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  )م 2014ٔ��ريل  29( هـ 1435 ا#ٓخرةجامدى من  29 الثال7ء: التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
  . رئIس اHلسل اخلامساخلليفة ، عبد الرحامن ٔ�شنالس?يد املس�شار : الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
بتداء من الساOة الثانية واVقLقة ا، ومثاين دقائق ثالث ساOات :التوقLتالتوقLتالتوقLتالتوقLت
  .بعد الزوالامخلسني 

   .مbاقشة أ#س?ئ` الشفهية ::::^دول أ#عامل^دول أ#عامل^دول أ#عامل^دول أ#عامل

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

  :شن، رئIس اجللسةشن، رئIس اجللسةشن، رئIس اجللسةشن، رئIس اجللسة�ٔ �ٔ �ٔ �ٔ الس?يد عبد الرحامن الس?يد عبد الرحامن الس?يد عبد الرحامن الس?يد عبد الرحامن املس�شار املس�شار املس�شار املس�شار 
  .lسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Oىل ٔ�رشف املرسلني

  .O�ٔلن عن افnتاح اجللسة
  الس?يد الوز�ر،

  الس?يدة والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
من اVس?تور، ووفقا ملقnضيات النظام  100معال بtٔحاكم الفصل 

اHلس هذه اجللسة ٔ#س?ئ` السادة اVا|يل Hلس املس�شار�ن، خيصص 
  .املس�شار�ن ؤ�جوبة احلكومة Oلهيا

وق�ل ذ�، ٔ�عطي اللكمة �لس?يد أ#مني ٕالطالع اHلس Oىل ما^د من 
  .مراسالت وٕاOال�ت، اللكمة لمك الس?يد أ#مني

        ::::، �ٔمني اHلس، �ٔمني اHلس، �ٔمني اHلس، �ٔمني اHلسمحيد �وسكوسمحيد �وسكوسمحيد �وسكوسمحيد �وسكوساملس�شار الس?يد املس�شار الس?يد املس�شار الس?يد املس�شار الس?يد 
  .شكرا الس?يد الرئIس

س?يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع توصلت الرئاسة مبراس` من ال 
الربملان، خيرب من |اللها اHلس املوقر ٔ�نه نظرا الرتباطه ب�شاط رمسي، فٕان 
الس?يد وز�ر السكىن وس?ياسة املدينة يلمتس �رجمة السؤال الفريد املو^ه 
لوزارته يف �ٓخر اجللسة، ؤ�ن الس?يد وز�ر ال�شغيل والشؤون  ج�عية 

فريد ٔ�يضا املو^ه لوزارته م�ارشة بعد أ#س?ئ` املو¤ة يلمتس تقدمي السؤال ال
  .لقطاع العدل واحلر¥ت

خبصوص أ#س?ئ` الشفهية والكnابية اليت توصل هبا جملس املس�شار�ن 
  :ٔ��ريل 29ٕاىل ªاية يوم الثال7ء 

  سؤ ؛ O :18دد أ#س?ئ` الشفهية -

  ٔ�س?ئ`؛ O :3دد أ#س?ئ` الكnابية -

  .وا¯د جواب: Oدد أ#جوبة الكnابية -
  .شكرا الس?يد الرئIس

        ::::الس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسة
  .شكرا لمك الس?يد أ#مني

من النظام اVا|يل، توصلت الرئاسة  128وطبقا ملقnضيات املادة 
lست ٕا¯اطات �لم±لس Oلام، ٔ�ولها �لفريق احلريك، واللكمة �لس?يد رئIس 

أ#س?تاذ السعداوي حسب .. الفريق احلريك ل³سط ٕا¯اطة اHلس Oلام
  .طةإال¯ا

ونعطي اللكمة �لمتد|ل الثاين يف ٕاطار ٕا¯اطة اHلس Oلام كذ�، 
  .واللكمة �لفريق اVس?توري

وبعدها م�ارشة ٔ�عطي اللكمة يف هذا إالطار دامئا �لفريق الفLدرايل 
ل³سط ٕا¯اطة اHلس Oلام، اللكمة �لس?يد رئIس فريق، تفضل أ#س?تاذ 

  .دعيدOة

        ::::املس�شار الس?يد محمد دعيدOةاملس�شار الس?يد محمد دعيدOةاملس�شار الس?يد محمد دعيدOةاملس�شار الس?يد محمد دعيدOة
  .س?يد الرئIسشكرا ال 

راه ما غند�رش إال¯اطة، ªري ابقى الس?يد الوز�ر، ªري ارجع 
  .لبالصتك

  الس?يد الرئIس، 
�لقضاء واس?تقاللية القضاء،  ااكن س?بق لنا يف أ#س?بوع املنرصم، ا¯رتام

ومادام املوضوع انتاع إال¯اطة اليوم مطروح Oىل القضاء لن ن�bاول اللكمة 
  .يف هذه اجللسة

  .شكرا

Iالس?يد رئIالس?يد رئIالس?يد رئIس اجللسةس اجللسةس اجللسةس اجللسةالس?يد رئ::::        
شكرا �لس?يد رئIس الفريق الفLدرايل، واللكمة �لمتد|ل املوايل يف ٕاطار 
ٕا¯اطة اHلس Oلام دامئا �لفريق  شرتايك، أ#س?تاذ Oلمي رمبا يف اج�ع يف 

  .ندوة الرؤساء حلد ا#ٓن
ن�nقل ٕاىل املتد|ل املوايل دامئا يف ٕاطار إال¯اطة اHلس Oلام، واللكمة 

م�ارشة ٔ�نتقل .. اء فريق أ#صاÅ واملعارصة، أ#س?تاذٔ#¯د السادة ٔ�عض
ٔ#عطي اللكمة يف نفس إالطار، يعين ٕاطار ٕا¯اطة اHلس Oلام، �لفريق 

   س?تقاليل �لو¯دة والتعادلية، هل من مnد|ل يف هذا إالطار؟
ٕاذن، Éشكر السادة املس�شار�ن، ون�nقل م�ارشة ملعاجلة �ر�مج ^دول 

أ#س?ئ` الشفوية، وÉس?هتلها �لسؤال ا#ٓين أ#ول  ٔ�عامل هذه اجللسة، ^لسة
حول احملمكة  بتدائية بtٓسفي، واللكمة ٔ#¯د السادة املس�شار�ن من فريق 
 شرتايك لتقدمي السؤال، والس?يد وز�ر العدل حيرض معنا، راه اك�ن 

تفضلوا أ#س?تاذة لطيفة الزيواين، اللكمة لمك يف ٕاطار طرح . الس?يد الوز�ر
  .السؤال

        ::::املس�شارة الس?يدة لطيفة الزيوايناملس�شارة الس?يدة لطيفة الزيوايناملس�شارة الس?يدة لطيفة الزيوايناملس�شارة الس?يدة لطيفة الزيواين
  .الس?يد الرئIس احملرتم

  ٔ�خوايت، ٕاخواين املس�شار�ن،
سؤال يعين يف جعاÅ ٔ�ن الس?يد الوز�ر حرض لندوة اÎمتر�ن املنظمة من 

من بني أ#مور اليت تطرق ٕاÎهيا ٔ�ن احملمكة Vن احملامني مبدينة �ٓسفي، و 
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  .  بتدائية بtٓسفي ال تعرف الن±اOة
فٕانين ٔ�سائلمك، الس?يد الوز�ر، عن ٔ�س?باب ترصحيمك lشtٔن هذه وOليه، 

احملمكة املوقرة، وما يه التدابري اليت تنوون اختاذها من ٔ�^ل الرفع من 
  مس?توى الن±اOة هباذ احملمكة؟ 

  .وشكرا

        ::::الس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسة
  . شكرا �لس?يدة املس�شارة
  .اللكمة لمك الس?يد الوز�ر

        ::::عدل واحلر¥تعدل واحلر¥تعدل واحلر¥تعدل واحلر¥تالس?يد املصطفى الرمLد، وز�ر الالس?يد املصطفى الرمLد، وز�ر الالس?يد املصطفى الرمLد، وز�ر الالس?يد املصطفى الرمLد، وز�ر ال
ٔ�شكر الس?يدة املس�شارة الشكر اجلزيل Oىل سؤالها، ٔ#قول بtÓٔن 
اVس?تور نص رصا¯ة Oىل ٔ�حقLة املواطنني يف حمامكة OادÅ ؤ�حقLته يف حمك 

  .يصدر دا|ل ٔ�^ل معقول
وٕاذا اكن العدل مbوط �لضمري املسؤول �لقضاة، كام ٔ�كد Oىل ذ� 

مس مسؤوليته مجيعا دا|ل املنظومة ^الÅ املÕ، فٕان أ#^ل املعقول نتقا
  .القضائية، من وزارة وقضاة ومسؤولني قضائيني، وªريمه

�Ý، اجتهت الوزارة لضامن الن±اOة القضائية وحتفزي احملامك Oىل الرفع 
من أ#داء والفعالية ٕاىل ٕاOداد لواحئ لرتتIب احملامك حسب الصادر من 

اجئ يف مقابل املس±ل، �ل�س?بة �لر  2013و 2012أ#حاكم |الل س�يت 
وقد ٔ�فضت هذه املقاربة ٕاىل . وكذ� �ل�س?بة �لمحكوم يف Oالقnه �لراجئ

تصنيف احملامك يف لواحئ خرضاء ؤ�خر¥ت صفراء، ورمادية، وسوداء 
  .وªريها

وبناء Oىل ذ�، يمت متكني احملامك اليت تقع يف ا�لواحئ املتدنية، |اصة مهنا 
ل³رشية والوسائل ا�لو^Iس�LكLة لتحسني ٔ�داهئا، السوداء والب�Lة، �ملوارد ا

  .كام يمت حث احملامك املعنية ببذل جمهود الزم �لرفع من الن±اOة القضائية
خبصوص احملمكة  بتدائية بtٓسفي، فٕان قضاهتا وموظفهيا واكفة 
املتد|لني يف العملية القضائية يبذلون ¤دا مشكورا |الل هذه الس?ن�ني 

، ٕاال ٔ�ن ٔ�داء احملمكة اكن ما �زال يف ¯ا^ة ٕاىل 2013و 2012السابقnني 
  .املزيد من اجلهد والعطاء، كام هو احلال �ل�س?بة �لعديد من احملامك

ويف هذا الصدد، يتعني التوضيح ٔ�ن هذه احملمكة تقع يف الالحئة الصفراء 
خبصوص ما حتمكه �ل�س?بة ملا ìس±ل Vهيا من قضا¥، حLث يقل ذ� عن 

و ما جعل الس?يد رئIس احملمكة مشكورا ٔ�ن يثري ، وهÉ100%س?بة 
املوضوع مع السادة القضاة والسادة املوظفني، وهو ما ٔ�سفر عن حتسني 

، حLث حتققت 2014أ#داء �ل�س?بة �لربع أ#ول من هذه الس?نة، س?نة 
ويه ن�L±ة  ،%100، بعد ٔ�ن اكنت ٔ�قل من %120الن±اOة ب�س?بة 

ن ق�ل احملمكة واكفة مكو�هتا، رئIسا تدفعين ٕاىل التنويه هبذا التفاOل م
وقضاة وكتاب الضبط وªريمه، حLث اكنت الن�L±ة مرضية، وVي وثيقة يف 
هذا الباب توصلت هبا هذا اليوم من الس?يد الرئIس حملمكة  س?تbîاف، 

  . عفوا الس?يد رئIس احملمكة  بتدائية بtٓسفي
  .وشكرا

        ::::الس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسة
  . شكرا �لس?يد الوز�ر

  .مة �لس?يدة املس�شارةاللك

        ::::املس�شارة الس?يدة لطيفة الزيوايناملس�شارة الس?يدة لطيفة الزيوايناملس�شارة الس?يدة لطيفة الزيوايناملس�شارة الس?يدة لطيفة الزيواين
ؤ�� كنت±اوب معمك يف الشطر أ#ول، يعين ملا ïلكممت فLه عن ما ^اء 

  .يف اVس?تور ٕاىل ªري ذ�
ٔ�� ما 7�ٔر ان��ايه هو ٔ�نه ٔ�ثناء نقاش قانون املالية، الكnيب ا�يل تقدممت 

ة بtٓسفي اكنت مرتبة مضن الالحئة به �لسادة املس�شار�ن ٔ�ن احملمكة  بتدائي
اخلرضاء، ٔ�� مtnٔكدة من هذا املعطى، ؤ�نه مل نتوفر Oىل إالحصائيات د¥ل 

، اكن Oىل أ#قل 2013، ٔ#ن احbا كنا كناقشو قانون املالية د¥ل 2013
ïكون عند�، ٔ#ن اكنت كتفصلنا ٔ�سابيع قلي`، وا¯د ثالثة د¥ل أ#سابيع 

عند� هاذ إالحصاء، هذي مالحظة كنو¤ها  ، ما اكÉشO2013ىل هناية 
  .لمك الس?يد الوز�ر

7نيا، يه مرتبة يف الالحئة اخلرضاء، ؤ�كرث من هذا، Éسائلمك، الس?يد 
الوز�ر، ٔ�ش?نو درتو يف هاذ الس?ن�ني ونصف �ل�س?بة �öاõرة القضائية 

  �ل�س?بة #ٓسفي؟
هتا، ماذا ٔ�� عندي مالحظة، اكن Oليمك تد�روا مالحظة Oىل اVاõرة �رم

  عن حممكة  س?تbîاف؟
7نيا، ماذا عن حممكة قضاء أ#رسة ا�يل يه واقفة، الس?يد الوز�ر، 
كتعرفوا اكٔ#طالل؟ اعرفnو وا¯د الس?نوات ويه كت³ىن يف أ#|ري راها 

  .واقفة، واك�ن اكتظاظ فø خيص احملمكة د¥ل أ#رسة
، هو ٔ�ن ٕاضافة عندي وا¯د املالحظة ٔ�خرى، الس?يد الوز�ر احملرتم

النظام املعلومايت ا�يل كتعرفو احملامك، �ٓسفي من احملامك أ#|رية ا�يل توصلت 
  .�لنظام املعلومايت

هذي لكها ٔ�س?ئ`، ربطا مع املسائل ا�يل طرحnو، الس?يد الوز�ر، يه 
اVافع لطرح هذا السؤال، واحbا ابغينا ªري اVاõرة القضائية ïكون Oىل 

سؤوليتمك ان� ïكون حىت يه يف هاذ  جتاه ٔ�حسن ما �رام، وابغينا ٔ�ن م 
�ش ýرفعو من مس?توى أ#داء ٕاذا اكن هناك فعال ٔ�عطاب، يف ¯ني ٔ�ن 
املسائل ا�يل عندي كتقول العكس، و�ش الناس ٔ�و املتقاضني كتعرفو ٔ�ن 
هاذيك احملمكة كتكون فهيا حقوق الناس �ش حىت الناس ïكون أ#مور 

  .رامد¥لها ماش?ية Oىل ٔ�حسن ما �
  .وشكرا الس?يد الوز�ر

        ::::الس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسة
  . شكرا �لس?يدة املس�شارة

  .لمك اللكمة، الس?يد الوز�ر، يف ٕاطار الرد Oىل التعقLب
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        ::::الس?يد وز�ر العدل واحلر¥تالس?يد وز�ر العدل واحلر¥تالس?يد وز�ر العدل واحلر¥تالس?يد وز�ر العدل واحلر¥ت
  الس?يدة املس�شارة احملرتمة،

ح�L ٔ�ج�تك �ٓنفا عن احملمكة  بتدائية بtٓسفي، فلIس ٔ#ن �يم |الل 
رمسي د¥ل اÎمتر�ن اكن مbصبا Oىل احملمكة  بتدائية بtٓسفي، ندوة  فnتاح ال

اÝي حتدثت عنه يف لكميت تÕ هو عن الن±اOة القضائية �ل�س?بة حملامك 
  .اVاõرة الرتابية حملمكة  س?تbîاف بtٓسفي �رمهتا

ومعلوم ٔ�نه هناك ثالث حمامك ابتدائية، فٕاضافة ٕاىل ابتدائية �ٓسفي هناك 
وهناك ابتدائية الصو�رة، مث عند� مراكز قضائية،  ابتدائية اليوسفLة

املالحظ هو ٔ�نه ح�L انضمتا ٕاىل حممكة  س?تbîاف بtٓسفي �ل�س?بة 
�لمحكوم يف Oالقnه �لراجئ جندها يف اخلانة السوداء، لكهنا �ل�س?بة ملا هو 

فٕاهنا يف الالحئة  - وهذا هو اÝي هيمنا  - حمكوم �ل�س?بة ملا هو املس±ل 
ء، ب�I �يق احملامك ومن مضهنا احملمكة  بتدائية بtٓسفي فٕاهنا تو^د يف اخلرضا

، وهذا ال�م اÝي 2013ٔ�و 2012الالحئة الصفراء، سواء �ل�س?بة لس?نة 
ٔ�قو	 لIس �ما ٔ�طلقه جزافا، وٕامنا عند� حصي` الوزارة من حLث 

الرجوع  وميكن 2013، وعند� ا#ٓن 2012املنجزات وأ#داء �ل�س?بة لس?نة 
  .ٕاÎهيام �لتtٔكد من حصة ما قلناه

  .وشكرا

        ::::الس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسة
  . شكرا �لس?يد الوز�ر

مح` ماكحفة اجلرمية هو موضوع السؤال املو^ه من طرف الفريق احلريك 
اللكمة ٔ#¯د السادة ٔ�عضاء الفريق احلريك ل³سط . �لس?يد وز�ر العدل

  .السؤال

        ::::املس�شار الس?يد ٕادرìس مروناملس�شار الس?يد ٕادرìس مروناملس�شار الس?يد ٕادرìس مروناملس�شار الس?يد ٕادرìس مرون
  .الرئIس شكرا الس?يد

  الس?يد الوز�ر،
  السادة الزمالء،

ٔ�طلقت وزارة اVا|لية مشكورة مؤخرا مح` وطنية �لتصدي �لجرمية 
مبختلف ٔ�شاكلها، واليت ٔ�صبحت ت�bاىم lشلك م�ري يف خمتلف املدن وحىت 
القرى، يف اس?هتداف ٔ#رواح وممتلاكت املواطنني، واكن �ٓخر هذا النوع ما 

  ".لال�رشمL"ٔ�صبح يعرف بظاهرة 
وٕاذ ننوه هبذه املبادرة اليت هتدف ٕاىل ضامن ٔ�من وطمtٔنbIة املواطنني 
املغاربة، فٕاننا يف نفس الوقت نتطلع ٕاىل ٔ�ال تظل جمرد مح` ظرفLة ٔ�و 
لية يف ا¯رتام بطبيعة احلال حلقوق املهتمني وتفادي الشطط والعشوائية  م̄ر

  .يف ٕاجراء هذه امحل` Oىل ٔ�رض الواقع
واعتبارا �öور الهام �لنيابة العامة و�يق أ#¤زة ويف هذا الس?ياق، 

القضائية املعنية يف مسار تدبري هذه امحل`، نود، الس?يد الوز�ر احملرتم، 
مساءلتمك عن ٕاسرتاتيجيتمك كقطاع معين لضامن جناح هذه امحل` وحتقLق 

`L³ٔ�هدافها الن.  
  .وشكرا

        ::::الس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسة
  . شكرا لمك الس?يد املس�شار

  .لكمة لمك، الس?يد الوز�ر، يف ٕاطار اجلوابال

        ::::الس?يد وز�ر العدل واحلر¥تالس?يد وز�ر العدل واحلر¥تالس?يد وز�ر العدل واحلر¥تالس?يد وز�ر العدل واحلر¥ت
  .شكرا

  الس?يد املس�شار احملرتم،
ٔ�شري بtٔن حمامك اململكة املغربية جسلت |الل العرشية أ#|رية، من 

مليون قضية زجرية، مبعدل مليون ونصف  15، ما يناهز 2010ٕاىل  2001
أ#ش�اص O�ٔىل Éس?بة، وذ� قضية لك س?نة، شلكت مهنا قضا¥ جرامئ 

 66.656قضية لك س?نة، تلهيا قضا¥ جرامئ أ#موال مبعدل  92.000مبعدل 
  .قضية

 Åوö�ٕان وزارة العدل واحلر¥ت، ويف ٕاطار موا�بهتا �لس?ياسة العمومLة 
الرامLة ٕاىل احلد من ظاهرة تنايم اجلرمية جبميع صورها وOىل رٔ�سها اجلرامئ 

أ#موال، واعية بtٔن معاجلة ظاهرة اجلرمية املاسة lسالمة أ#ش�اص و 
�س?تدعي معاجلة مnعددة اجلوانب، يتد|ل فهيا اجلانب القانوين �لقضايئ، 
�ٕالضافة ٕاىل اس?تحضار ٔ�مهية اجلانب الوقايئ يف احلد من تنايم هذه 
الظاهرة، واجلانب الوقايئ تتحمك فLه مجموOة من  عتبارات وOىل رٔ�سها 

  .ٕالOالمLة وªريهااجلوانب الرتبوية وا
و�لطبع، فٕان مسÅٔt ختصيص العقوبة وتفريدها مبناس?بة البت يف القضا¥ 
اجلنائية من أ#مور املو�وÅ لقضاء احلمك، يبارشها يف ٕاطار سلطته التقد�رية 
املس?تق` وªري املقLدة ٕاال من ¤ة تعليل احلمك ٔ�و القرار، �Ý فٕان ٕاجراء 

ال ٕاذ تبارشه النيابة العامة وفق ما تقnضيه املتابعات وتفعيل تدبري  عتق
الس?ياسة اجلنائية ومnطلبات ماكحفة اجلرمية واحلفاظ Oىل  س?تقرار وأ#من 
العام، فٕان النيابة العامة ال تتواىن عن ٕاعطاء تعلøهتا �لرشطة القضائية من 
ٔ�^ل ٕاجراء أ#حباث الالزمة lشtٔن الشاك¥ت والوشا¥ت اليت تتوصل هبا يف 

وضوع، وتقدمي مرïك�هيا �لعداÅ حملامكهتم طبقا �لقانون، واختاذ إالجراءات امل
  .القانونية يف حقهم �لرصامة واحلزم الالزمني

خبصوص الظاهرة اليت تفضل الس?يد املس�شار ؤ�شار ٕاÎهيا، فٕان هناك 
¤ودا ٔ�مbية محمودة من ٔ�^ل حمارصة هذه الظاهرة اليت طرٔ�ت Oىل جممتعنا، 

حبمك وسائل االتصال  ج�عية املعروفة، واليت �سمى  واليت تعززت
، فٕانه يف مقابل اجلهود أ#مbية، هناك معل من ق�ل النيابة "�ل�رشمLل"

العامة �اكفة حمامك اململكة، واÝي ي�سم �حلزم والرصامة، حLث ٔ�ن لك من 
ìش��ه يف ارïاكبه جلرامئ ماسة �ٔ#ش�اص ٔ�و أ#موال ٕاال ويودع �لسجن، 

  .حترص النيابة العامة �لمطالبة �لعقاب املالمئ 	و 
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        ::::الس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسة
شكرا لمك الس?يد الوز�ر، ؤ�س�سمحمك، الس?يد املس�شار، ق�ل ٔ�ن 
ٔ�عطيمك اللكمة �لتعقLب عن جواب الس?يد الوز�ر، ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�رحب �مسمك 

 (la Boucle du Mouhoun)رئIس ¤ة ) Maxime koné( �لس?يد
، اÝي حيرض معنا )Burkina Faso(جلهات مجلهورية ورئIس مجعية ا

  .ٔ�شغال هذه اجللسة
  .شكرا لمك... وهبذه املناس?بة

  .نواصل ٔ�شغالنا، لمك اللكمة الس?يد املس�شار يف ٕاطار التعقLب

        ::::املس�شار الس?يد ٕادرìس مروناملس�شار الس?يد ٕادرìس مروناملس�شار الس?يد ٕادرìس مروناملس�شار الس?يد ٕادرìس مرون
  الس?يد الرئIس،

الس?يد الوز�ر ابدا اجلواب د¥لو �ٕالحصائيات، وهذا إالحصائيات ا�يل 
مسعناها تتtٔكد هاذ اجلرامئ وتتtٔكد اÎمنو د¥لها، احbا ندعو فقط ٕاىل ٔ�ن �كون 
هناك معل فLه ïاكمل ما بني خمتلف أ#¤زة اليت تعمل Oىل ٔ�ن يعIش 

  .املغاربة يف ٔ�مان واطمئنان
  الس?يد الوز�ر، 

املالحظ، وامجليع تيعرف هاذ اليش، Oىل ٔ�نه خصوصا يف العامل القروي 
 ما اكن�ش كتعرف ظواهر من هاذ الق�يل، واكن فهيا نوع امجلاOات ا�يل يه

د¥ل  طمئنان طبيعي، ا#ٓن والت كتعرف حىت يه مشالك، 
والسلطات احمللية مبختلف ٔ�شاكلها ؤ�نواعها تتقوم �لواجب، لكن رٔ�ينا ٔ�ن 

احbا كنق�طو الناس، و�يل : "هناك نوع من الفnور، وملا ن�ساءل يقال لنا
هللا خيليك هاذ النقطة ". ا غنبقاوش نلعبو القط والفاراملÕ �يطلقهم، م

هذي ابغينا �ش املصاحل د¥لمك مع املصاحل د¥ل خمتلف أ#¤زة أ#خرى 
  .�كون هناك فهيا ïاكمل

  .وشكرا

        ::::الس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسة
  . شكرا �لس?يد املس�شار

  .الس?يد الوز�ر، لمك اللكمة يف ٕاطار الرد عن تعقLب الس?يد املس�شار

        ::::د وز�ر العدل واحلر¥تد وز�ر العدل واحلر¥تد وز�ر العدل واحلر¥تد وز�ر العدل واحلر¥تالس?يالس?يالس?يالس?ي
  الس?يد املس�شار، 

ا#ٓن تالمسون قضية يف ªاية احلساس?ية، ٔ#ن هناك ٕاشاكلية لIس من 
السهل ¯لها، ويه ٕاشاكلية حمارصة اجلرمية ويف نفس الوقت Oدم تضخم 

  .ظاهرة  عتقال  حnياطي
حنن يف بÉ öشكو مرة من تضخم ظاهرة  عتقال  حnياطي، 

ول ذ�، ومعلنا ا#ٓن يف ٕاطار التحضري ملرشوع قانون وإالحصائيات تق
املسطرة املدنية وكذ� مرشوع القانون اجلنايئ ìس?هتدف �لفعل التقليل 
من ظاهرة  عتقال  حnياطي، ٕاال ٔ�ن هذا املنحى اÝي نطالب به 
حقوقLا جيد �7ٓرا ٔ�و ميكن ٔ�ن حيدث �7ٓرا Oىل مس?توى تفيش ٔ�و ïكرìس 

  .اHمتعبعض الظواهر دا|ل 
و�Ý، ٔ�قول لمك السادة املسؤولون القضائيون Oىل مس?توى النيابة هلم 
سلطة املالءمة، ولIس مق�وال ٔ�ن تقول ٔ�ية ¤ة هذا القول بtٔننا نلقي الق�ض 

  .Oىل يعين ٔ�ش�اص معينني والنيابة العامة تقوم ٕ�طالق رسا<م
ية يه تترصف يف ٕاطار قانون ويف ٕاطار ٔ�ن احلر  العامةالنيابة ٕان 

أ#صل ؤ�ن قرينة الرباءة يه أ#صل، و�لتايل ملا ال ïكون هناك وسائل 
ٕاثبات ٔ�و ïكون ٔ�حLا� يف بعض اجلرامئ ضام�ت، فٕاننا مكجمتع يف العادة 

 Åضيات اليت جتعل الشخص املعين يتابع يف ¯اnرساحنطالب بتفعيل املق.  
لIسري، Oىل لك ¯ال نقول لمك �لك وضوح ورصا¯ة، هذا ٔ�مر لIس �

ومس?تعد ٔ�ن ٔ�م�ل ٔ�مام ا�لجنة املعنية ليك ٔ�طرح Oلهيا اكفة املعطيات اليت 
مجعية حقوقLة، واكن ذ� لكه حمل مbاقشة  21س?بق يل ٔ�ن طرحهتا ٔ�مام 

Oامة مع هذه امجلعيات الوازنة يف اHمتع اليت اكنت تطالبنا �لتخفLف من 
و^ه �لسادة يف ¯دة  عتقال  حnياطي، و�ٓمل ٔ�ن �كون هذا نداء م

  ...جملس املس�شار�ن

        ::::الس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسة
  . شكرا لمك الس?يد الوز�ر

ن�nقل ٕاىل السؤال الثالث وهو حول ٔ�س?باب اس?تدOاء قايض احملمكة 
إالدارية �لر�ط املس�شار أ#س?تاذ محمد الهيين من طرف املف�ش العام 

صاÅ اللكمة ٔ#¯د السادة ٔ�عضاء فريق ا#ٔ . لوزارة العدل واحلر¥ت
  .واملعارصة، تفضلوا ٔ�س?تاذ

        ::::املس�شار الس?يد عبد احلكمي ب�شامشاملس�شار الس?يد عبد احلكمي ب�شامشاملس�شار الس?يد عبد احلكمي ب�شامشاملس�شار الس?يد عبد احلكمي ب�شامش
  .شكرا الس?يد الرئIس
  الس?يد الوز�ر احملرتم،

فعال هاذ السؤال �يتعلق بtٔس?باب اس?تدOاء ٔ�¯د قضاة اململكة املغربية، 
وحتديدا قايض احملمكة إالدارية املس�شار أ#س?تاذ محمد الهيين من طرف 

  .العدل واحلر¥ت املف�ش العام لوزارة
مbاس?بة طرح هاذ السؤال، الس?يد الوز�ر احملرتم، تعود ٕاىل ٔ�س?بوOني 
�لضبط، يف هاذ اجللسة �لضبط يوم الثال7ء هذي ٔ�س?بوOني، الس?يد 
الوز�ر و¤مت يل �ما قلمت فLه �حلرف الوا¯د ٔ�قسم �A العظمي ٔ�نه ما 

ندìش الش±اOة عندمكش الش±اOة الس?ياس?ية، كتقصدوا ٔ�نين ٔ�� ما ع 
  .الس?ياس?ية، ٔ#نين مل ٔ�طرح Oليمك وقهتا سؤ  �ٓنيا

صيفطنا لمك سؤال �ٓين،  17/04يومني بعد تÕ اجللسة، وحتديدا يوم 
الس?يد الوز�ر احملرتم، ورجعنا ٔ#رش?يف الوثيقة د¥ل مصلDة أ#س?ئ` 

ٔ��ريل، ٔ�حLل يف  17الشفوية يف جملس املس�شار�ن، ها هو قداممك، يوم 
وم Oىل الوزارة امللكفة �لعالقات مع الربملان، وتوصلت فLه يف نفس نفس الي

  .اليوم
  الس?يد الوز�ر احملرتم،
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ٔ�نمت ٔ�قسممت قسام ªليظا، قلمت ٔ�قسم �A العظمي، ٔ�� ا#ٓن يظهر يل بtٔنه 
ٕاىل ق�لتو مين هاذ النصيDة يظهر بtٔنه رمبا خصمك تصوموا ثالثة ٔ�¥م وال 

  .نصحمك ٕ�طعام س?تني مسكني ٔ�حسن ميكنمسكLنا، و�ٔ  60خصمك تطعموا 
  الس?يد الوز�ر احملرتم،

الغريب يف أ#مر ý�ٔمك طلعتو بالغ، ها هو، من وزارة العدل موقع 
ٔ�¥م بعد توجLه السؤال الكnايب،  �7مسمك، تنفون فLه، وهاذ البالغ اخرج 

تتقولوا فLه مل تتوصل الوزارة بtٔي طلب من ٔ�ي فريق من جملس 
|الل ح سؤال �ٓين 	 Oالقة �ملوضوع من قريب ٔ�و بعيد املس�شار�ن لطر 

هذه و7ئق توحض، الس?يد الوز�ر، بtٔنه ال تنقصنا  .^لسة أ#س?ئ` الشفوية
  . يش اشوية د¥ل الش±اOة لكام اكن ذ� ممكbا طبعا يف ¯دود العالقة

ا#ٓن نعودو �لموضوع، الس?يد الوز�ر، هاذ أ#س?تاذ اجلليل، اس?تدعي 
من ٔ�^ل  س?�ع ٕاليه من طرف الس?يد  2014ٔ��ريل  8�لحضور بتارخي 

املف�ش العام لوزارة العدل واحلر¥ت، الغريب يف أ#مر دون ٔ�ن يتوصل يف 
هاذ  س?تدOاء lس³ب  س?تدOاء وموضوع  س?تدOاء �ش هيJ نفسو، 
احbا السؤال ا�يل ابغينا نطرحوه يف ذاك الوقت فاش طرحbاه يف ٕاطار 

ه اليوم، الس?يد الوز�ر، يف تقد�رمك،  إال¯اطة، وهذاك حق لنا، ونعيد ط̄ر
�لك جترد و�لك موضوعية، واش هاذ  س?تدOاء د¥ل هاذ القايض 
�Ýات، يف هذا الوقت �Ýات، واش ٔ�لIس من شtٔنه ٔ�ن يؤKر قليال ٔ�و 

