اعطا�ش نتاجئ، ٕاذن ٔ�نه بعض املناطق اكنت فهيا م\اط
  . Èيخص دراسات، شéGا ما

ولكن من بني هاذ املعطيات ك¯شوفو ٔ�نه ٕاىل اكنت اليد العامZ ما 
موجوداش ودر� قطاع صناعي حناولو جنيبوه، ما ميك\لوش خيدم، واكينني 

  . هاذ املشالك يف هاذ املشاريع ا�يل وقعوا
و هاذ املشاريع لكها، كندرسوها، ٕاذن ا�يل كند�رو دا� وهو كن·اول
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اáشوفو ٔ�ش;نو هام املسائل ا�يل اكنوا تدارو فهيا وعطاو نتاجئ ٕاجيابية، ؤ�ش;نو 
هام املسائل ا�يل خصها يتعاود فهيا النظر، اح\ا zدامني كنعاودو النظر يف 

  . امجليع، ومkفق معك ٔ�نه اجلهة iمة وiمة Yدا
يكونوا موجود�ن áش;يطني ا�يل كنلقاو وهو بعض الناس يف اجلهات ت 

وÈيعاونوا الوزارة �ش يفرسوا ٔ�ش;نا هام املعطيات املهمة ا�يل عندمه، 
واNالش هاذ اجلهة خصها �كون فهيا م\طقة صناعية وكذا، واك�ن §ات 
ٔ�خرى، حبال الغرف، اك�ن غرف ا�يل تقدموا وغرف ا�يل �يق خصهم 

  . يتقدموا يش اشوية
ه امجليع �كون يف املس;توى وخندمو اليد يف واح\ا ٕان شاء هللا كنمتناو ٔ�ن

  . اليد، اح\ا موجود�ن، ٕاىل عندمك يش اقرتا¦ات، اح\ا موجود�ن نتصنتو هلم
  .شكرا

    ::::الس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسة
شكرا الس;يد الوز�ر، وáشكر الس;يد الوز�ر Nىل مسامهته يف هذه 

  . اجللسة
. ة الربملانيةالسؤال املوYه ٕاىل الس;يد وز�ر االتصال حول الق\ان¯kقل ٕاىل 

املس�شار�ن من الفريق ±شرتايك، تفضل اليس  اللكمة Fٔ¦د السادة
 .وشاك

        ::::املس�شار الس;يد حفKظ وشاكاملس�شار الس;يد حفKظ وشاكاملس�شار الس;يد حفKظ وشاكاملس�شار الس;يد حفKظ وشاك
  الس;يد الرئGس،
  السادة الوزراء،

اخلطاب الراجئ اليوم حول املؤسسة الربملانية يف وسائل إالNالم ا)تلفة 
اôي نلمسه يف يغلب Nليه طابع اîهتجم والت·امل رمغ التطور امللموس 

�رملاننا Nىل املس;توى ال�رشيعي وNىل مس;توى املراق�ة، وكذN Îىل 
  .مس;توى اUبلوماس;ية الربملانية

فالعمل الربملاين ال ميكن اzزتا7 يف Yلسة اFٔس;ئZ الشفهية، بل ٕانه معل 
مكÏف داzل ا�ل£ان اUامئة، سواء داzل ٔ�و zارج اUورات، وهو ما ميكن 

احلصيZ العامة ملشاريع القوانني والتعديالت اليت ٔ�ن نلمسه من zالل 
  .ٔ�دzلت Nلهيا، وكذا املواضيع الهامة اليت يمت تدارسها داzل ا�ل£ان

ôا، فٕان zلق ق\اة �رملانية س;تلعب دورا Èبريا يف تغيري الصورة اîمنطية 
حول العمل الربملاين، و�لتايل س;تعمل Nىل تصاحل املواطن مع الس;ياسة 

كام ٔ�هنا س;تعرف �ملنتوج ال�رشيعي وتقريبه من ا)تصني بصفة Nامة، 
  .والصحفKني ووسائل إالNالم

هاذ الق\اة الربملانية، الس;يد الوز�ر، �لك رصا¦ة مازال ما اعرف�يش 
اNالش ما ابغا�ش خترج، مادام اح\ا معنا اليس نKÄل بنعبد هللا وز�ر سابق 

 La chaine de( �ز�رة ٕاىل فرáسا ٕاىل 2005لٕالNالم، اكن قام يف 
télévision française( ا�يل يه خمتصة، الربملانية، واكن اس;تق�لو ،

)Jean----Pierre Elkabbach ( ني، وا�يل هوKا�يل هو من ٔ�كرب الصحف

الق\اة، ومت �ٓنذاك اكن اختاذ قرار، وقامت الوزارة  ذمد�ر Nام د�ل ها
الق\اة مليون درمه، ؤ�ن هاذ  15بدراسة ا�يل بي¯ت Nىل ٔ�ن خصها 

الفرáس;ية اكنت Nربت Nىل ±س;تعداد انتاعها �ش تقدم وا¦د اUمع تقين 
  .يف هاذ اHال هذا

مت عقد ندوة حصفKة حبضور الس;يد الوز�ر اFٔول �ٓنذاك اليس  2009يف 
عباس الفايس، وحبضور وز�ر االتصال �ٓنذاك ا�يل هو اليس النارصي، 

الم، ٕاىل °ري ذÎ، ، وحبضور وسائل إالN(HACA7)وحبضور ٔ�عضاء من 
: املقصود( Nادل املعطياليس ورئGيس الربملان، ال اليس املنصوري، ال 

، ا�يل اكنوا رؤساء �ٓنذاك، ومت ±لزتام Nىل ٔ�نه )الس;يد املعطي بنقدور
°ادي يمت zلق هاذ الق\اة الربملانية، Fٔن ما ميك¯ش حنس;نو من الصورة د�ل 

اكáش عندها ق\اة تلفزية ا�يل كتواصل املؤسسة الربملانية بصفة Nامة ٕاىل ما 
مع املواطن وكتبني العمل د�لنا، Fٔن املواطن ما تيعرفش Nىل ٔ�ننا ت¯�قاو 
حىت اجلوج د�ل الصباح والثالثة د�ل الصباح كناقشو يف ا�ل£ان، ها 
الس;يد وز�ر املالية كنبقاو حىت الثالثة د�ل الصباح ابقKنا اFٔس;بوع الفارط، 