خصوصا ؤ�ن أ#س?تاذ الهيين اش?هتر  ؟كثريا Oىل اس?تقاللية السلطة القضائية
يوليوز، خصوصا ؤ�ن  20املعطلني د¥ل حمرض ٕ�صدار حمك لفائدة 

 س?تدOاء د¥لو �يمت يف هذا الوقت �Ýات، ٔ#ن هاذ الوقت �Ýات ا�يل 
الت±tٔ فLه الس?يد رئIس احلكومة، وهذا حقه، ٕاىل القضاء إالداري من ٔ�^ل 

ختامر�  ، احbا)HACA1(قرار صدر عن البت يف دعوى طلب ٕالغاء 
  ...اكن هذا  س?تدOاء من شtٔنه ٔ�ن الٔ�س?ئ` ونود ٔ�ن نعرف ما ٕاذا 

  .وشكرا

        ::::الس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسة
  . شكرا، احnفظوا ببعض عنارص السؤال �لتعقLب هللا جيازيك

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

        ::::الس?يد وز�ر العدل واحلر¥تالس?يد وز�ر العدل واحلر¥تالس?يد وز�ر العدل واحلر¥تالس?يد وز�ر العدل واحلر¥ت
يوم،  60ٔ�وال، الس?يد املس�شار احملرتم، �ل�س?بة لكفارة اÎميني ما فهياش 

  . مساكني ومن مل جيد فصيام ثالثة ٔ�¥م 10ا فهيا ٕاطعام ٕامن
7نيا، ٔ�قول لمك و �لرٔ�ي العام، ويعرف هذا السادة املس�شارون، ٔ�ن 
العربة لIست بطرح السؤال، وٕامنا �Vعوة ٕاىل �رجمته، والقانون اVا|يل 
Hلس املس�شار�ن واحض بtٔن �رجمة ٔ�ي سؤال ٕامنا �كون �تفاق بني احلكومة 

ني مكnب جملس املس�شار�ن، وطبعا هذا يف أ#س?ئ` الشفوية ا#ٓنية، وب
  .كد مرة ٔ�خرى ٔ�نين مل ٔ�توصل بtٔي طلب يف هذا الشtٔنؤ و�ٔ 

                                                 
1 Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle 

�سائلون وز�ر  �Lمك ختطئون حýٔtلموضوع، ٔ�قول لمك، ب�ٔ�ما �ل�س?بة 
العدل واحلر¥ت هبذا الشtٔن، ملاذا؟ ٔ#ن وز�ر العدل واحلر¥ت 	 صفnني 

` ، صفة وز�ر وصفة �ئب لرئIس اHلس أ#Oىل �لقضاء، يف هذه امل̄ر
وح�L يتعلق أ#مر مب�الفات ميكن ٔ�ن ت�سب ٕاىل قاٍض من القضاة، فوز�ر 
العدل ال يترصف حبمك مسؤوليته الوزارية، وٕامنا يترصف حبمك مسؤوليته 
` اليت يه تدبري مؤقت ٕاىل ªاية  اVس?تورية اليت تتعلق بتدبري هذه امل̄ر

ر اHلس أ#Oىل �لسلطة دOامئ اس?تقالل السلطة القضائية يف ٕاطإارساء 
  .القضائية

ٔ�ما �ل�س?بة الس?تدOاء أ#س?تاذ املذ�ور، فtٔشري هنا ٕاىل ٔ�ن احلمك 
إالداري الصادر مل يصدره قاض وا¯د وٕامنا ٔ�صدره ثالث قضاة، ؤ�� ال ٔ�فهم 

  .�يف يمت خشصنة هذا املوضوع
هة اليت ٔ�صدرهتا يه مؤسسة مس?تق`، 7نيا، ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�ؤكد لمك بtٔن اجل 

ولها احلق يف ٔ�ن تصدر أ#حاكم ضد احلكومة وفق القانون، و�يفام اكنت 
. قbاعهتا، ؤ�ؤكد لمك ٔ�ن مRات أ#حاكم تصدر ضد اVوÅ من طرف القضاة

ؤ�فLدمك ٔ�ن �ممك ا#ٓن يعين ٔ�ن ٔ�ي قايض �كفي ٔ�ن يصدر حكام ضد 
  . ولو ٔ�ىت ٔ�مرا خمال مبهمته القضائيةاحلكومة حىت ال ميكن مساءلته حىت 

ومرة ٔ�خرى ٔ�فLد بtٔن أ#س?تاذ الهيين س?يDال Oىل اHلس أ#Oىل �لقضاء 
اÝي هو مؤسسة دس?تورية، ال ميكن مساءÎهتا من طرف جملس 
املس�شار�ن، وتتكون من س?تة قضاة مbتخبني وثالث قضاة يقعون Oىل 

حملمكة النقض والو�يل العام ومه السادة الرئIس أ#ول رٔ�س الهرم القضايئ، 
  .هبا، ورئIس الغرفة أ#وىل ومه أ#درى مبا يصلح

        ::::الس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسة
الس?يد الوز�ر � احلق ٔ�ن حتتفظ ببعض عنارص اجلواب د¥� يف 
التعقLب �ش ما �|ذوش الوقت د¥ل السادة املس�شار�ن ا�Ýن ي�nظرون 

  .فريق �لتعقLباللكمة �لس?يد رئIس ال. دورمه يف طرح أ#س?ئ`

        ::::املس�شار الس?يد عبد احلكمي ب�شامشاملس�شار الس?يد عبد احلكمي ب�شامشاملس�شار الس?يد عبد احلكمي ب�شامشاملس�شار الس?يد عبد احلكمي ب�شامش
  الس?يد الوز�ر احملرتم،

برصا¯ة، الس?يد الوز�ر، يف جوا�مك كنلمسو وا¯د التناقض يعين 
صارخ وغريب، ¯ني تقول بtٔننا خنطئ ملا Éسtٔل الس?يد وز�ر العدل Oىل 
ني هذا املوضوع، وٕاذا كنا خمطئني ملاذا طلبمت يف هذيك اجللسة ؤ�قسممت اÎمي

  الغليظ ٔ�ننا نو^ه لمك سؤال كتايب؟
7نيا، هذاك ما توصلتوش �لسؤال، هذاك مشلكتمك بbIمك وبني الوزارة 
امللكفة �لعالقات مع الربملان، ٔ�� الوثيقة ا�يل عندي من اHلس تفLد بtٔنه 

  .توصلت الوزارة امللكفة �لعالقات مع الربملان هباذ السؤال 17يوم 
وع ،الس?يد الوز�ر، القصة �خnصار شديد فهيا 7نيا، ýرجعو �لموض

يشء غريب ªري Oادي، هاذ أ#س?تاذ اس?تدعي Oىل |لفLة وا¯د املقاÅ هو 
، "ٔ�سدا وال منرا"، بعنوان ال ýريد "Facebook"تIسمهيا |اطرة، اكتهبا يف 
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وقد نلم�س 	 بعض العذر ٔ#نه ب³ساطة شديدة هاذ ا�لغة د¥ل احليوا�ت 
هذه . يف القاموس الس?يايس واخلطاب إالOاليم يف ب�ö تعرفون من دش?هنا

املقاÅ تيوحض فهيا هاذ أ#س?تاذ هاذ القايض احملرتم الرشوط واملواصفات 
يوما  15واملقومات اليت جيب ٔ�ن تتوفر يف مد�ر الشؤون إالدارية، كتهبا 

ق�ل تعيني الس?يد املد�ر احملرتم يف مbصبه، واس?تدعي �لتحقLق معه، ولكن 
� وبني ٔ�يدينا و7ئق تقول بtٔن املش?تيك تنازل ؤ��رم الصلح القضايئ قر�ٔ 

حبضور أ#س?تاذة ٔ�حفوظ رئIسة امجلعية املغربية �لقضاة، أ#س?تاذ ¥سني 
خميل رئIس �دي القضاة، أ#س?تاذ عبد هللا الكرZ عضو بنادي القضاة، 

  .ؤ�جنز حمرض قضايئ وO�ٔلن �لرٔ�ي العام وطوي املوضوع
  احملرتم،  الس?يد الوز�ر

ٔ�رجومك ال �س?هتلكوا طاقnمك فø ال نفع فLه، حنن ن�nظر مbمك جتيبوا 
إالفراج عن القوانني التنظميية املكرسة الس?تقاللية السلطة القضائية، ن�nظر 
كنتذ�رو ملا كنمت يف املعارضة، كنمت تقميون اVنيا وال تقعدوهنا لكام تعلق أ#مر 

  . �س?تدOاء لقايض
مbاس?بة، �ش نقراو الرتمح د¥لنا Oىل الرا¯ل الس?يد ٔ�ريدمك، وهذه 

وز�ر العدل السابق أ#س?تاذ النارصي ملا قال يف ترصحي موثق ٔ�كد فLه ٔ�نه 
جيب توقLف ٕا¯اÅ ٔ�ي ملف تtٔدييب خيص القضاة ٕاىل ¯ني تtٔسIس اHلس 
أ#Oىل �لسلطة القضائية، وذ� لضامن Oدم تد|ل السلطة التنفLذية يف 

ته، وكذ� حىت ال يمت تضييع فرصة الطعن يف قرارات اHلس ٔ�عام	 وقرارا
اليت ٔ�^<ا اVس?تور اجلديد، هاته يه الروح اليت جيب ٔ�ن Éش?تغل هبا، 

  ...جيب ٔ�ن ي�سع صدر�، هذا Oرب Oىل رٔ�ي

        ::::الس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسة
الس?يد الرئIس، الس?يد املس�شار شكرا، ٔ�هنيت حقك يف ال�م، 

  . شكرا الس?يد الرئIس
  .ل الس?يد الوز�رتفض

        ::::الس?يد وز�ر العدل واحلر¥تالس?يد وز�ر العدل واحلر¥تالس?يد وز�ر العدل واحلر¥تالس?يد وز�ر العدل واحلر¥ت
خبصوص الصلح املدعى، الس?يد املس�شار، جتدر إالشارة ٕاىل ٔ�ن وز�ر 
العدل واحلر¥ت، �ئب رئIس اHلس أ#Oىل �لقضاء، مل يتوصل بtٔي وثيقة 
مكnوبة توثق ذ�، هذا من ¤ة، من ¤ة 7نية فٕان ما ميكن ٔ�ن يعترب قذفا 

يف حق ذلمك املسؤول اكن Oىل ^دار  من ق�ل هذا القايض
"Facebook" واكن ي��غي ٕاذا اكن هناك مثة صلح ٔ�ن يمت  عتذار عام ،

  .صدر بنفس الطريقة اليت مت ٕاصدار ال�م املشني حبقها
7لثا، ٔ�ؤكد لمك بtٔنه ح�L يتعلق أ#مر بترصف قاض، و�كون هذا 

كن ٔ�ن �كون حمل يعين الترصف خمال �ٔ#|القLات املهنية، فٕان أ#مر ال مي
توافق وصلح بني الطرفني املعنيني ٔ#ن اÝي مت بIهنام لIس دا|ل حLطان 

ي�ساءلون، مغلقة وبيوت موصدة وٕامنا ٔ�مام العموم، و�لتايل فٕان الناس 
والقضاة ي�ساءلون، هل من حق قاض ٔ�ن يتDدث يف حق زمL` خباطرة 

ها بtٔهنا لغة مشbIة، ولس?مت ٔ�نمت، ٔ�و ªريها بتلمك ا�لغة اليت ال ميكن ٕاال ٔ�ن نصف 
س?يدي، وال ٔ�� من س?يقول يف اÎهناية ٕان ما صدر يد|ل يف ٕاطار املباح، 

ٕامنا اHلس أ#Oىل �لقضاء،  وٕاطار اجلاõز، ٔ�و هو يف ٕاطار احملرم واملمنوع،
�عتباره السلطة اليت تتوىل البت يف اaالفات امل�سوبة ٕاىل القضاة يف هاذ 

Ýهو ا ،`  .ي يعىن مبا نقولامل̄ر
ٔ�ما ما تفضلمت به من ٔ�نه ي��غي تعليق العمل ٕاىل ªاية تtٔسIس اHلس 
أ#Oىل �لسلطة القضائية، فtٔ� ٔ�قول لمك ٔ�يضا ٔ�وقفوا هذه الغرفة حىت جيي 
املعطيات اVس?تورية اليت ¯ددها القانون، ٕاذا اكن هذا يصح يف حق 

  .الغرفة س?يحق يف حق ذاك

        ::::الس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسة
ا لمك الس?يد الوز�ر، ارجومك، ق�ل ٔ�ن ن�nقل، الس?يد الوز�ر شكر 

الس?يد دعيدOة هللا ... ٔ�رجوك، الس?يد الوز�ر ٔ�رجوك، ق�ل ٔ�ن ن�nقل ٕاىل
  . خيليك، اليس دعيدOة، وا اليس دعيدOة، اليس دعيدOة

ق�ل ٔ�ن ن�nقل ٕاىل السؤال املو^ه ٕاىل الس?يد وز�ر ال�شغيل، ٔ�ريد ٔ�ن 
عيدOة ما اعطي�ش � اللكمة، الس?يد وا اليس د.. ýرحب �مسمك

  . املس�شار، هللا جيازيك
ق�ل ٔ�ن ... ق�ل ٔ�ن ٔ�نتقل ٕاىل السؤال املو^ه ٕاىل الس?يد وز�ر ال�شغيل

ن�nقل ٕاىل أ#س?ئ` املو¤ة ٕاىل الس?يد وز�ر ال�شغيل، ٔ�ريد �مسمك ٔ�ن 
�لقbيطرة ا�Ýن يتابعون  "مؤسسة الغزالن اÝهبية"ٔ�رحب بربامع تالمLذ 

  .ا ٔ�شغال هذه ا�لجنة، ýمتىن لمك التوفLق يف معلمك اVرايس، ومرح�ا �مكمعن
وم�ارشة، ٔ�عطي اللكمة �لفريق  شرتايك ل³سط السؤال املو^ه ٕاىل 
الس?يد وز�ر ال�شغيل حول مجعية أ#عامل  ج�عية ملوظفي قطاع 

اكن ذ� بطلب من ... ال�شغيل، أ#س?تاذة زبيدة مبا ٔ�نه طرٔ� تغيري Oىل
س?يد وز�ر ال�شغيل لتقدمي سؤالمك، ٔ�عتقد، ٔ�رجو من الس?يد الوز�ر ٔ�ن ال 

  .يصرب معنا دقائق حىت حيرض، ٔ#نه مل خيرب بتقدمي سؤالمك
ون�nقل م�ارشة ٕاىل السؤال املو^ه ٕاىل الس?يد وز�ر التعمري وٕاOداد 
الرتاب الوطين حول حتسني ٔ�وضاع شغي` الواكالت احلرضية �ملغرب، 

سادة ٔ�عضاء فريق التجمع الوطين لdٔحرار، تفضلوا الس?يد واللكمة ٔ#¯د ال 
  .املس�شار

        ::::املس�شار الس?يد محمد البكورياملس�شار الس?يد محمد البكورياملس�شار الس?يد محمد البكورياملس�شار الس?يد محمد البكوري
  .شكرا الس?يد الرئIس

  السادة الوزراء،
  ٕاخواين املس�شار�ن،

ٔ�صبحت ٔ�وضاع الواكÅ احلرضية يف املغرب يف ظل وجود نظام ٔ�سايس 
مرت Oليه ٔ�كرث  ،�1993رجع ٕاىل العهد البائد، مفحتو¥ته ïرجع ٕاىل س?نة 

س?نة، ؤ�حضى ال يناسب التطورات الس?ياس?ية و ج�عية  21من 
و قnصادية اليت يعرفها املغرب، خصوصا بعد اVس?تور اجلديد، حLث 
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ي�Lح وlشلك واحض �لمسؤول الترصف وlشلك مطلق يف ٔ�مور املؤسسة، 
  . ويتحمك يف رقاب املس?ت�دمني

ولني �لواكالت احلرضية خلري اليت حيدgا بعض املسؤ ولعل الت±اوزات 
دليل من |الل تغلب طابع الزبونية واحملسوبية واحلزبية والنقابية الضيقة، 
حLث يبقى ٔ�مه معيار لتويل املناصب دا|ل الواكÅ احلرضية بصفة م�ارشة 

  .املعقلن �لكفاءاتبني الرئIس واملرؤوس، بدل  س?تغالل 
  الس?يد الوز�ر، 

 الت احلرضية ٔ�صبحت مرتعا �لفساد إالداري يفما تبني لنا ٔ�ن الواك بعد
الوقت الراهن، فٕانه ٔ�صبح من الواجب ٔ�ن جتهتدوا يك تلعب هذه 
 املؤسسات العمومLة دورا رائدا يف التخطيط والتدبري احلرضي ملدننا وقرا�

Oىل ٔ�ساس التوزيع العادل واحملمك ملضامني تصاممي اÎهتيئة، واÝي ال ميكن 
  . د Oىل الكفاءات ال³رشية والزنهيةحتقLقه دون  ع�

ٕاذن، الس?يد الوز�ر، مىت سIمت ٕاخراج نظام ٔ�سايس Oادل ومbصف 
  لشغي` الواكالت احلرضية؟

  .وشكرا

        ::::الس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسة
  . شكرا �لس?يد املس�شار

  .اللكمة لمك الس?يد الوز�ر �لجواب عن السؤال

        ::::ينينينينالرتاب الوطالرتاب الوطالرتاب الوطالرتاب الوط    ، وز�ر التعمري وٕاOداد، وز�ر التعمري وٕاOداد، وز�ر التعمري وٕاOداد، وز�ر التعمري وٕاOدادحمند العنرصحمند العنرصحمند العنرصحمند العنرصيد يد يد يد الس? الس? الس? الس? 
  . شكرا الس?يد الرئIس

  .شكرا الس?يد املس�شار احملرتم
  الس?يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

ٔ�تفق Oىل جزء من سؤالمك، وهو ٔ�ن هاذ الواكالت تلعب دورا iام 
لIس يف التخطيط حفسب، بل كذ� يف هتييء اHال و^لب  س�jر 

  .ومساOدة امجلاOات الرتابية لهاذ الشغل
عندما تتDدثون عن نظام ٔ�سايس راجع �لعهد البائد، ٕاىل اكن ال ٔ�تفق 

القانون أ#سايس  �1958ئد �ٓش غنقولو يف الوظيفة العمومLة ا�يل  93
د¥لها، والقانون أ#سايس من ش?ميه ٔ�نه ال يتغري كثريا، ميكن ٔ�ن يعدل، 
وهذا ما حنن ا#ٓن بصدده، وحنن فعال يف �شاور مع الفرقاء  ج�عيني 

وزارة املالية والواكالت احلرضية، حنسن هذا النظام أ#سايس ٔ#ن مnفق ومع 
ال وÉساء يعملون ويعملون جبد   .ٔ�ن هناك كفاءات، ٔ�ن هناك ̂ر

 ٔtيتحمك يف رقاب الناس، هذا خط Åٔ�ن تقولوا ٔ�ن املد�ر د¥ل الواك
كذ�، ٔ#ن ا#ٓن يعين حتمل املسؤوليات يف ٕاطار ا�لجنة وطلب �لعروض 

  . ول به يف إالدارة العمومLة، ولIس هنا حتمككام هو معم
ميكن يل منيش بعيد معمك، قول ليمك بtٔن هاذ القضية د¥ل طلب 
العروض ود¥ل الرتش?يDات ٔ�� خشصيا لو اكن أ#مر راجع يل ما مnفقشاي 
Oليه، ٔ#ن بعض املسؤوليات يه من اخnصاصات اخnيار العاملني ا�Ýن 

ن املسؤولية د¥لو يف �ٓخر املطاف يه ميكن ٔ�ن ìش?تغل معها املسؤول، #ٔ 
ويف  ةاليت حتاسب، ولكن هذا هو النظام، ومعمول به يف الواكالت احلرضي

  .إالدارات العمومLة
¯اولنا حىت ق�ل خروج هاذ القانون أ#سايس ا�يل ٕان شاء هللا 
س?يخرج عام قريب، ¯اولنا ٔ�ننا نعطيو بعض التحفزيات لهاذ املوظفني، مهنا 

ليت تقررت مجليع املس?ت�دمني واملوظفني يف املؤسسات العمومLة الز¥دات ا
، كذ� مDbة املردودية يف ¯دود شهر�ن د¥ل أ#جر س?نو¥، %10د¥ل 

كذ� مDbة تتعلق �لنتاجئ د¥ل اس?ت�الص د¥ل املوارد اÝاتية يف ¯دود 
كذ� شهر من أ#جرة، وهذا ٔ�عتقد ٔ�ن ثالثة ٔ�شهر �در املؤسسات 

�يل عندها هاذ اليشالعمومLة ا .  
فø يتعلق  1993ولكن ٔ�� مnفق بtٔن هناك ثغرات ٔ�خرى من 

�لرتقLات، فø يتعلق بتوحLد الهيلكة، فø يتعلق بتعممي النظام د¥ل التقاOد 
التمكييل، وهذا ما Éش?تغل Oليه ٕان شاء هللا، وسريى النور يف أ#سابيع 

  .والشهور املق�`
  .وشكرا لمك

        ::::جللسةجللسةجللسةجللسةالس?يد رئIس االس?يد رئIس االس?يد رئIس االس?يد رئIس ا
  . شكرا لمك الس?يد الوز�ر

اللكمة �لس?يد املس�شار يف ٕاطار الرد عن تعقLب الس?يد الوز�ر، 
  .تفضلوا

        ::::املس�شار الس?يد محمد البكورياملس�شار الس?يد محمد البكورياملس�شار الس?يد محمد البكورياملس�شار الس?يد محمد البكوري
شكرا الس?يد الوز�ر Oىل جوا�مك، ولكن الواكالت احلرضية، الس?يد 
الوز�ر، تتوفر Oىل نظام ٔ�سايس مؤقت، يعود كام قلت ٕاىل بداية 

القرن املايض، و�ون ٔ�ن أ#دوار املتعاظمة اليت تلعهبا هذه ال�سعينات من 
املؤسسات، والرها�ت اليت تعقد Oلهيا يف تtٔهيل اHال الوطين، ويف تنفLذ 
س?ياسة املدينة، وكذا طبيعة املسؤوليات القانونية امللقاة Oىل Oاتق ٔ�طر 
 ومس?ت�دمهيا، ال ت�bاسب مع جحم  ه�م اÝي توليه اVوÅ ٔ#طرها

ومس?ت�دمهيا، فٕاىل ¯دود الساOة مل يمت تعدي` رمغ الوعود اليت تلقLناها، 
يف الس?نة املاضية، ٔ#ن هذا  اليس بنعبد هللاو�ٓخرها اكن وOد الوز�ر 

السؤال يطرح �لمرة الثانية، حLث مرت س?نوات جعاف مل حيصد ٕاال 
الرساب و¯اÅ إالح�اط اليت ختمي Oىل أ#طر واملس?ت�دمني، واملغادرة 
الكرهية اليت يل±tٔ ٕاÎهيا العديد من ٔ�طرها Vليل Oىل ذ�، بلغت ٔ�كرث من 

  . ٕاطار ٕاىل ¯دود هذه الساOة 200
  :فالنظام املعمول به يعرف العديد من  خnالالت مبس?تويني

ٔ�وال، املادي، حLث نظام التعويضات ال ي�bاسب مع طبيعة العمل 
  وجحم املسؤوليات امللقاة Oىل Oاتقهم؛

داري، حLث النظام كذ� يعطي صالحLات واسعة ملد�ر وا#ٓخر إ 
املؤسسة، ورصد�، الس?يد الوز�ر، العديد من الت±اوزات و¯االت 
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اس?تعامل الشطط إالداري �مس القانون من طرف املد�ر�ن، �ٕالضافة ٕاىل 
القضا¥ املرتبطة بنظام التقاOد الهزيل ونظام الرتفLه، ؤ�نمت، مشكورا، وافقمت 

  .ذ�
يف التجمع الوطين لdٔحرار، نطلب ٕ�خراج القانون أ#سايس فbحن، 

�لواكالت احلرضية يف ٔ�قرب وقت ممكن .  
  .وشكرا

        ::::الس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسة
  . شكرا لمك الس?يد املس�شار

  .لمك التعقLب، الس?يد الوز�ر، تفضلوا

        ::::الس?يد وز�ر التعمري وٕاOداد الرتاب الوطينالس?يد وز�ر التعمري وٕاOداد الرتاب الوطينالس?يد وز�ر التعمري وٕاOداد الرتاب الوطينالس?يد وز�ر التعمري وٕاOداد الرتاب الوطين
  .شكر الس?يد الرئIس

  .احملرتمشكرا الس?يد املس�شار 
القانون أ#سايس، ٔ�� قلت لمك ٔ�ش?نو غيتدار فLه، ا#ٓن غهندرو فعال 

وراه .. Oىل الواكالت احلرضية، ؤ�عتقد ٔ�ن ^لسة م�ل هذه ال ïكفي، جيب
احbا تنحرضو يف وا¯د اليوم درايس Oىل الوضعية الشام`، ٔ�و ما Éسميه 

�ل�س?بة  �متوقع الواكالت احلرضية، ٔ#ن الواكالت احلرضية ال �ش?تغل
�لمصلDة املركزية، ما كت�دمشاي �لر�ط، فهoي مساOدة لرؤساء امجلاOات، 

  .وهذا هو اVور احلقLقي د¥لها
ا#ٓن، يف ٕاطار اجلهوية املوسعة والقانون اجلديد �لجامOات، فbحن 
مbك�ون Oىل هاذ امللف لنعطي اخnصاصات ومتوقع ^ديد، وميكن يل نقول 

جملس ٕاداري  20ارية، ا#ٓن درت تقريبا وا¯د لمك ٔ�ن يف ٕاطار اHالس إالد
واكÅ، وميكن يل نقول لمك ٔ�ن فعال العمل اÝي تقوم به هذه  28من 

املؤسسات يف ٕاطار الضغوط اليت تعرفوهنا، ٔ#ن هذا طبيعي، املصاحل يف 
هذا امليدان كثرية وترتامك، مفا ýمتنالكشاي ïكون مد�ر د¥ل الواكÅ احلرضية 

ا، ٔ#ن حصيح ٔ�ن هناك ٕا�راهات، ولكن يف نفس الوقت يف هاذ الظرف هذ
هناك وا¯د امحلاس ووا¯د اجلدية عند أ#طر ا�يل ك�ش?تغل اهنا¥ يف هاذ 

  .الواكالت ا�يل يقل نظريها
يبقى ٔ�ن اك�ن مشلك د¥ل بعض التخصصات ا�يل ما ميكbلهاشاي تبقى 

أ#جور، ٔ#ن  يف الواكÅ احلرضية ولو خيرج القانون أ#سايس، ولو ýزيدو يف
ما ميك�شاي �يف ما اكن احلال نقارنو أ#جور د¥ل القطاع العام مع أ#جور 
د¥ل اخلواص، وïهنرض Oىل املهندسني املعامريني، وïهنرض Oىل بعض 
التخصصات يف مLدان املاء، يف البRIة، iندسني، وهذا ما جيعل ٔ�ننا نت±ه 

، هاذوك املهندسني ا�يل ٕاىل  س?تعانة مباكتب |ارجLة، ٔ#ن هذا هو احلل
�يخرجوا راه تIش?تغلوا معنا يف ٕاطار �ٓخر، ٔ�ما �ش نقولو بtٔن �ªسويو هلم 

  .الوضعية مع القطاع اخلاص كتعرفوا بtٔن هذا ªري ممكن
  .وشكرا

  

        ::::الس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسة
  . شكرا لمك، الس?يد الوز�ر، Oىل مسامهتمك معنا يف هذه اجللسة

ٕاىل الس?يد وز�ر ال�شغيل والشؤون  ون�nقل ٕاىل السؤال الفريد املو^ه
.  ج�عية وهو حول مجعية أ#عامل  ج�عية ملوظفي قطاع ال�شغيل

  .اللكمة �لس?يد رئIس الفريق  شرتايك، تفضلوا أ#س?تاذ Oلمي

        ::::املس�شار الس?يد محمد Oلمياملس�شار الس?يد محمد Oلمياملس�شار الس?يد محمد Oلمياملس�شار الس?يد محمد Oلمي
  .شكرا الس?يد الرئIس

  السادة الوزراء،
  الس?يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

  يد الوز�ر،الس? 
، ومجعية أ#عامل  ج�عية ملوظفي قطاع 1980مbذ تtٔسIسها س?نة 

ال�شغيل �س?تفLد س?نو¥ من مDbة مالية طبقا �لقوانني اجلاري هبا العمل، 
، 2013لكن هذه القاOدة طالها اس?تbpاء تعسفي وخطري ªري مس?بوق س?نة 

موظفي قطاع عن حبيث هذا  س?تbpاء متزي مبنع مDbة أ#عامل  ج�عية 
ال�شغيل، وحرماهنم �لتايل من مجيع اخلدمات  ج�عية اليت توفرها هلم 

  . مجعيهتم من |الل املوارد املالية اليت ت�Lحها هلم هاته املنDة الس?نوية
فعىل هذا الطارئ، Éسائلمك، الس?يد الوز�ر، عن ٔ�س?باب وظروف هذا 

خلدمات  ج�عية ٔ#ول املنع اÝي ïرتب عنه حرمان املعنيني �ملنDة من ا
  . مرة يف ^رخي هاته الوزارة

  .وشكرا

        ::::الس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسة
  . شكرا �لس?يد رئIس الفريق

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

        ::::عبد السالم االصديقي، وز�ر ال�شغيل والشؤون  ج�عيةعبد السالم االصديقي، وز�ر ال�شغيل والشؤون  ج�عيةعبد السالم االصديقي، وز�ر ال�شغيل والشؤون  ج�عيةعبد السالم االصديقي، وز�ر ال�شغيل والشؤون  ج�عية    الس?يدالس?يدالس?يدالس?يد
  .شكرا الس?يد الرئIس

  .شكرا الس?يد املس�شار احملرتم
دري مىت وضعمت سؤالمك يف ٔ�ي حلظة �Ýات، ولكن ليكن يف ال �ٔ 

Oلممك ٔ�ن املوضوع مت معاجلته بصفة هنائية بعدما اس?تق�لت رئIس امجلعية 
وحصل االتفاق وأ#مور سويت عن طيب |اطر ولكيش خباطرو، احbا 

و�هيمنا كذ� أ#عامل  ج�عية يف الوزارة، واحbا ... ك�ش?تغلو �ش
رص Oىل ٔ�ن ال يمت التوقف د¥ل هاذ العمل فال ¯ا^ة، حريصني ٔ�شد احل

فلتطمئنوا ولتطمنئ نفسك الس?يد املس�شار احملرتم ؤ�شكرك Oىل ªريتك 
Oىل أ#عامل  ج�عية، ويه ªرية نتقامسها مجيعا، ويعين ما عندìش يش 
¯ا^ة ما نقول، ما ند|لوش يف املايض، سويت أ#مور مع رئIس امجلعية، 

ا^ة جيي عندي، �ش إالÉسان بال ما ýكرثو يف ال�م، ٔ�� ٕاذا اكنت يش ¯
�لك نية وبصدق ا|ذيت املبادرة، اس?تق�لته، تناقشت معهم، واتفقbا Oىل 

  .احلل، واحلل راه احbا ملزتمني به مجيعا
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        ::::الس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسة
  . شكرا �لس?يد الوز�ر

  .لمك اللكمة يف ٕاطار التعقLب الس?يد رئIس الفريق، تفضل

        ::::ر الس?يد محمد Oلمير الس?يد محمد Oلمير الس?يد محمد Oلمير الس?يد محمد Oلمياملس�شااملس�شااملس�شااملس�شا
  الس?يد الرئIس،

احbا، الس?يد الوز�ر احملرتم، فø يتعلق ب�ساؤلمك حول ^رخي السؤال، 
 20فtٔعتقد ٔ�ن السؤال الشفوي اÝي و¤ه الفريق  شرتايك مؤرخ يف 

، يعين بعيد اýهتاء اVورة د¥ل ٔ�كتو�ر، فاA خيليك ما 2014ينا�ر 
  . عت ٕاليمك ٕ�معانتقاطعنIش، الس?يد الوز�ر، ٔ�ن اس?مت

احbا، الس?يد الوز�ر احملرتم، تفعيال ملبدٔ� اVس?توري اÝي ينص Oىل 
ربط املسؤولية �حملاس?بة، حنن �سلطة �رشيعية ïراقب العمل احلكويم، 
ن�ساءل ومن |الل الرٔ�ي العام الوطين عن أ#س?باب اليت دفعت وزارة 

اليت  2013نDة د¥ل ال�شغيل ٕاىل حرمان مجعية أ#عامل  ج�عية من امل 
اعتادت ٔ�ن تتوصل هبا خلدمة الشؤون  ج�عية �لموظفني د¥لها مbذ 

  .، هذا هو السؤال اÝي ٔ�ردمت ٔ�و فضلمت Oدم اجلواب عنه1980
ٔ�ما �وýمك اس?تق�لمت رئIسا مجلعية ^ديدة ٔ�و مجعية 7نية ٔ�و 7لثة، فهذا 

حbا ابغينا Éسولومك شtٔن لIس هو مربط الفرس يف سؤال الفريق  شرتايك، ا
وتنوروا الرٔ�ي العام الوطين اOالش هاذ امجلعية د¥ل أ#عامل  ج�عية ما 

، ٔ�� ما 2014، ٔ�|ذا �العتبار احbا يف 2013ا|ذا�ش املنDة د¥ل 
  .كهنرضش Oىل املس?تق�ل
س?باب، املوظفني والرٔ�ي العام الوطين والربملان، ا#ٔ احbا ابغينا نقولو 

احلكومة، ابغينا انعرفو اOالش حرمnو هاذ امجلعية من  وحنن �سلطة ýراقب
  املنDة د¥لها؟ 

ٕاذا اكن يش خطtٔ ارïك�ه ٔ�¯د املوظفني ي��غي ٔ�ن يعاقب، ٕاذا اكنت هاذ 
امجلعية د¥ل أ#عامل  ج�عية احلسا�ت د¥لها ي��غي ٔ�ن ختضع �لتدقLق 

عية اكت³ت واÎمتحيص و فDnاص فtٔهال ومرح�ا، ٔ�|ذا �العتبار ٔ�ن امجل 
الوزارة، وكتطلب يه تفnحصوها، فٕاذا اكنت هاذ امجلعية طلبت 
 فDnاص، ما ابغيتوش تد�روا لها افDnاص، ما ابغيتوش تد�روا لها 
التدقLق، يعين تعمل طبقا �لقانون اجلاري به العمل، ابغينا تقولوا لنا �لواحض 

  ؟2013اOالش حترمت من املنDة الس?نوية د¥ل 
اس?تق�لمت الرئIس دا�، واش تعطيو� وOد بtٔن املنDة د¥ل  ٔ�ما �وýمك قد

  . حىت يه ªادي تعطيوها لو ٔ�و ما غتعطيوهاش لو 2013
  .وشكرا

        ::::الس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسة
شكرا لمك الس?يد املس�شار، وٕان اكن لمك تعقLب عن تعقLب الس?يد 

  . شكرا �لس?يد الوز�ر اÝي عفا� من التعقLب ..املس�شار
ئ` املو¤ة، ويه العمود الفقري يف هذه اجللسة، ويه ون�nقل ٕاىل أ#س? 

مو¤ة ٕاىل الس?يد وز�ر الفال¯ة، وأ#س?تاذ �رقLة نطلب مbه ٔ�ن يرصح 
أ#س?تاذ �رقLة، . �لس?يد وز�ر الفال¯ة لين��ه ٕاىل أ#س?ئ` اليت س?تلقى Oليه

  ؟ما اك�ن مشلك... ٔ�رجوك
لس?يد وز�ر ويه كثرية ٕاىل ا -كام قلت-ن�nقل ٕاىل أ#س?ئ` املو¤ة 

الفال¯ة والصيد البحري، ؤ�ولها هو حول املومس الفالt، ومبا ٔ�ن ª�ٔلب 
هذه أ#س?ئ` جتمعها و¯دة املوضوع، فtٔعتقد ٔ�هنا س?تلقى دفعة وا¯دة لنتلقى 

  .عهنا ٔ�جوبة مو¯دة من طرف الس?يد الوز�ر
واللكمة ٔ#ول مnد|ل ٔ�و ٔ#ول طارح سؤال، هو من فريق التجمع 

  .أ#س?تاذ احلاج عبو، تفضل. ل حصي` املومس الفالtالوطين لdٔحرار حو 

        ::::املس�شار الس?يد محمد عبواملس�شار الس?يد محمد عبواملس�شار الس?يد محمد عبواملس�شار الس?يد محمد عبو
  الس?يد الرئIس،

  الس?يد الوز�ر احملرتم،
  ٕاخواين املس�شار�ن،
  ٔ�خوايت املس�شارات،

ٔ�وال، الس?يد الرئIس، ٔ�� كنتقدم �لشكر د¥يل جزيل الشكر �لس?يد 
ناظرة الفالحLة مبكbاس، وز�ر الفال¯ة والصيد البحري Oىل ما قام به يف امل 

واكن الس?يد الوز�ر برصا¯ة زاد يف املسا¯ة، وزاد . وحضور اVول الوازنة
يف أ#¥مات املعدودة، واحbا الس?يد الوز�ر الفال¯ة والصيد البحري ما 
العامل القروي ما Oاìش ٕاال �لفضل د¥ل هللا ود¥لو، احbا ك�شكرو من هاذ 

O ىل ما �يقوم به مع الفال¯ةاملنرب، وكنتقدم �لشكر د¥يل.  
ٔ�� بدوري، الس?يد الوز�ر، احbا شاركنا يف املعرض اVويل، وشاركنا 
�رؤساء الغرف الفالحLة مجموOني، و�ٔ#عضاء د¥لنا وأ#عيان والفال¯ة، 
انني، ومقنا �لواجب د¥لنا، وحىت انت مقت �لواجب د¥�،  وكنا ف̄ر

املد�ر�ن اجلهويني وال املد�ر�ن الس?يد الوز�ر، واملسؤولني د¥�، ال 
املركزيني، ما قرصوش معنا، واحbا ٔ�وال ك�شكروك، الس?يد الوز�ر، Oىل ما 

  . مقت به
و�ميكن يل نتد|ل يف وا¯د الثالثة د¥ل النقط، ورمبا ما ªزيربنIش 

نتد|ل يف احلوامض، احلوامض ،الس?يد الوز�ر، أ#مور د¥لها . الوقت
مض لكهم امشاو، كذ� نبداها �لعنب، العنب ªامضة، الفال¯ة د¥ل احلوا

مسحوا فLه، كذ� التفاح، التفاح مسحوا فLه يف الفر�كو، �ميش?يو خيلصوا 
الفر�كو �يقول لو احشال؟ �يقول لو كذا كذا، كIسمح لو فLه ومييش يف 

  . ¯الو
  .مسحوا فLه وامشاو... دا� مول الفر�كو �يقول

ومومس الزيتون، ورمبا ماªادي  ٕاىل امسحت يل، كذ� املومس الزراعي
امbني هذاك، ªادي ýزيد ... �كفLنIش الوقت، ªادي خنيل وا¯د الشوية

  .يش اشوية يف التعقLب
الزيتون، ٔ�� دامئا الهاجس د¥يل هو الزيتون، والس?يد الوز�ر راه 
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  .Oارف
الزيتون، الس?يد الوز�ر، الفضيDة د¥لو فضيDة مايش ªري الفالح �ع، 

Îمثن د¥لو وا�يل خصو يL³ع به، ولكن دا� املنت±ني، املنت±ني الفالح �ع �

املنت±ني، رامه ما . رامه يف ¯رية، رامه Oامر�ن، ما ا^ربيش ا�يل يفكهم
  .ا^ربيش ا�يل يفكهم

ودا� ا�يل كنطلب من الس?يد وز�ر الفال¯ة والصيد البحري �ش 
اذ الزيت يطلقها حياول �يفاش ينقذ هاذ املنت±ني، Oىل أ#قل، Oىل أ#قل ه

بعدا، املواطن ¥لكها رخLصة، نقصوا وا¯د العدد  )la TVA2(تد|ل بال 
  )...la TVA(، ìشوف مع احلكومة، )la TVA(�بري، ما ختلصوش 

        ::::الس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسة
  .شكرا � اليس احلاج، |يل اشوية �لتعقLب هللا جيازيك خبري، شكرا

، وهو حول توقعات املومس ن�nقل ٕاىل السؤال الثاين، من الفريق احلريك
  .الفالt احلايل، الفريق احلريك، أ#س?تاذ اليس سعيد، تفضل

        ::::املس�شار الس?يد سعيد التدالوياملس�شار الس?يد سعيد التدالوياملس�شار الس?يد سعيد التدالوياملس�شار الس?يد سعيد التدالوي
  .شكرا الس?يد الرئIس

ٔ�وال، ق�ل ما ند|ل يف السؤال، البد نفnح وا¯د القوس، الفال¯ة 
�يعIشوا بفضل هللا وس?يد� هللا ينرصو، ما اكي�ش يش ¯د �ٓخر، �ش 

اس?نا، ونعرفو ٔ�ش?نو كنقولو بعض النو�ت، ٔ#ن هذي راها ^لسة نصلحو ر 
  .دس?تورية، و�س±ل يف اجلريدة الرمسية، اكينة حمارض

متزيت هذه الس?نة ب�ساقطات ªري مbتظمة وlشلك مnبا�ن يف خمتلف 
¤ات اململكة، أ#مر اÝي K�ٔر lشلك واحض Oىل الفال¯ني والكسابة 

  .�ملناطق اجلافة وش?به اجلافة
ذ�، O�ٔلنمت، الس?يد الوز�ر، |الل املناظرة أ#|رية مبكbاس ٔ�ن ومع 

توقعات املومس الفالt احلايل س?تكون من بني ٔ�مه املوامس الفالحLة احلالية 
Oىل الرمغ من هطول ٔ�مطار مبس?توى ٔ�قل من العادي، ٕاذ يقدر ٔ�ن يصل 

  .مليون قbطار من احلبوب 67نتاج ٕاىل االٕ 
ر، ما هو تقLميمك ٕالشاكلية الرفع من وOليه، Éسائلمك، الس?يد الوز�

  إالنتاج الزراعي يف ظرفLة املناخ املنقلب �ملغرب؟ 
  .شكرا الس?يد الرئIس

        ::::الس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسة
  . شكرا �لس?يد املس�شار

7لث مnد|ل يف هذا املوضوع هو من فريق التDالف  شرتايك، وهو 
تفضلوا . املرتتبة عهنا حول احلصي` املتوقعة دامئا �لمومس الفالt والتدابري

 .الس?يد املس�شار
  

                                                 
2 Taxe sur la Valeur Ajoutée 

        ::::املس�شار الس?يد حسان الغزوياملس�شار الس?يد حسان الغزوياملس�شار الس?يد حسان الغزوياملس�شار الس?يد حسان الغزوي
  الس?يد الرئIس احملرتم،
  الس?يد الوز�ر احملرتم،

  ٕاخواين املس�شار�ن احملرتمني،
 tلمومس الفال�لقد O�ٔلنمت، الس?يد الوز�ر، ق�ل ٔ�¥م ٔ�ن احلصي` املؤقnة 

حصي` مnوسطة مليون قbطار من احلبوب، ويه  70اجلاري مل تت±اوز 
  .مقارنة مع الس?نوات الفالحLة اجليدة

وقد سامهت يف هذه احلصي` عوامل مbاخLة، لكن كذ� Oدم 
اس?ت�الص اVروس من عوامل ٔ�خرى لها Oالقة بتدبري القطاع م�ل 
اس?مترار تtٔثري أ#مراض الطفLلية Oىل احملصول الزراعي كام ¯دث يف ¤ة 

ه أ#مراض، وK�ٔر فهيا سلبا رمغ الغرب، حLث ٔ�صي³ت زراOة احلبوب هبذ
  .ٔ�ن العوامل املناخLة مل ïكن سRIة هبذه املنطقة

وقد س?بق لنا يف فريق التDالف  شرتايك ٔ�ن ýهبنا يف ذ� يف 
الس?نوات السابقة، دعو� ٕاىل معاجلة البذور ومراق�ة ظهور هذه الطفLليات 

  .اليت Oادت يف هذا املومس، وK�ٔرت سلبا Oىل املنتوج
، الس?يد الوز�ر، عن تقLمي وزارïمك لهذه احلصي` ؤ�س?باهبا، وما Éسائلمك

يه التدابري اليت س?تقومون هبا الس?تدراك النقص؟ و�يف تنوون موا¤ة 
  العوامل ªري املناخLة املؤKرة يف احملصول الفالt يف املومس املق�ل؟

  .وشكرا الس?يد الرئIس

        ::::الس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسة
  . شكرا �لس?يد املس�شار

د|ل املوايل دامئا لطرح موضوع املومس الفالt احلايل هو من واملت
اللكمة ٔ#¯د السادة ٔ�عضاء الفريق ل³سط السؤال، . فريق أ#صاÅ واملعارصة

  .تفضلوا ٔ�س?تاذ

        ::::املس�شار الس?يد احلبIب بنطالباملس�شار الس?يد احلبIب بنطالباملس�شار الس?يد احلبIب بنطالباملس�شار الس?يد احلبIب بنطالب
  .شكرا الس?يد الرئIس

  الس?يد الوز�ر،
  لنيlسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Oىل |ري املرس

القطاع الفالt �ل�س?بة �لمغرب قطاع ٕاسرتاتيجي، قطاع تIسامه بــ 
من  %50من الناجت اVا|يل اخلام، قطاع ا�يل تIشغل ٔ�كرث من  19%

من ساكنة العامل القروي، قطاع مدر  %80القوى العام` ببالد�، يعين 
اقnصادية -�ö|ل، مدر �لشغل، تيلعب دور �بري يف التواز�ت املكرو

ضافة �öور  قnصادي و ج�عي، قطاع ا�يل تيلعب دور �بري يف �الٕ 
 30^لب العم` الصعبة، وتIسامه كذ� يف توفري أ#من الغذايئ ٔ#زيد من 

مليون د¥ل الساكنة بtٔمثنة ^د مbاس?بة مقارنة مع دول اجلوار، و|ري دليل 
ملكbاس التنويه اÝي حظي به املغرب |الل افnتاح ٔ�شغال املعرض اVويل 
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  . FAO3من |الل مbظمة 
بفضل خمطط املغرب أ#خرض، القطاع الفالt عرف وا¯د القفزة 

رمبا ªادي نت±اوزوه يف  2020نوعية، حبيث ٔ�نه السقف احملدد ٕاىل ¯دود 
الس?نوات القلي` القريبة بفضل اHهودات املبذوÅ يف ٕاطار هاذ إالسرتاتيجية 

املهنيني بقوة يف ٕاطار �شاريك مع  ا�يل س�هتا احلكومة، واخنرطوا فهيا
  .احلكومة

يعين املهنيني والبالد د¥لنا اليوم تقدر تطمنئ Oىل مقدمة إالنتاج، 
ولكن، الس?يد الوز�ر، س?يادة مbطق السوق، واش?تداد املنافسة اVولية، 
وانقالب أ#سواق اVولية، اVوÅ واملهنة اليوم مطالبان �لقLام مبجهودات 

ٕالنتاج ومعاجلة ٕاشاكلية ال�سويق، سواء فø يتعلق، ٔ�وال، من ٔ�^ل ïمثني ا
�لسوق اVا|يل، وهنا نقرتح، الس?يد الوز�ر، واش ما ¯اÉش الوقت لتغيري 
القوانني املنظمة لdٔسواق اVا|لية، خصوصا ٕاىل Oلمنا بtٔنه املغاربة اليوم 
تIرشيو املنتو^ات الفالحLة بثالث مرات ؤ�ربع مرات اÎمثن �ش يL³ع 

  .الفالح، هذا �ل�س?بة �لسوق اVا|لية
السوق اخلارZ، واش ما ¯اÉش الوقت كذ� �ش خنلقو وا¯د 

ÅوVشاريك ما بني املنتج واملصدر وا�ٔ#ن  ؟الكLان فLه املنتج يف ٕاطار 
املنتج هو احللقة الصغرية يف هاذ السلس`، Oلام ٔ�نه ïمثني إالنتاج اليوم من 

طاع الفالt، وªادي تؤمن  س�jرات يف النقط ا�يل ªادي �سامه �لق
القطاع الفالt، وªادي ما حتدش من اندفاع املهنيني يف  س�jر يف 

tالقطاع الفال .  
  .وشكرا الس?يد الوز�ر

        ::::الس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسة
  . شكرا �لس?يد املس�شار

دامئا يف نفس موضوع املومس الفالt احلايل، اللكمة ٔ#¯د السادة 
  ...اVس?توري، تفضلوا اليسٔ�عضاء الفريق 

        ::::املس�شار الس?يد ٕادرìس الرااملس�شار الس?يد ٕادرìس الرااملس�شار الس?يد ٕادرìس الرااملس�شار الس?يد ٕادرìس الرايضيضيضيض
  .شكرا الس?يد الرئIس

  الس?يد الوز�ر،
  ٕاخواين أ#عزاء،
  الس?يد الوز�ر،

كفاءïمك وحرصمك الك�ري اÝي لIس 	 م�يل يف ^رخي  ^د¥ٔ�عرف 
الفالح املغريب، لdٔسف الك�ري القطاع الفالt لIست مسؤولية وز�ر 

مسؤولية س?ياسة احلكومة، وهذا ما يفرس ما  الفال¯ة حفسب، بل هو
الحظناه من ïراجعات يعرفها القطاع مع حكومة ا�ن كريان، ٔ�وال بدا ا�ن 
كريان برضيبة ªري مدروسة فرضها Oىل الفالح، ويه س?ترض �لفالح 
الصغري ق�ل الك�ري، ؤ�متىن ٔ�ن ٔ��ون خمطئ، ٔ�متىن ٔ�ن تقnدي حكومة ا�ن 

                                                 
3 Food and Agriculture Organization 

اليت حتمي مbتو¤ا والفال¯ة د¥لها ولو اقnىض كريان �حلكومات أ#وروبية 
  .أ#مر خبرق االتفاقLات اVولية

7نيا، حكومة ا�ن كريان قلصت من الفلوس د¥ل املزيانية د¥ل وزارة 
  .الفال¯ة، وهذا دليل Oىل Oدم عنا�هتا �لفال¯ة والفالح

7لثا، الس?نة املاضية، احبال هاذ العام هذا، اكنت الصابة، حLدتو 
مليار، هاذ العام و|ا اك�ن الصابة مايش مشلك  90اVرامه،  10فال¯ة �ل

  هذا؟
كذ�، ا#ٓن، سابقة يف ^رخي اململكة، حكومة ا�ن كريان نعاود 7ين 
نعاود نtٔكد ما معر اكن املاء تnIقطع Oىل الفالح بوا¯د الطريقة ا�يل اكنت 

لو اعطيين غريبة هاذ العام هذا ت�شوفوها، ٔ�ش?نو داروا �لناس؟ تيقول 
  .ضامنة وال اÉسد Oليك الروبIين الكوفرعندي يف الش?يك يبقى 

ٔ�طلب مbك مراجعة الطريقة اخلاصة كذ� �Vمع اaصص لقصب 
�ٓالف درمه،  6السكر، احbا دافعنا ودافعتو معنا، الس?يد الوز�ر، وخرجت 

  .ما تnIوصلوش الناس هباذ الفلوس، ٔ�عباد هللا
اء الفالح من املديونية د¥ل السقا، سادسا، س?بق ؤ�ن اقرتحbا ٕاعف

هكnارات، ٔ�عباد  4اOالش كنقول هاذ اليش؟ ؤ#نه الناس اك�ن ا�يل عندو 
مليون د¥ل �ٓش؟ د¥ل اVيون، مايش احرام، الناس  24هللا، وراه عندو 

ا�يل عندمه م�ال ديون القرض الفالt، اعفLتو يش وما اعفLتوش يش، 
س?ية يف القانون؟ وسواس?ية حىت يف واش احbا مايش سوا ؟مايش حرام

  .إالعفاءات، عندمه جفاف، عندمه جرحية، عندمه القحط
  الس?يد الوز�ر، 

ýريد مbمك مراجعة هاذ املوقف كام فعلت احلكومة يف املوضوع، احلجز 
احلسا�ت البنكLة، اعفLو عباد هللا من الناس ا�يل تIسالومه اVيون  Oىل

اية، واحلكومات السابقة اعطاتو الضو، د¥ل املا، الفالح راه خصو العن
اعطتاو املا، �ٓش اعطاتو هذا؟ اعطاتو ªري الز¥دة يف املازوط، راه وليداتو 
ïميش?يو �لبوط، عندو ب�nو ما تتقراش، عندو وVو ما تيقراش، هو دا�ر 

البوط �ش الناس ا�يل يف املدينة مز¥ن، ¥لكوا البطاطا، ¥لكوا ا�لفت، 
لكوا اخلزب، بوا¯د اÎمثن ا�يل هو lس?يط، وميل تتجي هاذ ¥لكوا مطIشة، ¥

املسائل لكها تيد�رها الفالح، اليوم البطاطا lشDال ٔ�عباد هللا؟ درمه 
  ...ونصف

        ::::الس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسة
شكرا الس?يد رئIس الفريق، اليس ٕادرìس شكرا، عندك التعقLب ومكل 

  . ما اك�ن مشلك.. ٕاىل ابغييت ومكل فLه ٕاىل ابغييت
يد الوز�ر، لمك اللكمة �لرد عن ال�ساؤالت املطرو¯ة يف هذه الس? 

دقLقة، وٕاىل ابغيتو جتيو �لمنصة �ش �سهل  15أ#س?ئ` امخلس يف ¯دود 
Oليمك املtٔمورية د¥ل التبليغ ٔ�حسن، �ٓجLو �لمنصة ٔ�حسن، عندمك وقت 

  .طويل
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        ::::الس?يد عز�ز ٔ�خbوش، وز�ر الفال¯ة والصيد البحريالس?يد عز�ز ٔ�خbوش، وز�ر الفال¯ة والصيد البحريالس?يد عز�ز ٔ�خbوش، وز�ر الفال¯ة والصيد البحريالس?يد عز�ز ٔ�خbوش، وز�ر الفال¯ة والصيد البحري
  ،الس?يد الرئIس احملرتم

  الس?يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
ابغيت فقط نذ�ر �ٕالجراءات ا�يل ا|ذيناها يف هاذ املومس �ش يدوز 

  : وا¯د املومس فالt يعين يف ظروف جLدة وOادية
ف�ال�س?بة لسالسل إالنتاج النبايت ابدينا جبوج املليون د¥ل القbطار من 

|الل املومس املايض، ٔ�لف طن  600البذور املعمتدة مقابل مليون و
القمح  170درمه �لقbطار من القمح الصلب و 180والتقدمي د¥ل اVمع بلغ 

�لشعري 160الطري و.  
ٔ�لف هكnار، مهنا  54مواص` ٕاجناز �ر�مج إالكثار Oىل مسا¯ة كتناهز 

  من املناطق السقوية؛  41%
ٔ�لف طن من أ#مسدة، وكذ�  ï200زويد السوق حبوايل مليون و

مع املكnب الرشيف  "سامد"االتفاقLة د¥ل الرشاكة م�ادرة تفعيل 
�لفوسفاط؛   

  مواص` د¥ل ٕاOداد خرائط د¥ل الرتبة ا�يل احbا زايد�ن فهيا لdٔمام؛
مواص` د¥ل تطبيق نظام التtٔمني املتعدد اaاطر الفالحLة ا�يل ٕاىل 

nار ٔ�لف هك  30عقلتو ابدينا يف البداية د¥ل خمطط املغرب أ#خرض بـ 
  ٔ�لف هكnار؛ 670واليوم قربنا لــ 

ٔ�لف  50التوقLع Oىل �ر�مج تعاقدي ^ديد �لزراOات السكرية، وجتهزي 
هكnار ٕاضافLة من الضيعات الفالحLة ب�bظمي الري املوضعي لتبلغ املسا¯ة 

�ٓالف هكnار، ٔ�ي  410إالجاملية اHهزة يف �ٓخر هاذ الس?نة ٕان شاء هللا 
  ؛2020ل من أ#هداف د¥ %58حوايل 

) les réseaux(وكذ� املواص` د¥ل العرصنة د¥ل الري، هاذوك 
�ش حىت هام ا�يل كند�رو فهيم حتويل ) l’irrigation(ا�يل اكينني د¥ل 

 26ٔ�لف هكnار، فهيا  57جامعي، وصلنا ا�يل تعطات  نطالقة د¥لها يه 
  يف هاذ الس?نة؛ 2014ٔ�لف هكnار ªادي تو^د ٕان شاء هللا يف 

اص` العمل �Vمع املو^ه لتجهزي الضيعات الفالحLة �لسقي املقnصد مو 
�لامء؛   

مراجعة اVمع اaصص لبعض العمليات الفالحLة، د|لنا املtٓوي د¥ل 
إالبل، وجتهزيات و¯دات إالنتاج �ملعدات الرضورية، ٕاOادة تنظمي معلية 

  .لياالتلقLح  صطناعي، ïك�يف ٕانتاج سالÅ أ#بقار املنت±ة حم 
ٔ�ما الرس د¥ل هاذ املومس، كتعرفوا بtٔنه يف بداية الس?نة اكنت بداية 
` أ#وىل اكنت  اصعيبة اشوية ٔ#ن اكن حش اشوية يف أ#مطار، ^ات امل̄ر
 ` ` الثانية قاللت الش?تا، اكن حش د¥ل الش?تا، امل̄ر اشوية الش?تا، امل̄ر

املنتصف أ#ول من شهر الثالثة ا�يل يه من العرشية الثالثة لشهر نومفرب ٕاىل 
ممل، اكن 	  150مارس، امحلد A عرفت �ساقطات مطرية iمة حوايل 

K�ٔر ٕاجيايب Oىل حرث وبذر الزراOات اخلريفLة، وحتسن الغطاء النبايت، 
  .وحتسن يف مس?توى الفرشة املائية، واقnصاد مصاريف السقي

` ٔ�|رية من   مارس ٕاىل ¯دود ا#ٓن، حLث مت 28و^ات وا¯د امل̄ر
�سجيل �ساقطات يعين مطرية iمة مبعظم املناطق الفالحLة، حوايل تقريبا 

  .ممل، وهاذ اليش ªادي حيسن احلاÅ النباتية �لمزروOات 37
ممل،  265حلدود اليوم بلغ املعدل د¥ل املقايIس د¥ل أ#مطار املس±` 

، ا�يل يه )l’année normale(مع املعدل د¥ل  %�22خنفاض تقريبا 
  .س?نة د¥ل املقايIس ا�يل عند� 20با تقري 

مليون مرت مكعب  600املليار و 9واحلقLنة د¥ل السدود يه تقريبا 
مليار ا�يل اكنت الس?نة املاضية ا�يل اكنت س?نة اس?تbpائية،  12عوض 

 97وا�يل ٔ�عطت ٔ�مطار امحلد A ^د iمة، واعقلتو ٔ�ن الن�L±ة اكنت يه 
  .مليون قbطار الس?نة املاضية

ٔ�لف هكnار يف هاذ الرب�مج د¥ل التtٔمني،  677بtٔنه وصلنا لــ قلت 
وكذ� ابدينا كنو^دو التقار�ر د¥ل إالOالن عن اجلفاف يف بعض أ#ما�ن 

درOة ومرا�ش و^Éس?يفت -ماسة- ٔ��ريل، خصوصا lسوس 8ابتداء من 
ٔ�زيالل، يعين املناطق ا�يل - عبدة، و^دÅ- ورديغة، وداكÅ-واحلوز، والشاوية

تقاست، ا�يل ^ات �خلصوص جbوب واد ٔ�م الربيع، وا�يل ªادي �كون يه 
  ).l’assurance(Oىل حسب هاذ اليش د¥ل ) les indemnités(فهيا 

ٔ�لف قbطار، يعين  240كذ� املبيعات د¥ل احلبوب اaتارة مليون و
�ل�س?بة �لس?نة املاضية، وهاذ اليش ^اي من املسا¯ة  %�5خنفاض بــ 
نه الش?تا ^ات معط`، ذوك الناس ما زرعوش لكهم، ولكن املزروOة، #ٔ 

هاذوك الناس ا�يل زرعوا يف الوقت، وبوا¯د الصفة م�كرة اكنت وا¯د 
ٔ�لف هكnار،  580املليون و 4املردودية امحلد A ا�يل يه يف املس?توى، 

ٔ�لف  200املليون و 5ٔ�لف هكnار �ملناطق املسقLة، مقابل  330مهنا 
 0,9مليون د¥ل القمح ا�لني،  2,1 املنرصم، فهيا تقريبا هكnار �رمس املومس

  .د¥ل البقLة يف الشعري %34مليون هكnار من القمح الصلب، و
معلنا وا¯د املعاجلة ووا¯د العملية منوذجLة حتسIس?ية، ٔ�نه تعاجلت 

ا�يل هو  %70ٔ�لف هكnار، فهيا تقريبا الثلث تعمل �لطاõرات، و 33تقريبا 
ٔ#خرى، وا�يل معلهتا اVوÅ يف بعض املناطق ا�يل اكنت تعمل �لوسائل ا

  .مرضورة ببعض أ#مراض والطفLليات
�ل�س?بة �لزراOة السكرية، امحلد A النتاجئ، الس?يد النائب احملرتم، يه 
^د iمة، وهذاك اليش ا�يل اتفقbا Oليه راه هو ا�يل اك�ن، يعين هاذوك 

)les indemnités(،  ذوك)les subventions (يل اكينني�شوف ... ا
ا�يل هام، ٕاىل امسحتيو، واحضني، وا�يل خص  )des procédures(اك�ن 

، راه �يا|ذ )le guichet unique(ي��عهم، وا�يل �ي��عهم �مييش لــ 
  .إالماكنيات د¥لو

ٔ�لف هكnار، يعين  52وامحلد A ٔ�نه يف الشمندر السكر يعين وصلنا لــ 
هكnار مت  3115ٔ�لف هكnار، مهنا  14ر من الرب�مج، قصب السك 98%

الغرس د¥لها يف املومس احلايل، وكذ� ٔ�نه بلغت يف الزراOات الربيعية من 
من  %48مبنطقة الغرب و %74ٔ�لف هكnار،  12نوار الشمس ما يناهز 
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  .الرب�مج املسطر |الل هاذ الس?نة
بوب ٕان شاء النتاجئ ا�يل توصلنا لها، ٔ�نه من املرتقب ٔ�نه النتاجئ د¥ل احل 

مليون قbطار،  67يه  ، )les premières estimations(هللا، يعين 
 37مليون قbطار من القمح الطري، وهذا هو ا�يل كنقولو هاذ  37مهنا 

مليون قbطار من ٔ�حسن الس?نوات ا�يل دازت، كنعتربوه هو الس?نة 
اخلامسة، يعين اكنوا مخس اس?نني حبالو وا�يل احسن مbو، يف التارخي 

قريب د¥ل الزراOة يف املغرب، فكLظهر بtٔنه املردودية ا#ٔكرث يف القمح ال
ٔ�لف  500الطري اكنت يف املس?توى، كام ٔ�نه يتوقع ٕانتاج ما فوق مليون و

مليون قbطار يعين  67هكnار فø خيص البذور املعمتدة، و�يظهر يل بtٔنه 
قbطار،  مليون �70ل�س?بة �لمعدل د¥ل اaطط املغرب أ#خرض ا�يل هو 

، فاحbا يف معدل ا�يل هو 67واليوم  97يعين ٕاىل ا|ذينا الس?نة ا�يل فاتت 
ٔ�كرث يعين يف ن�L±ة ا�يل يه ٔ�كرث من املعدل ا�يل موجود يف خمطط املغرب 

  .أ#خرض
مليون ونصف د¥ل  3ف�ال�س?بة �لزراOات السكرية، إالنتاج اخلام تقريبا 

وهكذا، . قصب السكر ٔ�لف طن من 390الطن من الشمندر السكري، و
�رتقب ٔ�ن يبلغ هذه النتاجئ امحلد A ^د سارة و^د iمة وانقلبت �ل�س?بة 
لهاذ الس?نوات ا�يل فاتت، وهذا يشء ^د ٕاجيايب، بل �رتقب ٔ�ن نوصلو 

ٔ�لف طن، يعين حسب  500لٕالنتاج د¥ل السكر �رمس هذا املومس حوايل 
سطر، يف الرب�مج التعاقدي ا�يل اك�ن يف الرب�مج امل ) l’objectif(تقريبا 

 %38مع الفLدرالية البميهنية، وهاذ اليش اعطى وا¯د  رتفاع ا�يل قدره 
مقارنة مع املومس الفارط، و�لتايل س?ميكن هذا إالنتاج من تغطية ما يقارب 

  .من ¯اجLات  س?هتالك الوطين، وهذا تقدم ا�يل هو ^د iم 40%
ٔ�لف طن د¥ل إالنتاج ا�يل  400ؤ�ما فø خيص الزيتون، فعال مليون 

، %30اطلع، وا�يل اطلع بوا¯د الصفة ا�يل يه ^د iمة، ٔ�كرث من 
وكذ� صادرات احلوامض، ا�لميون، كتعرفوا بtٔن ا�لميون إالنتاج د¥لو هاذ 

زائد الس?نة املاضية،  %50ٔ�لف طن،  200مليون و 2الس?نة وصل لــ 
ٕاذن، . ل�س?بة �لس?نة أ#خرى� %30ولكن الس?نة املاضية اكنت نقصت بــ 

، والصادرات د¥ل %20يه الز¥دة ا�يل ïزادت Oادية، يه ز¥دة د¥ل 
مقارنة د¥ل ذيك  %51ٔ�لف طن، تقريبا  546احلوامض يه وصلنا لــ 