  . ل الصباح واح\ا كناقشو مرشوع القانون املايلحىت الثالثة د�
عندو الربملان هو اFٔس;ئZ  ، اFٓن املواطن �ل¯س;بة 7ههاذ اليش لك

الشفهية، وهاذ اليش (يسء ٕاىل املؤسسة �لك رصا¦ة، Fٔن العمل د�ل 
الربملان هو العمل انتاع ا�ل£ان، معل د�ل ٔ�نه التعريف �لقضا� ±ج�عية، 

ما ïكوáش خمتصة °ري يف هذا، �لتايل حىت �لقضا� ±ج�عية ٔ�و هاذ الق\اة 
  .املواضيع ا�يل خصو الربملان وال�رشيع يتطرق لها

هذي لكها ٔ�مور ا�يل �لك رصا¦ة ٔ�ن الق\اة °ادي تلعب وا¦د اUور Èبري 
  . واUور معولني اح\ا Nىل وزارة االتصال �ش حترك هاذ امللف هذا

 .وشكرا

        ::::لسةلسةلسةلسةالس;يد رئGس اجل الس;يد رئGس اجل الس;يد رئGس اجل الس;يد رئGس اجل 
  . شكرا

  .اللكمة لمك الس;يد الوز�ر، تفضلوا

        : : : : الس;يد مصطفالس;يد مصطفالس;يد مصطفالس;يد مصطفىىىى اخللفي، وز�ر االتصال، الناطق الرمسي � اخللفي، وز�ر االتصال، الناطق الرمسي � اخللفي، وز�ر االتصال، الناطق الرمسي � اخللفي، وز�ر االتصال، الناطق الرمسي �مسمسمسمس احلكومة احلكومة احلكومة احلكومة
  .iسم هللا الرمحن الرحمي

  . مkفق مع الس;يد املس�شار
إالشاكلية لGست عند احلكومة، الس;نة املاضية درت لقاء مع الس;يد 

ل د�ل ٕا¦داث الق\اة، رئGس جملس املس�شار�ن، وج�ت مرشوع مkاكم
اUراسة اجنز�ها، فاش حتملت املسؤولية احلكومKة لكفت، وفعال تنجزت 

  .اUراسة، من الناحKة التق\ية، من حKث الربامج، التصور املتاكمل
اح\ا �ل¯س;بة لنا م\اش كنطلقو، م�دٔ� iس;يط، احلكومة °ادي تلزتم 

التحر�ري، عقد� لقاء ٔ�يضا �لشق التقين و°ري مؤقkا، والربملان Èيلزتم �لشق 
مع الس;يد رئGس جملس النواب، ودر� مراسZ، واح\ا عند� اكمل 

                                                 
7 Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle 
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±س;تعداد �ش حنلو إالشاكل التقين د�ل البث وما �رتبط به، ولكن من 
  .حKث املضمون هذي مسؤولية الربملان مب£لس;يه

يف فرáسا، احلكومة ال تتدzل ٕاطالقا، هذي الشهر املايض اكنت عندي 
 16سة معل مع الق\اة الربملانية الفرáس;ية، احشال املزيانية د�لها؟ يف فرáسا Yل 

مليون درمه تقريبا، ولGست فقط ق\اة تغطي الشpٔن  180مليون ٔ�ورو، 
  .الربملاين بل حىت الشpٔن الس;يايس وحىت الشpٔن د�ل املواطن، اHمتع املدين

لت£ارب اUولية، اح\ا �ل¯س;بة ٕالينا يف العمق فاش درس;نا بناءا Nىل ا
قانون االتصال السمعي البرصي احلايل Èيقول Î اك�ن °ري رشاكت معومKة 
ورشاكت zاصة، هاذ الق\اة تت·دث بقانون Nرب الربملان �ش تتكون 
مس;تقZ، يف فرáسا ال ختضع لرقابة اHلس اNFٔىل لالتصال السمعي البرصي، 

Yاي قانون االتصال  هذي ٕاىل كنا �°ني منش;يو ٔ�بعد، ٕان شاء هللا راه
السمعي البرصي و°ادي ند�رو مادة zاصة هباذ القضية، �ش حنلو هاذ 

  .إالشاكل
يف  7يف انتظار القانون، احلكومة يف دفرت التحمالت احلايل در� املادة 

دفرت حتمالت الرشكة الوطنية لٕالذاNة والتلفزة Èينص Nىل ٔ�ن احلكومة تتوفر 
حملوHACA ( ،ø(د�ل إال¦داث يف Nالقة مع اUمع التقين، واFٓن العملية 

  . Fٔنه متت املصادقة Nىل دفرت التحمالت
املشلك ما اكي¯ش، خصنا ٔ�ش;نو؟ احشال يف العمق خصنا د�ل  ،ٕاذن

اشهر، ٕاىل اتفقkو معا�، °دا تبدا ا�لجنة املشرتكة، يف  3اخلدمة، خصنا 
Yاهزة Fٔنه الناس مارس وال يف اUورة د�ل ٔ��ريل تنطلق الق\اة، واFٔمور 

  .د�ل الق\اة الربملانية الفرáس;ية Nربوا Nىل ±س;تعداد ��مع التقين
يف الشهر املق�ل عندي ز�رة �لق\اة ٕان شاء هللا د�ل الربملان، مايش 

Fٔن عندها تصور يه مkقدم، ود�ل  )8C-SPAN(الربملانية، د�ل اFٔمر�كKة 
، يعين تقدمت بوا¦د ق\اة اFٔوىل 20فرáسا راه اس;تطاعت ïكون مضن 

  . الشلك مفاجئ، وفاYا الكÏري�ن
مبعىن إالشاكل مايش Èبري، Èيحتاج لقرار Nىل مس;توى الربملان، اختذوا 