)l’augmentation ( بــ)la quantité(،  ٔنه أ#مثنةtفق معك بnا مbاح
ٔ�نه املغاربة امحلد les quantités ( A(يعين ما اكي��Lش هاذ الس?نة، ولكن 

ابقاو كذ� موجود�ن يف أ#سواق، ما خرجوش مهنم �ش يو^دوا 
أ#سواق د¥هلم �لس?نوات املق�`، و�كون وا¯د التنوع، وïكون وا¯د 

  .إالماكنيات ا�يل يه ^د iمة
ٔ�لف طن تقريبا بتحسن د¥ل  682البوا�ر وصلنا يف الصادرات لــ 

  .ية�ل�س?بة �لس?نوات املاض  %14
مليون د¥ل اVرمه، هذا �ر�مج ٔ�ويل القnناء  120معلنا �ر�مج د¥ل 

الشعري املدمع وأ#Oالف املر�بة لزتويد القطيع، ٔ#نه اك�ن بعض املناطق ا�يل 

يه عندها ٕاشاكليات، واحbا ا�يل مnبعني معهم Oىل حسب إالماكنيات ا�يل 
  .عندمه

�ساوش ٔ�نه ن رمغ ما ت .. يعينفهاذو لكها امحلد A ميكن لنا نقولو بtٔنه 
 ،Åيل طلب هبا صاحب اجلال�ابدينا الس?نة وامحلد A صالة  س�سقاء ا
وامحلد A ٔ�نه ^ا اخلري من بعد، وابدينا معطلني، ورمغ ٔ�نه ما حرثوش 
الناس يف الوقت، رمغ ٔ�نه الناس مايش لكيش هاذ الس?نة ازمع، ولكن ٕان 

 ªادي �كون ٕاق�ال ٔ�كرث ٕان شاء هللا يف شاء هللا ٔ�� مnيقن ٔ�ن الس?نة املق�`
  . املس?تق�ل

رمغ لك هذه الظروف الصعبة، النتاجئ املتوص` يعين فø خيص الفواكه 
واخلرض وأ#جشار وذاك اليش يه ^د iمة، فø خيص احلبوب يه 

  .مس?تحس?نة ودا|` يف ٕاطار املعدل د¥ل خمطط املغرب أ#خرض
تمثني وOىل إالشاكليات د¥ل الفال¯ة �يبقى النقاش فعال مفnوح Oىل ال 

ا�يل يه ما معرها ما كتقاىض، ٔ#ن الفالح دامئا يعين جيب املوا�بة د¥لو، 
ولك املشالك راه كتغري من س?نة لس?نة، ومن ظرفLة لظرفLة، اشكون ا�يل 

ٔ�لف طن د¥ل ا�لميون،  200مليون و 2قال ٔ�نه ªادي اýكونو هاذ العام يف 
¥ل أ#مثنة ا�يل طاحوا، وا�يل اVوª Åري مسؤوÅ، وªادي يوقعوا مشالك د

راه الناس ا�يل �يعرفوا إالشاكلية د¥ل ا�لميون ميل طاح اÎمثن، راه يعين 
)les opérateurs ( مثنÎراه اكنوا الس³ب يف هاذ اليش يف أ#ول، ٔ�نه ا

طاحو، وهاذ اليش راه كنعرفوه �لتدقLق اOالش و�يفاش وهذا، ولكن 
  .دار�ت الوقتامحلد A ت

ٕاشاكلية ال�سويق يه ٕاشاكلية كربى، يعين خمطط املغرب أ#خرض، 
حصاح، ا )des réformes(ؤ�� خشصيا وا|ذها ٕان شاء هللا �ش �كونوا 

�ش ïكون وا¯د الشفافLة يف ال�سويق، وïكون ٕاماكنية ال�سويق، وكذ� 
عبء د¥ل ٔ�نه يعين العاملني يف هاذ القطاع حىت هام ¥|ذوا معنا هاذ ال

ال�سويق ٔ#ن هذا املسؤولية د¥هلم، واحbا راه ما كند�رو ٕاال نوا�بومه 
ومنش?يو معهم لفnح ٔ�سواق ^ديدة واOدة، ما اكي�ش ªري  حتاد أ#وريب، 
ما اكي�ش ªري روس?يا، هاذو ٔ�سواق iمة، ما ميك�ش نقولو بtٔنه ميكن 

، ولكن اك�ن ٔ�سواق نت�الو Oلهيا ٔ#نه ٔ�سواق iمة و^رخيية �ل�س?بة �لمغرب
ا�يل يه ميكن لنا اكلرشق أ#وسط وكذ� �ٓس?يا ا�يل ميكن لنا منش?يو لها 

  .وننفnحو Oلهيا يف املس?تق�ل

        ::::الس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسة
شكرا �لس?يد الوز�ر، ؤ�عطي اللكمة �لسادة ٔ�عضاء الفرق ا�Ýن سامهوا 
بطرح ٔ�س?ئلهتم يف ٕاطار التعقLب، ويف ¯دود دقLقnني للك مnد|ل، 

  .مة ٔ#ول مnد|ل من فريق التجمع الوطين لdٔحرار، تفضل احلاج عبوواللك

        ::::املس�شار الس?يد محمد عبواملس�شار الس?يد محمد عبواملس�شار الس?يد محمد عبواملس�شار الس?يد محمد عبو
  الس?يد الرئIس،
  الس?يد الوز�ر،
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  ٕاخواين، ٔ�خوايت،
فعال احbا التعقLب ا�يل ªادي نعقب، ٔ�� ما اعرف�يش ٔ�ش?نو هو 
املصدر د¥لو، احbا مخسة إالخوان، ^اوبنا خبمسة، ٔ�� ما افهم�ش، 

  . ة مز¥ن ما امفهمت والوالرصا¯
هللا خيليمك، ٔ�� هنرض مع السادة رؤساء الفرق د¥لنا، هللا خيليمك ابداو 
تزنلوا لنا لك وا¯د د¥لو ٔ�و ما ند�رو والو، لك وا¯د �كون عندو السؤال 

  .د¥لو يت±اوب Oليه
  الس?يد الوز�ر، 

نتوج ٔ�وال هنرضو �لهرضة د¥ل الزيتون والزرع، ٔ�ما احلوامض هذاك امل 
الزيتون، الس?يد الوز�ر، يف اVول أ#خرى . يف السوق �يد|ل معروف

درمه  �11يا|ذوا اVمع، امbني �يا|ذوا اVمع؟ من الفالح ومن املُصدر، 
 øلو، �يا|ذوا من الفالح و�يا|ذوا من املصدر، هذا فLتيا|ذوا يف الك

  .�رجع �لزيتون
يوم،  15لفالt مازال لو قلت، الس?يد الوز�ر، احbا دا� ٔ�مام املومس ا

�ش، هاذ الفالح ما  ªادي يبداو �حلصاد الفال¯ة، وأ#مثنة مازال ما اخ̂ر
اعرفbا ٔ�ش?نو هو املصري د¥لو، الفالح ارشى أ#دوية �Îمثن، ارشى 

)l’engrais ( ،يل كنطلب��Îمثن، ودا� ما اعرف lشDال �ش يL³ع، دا� ا
قرب وقت �ش نعرفو �ٓش كند�رو، الس?يد الوز�ر، حيدد لنا أ#مثنة يف �ٔ 

ٔ�وال احbا عند� الثقة يف املكnب، مكnب احلبوب راه ما �يرض ¯د، كIشد 
العصا الفال¯ة من ¤ة واملطاحن من ¤ة، ولكن احbا ما عرفbا ما ند�رو 
دا�، الفال¯ة كIسولو� واش هاذ اليش ªادي يطرا لنا حبال ا�لميون؟ 

. التفاح؟ ال، ٕايو دا� ما عرفbا ما ند�رو كنقول هلم ال، واش يطرا لنا حبال
دا� هللا يطول يف معرك، الس?يد الوز�ر، ولكن ٔ�� دامئا غنبقى Éشكرك 

  .الس?يد الوز�ر

        ::::الس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسة
  . شكرا احلاج عبو

وق�ل ٔ�ن ٔ�عطي اللكمة لثاين مnد|ل، ابغيت نعطي اللكمة لdٔخ أ#مني 
  .تفضل الس?يد أ#مني �ش يذ�رمك �جللس?تني ا�يل اكينني ªدا،

        ::::الس?يد ٔ�مني اHلسالس?يد ٔ�مني اHلسالس?يد ٔ�مني اHلسالس?يد ٔ�مني اHلس
  . شكرا الس?يد الرئIس

ٔ�ريد فقط ٕابالغ احلضور ٔ�ن جملس املس�شار�ن س?يعقد يوم أ#ربعاء، 
صبا¯ا، اجللسة الشهرية  O11ىل الساOة  2014ٔ��ريل  ª30دا ٕان شاء هللا 

ملساءÅ الس?يد رئIس احلكومة حول موضوع الهجرة والتنقل، تلهيا ^لسة 
7نية ختصص �öراسة والتصويت Oىل النصوص ال�رشيعية اجلاهزة  معومLة

  . Oىل الساOة الثانية زو 
 .شكرا

  

        ::::الس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسة
  . شكرا �لس?يد أ#مني

ؤ�عطي اللكمة لثاين مnد|ل يف ٕاطار التعقLب، أ#س?تاذ سعيد تفضل 
  .الس?يد املس�شار

        ::::املس�شار الس?يد سعيد التدالوياملس�شار الس?يد سعيد التدالوياملس�شار الس?يد سعيد التدالوياملس�شار الس?يد سعيد التدالوي
  .شكرا الس?يد الرئIس

ª س الرايض وضع وا¯دìيل احملرتم اليس ٕادرLري ٔ�ود يف البداية زم
إالشاكلية قانونية خطرية ^دا، ٔ#نه املرشع ملا يف القانون اجلنحي Oاقب 
الش?يك بدون رصيد وOىل سL³ل الضامن، يف النص قال لك من سمل ش?ياك 
Oىل سL³ل الضامن ٔ�و بدون رصيد، مبعىن الضامن ق�ل الرصيد، يعاقب من 

س?نوات وغرامة بقمية الش?يك، واحbا ك�سمعو مؤسسة معومLة  5ٕاىل س?نة 
تيا|ذ ) l’office(د¥ل اVوÅ تتا|ذ الش?ياكت Oىل سL³ل الضامن، 

الش?ياكت Oىل سL³ل الضامن، وكنت كنمتىن الس?يد الوز�ر جياوب أ#س?تاذ 
الرايض Oىل هاذ املوضوع، ٔ#نه شفت الس?يد الوز�ر احبال ٕاىل اجnنب هاذ 

ن هذي واقعة، وٕاىل اكنت واقعة راه �يعاقب Oلهيا القانون، راه اجلواب �ٔ 
  .هذي مسÅٔt خطرية ملا كنوصلو لها

ٔ��، الس?يد الوز�ر، ابغيت �قش معك، ٔ�� ما كنقول لكش املغرب 
ال، ولكن وا|ذ� Oليمك Oدة مرات ... أ#خرض ما مز¥Éش ٔ�و الفال¯ة د¥�

هاد إالطار د¥ل إالرشاد  يف هاذ إالطار د¥ل املغرب أ#خرض، ويف
�لك، احbا �ون ما اكن�ش روس?يا هاذ العام نقذت اشوية يف  tالفال

 5البداية احلوامض، لاكنت الاكرثة ال حيمد عق�اها، البطاطا راها دا�رة 
در¥ل، ها رئIس  6اVرامه �لصندوق، مطIشة ا|الص، ال³س?باس دا�ر 

  .املعطى بنقدور ها هو هنا حتاد املغريب �لفال¯ة ها هو ^الس، احلاج 
يعين �ٓش ابغيت نقول لمك الس?يد الرئIس؟ هو إالرشاد الفالt، مبعىن 
ان� اكع الرشاكت ا�يل �يجيبو البذور �يدوزوا Oىل يد�مك، ان� ا�يل 
كرتخصوا هلم، واملبيعات كتعرفوها يف املناطق، ٔ�� ا�يل كنا كنمتناو ٔ�ن وزارة 

  ادراتالفال¯ة كتعرف احلاجLات والص

        ::::الس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسة
أ#س?تاذ اليس سعيد ٔ�هنيت حقك يف ال�م، صايف اýهتoى، جوج 
دقائق عندك قلهتا � يف البداية �ش ما تقولIش نعطيك يش وقت �ٓخر، 

شوف هللا جيازيك خبري، اليس سعيد، ... ؤ�� ªري امسح يل هللا خيليك
... نعطهيا � ٕاىل عندك يش مج` ïمكلها،. عندك دقLقnني يف التعقLب

  .تفضل، تفضل

        ::::املس�شار الس?يد سعيد التدالوياملس�شار الس?يد سعيد التدالوياملس�شار الس?يد سعيد التدالوياملس�شار الس?يد سعيد التدالوي
  الس?يد الوز�ر، 

احbا ªري ابغينا تبداو ïرشدوا الفال¯ة ٕاىل اكنت م�ال احbا احلاجLات 
طن د¥ل البطيخ، د¥ل السوهي`، واكنت ٔ�اكد�ر ا�يل دارهتا،  5000د¥لنا 
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تد�روهاش، د�روا Éشعرو الفال¯ة د¥ل الغرب ود¥ل الوسط، قولوا هلم ما 
¯ا^ة اخرى ا�يل احbا يف ¯ا^ة ٕاÎهيا، كن�ليو الفال¯ة لكهم �يغرقوا يف اجتاه 

  .وا¯د، وهذاك هو إالفالس

        ::::الس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسة
  . شكرا شكرا

ؤ�عطي اللكمة �لمتد|ل املوايل من التDالف  شرتايك، أ#س?تاذ ٔ�معو 
        .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
  .الرئIسشكرا الس?يد 

  الس?يد الوز�ر،
  الس?يدات والسادة املس�شار�ن،

  الس?يد الوز�ر،
يف البداية، ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�حLيمك عن احلنكة وعن  س?تعداد التام ملناقشة 
ه يف هذه اجللسة  املسار اÝي يت�ذه اaطط أ#خرض، اÝي ýريد ٔ�ن نط̄ر

  .يت±ىل يف ثالثة النقط مرتبطة
مليون قbطار من املنتوج  30عن  ٔ�وال،  خنفاض املتوقع بقدر �زيد

الزراعي، ف�ال�س?بة �لس?نة احلالية ما يه الوسائل املت�ذة الس?تدراكه 
ارتباطا �خلصوص مع شعار د¥ل املعرض الفالt مبكbاس اÝي انعقد هذه 
الس?نة حتت شعار الفال¯ة العائلية، متاش?يا مع ٕاOالن مbظمة أ#ªذية 

ال¯ة الغذائية ٔ�و س?نة الفال¯ة س?نة الف 2014والزراOة Oىل جعل س?نة 
العائلية اليت �س?هتدف حتسني صورة الفال¯ة التضامbية والفال¯ة الصغرية 
من |الل الرتكزي Oىل مسامههتا يف القضاء Oىل الفقر واجلوع بصفة Oامة 
ارتباطا مع س?ياسة احلكومة يف التغلب Oىل ٕاشاكلية  س?تقالل ٔ�و 

  . كتفاء اÝايت
هننئمك Oلهيا وهو إالشعاع الك�ري و س?تقطاب اÝي املسÅٔt الثانية، 

عرفnه هذه التظاهرة مبكbاس اليت تندرج يف ٕاطار دبلوماس?ية اقnصادية 
ملكLة �öبلوماس?ية جتاه البöان إالفريقLة، وذ� �لتوقLع Oىل �سع اتفاقLات 
وٕاÉشاء مؤسسة ائ�نية �لتنظمي بني احلكومة والقطاع اخلاص، و�شجيع 

املغربية وكذ� املهندسني واخلرباء املغاربة �لتو^ه ٕاىل تفعيل |ربة اخلربة 
  .املغرب يف هذا اHال

املسÅٔt الثالثة تتعلق lس?ياسة التصد�ر، ٔ�لIس هناك ندم، س?يدي 
الوز�ر، Oىل فقدان مكnب ال�سويق والتصد�ر اÝي كنا �ٓنذاك ننادي 

ملساس lسمعة �حلفاظ Oليه؟ هل �كفي خطtٔ الفال¯ني يف الوصول ٕاىل ا
املغرب يف السوق اVولية؟ �يف س?نعاجل هذه املساس اÝي حصل؟ ما 

  يه تدابري املراق�ة اليت اختذمتوها يف هذا اHال؟ 
 .وشكرا

  

        ::::الس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسة
  . شكرا أ#س?تاذ ٔ�معو

اللكمة �لمتد|ل املوايل يف ٕاطار التعقLب لالصاÅ واملعارصة، تفضل 
  .ٔ�س?تاذ

        ::::بIب بنطالببIب بنطالببIب بنطالببIب بنطالباملس�شار الس?يد احل املس�شار الس?يد احل املس�شار الس?يد احل املس�شار الس?يد احل 
  . شكرا الس?يد الرئIس

الس?يد الوز�ر، ت�شكروك Oىل هاذ العرض وهاذ أ#رقام، و�يف قلنا 
راه خمطط املغرب أ#خرض خطة حممكة �لرفع من القدرات إالنتاجLة 

  .والتنافس?ية د¥ل إالنتاج الوطين، ال يناقش
 ýمتناو، الس?يد الوز�ر، ما تقامت به يف مقدمة إالنتاج يعرفو ساف`

إالنتاج Oىل مس?توى ا�لو^Iس�Lك، Oىل مس?توى التصد�ر، وكذ� Oىل 
مس?توى كذ� ٕارشاكنا مكهنيني مع املصدر�ن، ٕارشاكنا مكهنيني يف اختاذ 

  .القرارات
احbا اليوم �ل�س?بة �لحوامض، ابغينا نعرفو lشDال ختلص الطون د¥ل 

و اجلزء احلوامض؟ وٕاىل ختلص بوا¯د اÎمثن، احbا مس?تعد�ن مكهنيني نتحمل
 700ٔ�و يف ¯دود مع املصدر�ن، ٕاىل ما �عوش بــ  %50د¥ل النقص بــ 

الفرق نتحملوه، غيصعب  300دوالر �لطن، lشDال �عوا؟ ٕاىل �عوا بــ 
عنا، ؤ�� �مس حزب أ#صاÅ و املعارصة بtٔن احلزب د¥لنا تداول يف هاذ 

ين من طرف املوضوع، وراه مع الفال¯ة، مع املنت±ني �ش ما �متش يع
املصدر�ن واملتد|لني يف اخلارج، ٕاىل اكن يش نقص يمت التقس?مي د¥لو ال 
Oىل اجلهة د¥ل املصدر�ن وال Oىل املنت±ني، ٔ#ن رمق املعامالت ا�يل حمقق 
يف هاذ القطاع راه فLه مايش لكو د¥ل املنتج، راه فLه نصIب أ#غيار، فLه 

ýمتناو، الس?يد الوز�ر، . ..فLه Oدة ،)CNSS4(فLه نصIب نصIب العامل، 

ت�متناو ٔ�ن هاذ التد|ل د¥لمك جلانب الفال¯ة، جلانب املنت±ني ٔ#نه هام 

  . احللقة الضعيفة يف هاذ الباب هذا
تنطلبو مbمك، الس?يد الوز�ر، هللا جياز�مك خبري توقفوا معنا �ش 
 ن�bصفو، راه اطلبت مbمك يف  ج�ع ٕارشاكنا مكهنيني ومكمثلني �لمهنة يف

  .اختاذ القرار �ش نتحملو املسؤولية

        ::::الس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسة
  . شكرا الس?يد املس�شار

  .اللكمة لdٔس?تاذ ٕادرìس الرايض

        ::::املس�شار الس?يد ٕادرìس الرااملس�شار الس?يد ٕادرìس الرااملس�شار الس?يد ٕادرìس الرااملس�شار الس?يد ٕادرìس الرايضيضيضيض
  الس?يد الوز�ر، 

  .ٔ�� دامئا تنtٔكد Oىل اHهودات ا�يل تتقوم هبا وت�متىن هللا يوفقك
بناء العشوايئ دا� ا�يل ا�يل ميكن يل نقول �، الس?يد الوز�ر، هو ال 

                                                 
4Caisse Nationale de Sécurité Sociale  
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تتخبط فLه الوزارة امللكفة هباذ البناء العشوايئ، امbني ^اي ذاك اليش؟ 
  .لكيش ^اي من البوادي، ٕاذن خص تعطى وا¯د أ#مهية �برية �لقطاع

وا�يل اك�ن، الس?يد الوز�ر، ميل ïلكمت معك Oىل القصب و قلت � 
عام ïزادت املسا¯ة م�ال �ٓودي ذاك املسطرة راه معقدة، ان� شفnو هاذ ال

عند� يف الغرب، يف لال مميونة، يف مجموOة د¥ل أ#ما�ن، وïزاد الشمندر يف 
وا¯د مجموOة د¥ل أ#ما�ن، وس?بق يل قلت لمك �ٓودي �ل�س?بة �لشمندر 

ٔ�لف ر¥ل �لهكnار، وغيكون عند� احbا¥  60اعطيو وا¯د املنDة د¥ل 
ورمبا نقدرو نصدرو هاذ املادة ٔ#ن  املنتوج، وغيكون عند� اكتفاء ذايت،

مطلوبة، راه اجلزاõر اكنت تتدي من عند� من هنا ïهترب السكر وïمييش 
ٔ�لف ر¥ل ودرتو معلية حسابية، صندوق املقاصة  60�لجزاõر، ٕاىل اعطيتو 

  .مليار، د�ر يش دراسة، الس?يد الوز�ر ª250رتحبوا 
ï يل�لكمت � Oليه، كذ� القضية، الس?يد الوز�ر، د¥ل احلجز ا

اك�ن ٔ�رض سقوية، ؤ�رض بورية، السقوية ماعندها Oالقة �لبورية، 
السقوية لاكنت مشالك ما ختلص�ش اVيون د¥ل السقا، راه Oىل أ#رض 
السقوية، ïميش?يو الناس د¥لمك لdٔرض البورية ٕاىل �ع يش ¯د، وتيقولوا 

ٕاال ٕاىل |لصيت  لو ٔ�خو¥ احbا دا�ر�ن � احلجز، ما ميكن تL³ع ذاك اليش
  لنا املاء د¥ل السقا، واش عندو Oالقة �لبورية وال السقوية؟ 

كذ�، الس?يد الوز�ر، ٔ�� ا�يل تنطلب، تنقول � �ٓودي راه |زب 
املغاربة ما تيحمتلش ال�س?يIس، وتندعو احلكومة �ش تدمعمك، ؤ�ن ترت�مك 

�دع اaطط �ش?تغلون وفق النظرة احلكمية البعيدة أ#مد لصاحب اجلالÅ م 
  .أ#خرض

ٕاننا واثقون من جناحمك، وتنطالبو مbمك �ش تدافعوا Oىل الفالح، راه 
يف الغIس تnIخبط، راه �لبوط هو ووليداتو، تيو^د البطاطا ا�يل اليوم 

  .ر¥ل 100وا¯د مجموOة د¥ل إالخوان، الصندوق بــ 
  .شكرا الس?يد الرئIس

  :الس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسة
  . شكرا �

مة �لس?يد الوز�ر يف ٕاطار الرد عن تعقLبات السادة ؤ�عطي اللك
  .الس?يد الوز�راملس�شار�ن يف ¯دود عرش 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 �لس?يد الرئIس احملرتم

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

يعين امحلد A حتت يعين  �يظهر يل بtٔنه ٔ�وال ما ميكن لنا ٕاال ٔ�ن نبارك،
  .اVمع د¥ل صاحب اجلالÅ، يعين ٔ�وال خمطط املغرب أ#خرض

وا ــــــ7نيا، املعرض اVويل امللتقى اVويل لك هذي، وٕاال اكنت اكن
)des rendez-vous(،  ٔن يمواعtميكن نقولو ب A يل امحلد�د ^د iمة، ا

العوملة، وبtٔنه ابدات املاكنة  الفال¯ة د¥لنا يعين ابدات كتبان يف أ#فق د¥ل
د¥لها موجودة عند اVول أ#خرى ا�يل امحلد A وا¯د العدد د¥ل اVول 
إالفريقLة اليوم ك�شوف املغرب �يعين بصفة Oامة، ولكن �لقطاع ا�يل عندي 

  .املسؤولية د¥لو، ٔ�نه اك�ن ٕاماكنية د¥ل التعاون يف هاذ امليدان
 les(بtٔنه  ، كتعرفوا)FAO(امسيتو  نطاقمفا وصل ٕاليه املغرب يف 

indicateurs ( م د¥لi يل هو�ا�يل اكينني د¥ل أ#لفLة، فهيم وا¯د ا
ا�يل ) l’indicateur(حماربة الفقر والقضاء Oىل اجلوع، امحلد A ٔ�نه هاذ 

، سامه فLه خمطط املغرب )INDH5(، سامه فLه ش?نوا ا�يل سامه فLه
ٔ#نه �ميس حىت الساكنة د¥ل الصيد  ،)Halieutis(أ#خرض، سامه فLه 

 l’alimentationد¥ل ) l’excédent(البحري، �ميس الناس، يعين ذاك 
ا�يل ïزاد �لناس، والقضاء Oىل اجلوع، امحلد A ٔ�نه املغرب، كام ^ا يف 
اللكمة د¥ل الس?يد املد�ر العام، ٔ�نه س?ن�ني ق�ل امليعاد، يعين توصل لهاذ 

  .النتاجئ
اذ النتاجئ، ٔ#نه الرؤية د¥ل صاحب اجلالÅ، رؤية يعين ٕاىل توصلنا له

يعين Oىل ) l’engagement(صائبة، ومن اÎهنار أ#ول ا|ذا هاذ 
املس?توى العاملي، و^اب اسرتاتيجيات كربى، يعين واحلكومات املتتالية 
واحلكومة احلالية يعين قاميني �لواجب د¥هلم لتطبيق وتزنيل Oىل ٔ�رض 

  .إالشاكلية د¥ل أ#من الغذايئ الواقع هاذ يعين
مفا ميكن لنا ٕاال نصفقو، وكذ� Éشكرو الفال¯ة، ٔ#نه الفال¯ة يعين هام 

، يف قلب املعادÅ، يف قلب املعادle centre d’équation( ،Å(يعين يف 
وا ـــــام ا�يل �يجي�ــــــــوا، هام ا�يل كIش?تغلوا، هــــا ا�يل �يعملــــــه مه�ٔ#ن
)la production(ا ماbاطرة د¥هلم، واحaيل �يا|ذوا ا�ميكن لنا  ، هام ا

من هاذ املنرب ٕاال حنييومه Oىل هاذ النتاجئ، يعين امحلد A املتوالية واملرتامكة 
  .ا�يل يه ^د ٕاجيابية

 la canne(درمه ا�يل كتعطى يف  6000البد ما نصحح القضية د¥ل 
à sucre( قول يل ٔ�ش?نو اك اليش راه اكينة، ٕاىل اكوذ Zٓ� ينة يش ¯ا^ة

حنيدو، ماعندي  )dans les 24 heures(هو التعقLد ا�يل اك�ن، ٔ�� 
ا�يل   )le système(حىت ٕاشاكلية، ولكن ال جيب ٔ�ن Éشكك يف وا¯د 
هكnار، راه 7قوا  3000هو |دام، وا�يل الفالح، هاذوك الناس ا�يل داروا 

�ش خنليومه وند�رو هلم يش عرق`، فLنا ميل قلنا هلم ªادي ند�روها، ما ميك 
ا�لهم ٕاال �ش ìس?تافدوا ٔ#نه يعين اOالش اك�ن  س�jر؟ ٔ#نه ٔ�يضا اكينة 

  .الثقة، ذاك اليش ا�يل كتقول احلكومة راه �يتطبق Oىل ٔ�رض الواقع
وما جيينIش Oىل |اطري، والس?يد املس�شار احملرتم �ن Oىل يقني بtٔنين 

القانون يف هاذ امليدان د¥ل هذا ٔ�نه وا¯د ٔ�عرف Oىل أ#قل احبا� يعين 
 chèque de(املد�ر ¥|ذ وا¯د الش?يك وخيليه عندو، و¥|ذوا 

garantie( ،ه، راه القانون �يعرفوا لكيشLوال هذا �ش ما يت�لصش ف ،

                                                 
5 Initiative Nationale du Développement Humain 
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 خصناش يعين ٕاىل ، ªري هو ما)les procédures sont simples(و
  .راه ما يت�لصش نعطيو وا¯د الصورة من هنا بtٔنه راه املاء

ٔ�� راه واحض، املا خصو يت�لص، املاء عندو مثنو، املاء خصو الناس 
يد�روا لو  قnصاد د¥لو �ش ما ìس?هتلكوش مbو �زاف، ولكن ا�يل 

ويد�روا ليه اVوا راه  ،)goutte à goutte(�يد�روا  قnصاد و�يد�روا 
ت�لص ٔ#ن لك د¥لو طالع، ولكن املاء خصو ي ) le rendement(تيويل 

¯ا^ة �مثهنا و�لشفافLة وهبااك ªادي نتعلمو ند�رو الفال¯ة العرصية وýزيدو 
  .ٕاذن، هذا �ل�س?بة يل يشء ^دا ٔ�سايس. لdٔمام

فø خيص إالرشاك د¥ل املهنيني، كتعرفوا بtٔنه وزارة الفال¯ة مع 
اكنوش  فLدرالية �ميهنية، يعين ما 17املهنيني امحلد A توصلنا ٔ�نه وصلنا لــ 

bرب ــــوات �ملغــــــهذي س)il y avait 0(، شـــــــمÉاي، ــــــــا اك
)17 interprofessions(  يل يه موجودة ا#ٓن، ولك�ا
)interprofession (وٕاال عندها القطاع يعين موجود .  

والو  39وال  37عرصنة كذ� د¥ل الغرف الفالحLة اجلهوية، اكنوا 
  .نيات كIش?تغلوا مع املواطنني¤وية، عندمه إالماك 16

لك هاذ إالماكنيات ما هام ٕاال يف صاحل يعين املواطنني وصاحل كذ� 
)les filières( شوفو دامئاÉه ٔ#ن ما نبقاوش اLيل كمنش?يو ف�، ولكن احbا ا

 ÅوVر، واjما كتد�رش  س� ÅوVرشي، وا�اVوÅ، اVوÅ ما كتL³عش و
ك�س?تعمل الروافع ا�يل عندها بني يدهيا  ما كتصدرش، اVوÅ ما يه ٕاال

 les(�ش إالخوان يعملوا  س�jرات د¥هلم، احbا كنعطيو 
subventions ( ر، ٕاىل خصjد¥ل �ش �كون  س�)les aides( ،

) le conseil agricole(كنعطيومه، ٕاىل خص ) l’exportation(كذ� 
إالماكنيات د¥لو  خص يزتاد) le conseil agricole(مnفق معك بtٔنه 

  . وخصو �كون وا^د وحيرض ويعطي
ولكن راه معلنا ٕاماكنيات، هذي س?نوات ما اكن�ش ٔ�سعار، يعين 
أ#مثان د¥ل اليوم ٕاىل اد|لت يف البوابة د¥ل وزارة الفال¯ة راه ªادي تلقى 
اÎمثن د¥ل الناظور lشDال تباعت البص` البارح، هذاك ا�يل �يL³عها يف 

د ـــــــاÎمثنات د¥ل املغرب لكو Oىل أ#قل �ش ïكون واحٔ�اكد�ر �يعرف 
)la transparence( فق معك ٔ�نه احلروب الكربى يه ٔ�ن هاذnولكن م ،

اليش لكو خصو يوصل �لفالح، وما ميكن يوصل ٕاال Oرب الطريق د¥ل 
tإالرشاد الفال.  

ؤ�هنيمك ٔ#نه هذي وا¯د أ#س?بوع دوزتو كذ� د¥ل املس�شار 
 tٔنه حىت اخلواص ا#ٓن ميكن يعملوا هاذ املهنة و�كونوا مدمعني من الفالtب

ÅوVؤ�� �لك رصا¯ة ٔ�ريد املبادرة احلرة، فال جمال . طرف ا)des 
offices ( احبال)6l’OCE(،  وال)des offices ( ادي جييو من �راª يل�ا

ا�يل ªادي يد�روا ونعاودو ýكررو املشالك د¥ل املايض يف ال�سويق، ٔ�� 
                                                 

6 Office de Commercialisation et d'Exportation 

ال  يظهر يل بtٔنه املغاربة ا#ٓن، ٔ�� ك�شوفهم وك�سافر معهم،�  وك�شوف ̂ر
أ#عامل، وك�شوف تبارك هللا قاد�ن Oىل راسهم، مس?توى ^د Oايل، Oايل 

س?بان �ي�افوا مهنم، الفرÉس?يني الفال¯ة الٕ ٔ�نه أ#وروبيني �ي�افوا مهنم دا�، ا
ٕاذن، احbا امحلد . ا�ي�افوا مهنم، �ي�افوا من مطIشة د¥لنا، �ي�افوا من هذ

  .A عند� مس?توى ا�يل هو ^د Oايل، ما خصنا ªري نوا�بومه
اذ �، ه)les chambres(هاذ  ،)les interprofessions(هاذ 

)les associations( هاذ ،)les GIE7 (كرثو مهنم خصناý،  والناس
خصها ت�bظم، ولكن راه ميل ك�شوفوا إالشاكلية، دا� تبارك هللا عند� 

، ما عند�ش )les exportations(د¥ل البوا�ر ا�يل ïزادت يف  15%
 ىــــــــــــر، حnــــــال البواكــــــدي )l’exportation(مشلك �بري د¥ل 

)les quantités( ، د¥ل روس?يا اعطا� ٔ�نه زد� يف A هاذ السوق امحلد
)les exportations ( د¥ل)les agrumes ( 51بــ% .  

شدينا هذاك اليش ا�يل ïزاد وحلناه يف السوق، راه امىش  راه مايش
ولكن ميكن ما امشاش �لطرق ا�يل خصو مييش فهيا يف القضية د¥ل 
التمثني ود¥ل اÎمثن ا�يل اكينة ª�ٔالط مشرتكة، و�خلصوص د¥ل القطاع 

اص، هذا ال يعين ٔ�نه التDد¥ت يه �برية يف قطاع احلوامض احbا اخل
كرناق�وه، يعين ك�شوفو �ٓش واقع، يف أ#|ري ªادي ند�رو احلساب وªادي 
Éسطرو وا¯د السطر وªادي Éشوفو يف أ#|ري �ٓش وقع، وªادي جنلسو 
وªادي نتلكمو ٔ#نه راه املسؤولية ا�يل Oىل احلكومة يه مسؤولية �برية، 

س?نني وحbا  8س?نني وال  7راه ما ساهالش �ش هذي س?نني، دا� ٔ#نه 
لك هنار نوضوا اس�مثروا، ها  س�jر، ها أ#رايض، نوضوا ختدموا، وختيل 
يش وا¯د يف الطريق، ال، احلكومة ما يه ٕاال �ش توا�ب امجليع، Oىل 

توى أ#قل ذاك التالمLذ اHهتد�ن، الناس ا�يل كتي�دموا وا�يل هام يف املس? 
  .بtٔننا خصنا منش?يو معهم

ٕاذن، هذا هو التو^ه د¥لنا ا�يل اك�ن يف خمطط املغرب أ#خرض، امحلد 
A ٔ�نه الس?نة �قا، وªادي جيي الوقت، �ٓ أ#س?تاذ عبو، ٕان شاء هللا �ش 

و Oىل اÎمثن ا�يل هو مثن �يبقى كتعرف هاذ اليش بtٔنه مثن مرجعي، ٔ#نه ننعل 
ن مرجعي، و�يظهر يل بtٔنه ٕان شاء هللا يف اÎمثن هو حر، وªادي يبقى مث

هاذ جوج ٔ�سابيع املق�` عند املناقشة مع إالخوان د¥ل املالية ªادي ïكون 
  .وا¯د التصور ٕان شاء هللا يف هاذ النطاق

  .فtٔشكرمك

        ::::الس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسة
شكرا �لس?يد الوز�ر، مع العمل ٔ�ننا س?نواصل معمك هذه اجللسة بطرح 

موضوع مو¯د، والسؤال املوايل هو حول رضورة ٔ�س?ئ` ٔ�خرى ªري ذات 
مراجعة نظام إالOا�ت واVمع الفالt ملوا�بة طمو¯ات خمطط املغرب 

اللكمة ٔ#¯د السادة ٔ�عضاء الفريق  س?تقاليل �لو¯دة والتعادلية، . أ#خرض

                                                 
7 Groupe d’Intérêt Economique 



 2014 �ريلدورة �ٔ  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

18 

 )م 2014 لٔ��ري 29( ه 1435 جامدى ا#ٓخرة 29

  .تفضل ٔ�س?تاذ

        ::::املس�شار الس?يد محمد بلحساناملس�شار الس?يد محمد بلحساناملس�شار الس?يد محمد بلحساناملس�شار الس?يد محمد بلحسان
  .شكرا الس?يد الرئIس

  .lسم هللا الرمحن الرحمي
  الس?يد الرئIس،
  السادة الوزراء،

  ٕاخواين املس�شار�ن،
يف البداية، نتو^ه �لشكر والتقد�ر �لس?يد الوز�ر احملرتم Oىل اHهودات 
اجلبارة والك�رية اليت يقوم هبا يف سL³ل اÎهنوض �لقطاع الفالt وحتديثه 
 وتطو�ره، ويه جمهودات ïلكل �لن±اح املتواصل، مما جعل الفال¯ة الوطنية

يف عهدمك ختطو خطوات ج�ارة حنو التtٔهيل والتDديث والرفع من املردودية 
  .وإالنتاج

كام Éشكرمك، الس?يد الوز�ر، وهننئمك Oىل جناح ال�س�ة التاسعة من 
املعرض اVويل �لفال¯ة مبدينة مكbاس، اÝي حقق جنا¯ات �برية ورامك 

نية و قnصاد Oىل الفال¯ة الوط  -ال حماÅ-نتاجئ �هرة، س?تعود �لنفع 
  .الوطين �لك

ومن |اللمك، الس?يد الوز�ر، ٔ�ود ٔ�ن ٔ�شكر ٔ�طر وزارïمك واملنظمني 
لهذه التظاهرة اVولية الكربى، لكن �ملقابل البد من ٕا7رة  ن��اه ٕاىل 
الوضعية الصعبة اليت تعرفها بعض املناطق، |اصة �جلنوب الرشيق اليت 

ة lس³ب تعاقب س?نوا ت اجلفاف جراء الندرة احلادة تعاين من وضعية ح̂ر
يف ال�ساقطات املطرية ومLاه الفLض مbذ ٔ�ربع س?نوات مقارنة �ملناطق 
أ#خرى اليت عرفت �ساقطات مطرية، حLث ٔ�حLت أ#مل يف ٕاجناح 

  .املومس الفالt احلايل
هذا الوضع يقnيض، الس?يد الوز�ر، رضورة إالرساع يف اختاذ تدابري 

تلف املتد|لني لتعويض الفال¯ني ومساOدهتم Oا^` من طرف الوزارة وخم 
Oىل جتاوز التبعات املقلقة لندرة املياه والتخفLف من أ#رضار النامجة عن 

ل ــــــــظاهرة اجلفاف خبلق فرص العمل �لفال¯ني لتعويض ساOات العم
)le manque à gagner ( شطة الزراعية يفÉ#ٔاليت اكنت توفرها ا

مظاهر اجلفاف، حLث ٔ�هنا مل تعد توt مبظاهر Oلهيا ت ر Kالوا¯ات اليت �ٔ 
احلياة، فالفالحون ٔ�جحموا Oىل زراOة احلبوب املعاش?ية �لعام الرابع Oىل 

ªادي  %50رة، تقريبا دالتوايل، وحىت ٔ�جشار النخيل ٕامثار هذا املومس �
�كون، الس?يد الوز�ر، ووضعية سد احلسن اVا|ل توt حبجم املtٔساة 

  .L10%نته مل تعد تتعدى والنك�ة، حLث ٔ�ن حق 
  الس?يد الوز�ر، 

الفالحون وساكنة املنطقة ت�nظر مbمك التفاتة |اصة ومن احلكومة �لك 
تدابري Oا^` ٕالنقاذمه من هذه الوضعية الصعبة، خصوصا ؤ�ن ٕاقلمي 

  .الراش?يدية O�ٔلن عنه ٕاقلø مbكو� وأ#قالمي اHاورة كذ�

  الس?يد الوز�ر، 
�يل مسعهتم لكهم امحلد إالخوان لكهم �يقولوا بtٔنه مخسة د¥ل أ#س?ئ` ا

عندمه وفرة يف املنتوج د¥هلم، ولكن احbا راه املنتوج د¥لنا راه ما اك�ن 
  والو، �ٓش ªادي ند�رو؟ 

لهذا، هللا جياز�مك خبري �ش خصمك ïهتالو يف هاذوك املناطق، 
  .و�خلصوص املناطق اجلنوبية

إالجراءات العا^` اليت  É ،�Ýسائلمك، الس?يد الوز�ر، عن
ويف جمال  س�jر، ما يه إالسرتاتيجية . س��nذوهنا لفائدة هذه املنطقة

املس?تق�لية Vمع و�شجيع  س�jر الفالt وحتسني فعالية وجناOة صندوق 
  التمنية الفالحLة؟

  .وشكرا الس?يد الوز�ر

        ::::الس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسة
  . شكرا لمك

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

        ::::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 الرئIس

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

هو فعال ٕاىل ïلكمنا بصفة Oامة اق�اي` Oىل احلاÅ د¥ل الفال¯ة د¥لنا يف 
¯ات يه مbاطق بالد�، فاملناطق الرشقLة و�خلصوص املناطق د¥ل الوا

مnرضرة، ٔ#ن هاذ وا¯د الس?نني، دا� ثالث س?نني تقريبا والش?تا �قصة، 
وال ٔ�ربعة د¥ل الس?نني والش?تا �قصة، والسقي ªري مbتظم، وهاذ اليش 
ªادي يؤKر Oىل إالنتاج وإالنتاجLة، ولكن رمغ هاذ اليش هذا لكو، امحلد 

ªادي يدوز، وª ىل هللا ٔ�نه هاذ اليشO متناوý ،A ادي �كون املس?تق�ل
  .ٔ�مام ٔ�حسن

وحقLقة دامئا ك�س?ت³رش اخلري ٔ#نه ك�شوفو املس�مثر�ن رمغ الظروف، 
فلكيش ¯افر احلفرة د¥لو ولكيش ثالثة د¥ل الس?نوات ا�يل دازت، 

، و س�jرات مازال ªادية ال يف الناحLة د¥ل )les plants(كIس?ىن 
يف مbاطق ٔ�خرى، وهذا يشء املنطقة د¥لمك، وال  بودنIب، ا�يل كتعرفوا

 10^د iم ٔ�نه اaطط مايش د¥ل س?نة وال س?ن�ني وال ثالثة، راه د¥ل 
س?نة، هذا د¥ل عهد لكو، فLعين الزم ٔ�نه نبقاو يف هاذ  20، 15س?نني، 
  .الطريق

دا� إالماكنيات ا�يل مطرو¯ة ٔ�نه ªادي ïكون ٕاشاكلية د¥ل املاء، 
 د¥ل الوا¯ات، وïلكمنا Oىل هاذ وخص يف الواكï Åلكمنا Oىل هاذ اليش

اليش كذ� دا|ل احلكومة، خصنا والبد ما Éرسعو ٔ�كرث يف التنقLب Oىل 
املاء، �يظهر يل بtٔن اك�ن ٕاماكنيات د¥ل املاء يف املنطقة، وخصنا ýكرثو 

)les forages ( يف)la région ( ش نعطيو ¯لول يعين ٕاجيابية، ولكن�
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وهاذ اليش �كون مع الوزارة ا�يل عندها  �حلفاظ Oىل املوارد املائية،
  .هذي النقطة أ#وىل.  خnصاص يف هاذ امليدان

يف النقطة أ#خرى د¥ل العلف، ٔ�و ال د¥ل املاش?ية، يعين ما ميكن لنا 
  .ٕاال اýكونو ٕاجيابيني بتفهم الوضعية، ومنش?يو معمك ٕان شاء هللا يف املس?تق�ل

  :الس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسة
  .شكرا �لس?يد الوز�ر
  لمك تعقLب ٔ�س?تاذ؟

        ::::املس�شار الس?يد محمد أ#نصارياملس�شار الس?يد محمد أ#نصارياملس�شار الس?يد محمد أ#نصارياملس�شار الس?يد محمد أ#نصاري
  .شكرا الس?يد الرئIس

  الس?يد الوز�ر،
ه �لسؤال، يف اHهودات  ٕاذن، ال ìشك ٔ�¯د، كام قال زمLيل عند ط̄ر
اجلبارة اليت تقومون هبا يف تدبري القطاع الفالt ببالد�، وال ٔ�شك Oىل 

 يف طبعته الثانية ذ� ما يعرفه ا#ٓن يف هذه ا�لحظة املعرض اVويل
  .الفالt من ٕاق�ال �بري دويل ووطين

ولكن كذ� هناك رشحية من هاذ الوطن العز�ز، كام ٔ�شار زمLيل، ويف 
بعض املناطق النائية اليت تعاين، وفø دٔ�بمت Oليه دامئا من اس?تحضار روح 
 Åشجيع واك�التضامن والتاكفل يف هذا اHال، البد كذ� ويف ٕاطار 

وجشرة ٔ�راكن ومدها �ملوارد أ#ساس?ية، Oىل الرمغ مما تقوم به الوا¯ات 
كذ� بدورها من جمهودات ج�ارة من ٔ�^ل تعويض اخلصاص اÝي ٔ�شار 

ه �لسؤال   .ٕاليه زمLيل عند ط̄ر
فbمتىن، الس?يد الوز�ر، ؤ�عتقد ^ازما ý�ٔمك س�س?تحرضون هذه 

 املشالك، ؤ�ن ïكون هناك �ٓليات وٕاجراءات مnعددة، لIس من طرف
وزارïمك فقط، بل موا�بة احلكومة ٕالسعاف تÕ الساكنة املتوا^دة يف 
مbاطق ¯دودية ومnامخة �لصحراء الكربى ٔ#ن ٔ�ولئك ٔ�و تÕ الساكنة ال 
تقل نضالية واس?�تة من ٔ�ولئك اجلنود املرابطني يف مbاطق احلدود يف ¤ة 

ممتسكة ٔ�خرى، �عتبار ٔ�هنا ïاكبد قساوة الطقس وحش أ#مطار، ورمغ ذ� 

  .بتÕ املناطق
ٕاذن، ýمتىن ٔ�ن ýرى يف ٔ�قرب وقت ممكن ما ٔ�رشمت ٕاليه من دمع من 
طرف احلكومة ٕالسعاف تÕ الساكنة، ولتعطوا دليال �ٓخر ٕاىل اVالئل 
ل  ل التواز�ت، ̂ر ل التضحية، ̂ر ل املواقف، ̂ر السابقة Oىل ý�ٔمك ̂ر

فRة  ٕاسعاف مجيع الساكنة، وٕاسعاف ٔ�ولئك املس?تضعفني و|اصة من
  .الفالح

  .شكرا

        ::::الس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسة
  . شكرا

  . الس?يد الوز�ر لمك تعقLب؟ تفضلوا يف ٕاطار دقLقnني

        ::::الس?يد وز�ر الفال¯ة والصيد البحريالس?يد وز�ر الفال¯ة والصيد البحريالس?يد وز�ر الفال¯ة والصيد البحريالس?يد وز�ر الفال¯ة والصيد البحري
  الس?يد املس�شار احملرتم، 

احbا مnفقني Oىل اخلطوط العريضة، وبtٔنه ªادي Éش?تغلو ٕان شاء هللا 
مة ٔ#نه هاذيك املنطقة يف ¯لول، وªادي نتلكمو مع الس?يد رئIس احلكو 

مbطقة iمة، عز�زة Oىل املغاربة مجيعا، وOىل صاحب اجلالÅ، ؤ#نه فعال 
خصنا نعرفو لكنا بtٔن ٔ�ربع س?نني د¥ل الش?تا ا�يل ما اكيناش يف هاذيك 
املنطقة، والناس مس�مثر�ن و|دامني فالبد من ¯لول بدي` ٕان شاء هللا 

  . ا�يل �ªش?تغلو فهيا
  .وشكرا

Iالس?يد رئIالس?يد رئIالس?يد رئIس اجللسةس اجللسةس اجللسةس اجللسةالس?يد رئ::::        
  .شكرا �لس?يد الوز�ر

السؤال املوايل تقريبا يف نفس املوضوع، حول ت³س?يط املساطر ببعض 
املناطق الفالحLة حلفر ا#ٓ�ر وتوفري مLاه السقي، واللكمة دامئا لنفس ٔ�عضاء 

  الفريق  س?تقاليل، تفضلوا أ#س?تاذ ب�شايب، أ#س?تاذ 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
  لس?يد الرئIس،ا

  السادة الوزراء،
اليوم ك�س?متعو ٕ�معان �لس?يد وز�ر الفال¯ة واحbا¥ عند� لكنا �ٓمال 
�ش ïكون هاذ الفال¯ة كتغطي احلاجLات الرضورية �لساكنة املغربية، وما 
ٔ�حوجbا ٕاىل هذا الهدف بفضل الس?ياسة الرش?يدة جلالÅ املÕ نرصه هللا، 

øقدمو اشوية فnا ا#ٓن ت�bخيص راه اح øخيص خمطط املغرب أ#خرض، ف 
  .بعض إالجراءات

اليوم كنتلكمو Oىل الفال¯ة، الس?يد الرئIس، وك�سمع الس?يد الوز�ر 
وما ٔ�حوجbا ٕاىل Oدة  الفال¯ة ا�يل كهننيه Oىل ٔ�نه احظى حبصة أ#سد،

قطاOات �ش حىت احbا¥ Éس?تافدو، واملواطن Oىل أ#قل �كون Oىل بbIة 
  .من ٔ�مره

� هو ت³س?يط مسطرة حفر البيار ٔ�و ا#ٓ�ر، هاذ املسطرة سؤايل �ٔ 
  .هاذي ٔ�صبحت �شوهبا Oدة شوائب

  الس?يد الوز�ر،
ساوش ٔ�ن Oاد دا� ؤ�� كنفرح وك�سمع لمك كتقولوا جيب �شجيع � ما تن 

التنقLب Oىل املاء، هذا ال�شجيع ٔ�صبح من املس?تحيل، الس?يد الوز�ر، 
  .قع اليوم يشء �ٓخروتنقول لمك ٔ�ننا ïهنرضو يف يشء والوا

اليوم راه الفالح ٕاىل ابغى حيفر بري خصو ما نعرف حىت ìسا�ن �ب 
السام حتل، راه ما اكي�ش، ٕاجراءات معقدة معقدة بدءا من امجلاOة الرتابية 
ٕاىل املياه اجلوفLة د¥ل أ#حواض املائية، ٕاىل ٕاصدار مسطرة ٕادارية ٔ�خرى 

    ............ح |اوي الوفاض و�يلك و�ميليف العامÅ ٔ�و يف الوالية، وتريجع الفال
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        ::::الس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسة
  .عندك الفIس?تة د¥� كتقIس يف امليكرو، وما كIسمعش مز¥ن

        ::::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
الس?ياسة احلالية جيب ٕاOادة النظر فهيا، ؤ�� ªادي نقول ٔ�ننا جيب 

¤ة سطات العناية �لعامل القروي بصفة معلية، عند� ٔ�قالمي ٔ�و ¤ات، 
الساكنة كتعمتد Oىل الفال¯ة، اصعيب ^دا �ش نعطيوه الرخصة �ش حيفر 
�ش جييب املا، مكbاس، ^و�ت، غريب ٔ�ننا Oىل طلبنا حنفرو البري، 

  .خصنا ما نعرف احشال د¥ل إالجراءات
هذا لكو تيعوق العمل د¥ل الفال¯ة، وك�شوفو ٔ�ن الس?ياسة احلكومLة 

سة فاش` �مnياز، واليوم الفالح �ي�nظر من لك يف هذا اHال راها س?يا
ذوي الغرية Oىل القطاع الفالt �ش ي�nفض وي³سط املسطرة د¥ل حفر 

  .ا#ٓ�ر

        ::::الس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسة
  . شكرا � أ#س?تاذ ا�لبار

  .اللكمة �لس?يد الوز�ر �لجواب عن هذا السؤال

        ::::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 الرئIس احملرتم

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

كتعرفوا بtٔنه املنح د¥ل الرتاخLص من اخnصاص واكÅ أ#حواض املائية، 
احbا هاذ أ#حواض هام رشاكء د¥ل وزارة الفال¯ة ٔ#نه احbا ك�شجعو 
الفال¯ة و س�jر، وهام كذ� عندمه مسؤولية د¥ل احلفاظ Oىل املوارد 

ائية واجلوفLة، فLعين �يفاش التوازن �يوقع، هذا هو ال�ساؤل ا�يل امل
  .كنطرحو

ٔ�� الوقت ا�يل ïلكمت Oىل �شجيع احلفر وهذا، ٔ�� ïلكمت Oىل مbطقة 
معينة، يه املناطق د¥ل الوا¯ات، مbاطق الوا¯ات اك�ن مbاطق ا�يل ميكن 

ا الناس يف هاذ ٕاىل معلنا فهيا جمهودات وهذا، ميكن نلقاو املاء �ش خيدمو 
الظروف بني ما جتي ٕان شاء هللا يش س?نة احبال هذيك الس?نة ا�يل ^ات 

  .وا�يل فاض املاء يف الرباج، ýمتناو Oىل هللا يف املس?تق�ل القريب
وا�يل نبغي نقول ٔ�نه يعين وا¯د الوقت يف هذاك اليش د¥ل إالشاكلية 

طيومه ٔ#ن ما ٔ#ن ما كنقدروش نع ) les subventions(ا�يل وقعوا د¥ل 
، در� وا¯د االتفاقLة مع وزارة اVا|لية )les autorisations(عندمهش 

ا�يل كنقولو بtٔنه الناس ا�يل فايتني  2012والوزارة د¥ل املاء، امشات حىت 
وا ــــــــــ، ولكن ªري ميش?يو حيط)autorisé(¯افر�ن البيار، وا|ا مايش 

)la déclaration(ٔن راه حطينtا ، �يقولوا ب)une demande 
d’autorisation(   ا كنا كنعطيومهbد¥لو، اح)les subventions( ،

الناس ما زمعوش �زاف وما ا|ذاوش  2012، فات 2012وساالت حىت 

، اك�ن قرار د¥ل الوزراء املعنيني بtٔنه ªادي 2015دا� زد�ها حىت .. امسيتو
�يطلبو ميكن  ا�يل عندو يش بري قدمي وعندو يش دمع 2015ن�س?ناو حىت 

بtٔنه حط يعين املعلومة بtٔنه راه �يقول بtٔنه عندو هذاك ) récépissé(هبذاك 
  .البري

ولكن شوف هاذ إالشاكلية د¥ل املا يعين ما خصش الوا¯د �كون فهيا 
حمافظ �زاف ٔ#نه اك�ن الناس خصهم خيدموا، ¥ك؟ وما خصش Oاود 7ين 

ا ابقاش املاء راه شوف الناس خصنا نفرطو �زاف، ٔ#ن ا�يل فرط ٕاىل م
س³ت الكردان �ٓش وقع فهيا، ابقاو �يحفروا حىت وقفت ما ابقات نقطة 

�ٓالف هكnار  �10يلومرت �ش ýرجعو  80د¥ل املاء، اضطرينا جنيبو املا بــ 
  .د¥ل احلوامض

فلهذا، خص �كون توازن، ولهذا حىت الوزارة املعنية �يظهر يل بtٔنه 
الفرش د¥ل املاء، ٔ#ن هذاك اليش هو ا�يل كتجري Oىل هذاك العقد د¥ل 

ªادي خييل �كون حوار اVا|ل، واحلوار خصو اشوية د¥ل املعام` 
  .وا�ليونة Oىل حسب احلاجLات وOىل حسب إال�راهات

        ::::الس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسة
  . شكرا �لس?يد الوز�ر

  .هل من تعقLب اليس ا�لبار؟ تفضل

  :املس�شار الس?يد عبد السالم ا�لباراملس�شار الس?يد عبد السالم ا�لباراملس�شار الس?يد عبد السالم ا�لباراملس�شار الس?يد عبد السالم ا�لبار
  . لس?يد الوز�رشكرا ا

ٔ�� راين ªادي منيش معمك يف التو^ه نتاعمك بtٔننا ما خصناش جنازفو 
ونغامرو يف حفر ا#ٓ�ر، ªري ٔ�نين كنقول ميل تيكونوا الوفرة وامحلد A، ٕاىل 
 A ىل اجلهة د¥ل سطات راه احلوض د¥ل ٔ�م الربيع لكو امحلدO هدر�

  . سوف لن ي��ض

        ::::الس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسة
ال ªري ما ابغيتوش ... نضب اليس ا�لبار، سوف لن ينضبسوف لن ي 

�ش?هبوه �لنبض ٔ#نه ابغيناه يبقى ي��ض .  

        ::::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
ٓ أ#س?تاذ، ... ينضب فtٔ� كنقول زيدين هاذ الساOة املالحظة د¥�، �

فtٔ� كنtٔكد مرة . زيدها يل هاذ اVقLقة ٔ#نين شديد احلرص Oىل الوقت
ن الوفرة امحلد A يف احلوض د¥ل ٔ�م الربيع، يف احلوض د¥ل ٔ�خرى �ٔ 

ساìس، يف احلوض د¥ل هذيك النواt د¥ل ^و�ت ٔ#هنا حىت يه 
Iحىت يه راها ^افة، ما ميك�ش م�شجعوش باعتربوها حبالها حبال بودن ،

، الس?يد الوز�ر، احbا تنقلبو حنفرو البري ال ليشء 7رة، الناس �ش حيفروا
ش Éرشبو املاء وÉرشبو اVواب ^عنا، راه الناس ك�سافر �ش سوى �

  .جتيب املاء عرشات الكLلومرتات ٕان مل ٔ�قل ٔ�كرث
فtٔ� �ل�س?بة يل كنلمتس وك�شوف ما تبقاشاي ªري الهرضة �يف عودتنا 



 2014 �ريلدورة �ٔ  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

21 

 )م 2014 لٔ��ري 29( ه 1435 جامدى ا#ٓخرة 29

احلكومة، وامحلد A ٔ�هنا رضورية ªري الشفوي، خفصنا خنرجو �لميدان 
جراءات ون³سطو العملية، الس?يد الوز�ر، ٕاىل وÉشوفو ٔ�ننا تيخصنا نفعلو االٕ 

ابغينا ٔ�ننا نعاونو الفالح، راه كثرية يه العبارات ا�يل ك�شجعو العامل القروي 
وما ك�شوفو ٕاال تو^ه س?يد� هللا ينرصو ا�يل كرياعي و�هيمت هباذ اجلانب، 
فnيخص املساOدة، وتيخصنا نوضو ýك�فو اجلهود د¥لنا، وïكون وا¯د 

  .يف �سلمي الرخص، ما ïكوÉش انتقائيةاملصداقLة 
ٔ�� ك�شوف ٔ�ن الناس ا�يل هام �ي�سلموا هاذوك الضيعات لكهم تيحفروا 
البيار، والفالح الصغري ما تيحفر بري ٔ#نه هناك انتقائية، كنمتىن �ش 

  .Éشجعو الفالح بطريقة معلية فعلية

        ::::الس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسة
  . شكرا اليس ا�لبار

  .يف ٕاطار الرد Oىل التعقLبالس?يد الوز�ر، تفضل 

        ::::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 الرئIس

ال، فقط ابغيت نذ�ر، ïلكمت Oىل واد ٔ�م الربيع، ٔ�� د|لت �لحكومة 
، يف احلكومة د¥ل اليس عباس الفايس، اÎهنار ا�يل اد|لت 2007يف 

يف واد ٔ�م  �لحكومة اعرفت احشال اكن الرباج د¥ل املسرية ا�يل �يعطي
، اكن هذاك الرباج د¥ل واد ٔ�م الربيع ا�يل اك�ن يف املسرية %7الربيع، اكن 
، امحلد A احbا اليوم فايتني le taux de remplissage (7%(اكنت فLه 

. س?نني أ#مور تتغري 4س?نني و 3، فLعين املاء راه بني س?ن�ني و80%
بد كذ� من  عتناء فلهذا، البد من احلفاظ Oىل املوارد املائية، وال

�ٕالشاكلية د¥ل احلاجLات د¥ل الساكن ود¥ل الناس ابغات ختدم وهذا، 
ªري |اص �كون ذاك التوازن، ذاك التوازن مايش ال ال، خص ال، هنا 
ميكن، هنا ما ميك�ش، وهذا ٕان شاء هللا حوار ا�يل ٔ�� عندي جتربة يف هاذ 

ا�يل )  l’espace(اك وا¯د اليش د¥ل العقدة د¥ل الفرشة املائية، هذ
لكها، ويتDلوا املشالك لكها، ٔ#ن ) les discussions(ميكن �كون فLه هاذ 

لك وا¯د �يجي حيط املشالك د¥لو، واحلكومة كتحط املشالك د¥لها، 
  .واحلوض �يحط املشلك د¥لو، و�ميكن يلقاو يعين ¯لول ÉسL³ة

  .وشكرا

        ::::الس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسة
  . �رشكرا لمك الس?يد الوز

ن�nقل ٕاىل السؤال املوايل حول ïمنية الوسط القروي، واللكمة ٔ#¯د 
  .ٔ�عضاء فريق أ#صاÅ واملعارصة ل³سط السؤال، تفضل

        ::::املس�شار الس?يد احلسني ااملس�شار الس?يد احلسني ااملس�شار الس?يد احلسني ااملس�شار الس?يد احلسني اaaaaلصلصلصلص
  .شكرا الس?يد الرئIس
  الس?يد الوز�ر احملرتم،

�لDد من الفوارق وتدارك  ÅوVمن طرف ا Åهودات املبذوHرمغ ا
رتامك دا|ل البوادي يف جماالت الفال¯ة واملاء الرشوب والكهربة التtٔخر امل

  .القروية، الزل الوسط القروي يعاين من ش?ىت ٔ�نواع اÎهتمIش وإالقصاء
ورمغ ما عززته املباردة الوطنية �لتمنية ال³رشية يف ضبط العديد من 

هو اخلرائط اجلهوية واHاالت الرتابية أ#كرث خصاصا، فٕان ذ� ال يفي مبا 
مbتظر �لهنوض �ٕالÉسان القروي، وال حيتاج مbا يف الواقع ٕاىل كثري من 
التفاصيل حول العزÅ اليت تعIش فهيا الساكنة، |اصة يف املناطق النائية 
وا#ٔكرث فقرا، م�ال ¤ة سوس ماسة درOة، و�زداد أ#مر سوء مع س?نوات 

ية والتعلميية اجلفاف، كام يtٔيت حظ العامل القروي من تقس?مي اخلريطة الصح 
ات، حLث ال زال ولوج اخلدمات الصحية صعبا �ل�س?بة  يف ٔ�سفل اV̂ر
لرشاحئ عريضة من ساكنه، كذ� الفرق احلاد بني الوسطني احلرضي 

  .والقروي يف جمال اÎمتدرس
É ،�Ýسائلمك، الس?يد الوز�ر، عن إالجراءات املت�ذة �لرفع من 

وي حىت ي�س?ىن 	  ندماج يف املس?توى املعIيش و ج�عي �لعامل القر 
صريورة التمنية  ج�عية و قnصادية Oىل الصعيد الوطين، وما هو 
�ر�جممك حملاربة الفقر والعوز وتقليص الفوارق  ج�عية يف الوسط القروي 

  حتديدا؟ 
  .شكرا

        ::::الس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسة
  . شكرا لمك الس?يد املس�شار

  .اجلواباللكمة لمك الس?يد الوز�ر يف ٕاطار 

        ::::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 الرئIس

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

هو يعين احلكومة خصت وا¯د الربامج واسرتاتيجيات قطاعية iمة 
�لهنوض مبس?توى العIش د¥ل الساكنة د¥ل اHال القروي، الرب�مج 

ق القروية اÝي مكن من رفع مؤرش فك العزÅ �لعامل القروي الوطين �لطر 
، ومت تعز�ز هذا إالجناز 2013س?نة  %77ٕاىل  2005س?نة  %64من 

، واÝي س?ميكن من 22ٕ�عطاء  نطالقة لرب�مج التtٔهيل الرتايب ا�يل �هيم 
، هذا lرشاكة بني وزارة اVا|لية 2015لكم من الطرق يف ٔ�فق  2313بناء 

  .لتجهزي والنقل ا�لو^Iس�Lك ووزارة الفال¯ة والصيد البحريووزارة ا
يف  %18اك�ن �ر�مج د¥ل �هربة اHال القروي، ارتفع املؤرش من 

  .2013س?نة  %98,35ٕاىل  1995
الرب�مج د¥ل املاء الصاحل �لرشب �لعامل القروي، حLث تصل Éس?بة 

 %14بل مقا 2013س?نة  %94 س?تفادة من املاء الصاحل �لرشب ٕاىل 
  .عرش س?نوات من ق�ل
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كام ٔ�ن مؤرشات اÎمتدرس والولوج �ل�دمات الصحية ك�شهد Oىل ٔ�مهية 
  .اHهودات املبذوÅ من Vن احلكومة �لرفع من مس?توى IOش الساكنة

Oىل املس?توى  قnصادي، خمطط املغرب أ#خرض سامه من |الل 
ل القروي، ويف مشاريع اOVامة الثانية يف الرفع من مس?توى اV|ل �Hا

 2013يف ممت  492هذا الس?ياق بلغ Oدد املشاريع املنجزة وا�يل انطلقت 
  .مليار د¥ل اVرمه �13س�jر ٕاجاميل د¥ل 

وقطاع الس?يا¯ة من ¤ته ٔ�سهم من |الل ٕاسرتاتيجية الس?ياحLة 
  . القروية lشلك ملموس يف تنوع د|ل الساكنة القروية

اHهودات املبذوÅ �يق املؤرشات د¥ل  احbا كنعرفو بtٔنه �لرمغ من هاذ
التمنية ال³رشية ومس?تو¥ت اV|ل الفردي خصها ïرىق �لمس?تو¥ت 
املتو|اة، ولكن اك�ن �ر�مج حكويم �يعمتد Oىل مقاربة ^ديدة لتمنية العامل 
القروي واملناطق اجلبلية، كرتïكز Oىل م�ادئ اHالية وال�شار�ية والتعاقدية، 

 Åادي تعملت الواكª طقة الوا¯ات، ٕان شاء هللا مازالbد¥ل التمنية د¥ل م
جتي الواكÅ د¥ل التمنية د¥ل املناطق اجلبلية كام ^ات يف اخلطاب د¥ل 

  .صاحب اجلالÅ ا�يل طلهبا
اك�ن املد�رية د¥ل ïمنية العامل القروي ا�يل ا#ٓن يه موجودة دا|ل 

  . وزارة الفال¯ة والصيد البحري
ا�يل هو لك س?نة  )Le fonds du développement rural(اك�ن 

مليون د¥ل اVرمه ا�يل كتعملو احلكومة  500ومليار و 300بني مليار و
) ANDZOA8(لصاحل هاذ القطاع، لك هاذ إالماكنيات ªري هاذيك 

توقعت ٔ�مام ٔ�نظار صاحب اجلالÅ، مليار د¥ل اVرمه د¥ل  س�jرات 
  .يف ثالث س?نني يف هاذ املنطقة

        ::::الس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسة
  . شكرا لمك الس?يد الوز�ر

  .هناك تعقLب؟ اليس شكLل ٔ�تفضل يف ٕاطار التعقLب

        ::::املس�شار الس?يد Oابد شكLلاملس�شار الس?يد Oابد شكLلاملس�شار الس?يد Oابد شكLلاملس�شار الس?يد Oابد شكLل
  .شكرا الس?يد الرئIس

الس?يد الوز�ر، شكرا Oىل لك املعطيات ا�يل جLتو هبا، ٔ�� ما ªادìش 
عمل فLه �قشمك، الس?يد الوز�ر، Oىل القطاع الفالt، ٔ#نه اليشء ا�يل ت

 ،tويل الفالVىل ذ� ما شاهد�ه يف املعرض اO ليلVم، واi يشء
ت��قى أ#سواق هذا يشء البد يوم من أ#¥م ªادي نو^دو لها، هذا العرض 
والطلب ªادي تو^د لها احللول، ولكن ما ªادìش نقولو بtٔن العامل القروي 

العامل القروي تنقولو  ا#ٓن راه خبري، ال، الس?يد الوز�ر، راه ميل تنقولو بtٔنه
  . املزي�رية الك�رية

هنرضو Oىل الطرق، احbا �يق عند� طرق رئIس?ية، �يق النصف د¥لها 

                                                 
8 Agence Nationale pour le Développement des Zones Oasiennes et 
de l’Arganier 

 O)lesامر �ملا، طريق رئIس?ية �يق لكها ميل ïمتىش فLه تيخصك 
bottes( ىل بعدO ىل الر�ط، وتنقولها قدام  18، هذي طريقO يلو مرت�

� موجود منش?يو ٔ�� و¥ك ونعطيك صديقي وز�ر النقل، تنقول لو �ٔ 
)bottes ( ادO ش� ïمتىش فهيا.  