  . القرار، ونبداو العمل يف دورة ٔ��ريل تنطلق الق\اة
 .والسالم Nليمك، ٕ�ذن هللا

        ::::الس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسة
  هناك تعقKب؟

        ::::املس�شار الس;يد حفKظ وشاكاملس�شار الس;يد حفKظ وشاكاملس�شار الس;يد حفKظ وشاكاملس�شار الس;يد حفKظ وشاك
بعد نقدر نذÈرمك Nىل É�ٔمك يف املناقشة د�ل مرشوع ... ٔ�ن اFٓن فعال Nىل

 17القانون املايل السابق، ا�يل اكن قدمkيو املزيانية نتاع وزارة االتصال يف 
، الزتمkيو برصحي العبارة Nىل ٔ�ن الق\اة، مايش °ري الق\اة التلفزية 2012دج\رب 

مkيو Nىل ٔ�ن غتكون خملوقة، الربملانية، حىت الق\اة انتاع اFٔرسة والطفل، الزت 
  .، هذا الزتام د�لمك اكن2013وختلق يف 

                                                 
8 Cable-Satellite Public Affairs Network 

ال�طل اFٓن يف zلق  ذإالجراءات اFٓن نتفقو اFٓن اNالش، اNالش ها
، اليس نKÄل �ن عبد 2005الق\اة؟ القرار الس;يايس موخوذ، مادام اكنت من 

ة الفرáس;ية، �لق\ا 2005هللا مازال كنقولوها املرة الثانية، راه اكن امىش يف 
  .اكنت ندوة، اكنت كذا، القرار اFٓن ابقى °ري خص االتفاق بني الربملانيني

ة لـــ ـــــــالفرáس;ية الربملانية �بع مادام ذÈرتيو الق\اة الفرáس;ية، Fٔن الق\اة
)le Senat: la deuxième Chambre(ن ، اFٔ ،حبال جملس املس�شار�ن

، كنادي الس;يد الرئGس، اليس مادام ما حصلش االتفاق، من هاذ املنرب
الش;يخ بيد هللا، وكنعرف الوطنية د�لو، وكنعرف ٔ�نه الغرية د�لو Nىل هاذ 
الغرفة، ٔ�نه من °دا �ربط االتصال �لس;يد وز�ر االتصال، �ربط االتصال 

مليون د�ل اUرمه، يعين م�لغ  �15لس;يد وز�ر االتصال �ش نوفرو لكو 
ل¯س;بة �لمواطن، Fٔهنا راه اكرثة ٕاال ابقKنا مس;متر�ن هزيل، ولكن القمية د�لو �

�لك رصا¦ة، مايش اح\ا اFٓن كنتلكم ومkجرد من ٔ�ي، ٔ�ننا نعطيو وÉردو 
±عتبار �لمؤسسة الربملانية، �لمؤسسة ال�رشيعية، Fٔن �لك رصا¦ة اFٓن °ري 

  .كتذÈر �رملاين وال �رملان، اك�ن وا¦د الصورة zايبة Nىل هاذ املؤسسة
الزم ٔ�ننا خصنا نربزو العمل د�ل هاذ املؤسسة هذي، وكام ذÈرتيو يعين 

اكينة، مايش °ري التجربة الفرáس;ية وال ٔ�مر�كKة، اكينة حىت التجربة الك\دية، 
التجربة الك\دية ا�يل كمتزج بني التجربتني، وعندها وا¦د التقدم �ٔكرث من 

  ...التجربة اFٔمر�كKة، Fٔن الزم خصنا هذا
املضمون، بطبيعة احلال ما نوصلوش اFٓن �لمضمون،  اFٓن قلتيو خص

�قشو، املضمون مازال، اFٓن �قشو من الناحKة التق\ية ونوفرو املبلغ املايل، 
كام كنقولها ونعاودها، واليس بيد هللا، رئGس اHلس، راه كGسمعين اFٓن، كام 

مل مينه كGسمعوين املواطنني، ٔ�نه من °دا ٕان شاء هللا حبول هللا وقوته وشا
وم\ه، ٔ�نه Éربطو االتصال �ش خنلقو هاذ الق\اة ٕاىل اكن مازال ما حصل 
االتفاق بني الغرفkني، يه هذي إالشاكلية رمبا ا�يل مطرو¦ة، هذي ٔ�� 
كند�رها بني قوسني، ولكن اFٓن نوصلو املضمون وكذا، والطريقة، والوصاية 

عندها ±س;تقالل التام،  ملن �بعة، يف العامل لكو الق\وات الربملانية كتكون
حىت يف املزيانية عندها اس;تقالل، اح\ا ما عند�ش اس;تقالل يف املزيانية، 

  ...الزم
  .شكرا الس;يد الرئGس، وشكرا السادة الوزراء

        ::::الس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسة
  . شكرا

  .تفضل الس;يد الوز�ر

        ::::الس;يد وز�ر االتصال، الناطق الرمسي �الس;يد وز�ر االتصال، الناطق الرمسي �الس;يد وز�ر االتصال، الناطق الرمسي �الس;يد وز�ر االتصال، الناطق الرمسي �مسمسمسمس احلكومة احلكومة احلكومة احلكومة
ية القرار د�ل إال¦داث د�لها ما كريتبطش بنا، فاح\ا ٔ�وال، الق\اة الربملان 

ا�يل Nلينا در� اUراسة، واح\ا ا�يل �در� وطلبنا ا�لقاء، وقلنا ها يه 
اUراسة، �á 0ٓش;تغلو يف اFٔجرٔ�ة د�لها، احشال د�ل التجهزيات خصنا؟ 

  . احشال كذا؟ خص املزيانية
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انية د�ل الق\اة يف راه �ش Éكون معك دقKق، راه ما �رجمتوش املزي 
مليون درمه، راه يف  15املزيانية د�ل الس;نة املق�Z، والقضية راه مايش 

مليون درمه، وراه °ري  50مليون درمه، �ٓه، دا�  50¦دود، التقد�ر اFٔويل 
مربجمة يف املزيانية، ولكن هذي ٔ�� كنعتربها ٔ�ولوية، نقدو áش;تغلو �ش حنلو 