ميل نتذا�رو Oىل املا، الس?يد الوز�ر، مسحوا يل ان� تنعرف املقدرة 
�يلومرت،  18د¥لمك، وتنعرف حمبتمك حبالمك حبايل لهاذ الوطن، ïهنرضو Oىل 

ا هلم الناس �يق ما عندمهش املاء �ش ìرشبوا، وٕاىل ابغاو ìرشبوا قالو 
مليون، الناس ابغات خترج من العامل القروي، ^ات  130خصمك ختلصوا 

احلكومة د¥لمك زادت قالت هلم ٕاىل ابغيتو خترجوا اكع متش?يو يف ¯االïمك 
د¥ل الرضيبة د¥ل  %30د�روا Oىل يش ¤ة اخرى، خصمك ختلصوا 

  . Iشواأ#ر�ح، ¯ا�ر�ن ما صابوا ال خيرجوا وال خيلصوا وال يL³عوا وال يع 
ما نقولوش، ٔ�نمت لكمك ٔ�بناء د¥ل العامل القروي، خرجوا يش اشوية، دا� 
احbا لكنا راه احbا Oاìشني، خرجوا يش شوية لعند العائ` د¥لمك، وشوفوا 
�ٓش اك�ن، �ش �شوفوا العامل القروي �يدا�ر، مايش خبري، أ#بناء د¥لو راه 

  ...ما صابوا فني خيدموا، ما اكي�ش فني يعIشوا

        ::::الس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسة
شكرا �  ٔ�س?تاذ شكLل، أ#س?تاذ شكLل، اليس شكLل راه اهنيت 

.. حقك يف ال�م، أ#س?تاذ شكLل، اليس الشكLل، راه اýهتoى، اýهتoى
ٓ اليس شكLل، اليس شكLل . اليس شكLل، اýهتoى حقك يف ال�م، �

  .اللكمة لمك الس?يد الوز�ر يف ٕاطار التعقLب

        ::::والصيد البحريوالصيد البحريوالصيد البحريوالصيد البحريالس?يد وز�ر الفال¯ة الس?يد وز�ر الفال¯ة الس?يد وز�ر الفال¯ة الس?يد وز�ر الفال¯ة 
اليس شكLل، ٔ�� كنعرف عندك دامئا نظرة ا�يل يه ٕاجيابية، اليوم 

  .اشوية اشوية قصحت
امسح ... واملعلومات اعطيهتم) O)les indicateursىل ٔ�ي، شوف ٔ�� 

اعطينامه، ٔ#نه اك�ن حتسن، واك�ن ) les indicateurs. (يل، ٕاىل امسحت
 ٓ ا�يل كهتم العامل القروي، واك�ن فاق واOدة، واك�ن معل، واك�ن دينامLة �

اس�jرات دا|ل هاذوك املدن ا�يل جبانب ٕالOادة الهيلكة د¥هلم، ا�يل 
  .دا|لني يف العامل القروي

اك�ن الطرق ا�يل قروية ا�يل كتعمل، اك�ن طرق ا�يل وطنية و7نوية 
  .ا�يل كتعملها، وعندمه وا¯د العدد د¥ل إالماكنيات ا�يل �يتعملوا

، ما ميك�ش نقولو بtٔنه هذي العدمLة، وبtٔنه ما اكي�ش معل، فكLظهر يل
هذا اك�ن معل، واحbا العمل دا� ا�يل كتقوم به احلكومة، وهو حتسني 
اV|ل د¥ل الفاOلني، مايش ªادي نعطيو �لناس، خص الناس ختدم، 

خمطط املغرب أ#خرض دا|ل يف هاذ . وتعطى لها إالماكنيات �ش ت�nج
دا|ل يف هاذ الطريق، و س�jرات، امسح يل،  )l’INDH(الطريق، 

ميل ك�شوفها، ٔ�� كنت يف الناحLة د¥ل الغرب هاذ الس³ت وأ#¯د، قال 
ا�يل تدارت ^ديدة متاك، ) la zone industrielle(يل الس?يد العامل 
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دا املنطقة متاك،  ْ̄ ٔ�لف |دام، �يقلبوا دا� Oىل اخلدامة يف الفال¯ة  12ا
  .ملناطق متاك، ما �يلقاومهش�ش خيدمومه يف ا

امحلد A، ٔ�نه يعين اك�ن اس�jرات، وميكن نقولو بtٔنه اك�ن وا¯د يعين 
و ــــــــــــــــمايش اكع املناطق يف وا¯د امسيتو، ولكن العمل احلكويم ه

)le rattrapage( يل اك�ن بني ¤ة و¤ة، وماكن�، هو هاذ الفارق ا
  .Oليه ٕان شاء هللا وماكن، خصو ينقص، وخصنا Éش?تغلو

        ::::الس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسة
  . شكرا �لس?يد الوز�ر

ون�nقل ٕاىل السؤال املوايل وأ#|ري يف قطاع الفال¯ة، وهو حول معلية 
دمع بذور البطاطس �ملناطق املترضرة، واللكمة ٔ#¯د السادة ٔ�عضاء 

  .تفضل أ#س?تاذ ب�شايب. الفريق  س?تقاليل ل³سط السؤال

        ::::�شايب�شايب�شايب�شايبالس?يد املس�شارمحمد ب الس?يد املس�شارمحمد ب الس?يد املس�شارمحمد ب الس?يد املس�شارمحمد ب 
  .شكرا الس?يد الرئIس

  السادة الوزراء،
  السادة املس�شار�ن الكرام،

�ل�س?بة �öمع، ال جيادل ٔ�¯د وال ينكره ٕاال ^ا¯د، يف احلقLقة 
اHهودات ا�يل كتقوم هبا احلكومة يف دمع القطاع الفالt، و|اصة الس?يد 

ء الوز�ر، وزارïمك املوقرة، و|اصة خشصمك الكرمي، حقLقة تبلون البال
احلسن، وال زلمت، امحلد A املسا¯ات الزراعية توسعت، وإالنتاجLة 
ارتفعت، ولكن �ملقابل هناك هبوط ¯اد لdٔسعار، من |الل إالنتاجLة 

�س³ب يف خسارة، خسارة �برية وìس³هبا ٔ#حصاهبا.  
و�لتايل، املسÅٔt د¥ل ال�سويق تطرح نفسها حبدة، وكنعتربو املسؤولية 

ة يف قضية ال�سويق، و|اصة يف اجلانب  ¯رتازي، ما د¥ل اVوÅ قامئ
يتعلق �جلانب امحلايئ لdٔسواق اخلارجLة وا¯رتام االتفاقLات اVولية من 
طرف موقعهيا، و|اصة  حتاد أ#ورويب، ا�يل �يعترب املغرب احبال احليط 

  .القصري، و�يصادق من ^انب وا¯د دون تفاوض
لمك، الس?يد الوز�ر، �ش ïكون ندية  و�لتايل، البد من دمع احلكومة

مع  حتاد أ#وريب �ش حتميو املنتوج د¥لنا، ٔ#نه  قnصاد الوطين ال يقل 
ٔ�مهية Oىل القضية الوطنية ا�يل كنتجندو لها اكملني، حبيث اكنت محالت 
اس��اقLة �ش ما يصادقش جملس أ#من Oىل توس?يع الصالحLات د¥ل 

� ïكون عند� محالت اس��اقLة �ش نتفاداو املينورسو يف الصحراء، كذ
م�ل هاذ القرار د¥ل  حتاد أ#ورويب، وïكون وا¯د الندية قوية وýكونو 
كنتفاوضو من موقع قوة، و|اصة  حتاد أ#ورويب، ومن |اللو فرÉسا 
وٕاس?بانيا الرش�كني أ#ساس?يني �لمغرب، و�لتايل املزيان الت±اري هو �يلعب 

يل احbا عند� قوة تفاوضية خصنا جنلسو معهم �ش حنميو لصاحلهم، و�لتا
هاذ املنتوج ا�يل هو خرس� Oليه خمطط �بري، و�لتايل الزم امحلاية د¥لو 

  .من طرف اVوÅ يف هاذ اجلانب

امسح يل، الس?يد الوز�ر، ýرجع �لموضوع د¥ل دمع بذور البطاطس، 
ا اك�ن �س هنرضو فLه هو موضوع قدمي، ولكن ^ات الربجمة د¥لو اليوم، م

يش شوية ٕاىل امسح الوقت، هو ý�ٔمك، الس?يد الوز�ر، اكن دمع البذور 
�ل�س?بة �لمومس الفارط، وýمتىن ما يتكررش هاذ الس?نة، واكن التعويض 
عن الرضر، و|لق ٕاشاكلية يف السوق راك اعرفnوها، واكن عند� جواب 

ٕان شاء هللا �ل�س?بة من طرف الوزارة بtٔنه هاذ املسÅٔt ما ªاداش تتكرر 
... Vمع البذور lشلك �كون مnوازن، و�لتايل �يحيلين هاذ السؤال Oىل

  .من اخلارج %100احbا بذور البطاطس كنجيبوها 
ملاذا الوزارة ما �كوÉش عندها وا¯د الرب�مج �ش ٕانتاج البذور هنا 

ءم حمليا؟ وعند� مbاطق ا�يل يه مالمئة، اكٔ#طلس، ٕاىل �ٓخره، ا�يل تتال
مع الطقس أ#ورويب، و�لتايل كنو^دو مbتوج جLد مبواصفات دولية، 

  . وïكون صناOة حملية وإالنتاجLة حملية
  .شكرا الس?يد الوز�ر

        ::::الس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسة
  . شكرا � ٔ�س?تاذ ب�شايب

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

        ::::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
  .مشكرا الس?يد الرئIس احملرت 

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

ٔ�� اليس ب�شايب  قرتاح د¥� �|ذو، ما اك�ن حىت ٕاشاكلية، ٕاىل 
اليش د¥ل  ذا�يل �يرتٔ�س الس?يد الرئIس د¥ل ها) l’association(اك�ن 

البذور، احbا مس?تعد�ن جنلسو ٕاىل ابغيتو �ش ند�رو �ر�مج د¥ل 
) semences(د¥ل هذا اليش د¥ل ) la production(لتك�يف ود¥ل ا

د¥ل بطاطا، وýكونو يف وا¯د املس?توى، احbا راه ك�س?هتلكو دا� يف 
ٔ�لف طن تقريبا د¥ل البطاطا، وزعام يشء ا�يل  500املغرب مليون و

  . ªادي �زيد مازال لdٔمام
، ٔ�� وا|ذ )je suis preneur(ٕاىل اك�ن يش ¯ا^ة د¥ل التك�يف ٔ�� 

هاذ اليش هذا، وجنلس معمك وند�رو مرشوع ٕان شاء هللا، وªادي نطلب 
  .من أ#طر د¥ل الوزارة �ش جيلسوا منش?يو يف هاذ  جتاه

قلنا بtٔنه امحلد A ما اك�ن الش ªادي نعطيو يش دمع ٔ#نه ما وقع والو 
ال والو، يف الغرب، امحلد A هذي بعدا س?نوات يعين ما اك�ن ال فLضا�ت 

وأ#مور تتحسن من حسن ٕاىل ٔ�حسن، وýمتناو Oىل هللا ٔ�ن تبقى هاذ 
  .أ#مور هكذا

ٔ�ما فø خيص يعين  حتاد أ#ورويب، اكن اج�ع يف الصباح مع الربملان 
واكن نقاش Oىل هذا، واعطينا املوقف د¥لنا، موقف واحض ٔ#نه �يق عند� 

�ل، و�كون النقاش ا�يل �كون أ#مل ٔ�نه أ#مور ميكن تتحسن يف املس?تق 
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ممثر ا�يل الفال¯ة املغاربة ما ميك�ش يضيعوا فLه، يعين اك�ن وا¯د االتفاق، 

Oىل الفال¯ة د¥لنا، وٕاىل ) l’impact(هذاك االتفاق تبدل، عندو وا¯د 
اك�ن هاكك، هبذيك الطريقة ا�يل در� لها احلسا�ت ) l’impact(هاذ 

 ...د¥لها، راه ال يعقل ٔ�نه يق�ل
فلهذا، جيب ٔ�ن ïكون ¯لول، احbا كنتلكمو معهم، ٕاىل اكنت ¯لول 
ٕاجيابية ومز¥نة راه ªادي جنيبوها �لفاOلني يق�لوها، مرح�ا، ٕاىل ما ق�لوهاش 
الفاOلني وما مnفق�Lشاي، راه ªادي نقولوها هلم، وªادي نعاود Éشوفو يعين 

  . حتاد أ#ورويب Éس?تعملو مجيع إالماكنيات ا�يل عند� يف ٕاطار القانون مع

        ::::الس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسة
  . شكرا �لس?يد الوز�ر

  .أ#س?تاذ ب�شايب، عندمك تعقLب؟ تفضلوا

        ::::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 الرئIس

شكرا معايل الوز�ر Oىل هاذ إال^ابة، حقLقة وOىل التعاون د¥لمك، 
هذا، كنمتىن ý�ٔمك  واحbا كنعرفو الروح د¥لمك العالية حقLقة يف هذا الباب

تتوفقوا ٕان شاء هللا يف التفاوض مع  حتاد أ#ورويب �لحيلوÅ دون وقوع 
و�لتايل، احbا املغرب جنح يف إالنتاجLة ويف الرفع من . ما ال حتمد عق�اه

املردودية، ولكن خصنا جنحو يف القضية د¥ل ال�سويق ويف امحلاية د¥لو 
øقة ودمع التنظLت�لشلك املطلوب حق.  

  الس?يد الوز�ر، 
تنظøت اكنوا �بار يف السا¯ة، اليوم تtٓلكوا هاذ يف اخ�ارمك اك�ن جوج 

واكنوا هاذو قاطرة  ،)M.F.B9(واكنت ) Fresh Fruit(التنظøت، اكنت 
من القاطرات د¥ل التصد�ر يف البالد د¥لنا، اليوم هاذ القاطرة ٔ�صاهبا 

  التفكك، ما اعرف�ش اOالش؟ 
كرث من مصدر وا¯د، ٕاىل �ٓخره، و�لتايل ٔ�نه ما اكي�ش وخصنا والو �ٔ 

، وكتلقى حىت هو �يصدر و�يد|ل )La station d’emballage(حىت 
لdٔسواق أ#وروبية و�يخرس السوق، و�لتايل هاذ التمثني د¥لو خصنا 

 les tâches de(خندمو فLه، الس?يد الوز�ر، وكنحيل القضية د¥ل 
contrôle(لحوامض ها�ذ العام راه امشات م�كرة، امشات ، �ل�س?بة 

�لعربية ^عرابت، ٕاىل �ٓخره، وخترس السوق وطاح السوق وابقى ¯امضة 
  .السوق طاحي، ٕاىل �ٓخره

خصو يلعب دور �بري يف �شديد  )les tâches de contrôle(هنا 
املراق�ة ويف اجلودة وما متيش �لسوق اخلارجLة ٕاال اجلودة املطلوبة �ش 

ا، ٔ#نه ٕاىل اكن السوق مطلوق Oىل مرصاعيه �يتKٔtر حنميو املنتوج د¥لن
  . السوق، و�لتايل التد|ل د¥ل اVوÅ مطلوب يف هاذ الباب

  .شكرا الس?يد الوز�ر
                                                 

9 Maroc Fruit Board 

        ::::الس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسة
  . شكرا أ#س?تاذ ب�شايب

  ؟..لمك تعقLب الس?يد الوز�ر؟ هل حتتفظون حبقمك يف التعقLب ٔ�م

        ::::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
)les associations ( لهيم د¥لO لكمتï يل�هام ) l’exportation(ا

كن ند|لومه يف ميفعالني و�بار، وخصهم ٕان شاء هللا ينجحوا يف املس?تق�ل، 
وا¯د اVوامة بtٔنه ما اك�ن مشالك وابقاو |دامني، ولكن السوق اليوم يعين 

ه ، ونطلبو مهنم ٔ�ن)la réactivité(كتبدل، فلهذا |اص اشوية د¥ل 
 .�كونوا هام اVرع د¥ل خمطط املغرب أ#خرض يف �سطري املواد املهمة

ٔ�ما فø خيص املراق�ة، فكن Oىل يقني والتعلøت الصارمة تعطات لــ 
)l’établissement de contrôle (`ٔن الس?نة املق�tادي مييش  بª املد�ر

 ونة،بوªادي ìشوفوا Îميونة بلمي #ٔاكد�ر وªادي جيلس يف هذيك املنطقة،
د¥لها، ) le    goût(، ومااكÉش د¥لها )la qualité(ٔ�نه ٕاىل ما اكن�ش 

اÝوق د¥لها مز¥ن، ما ªادìش خنليو يش وا¯د ا�يل ªادي يد|ل خيرس 
السوق، وجنيو الفال¯ة من بعد خيلصوا اÎمثن د¥ل ذاك اخلسارة، وªادي 

  .ýكونو يف املوOد ٕان شاء هللا

        ::::الس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسة
الس?يد الوز�ر، Éشكرمك Oىل مسامهتمك الواسعة والقمية يف شكرا لمك 

  . هذه اجللسة
ون�nقل م�ارشة ٕاىل السؤال الفريد املو^ه ٕاىل الس?يد وز�ر التجهزي 
والنقل وا�لو^Iس�Lك، وموضوOه هو ٕاOادة توظيف É�ٔشطة امليناء القدمي 

 tي وس?ياoرفهيï ق اللكمة ٔ#¯د السادة ٔ�عضاء فري. ملدينة ٔ�اكد�رمكيناء
  .التجمع الوطين لdٔحرار، تفضلوا اليس لعلج

        ::::املس�شار الس?يد حلبIب لعلجاملس�شار الس?يد حلبIب لعلجاملس�شار الس?يد حلبIب لعلجاملس�شار الس?يد حلبIب لعلج
  .lسم هللا الرمحن الرحمي

  .شكرا الس?يد الرئIس
  السادة الوزراء،

  السادة املس�شار�ن،
اليوم، ٔ�ضع سؤ  يف س?ياق معل مشرتك من طرف نواب أ#مة جبهة 

اش?تغلوا يف مشاريع درOة، هؤالء النواب والربملانيني ا�Ýن  –ماسة  -سوس
سابقة، ؤ�عطت ٔ�لكها اكلطريق الس?يار وجشرة ٔ�راكن ومشاريع ٔ�خرى اكملياه، 
اليوم كIش?تغلوا Oىل وا¯د املوضوع، موضوع ٕاOادة مLناء ٔ�اكد�ر والوظيفة 

  . د¥لو
ومعال �ملعطيات امليدانية ٔ�نه �يوصيو Oىل الصياد�ن املتوا^د�ن 

اء، مع ٕاعطاء هذا امليناء وا¯د الصورة واملزاولني بتÕ املنطقة بذاك املين
ïرفهيية وس?ياحLة، اعتبارا ٔ�ن مدينة ٔ�اكد�ر مدينة س?ياحLة �مnياز، وتلعب 

  .دورا رائدا يف هذا اHال
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وهكذا، اس?تدعتمك جلنة املالية مبعية هؤالء النواب، وهنا ٔ�قدم لمك 
مرشوع ا�يل تقدموا به النواب يف دراسة ^ادة �لموضوع، ما ميكbاش 
Éسمهيا lيش ¯ا^ة من ªري اجلدية، ٕاال ٔ�ن هناك ا�يل مسعناه يف ا#ٓونة 
أ#|رية، هناك �شوìش Oىل هذا العمل، وهاذ ال�شوìش Oىل هاذ العمل 
حقLقة رض�، اOالش؟ ٔ#نه عندما ïرى ٔ�هنا مجموOة د¥ل الربملانيني، lرشاحئ 

لطرف خمتلفة، �ن�ء خمتلف، �يعملوا Oىل وا¯د العمل و�يجي وا¯د ا
ٔ�¯ادي �يبغي ìشوش Oىل هاذ العمل بدون انتظار اVراسات، بدون 
انتظار دراسة اجلدوى، فمبعىن ٔ�ن هذا العمل د¥ل ال�شوìش ود¥ل 
التخريب، وهذا معل �ل�س?بة ٕالÉسان �زاول الس?ياسة والشtٔن العام ال 

  .ìرشفه
ية، واحbا اليوم عند� الثقة فLك، الس?يد الوز�ر، ٔ�نه وا|ذ املوضوع جبد

واVليل Oىل ذ� ٔ�نك تفاOلت مع السؤال اÝي وضعناه �، ونعطيومك 
درOة رٔ��مك يف - ماسة-فرصة �ش تعطيو �لرٔ�ي العام، و|اصة د¥ل سوس

  . املوضوع، واملسار والس?ياق فني وصل
  .شكرا الس?يد الوز�ر

        ::::الس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسة
  . شكرا اليس لعلج

  .^Iس�Lكاللكمة �لس?يد وز�ر التجهزي والنقل وا�لو 

        ::::الس?يد عز�ز ر�ح، وز�ر التالس?يد عز�ز ر�ح، وز�ر التالس?يد عز�ز ر�ح، وز�ر التالس?يد عز�ز ر�ح، وز�ر التججججهزي والنقل وا�لو^Iس�Lكهزي والنقل وا�لو^Iس�Lكهزي والنقل وا�لو^Iس�Lكهزي والنقل وا�لو^Iس�Lك
  الس?يد الرئIس،
  السادة الوزراء،

ٔ�شكر الفريق احملرتم Oىل طرح هاذ السؤال، وميكن يل نقول لمك ªادي 
جناوب معليا، مايش شفو¥ كام قLل، احلكومة مbذ ٔ�ن نص³ت ويه �ش?تغل، 

` سابقة وهللا  O�ٔمل، احلكومة �ش?تغل يعين ٕاىل اكن يش شفوي يف يش م̄ر
يف مجيع القطاOات، واك�ن ٕاجنازات واك�ن ٔ�رقام واك�ن الزتامات ويف ¤ة 
سوس، كمنوذج Oىل مس?توى الب�Lة التحتية، Oىل مس?توى يعين 
إالصال¯ات د¥ل النقل، Oىل مس?توى الس?يا¯ة، الفال¯ة، الوزراء جييبون 

ïزول يف تصنيف بعضنا Oىل هاذ اليش، و�لتايل كنمتىن Oىل هذه ا�لغة ٔ�ن 
  .البعض بطريقة ال تليق �ملؤسسات

¤ة سوس �رامج طمو¯ة، لكن نبغي نقول لمك هاذ النقاش حصي، ما 
خنافوش مbو، نقاش حصي ٔ#نه �يتعلق بوا¯د الس?ياسة مLنائية يف البالد 

، حصيح يف 2030د¥لنا، ان� Oارفني قدمت ٔ�مام صاحب اجلالÅ يف ٔ�فق 
س?تة د¥ل أ#قطاب يعين ا�يل اعترب�ها، اك�ن القطب  هاذ الس?ياسة اك�ن

د¥ل سوس ا�يل من ٕايفين يعين الصو�رة ويعين ٔ�اكد�ر والرب�مج ا�يل 
  .مطروح

املليار د¥ل اVرمه، وابدينا العملية  4اليوم عند� اقرتاح د¥ل اس�jر 
عة احلال د¥ل  س�jر يف امليناء احلايل د¥ل ٔ�اكد�ر، ولكن هاذ اليش بطبي

ملا ^او مbتخيب أ#مة، �يقول � هاذ مbتخيب أ#مة هللا جياز�مك خبري هاذ 
امليناء واش ما ميك�ش ïراجعوا يعين أ#Éشطة د¥لو؟ واش ما ميك�ش 
�شوفوا ٕاماكنية ý�ٔمك تد�روا وا¯د التجربة احبال ا�يل تدارت يف وا¯د Oدد 

طن±ة فLه لكيش، امليناء املدن، عند� التجربة د¥ل طن±ة، يعين ا�يل اكن 
ا#ٓن وىل مLناء س?ياt ٕان حص التعبري، مع  حnفاظ �لصيد، وامشbIا  لــ 

)Tanger Med.(  
اك�ن التجربة د¥ل �ٓسفي ا�يل ا#ٓن امليناء د¥ل �ٓسفي ªادي خيرج،   

وامليناء ا�يل ا#ٓن دا|ل �ٓسفي ا#ٓن راه كند�رو اVراسة �ش ند�رو العملية 
  .د¥ل التحويل

�ن جتربة القbيطرة ا�يل امليناء د¥ل القbيطرة ا#ٓن اك�ن دراسة �ش اك
�كون مLناء س?ياt وïرفهيoي وغند�رو مLناء ٔ�طليس، واك�ن امليناء د¥ل 
اVا|` ا�يل ا#ٓن اVراسات قامئة، ومادام معنا، الس?يد الوز�ر، �ش �كون 

|` ند�رو لو مLناء د¥ل الصيد �بري يف اجلنوب، وهاذ امليناء د¥ل اVا
  اVراسة ٔ�ش?نو ممكن يصلح ملدينة اVا|`؟

ابقى ا#ٓن النقاش �ل�س?بة #ٔاكد�ر، احbا نقول لمك احbا مفوضون 
)délégués(  صادnة التحتية لصاحل  قLش ميكن لنا ند�رو هاذ الب��

الوطين والتمنية اجلهوية، ٔ�� قررت واقرتحت Oىل الس?يد الوايل �ش جنيو 
، نعرضو Oليمك ٔ�ش?نو يه  س�jرات ا�يل ªادي ند�رو يف 12عندمك هنار 

املس?تق�ل، نعرضو Oليمك اVراسة ا�يل كنقومو هبا ٕاماكنية مLناء ^ديد، 
اVراسات ا�يل كنقومو هبا وغند�رو طريقة Oلمية، ما غمنش?يوش ال يعين 

س?ياس?يا وال انت�ابيا، ٔ�� كنظن ا�يل ªادي  اشكون ا�يل ªادي �رحب فهيا
يف هناية املطاف هو املغرب، ٕاذا اتضح معليا بtٔنه من مصلDة ٔ�اكد�ر �رحب 

املليار د¥ل التوسعة، ٔ#ن غنوسعو  4وسوس ٔ�ن هاذ امليناء Éس?مترو يف 
املليون د¥ل الطن،  3مbطقة احلاو¥ت، البضائع، احملروقات �ش نوصلو لــ 

ٕاذا  .ٔ�لف مسافر، ٕاىل ªري ذ� 200املنطقة الس?ياحLة �ش نوصلو لــ 
اتضح بtٔن هذا هو التو^ه الصائب �ل�شاور مع مجيع املهنيني يعين فغمنش?يو 
فLه، ٕاذا اتضح بtٔن خصنا منش?يو مليناء ^ديد مع احلفاظ Oىل الصيد البحري 

  . دا|ليا نظرا العتبارات ان� OارفLهنا اج�عيا، احbا غمنش?يو فLه
د¥ل احلكومة يف ا�يل نبغي نقول لمك حنن مفnو¯ني، وهذي يه املقاربة 

قطاع التجهزي، ؤ�عتقد حىت يف الفال¯ة ويف الس?يا¯ة، كمنش?يو عند 
العامل، عند املنتخبني، معهم كند�رو هاذ الربامج وهاذ املشاريع ملصلDة 

  .البالد د¥لنا

        ::::الس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسة
  . شكرا � الس?يد الوز�ر

  .هنا� تعقLب أ#س?تاذ لعلج؟ تفضل

        ::::لجلجلجلجاملس�شار الس?يد حلبIب لعاملس�شار الس?يد حلبIب لعاملس�شار الس?يد حلبIب لعاملس�شار الس?يد حلبIب لع
  . شكرا الس?يد الوز�ر
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ٔ�جسل �لك ارتياح التعامل إالجيايب ٔ#نه كنتعاملو �Vراسة، واليوم امحلد 
A يف جواب الس?يد وز�ر الفال¯ة مل مير سؤ  بدون ٔ�رقام، وهذا الش 
تيعجبين؟ �يعجبين أ#رقام، كتعجبين احلصي`، ٔ#نه ال�م ا�لغو رمبا يف 

 je vois(ٔ�ما النتاجئ يه كام قال لو فورد بعض أ#حLان �كون ªري ٕاضايف، 
au bas de bilan( يÝس±ل �لك ارتياح ٔ�نه القرار اÉ اليوم ،

س��nذونه، تت�ذونه مبعية إالماكنيات د¥ل اVوÅ، مبعية إالماكنيات ٔ�ش?نو 
  .غتعطيو، ونتاجئ  س�jر يف هاذ املوضوع

يش ا�يل ابغينا نقولو مبعىن ٔ�نه ا�لغو وال�م الزائد ال جمال 	، هاذ ال
�لمواطن، ابغينا نقولو �لمواطن املغرب ìش?تغل بطريقة ٔ�خرى، ìش?تغل 
بطريقة د¥ل اVراسات، ìش?تغل �لطريقة د¥ل امليدانية و�ملشاورة مع 
املنتخبني، و�ٕالنصات ٕاÎهيم، و�ٕالنصات �لجميع، ال الصياد�ن وال ٔ�حصاب 

ي نت±اوبو معهم، وªادي الس?يا¯ة، وال لكيش ªادي نتصنتو هلم، وªاد
Oاش من عرف قدره : "نتعاملو معهم، ولكن ٔ�قول قويل هذا ؤ�خمت به

  ". و^لس دونه
  .شكرا الس?يد الوز�ر

        ::::الس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسة
  . شكرا أ#س?تاذ لعلج

  .هنا� تعقLب، الس?يد الوز�ر؟ تفضلوا

        ::::الس?يد وز�ر التالس?يد وز�ر التالس?يد وز�ر التالس?يد وز�ر التججججهزي والنقل وا�لو^Iس�Lكهزي والنقل وا�لو^Iس�Lكهزي والنقل وا�لو^Iس�Lكهزي والنقل وا�لو^Iس�Lك
ممثيل أ#مة، ال ٔ�عتقد ٔ�نه هناك  نبغي نقصد، هذي مbاس?بة ٔ�ماممك،

وز�ر يف احلكومة �يفLق ªدا و�يقول ٔ�ش?نو ªادي ند�ر، وال ٔ�عتقد ٔ�يضا بtٔن 
مبجرد اتصال من مbتخب ٔ�نه ªادي يقرر يف س?ياسة، هاذ البالد عندها 
ثوابت، عندها ٔ�سس، عندها تو¤ات، عندها اخnيارات، عندها 

وÅ ^الÅ املÕ اÝي مؤسسات، عندها مراق�ة، وق�لها هناك رئIس د
  .ìرشف Oىل التوجهيات

ف�التايل، احbا ميل ^ا هاذ املطلب، �ش ýكونو واحضني، ما در�هش 
ٔ#نه اكن نقاش سابق، لكن احbا مايش  2030يف الس?ياسة املينائية 

^امد�ن، هذا لIس قر�ٓ� مزنال، وحىت القر�ٓن يؤول، ٔ#ن القر�ٓن فLه النص 
  . ل التtٔويلالقطعي وفLه النص اÝي حيمت

احbا ج�نا وا¯د إالسرتاتيجية، ٕاذا من |الل اVراسة اليوم ا�يل ªادي 
نقومو هبا وغنعرضوها ªادي Éشوفو ٔ�ش?نو الرحب واخلسارة، و�ش ýكونو 
واحضني ٔ�ي قرار ا|ذي�Lه البد �كون فLه وا¯د اشوية اخلسارة، واك�ن فLه 

ما "�nذ القرار جامعيا، والرحب، ٕاذا اكن الرحب ٔ�نه الك�ري ٔ�ننا غنوازنو، وس� 
والقرار اÎهنايئ ªادي �كون يف مصلDة ¤ة سوس " |اب من اس�شار

  . ومصلDة الوطن ٕان شاء هللا
 .وشكرا

  

        ::::الس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسة
شكرا لمك الس?يد الوز�ر Oىل مسامهتمك يف هذه اجللسة، ويه قمية 

  . بطبيعة احلال
¯ة، السؤال كذ� ون�nقل ٕاىل أ#س?ئ` املو¤ة ٕاىل الس?يد وز�ر الس?يا

 "مدي�يت"الفريد املو^ه ٕاىل الس?يد وز�ر الس?يا¯ة وهو حول �ر�مج 
واللكمة ٔ#¯د السادة ٔ�عضاء فريق أ#صاÅ واملعارصة ل³سط السؤال، 
ؤ�عتقد ٔ�نه س?يكون أ#س?تاذ ا�لبار لعالقnه �لس?يا¯ة، تفضلوا عندمك اللكمة، 

  .تفضل الس?يد املس�شار

        ::::ححححاملس�شار الس?يد محمد البطااملس�شار الس?يد محمد البطااملس�شار الس?يد محمد البطااملس�شار الس?يد محمد البطا
  .شكرا الس?يد الرئIس

  الس?يد الوز�ر،
  إالخوان املس�شار�ن،

متثل املدن العتيقة رصيدا ïراثيا وثقافLا ممتزيا، �Ý جتسد الو^ه 
احلضاري احلقLقي لبالد� الضاربة ^ذورها يف ٔ�عامق التارخي، ويه بذ� 
تعترب من ٔ�مه املناطق الس?ياحLة ؤ�كرثها ٕاق�اال من طرف الس?ياح املغاربة 

ٔ#^انب Oىل اخلصوص، ªري ٔ�ن هذه املدن العتيقة تعاين من Oدة وا
مشالك، تؤKر سلبا Oىل ^اذبIهتا، مما يفرض Oىل احلكومة التحرك لتtٔهيلها 
وجعلها قادرة Oىل  ضطالع بدورها يف التعريف �ملوروث الثقايف 

  .واحلضاري لبالد�
لوزارïمك لس?نة  ويف هذا إالطار، الزتممت |الل دراسة املزيانية الفرعية

مدن عتيقة، مهنا فاس، مكbاس،  7ٕ�عطاء  نطالقة لتtٔهيل  2013
  ."مدي�يت"سال، الر�ط، طن±ة، ^رودانت، وذ� يف ٕاطار �ر�مج 

  الس?يد الوز�ر، 
بعد مرور ٔ�زيد من س?نة Oىل الزتاممك بتفعيل هذا الرب�مج، ýريد معرفة 

تزني` Oىل الواقع ٕالحLاء اVور ما �ٓل ٕاليه هذا التtٔهيل، وما اÝي مقمت به ل 
  الك�ري اÝي تلعبه املدن العتيقة مكورد س?ياt ممتزي؟

�يف رصفت املزيانية اaصصة لهذا التtٔهيل؟ مث مدى : كام Éسائلمك
ت�س?يقمك مع وزارة الثقافة، Oلام Oىل ý�ٔمك Oاريض مbتوج هذه الوزارة 

  أ#|رية؟ 
�ملقومات احلضارية والثقافLة ؤ�|ريا، ما يه املهنجية املت�ذة �لتعريف 

للك ¤ة Oىل ¯دة، ؤ�عين بذ� التعريف �ملدن العتيقة السا¯لية Oىل 
  غرار م�يالهتا اVا|لية، مع احلرص Oىل ٕايالء املدن التارخيية ٔ�مهية كربى؟

  .شكرا الس?يد الرئIس

        ::::الس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسة
  . شكرا لمك الس?يد املس�شار

O لجواب� .ىل السؤالاللكمة �لس?يد الوز�ر 
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        ::::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 الرئIس

  .شكرا الس?يد املس�شار Oىل طرح هذا السؤال
ا�يل ïلكمتو Oليه هو تيد|ل  "مدي�يت"يف احلقLقة هاذ الرب�مج د¥ل 

يف ٕاطار املنتوج الس?ياt ا�يل ت�سميوه املوروث الثقايف، والرب�مج ٔ�ساسا 
اذ املدن العتيقة، كتعرفوا بtٔهنا تقريبا ا�يل وضعنا فLه وهو الرفع من ^اذبية ه

مهنا ا�يل يه مصنفة  6مدينة عتيقة ا�يل موجودة يف املغرب، و 31وا¯د 
  .دوليا ٔ�هنا ïراث دويل

ٕاذن، هذا وا¯د اaزون �بري ^دا وخمزون ïرايث وثقايف iم ^دا، 
 �لتعبري عن وìس?تعم` الس?ياح وìس?تعم` حىت املغاربة كفضاء ٔ�سايس ^دا 

ثقافهتم، ولكن كذ� ٔ�ساس لرتوجي ثقايف iم ^دا، املشلك وهو ٔ�نه كثري 
من هاذ املدن يعين تعرف ٕاشاكليات �برية ^دا، تعرف ٕاشاكليات من 
الناحLة د¥ل الب�Lة التحتية د¥لها يعين من الناحLة العمرانية، ولكن كذ� 

  .س?توى الس?ياtلIست مؤه` �ش ïكون عندها وا¯د اجلاذبية Oىل امل 
لهذا، فمت التفكري يف وضع وا¯د الرب�مج ا�يل هو ٔ�فقي، وهاذ الرب�مج 
الزلنا يف ٕاطار املفاوضات مع مجيع املتد|لني �ش ميكن ٔ�ننا نفعلوه، ٔ#ن 
مايش هذا د¥ل وزارة الس?يا¯ة، ٔ#ن هناك وزارات ٔ�خرى تقوم هبذه 

ك وزارة الثقافة، وزارة العملية، يعين وزارة السكىن وتtٔهيل املدينة، هنا
الصناOة التقليدية، اVا|لية، ٕاىل ªري ذ�، لكها تتد|ل يف ٕاطار هاذ 

  .التtٔهيل د¥ل املدينة
ٕاذن، اك�ن مس?تويني، اك�ن مس?توى د¥ل الب�Lة التحتية ومس?توى 
معراين ال نتد|ل فLه �وزارة الس?يا¯ة، ولكن بعد هذه التد|الت ا�يل 

طرف الوزارات ا�يل مسؤوÅ، يمت التد|ل تتكون من طرف املهمتني ومن 
tىل املس?توى الس?ياO ٔهيلها والرفع من اجلاذبية د¥لهاtمن ٔ�^ل ت.  

ما معىن هذه اجلاذبية؟ يعين ٔ�نه التمثني د¥ل الرتاث، يعين حتسني 
الهدف د¥لو هو حتسني ظروف بعض الساكنة ٔ#نه تيكون ïروجي اقnصادي 

  . يف هاذ إالطار هذا
ل املدن العتيقة، ٕاذن ٔ�ش?نو فهيا؟ يعين نوع من التعريف اجلاذبية د¥

هبذه املدن، فهيا كذ� يعين ïمثني ما هو موجود فهيا من مواقع K�ٔرية ومواقع 
^رخيية، كذ� ٔ�نه يعين الرفع من بعض اVور املوجودة فهيا �ش ïكون 

  .ٕاقامات، مطامع، مnاحف، ٕاىل ªري ذ�
رب�مج هذا ا�يل قدر� ٔ�نه اÎمتويل ٕاذن، لك هذا يد|ل يف ٕاطار هاذ ال

انطلقت أ#عامل يف كثري من هذه املدن . مليار د¥ل اVرمه 1,6د¥لو هو 
مدينة عتيقة ا#ٓن العمل هو  11ٔ#ن تقوم هبا قطاOات ٔ�خرى، تقريبا وا¯د 

موجود فهيا، هو موجود من طرف قطاOات ٔ�خرى، وخصوصا وزارة 
بة ملا هو ثقايف وما هو س?ياt مت السكىن وتtٔهيل املدينة، ولكن �ل�س? 

العمل يف مدينة مرا�ش، مت العمل يف مدينة فاس، كذ� Oىل مس?توى 
مدينة اVار البيضاء، Oىل مس?توى تطوان، ولكن املزيانية ا�يل مت اخلفض 

اكنت ªادي ïكون دراسة الس?نة املاضية يف ٔ�كرب Oدد ممكن من املدن .. من
املزيانية د¥ل الرشكة املغربية �لهندسة العتيقة، مع أ#سف ٔ�نه اخلفض من 

مليون درمه جعلنا ٔ�ننا ما منش?يوش  19مليون درمه ٕاىل  40الس?ياحLة من 
يف هاذ إالطار هذا، و^لعنا ٔ�نه بعض املدن مل نصل ٕاÎهيا، ولكن ا�يل 
موجود ٔ�نه ا#ٓن حنن يف ٕاطار يعين �رجمة هذه املدن Oىل مس?توى املزيانية 

  ...منش?يو يف هاذ املق�` �ش ميكن لنا
ٕاذن هناك تقدم يف التtٔهيل العام لهذه املدن، ولكن هناك بعض التtٔخر 

  ...يف بعض اVراسات

        ::::الس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسة
 . شكرا � الس?يد الوز�ر.. شكرا الس?يد الوز�ر

  .اللكمة لdٔس?تاذ ا�لبار يف ٕاطار التعقLب

        ::::املس�شار الس?يد عز�ز ا�لباراملس�شار الس?يد عز�ز ا�لباراملس�شار الس?يد عز�ز ا�لباراملس�شار الس?يد عز�ز ا�لبار
  الس?يد الوز�ر، 

 اOرتاف ٕاشاكيل iم، وأ#مه هو ٕاOادة  عتبار �لمدن Oىل لك قلت لمك
العتيقة ا�يل ïمتكن من تضافر ¤ود خمتلف املتد|لني، |اصة كام قلتو وزارة 
اVا|لية والثقافة وإالساكن والس?يا¯ة وªريها، ٕاذن ن�ساءل ٔ�يضا يف ٕاطار 

Iس، �ر�مج مدي�يت، ملاذا مت  قnصار Oىل هذه املدن، كام قال الس?يد الرئ 
  ؤ�نمت اOرتفمت اOرتاف مضين هذا iم؟ 

هنا نالحظ تقصري خبصوص مدينة فاس العتيقة، وحىت يف ٕاطار 
، وقعنا معمك، )les plans d’action(التوقLع يف خريطة املعامالت 

الس?يد الوز�ر، حلد ا#ٓن تقريبا س?نة، ومازال ما وقعتوهش، احbا تنعرفو 
يتعاد مرة ٔ�خرى، وهو املشلك  املشلك ا�يل قامئ اÝات وما ابغيناهش

  .الس?يايس ما بني الوزارة وما بني املكnب الوطين �لس?يا¯ة
حقLقة كام تنقول دامئا الوزرة يه iمة س?ياس?ية، ولكن املكnب الوطين 
هذا مشلك قامئ اÝات مايش ªري يف وزارة الس?يا¯ة، يف ^ل الوزارات 

ص مكشلك من �لك، وهذا Oائق وïمتيش فLه املغرب والس?يا¯ة �خلصو 
  .املشالك ا�يل يه حضية

مهنا iدد �الهنيار، ويه وضعية متس  %10وضعية مnدهورة ا�يل يه 
مدينة عتيقة حسب إالحصائيات، وهنا يف هاذ النطاق يعين  30وا¯د 

الوقت قليل، جوج دقايق ما عند� ما نقولو فLه، هنا يعين موردا س?ياحLا 
مل �س?تع±ل احلكومة التحرك محلايته  ذا طابع ïرايث وٕاÉساين ممتزي iدد لو

  .واحملافظة Oليه
ٕاذن، يف هاذ النطاق هذا، ي�سحب هذا الوضع ٔ�يضا Oىل بعض املKٓtر 
التارخيية واملعامل احلضارية واملزارات الس?ياحLة اليت تو^د مضن قامئة املباين 

لرتٔ�س الس?يد الوز�ر، وهذا كام قلتو، ا#ٓي` �لسقوط، ٕاذن هنا اك�ن خطر 
اOرتفnو هبا بtٔن هذي مسؤولية د¥ل احلكومة �لك، والبد من ٕاOادة  رامك

  .النظر
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احbا ما ªادي نقولوش بعض أ#مور د¥ل بعض التد|الت ^ات من 
¤ات، ٔ#ن تنقولو دامئا احbا ما تند�روش تد|الت معارضة ٔ#^ل 
املعارضة، يعين لك وا¯د واملهنة د¥لو واملسؤولية د¥لو ولكن أ#مهية 

  .، الس?يد الوز�ر، يه البد بتعاون مع احلكومة يف هاذ الشtٔند¥لمك
ٔ�يضا يتعني ٕاجياد ¯لول لبعض املظاهر السلبية اليت نالحظ دا|ل 
املدن العتيقة، واليت تثري حفLظة الس?ياح اكالكتظاظ والباOة املتجولني 

و�لتايل، الس?يد الوز�ر، احbا حىت . و¯اشامك أ#ز�ل وبعض أ#مور
سايم �ٓخر�ن ما نقولومهش املرخصني ا�يل تIسميومه بعض ا#ٔ  املرشد�ن ªري

هنا ٔ�مام الشاشة، و�لتايل فا�ن خرج القانون ا�يل صوتنا Oليه، الس?يد 
  الوز�ر، د¥ل املرشد�ن الس?ياحLني؟

ٔ#ن ت�شوفو يعين البطاÅ طبقا اليوم أ#زمة ا�يل يه |انقة، والسوق 
دية، ها هو يعين ¯اميل أ#وروبية تنعرفوه Oاìش ٔ�زمة |انقة اقnصا

Oام، الس?يد الوز�ر، البد من  30و 20الشهادات واملهنيني ا�يل عندمه 
  ... ٕاOادة النظر وٕاخراج

        ::::الس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسة
 . شكرا... شكرا � اليس ا�لبار Oىل هاذ

ؤ�عطي اللكمة يف ٕاطار الرد عن التعقLب �لس?يد وز�ر الس?يا¯ة، 
  .تفضل

        ::::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
  . س?يد املس�شار احملرتمشكرا ال 

ٔ�وال راه ما اكي�ش يش مشلك ما بني وزارة الس?يا¯ة واملكnب الوطين 
املغريب �لس?يا¯ة، هاذ املكnب هو حتت ٕامرة وزارة الس?يا¯ة، ووزارة 
الس?يا¯ة يه ا�يل كتوضع الس?ياسة الس?ياحLة يف هاذ البالد، هذا ٔ�مر 

  .واحض وما فهيا حىت يش مشلكة
يعين هناك اه�م �بري ^دا، هذي من ٔ�مجل ومن  �ل�س?بة ملدينة فاس،

ٔ�عرق املدن، وكذ� يعين فاس ميكن لها ترتحش �ش ïكون يعين ق�` 
  . س?ياحLة �مnياز، �ٕالماكنيات ا�يل موجودة فهيا

املدارات ا�يل توضعت، امخلس مدارات ا�يل معلنا مع الرب�مج د¥ل 
مدارات تت³ني � اaزون  أ#لفLة مع وزارة الصناOة التقليدية يه يعين

واملوروث الثقايف ا�يل موجود يف مدينة فاس، ولكن هناك كذ� 
 . مورو7ت كثرية ^دا

ا�يل ٔ�سايس ^دا وهو ٔ�نه يعين يف لك فرتة ت�Iان لنا بtٔنه هناك ٕاضافة 
iمة ^دا من �حLة  س?تق�ال الس?ياt �ل�س?بة لفاس، هناك يعين فbادق 

  .^ديدة، ٕاىل ªري ذ�^ديدة، هناك كذ� ر¥ضات 
ٕاذن، هناك اه�م �بري �ل�س?بة ملدينة فاس، وا#ٓن كنعملو حىت Oىل 
الطريان يف هاذ إالطار هذا، ولكن راه ال ميكن تtٔهيل هاذ املدن والعمل 
Oىل ما هو ب�Lة حتتية ويعين ودور �ٓي` �لسقوط ٕاىل ªري ذ�، فø يعين ٔ�نه 

د¥لنا مازال فLه مشالك، هاذ احمليط الس?ياt د¥ل املدن الس?ياحLة 
املشالك ا�يل كتقول موجودة، هناك مشالك د¥ل الباOة املتجولني، هناك 
مشالك د¥ل ال�شو�ر، هناك مشالك تتعلق �ملرشد�ن ªري املرخص هلم، 
هناك مشالك أ#من، هذي لكها مشالك جيب العمل Oلهيا ،وحنن يف ٕاطار 

مدينة مدينة عندها ٕاشاكليات العمل Oلهيا Oىل مس?توى حميل، ٔ#نه لك 
  . د¥لها، وميكن لنا نعملو Oلهيا

ªري �ل�س?بة �لقانون د¥ل املرشد�ن الس?ياحLني راه معلناه وخرجbاه 
وخرج يف اجلريدة الرمسية، ولكن ^او املرشد�ن تيقول � بtٔنه Oد� 
ٕاشاكليات، وا|ذينا هاذ إالشاكليات بعني  عتبار، وOاود معلنا يعين 

عين Oدلنا يف هاذ القانون، ا#ٓن راه يف الغرفة أ#وىل ªادي يوصل قانون ي
�لغرفة الثانية �ش ميكن لنا نصادقو Oليه، وخنرجو القوانني املتعلقة به، 
ولكن حنن نعمل يف هاذ إالطار هذا، ونت±اوب مع املهنة يف هاذ إالطار، 

�يل هو ولكن راه اك�ن اخnالف، اك�ن ا�يل تيقول � هاذوك املرشد�ن ا
س?نة ما ميكbلوش يد|ل يف ٕاطار هذاك الزمن ا�يل  30س?نة و 20تيعمل 

ٕاذن، البد من االتفاق . معلناه د¥ل س?ن�ني، واك�ن ا�يل تيقول خصو يد|ل
  . يف هاذ إالطار �ش ميكن لنا ٔ�نه Éس?مترو

  .شكرا

        ::::الس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسة
  . الس?يد الوز�ر، شكرا � وOىل مسامهتك يف هذه اجللسة معنا

ن�nقل ٕاىل السؤال ٔ�و أ#س?ئ` املو¤ة ٕاىل الس?يد وز�ر  قnصاد و 
�لمقاوالت يف جمال  ÅوVافسة اbواملالية بدءا �لسؤال أ#ول، وهو حول م
اÎمتويالت البنكLة، واللكمة ٔ#¯د السادة ٔ�عضاء الفريق  س?تقاليل �لو¯دة 

  .والتعادلية، تفضلوا الس?يد املس�شار

        ::::ززززاملس�شار الس?يد محمد زااملس�شار الس?يد محمد زااملس�شار الس?يد محمد زااملس�شار الس?يد محمد زا
  .lسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Oىل س?يد املرسلني

  الس?يد الرئIس،
  السادة الوزراء،

  السادة املس�شارون،
مما ال شك فLه ٔ�ن ال�س?يج املقاواليت املغريب يعترب قاطرة لتطو�ر 
 قnصاد الوطين، �هيك عن ٔ�ننا نعترب املقاوالت الصغرية واملتوسطة 

هذا  -مع أ#سف-ية  قnصادية و ج�عية، لكهنا رشيك ٔ�سايس يف التمن 
وٕادارية وكذ� متويلية، حLث ال�س?يج ال زالت تعرتضه ٕا�راهات قانونية 

عرف قطاع البنك املغريب اخنفاضا ملحوظا يف Éس?بة القروض املو¤ة 
Îمتويل  قnصاد الوطين، وذ� ن�L±ة نفور ٔ�حصاب املشاريع واملس�مثر�ن 

هم ٔ#س?باب مnعددة، ٔ�مهها ارتفاع Éس?بة سعر الفائدة من ٕاجناز مشاريع 
Åري مق�وª ة، ورفض أ#بناك متويل املشاريع وفرضها رشوط تع±زييةLالبنك.  

فاحnاكر السوق البنيك وفرض سعر الفائدة lشلك مرتفع، يدفع أ#بناك 
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ٕاىل هنج سلوك ªري مق�ول، ال خيدم  قnصاد الوطين، Oلام ٔ�ن القطاع 
يب من واج�ه ٔ�ن يلعب دوره يف متويل  قnصاد وموا�بة البنيك املغر

الس?ياسات العامة، وذ� عن طريق متويل املشاريع التمنوية �لهنوض 
  .�القnصاد الوطين

ما يه التدابري املس?تق�لية لت³س?يط : Ýا، Éسائلمك، الس?يد الوز�ر احملرتم
لعمل Oىل معلية القروض و�شجيع  س�jر دون حمسوبية ٔ�و انتقائية، وا

  خفض الفائدة Oىل القروض؟ 
  .وشكرا الس?يد الوز�ر

        ::::الس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسة
 . شكرا �لس?يد املس�شار

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

الس?يد ٕادرìس أ#زيم إالدرìالس?يد ٕادرìس أ#زيم إالدرìالس?يد ٕادرìس أ#زيم إالدرìالس?يد ٕادرìس أ#زيم إالدرìيسيسيسيس، الوز�ر املنتدب Vى وز�ر  قnصاد ، الوز�ر املنتدب Vى وز�ر  قnصاد ، الوز�ر املنتدب Vى وز�ر  قnصاد ، الوز�ر املنتدب Vى وز�ر  قnصاد 
        ::::واملالية، امللكف �ملزيانيةواملالية، امللكف �ملزيانيةواملالية، امللكف �ملزيانيةواملالية، امللكف �ملزيانية

  .شكرا الس?يد الرئIس احملرتم
  .ادة املس�شار�ن احملرتمنيشكرا الس

  الس?يد املس�شار احملرتم،
السؤال iم، وإالشاكلية د¥ل اخلزينة د¥ل املقاوالت وتوفري متويالت 

�لمقاوالت، هذي مسi Åٔtمة وiمة ^دا �ل�س?بة �لحكومة.  
حصيح ٔ�ن القروض اخنفضت يف الس?نة املاضية، يعين ما ابقا�ش نفس 

ٕاذن، . املاضية، ولكن هذا عندو ٔ�س?باب الوترية ا�يل اكنت يف الس?نوات
خصنا نعاجلو أ#س?باب د¥لو، من بني أ#س?باب د¥لو هو الشح د¥ل 
الس?يوÅ ا�يل اكينة عند أ#بناك، وا�يل تتعرفوا فLه جوج د¥ل العوامل 

  :ٔ�ساس?ية
ٔ�وال، ïلكمتيو ان� Oىل املنافسة د¥ل اخلزينة �ملقاوÅ، امbني تيكون 

انية مرتفع، اخلزينة تتل±tٔ ٕاىل السوق اVا|يل، وميكن ïزامح العجز د¥ل املزي 
  .القطاع اخلاص، ميكن، ٔ�قول ميكن، وªادي Éرشح اOالش

احلكومة اختذت ٕاجراءات حقLقLة من ٔ�^ل التحمك يف العجز د¥ل 
املزيانية، و�لتايل ٔ�هنا ختفض من ال�س?بة د¥ل ا�لجوء د¥ل اخلزينة ٕاىل 

Oىل ٔ�ن اخلزينة، وٕان جلtٔت ٕاىل السوق اVا|يل  السوق اVا|يل، مع العمل
من ٔ�^ل اÎمتويل د¥ل جعز املزيانية، هذاك ال يدوم ٕاال بضع ساOات، ٔ#ن 
م�ارشة من بعد ذ�، تضخ ذ� يف  قnصاد الوطين من |الل النفقات 

و�لتايل، ما ïرفعه اخلزينة . د¥لها، سواء د¥ل ال�س?يري ٔ�و د¥ل  س�jر
  .رشة يف  قnصاد الوطينيمت خضه م�ا

اجلانب الثاين ا�يل هو iم، هو إالجراءات ا�يل اكنت من ٔ�^ل التحمك 
و�لتايل، اخنفضوا . يف العجز د¥ل احلساب اجلاري د¥ل مزيان أ#داءات

Oىل املداخLل من العم` الصعبة، ٔ#ن هاذ املداخLل حىت يه �سامه يف 
ا يف ظرف س?نة كذ�، نفس اHهود الس?يوÅ د¥ل أ#بناك املغربية، وحتمكن

ا�يل تدار يف العجز د¥ل املزيانية، رحبنا جوج د¥ل النقط من الناجت 
من الناجت اVا|يل اخلام د¥ل النقط ا�يل % 2,2اVا|يل اخلام، هو نفسه 

  .ïرحبت يف العجز د¥ل احلساب اجلاري
ومكس�شار�ن املسÅٔt الثالثة، يه مجموOة من إالجراءات ا�يل، مكت��عني، 

ا�يل قامت هبا احلكومة من ٔ�^ل خض الس?يوÅ  د¥ل أ#مة، غتكونوا تبعتوها
إاللغاء  .مليون د¥ل اVرمه 700إاللغاء د¥ل الفاصل الزمين  املقاوالت، يف

د¥ل الفاصل الزمين د¥ل الرضيبة Oىل القمية املضافة، يف قطاع وا¯د، مت 
  . يون د¥ل الس?ن�ميمل  100دفع مtnٔخرات د¥ل جوج املليار و

أ#س?بوع أ#|ري، Oاجلنا إالشاكلية د¥ل الثقة اليت اكنت حتوم حول 
املسÅٔt د¥ل احلجز يف احلسا�ت البنكLة، سواء �ل�س?بة �لخزينة ٔ�و 

هذا ٕاجراء د¥ل الثقة، وٕاجراء ا�يل تIساOد ، �ل�س?بة �لضامن  ج�عي
  .Oىل املزيد من يعين ٕاOادة الثقة يف أ#بناك

اع د¥ل  املسÅٔt الثالثة، هو ما مقنا به أ#س?بوع املايض من |الل إال̂ر
حىت   2004الرضيبة Oىل القمية املضافة ا�يل ابقات املقاوالت ت�سالها من 

  .، ال�سL³قات �ل�س?بة �لصفقات العمومLة2013
ٕاذن، �لتايل إالجراءات اليت هتم املقاوالت، واVمع د¥ل الس?يوÅ د¥ل 

واVمع د¥ل الس?يوÅ د¥ل  قnصاد الوطين �لك، يه  املقاوالت،
ٕاجراءات حقLقLة، فهيا الهيلكي وهو معاجلة إالشاكلية د¥ل جعز املزيانية، 
ود¥ل العجز د¥ل احلساب اجلاري ملزيان أ#داءات، وفهيا مجموOة من 
إالجراءات، حزمة من إالجراءات اليت هتمت �ملقاوالت، ٔ#ننا، كام ٔ�نمت، 

 قbاOة ٔ�ن املقاوÅ يه يف مركز |لق الرثوة |لق فرص الشغل، عند�
و�لتايل اVمع د¥لها هو واجب احلكومة، واحلكومة تقوم من |الل ذ� 

  . ٕ�جراءات معلية
  .وشكرا الس?يد الرئIس

        ::::الس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسة
        .التعقLب    اللكمة �لس?يد املس�شار يف ٕاطار. شكرا لمك الس?يد الوز�ر

فائك لنا �لتعقLب، ون�nقل ٕاىل السؤال الثاين يف شكرا جزيال عن ٕاع
نفس القطاع، وهو حول مس?ت±دات ٕاصالح ٔ�نظمة التقاOد، واللكمة ٔ#¯د 

  .السادة املس�شار�ن من الفريق احلريك، تفضل أ#س?تاذ حيفظه

        ::::املس�شار الس?يد حيفظه �املس�شار الس?يد حيفظه �املس�شار الس?يد حيفظه �املس�شار الس?يد حيفظه �منمنمنمنباركباركباركبارك
  .شكرا الس?يد الرئIس احملرتم

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

ïرٔ�س?مت مؤخرا، الس?يد الوز�ر احملرتم، اج�ع اHلس إالداري �لصندوق 
املغريب �لتقاOد نيابة عن الس?يد رئIس احلكومة ملناقشة سbIاريوهات 
احلكومة ٕالصالح نظام التقاOد، مع جس نبض النقا�ت املمث` يف هذه 

الصندوق مجموOة من  املؤسسة، كام عقدت ا�لجنة التقbية ٕالصالح هذا
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  . ج�Oات بغية وضع تصور شامل حول هذا إالصالح الهيلكي
  : وبناء Oليه، الس?يد الوز�ر احملرتم، Éسائلمك

  ما يه مس?ت±دات ٕاصالح ٔ�نظمة التقاOد؟ -

ما يه السbIاريوهات اليت طرحمتوها |الل ïرٔ�سمك �لم±لس إالداري  -
�لصندوق املغريب �لتقاOد؟  

  ق الزمين لبدء تطبيق مضامني هذا إالصالح؟و7لثا، ما هو أ#ف -
  .وشكرا الس?يد الرئIس

        ::::الس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسة
 . شكرا لمك الس?يد املس�شار

  .اللكمة لمك الس?يد الوز�ر يف ٕاطار اجلواب

  ::::امللكف �ملزيانيةامللكف �ملزيانيةامللكف �ملزيانيةامللكف �ملزيانية الس?يد الوز�ر املنتدب Vى وز�ر  قnصاد واملالية،الس?يد الوز�ر املنتدب Vى وز�ر  قnصاد واملالية،الس?يد الوز�ر املنتدب Vى وز�ر  قnصاد واملالية،الس?يد الوز�ر املنتدب Vى وز�ر  قnصاد واملالية،
  .شكرا الس?يد الرئIس

  .د املس�شار احملرتم حول هذا السؤالشكرا الفريق احملرتم والس?ي
بطبيعة احلال إالشاكلية د¥ل اHلس إالداري ما اكÉش من بني النقط 

  :أ#ساس?ية د¥لو يه املناقشة د¥ل إالصالح، ولكن السؤال تنفهموه بtٔنه
ٔ�وال، البد من التtٔ�يد Oىل  س?تع±الية د¥ل إالصالح د¥ل نظام 

ٕاصالح التقاOد مكنظومة شام`، فهيا اجلانب  املعاشات املدنية، ت�nلكمو Oىل
 س?تع±ايل، أ#نظمة د¥ل صندوق املعاشات د¥ل املوظفني املدنيني د¥ل 
الصندوق املغريب �لتقاOد، هاذ الصندوق Oىل ¯افة  هنيار، وهذا 
ال�شخيص لIس �شخيص احلكومة لو¯دها، هو �شخيص احلكومة، هو 

�شخيص مؤسسات دس?تورية،  �شخيص �لرشاكء د¥ل احلكومة، هو
  .اHلس أ#Oىل �لحسا�ت اصدر تقر�ر يؤكد هذا ال�شخيص

احbا من و¤ة نظر احلكومة، وا�يل معروف يف العامل فø يتعلق 
ٕ�صالح أ#نظمة د¥ل التقاOد، اك�ن ثالثة د¥ل العنارص البد ٔ�ن يلحقها 

  :إالصالح
  اك�ن السن د¥ل التقاOد؛ -
  �س?بة د¥ل املساهامت؛اجلانب الثاين، ال  -
  .اجلانب الثالث هو الطريقة د¥ل  ¯�ساب د¥ل املعاشات -

هاذ الثالثة د¥ل املعايري يه ثالثة د¥ل املقايIس Oاملية من حLث 
احbا تنعرفو بtٔن هاذ ثالثة د¥ل املقايIس إالصالح لIس . إالصالح

لت �ٕالصالح السهل، ولكbه ٕاصالح رضوري ومس?تع±ل ٔ#ن �يف ما ق
  .هاذ الصندوق Oىل ¯افة إالفالس