  .إالشاكل
ة، هذيك يف دفرت التحمالت، كنا وضعنا وا¦د الق\اة د�ل اFٔرس 

املقkضيات رايه كتناقش دا� اFٓن يف ٕاطار عقد �ر�مج، وفاش °ادي ي¯هت.ي 
°ادي يوقع إالطالق د�لها يف ٕاطار رشاكة مع الوزارة د�ل اFٔرسة والتضامن 

øوالطفو.  
 ٔ�� Éرجع جلوهر إالشاكل، يف لك دول العامل املصاحلة د�ل املواطن مع

الس;ياسة كمت �لتواصل، ولكن ق�ل ذÎ خصو (شوف ا�Fٔر د�ل العمل 
  .د�لنا Nىل احلياة د�لو اليويم

اح\ا òحكومة، واzا اكع ند�رو ق\اة وáسميوها ق\اة �رملانية، لن تعترب ق\اة 
  . �رملانية، خص يد�رها الربملان، خصمك ان� تد�روها

Uراسة در� اح\ا املضمون د�لها مايش ٕاشاكل، هذيك راه يف ا
املضمون، در� تصور لطبيعة الربامج، ٔ�ش;نو اFٔمور ا�يل غتكون عبارة Nىل 
البث، البعد التارخيي، الربامج احلوارية، واح\ا اFٔكرث من ذÎ احلد اFٔدىن 
الزتم\ا به ا�يل هو البث د�ل Yلسات اFٔس;ئZ الشفوية، التغطيات د�ل 

ملايل، جلنة تقيص احلقائق، اFٔمور ا�يل بعض اجللسات اخلاصة مÏال القانون ا
  واردة يف اUس;تور الزتم\ا هبا، كنÏÄوها ¦اليا، هذا Èيضمن لنا احلد اFٔدىن،

ولكن راه zاص معل، ؤ�� مس;تعد ٕاذا تقرر ±ج�ع °دا، ٔ�� غنجي ليه 
  . °دا

  .والسالم

  :الس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسة
ته يف هذه شكرا الس;يد الوز�ر، وáشكر الس;يد الوز�ر Nىل مسامه 

  . اجللسة
ن¯kقل ٕاىل السؤال اFٓين اFٔول موYه ٕاىل الس;يد وز�ر السكىن وس;ياسات 

اللكمة . املدينة حول وضعية اUور اFٓيZ �لسقوط وال¯س;يج العتيق �ملدن
  .لفريق اFٔصاø واملعارصة، تفضل الس;يد املس�شار

        ::::املس�شار الس;يد ٔ�محد الس;نGيتاملس�شار الس;يد ٔ�محد الس;نGيتاملس�شار الس;يد ٔ�محد الس;نGيتاملس�شار الس;يد ٔ�محد الس;نGيت
  .شكرا الس;يد الرئGس

  .رمحن الرحمي، والصالة والسالم Nىل ٔ�رشف املرسلنيiسم هللا ال
  الس;يد الرئGس،
  السادة الوزراء،

  ٕاخواين املس�شار�ن احملرتمني،
  الس;يد الوز�ر احملرتم،

�شلك اUور اFٓيZ �لسقوط واáFٔس£ة العتيقة يف مجموNة من املدن 

ìماملغربية خطرا حمدقا، بل ق\ابل موقوتة تقض مضجع الساكنة وهتدد ٔ�روا .  
واملالحظ ٔ�نه رمغ ïكرار ¦االت اهنيار املنازل العتيقة يف مجموNة من 
املدن، فٕان الوزارة اكنت دامئا ïهنج س;ياسة الهروب ٕاىل اFٔمام، وتعمتد لغة 

  . اخلطابة والشعارات دون ٔ�ن يتحقق ٔ�ي يشء Nىل ٔ�رض الواقع
اءات من هذا املنطلق، فٕاننا áسائلمك، الس;يد الوز�ر احملرتم، عن إالجر 

والتدابري الوقائية اليت اختذهتا احلكومة ٕالنقاذ ساكنة هذا النوع من املباين، 
وهل تتوفر احلكومة Nىل رؤية واقعية حلل هذه املعضZ إالáسانية 

  و±ج�عية؟ 
حىت كذÎ، الس;يد الوز�ر، نلمتس من س;يادïمك احملرتمة ٔ�ن تعملوا ما يف 

املغاربة، وكذÎ بطبيعة احلال حىت وسعمك حىت حنافظ Nىل ٔ�رواح املواطنني 
حنافظ Nىل مسعة ب�� يف هذا اHال، حىت نصطف وÉهتيpٔ ونلتحق Èساñر 

  . اUول املتقدمة يف هذا اHال
  .وشكرا

        ::::الس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة لمك الس;يد الوز�ر، تفضلوا

        ::::نKÄل بنعبد هللا، وز�ر السكنKÄل بنعبد هللا، وز�ر السكنKÄل بنعبد هللا، وز�ر السكنKÄل بنعبد هللا، وز�ر السكىنىنىنىن وس;ياسة املدينة وس;ياسة املدينة وس;ياسة املدينة وس;ياسة املدينةمحمد محمد محمد محمد الس;يد الس;يد الس;يد الس;يد 
  .لمك الس;يد املس�شار احملرتمشكرا 

  الس;يد الرئGس،
  السادة املس�شار�ن احملرتمني،

ٔ�عتقد ٔ�نه احلكومة فعال تتوفر Nىل تصور، ولGس فقط تصور بل معل 
ملموس، وخص شوية د�ل ±ïزان يف وضع بعض اFٔس;ئFٔ ،Zنه iامجة 

اذا؟ احلكومة يف موضوع من هذا النوع هبذا الشلك، ٔ�عتقد ٔ�نه م�الغ فKه، مل
ملاذا؟ �ش اÉكونو رص¦اء يف ما بي¯\ا Fٔن املشلك معقد، مايش ساهل، 

áس;يج عتيق يف  31ومكKتحملش املزايدة من ق�ل ٔ�ي اكن، ٔ�وال Fٔنه عند� 
  .مدينة قدمية á31س;يج عتيق، مبعىن ٔ�ن  31املغرب، 

5نيا، عند� وا¦د العدد د�ل اFٔحKاء ا�يل نب�ت يف الضوا% د�ل املدن 
بعض اFٔحKان، مÏال فاس، بوا¦د الشلك ا�يل هو فوضوي، °ري قانوين ويف 

  . وiدد حقKقة �ل¯س;بة حلياة وسالمة املواطنني
ؤ�مام هذا احلجم، ميكن يل نقول لمك بpٔنه التقد�رات ا�يل عند�، وس;بق 

املليار د�ل اUرمه حسب  10يل Yاوبت Nىل هاذ السؤال، خص اليوم 
املليار د�ل اUرمه ا�يل نرصفوها دا�، مايش  �10، التوقعات د�لنا د�ل دا

Nىل امkداد الس;نوات، نرصفوها دا� �ش نعاجلو ما هو موجود وما هيدد 
�لسقوط، يعين دا�، ما اكي¯ش يش حكومة عندها هاذ إالماكنية، ما 
اكي¯شاي، ال هذي وال ا�يل ق�ل مهنا وال ا�يل غتجي رمبا من بعد ±نتJا�ت 

�لسكن ±نتJا�ت، ف�التايل اح\ا عند� صندوق د�ل التضامن  ملا جتي
كمتيش حملاربة  %65مليار ونصف يف الس;نة، فKه  2املليار حىت  È2يدzل 
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  . مدن الصفKح، وجزء �ٓخر Èمييش اليوم لس;ياسة املدينة ؤ�مور ٔ�خرى
مع ذÎ، هناك جمهود Èبري تبذ7 اUوø، وظف\ا فKه حلد اFٓن ما �زيد Nىل 

مليون درمه يف �رامج ا�يل كهتم اFٔ°لبية الساحقة د�ل هاذ اáFٔس£ة  860
 :مدينة ا�يل يه موجودة، ولكن كنالقKو صعو�ت ٔ�خرى 31العتيقة، هاذ 

الصعوبة اFٔوىل ا�يل كنالقKوها هو إالطار القانوين، يعين ميل كنجيو 
ا نتدzلو يف وا¦د اUار د�ل من؟ د�ل من هذيك اUار؟ �ش تدzل فهي

  . zاصك تت£اوز هاذ املشلك القانوين
، 2ويف كثري من اFٔحKان ملا كنجيو نتدzلو كنلقاو �س اكريني، ٔ�رسة، 

، يف بعض احلاالت ا�يل هام اكريني يف وسط اUار، ملا °ادي 6، 5، 3،4
جتي تتدzل وتقاد هذيك اUار ٕاىل ما ريب�هياش Nاد Èي¯�ع هذاك املالك، Nاد 

فهذا من . اUار لسالم Nليمك، Fٔن هنا صاوبيت 7تيجي، Nاد تيقول Î ا
  . املشالك الك�رية ا�يل مطرو¦ة

ة، Fٔنه من Y�ٔل التدzل يف هاذ اUور Kمث صعو�ت تق\ية Èبرية حقKق 
  . هذي، خص وا¦د التق\ية zاصة

  .اليش الخر °ادي خنليه �لرد ٕاىل �يق عندي يش ٕاماكنية

        ::::الس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسة
  . شكرا

 ٔFب اKواملعارصة؟ تفضل الس;يد املس�شارهناك تعق øصا.  

        ::::املس�شار الس;يد عبد الرحمي وامعرواملس�شار الس;يد عبد الرحمي وامعرواملس�شار الس;يد عبد الرحمي وامعرواملس�شار الس;يد عبد الرحمي وامعرو
  .شكرا الس;يد الرئGس
  .شكرا الس;يد الوز�ر

يف الواقع اس;متعنا جلوا�مك، الس;يد الوز�ر، ٕ�معان، يف شقه الثاين مkفقني 
واعطيتو ٔ�رقام مشكور�ن وجمهود، ولكن يف اFٔول، الس;يد الوز�ر، قلمت Nىل 

ك¯ش iامجة احلكومة، اح\ا ما كهنامجوش، الس;يد الوز�ر، اح\ا °ري ٔ�نه ما مي 
ك¯سولومك، ٕاىل قلتو لنا، الس;يد الوز�ر، ما اáسولومكشاي هذا µم �ٓخر، 
اح\ا °ري ك¯سولومك Nىل اUور اFٓيZ �لسقوط ا�يل فهيا ٔ�رواح املواطنني، 

لس;يد Nلهيم، تنقولو �لحكومة �ٓش دارت؟ هل هذه، ا �ريبوا°اواUيور 
  الوز�ر، تعتقدوهنا iامجة ٔ�و مزايدة س;ياس;ية؟

  الس;يد الوز�ر، 
كنطلبو م\مك وسعوا معنا اشوية القشابة د�لمك هللا جيازيك خبري، واح\ا 
°ري كهنرضو Nىل املواطنني رNا� صاحب اجلالø، واح\ا كنعرفو كتدور يف 

كذÎ، معناه وا¦د العدد د�ل اFٔقالمي، مشكور�ن، وكنعرفو عندمك هاذ اهلم 
  . ٔ�نه ما تواzدو�ش Nىل ٔ�نه هذه iامجة ٔ�و مزايدة

اح\ا كنطلبو م\مك، الس;يد الوز�ر، يعين °ري هاذ الناس التعجيل 
اUور "وال�رسيع هباذ الوترية، Fٔن هاذو �س ساكنني يف ديور وإالمس د�هلم 

  ". اFٓيZ �لسقوط
لسو وا¦د الوقت �ٕالضافة �ل¯س;يج ا�يل قلتو و�ٕالضافة Fٔن اح\ا كن£

حىت ك¯سمعو رابوا اUيور يف فاس، رابوا يف مراòش، يف اUار البيضاء، يف 
كذا، ما ن¯ساوش، الس;يد الوز�ر، كذÎ راه اك�ن مدن ٔ�خرى صغرية، 
ونعطيك مÏال ٕاقلمي قلعة الرساغنة، ومنيش معك �لمدينة د�ل القلعة ومدينة 

تنقولو هللا جييب الش;تا  س;يدي ر¦ال ا�يل فهيا دور وقت ما Yات الش;تاء،
  .وابغينا الش;تاء جتي، ولكن هللا حيفظ من الوضع الاكريث

لهذا كنطلب من الس;يد الوز�ر اzFٔذ بعني ±عتبار، �ٕالضافة 
لٕالحصائيات ا�يل عندمك، هاذ املدن الصغرية واملدن الصاNدة ا�يل يه حرضية 

  . �ش �zذوها بعني ±عتبار
جلواب، °ري تنطلب من الس;يد الوز�ر ومرة ٔ�خرى ك¯شكرومك Nىل ا

  .هذيك اللكمة راه ما جعباتناش حياول (سحهبا ٕاىل اكن ممكن
  .شكرا

        ::::الس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة لمك الس;يد الوز�ر

        ::::الس;يد وز�ر السكالس;يد وز�ر السكالس;يد وز�ر السكالس;يد وز�ر السكىنىنىنىن وس;ياسة املدينة وس;ياسة املدينة وس;ياسة املدينة وس;ياسة املدينة
Nىل ٔ�ي ¦ال ٔ�� ما عند(ش رغبة، ورامك اعتدمت Nىل ذÎ ملا كن£او�مك 

يقمك احملرتم ٔ�نين ندzل معمك يف Yدل عقمي، ٔ�� فقط شفت �خلصوص يف فر 
، هذا مكkوب، مبعىن "ïهنج احلكومة س;ياسة الهروب ٕاىل اFٔمام: "يف السؤال

ٔ�نه ما كند�رو والو، فY ��ٔ Î4اوبتمك Nىل ٔ�ش;نو دار حلد اFٓن، و°ادي نقول 
  .لمك كذÎ ٔ�ش;نو اFٓن اح\ا بصددو

Fٔمانة العامة احلكومة �ش نضبطو ٔ�وال قانون معلناه راه موضوع يف ا
إالطار القانوين د�ل التدzل د�ل اUوø، وهنا ابغيت Éكون معمك رصحي، 
راه املغرب من الب�ان القالئل ا�يل كتد�ر هاذ اليش ا�يل كتد�رو، مبعىن 
كتدzل وتصلح اUار وتعطي �لناس ا�يل ساكنني، ولو ٔ�هنم °ري Èراية، تعطهيم 

  . ميش;يو (سك\وا يف جمال �ٓخر فلوس و�ساNدمه �ش
Nدد من اUول ما كتعملش هباذ اليش، كتعمل يف ٔ�حسن احلاالت 

م�ارشة مالية وكتقول هلم خرجوا د�روا راسمك، حصل يف Nدد من مساNدة 
اUول، اح\ا عند� تدzل وكنعطيومه شقق ٔ�و كنعطيومه بقع ٔ�رضية يف Nدد 

  . من اFٔمور، وهام Èراية فقط مايش مالكني
نيا، كنقولو بpٔنه خصنا واكø خمتصة �لتدzل، خمتصة ا�يل تعرف لهاذ 5

املهنة، هذي iنة حرفة، Îô حطينا مرشوع كذÎ راه حمطوط عند 
اFٓيZ �لسقوط واáFٔس£ة  مبعاجلةاFٔمانة العام د�ل احلكومة د�ل واكz øاصة 

  . العتيقة
جوج الربامج واFٓن ابغيت نتلكم معمك °ري يف هاذ الس;نة ا�يل دازت 

 ،øه املباين  600ٔ�ساس;ية، وا¦د يف فاس ٔ�مام صاحب اجلالKمليون درمه ف
اFٓيZ �لسقوط وفKه املباين التارخيية، وراه zدام، وامشGت لو خشصيا هذي 

  . ثالثة اFٔسابيع كزنورو
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واك�ن وا¦د الرب�مج �حج اFٓن يف مراòش (سري Nىل قدم وساق، 
  . ن الربامج الناحجةم... الس;يد املس�شار ميكن لو

مليون درمه من بعد ما وقع يف  360اك�ن �ر�مج �ٓخر يف اUار البيضاء، 
مليون درمه ا�يل اعطيناها يف  360اUار البيضاء ق�ل س;نة ونصف، حKث 

  . ٕاطار �ر�مج اس;تع£ايل
ٕاذن، راه نقوم مبا ميكن ٔ�ن نقوم به، لكن يف نفس الوقت نعرتف هذي 

ت بغيت خنمت مبسøٔp ا�يل مايش �ٓيل �لسقوط اليوم، ٕاشاكلية، ويف نفس الوق
راه �ٓيل �لسقوط من دا� Nام ٔ�و Nامني ٔ�و ثالث س;نني، ف�التايل يه ظاهرة 

  .مkحركة
 .شكرا

        ::::الس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسة
  . شكرا الس;يد الوز�ر

السؤال الثاين موضوNه نظام امللكKة املشرتكة، اللكمة اليس Nابد شكKل، 
  .تفضل

        ::::Nابد شكKلNابد شكKلNابد شكKلNابد شكKلاملس�شار الس;يد املس�شار الس;يد املس�شار الس;يد املس�شار الس;يد 
  .شكرا الس;يد الرئGس

  الس;يد الوز�ر،
  السادة املس�شار�ن،

  الس;يد الوز�ر، 
Nدد من املدن تتعرف اFٓن ïزايد Èبري يف العقارات ا)صصة �لسكن 

  . املشرتك، وهذا تريجع �لتغريات ±قkصادية ومعدل اîمنو ا�يل عرفاتو بالد�
ل ٕاNادة النظر يف ظهري ٕاذا اكن لزاما مواÈبة هاذ التطور احلاصل من zال

املنظم �لملكKة املشرتكة �لعقارات، من zالل صدور قانون  1946نومفرب  16
ٕاكطار �رشيعي ينظم هذا اHال، ومن zالل حقوق  Y18.00ديد رمق 

وواج�ات املالكني املرتامكة، لكن مع اFٔسف واقع احلال يؤكد مدى قصور 
اليت خيلقها هذا النوع من هاذ القانون يف إال¦اطة مبختلف إالشاكالت 

السكن، خصوصا ٕاذا Nلمنا غياب ثقافة امللكKة املشرتكة و§ل العديد 
�حلقوق والواج�ات اليت �لكفها هذا القانون، والن�K£ة يه ¦اø الرتدي اليت 

  . �تت مسة تطبع خمتلف العقارات والبنا�ت املعدة �لسكن املشرتك
الوز�ر احملرتم، عن تصور  وتpٔسGسا Nىل ما س;بق، áسائلمك، الس;يد

وزارïمك ملعاجلة خمتلف إالشاكالت اليت يطرìا نظام امللكKة املشرتكة 
  . �لعقارات املب¯Kة

  .وشكرا

        ::::الس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسة
  . شكرا

  . اللكمة لمك الس;يد الوز�ر، تفضلوا

        ::::الس;يد وز�ر السكالس;يد وز�ر السكالس;يد وز�ر السكالس;يد وز�ر السكىنىنىنىن وس;ياسة املدينة وس;ياسة املدينة وس;ياسة املدينة وس;ياسة املدينة
  . شكرا لمك الس;يد املس�شار
يل قلتو Èيطرح ٕاشاكلية Èبرية، حبيث ٔ�نه الظهري فعال هاذ اليش لو ا�

، ومن بعد م\و يف س;نة 1946نونرب  16املؤسس �لملكKة املشرتكة يعود ٕاىل 
ا�يل Èيتعلق بنظام امللكKة  18اصدر قانون ا�يل هو القانون رمق  2002

املشرتكة �لعقارات املب¯Kة، القانون Yاري به العمل ¦اليا، ولكن ال يطبق هنائيا 
  . ه طارح ٕاشاكليات ÈبريةFٔن

ٔ�وال، اكن خصو تصاح�و نصوص تنظميية، ولكن هاذ النصوص التنظميية 
وYد� بpٔنه من zالل القانون هناك تعارض مع الواقع، و�لتايل ما اكي¯ش 

  . اس;ت£ابة
Îô، اFٓن اح\ا هيpٔ� مرشوع قانون Yديد ا�يل هو ب�شاور مع 

العقاريني، احملافظة العقارية، وزارة اFٔطراف املعنية، الفKدرالية �لمنعشني 
العدل، ووضعناه كذÎ يف مسطرة املصادقة، ٔ�ي عند اFٔمانة العامة 

  . �لحكومة
ؤ�رد� م\ذ اFٓن �ش ما áسقطوش يف نفس املشلك ٔ�ننا نصاح�وه 
�لنصوص التنظميية د�لو، جيي يف نفس الوقت، مايش Nاو5ين خنرجوه ويبقى 

نصوص تنظميية، جنيبو النصوص التنظميية يف نفس �عس Nام وال Nامني بال 
  . الوقت

والهدف من هذا القانون ٔ�نه (سد الثغرات ا�يل موجودة يف القانون 
احلايل، ويتفادى الصعو�ت د�ل التطبيق د�لو Nرب بداية حتديد احلقوق 
والواج�ات واFٓليات د�ل التطبيق، ضام� �لصيانة وامجلالية اUامئة د�ل هاذ 

  .لكKة املشرتكة وحتقKقا لرشوط ال�ساÈن والتعا(ش بني املالكني املشرتكنيامل 
من ٔ�مه العنارص ا�يل كرنïكزو Nلهيا اليوم �ش نصححو ±عوYاYات 

  :د�ل املايض يه
ٔ�وال، التنصيص Nىل مسøٔp امللكKة املشرتكة املنجزة Nىل مرا¦ل، وما 

يوا ذاك اليش يف بعض يتطلبه، كتعرفوا البين يف املغرب Èيد�روا وÈيJل 
اFٔحKان خصهم Nاد �مكلوه، فغن·اولو نتدzلو ٔ�نه ميكن ïكون ملكKة مشرتكة 

  .مؤقkة وتويل هنائية ملا ي¯هت.ي البناء òلك، هذا مسøٔp ٔ�وىل
 Îيد ٔ�ول تفويت، هذا كذKبقوة القانون م\ذ تق ٔp5نيا، احتاد املالك ي¯ش

ند� مشالك، Fٔنه من البداية النص القانوين احلايل ما كGسمح بذÎ وكتويل ع 
  .خص ïكون هاذ امللكKة املشرتكة قامئة

5لثا، حرص احلق يف حضور امجلوع العامة فقط يف املالك ا�ôن يؤدون 
ما Nلهيم من واج�ات مادية، كذÎ من Y�ٔل ٔ�ننا نتفاداو اكع ذيك املشالك 

  .د�ل ال�س;يري اUاzيل د�ل هاذ امللكKة املشرتكة
ٔ�دوات التواصل بني وÈيل ±حتاد واملالك بغية متكني هؤالء رابعا، تعز�ز 

من املعرفة التامة �لوضعية املالية لالحتاد ق�ل انعقاد امجلوع العامة، كنعرفو، 
وهاذ اليش كثري وكثري �زاف، و�ملناس;بة هاذ اليش كذÎ مرتبط بقانون 

ا�يل فKه  �ٓخر ا�يل كن·اولو جنيبوه، هو القانون د�ل التعاونيات السك\ية
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مشالك مجة Nىل امkداد الرتاب الوطين، وراه Yايبني مرشوع كذÎ �ش 
  .حناولو áس;تجبو لهاذ الواقع اجلديد ا�يل اح\ا فKه

zامسا، zلق صندوق احkياطي لتغطية املصاريف °ري املتوقعة و°ري 
  .املpٔلوفة

  .واك�ن �يق سادسا وسابعا و5م\ا يف اجلزء الثاين

        ::::الس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسة
  .تفضل اليس شكKل

        ::::املس�شار الس;يد Nابد شكKلاملس�شار الس;يد Nابد شكKلاملس�شار الس;يد Nابد شكKلاملس�شار الس;يد Nابد شكKل
  .شكرا الس;يد الرئGس

  الس;يد الوز�ر، 
فعال غياب القوانني واملراس;مي يه ا�يل حلقت السكن يف امللكKة املشرتكة 
يف هاذ احلاø، ولكن اFٔش;ياء ا�يل جKتو هبا والقانون ا�يل ïهتيؤوه، �يق zاص 

جراءات ت�Gقى يشء �ٓخر، ٔ�ش;ياء ٔ�خرى، مÏال ها اكع اzذيتو هاذ االٕ 
اشكون ا�يل °ادي يلزم هاذ الناس ا�يل هام ساكنني يف عامرة وا¦دة �ش 
جيمتعوا، Fٔنه �ٓش تيوقع؟ ها العامرة هتيpٔت، ها يه توYدت، ها الناس 

، حىت وا¦د ما ت�Gغي (Syndic)سك\وا، حىت يش وا¦د ما ت�Gغي �كون 
  .(شارك فهيا

س;بقومك تيقولوا بpٔنه ٕاىل يش وا¦د ما ابغاش  امعلتو م¯شور ٔ�و الوزراء ا�يل
�ش جيي حيرض تو§و �لعداø، ميل ïمييش �لعداø ما تتعمل حىت يش 

Fٔنه هاذ الثقافة �قا ما ... ¦اYة، تيخصمك تقلبوا Nىل يش ٕاجراء �ش الناس
عند�ش، اكينة موجودة يف بعض املدن، ولكن يف بعض اFٔحKاء ما 

ٕاىل خرس ما ) l’ascenseur(بpٔنه راه ساÈن، موجوداش، هو تيعرف راسو 
يصاوبوش، اUروج ٕاىل هترسوا ما تيعرفهمش، الضو د�ل اUروج ما 
تGشارòش فKه، هذا يشء ا�يل هو خصمك توYدوا ليه، Fٔنه هذا القطاع 
د�لمك، خصمك توYدوا ¦لول ولكن ¦لول ا�يل ïكون يه يف اس;تطاNة 

zاص إالáسان القوانني زينة، ولكن . املغريب �ش يطبقها، �ش ي�ىش معها
  . �كون تkGق�لها وتGمتىش معها، هذا هو اليشء ا�يل اك�ن

مايش °ري ا�يل تقول لو يتJلص، تقول لو °ري حترض ... مÏال Èيجي، °ري
، اîهنار امعيشارك ±ج�ع، يقول Î �ٓ س;يدي �ٓش شاركين معك، يه راك 

Nالش؟ Fٔنه من البداية هاذ اFٔول اîهنار ا�يل جKت áرشك ماعرف�ش معك، ا
  .القوانني ما ت¯�داوش فهيا

و5نيا، الثقافة ا�يل تيخصها ïكون عند هاذ الناس �يق ما وYد�ش لها، 
 .و�يق ما حفز�ش الناس �ش ميش;يو يف هاذ امليدان

  .وشكرا

        ::::الس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسة
  . شكرا الس;يد املس�شار، شكرا

  .اللكمة لمك الس;يد الوز�ر، تفضلوا

        ::::س;يد وز�ر السكس;يد وز�ر السكس;يد وز�ر السكس;يد وز�ر السكىنىنىنىن وس;ياسة املدينة وس;ياسة املدينة وس;ياسة املدينة وس;ياسة املدينةال ال ال ال 
  .شكرا لمك الس;يد املس�شار

فعال، نتفقو Nىل مسøٔp هو ٔ�نه بغض النظر Nىل القوانني وبغض النظر 
Nىل التpٔطري ا�يل ميكن �كون يف هذه املسøٔp د�ل امللكKة املشرتكة، هناك 

ور، ٔ�مور مرتبطة �لثقافة، �لعقليات العامة، اح\ا يف مس;توى معني من التط
العGش املشرتك، رشوط العGش املشرتك عند� فهيا اجهتاد خصنا نقومو 
òشعب، ولكن اح\ا ملزمني بpٔننا نقومو �لواجب، Nىل اFٔقل ٕاىل وضعنا 

  . قوانني ند�روها قابZ ٕاىل ¦د Èبري �لتطبيق
Îô، �ٕالضافة �لرشوط ا�يل ذÈرت، ابغينا نعمتدو كذÎ يف هاذ القانون 

ل املرونة يف بعض اHاالت، �ش حتاول جتلب الناس ٔ�هنم وا¦د الشوية د�
  . حيرضوا، ولكن كذÎ �شديد يف جوانب ٔ�خرى

وابغينا كذÎ نوضعو من مضن الرشوط ا�يل ïلكمت Nلهيا، هو ٔ�نه 
 ،Zة املشرتكة ا�يل كتعرف وضعية خمتKنعمتدو مسطرة د�ل املعاجلة د�ل امللك

من امجلع العام ملا كتبغي متيش �لقضاء، مفثال Nدم اشرتاط احلصول Nىل ٕاذن 
خصك إالذن د�ل امجلع العام، هاذ املسøٔp هذي ملا ïكون 5بتة بpٔن اك�ن 
ٕاzالل واك�ن يش ¦د ما �°Gش يقوم �لواجب د�لو، ميكن Î متيش �لقضاء 

  .iشلك م�ارش، وهذا ما موجودش اFٓن
 Î يقولÈ ال د�ل التقادم، اليومYٓFريا، متديد اz�ٔليك وN يون ا�يلUا

س;ن�ني، دازت س;ن�ني تقادمت، فاح\ا �غيني منددوها، Nىل اFٔقل نضاعفوها 
  . Nىل ٔ�ساس ٔ�هنا توصل Fٔربع س;نوات

ولكن فوق هذا وذاك، �لطبع يتعني ٔ�ن نضع هاذ إالطار القانوين والبايق 
  .هو مرتبط �لثقافة، يتعني ٔ�هنا تÄىن يف اHمتع د�لنا

        ::::الس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسة
 .شكرا الس;يد الوز�ر، وáشكرمك Nىل مسامهتمك

  .رفعت اجللسةرفعت اجللسةرفعت اجللسةرفعت اجللسة