هاذ إالصالح س?نقوم به، ٔ�وال املبادئ د¥لنا يف إالصالح ويه الرشاكة 
مع الرشاكء والفاOلني  قnصاديني و ج�عيني، يف أ#سابيع املق�` سIمت 
�رسيع وترية هاذ إالصالح ٔ#نه مل يعد ممكbا تtٔجL` ٔ�كرث مما س?بق، هذي 

  .أ#وىل، ٕاذن �شار�ية

املسÅٔt الثانية، احلفاظ Oىل احلقوق املك�س?بة، هذا رساÅ واحضة، 
  مجموOة من احلقوق املك�س?بة �ل�س?بة �لموظفني العاملني لن متس؛

Å الثالثة، ويه التدرج يف إالصالح، املسÅٔt ا�يل هو موضوع ا�يل tٔ املس
 .هو �بري هبذا احلجم، البد من ٕاصال¯ه ولكن البد من التدرج يف ٕاصال¯ه

 .ٕاذن، احلفاظ Oىل احلقوق املك�س?بة، التدرج يف إالصالح
Å الثالثة، يه التضامن، التضامن ما بني اVوÅ مكشغل وبني tٔ املس

املوظفني مكس?تفLد�ن من هذا النظام، من ٔ�^ل احلفاظ Oىل مك�س?بات 
املوظفني، ومن ٔ�^ل كذ� ضامن املعاشات ا�يل يه س?توزع يف 

¥ل املواطنني، �سامه يف يعين إالدماج املس?تق�ل، هذي قدرة رشائية د
 قnصادي و ج�عي د¥ل املواطنني املعنيني، و�سامه كذ� يف التمنية 

 . قnصادية و ج�عية د¥ل البالد
بني ٕاذن، احلفاظ Oىل احلقوق املك�س?بة، التدرج يف التزنيل والتضامن 

واليت ٔ�حل Oلهيا، يه  اVوÅ مكشغل وبني املوظفني، واملسÅٔt ا�يل يه iمة،
 س?تع±ال، و�لتايل ال�رسيع د¥ل الوترية، خص لك وا¯د فLنا يتحمل 

بد ٔ�ن نتعبtٔ مجيعا ؤ�ن نقدم املسؤولية ٔ#ن الصندوق ا#ٓن ٔ�مامbا �هنار، ال
ات مجيعا من ٔ�^ل ٕانقاذ هذا الصندوق ا�يل هو مرة ٔ�خرى هو قدرة  املق̄رت

امه يف التمنية  قnصادية رشائية د¥ل املواطنني، وهو كذ� مس
  . و ج�عية د¥ل البالد

  .وشكرا

        ::::الس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسة
  . شكرا الس?يد الوز�ر

  .عندمك تعقLب أ#س?تاذ حيفظه؟ تفضل

        ::::املس�شار الس?يد حيفظه �املس�شار الس?يد حيفظه �املس�شار الس?يد حيفظه �املس�شار الس?يد حيفظه �منمنمنمنباركباركباركبارك
  . شكرا الس?يد الوز�ر Oىل جوا�مك

ن مفوضوع التقاOد ìشغل �ل امجليع، ٕاال ٔ�نه ال ميكن بعد مسرية طوي` م
العطاء والعمل جيد املتقاOدون ٔ�نفسهم يف وضع مادي مزري، ومه Oىل 
ٔ�بواب الش?يخو|ة وما تتطلبه من مصاريف التطبIب وªريها، أ#مر اÝي 
�زيد من معا�هتم وتtٔزمي وضعهم  ج�عي يف ظرفLة اقnصادية صعبة جراء 

، ارتفاع أ#سعار وتدين مس?توى القدرة الرشائية، وهنا جير� احلديث
الس?يد الوز�ر احملرتم، ونلفت ان��اهمك، الس?يد الوز�ر احملرتم، ٕاىل فRات 
املتقاOد�ن من ٔ�بناء أ#قالمي الصحراوية املسرتجعة يف ٕاطار التعاقد، يعين 

من  76التعاقد، الس?يد الوز�ر، بناء Oىل امل�شور الوزاري الصادر ٔ��ريل 
ن صاحب اجلالÅ طرف الوز�ر أ#ول �ٓنذاك وبتعلøت بطبيعة احلال م
  .املÕ احلسن الثاين طيب هللا Kراه اله�مه �لرOا¥ د¥لو

وìشمل فRتني، الس?يد الوز�ر، الو¯دويون وفRة العائد�ن ٕاىل ٔ�رض 
، وا�يل اكنوا توظفوا "ٕان الوطن غفور رحمي"الوطن تلبية �لنداء السايم
  .الس?يد الوز�ر يف سن مnقدم
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  الس?يد الوز�ر، 
وOليه، حنن . يوقف العمل هبذا امل�شور 31/12/2013صدر قرار يوم 

املنتخبني نعترب بtٔنه قرار خطري، وقرار ^اõر، وميكن ٔ�ن Éسميه �لقرار 
  .املشؤوم

ولكنا، الس?يد الوز�ر، ثقة فLمك Oىل ¯ل هذه إالشاكلية وٕاOادة النظر 
يف القرار، ٔ#نه ال ميكن، الس?يد الوز�ر، بtٔنه بعد ما يتوىف إالÉسان تتلقى 

ر¥ل، اكينة فRة ٔ�خرى من  6000ر¥ل ٔ�و  8000ٔ#رم` تت�لص بــ ا
ا�يل عندمه، ) la retraite(درمه من  600القوات املساOدة يمت اقnطاع 

  . ابغينا توضيح يف ذ�
وت�سtٔلمك، الس?يد الوز�ر، ٕاOادة النظر يف هاذ القرار ا�يل دارت 

  . اوية املسرتجعةاحلكومة يف حق رOا¥ صاحب اجلالÅ يف أ#قالمي الصحر 
  .وشكرا

        ::::الس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسة
  . شكرا

ٕاذن، Éشكر الس?يد الوز�ر Oىل مسامهته .. اللكمة �لس?يد الوز�ر يف
معنا يف هذه اجللسة lشلك قمي، مث ن�nقل ٕاىل السؤال الفريد كذ� املو^ه 
ٕاىل الس?يد وز�ر الت±ارة و س�jر و قnصاد الرمقي، وهو حول مواص` 

الصناOة الغذائية، واللكمة ٔ#¯د السادة ٔ�عضاء الفريق ٔ�جرٔ�ة س?ياسة 
  . الفLدرايل

  .تفضل الس?يد رئIس الفريق، أ#س?تاذ دعيدOة

        ::::املس�شار الس?يد محمد دعيدOةاملس�شار الس?يد محمد دعيدOةاملس�شار الس?يد محمد دعيدOةاملس�شار الس?يد محمد دعيدOة
  .شكرا الس?يد الرئIس

يتضح ٔ�ن الس?يد الوز�ر، اك�ن �لنيابة Oليه يف ٕاطار التضامن احلكويم، 
  .مرح�ا

ٕاسرتاتيجية Oىل مس?توى الصناOة حيتل قطاع الصناOات الغذائية ماكنة 
يف القمية املضافة الصناعية، وب�س?بة  %35الوطنية، حLث ìسامه ب�س?بة 

  .يف الصادرات الصناعية %15يف ال�شغيل هبذا القطاع، وب�س?بة  19%
اتفاقLات التبادل احلر، (و�لرمغ من توفر هاذ القطاع Oىل فرص �لتمنية 

، ) وٕافريقLا وبعض اVول العربيةتوا^د ٔ�سواق ذات مؤهالت كربى بtٔمر�اك
  .فٕان ب�Lة ال�س?يج إالنتاZ تظل هشة، الس?O øىل مس?توى الصادرات

مفا يه نتاجئ التدابري إالسرتاتيجية املت�ذة يف ٕاطار لك من اaطط 
  أ#خرض وامليثاق الوطين لٕالقالع الصناعي لتحسني ٔ�داء الصناOة الغذائية؟

  .شكرا الس?يد الوز�ر

        ::::اجللسةاجللسةاجللسةاجللسةالس?يد رئIس الس?يد رئIس الس?يد رئIس الس?يد رئIس 
  . شكرا �لس?يد رئIس الفريق

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

الس?يد محمد عبو، الوز�ر املنتدب Vى وز�ر الصناOة والت±ارة و س�الس?يد محمد عبو، الوز�ر املنتدب Vى وز�ر الصناOة والت±ارة و س�الس?يد محمد عبو، الوز�ر املنتدب Vى وز�ر الصناOة والت±ارة و س�الس?يد محمد عبو، الوز�ر املنتدب Vى وز�ر الصناOة والت±ارة و س�jjjjر ر ر ر 
        ::::و قnصاد الرو قnصاد الرو قnصاد الرو قnصاد الرمقمقمقمقي، امللكف �لت±ارة اخلارجLةي، امللكف �لت±ارة اخلارجLةي، امللكف �لت±ارة اخلارجLةي، امللكف �لت±ارة اخلارجLة

  .شكرا الس?يد الرئIس احملرتم
  السادة املس�شارون احملرتمون،

  الس?يد وز�ر احملرتم،
بداية ٔ�شكر الس?يد املس�شار احملرتم عن الفريق الفLدرايل لطرح هذا 

  . السؤال الهام املتعلق �لصناOات الغذائية
ٔ�ريد، بداية، ٔ�ن ٔ�ؤكد Oىل ٔ�ن قطاع الصناOات الغذائية ìشلك ٔ�مهية 
�لغة �ل�س?بة لالقnصاد الوطين، حLث يلعب دور iم يف ïمثني وتنظمي 

تاج الفالt والبحري، ٕاال ٔ�نه رمغ املؤهالت اليت يتوفر Oلهيا فٕانه يوا^ه إالن 
  :صعو�ت، ïمتثل ٔ�ساسا فø ييل

  ٔ�وال، ضعف القدرة التنافس?ية؛
7نيا، Éس?بة القمية املضافة لقطاع الصناOات الغذائية ا�يل يه يف احلقLقة 

ع الفالt، ال ïرىق ٕاىل املس?توى املطلوب مقارنة مع القمية املضافة �لقطا
  فقط؛  %18 -كام تفضلمت يف سؤالمك- حبيث ال تتعدى 

وهناك كذ� ٕاشاكليات معليات الزتويد �ملواد أ#ولية تمت lشلك ªري 
  .مbتظم

كام يوا^ه هذا القطاع بعض الصعو�ت عقب دخول Oدة اتفاقLات 
من التبادل احلر وOدة اتفاقLات جتارية تفضيلية ا�يل وقعهتا بالد� مع مجموOة 

اVول، مما يتطلب تضافر ¤ود لك الفاOلني من القطاع العام والقطاع 
  .اخلاص لتحسني قدرته التنافس?ية

ويف هذا الصدد، ومن ٔ�^ل الرفع من القمية املضافة �لصناOة الغذائية، 
معلت احلكومة يف الس?نوات أ#|رية يف ٕاطار امليثاق الوطين لٕالقالع 

 ï ،ىل وضع تدابري معليةO دة م�ادرات، ٔ�مههاالصناعيO متحور حول:  
ïمنية الصناOات الغذائية املتوفرة Oىل ٕاماكنيات Oالية �لتصد�ر، 

  كقطاOات حتويل اخلرض والفواكه وزيت الزيتون؛
اك�ن هناك كذ� ٕاOادة هيلكة القطاOات املنت±ة �لمواد أ#ساس?ية 
اكحلليب وا�لحوم، واك�ن هناك كذ� دمع تنافس?ية الصناOات الوس?يطة 
�صناOة الشكوالتة واحللو¥ت وال³سكويت، وذ� Oرب وضع نظام احلصص 

  من املواد أ#ولية أ#ساس?ية يمت اس?تريادها �رمس مجريك تفضييل؛
د¥ل أ#قطاب صناعية مbدجمة  6وهناك كذ� العمل Oىل تطو�ر 

  . مnخصصة يف املناطق ذات املؤهالت الفالحLة املهمة
رب أ#خرض ليخفف من ق` ويف نفس الس?ياق، ^اء خمطط املغ

العرض من املواد أ#ولية اخلام �ل�س?بة �لقطاOات املو¤ة حنو التصد�ر 
كام هو يف -وتÕ املنت±ة لبعض املواد الغذائية أ#ساس?ية، حLث مت التوقLع 

عقد �ر�مج مع امجلعيات املهنية املعنية، ويه ^د  18وتفعيل  -Oلممك
  . مnعددة

 اليت س?بق ذ�رها، مت التوقLع، يف بداية الشهر �ٕالضافة ٕاىل لك التدابري
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�Vار البيضاء حتت الرئاسة الفعلية لصاحب اجلالÅ املÕ محمد السادس 
، يف ٕاطار خمطط �رسيع التمنية الصناعية، Oىل مذ�رة تفامه بني نرصه هللا

  . اVوÅ والفLدرالية الوطنية �لصناOة الغذائية
  .شكرا الس?يد الرئIس

        ::::اجللسةاجللسةاجللسةاجللسة    الس?يد رئIسالس?يد رئIسالس?يد رئIسالس?يد رئIس
  . شكرا الس?يد الوز�ر

  .أ#س?تاذ دعيدOة، لمك تعقLب؟ تفضلوا

        ::::املس�شار الس?يد محمد دعيدOةاملس�شار الس?يد محمد دعيدOةاملس�شار الس?يد محمد دعيدOةاملس�شار الس?يد محمد دعيدOة
  .نعم الس?يد الرئIس

  الس?يد الوز�ر، 
مز¥ن الرصا¯ة ا�يل حتدثت هبا بtٔنه هاذ القطاع تيعIش وا¯د العدد 

  : نتاع املعيقات، اك�ن جزء من املعيقات ا�يل غنذ�رومك هبا

مضن املعيقات املس?تو¥ت املتدنية لالس�jر يف هاذ ٔ�وال، اك�ن من  -
 القطاع؛

 النقص يف جمال البحث و بتاكر؛   -

 Oدم انتظام ïزويد الو¯دات الصناعية �ملواد أ#ولية الفالحLة؛ -

ضعف تنويع ٕانتاج القطاع مع الرتكزي Oىل مbت±ات ذات تصنيع ٔ�ويل  -
 ذو قمية مضافة ضعيفة؛

من  %70د أ#وريب، اÝي ìس?تقطب ïركزي الصادرات Oىل  حتا -
 صادرات القطاع؛ 

، يف ï29%مثني ªري اكف ملنت±اته، Éس?بة التمثني �شلك يف املغرب  -
  .يف ïر�يا م�ال %47يف توÉس و %68¯ني جند هذه ال�س?بة تصل ٕاىل 

مل �س?تغل lشلك جLد الفرص املتا¯ة  -لdٔسف–ومع ذ�، فاحلكومة 
  : يف هذا القطاع، نذ�ر مهنا

 العاملي املتنايم Oىل الفواكه واخلرضوات احملوÅ؛ الطلب  -

 ز¥دة الطلب اVا|يل بفعل Oامل التوسع احلرضي؛ -

 ولوج املرٔ�ة لسوق الشغل؛ -

حتر�ر الت±ارة اVولية، مما جيعل Éس?بة مسامهة القطاع ومس?توى  -
الصادرات وٕاماكنية |لق فرص الشغل ذات قمية مضافة ال ïرىق ٕاىل 

  .ناOة الغذائيةمس?توى مؤهالت قطاع الص 
O ،�Ýىل احلكومة ٔ�ن �شمر Oىل ساOدهيا خللق لك إالماكنيات 
واس?تغالل لك الفرص املتا¯ة هبذا القطاع مضن إالقالع الصناعي ؤ�يضا 

  .اaطط أ#خرض

  .شكرا الس?يد الرئIس

    ::::الس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسة
  . شكرا �لس?يد رئIس الفريق

عقLب الس?يد املس�شار، اللكمة لمك، الس?يد الوز�ر، يف ٕاطار الرد عن ت 
  .تفضل

الس?يد الوز�ر املنتدب Vى وز�ر الصناOة والت±ارة و س�الس?يد الوز�ر املنتدب Vى وز�ر الصناOة والت±ارة و س�الس?يد الوز�ر املنتدب Vى وز�ر الصناOة والت±ارة و س�الس?يد الوز�ر املنتدب Vى وز�ر الصناOة والت±ارة و س�jjjjر و قnصاد ر و قnصاد ر و قnصاد ر و قnصاد 
        ::::الرالرالرالرمقمقمقمقي، امللكف �لت±ارة اخلارجLةي، امللكف �لت±ارة اخلارجLةي، امللكف �لت±ارة اخلارجLةي، امللكف �لت±ارة اخلارجLة
  . شكرا الس?يد الرئIس احملرتم

ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�شكر الس?يد املس�شار احملرتم Oىل تعقLبه، وابغيت فقط نtٔكد 
ميكن لنا نو^دوها يف املذ�رة اليت لو ٔ�نه لك إالشاكليات اليت مت طر<ا 

وقعت ٔ�مام ^الÅ املÕ بني وزارة الت±ارة والصناOة و س�jر و قnصاد 
الرمقي وبني وزارة الفال¯ة والصيد البحري، وبني الفLدرالية الوطنية �لصناOة 
الغذائية، ٔ#ن أ#هداف اليت سطرت لهذه املذ�رة يه �س?تجيب ٔ�و رمبا 

  .ات اليت ٔ�ثريت يف تعقLبمك، الس?يد املس�شار احملرتمتصب يف لك املالحظ
من أ#هداف أ#ساس?ية يه دمج قطاع الصناOات الغذائية �لقطاع 
الفالt، وذ� من |الل ت�س?يق ٔ�كرب لتحقLق ïاكمل بني إالسرتاتيجيات 
الصناعية و سرتاتيجيات الفالحLة، هذا اكن ٕاشاكل، يعين اكن تباOد، 

  .هاذ إالسرتاتيجيات جبوجولكن ا#ٓن سIمت دمج 
 Åظومة صناعية فعاbكذ� اك�ن هدف يف العمل من ٔ�^ل وضع م
لتطو�ر قطاع الصناOات الغذائية واملسامهة بفعالية ٔ�كرب يف حتقLق أ#من 
الغذايئ، وحتديد القطاOات ذات إالماكنيات العاملية، وتطو�ر و�شجيع 

  .الصادرات Oرب ïك�يف �رامج اVمع
لوزارة امللكفة �لت±ارة اخلارجLة يه بصدد القLام مبلتقLات وهنا ٔ�ذ�ر ٔ�ن ا

¤وية Oرب مجيع ¤ات اململكة، والهدف هو يعين التعريف والتحسIس �لك 
الربامج ا�يل واضعاها اVوÅ رهن ٕاشارة املقاوالت املصدرة ٔ�و اليت لها 
مؤهالت التصد�ر، وكذ� من ٔ�^ل معرفة املشالك والعوائق اليت يعرفها 

صدر ٔ�و املقاول اÝي �ريد التصد�ر، ويه مbاس?بة كذ� �لتعريف امل
�خلدمات والربامج التحفزيية ا�يل كتقوم هبا الوزارة امللكفة �لت±ارة 

  . اخلارجLة، وكذا املؤسسات التابعة لها
  .شكرا الس?يد الرئIس

        ::::الس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسة
يف هذه  شكرا لمك الس?يد الوز�ر، كام Éشكرمك Oىل املسامهة القمية

  . اجللسة
ون�nقل ٕاىل السؤال الفريد وأ#|ري يف ^دول ٔ�عامل هذه اجللسة وهو 
مو^ه ٕاىل الس?يد وز�ر السكىن وس?ياس?ية املدينة، وهو حول موضوع 
 Åح، واللكمة ٔ#¯د السادة ٔ�عضاء الفريق أ#صاLر�مج مدن بدون صف�

  .واملعارصة لعرض السؤال
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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
  .الس?يد الرئIس شكرا

  الس?يدان الوز�ران،
  السادة املس�شار�ن احملرتمني،

Oىل ضوء الرها�ت والتDد¥ت والصعو�ت اليت تطر<ا ٕاشاكليات 
ٔ�حLاء الصفLح يف Oامصة اململكة الر�ط، فٕان معاجلهتا ٔ�صبحت تفرتض 
وضعها مضن ٔ�وىل أ#وليات يف ٔ�جbدة وزارïمك يف ٔ�فق الريق هبا ٕاىل مدينة 

  .ة، وجعلها تليق حبمل ٕامس Oامصة اململكةمbدجم
Oىل  2004اكنت مدينة الر�ط من بني ٔ�وىل املدن اليت وقعت يف 

بعد ٕاطالق الوزارة امللكفة �ٕالساكن لرب�مج " مدن بدون صفLح"اتفاقLة 
  .2010اÝي اكن مbتظرا ٔ�ن ي�هتoي العمل به س?نة " مدن بدون صفLح"

مدن "ضت وتعرتض �ر�مج ويف ظل املشالك والعق�ات اليت اOرت 
يف مدينة الر�ط، قدمت اVراسة املسامة ٕاOادة النظر يف " بدون صفLح

�ر�مج مدن بدون صفLح �شخيصا دقLقا �لوضع القامئ، واقرتحت 
سbIاريوهات ٕالOادة ٕاساكن قاطين هذه أ#حLاء بعد �شاور السلطات احمللية 

السbIاريوهات اليت ظلت واملنتخبني، لكن مل يمت تفعيل هذه  قرتا¯ات و 
  .¯ربا Oىل ورق

É ،�Ýسائلمك، الس?يد الوز�ر، عن ٔ�س?باب Oدم تطبيق هذه 
ات والصعو�ت اليت اOرتت ذ�، كام Éسائلمك عن التدابري اليت  املق̄رت

  .س��nذوهنا حلل ٕاشاكلية ٔ�حLاء الصفLح �لعامصة إالدارية الر�ط
  .شكرا الس?يد الرئIس

        ::::الس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسة
�لس?يد املس�شار شكرا .  

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

        ::::نL³ل بنعبد هللا، وز�ر السكىن وس?ياسة املدينةنL³ل بنعبد هللا، وز�ر السكىن وس?ياسة املدينةنL³ل بنعبد هللا، وز�ر السكىن وس?ياسة املدينةنL³ل بنعبد هللا، وز�ر السكىن وس?ياسة املدينةمحمد محمد محمد محمد الس?يد الس?يد الس?يد الس?يد 
  .شكرا لمك الس?يد الرئIس

شكرا الس?يد املس�شار احملرتم Oىل هذا السؤال، فعال هناك اتفاقLة مت 
مدن الصفLح، وتعود التوقLع Oلهيا، ويه من ٔ�وىل االتفاقLات اليت هتم حماربة 

، ومع أ#سف مل حيقق مهنا ٕاال القليل، حىت ال ٔ�د|ل يف 2004ٕاىل س?نة 
التفاصيل، و�Ý مشالك مnعددة، البعض مهنا �رتبط �لوOاء العقاري 
وبوضعية هذا الوOاء العقاري، والبعض ا#ٓخر مرتبط بطبيعة الساكنة 

حللول اليت اقرتحت، وأ#رس احملصية، والبعض ا#ٓخر �رتبط بصعوبة بلورة ا
فnحت ٔ�بواب ^ديدة من ٔ�^ل  - ïلكممت Oلهيا  - و�Ý اكنت هناك دراسة 

  .ٔ�ن جند ٕاماكنيات لت±اوز الوضعية اليت حنن Oلهيا
عند جمييئ ٕاىل هذه املسؤولية، ميكن ٔ�ن ٔ�قول لمك بtٔنه ¯اولت كثريا ٔ�ن 

ن ٔ�همت هبذا املوضوع، لكن ظروف حملية مرتبطة مبدينة الر�ط جعلت �ٔ 
  .أ#مر اكن مس?تعصيا

وحىت ال ٔ�طيل Oليمك، ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�قول لمك بtٔنه يف الوقت ا�يل كنتلكم 
معمك ا#ٓن، هناك اج�ع �لوالية مع املصاحل د¥ل الوزارة ومع الس?يد 
الوايل، وسtٔلتقي ªدا مع الس?يد الوايل من ٔ�^ل ٔ�ننا نبلورو ما بدٔ�� االتفاق 

  .الصفLح مبدينة الر�طحو	 يف شtٔن البؤر املتبقLة من مدن 

        ::::الس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسة
  . شكرا �لس?يد الوز�ر

  .أ#س?تاذ عبد الكرمي، تفضلوا يف ٕاطار التعقLب

        ::::املس�شار الس?يد عبد الكرمي بواملس�شار الس?يد عبد الكرمي بواملس�شار الس?يد عبد الكرمي بواملس�شار الس?يد عبد الكرمي بومنمنمنمنرررر
  .شكرا الس?يد الرئIس

ما اكي�ش هناك تعقLب ٔ#ن الس?يد الوز�ر رمبا اخnرص املسÅٔt وهو 
د¥ل مدن بدون صفLح،  موضوع �بري �زاف، هذا دليل Oىل ٔ�ن املرشوع

الس?يد الوز�ر، ما �يتحر�ش، احbا دا� ربطناه �لعامصة د¥ل البالد ٔ#ن 
املفروض ٔ�ن املرشوع أ#ول ملا تدار ما اش?تغلش Oىل املدن الك�رية، ميل 
كنجيو لتصنيفات املدن بدون صفLح اك�ن مدن صغرية، بعض املرات يش 

وهاذ اليش ما كنلومومكش مدن اكع ما معروفة، ا�يل اكن خصو يتدار، 
فLه، ولكن بداية د¥ل املرشوع اكن املفروض الرتكزي Oىل املدن الك�رية 
�ش كتبان اخلدمة، املدن الصغرية تنقولو م�ال تنعطيو يش ٔ�م�` �ملدن، 
ميكن تَامرة ما �يعرفوهاش فني اكينة، ولكن حبال الر�ط وحبال متارة وحبال 

  .ا غيباناVار البيضاء ٔ#ن العمل فهي
  الس?يد الوز�ر،

Oىل ذ�ر متارة، إالشاكل دا� هو ٔ�ن املرشوع واقف، متارة هو ٔ�نه مسعنا 
ة د¥ل ٔ�حLاء الصفLح، هل هناك نý�ٔمك اس?تق�لتو وا¯د اHموOة د¥ل الساك 

مرشوع؟ ٔ#نه ما هنرضوش Oىل الر�ط، الر�ط ذاك البؤر صغرية، ولكن 
صة ٔ�ن املدينة حمارصة، الرصيد |ا... ميل هنرضو Oىل متارة كهنرضو Oىل

العقاري ا�يل اكن عندها واكن رٔ�ساملها الرصيد العقاري ا�يل اكن عندها 
واكن رٔ�ساملها هو الرصيد العقاري د¥ل الكIش د¥ل الوداية مت  س?تزناف 
د¥لو، ٔ#ن ٔ�رشتو، الس?يد الوز�ر، لوا¯د اHموOة د¥ل إال�راهات، ولكن 

فساد هو إال�راه أ#ول، هو أ#صل د¥ل لكيش، ٔ#ن ٔ�مه ٕا�راه هو الفساد، ال 
اعطينا املثل ب�رة لو ٔ�ن أ#مور امشات lشلك قانوين، وا�يل تIس?تحق 
يش ¯ا^ة يدهيا، ما اكÉش ممكن يبقاو عند� هاذ اVواور ا�يل اكينني دا� 

  . يف متارة
متارة اكن عندها رصيد عقاري iم، واكن اÎمثن د¥لو رخLص، اكنت 

ي فاسدة |الت دا� املشلك، ها يه تb³ات ^مس?نة وبقات مدينة ٔ�¥د
مظلومة، املشلك ما تDnIلش، الس?يد الوز�ر، ٔ�� ا�يل كنا كنمتناو ٔ�ن تقول 

  . لنا راه اك�ن يش نقطة د¥ل الضوء يف �ٓخر النفق
  .شكرا الس?يد الرئIس
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        ::::الس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسة
  . شكرا الس?يد املس�شار

  .يف ٕاطار الرد Oىل التعقLب، تفضلوا الس?يد الوز�ر، لمك اللكمة

        ::::الس?يد وز�ر السكىن والتعمري وس?ياسة املدينةالس?يد وز�ر السكىن والتعمري وس?ياسة املدينةالس?يد وز�ر السكىن والتعمري وس?ياسة املدينةالس?يد وز�ر السكىن والتعمري وس?ياسة املدينة
طيب، ٔ�عتقد، الس?يد املس�شار، ٔ�نين ¯اولت ýكون معيل، وتعلمون 
ٔ�نين ٔ�جتاوز دامئا املزايدات يف موضوع من هذه أ#مهية، لنكن واحضني 

ٔ�رسة، وهاذ  ٔ�لف 235ٔ�لف ٔ�رسة، تمت معاجلة ما يناهز ... ٕاحصاء مائتني و
اليش مايش ٔ��، ولكن الواقع، اVليل كهنرض Oليه lشلك موضوعي، ٔ#ن 
أ#مور انطلقت حتت الرOاية املبارشة د¥ل صاحب اجلالÅ، ويف ٕاطار 

   .من أ#رس املعنية %85الوزارة السابقة متت املعاجلة د¥ل 

قع ٔ�لف، هذا وا 100هناك ٕاشاكلية، يف هذه الفرتة ïزايد العدد بوا¯د 
مر، تتدا|ل فLه وا¯د العدد د¥ل أ#س?باب، من مضهنا الربامج يف ¯د 
ذاهتا، ٔ#ن الربامج ملا كتعطي لوا¯د دار ٔ�و تعطيه ٕاما شقة ٔ�و تعطيه بقعة 
ٔ�رضية، معليا تتعيط لو �ش جيي ìسكن يف مدن الصفLح، �ش نتلكمو 

 . ýكونو رص¯اء
بعض املدن عو�ت يف هذا الواقع، ف�التايل هذا ٕاشاكل ïزاد، جند فLه ص

أ#ساس?ية م�ل اVار البيضاء، م�ل متارة، م�ل سال ،هذه البؤر الثالثة 
سهل التغلب Oليه، وحنن اليوم بصدد  -كام قلت-أ#ساس?ية، الر�ط 

شوفوا ٔ�ش?نو امعلنا يف اVار البيضاء؟ ٕاماكنيات هائ` ٕاضافLة هاذ .. توفري
تقلب Oليه، فLنا هو؟  اليش �ٓش �يعين؟ توفري وOاء عقاري ^ديد، خصك

Oاد لقLناه يف اVار البيضاء، توفري ٕاماكنيات مالية ٕاضافLة، واVخول يف 
  .نقاشات مع أ#رس املعنية �ش تق�ل � احللول ا�يل انت كتقدiا لها

نفس اليشء �ل�س?بة ل�رة، متارة معليا اليوم Éسعى ٕاىل ٕاقbاع، ٔ#نه 
فني موجود�ن مÕ |اص، ف�التايل الوOاء العقاري ما مnوفرش ٔ#نه الناس 

�ش ختر¤م ما يه وما لوهنا، و�ش تد�ر ýزع امللكLة ªادي يويل اÎمثن 
د¥ل ذيك أ#رض ªري قابل لالس?تغالل، ف�التايل هناك ¯ل هو ٔ�نه ٔ�ساس 
هذا املشلك يتDل الوOاء ا�يل خمصص يف املدينة د¥ل الصبّاح، ولكن 

ما نعاودوش جتارب سابقة، خص lرشط، وهذا ما ٔ�دفاع عنه، هو ٔ�ننا 
توفري مجيع املقومات ٕاىل السكن الالئق، مبعىن ٔ�نه املرافق العمومLة، 
التجهزيات الرضورية، رمبا أ#حLاء الصناعية حىت جتد أ#رس املعنية الشغل 
املناسب من ٔ�^ل ٔ�ننا Éس?تطعو، وهاذ النقاش د|لنا فLه، و�لطبع تعلمون 

#ٓن ال ïريد هذا احلل، اOالش؟ ٔ#ن ªادي الصعوبة، Oدد من أ#رس حلد ا
ختر¤ا من متارة، وOاشوا فهيا ملدة عرشات الس?نوات، وªادي تبعدمه حىت 

�لصباح، ٔ�فهم ذ�، لكن احbا �وزارة Oلينا ٔ�ن نتقدم حبل ؤ�ن نقbع.  
وÉ ،�Ýسعى ٕاىل ٔ�ن نتقدم بعرض يعين من حLث ما س?يقدم لdٔرس 

يق�لوا هذا  قرتاح، وýمتناو ٔ�نه ميش?يو يف ا�يل �كون مغري ا�يل جيلعهم ٔ�هنم 
  . هاذ  جتاه

�لطبع هاذ اليش لكو ملكف، �يتطلب ٕاماكنيات مبئات املاليني، راه 
س?نني،  10يف  حالصفLمليار د¥ل اVرمه ا�يل مشات يف حماربة مدن  25

  . ف�التايل تنعرفو راس?نا بtٔنه هاذ أ#مر راه مايش ساهل
  .شكرا

        ::::ةةةةالس?يد رئIس اجللسالس?يد رئIس اجللسالس?يد رئIس اجللسالس?يد رئIس اجللس
شكرا لمك الس?يد الوز�ر، كام Éشكر مجيع من سامه يف ٕاجناح ٔ�شغال 

  . هذه اجللسة
  ....ورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسة


