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        999955559999    رمقرمقرمقرمقحمرض اجللسة حمرض اجللسة حمرض اجللسة حمرض اجللسة 

  )م 2014 ليوزيو  8( هـ 1435 رمضان 10 ثال7ءال : التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
   .لساGرئFس ل الثايناخلليفة ، فضييلمحمد الس<يد املس�شار : الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
ساعتان وس<تة دقائق، ابتداءا من الساOة الثانية واNقJقة الثانية  :التوقJتالتوقJتالتوقJتالتوقJت

  .عرش بعد الزوال
  .لشفهيةاXٔس<ئ] امZاقشة  ::::Yدول اXٔعاملYدول اXٔعاملYدول اXٔعاملYدول اXٔعامل

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

    ::::املس�شار الس<يد محمد فضييل، رئFس اجللسةاملس�شار الس<يد محمد فضييل، رئFس اجللسةاملس�شار الس<يد محمد فضييل، رئFس اجللسةاملس�شار الس<يد محمد فضييل، رئFس اجللسة
  .dسم هللا الرمحن الرحمي

  السادة املس�شار�ن احملرتمني،
  السادة الوزراء احملرتمني،

  الس<يد الوز�ر احملرتم،
من اNس<تور، ووفقا ملقnضيات النظام  100معال بjٔحاكم الفصل 

 Gلس املس�شار�ن، خيصص اGلس هذه اجللسة Xٔس<ئ] السادة اNاoيل
  .املس�شار�ن ؤ�جوبة احلكومة Oلهيا

ق}ل الرشوع يف تناول اXٔس<ئ] الشفهية املدرYة يف Yدول اXٔعامل، 
ٔ�عطي اللكمة �لس<يد ٔ�مني اGلس ٕالطالعنا Oىل ما Yد من مراسالت 

  .فليتفضل الس<يد اXٔمني مشكوراوٕاOال�ت، 

        ::::ار الس<يد محمد Oذاب، ٔ�مني اGلسار الس<يد محمد Oذاب، ٔ�مني اGلسار الس<يد محمد Oذاب، ٔ�مني اGلسار الس<يد محمد Oذاب، ٔ�مني اGلساملس�شاملس�شاملس�شاملس�ش
  .شكرا الس<يد الرئFس

  : توصلت رئاسة جملس املس�شار�ن مبشاريع القوانني التالية
يتعلق �Xٔمن والسالمة يف اGالني  142.12مرشوع قانون رمق  .1

النووي وإالشعاعي، وٕ��داث الواك� املغربية لٔ�من والسالمة يف اGالني 
  ال Oىل جملس املس�شار�ن من جملس النواب؛النووي وإالشعاعي، واحمل

يتعلق �لواك� الوطنية لتقJمي وضامن  80.12مرشوع قانون رمق   .2
جودة التعلمي العايل والبحث العلمي، واحملال Oىل جملس املس�شار�ن من 

 جملس النواب؛
ت ئااالئ�ن والهي  اتمبؤسسيتعلق  103.12مرشوع قانون رمق  .3

 ال Oىل جملس املس�شار�ن من جملس النواب؛املعتربة يف حمكها، واحمل
 011.71بتغيري و�متمي القانون رمق  033.14مرشوع قانون رمق  .4
احملدث مبوج}ه نظام ) 1971د¡سمرب  30( 1391من ذي القعدة  12بتارخي 

املعاشات املدنية، واحملال Oىل جملس املس�شار�ن من الس<يد رئFس 
 .احلكومة

ية والكnابية اليت توصل هبا جملس وكذ¤ �ل£س<بة لٔ�س<ئ] الشفو 

 :يوليوز 8املس�شار�ن ٕاىل ¨اية يوم الثال7ء 
  ؛O: 18دد اXٔس<ئ] الشفهية -
  .6: وOدد اXٔس<ئ] الكnابية -

  .شكرا الس<يد الرئFس

        ::::الس<يد رئFس اجللسةالس<يد رئFس اجللسةالس<يد رئFس اجللسةالس<يد رئFس اجللسة
  . شكرا لمك الس<يد اXٔمني

رشع اXٓن يف معاجلة اXٔس<ئ] الشفهية املدرYة يف Yدول ٔ�عامل هذه 
ٔ�س<ئ] مهنا �ٓنية مو¯ة لقطاOات الفال�ة،  8 :سؤ® 20لسة، وOددها اجل 

سؤ® Oاد² موزOة Oىل قطاOات الفال�ة،  12الت±ارة اخلارجJة، املاء؛ و
  .الر²ضةو والعدل، ®قnصاد واملالية، التعلمي العايل، الش<باب 

س<هتل Yدول ٔ�عامل هذه اجللسة �Xٔس<ئ] املو¯ة ٕاىل الس<يد وز�ر 
�ة والصيد البحري، السؤ®ن اXٓنيان اXٔول والثاين طلب الس<يد الفال

الوز�ر مضهام يف ٕاطار و�دة املوضوع، ووافق الفريقان املعنيان Oىل ذ¤، 
  .¶ا س<نعرضهام دفعة وا�دة

السؤال اXٔول حول انعدام ٕانتاج واس<تعامل بذور الشعري والبطاطس 
يق ®س<تقاليل لتقدمي اللكمة �Xٔد السادة املس�شار�ن من الفر . حمليا

  .السؤال
  ..الس<يد رئFس الفريق ®س<تقاليل

        ::::املس�شار الس<يد محمد اXٔنصارياملس�شار الس<يد محمد اXٔنصارياملس�شار الس<يد محمد اXٔنصارياملس�شار الس<يد محمد اXٔنصاري
  الس<يد الرئFس احملرتم،

تنلمتس مZمك �لك تقد�ر وا�رتام تjٔجJل هذا السؤال ف¹ بعد ٕاىل حضور 

  . اXٔخ املس�شار ا�يل هو ملكف بطر�ه Xٔنه اXٓن يف الطريق
  .شكرا

        ::::الس<يد رئFس اجللسةالس<يد رئFس اجللسةالس<يد رئFس اجللسةالس<يد رئFس اجللسة
نفس اليشء �ل£س<بة �لفريق التجمعي؟ ال، ٕاذن لمك اللكمة . وهو كذ¤

  ... لطرح السؤال املتعلق بـ

  ::::املس�شار الس<يد املعطي بنقدوراملس�شار الس<يد املعطي بنقدوراملس�شار الس<يد املعطي بنقدوراملس�شار الس<يد املعطي بنقدور
ٕاذا، الس<يد الرئFس، ارتjٔيمت ٔ�نه حبضور الس<يد ب£شايب املس�شار 
احملرتم، م}ارشة من بعد ما جيي ندوزو السؤالني معا، مايش ختليو� حىت 

  . سةXٓخر اجلل 

        ::::الس<يد رئFس اجللسةالس<يد رئFس اجللسةالس<يد رئFس اجللسةالس<يد رئFس اجللسة
  . ما اك�ن مشلك ¨ري اتفقوا، احZا الرئاسة موجودة

. ن£nقل ٕاىل السؤال اXٓين الثالث موضوOه حصي] املومس الفالÉ احلايل
اللكمة �Xٔد السادة املس�شار�ن من فريق التجمع الوطين لٔ�حرار لتقدمي 

  .السؤال
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        ::::املس�شار الس<يد محمد عبواملس�شار الس<يد محمد عبواملس�شار الس<يد محمد عبواملس�شار الس<يد محمد عبو
  .حميdسم هللا الرمحن الر 

  الس<يد الرئFس احملرتم،
  الس<يد الوز�ر،

  ٔ�خيت املس�شارات واملس�شار�ن،
السؤال د²يل ¨ادي �كون واحض، الس<يد الرئFس، مع الس<يد الوز�ر، 
اليوم ابغينا الس<يد الوز�ر يعطينا ٕايضا�ات Oىل الصابة د²ل هاذ العام 

ورمبا Xٔنك تتÎالف بعض اXٔقالمي ٔ�و اجلهات مع ¯ات، ولكن ) املنتوج(
  . ذيك إالحصائيات ا�يل تعطات ورمبا فهيا وا�د النوع د²ل الغلط

  .شكرا الس<يد الرئFس

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

  .الس<يد الوز�ر، لمك اللكمة لٕالYابة Oىل السؤال

        ::::الس<يد عز�ز ٔ�خZوش، وز�ر الفال�ة والصيد البحريالس<يد عز�ز ٔ�خZوش، وز�ر الفال�ة والصيد البحريالس<يد عز�ز ٔ�خZوش، وز�ر الفال�ة والصيد البحريالس<يد عز�ز ٔ�خZوش، وز�ر الفال�ة والصيد البحري
  .شكرا الس<يد الرئFس احملرتم

  سادة املس�شارون احملرتمون،الس<يدات وال 
عرف الظروف املناخJة ما اكن�ش Yد مالمئة يف هاذ الس<نة املاضية، 

د²ل ضعف ال�ساقطات �ل£س<بة  %22حبيث ٔ�نه تقريبا وا�د ٔ�كرث من 
  .�لس<نة املاضية

ٔ�ما �ل£س<بة �لحبوب الرئFس<ية الثالثة، ٔ�� التقد�ر عندي د²ل إالنتاج 
يف شهر مارس، يعين ما ميك£ش نعطيو دا�  هو التقد�ر ا�يل كنا اعطينا

يش تقد�ر �ٓخر حىت Xٓخر ٕان شاء هللا يعين يف هاذ الشهر وال ابتداء من 
اoXٔري�ن ا�يل ¨ادي ) les statistiques(الشهر املق}ل، �ش �كون 
مليون قZطار، وما غنكZوش بعاد من هاذ  67خيرجوا د²ل الفال�ة، فهو 

، وكتعترب اجلودة %55من القمح الطري ا�يل مليون قZطار  37الرمق، فJه 
ا�يل يه  77، مقابل �لهيكnولرتلكغ  80د²ل احملصول جJدة Oىل العموم، 

ٔ�لف قZطار  200اكينة çوزن نوعي مرجعي، وçيتوقع ٕانتاج تقريبا مليون و
من بذور احلبوب املعمتدة حىت �كون عند� ٕان شاء هللا العام اجلاي ¨ادي 

  .د²ل القZطار د²ل البذورندoلو جبوج مليون 
ٔ�لف  600ٔ�ما القطاين اXٔساس<ية ¨ادي �رتقب إالنتاج حوايل مليون و

، وامحلص %20، العدس %55مليون قZطار، ا�يل çميثل فهيا الفول 
25% .  

 310مليون طن من الشمندر،  3,5السكر يعين س<نة ال بjٔس هبا، 
سكر يف هذا ٔ�لف طن من قصب السكر، وهكذا �رتقب ٔ�ن يبلغ ٕانتاج ال 

من احلاجJات د²ل  %38ٔ�لف طن، و�لتايل تغطية ما قدره  470املومس 
  .البالد

ٔ�لف  �570ٕالضافة íمتزي املومس ٕ�نتاج د²ل الزيتون ا�يل وصل ملليون و

ٔ�لف  18طن، وكذ¤ الزراOات الزي�Jة إالنتاج د²ل نوارة الشمس د²ل 
 12شاء هللا البلوغ د²ل طن، والزراOة اللكئية ¨ادي توقع �ش �كون ٕان 

  .ٔ�لف طن
ٔ�لف طن، ز²دة د²ل  200مليون و 2الزراOات املو¯ة �لتصد�ر 

د²ل التصد�ر، ف¹ خيص اخلرضوات والبواçر  %49د²ل إالنتاج،  47%
، ووصلت صادرات البواçر حوايل %5مليون د²ل طن، زائد  2حبوايل 

  .%12من الطامطم بتحسني قدره  %51ٔ�لف طن، مهنا  850
زائد �ل£س<بة �لمومس  %3ٔ�لف طن، ٔ�ي  506ٔ�ما يف ا�لحوم امحلراء 

مقارنة مع املومس الفارط،  %7ٔ�لف طن زائد  606ا�لحوم البيضاء . املايض
 %4مليار و�دة ٔ�ي زائد  5,5، والبيض 300مليار و 2احلليب مس<تقر 

  .مقارنة مع املومس الفارط

        ::::الس<يد رئFس اجللسةالس<يد رئFس اجللسةالس<يد رئFس اجللسةالس<يد رئFس اجللسة
  . رشكرا لمك الس<يد الوز�

  .فريق التجمع الوطين لٔ�حرار

        ::::املس�شار الس<يد محمد عبواملس�شار الس<يد محمد عبواملس�شار الس<يد محمد عبواملس�شار الس<يد محمد عبو
  .شكرا الس<يد الرئFس

شكرا �لس<يد الوز�ر Oىل اجلواب د²لو، ها هو ñسمع يف هاذ الق}ة 
  .وعند الرٔ�ي العام

  الس<يد الوز�ر، 
¨ري �ش حنيطك Oلام Oىل ٔ�نه هو هذاك ا�يل çيغلط يف املصاحل د¤² 

هو ا�يل كFس<توردوا احلبوب، كFس<توردوها من �را  هاذ اXٔمثنة، هاذ إالنتاج
بدون قانون، كFس<توردوها اك�ن ا�يل çيتöايلوا Oىل الوزارة وOىل املزيانية 
العامة، وهذي، الس<يد الوز�ر، هذاك احلسد هذاك يه ا�يل كتغلط 

مليون د²ل  20املصاحل د²¤ وتتعطي اXٔرقام مايش يه هاذيك، Xٔن 
  ر هذا، فني امشات؟القZاطر دoلت هاذ الشه

مليون د²ل القZاطر دoلت من �را، احZا يف هذا الباب كنعاونو  20
املنتوج الوطين، ما جنيبوش الزرع من �را، o²ذوا Oليه الربمي واNمع ويف 

  .التايل جييو يغلطوا حىت الوز�ر، çيغلطوه Oىل إالحصائيات ا�يل كتعطي
حلل ما بني الفال�ة مع هللا خيليك، الس<يد الوز�ر، صاوب لنا وا�د ا

مكnب احلبوب، صFب لنا وا�د احلل معه، �ل �كون �لتعل¹ت د¤² 
  .و�حلضور د¤²

  .شكرا الس<يد الرئFس

        ::::الس<يد رئFس اجللسةالس<يد رئFس اجللسةالس<يد رئFس اجللسةالس<يد رئFس اجللسة
  . شكرا لمك

الس<يد الوز�ر، ما ابقاش لمك الوقت �ٓسف، .. ن£nقل ٕاىل السؤال املوايل
  . ولكن ٕاىل اك�ن يش �اYة يف بضع ثواين تفضلوا

اللكمة . السؤال املوايل الرابع موضوOه ٕاعفاء الفال�ني من مJاه السقي
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مJاه . .�Xٔد السادة املس�شار�ن من الفريق اNس<توري لتقدمي السؤال
  .السقي

        ::::غراربةغراربةغراربةغراربةاااااملس�شار الس<يد الغازي املس�شار الس<يد الغازي املس�شار الس<يد الغازي املس�شار الس<يد الغازي 
  .شكرا الس<يد الرئFس

  الس<يد الرئFس،
  السادة الوزراء،

  السادة والس<يدات املس�شار�ن احملرتمني،
  لس<يد الوز�ر،ا

يعاين الفالحون من مديونة السقي اليت ٔ�صبحت هتدد الفالح والفال�ة 
معه، Oدد çبري من الفال�ني ٔ�صبحوا حمرومني من اس<تعامل مJاه السقي، 
يعين السقي د²ل الزراOة د²هلم، وكذ¤ الكûري من الفال�ة úددون 

²ل الهكnارات �ٕالفالس، ا�يل اكن عندو وا�د ربعة الهكnارات ٔ�و مخسة د
  .مليون تقريبا د²ل اNيون يف مJاه السقي ç20ي�سال لو ٔ�كرث من 

د²ل السقي، ما  ءاXٓن، الس<يد الوز�ر، هو الفالح ما حJلتو ال �لام
حJلتو �لقرض الفالÉ، ما حJلتو الرتفاع ٔ�سعار اXٔمسدة والاكزوال، ولك 

واليت ال تغطي عوامل إالنتاج، ما حJلتو ملهز� اXٔمثنة �لسوق اXٓن 
ر²ل،  30مصاريف إالنتاج، مûال Oىل س�Jل املثال البص] اXٓن دا� كتعمل 

حىت املواد البرتولية يف ارتفاع، .. ر²ل عند املس<هت� 40البطاطا كتعمل 
  .هذا يت�ني ٔ�ن الفالح هو اخلارس الك}ري

  الس<يد الوز�ر، 
ال�ة، موضوع ال ننكر اGهودات اليت تقومون هبا ملعاجلة مشالك الف

د²ل جعز الفالح Oىل ٔ�داء ديون ماء السقي �جت Oىل ٔ�زمات طبيعية oارYة 
  .عن ٕارادة الفالح

  الس<يد الوز�ر، 
س<بق ٔ�ن �قش<نا معمك م}ارشة هذا املوضوع، وس<بق ٔ�ن اقرتحZا 

  .تعديالت لقوانني املالية ٕالعفاء الفالح من مديونة السقي
  الس<يد الوز�ر،

  ذا الفالح ا¶ي ال ذنب 	 يف هذه املشالك؟هل ٔ�نصفمت ه: سائلمك
  .وشكرا الس<يد الرئFس

        ::::الس<يد رئFس اجللسةالس<يد رئFس اجللسةالس<يد رئFس اجللسةالس<يد رئFس اجللسة
  .لمك اللكمة، الس<يد الوز�ر، لٕالYابة Oىل السؤال، تفضلوا

        ::::الس<يد وز�ر الفال�ة والصيد البحريالس<يد وز�ر الفال�ة والصيد البحريالس<يد وز�ر الفال�ة والصيد البحريالس<يد وز�ر الفال�ة والصيد البحري
  الس<يد الرئFس احملرتم،

  الس<يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
عين اNمع ا�يل كتعطي يعين احلكومة عن الفالح هو يف قلب املعاد�، ي

مليون د²ل اNرمه س<نو² لهاذ  100املليار و 3طريق وزارة الفال�ة هو 
امسيتو، ا�يل çمييش لعوامل إالنتاج، وçمييش كذ¤ �ش خييل ®س��ر 

يعين ذا Yاذبية، واك�ن يعين اس��رات úمة ا�يل كتعمل يف هاذ امليدان 
Éالفال.  

قطة ا�يل كتخص �ملاء، املاء كتعرفوا بjٔنه يشء حJوي وبjٔنه ما خيص الن
قليل، وبjٔنه جيب التمثني د²لو، وبjٔنه خص يتÎلص، Xٔنه يعين ما ابقات 
فال�ة، ما ابقى ما بدون يعين مقابل د²ل اخلالص، وهذا خصنا نتلكمو 
Oليه برصا�ة، واíمثنات د²ل التلكفة د²ل املاء ا�يل اكينة اليوم، وا�يل 

ا�يل ) ç)les tarifsيطبقوها املاكتب اجلهوية د²ل ®س��ر يه هاذوك 
Xٔن اك�ن ) l’office(اكينني راه هابطني �زاف �ل£س<بة �لقدرة احلقJقJة د²ل 

، وهذاك اليش ما çيÎلص حىت )l’exploitation(اس��رات واك�ن 
�ش النص د²ل ذاك اليش ا�يل خصو خيلص، وçيكون اNمع د²ل اNو� 

  .يبقاو اXٔمثنة مZاس<بة يف هاذ املنطقة
فلهذا، احZا كنعرفو بjٔنه يف بعض املناطق واملناطق ا�يل كت£متيو لها، 

يف اخلالص،   )les retards(الس<يد املس�شار احملرتم، ٔ�نه اك�ن بعض 
والناس ما عندمهش ٕاماكنيات، ف�Zرشك بjٔنه مع الس<يد وز�ر املالية وقعنا 

إالعفاء من الفوائد والغرامات، �ش يقدروا الناس  وا�د القرار �ش يمت
د²هلم د²ل اخلالص،   )la programmation(خيلصوا، ويد�روا يعين 

ٕان شاء هللا، ¨ادي يدoل �زي ) juillet(اليش ابتداء من هاذ  ذوها
  .التنفJذ

وهذا يعين نبjٔ سار �لفال�ة، ا�يل �متناو ٔ�نه يعين هذي �كون �ٓخر مرة 
د²ل الغرامات �ش ندوزو لوا�د املر�] ا�يل يه مس<تدامة يف هاذ اليش 

  .ٕان شاء هللا

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

  .اللكمة �لفريق اNس<توري يف ٕاطار التعقJب

        ::::املس�شار الس<يد الغازي ٔ�غراربةاملس�شار الس<يد الغازي ٔ�غراربةاملس�شار الس<يد الغازي ٔ�غراربةاملس�شار الس<يد الغازي ٔ�غراربة
  . ما Oلينا ٕاال شكرو الس<يد الوز�ر Oىل هاذ اجلواب د²لو الرصحي

  .وشكرا �لس<يد الرئFس

        ::::اجللسةاجللسةاجللسةاجللسة    الس<يد رئFسالس<يد رئFسالس<يد رئFسالس<يد رئFس
  . شكرا لمك

ٕاذن، .. موضوOه ارتفاع ٔ�مثنة السمك ببالد�ون£nقل ٕاىل السؤال املوايل 
انعدام ٕانتاج واس<تعامل بذور الشعري : �رجع بعد موافقnمك ٕاىل السؤال اXٓين

  . والبطاطس حمليا
  .اللكمة �Xٔد السادة املس�شار�ن من الفريق ®س<تقاليل

        ::::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
  .را الس<يد الرئFسشك

  .dسم هللا الرمحن الرحمي
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  الس<يد الوز�ر،
  الس<يدات والسادة إالخوة املس�شار�ن،

كام تعلمون، معايل الوز�ر، ٔ�نه بذور البطاطس يف املغرب ñس<تورد 
ٔ�لف طن  Y45لها ٕان مل نقل لكها ñس<تورد من اخلارج، و¡س<تورد املغرب 

رية Yدا، مع العمل ٔ�ن لنا من بذور البطاطس، �لكف خزينة اNو� ٔ�موال çب
ٕاماكنيات مZاخJة وجغرافJة و�رابية ٕالنتاج بذور البطاطس ٔ�سوة ٕ�نتاج 

  .بذور احلبوب وما Yاورهام
  معايل الوز�ر،

سؤايل هل �لوزارة �ر�مج يف هاذ الباب �ش نتفاداو رشاء بذور 
البطاطس من اخلارج، و�كnفJو ببذور البطاطس مZت±ة حمليا جبودة Oالية، 

ام ٔ�ن هاد املادة د²ل البذور يه حمتكرة من طرف رشاكت Oاملية، و�رفع Oل
ٔ�مثاهنا وقت املناس<بة وعند احلاYة، و�لتايل كنبقاو ح}Fسني ٕانتاج د²ل 
الرشاكت العمالقة العاملية ا�يل يه يف ٔ�ورو�، مس<تقرة يف ٔ�ورو� 

 ال ميكن �خلصوص، مع العمل ٔ�ن ب$ جماور وي£nج البطاطس �مكية çبرية، ومل
  ٔ�ن ن£nج بذور البطاطس؟

  معايل الوز�ر، 
السؤال د²يل واحض هللا جيازيك خبري، هو ابغينا ٔ�نه الوزارة تدمع هاذ 
القطاع، تدمع الفال�ة والرشاكت العام] يف ٕانتاج بذور البطاطس وOىل 

ورشاكت القطاع اخلاص، وحىت الفال�ة لنا  )Sonacos(رٔ�سها رشكة 
Jاطق مؤه] جغرافZيلهتا يف ٔ�ور� مûشابه مñ طلس اليتXٔطقة اZاصة مoا، و

  . من حJث �رودة الطقس واجلو املالمئ
و�لتايل، خصنا معلية �كون تjٔهيلية من طرف وزارة الفال�ة مساOدة 
�لفال�ني الك�ساب هاذ الرهان وحتقJق هاذ النتاجئ املتوoاة من ٕانتاج بذور 

  .ٔ�لف طن س<نو² 50و 45البطاطس اليت تصل ٕاىل 
  .شكرا الس<يد الوز�ر

        ::::الس<يد رئFس اجللسةالس<يد رئFس اجللسةالس<يد رئFس اجللسةالس<يد رئFس اجللسة
اللكمة اXٓن لفريق التجمع الوطين لٔ�حرار لتقدمي السؤال املتعلق ٕ�نتاج 

  .الشعري    سلس]

        ::::املس�شار الس<يد املعطي بنقدوراملس�شار الس<يد املعطي بنقدوراملس�شار الس<يد املعطي بنقدوراملس�شار الس<يد املعطي بنقدور
  .شكرا الس<يد الرئFس

  .dسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Oىل ٔ�رشف املرسلني
  الس<يد الرئFس،

  �ر،الس<يد الوز
  اXٔخnان وإالخوة املس�شار�ن احملرتمني،

السؤال، الس<يد الوز�ر، ٔ�ن ا+طط اXٔخرض �لفال�ة ٔ�دى اNور د²لو 
يف قطاOات كثرية Yدا، لكن يبقى قطاع úم Yدا ¡شغل �ل الفال�ة 

  .واملهنيني Oىل اخلصوص

، %11فٕاذا اكن املغرب ا+طط ملا Yاء اكن املغرب ي£nج من البذور 
ولكن يف  من البذور احملس<نة، %28صبح املغرب ي£nج من البذور اليوم �ٔ 

الشعري ال ي£nج مZه من البذور احملس<نة ٕاال  اXٔمقاح بنوعهيا الصلب وا�لني،
ماليني د²ل  2، وOدد الهكnارات اليت �زرع الشعري يف املغرب 1%

 17و 15الهكnارات، ويه اليت ختفض ال£س<بة ميل كند�رو ال£س<بة بني 
 الهكnار، الس�ب هو ٔ�ن الشعري املردودية �كون ما بني قZطار�ن قZطار يف

قZاطري يف الهكnار، ويه ضعيفة Yدا، لكون البذور احملس<نة من  7و
  .الشعري ¨ري موجودة

O�ٔدت احلكومة من �رامج Nمع البحث الزراعي ف¹ يتعلق ماذا : سؤالنا
  به جتاه اXٔمقاح؟�ل£س<بة لبذور الشعري حىت �رتفع ال£س<بة ٔ�سوة مبا نقوم 

حنن مكهنيني �رى Oىل ٔ�ن الظرف اXٓن ملح Xٔن جوج املاليني د²ل 
الهكnار �زرع شعري، والشعري ¡س<هت� �لامش<ية و¡س<هت� �ل�رش، ولكن 

ابغينا نعرفو ٔ�ش<نو هيjٔت الوزارة من دمع ومن . البذور ¨ري موجودة حمس<نة
  �رامج لهذه املادة؟ 

 .وشكرا

        ::::الس<يد رئFس اجللسةالس<يد رئFس اجللسةالس<يد رئFس اجللسةالس<يد رئFس اجللسة
  . لمك شكرا

اللكمة �لس<يد الوز�ر لٕالYابة Oىل السؤالني معا، سؤالني مnعلقني 
  .�لشعري وبذور البطاطس

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

  الس<يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
هذا سؤال Yد úم، وك£شكرمك Oىل هاذ السؤال، وهباذ املناس<بة ٔ�ريد 

Jدرالية البميهنية ا�يل ك�ش<تغل يف هاذ امليدان د²ل البذور، ٔ�ن ٔ�ه0 الف
وا�يل حقJقة بفضل العمل د²ل الفاOلني يف هاذ امليدان يعين حققZا وا�د 
اXٔرقام ا�يل يه Yد úمة ومفر�ة يف البذور ا+تارة من احلبوب، مûال 

ن د²ل جوج املليو) stock(الس<نة املق}] ٕان شاء هللا ¨ادي ندoلو وا�د 
د²ل القZطار د²ل احلبوب، ارتفعت اس<تÎدام البذور د²ل احلبوب 

-2008يف  %11دازت من ) le taux d’utilisation(املعمتدة، يعين 
oالل هاذ املومس، واس<تÎدام  %28، كام Yا يف ال2م د²لمك، ٕاىل 2009

البذور يعين هذي د²ل القمح ود²ل القمح الصلب، تقريبا وصلنا �لمعايري 
ين اXٔوربية، فعىل س�Jل املثال املعدل د²ل اس<تÎدام البذور املعمتدة يع

ب3F يف فرسا اليت  %�30ل£س<بة لهاذ املومس القادم ٕان شاء هللا �كون يه 
  .%34تعد وا�دة من ٔ�كرب الب$ان املنت±ة واصلني لـ 

 %30مقابل  %�24ل£س<بة �لقمح الصلب، ®س<تÎدام يعين Nينا هو 
سا، وهاذ اليش Yا من التكûيف، Yا من االتفاقJات ا�يل عند� �ل£س<بة لفر 

مع الفJدراليات البميهنية، وYا كذ¤ من وا�د العدد د²ل نقط البيع ا�يل 
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نقطة د²ل  �500لناس، تقريبا ) les semences(حتلت �ش نوصلو هاذ 
Yات البيع ا�يل تفnحت، وكذ¤ من اNمع د²ل اNو� ومن اNمع املايل ا�يل 

oىل ٔ�نه ¨ادي نبداو ٕان شاء هللا يف الس<نة املق}] يعين  هبه اNو�، هذا لك
امحلد 4 بوا�د امحلاس د²ل جوج املليون د²ل القZطار ا�يل �متناو ٔ�نه مع 

  .الظهور ٕان شاء هللا الش<تاء يف وقهتا ٔ�نه �كون س<نة طيبة
 10عري، نعم؟ ٔ�� Yاي، نبداو �لش... ف¹ خيص الشعري، فعال يعين

  )le rendement(د²ل القZطار اليوم ا�يل كند�رو يف الهكnار ويعين 
، و¨ادي شوفو بjٔن وا�د العدد د²ل 2طاحي �زاف، ٕاىل نقدرو نرضبوه يف 

¨ادي يطلع بوا�د اليشء  )les céréales(د²ل ) l’utilisation(يعين 
د²ل  %12,5الهدف هو نوصلو لــ  2020حZا اXٔفق د²ل اا�يل Yد úم، ف

يف ®س<تعامل د²ل هاذ البذور،  %1®س<تعامل، واليوم احZا ٔ�قل من 
خصنا �كون وا�د اXٔمثنة د²ل البيع Yد حمفزة، وخصنا وا�د الرب�مج مع 

  .الفJدرالية البميهنية
ف¹ خيص البطاطس، ا�يل كتعرفوا ٔ�ن البذور املس<توردة من البطاطس 

ذور املس<تعم] يف زراOة البطاطس، من احلاجJات اللكية من الب %30يه 
 2020- 2015وابغينا �ش ٕان شاء هللا ند�رو يش اتفاقJة يعين يف هاذ 

�ش تتقوى الطاقات إالنتاجJة واملراق}اتية والصناعية د²ل البذور، وتطو�ر 
وحتسني ظروف إالنتاج وال�سويق، وتطو�ر كذ¤ �رامج البحث حىت 

طن ا�يل يه  2000مقابل  2020 ٔ�لف طن يف ٔ�فق �40ش نوصلو لوا�د 
، وهاذ اليش ا�يل çيبقى )localement(د²ل البذور ا�يل كتعمل اليوم 

قليل، çيظهر يل بjٔنه هاذ اليش د²ل عوامل إالنتاج هو من ٔ�مه املسائل 
ا�يل ميكن اNفع بقوة �ٕالنتاج الفالÉ، وخصنا حنس<نو إالنتاجJة، الن±اح يف 

خصنا ندوزو �لبطاطس، ومل ال ٕاىل احلبوب خصنا ندوزو �لشعري و 
  .ٕانتاYات ٔ�خرى ٕان شاء هللا يف املس<تق}ل

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

  .اللكمة �لفريق ®س<تقاليل يف ٕاطار التعقJب

        ::::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 الرئFس

شكرا معايل الوز�ر، احZا ما عند�ش الوقت يف هاذ الربملان يف هاذ 
لضعيف Yدا �ش شكرو الوزارة Xٔنه دارت جمهود çبري يف هاذ التوقJت ا

اXٔرقام ا�يل حققها املغرب اXٔخرض، مشكورة الوزارة واNو� واحلكومة، 
ولكن مازال هاذ العنرص�ن ٔ�ساس<يني بذور البطاطس وبذور الشعري مواد 

 45من البذور احمللية، ولكن يه اXٔساس<ية،  %30هامة Yدا، احZا كمتثل 
، واحZا 30%ن يه ا�يل كتعاود مرة ومرتني وثالثة وك�شلك ٔ�لف ط

ٔ�لف طن س<نو²، ابغينا �ر�مج، معايل الوز�ر،  45كتجينا عيب ٔ�نه جنيبو 
�ش نتجو هاذ البذور حمليا، وهنربو من ®حnاكر د²ل اYXٔانب، و�رحبو 

العم] الصعبة، وخندمو اليد العام]، وس<تغلو اXٔرايض ونطلعو حىت 
)niveau ( يات احلديثة د²ل ٕانتاج بذورZد²ل الفال�ة �ل£س<بة �لتق

  . البطاطس
  .شكرا معايل الوز�ر

        ::::الس<يد رئFس اجللسةالس<يد رئFس اجللسةالس<يد رئFس اجللسةالس<يد رئFس اجللسة
  .اللكمة لفريق التجمع الوطين لٔ�حرار، الس<يد الرئFس

        ::::املس�شار الس<يد املعطي بنقدوراملس�شار الس<يد املعطي بنقدوراملس�شار الس<يد املعطي بنقدوراملس�شار الس<يد املعطي بنقدور
  .شكرا الس<يد الوز�ر

داد �لتعامل مع حنن مكهنيني، و�مس الفّال�ة، نقول ٔ�ننا Oىل اكمل اس<تع
ٕانتاج الشعري çباحûني، و�رجو من احلكومة ٔ�ن تقدم دعام وñشجيع الباحûني 
ٕالجياد ٔ�صناف úمة Yدا، جتلب من اNول اليت س<بقnنا يف هذا امليدان، 

  . وحنقق ما حنتاYه ٕان شاء هللا يف املس<تق}ل القريب
  .شكرا

        ::::الس<يد رئFس اجللسةالس<يد رئFس اجللسةالس<يد رئFس اجللسةالس<يد رئFس اجللسة
  . شكرا لمك

  .ة يف ٕاطار الرد Oىل التعقJبات يف بضع ثوانالس<يد الوز�ر، لمك اللكم

        ::::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
يه حتد²ت çبرية، وخصنا من  2020-2015املر�] القادمة د²ل 

اXٔوائل من املسائل ا�يل خصنا ش<تغلو Oلهيا Yد² هو هاذ القضية د²ل 
  ...عوامل إالنتاج، و�خلصوص شوفو çيفاش �كون وا�د

        ::::Fس اجللسةFس اجللسةFس اجللسةFس اجللسةالس<يد رئ الس<يد رئ الس<يد رئ الس<يد رئ 
املرجو من إالخوة املس�شار�ن احملرتمني �كرمي الس<يد الوز�ر 

  .�ٕالنصات، تفضل الس<يد الوز�ر

        ::::الس<يد وز�ر الفال�ة والصيد البحريالس<يد وز�ر الفال�ة والصيد البحريالس<يد وز�ر الفال�ة والصيد البحريالس<يد وز�ر الفال�ة والصيد البحري
�متناو Oىل هللا ٔ�نه ٕان شاء هللا ٔ�وال جنلسو مع )la profession( ،

س<نني ا�يل فJه البطاطس، فJه  5نتفقو معها Oىل وا�د ا+طط د²ل 
، تعطى وا�د الرؤية واحضة Oىل )la recherche(لشعري، �كون فJه ا

الهندسة املالية د²ل هاذ اليش هذا، çيفاش �كون اNمع، çيفاش �كونوا 
) les obligations(اXٔر�ح، çيفاش �كون ®س��ر، ولك وا�د o²ذ 

د²لو، ال اNو� وال القطاع اخلاص �ش نعملو من هاذ القطاع قطاع �حج 
)irréversible( نة ا�يل وصلنا يعين لــZومييش كام جنحنا امحلد 4 يف املك ،
)le ratio ( ذية، ٕان شاء هللا جنحنا يف هاذ¨Xٔد²ل املنظمة العاملية د²ل ا

اليش د²ل البذور، احZا ¨اديني يف الطريق �يق ما وصلناش ولكن ¨ادي 
  .نوصلو

ٔ�وال الناس املغاربة ابغاو ولكن هاذ البطاطس وهاذ الشعري فهام يعين 
، ال يف املالكة د²هلم وال عند كذ¤ يف )de plus en plus(الشعري 
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املالكة د²ل اíهبامئ، ولكن كذ¤ البطاطس حىت يه كتعرفوا بjٔنه كتاoذ 
، واك�ن ٕاماكنيات د²ل التصد�ر يعين Oىل املس<توى )la place(وا�د 
�كونو ٕان شاء هللا �حجني يف  فلهذا، خصنا ش<تغلو جبدية و¨ادي. العاملي

  .هاذ امليدان

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

اللكمة �Xٔد . السؤال اخلامس موضوOه ارتفاع ٔ�مثنة السمك ببالد�
السادة املس�شار�ن من فريق اXٔصا� واملعارصة لتقدمي السؤال، فليتفضل 

  .مشكورا

        ::::املس�شار الس<يد امحمد ٔ�محيدياملس�شار الس<يد امحمد ٔ�محيدياملس�شار الس<يد امحمد ٔ�محيدياملس�شار الس<يد امحمد ٔ�محيدي
  الرئFس،الس<يد 

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

بفضل املوقع اجلغرايف لبالد� �لك رصا�ة املمتزي وتواYده Oىل ضفيت 
البحر اXٔبيض املتوسط واحمليط اXٔطليس واخلريات املوجودة يف هذ�ن 

 ، الس<يد الوز�ر، فهناك فFة عريضة من اGمتع املغريبهالبحر�ن، رمغ هذا لك
اليت ñش<تيك ارتفاع اXٔسعار د²ل هاذ النوع من اخلريات املغربية، بصفة 

  .Oامة وخصوصا يف شهر رمضان املبارك
فهذا مشلك �لك رصا�ة ا�يل احلكومة Oاجزة عن تصحيح هذا الوضع، 
وخصوصا هناك وا�د املادة ا�يل كFس<تعملوها تقريبا وا�د الفFة عريضة من 

امك الرسد�ن ا�يل ®س<هتالك د²لها çيوصل اGمتع املغريب ف¹ خيص ٔ�س
درامه  2، الحظنا بjٔن يف الس<نة املاضية اكنت هناك حوايل %40حلوايل 

درامه يف املواI الشاملية، مع  �6لكJلو غرام ف¹ خيص املواI اجلنوبية، و
العمل بjٔن، الس<يد الوز�ر، يعمل امجليع، وهناك الس<يد الوز�ر �لك رصا�ة 

كرارا �كرر لكمة بjٔن اXٔمثان يف مس<توى Oادي Yدا وهو وز�ر ا�يل مرارا و�
  .احلاكمة

مع العمل بjٔن هاذ النوع د²ل الرسد�ن اللك يعمل من جZوب املغرب ٕاىل 
درمه، وهناك فشل ذريع �لحكومة وا�يل  20درامه ٕاىل  15شام	 يصل بني 

كن�ساءلو، الس<يد الوز�ر، ما اXٔس<باب ا�يل كتجعل احلكومة �ش ما 
توضعيش ضبط وحتسني هاذ اXٔمثنة د²ل هاذ املواد اXٔولية ا�يل غ 

كFس<تعملها املواطن ال�س<يط �لك رصا�ة، وا�يل Oاجز ٕاىل �د اXٓن، 
خصوصا بjٔن اخلريات د²ل بالد� هذا هو ميل كنقولو بjٔن فشل د²ل 
احلكومة، هناك اتفاقJة وقعت مع ®حتاد اXٔورويب ف¹ خيص هاذ اليش 

البحري، ولكن م}ارشة ٔ�عطت رضبة قاضية �لحكومة ف¹ خيص د²ل الصيد 
  .رفض الصادرات ف¹ خيص اخلرض والفواكه

ٕاذن، هنا كنقول �لك رصا�ة وبدون مزايدات، كنقول بjٔن احلوار 
والنقاش د²لنا ف¹ خيص الرثوات د²ل البالد بjٔن جيب ٔ�ن تoٔjذ بعني 

فاقJات ا�يل كنوقعوها، ®عتبار لFس ٔ�ن �كون عشوائيني ف¹ خيص االت
  .ونوضعو املصلöة د²ل البالد فوق لك اعتبار

  .والسالم Oليمك

        ::::الس<يد رئFس اجللسةالس<يد رئFس اجللسةالس<يد رئFس اجللسةالس<يد رئFس اجللسة
  .اللكمة لمك، الس<يد الوز�ر، لٕالYابة Oىل السؤال، تفضلوا

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

  الس<يد الرئFس،
  السادة املس�شارون، الس<يدات،

املعدل الوطين هو ) détail(ٔ�وال اíمثن د²ل الرسد�ن هاذ الس<نة يف 
، ٕاذن ما اكي£ش 48درمه و 13س<ن�مي، الس<نة املاضية اكن  37درمه و 13

يعين يش ز²دة çبرية �ل£س<بة �لمعدل د²ل الس<نة املاضية، هو اك�ن الز²دة 
وصا يف ميل çيكون رمضان، مnفقني بjٔنه اíمثن د²ل احلوت يف رمضان وخص

²�ٔم اXٔوىل çيكون وا�د الضغط ووا�د العدد د²ل اجلهات يف  10هاذيك 
²�ٔم  10املنطقة ا�يل çيبغيو احلوت �كون فوق الطاو� د²هلم، وهاذيك 

درمه �ل£س<بة  13اXٔوىل çيكون وا�د الضغط Oىل اXٔمثنة، ٕاىل قار� هاذ 
كن اíمثن د²ل يعين لشهور ٔ�خرى يف الس<نة، فعال çيكون اíمثن ¨ايل، ول

رمضان ا�يل فات واíمثن د²ل هاذ رمضان راه نفس اíمثن ف¹ خيص 
  .الرسد�ن

ومن العادي ٔ�نه اíمثن يف اجلنوب �كون ٔ�رخص من اíمثن يف املنطقة 
د²ل العرض ) l’offre et la demande( د²ل )Xٔ)questionن 

ن احلوت والطلب، ٕاىل اك�ن احلوت كثري راه غيكون اíمثن رخJص، ٕاىل اك�
  . قليل راه اíمثن غيكون ¨ايل

ز²دة ٔ�نه ف¹ خيص الرب�مج ا�يل قامية به احلكومة د²ل صاحب اجلال� 
.. اكينني تقريبا وا�د ،)les halles de poisson(ٔ�نه Oاملني �رامج د²ل 

¨ادي نعطيك اXٔرقام �لتدقJق، تقريبا اك�ن الش<بكة د²ل ٔ�سواق السمك 
 la nouvelle génération(، 13( هاذو د²ل من اجليل اجلديد، هام

 les(ا�يل يف اNراسة ويف التنفJذ، واليش الخر تعمل،  6سوق، مهنا 
halles   (سواقXٔة، وزد� اJش تعطى وا�د الشفاف� (les marchés 

de gros) ا�يل تداروا، وجوج ا�يل حىت هام  7، اكينني)en étude (
 ,donc la halle de poisson(  ،9، ¨ادي يد�روا �ش يتداروا

marché de gros( ، خص)les communes ( كذ¤ يعملوا العمل
�ش الناس  )les marchés communales(د²هلم �ش �كونوا عندمه 

هذا �كون مضبوط، و�كون  )le circuit(تلقى احلوت، خص هاذ 
الشفافJة مضبوطة �ش احلوت ميل يدoل كتكون Oليه املنافسة وçي�}اع 

، يعين كتبان سلس] القمي لكها �ينة فJه )la valeur ajoutée(كتبان و 
   .فني وصل
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فاíهنار ا�يل ¨ادي نتوصلو لهاذ اليش مع كذ¤ العمل اجلاد ا�يل كنقومو 
 les(�ش الناس �كونوا عندمه  املاريةبه يف ذاك اليش د²ل القانون د²ل 

frigos (املردودية د²ل هاذ  وهذا، راه ¨ادي يتحسن ٕان شاء هللا يعين
القطاع ا�يل يه يف احلقJقJة مردودية ٕاجيابية، ولكن راه اXٔمثنة كتختلف Oىل 
حسب الطلب والعرض وOىل حسب فني موجود احلوت وفني ما 

  . موجودش
  .وشكرا

        ::::الس<يد رئFس اجللسةالس<يد رئFس اجللسةالس<يد رئFس اجللسةالس<يد رئFس اجللسة
  . شكرا لمك

  .لمك اللكمة يف ٕاطار التعقJب لبعض ثواين

        ::::املس�شار الس<يد Oابد شكJلاملس�شار الس<يد Oابد شكJلاملس�شار الس<يد Oابد شكJلاملس�شار الس<يد Oابد شكJل
ا Oىل اجلواب د²لمك الشامل، ولكن احZا ا�يل اكن �هيمنا، الس<يد شكر 

الوز�ر، يه الرسد�ن Xٔنه اشكون ا�يل تFس<هتلكوا؟ هو ذيك الطبقة 
الاكد�ة، وا�يل تنطلبو من الس<يد الوز�ر Oىل اXٔعامل ا�يل تيد�رها احZا 

ة تنعرفوه ٔ�نه حياول �ش حيارب هاذوك الوسطاء ا�يل هام تيغليو هاذ املاد
  ...اXٔساس<ية �لطبقة الشعبية �ش ميكن لها تلحق بوا�د اíمثن

  .وشكرا

        ::::الس<يد رئFس اجللسةالس<يد رئFس اجللسةالس<يد رئFس اجللسةالس<يد رئFس اجللسة
  . شكرا، شكرا، شكرا

ٕاذن، ن£nقل ٕاىل السؤال السادس موضوOه قرار مراجعة ٔ�سعار دخول 
اللكمة �Xٔد السادة املس�شار�ن . املنت±ات الفالحJة ٕاىل ®حتاد اXٔوريب

  .مي السؤال، فليتفضل مشكورامن الفريق ®شرتايك لتقد

        ::::املس�شار الس<يد حفJاملس�شار الس<يد حفJاملس�شار الس<يد حفJاملس�شار الس<يد حفJظظظظ وشاك وشاك وشاك وشاك
  .شكرا الس<يد الرئFس

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

لقد اختذ ®حتاد اXٔوريب قرارا يقيض مبراجعة ٔ�سعار دخول املنتوYات 
الفالحJة ٕاىل ®حتاد اXٔوريب مما س<يؤPر سلبا Oىل صادرات املغرب 

Jة وOىل رٔ�سها الطامطم، Oلام ٔ�ن هذه املصادقة تعترب ٕافرا¨ا لالتفاق الفالح 
  .الفالÉ من حمتواه، وا¶ي وقعه اجلانبني

كام ٔ�نه ي�Zاقض مع الزتامات ®حتاد اXٔوريب داoل املنظمة العاملية 
®حتاد  اعتربب$ �لت±ارة، و�لتايل يرض املصاحل املشرتكة ومصري Oالقة 

اXٔول 	 اقnصاد²، كام ٔ�ن هناك يف املدة اoXٔرية مسعنا Oىل اXٔوريب الرشيك 
ٔ�نه مت احلصول Oىل اتفاق بفضل اGهودات اليت بذلها الس<يد وز�ر الفال�ة 

  .حول السعر املتوسط
ٕاذن، الس<يد الوز�ر، ما يه إالجراءات اليت مت القJام هبا حلد الساOة 

ؤPر Oىل املغرب من Y�ٔل �ل هذا املشلك العويص �لك رصا�ة ا¶ي س<ي
  وOىل خمطط املغرب اXٔخرض كذ¤؟ 

  .وشكرا

        ::::الس<يد رئFس اجللسةالس<يد رئFس اجللسةالس<يد رئFس اجللسةالس<يد رئFس اجللسة
  . شكرا لمك الس<يد املس�شار

  .لمك اللكمة الس<يد الوز�ر

        ::::الس<يد وز�ر الفال�ة والصيد البحريالس<يد وز�ر الفال�ة والصيد البحريالس<يد وز�ر الفال�ة والصيد البحريالس<يد وز�ر الفال�ة والصيد البحري
  الس<يد املس�شار،

  الس<يد الوز�ر،
  الس<يد الرئFس،

  السادة املس�شارون، 
ية دoلت ا�لجنة اXٔوربية تعديال يف س<ياق التقوية د²ل الس<ياسة امحلائ 

رئFس<يا Oىل الطريقة املتبعة من ق}ل املصدر�ن املغاربة، وهاذ التعديل 
، وهاذ إالجراء ¨ادي يؤPر dشلك سليب 2014غيدoل يف فاحت ٔ�كتو�ر 

وم}ارش Oىل الصادرات د²ل املغرب الفالحJة، وراه الصادرات اك�ن 
  .حJةلوا يف املناطق الفالماس��رات ا�يل تع

مفيل وقع هاذ إالجراء، املغرب اتصل dرشاكة مع املهنيني واملعنيني مع 
املفوضني يف ®حتاد اXٔوريب، واكنت م}احûات مكûفة Oىل هاذ القضية 

 deux(د²ل امحلاية، وYات ٔ�نه �ش رشح ¤ ٔ�نه اكنت وا�د 
méthodes ( دوا وا�دJا�يل اكنوا ك�س<تعمل، ح)la méthode( ،

) la méthode(وoالو وا�د ، )la méthode déductive(هاذيك 
د²ل ) la méthode(يك ذحZا ¨ادي نبقاو يف هاا ،)1VFI( د²ل

)VFI (نه ما يقدروش يبدلوها قانونياXٔ،  ا إالطار د²لZولكن شف
داروا حتت، تçي ) les calculs(çيفاش ) la méthode(ك ــــــــــــهاذي

ا�يل خصها تعمل، خصها ) la méthode(لقJنا بjٔنه مايش هذاك هو 
تتحسن و�كون ٔ�كرث شفافJة وتعطي إالماكنيات �لمصدر�ن �ش ¡شوفوها 

 La vraie(ويعرفوها Oىل حسب ٔ�ش<نو هام اXٔسواق ؤ�ش<نو يه 
qualité( شةFشة الصغريةك}رية، واش ال ، واش مطFمط .  

، يعين )moyenne pondérée(فلهذا، ¨ادي يتعمل وا�د 
حZا داoل وزارة الفال�ة ٔ�نه ٕاىل االفاOلني وا�يل امعلنا  احلسا�ت ا�يل معلوا

تطبق هاذ اليش يعين ما ¨اد¡ش �كون وا�د الرضر ٕان شاء هللا �لفال�ة 
  .يف املغرب

        ::::الس<يد رئFس اجللسةالس<يد رئFس اجللسةالس<يد رئFس اجللسةالس<يد رئFس اجللسة
  .الفريق ®شرتايك يف ٕاطار التعقJب

  

                                                 
1 Valeur Forfaitaire à l’Importation 
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  :املس�شار الس<يد حفJاملس�شار الس<يد حفJاملس�شار الس<يد حفJاملس�شار الس<يد حفJظظظظ وشاك وشاك وشاك وشاك
ل çبري çيعرفوا اXٓن çيتضح، الس<يد الوز�ر، Oىل ٔ�ن هناك عند� ٕاشاك

املغرب، وهو ٔ�ننا احZا مرتبطني �الحتاد اXٔورويب، ولكن مع اXٔسف 
®حتاد اXٔورويب çينظر لنا وا�د النظرة دونية، امسح يل نعرب Oلهيا، نظرة 

ه الّ اXٔس<بوع الفارط ² "اكرجني"سلبية، وهذا التقر�ر د²ل املعهد نتاع 
رويب ٔ�ن املغرب منوذج يسء ٔ�ن ®حتاد اXٔو  Oىل وا�يل çيعترب اصدر،

لس<ياسة ٔ�ور� اخلارجJة، يعين ٔ�ن ®حتاد اXٔورويب فJه لوبيات، فJه مصاحل 
ٔ�خرى، وهاذ ا�لوبيات اليوم وقعتو اتفاق نتاع االتفاق الفالÉ، �لك 
رصا�ة ا�يل اكن فJه ٕاجيابيات كثرية، هناك ا�لويب إالس<باين ا�يل Oرب Oىل 

 ٓ ا�يل رصح ) Arias Cañete(نذاك ا�يل هو التذمر د²لو، وز�ر الفال�ة �
Oىل ٔ�ن هاذ اليش ¨ادي يرض �ملصاحل إالس<بانية، واعترب ٔ�ن هاذ االتفاق 

  .�لك رصا�ة ا�يل هو اكريث
كام ٔ�ن املندوبة نتاع الفال�ة والصيد البحري يف الربملان اXٔندليس 

مدمر ومرض، هباذ العبارات، كام  وضع اليش 	 ذها ٔ�نكذ¤ Oىل رصحت 
، وoاصة احلزب الفريس نتاع اخلرض، وçيف ما )les verts(ه دفعوا ٔ�ن

ا�يل çيُقود وا�د امحل] رشسة ضد هاذ االتفاقJة ) José Bové(كتعرفوا 
هذي، وا�يل �لك رصا�ة çيبان Oىل ٔ�ن العالقات نتاع ®حتاد اXٔورويب 
العالقة املؤسساتية شلك، ولكن ٔ�ن هناك لوبيات ؤ�ن اNور اXٔسايس 

لنا ٔ�ننا خصنا نتصلو ونضغطو Oىل هاذ ا�لوبيات، Xٔن هاذ ا�لوبيات د²
عندمه مصاحل ثنائية مع املغرب، احبال ٕاس<بانيا ا�يل عندها ارتباط �تفاقJة 

ك"الصيد البحري ومع ذ¤  gىل من "، "َ�َرْك و�َْزوO هJ£يديه يف الطبق وعي
جي çيقول خصو ، امسح يل هباذ العبارة نقول Xٔن الصيد البحري çي"زهق

  .االتفاقJة، نوقعو ولكن يف الفال�ة çيوريو� املرار
ولهذا، خصنا، الس<يد الوز�ر، احZا كنعرفو الكفاءة د²لمك واملقدرة 
د²لمك واالتصاالت اoXٔرية ا�يل توجت �لن±اح، Xٔن وٕان اكن ذيك السعر 

ب، املتوسط �لك رصا�ة ا�يل مازال، Xٔن هناك اتفاقJة ا�يل وقعها املغر 
هناك حق مك�سب ا�يل خصنا نبقاو م�ش<بjني به، رمبا هذا خصو موضوع 

  .ٔ�طول ونقاش طول
  .شكرا الس<يد الوز�ر

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

  .الس<يد الوز�ر، لمك اللكمة

        ::::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
 مnفق معك ٔ�نه ®حتاد اXٔورويب هو رشيك úم، رشيك اقnصادي،

ٔ�ول زبون يف امليدان د²ل الصيد البحري والفال�ة، يعين العالقات يه 
مايش سه]، Xٔنه ) les négociations(ميل ا�يل çيكون هاذ اليش د²ل 

اك�ن وا�د العدد د²ل ا�لوبيات ا�يل لك وا�د çيجري Oىل راسو، ولكن 

ذ¤ لعبت çيظهر يل بjٔنه امحلد 4 الفال�ة لعبوا اNور د²هلم، واحلكومة ك
اNور د²لها، وما oليناش يعين قد هااك شرب يعين يف إالماكنيات ا�يل اكن 

  .خصها تعطا� و�رجعو لها
دافعنا Oىل بالد� ودافعنا Oىل املصاحل د²ل بالد�، Xٔنه احZا يعين 
çيظهر يل بjٔن املغرب çيعمل جمهودات çبرية يف وا�د العدد د²ل املياد�ن 

�ة �ل£س<بة لٕالحتاد اXٔورويب، ا�يل الزم إالحتاد ا�يل يه oارYة الفال
اXٔورويب خصو o²ذها بعني ®عتبار، وا�يل ٕاىل بعض ا�لوبيات مع 

ا�يل قال ¨ادي ) José Bové(اXٔسف طلعوا �لتلفزيون كام �لكمت Oىل 
قالها يف التلفزيون،  ،هنرس هاذوك املس<تورد�ن ا�يل çيجيبوا من املغرب

ملاين عندو احلق يقول ا�يل ابغى، ولكن لFس �2م هذا ¨ري معقول، هو �ر 
مسؤول، ولكن امحلد 4 ٔ�نه ابقJنا بوا�د �ش نبقاو بوا�د اNم �رد 

ٔ�نه توصلنا ليش �اYة ا�يل çهيمنا ٔ�نه ) négociation(و�لعقل و بـ 
مطFشة ) les produits(و، )ne soit pas perturbée(الفال�ة د²لنا 

çبرية يف البحر اXٔبيض ) qualité(ى Yد Oايل، وا�يل يه مطFشة مبس<تو 
  .املتوسط، توصل لالحتاد اXٔورويب يف ٔ�حسن الظروف ٕان شاء هللا

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

السؤال السابع موضوOه اخلساkر اليت ختلفها حرشة السوسة امحلراء Oىل 
  .اللكمة �Xٔد السادة املس�شار�ن من الفريق ®شرتايك. ٔ�جشار النخيل

        ::::املس�شار الس<يد املصطفاملس�شار الس<يد املصطفاملس�شار الس<يد املصطفاملس�شار الس<يد املصطفىىىى الهيبة الهيبة الهيبة الهيبة
  .شكرا الس<يد الرئFس

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

تعFش مدينة طن±ة اكرثة حقJقJة، هتدد مجيع ٔ�شاكل جشر النخيل، 
، "السوسة امحلراء"، )charançon rouge(حبرشة تدعى ويتعلق اXٔمر 

وجتدر إالشارة . ملمثر وا+صص �لزتينيويه حرشة شديدة الفnك �لنخيل ا
ٕاىل ٔ�ن هذه احلرشة موجودة مبدينة س�nة، ومن الوارد Yدا ٔ�ن ت£nقل ٕاىل 

  .مدينة تطوان
ؤ�مام خطورة هذه اXٓفة، واخلوف من انتقالها ٕاىل مZاطق وا�ة 
النخيل، سائلمك، الس<يد الوز�ر، عن إالجراءات والتدابري اليت اختذهتا 

ريمك الوسائل ال�رشية وا�لوFYس�JكJة حملارصة هذه احلرشة وزار�مك ومدى توف
  . الفnاكة ومZعها من ®ن�شار
  .وشكرا الس<يد الرئFس

        ::::الس<يد رئFس اجللسةالس<يد رئFس اجللسةالس<يد رئFس اجللسةالس<يد رئFس اجللسة
  . شكرا لمك الس<يد املس�شار
  .الس<يد الوز�ر، لمك اللكمة
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        ::::الس<يد وز�ر الفال�ة والصيد البحريالس<يد وز�ر الفال�ة والصيد البحريالس<يد وز�ر الفال�ة والصيد البحريالس<يد وز�ر الفال�ة والصيد البحري
خطري، وا�يل  فعال، هاذ احلرشة د²ل السوسة امحلراء يه يعين مرض

هللا حيفظنا �ش ما يوصلش �لوا�ات، Xٔنه وا�د احلرشة ا�يل كتالك 
  .الشجرة من اNاoل، وكتقnلها، كمتوت

وفعال، ٔ�نه اكينة يف احلدود، وفعال ٔ�نه دoلت ووصلت يعين �لناحJة 
�نت، وتعمل وا�د الرب�مج د²ل التقوية،  2009د²ل طن±ة، ومعلنا مZذ 

د²ل �رçيب د²ل الفÎاخ اجلديدة يف املناطق احلدودية،  ومعلنا وا�د العدد
د²ل  1300ومعلنا وا�د ٔ�¯زة الرصد والبحث والتنقJب، وتقريبا رçبنا 

، الفÎاخ من سوسة النخيل، وçيمت العمل ومعلنا )les pièges(ذوك 
ا�يل هام يعين ) la région(هذي يف طن±ة، ويف تطوان، ويف .. كذ¤

  .املناطق احلدودية
د²ل ) la formation( وكذ¤ امشZFا حىت �لوا�ات، ومعلنا

�ش يعين ال يف مراpش، ورزازات، ) les pièges(الفال�ة، ومعلنا 
، هللا )la prévention(الراش<يدية، وفكJك، �ش الوا�د ¡شوف 

حيفظ، Xٔنه ميكن ت£nقل، وعرفnهيا كت£nقل، امZني Yات، دoلت، Yات 
 ٔXاطق بعيدة يف اZجشار د²ل الزينة د²ل ميكن من م)les palmiers( ،

ودoلت ميكن �لطوموبيالت، ودoلت هبذا �ش وصلت، �ش وصلت 
  .�لمناطق

ٔ�لف من خنيل الزينة يف  13فقمنا �لعالج الوقايئ الشهري Xٔكرث من 
املناطق املوجودة بطن±ة وتطوان، وكذ¤ مقنا �ملعاجلة املياكنيكJة لٔ�جشار، 

، 2013امحلد 4، ميكن يل نقول ¤ بjٔنه دا� �ٓخر وoالل هاذ اجلهود 
) l’activité(و¨ادي شوفو واش ¨ادي يعطينا يف الصيف �ش كتكون 

، )les piégeages(، فاش كنا كند�رو 244د²ل هاذ احلرشة، دز� من 
، يعين هاذ 11 لــ وصلنا 2013، دا� يف 2009و�دة، دا� يف  244ق}طنا 

حمصور يف وا�د املنطقة، وميكن ٕاىل ابقJنا ٕان شاء  اليش هذا çهيبط، وابقى
¨ادي نتغلبو Oلهيا يف الس<ن�ني  )la maladie(هللا نوا¯و وحناربو هاذ 

  . املق}لتني ٕان شاء هللا

        ::::الس<يد رئFس اجللسةالس<يد رئFس اجللسةالس<يد رئFس اجللسةالس<يد رئFس اجللسة
  .الفريق ®شرتايك يف ٕاطار التعقJب، تفضلوا

        ::::املس�شار الس<يد محمد Oلمياملس�شار الس<يد محمد Oلمياملس�شار الس<يد محمد Oلمياملس�شار الس<يد محمد Oلمي
  .شكرا الس<يد الرئFس

  ادة املس�شار�ن،الس<يدات والس
  السادة الوزراء،

فعال، الس<يد الوز�ر، �مس الفريق ®شرتايك ٔ�شكرمك Oىل الرصا�ة اليت 
ٔ�ج}مت هبا من oالل اOرتاف احلكومة بتواYد هاذ احلرشة الشديدة الفnك 
dشجرة النخيل، ولكن حنن كفريق اشرتايك يف ٕاطار املتابعة د²لنا من Y�ٔل 

د²ل جشرة النخيل، نقول لمك برصحي العبارة بjٔن  احلفاظ Oىل الرثوة الوطنية

هناك نقص، نقص خبصوص املوارد ال�رشية، فاملهندسان ا�sان اك� يعمالن 
Oىل مس<توى مدينة طن±ة، رمبا، رمبا، الس<يد الوز�ر، حسب املعلومات 
اليت توصلنا هبا، عندمه يش عوائق مل متكهنام من مnابعة ما تفضلمت ٕ�لقائه 

  .ا من حJث القضاء Oىل خطورة هذه احلرشةOىل مسامعن
فعىل املس<توى النظري، حنن مnفقون معمك، ولكن Oىل مس<توى الواقع 
هناك نقص يف املوارد ال�رشية، لFس هناك تقZيني ٔ�خصائيني لبلورة ما 
تفضلمت ٕ�لقائه Oىل مسامعنا Oىل ٔ�رض الواقع، ؤ�يضا حىت اXٔطر العام] 

كتابة بjٔهنم ما çيتÎلصوش من املصاحل  ñشكو وñشكو، وتوصلنا dشكوامه
  .إالقلميية التابعة لوزارة الفال�ة

- فكJف ميكن لهاته احلكومة ٔ�و çيف ميكن لوزارة الفال�ة �ش تقيض 
Oىل هاذ احلرشة ا�يل يه السوسة امحلراء ا�يل كتعاين  -كام Yاء Oىل لسا�مك

مبا ٕاىل قدر مهنا مدينة طن±ة، ورمبا يف القريب العاYل مدينة تطوان، ور
هللا تقدر ت£nقل �لوا�ات د²لنا، و�متناو ما ت£nقلش �لوا�ات د²لنا، والعامل 

  ؟ا�يل çيد�روا اNوا ٔ�و çيد�روا املراق}ة ما çيتÎلصوش
فال يعقل، الس<يد الوز�ر، �ش اليد العام] ا�يل ك�ش<تغل مع املندوبية 

 تنفJذ الرب�مج إالقلميية لوزارة الفال�ة مبدينة طن±ة، وا�يل ك�سهر Oىل
د²لمك ما تjٔديوش اXٔجور د²لها، وOىل هاذ اXٔساس كنلمتسو املزيد من 

  . املتابعة لهاذ املوضوع
  .وشكرا الس<يد الوز�ر

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

        ::::الس<يد وز�ر الفال�ة والصيد البحريالس<يد وز�ر الفال�ة والصيد البحريالس<يد وز�ر الفال�ة والصيد البحريالس<يد وز�ر الفال�ة والصيد البحري
فريق د²لمك احZا �لك رصا�ة زعام ك£س<تغرب ٔ�نه الناس كFشكJو عند ال

وما كFشكJوش عند الوز�ر، ٕاىل ما ختلصوش ٔ�� ما معرين ما اoذيت يش 
شكوى من عند هاذ الناس بjٔن هاذ الناس ما ختلصوش وما يف راسFش 
هاذ إالشاكلية، ولكن ميل قلتهيا ¨ادي ند�ر البحث، ٔ�� ا�يل كنعرف بjٔنه 

) les équipes(، هنار ا�يل وقع هاذ اليش ج}نا )Y)les équipesابوا 
) les installations(د²ل الوا�ات ا�يل çيطلعوا الفوق، ومن بعد در� 

 وا�د) FAO2(مع در� .. ما بقاوش çيطلعوا الفوق، والو çيد�روا امسيتو
)la méthode( دامني يفo والناس ،)piégeage( ، ¤ ودز� قلت

.. ، هذي راه مايش11يعين د�نة ا�يل اكنت حرشة ا�يل تلقات ٕاىل  240
اك�ن piégeage(، (parce que)(اك�ن  )c’est parce que(هذا 

)traitement( اك�ن ،)les produits chimiques( ، اطينيO)les 
voitures( ا اليوم يفZاد فقO اZاطيني إالماكنيات، هاذ اليش مايش احO ،

، )les séminaires(ودر�  2009راه احZا يف  .. واك وقلنا واك 2013
الناس د²ل الوا�ات وجJنا حىت لهنا يف الربملان واهرض�،  وعيطنا Oىل

                                                 
2 Food and Agriculture Organization 
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زعام هاذ اليش مnبعينو، وراه ما ميك£شاي، وامحلد 4 الن�J±ة ٔ�نه حمارص يف 
هاذ املنطقة وçيقالل، ولكن ٕاىل اك�ن ٕاشاكلية د²ل يعين ا�يل هام 

)opérationnels (ا ¨ادي شوفو ٕان شاء  ،د²ل العمل د²ل العاملZاح
  . يف املس<تق}لهللا

        ::::الس<يد رئFس اجللسةالس<يد رئFس اجللسةالس<يد رئFس اجللسةالس<يد رئFس اجللسة
اللكمة . السؤال الثامن موضوOه Oدم حتديد اíمثن املرجعي �لقمح الطري

  .�Xٔد السادة املس�شار�ن من الفريق احلريك

        ::::املس�شار الس<يد معر ٔ�دخJلاملس�شار الس<يد معر ٔ�دخJلاملس�شار الس<يد معر ٔ�دخJلاملس�شار الس<يد معر ٔ�دخJل
  .dسم هللا الرمحن الرحمي

جرت العادة ٔ�ن حتدد وزارة الفال�ة واملصاحل ا+تصة اíمثن املرجعي 
سويق القمح الطري يف Y�ٔل ال يتعدى بداية شهر ماي، والواقع ٔ�ن هذا ل� 

اYXٔل مت جتاوزه دون حتديد هذا السعر، مما oلق ارتبااك Nى الفال�ني، 
كام ٔ�ن . وجنم عنه ٔ�يضا مضاعفات سلبية يف جمال ñسويق هذه املادة احليوية

  . Oدم حتديد هذا السعر املرجعي يفnح الباب �لمضاربة
  :الس<يد الرئFس، الس<يد الوز�روOليه، 

ما يه ٔ�س<باب Oدم حتديد اíمثن املرجعي ل�سويق القمح الطري يف 
  الوقت املناسب؟

7نيا، ما يه التدابري اليت تتÎذها ٕالجناح معلية ñسويق هذه املادة 
  اXٔساس<ية واحليوية؟ 

  .وشكرا

        ::::الس<يد رئFس اجللسةالس<يد رئFس اجللسةالس<يد رئFس اجللسةالس<يد رئFس اجللسة
  . شكرا لمك

O ابةYىل السؤالالس<يد الوز�ر، لمك اللكمة لٕال.  

        ::::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
يونيو  4مت �لفعل إالOالن عن السعر املرجعي لبيع القمح الطري يف 

ماي يف املناطق اجلنوبية واحZا  15، يعين الناس راه كتبدا كتحصد 2014
كثرية، راه ما ) la production(طالعني �لشامل، �لمناطق ا�يل فهيا 

ا�يل هو امسيتو، ) retard(، ٕاذن ماكي£ش وا�د )juin(كتوصلش حىت لـ 
 l’offre et la(وما هذا ٕاال مثن مرجعي �ش �كونو يعين مnفقني ٔ�نه يعين 

demande( اعطينا ،)un prix de référence ( ،و�Nدد اöا�يل كت
  .وçيعلن Oليه وز�ر الفال�ة

يف ؤ�عطينا وا�د العدد د²ل إالماكنيات وإالجراءات من حJث اخلزن 
يوم �ل£س<بة للك مشرت²ت القمح  �15دود درمهني عن لك قZطار وللك 

غشت،  31ما بني فاحت يونيو و ء®قnنافرتة من إالنتاج الوطين، وحتديد 
وضامن حامية مجرçية اكفJة لٕالنتاج الوطين oالل فرتة احلبوب، و�رجمة طلب 

ب العروض العروض ٕالنتاج اNقJق املدمع، حبيث ٔ�نه ¨ادي �كون وا�د طل

من الشهر د²ل يوليوز احلايل �ش ي�رشى Oىل اXٔقل وا�د مليون  16يف 
ٔ�لف قZطار ا�يل  400املليون و 8، وجتمع حلد اXٓن 800، مليون و500و

املليون  8مليون،  20مايش ، )l’office( من عند) collectés(يه 
مليون �ش جناوب ٔ��د  67، و�ش احلسا�ت ا�يل كنعطيو د²ل 400و

Zاب لY ذاش من �ٓشÎا ـــــــــــاملس�شار�ن احملرتمني ق}اي] ٔ�نه راه ما كت
)les déclarations( ميش<يو الناس د²لç ،)statistiques(  د²ل وزارة

وçيخرجوا �لميدان وكFشوفوا وçيعربوا الزرع ) les satellites(الفال�ة مع 
ا�يل  )des méthodes statistiques(وçيعربوا �ٓش اك�ن، وعندمه 

س<نة، وا�يل تيحس<نومه، هام ا�يل تيعطيو� هاذوك  o30دامني معهم هذي 
  . النتاجئ

مليون، و¨ادي جنيبو �لن�J±ة  67ٕاذن النتاجئ ما شكوش فهيا د²ل 
 8اoXٔرية ٕان شاء هللا من هنا Oىل اXٔقل شهر، وا�يل جتمعات اXٓن يه 

غيو يغشوا الناس ا�يل يب  راه �ارص Oىل) l’ONICL3(و، 400مليون و
راه احZا هلم �ملرصاد، ¨ادي .. وال) importé(وال جييبوا يش �اYة 

، )tranquilles(يتعاق}وا ٔ�كرث العقاب يف املس<تق}ل، ما غنÎليومهشاي 
¨ادي حناربو هاذ الناس، ولكن امحلد 4 ٔ�نه الظروف يه ظروف مالمئة، 

ت، راه ما اكي£ش حىت اXٔمثنة راه تقريبا نفس اXٔمثنة د²ل الس<نة ا�يل فات
اíمثن ذاك اليش ا�يل اكن  régionيش ٔ�مثنة ا�يل هبطت، ميل كتاoذ لك 

 .ذاك العام هو اíمثن د²ل هاذ العام

        ::::الس<يد رئFس اجللسةالس<يد رئFس اجللسةالس<يد رئFس اجللسةالس<يد رئFس اجللسة
  .اللكمة يف ٕاطار التعقJب �لفريق احلريك، اXٔس<تاذ معر ٔ�دخJل

        ::::املس�شار الس<يد معر ٔ�دخJلاملس�شار الس<يد معر ٔ�دخJلاملس�شار الس<يد معر ٔ�دخJلاملس�شار الس<يد معر ٔ�دخJل
  .شكرا الس<يد الرئFس

وز�ر، ٔ�وال هدفZا هو احلرص Oىل Oدم املضاربة �لفعل حنن، الس<يد ال
يف هذه املادة احليوية، هدفZا كذ¤ هو احلد من التالعبات اليت تقع وبصفة 
oاصة يف هذه الفرتة فرتة الصيف، نظرا الحnياج الواقع والطلب الكûري Oىل 
هذه املادة، هدفZا كذ¤ هو الرضب بيد من �ديد Oىل لك من تالعب ٔ�و 

¨ري قانوين ف¹ خيص هذه املادة احليوية، واليت بطبيعة احلال تعامل dشلك 
  .يه من مضن املواد اXٔساس<ية اليت حيتا¯ا املواطن املغريب ٔ�ي3 �ل وارحتل

و�لتايل، �متىن، الس<يد الوز�ر، بjٔن �كونوا صارمني ف¹ خيص هذا 
ات اململكة   .املوضوع، وكذ¤ Oىل صعيد لك اXٔقالمي ̄و

  .شكرا

        ::::رئFس اجللسةرئFس اجللسةرئFس اجللسةرئFس اجللسةالس<يد الس<يد الس<يد الس<يد 
  . شكرا لمك الس<يد الوز�ر

الس<يد الوز�ر، شكرا لمك Oىل مسامهتمك .. ٕاذن، ن£nقل �لسؤال املوايل

                                                 
3 Office National Interprofessionnel des Céréales et Légumineuses 
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يف هذه اجللسة املباركة، ون£nقل ٕاىل السؤالني املواليني املو¯ني ٕاىل الس<يد 
الوز�ر امللكف �لت±ارة اخلارجJة، وجتمعهام ٔ�يضا و�دة املوضوع، لهذا 

  .�دةس<نعرضهام دفعة وا
السؤال اXٓين اXٔول موضوOه نتاجئ الز²رة اليت قام هبا الس<يد الوز�ر 

اللكمة �Xٔد السادة املس�شار�ن من فريق التجمع . لبعض اNول إالفريقJة
  .الوطين لٔ�حرار، فليتفضل لتقدمي السؤال

        ::::املس�شار الس<يد محمد القلواملس�شار الس<يد محمد القلواملس�شار الس<يد محمد القلواملس�شار الس<يد محمد القلويبيبيبيب
  الس<يدة والسادة الوزراء احملرتمون،

  املس�شارون احملرتمون، الس<يدتني والسادة
  الس<يد الوز�ر، 

بطبيعة احلال سائلمك حول نتاجئ الز²رة اليت مقمت هبا ٕاىل بعض اNول 
  إالفريقJة من Y�ٔل ñسويق املنتوج الوطين والتعريف به؟

  .وشكرا

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

اللكمة �Xٔد . السؤال املوايل البحث عن ٔ�سواق Yديدة �لقارة إالفريقJة
  .السادة املس�شار�ن من الفريق احلريك لتقدمي السؤال، الفريق احلريك

        ::::املس�شار الس<يد املس�شار الس<يد املس�شار الس<يد املس�شار الس<يد حيحيحيحيفظه �فظه �فظه �فظه �منمنمنمنباركباركباركبارك
  .dسم هللا الرمحن الرحمي

  .شكرا الس<يد الرئFس احملرتم
  الس<يدة والسادة الوزراء احملرتمني،

  الس<يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
فالحJة املغربية حنو ®حتاد تعFش الت±ارة اخلارجJة ٔ�زمة الصادرات ال

اXٔورويب، اXٔمر ا¶ي يتطلب من احلكومة البحث عن ٔ�سواق Yديدة يف 
ٕافريقJا اليت تعترب سوقا واOدة ميكهنا اس�Jعاب حصة úمة من صادرات 

  .ٔ�لف طن oالل الس<نة املاضية 16احلوامض املغربية، اليت جتاوزت 
 ٕاسرتاتيجية احلكومة ما يه: وOليه، الس<يد الوز�ر احملرتم، سائلمك

  �لولوج ٕاىل اXٔسواق إالفريقJة الواOدة؟
  .وشكرا الس<يد الرئFس احملرتم

        ::::الس<يد رئFس اجللسةالس<يد رئFس اجللسةالس<يد رئFس اجللسةالس<يد رئFس اجللسة
  . شكرا لمك الس<يد املس�شار

 6الس<يد الوز�ر، لمك اللكمة لٕالYابة Oىل السؤالني معا يف �دود 
  .دقائق

و®س�و®س�و®س�و®س�����ر ر ر ر الس<يد محمد عبو، الوز�ر املنتدب Nالس<يد محمد عبو، الوز�ر املنتدب Nالس<يد محمد عبو، الوز�ر املنتدب Nالس<يد محمد عبو، الوز�ر املنتدب Nىىىى وز�ر الصناOة والت±ارة  وز�ر الصناOة والت±ارة  وز�ر الصناOة والت±ارة  وز�ر الصناOة والت±ارة 
        ::::و®قnصاد الرو®قnصاد الرو®قnصاد الرو®قnصاد الرمقمقمقمقي، امللكف �لت±ارة اخلارجJةي، امللكف �لت±ارة اخلارجJةي، امللكف �لت±ارة اخلارجJةي، امللكف �لت±ارة اخلارجJة

  الس<يد الرئFس احملرتم،

  الس<يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
  الس<يدة الوز�رة احملرتمة،

ٔ�شكر السادة املس�شار�ن احملرتمني عن فريق التجمع الوطين لٔ�حرار 
لقني ب£nاجئ الز²رة والفريق احلريك Oىل طرyم هذ�ن السؤالني املهمني واملتع

اoXٔرية لعدد من اNول إالفريقJة جZوب الصحراء يف ٕاطار البحث عن 
  .ٔ�سواق Yديدة يف هذه القارة

البد يف البداية من التذكري Oىل ٔ�ن الز²رات التارخيية اليت قام هبا 
صاحب اجلال� امل� محمد السادس نرصه هللا مؤخرا Gموع من اNول 

جZوب، هذه - �ر الرشاكة وتقوية التعاون جZوبإالفريقJة جتسد تطو 
الز²رات املميونة ترتمج حبق احلضور القوي �لمغرب يف السا�ة إالفريقJة 

Éصادي والس<يايس والروnو�لفعل، لقد سطرت . كمنوذج لالس<تقرار ®ق
هذه الز²رات oارطة الطريق لتحقJق منو مشرتك، جتسد يف توقJع العديد 

بني املغرب وهذه اNول الهادفة لتمنية التعاون  من اتفاقJات التعاون
  .الت±اري

وتنفJذا �لتعل¹ت والتوجهيات امللكJة السامة، والرامJة ٕاىل ®نفnاح Oىل 
اNول إالفريقJة جZوب الصحراء بغية ñسÎري التجربة واخلربة املغربية يف 

راحب، - حتقJق التمنية إالفريقJة Oرب مقار�ت �اكملية مؤسسة Oىل م}دٔ� راحب
رشعت الوزارة امللكفة �لت±ارة اخلارجJة oالل الشهور اoXٔرية يف تنفJذ 
مجموOة من التظاهرات، مهت العديد من اNول إالفريقJة جZوب الصحراء 

  .من Y�ٔل البحث عن ٔ�سواق Yديدة يف ٕاطار تنويع ٔ�سواقZا اخلارجJة
لعديد من ويف هذا الصدد، اختذت الوزارة امللكفة �لت±ارة اخلارجJة ا

التدابري لتعز�ز العالقات ®قnصادية والت±ارية مع اNول إالفريقJة، وذ¤ 
  . من Y�ٔل تطو�ر م}ادالتنا الت±ارية

  :وار�كزت معظم هذه التدابري Oىل ما ييل
ٔ�وال، ٕاOادة حتديد إالطار القانوين املنظم لعالقاتنا الت±ارية مع هذه 

  اNول؛
ة يف ٕاطار تفعيل الرشاكة ®قnصادية يف 7نيا، تطو�ر املبادالت الت±اري

  ٕاطار ا�ل±ان املشرتكة �لتعاون؛
وo�ٔريا، القJام �لعديد من اXٔشطة كقوافل الرشاكة حنو ٕافريقJا وا²Xٔم 

إالفريقJة قصد تقريب الفاOلني ®قnصاديني -®قnصادية والت±ارية املغربية
  .من هذه اXٔسواق

س<هتدفت القارة إالفريقJة، �رٔ�ست ويف ٕاطار العمليات الناحجة اليت ا
مؤخرا بعثة جتارية من رYال اXٔعامل للك من دو� البنني وçوت ديفوار 

 )Maroc Export(والس<نغال نظمها املركز املغريب ٕالنعاش الصادرات 
 d100رشاكة مع القطاع اخلاص، وشارك يف هذه التظاهرة ما يقارب من 

اOا�ت، القطاOات الفالحJة مقاو� متثل مجيع القط 100مقاو�، هاذ 
والصناOة الفالحJة çيف ما تفضلتو، الس<يد املس�شار احملرتم، اك�ن كذ¤ 
الصناOات املياكنيكJة واملعدنية، قطاع البناء واXٔشغال العمومJة، اخلدمات، 
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  .ٕاخل... والهندسة وصناOة ال£س<يج واXٔل�سة، و�كZولوجJا املعلومة واالتصال
شاركة يف هذه البعثة يه مقاوالت مnوسطة وتعترب Yل املقاوالت امل 

من املقاوالت املشاركة يه م}تدئة  %75وصغرية وم}تدئة، هناك ٔ�كرث من 
  . يف جمال التصد�ر

وبلغة اXٔرقام، جسلت هذه البعثة مشاركة مكûفة �لفاOلني ®قnصاديني 
 اXٔفارقة، هاذ اNول بثالثة، حJث بلغ Oدد الفاOلني ®قnصاديني اXٔفارقة

مشارك، وتعترب احلصي] اXٔولية لهذه الز²رة يه حصي]  1300ٔ�كرث من 
ٕاجيابية ومشجعة، حJث مت توقJع اتفاقJة رشاكة وخطط معل بني 
املؤسسات املغربية العام] يف جمال التصد�ر واملؤسسات املامث] لها يف هذه 

ابل لقاء بFين، يعين ذاك ا�لقاء ٔ�عامل مق 3200اNول، مت عقد ٔ�كرث من 
، مت ٕا�رام Oدة طلبيات جتارية، مت كذ¤ التفامه Oىل بعض )B to B(ٔ�عامل 

اتفاقJات الرشاكة املبدئية ٕالجناز مشاريع اس��رية مشرتكة بني املغرب وهذه 
  .اNول

اكنت كذ¤ مZاس<بة الس<تعراض لك الفرص وجماالت الرشاكة ل�شجيع 
. س��ر يف هذه اNولالقطاع اخلاص املغريب �لمشاركة يف املناقصات و®

وقد توجت هذه البعثة بلقاءات ثنائية مكûفة ما بني الوزارات امللكفة 
�لت±ارة والصناOة و®س��ر والعالقات الت±ارية من Y�ٔل التداول يف Oدة 

  . قضا² هتم املبادالت الت±ارية بني بالد� وهذه اNول
 .شكرا الس<يد الرئFس

        ::::الس<يد رئFس اجللسةالس<يد رئFس اجللسةالس<يد رئFس اجللسةالس<يد رئFس اجللسة
  .  الس<يد الوز�رشكرا لمك

  .هل هناك تعقJب لفريق التجمع الوطين لٔ�حرار؟ تفضلوا

        ::::املس�شار الس<يد محمد القلواملس�شار الس<يد محمد القلواملس�شار الس<يد محمد القلواملس�شار الس<يد محمد القلويبيبيبيب
  .لمك الس<يد الوز�ر Oىل جوا�مكشكرا 

اليت متت الز²رة ٕاíهيا، كذ¤ شكرمك Oىل طريقة ®ش<تغال اليت  ...
هنجمتوها، بدءا بطبيعة احلال ��لقاءات التواصلية وال�شارçية مع املهنيني Oىل 

ش<مت عن قرب ٔ�و Oا¡ش<مت عن قرب ال�شخيص مس<توى اجلهات، واليت ع 
اNقJق لهذا الوضع، حJث وقفمت بطبيعة احلال Oىل املنافسة الرشسة اليت 

  .يعرفها املنتوج ٔ�و املنتوYات املغربية بصفة Oامة
كذ¤ جحم إالçراهات واملشالك اليت تعاين مهنا املقاو� املغربية املنت±ة 

. ع العجز الت±اري احلاصل لب$�واملصدرة Oىل وYه اخلصوص، كذ¤ ارتفا
لك هذه املعطيات، الس<يد الوز�ر، حرçت يف دواoلمك احلس الوطين 
بطبيعة احلال وجعلتمك متضون قدما يف اجتاه البحث عن ٔ�سواق Yديدة 

  .لفائدة املنتج واملصدر املغريب
كام نلمتس هبذه املناس<بة، واملناس<بة رشط كام يقول الفقهاء، يف توس<يع 

التوYه حنو ٕافريقJا الرشقJة ومل ال، وكذ¤ اNول العربية رمغ البحث و 
  . املشالك اليت تعرفها بعض اNول مهنا

هننئمك، الس<يد الوز�ر، يف اíهناية Oىل لك ما تقومون به لصاحل هذا 
  . الوطن بطبيعة احلال حتت الرOاية الراشدة لصاحب اجلال�

  .وشكرا

        ::::الس<يد رئFس اجللسةالس<يد رئFس اجللسةالس<يد رئFس اجللسةالس<يد رئFس اجللسة
  . ملس�شارشكرا لمك الس<يد ا

  .الفريق احلريك، اXٔس<تاذ السعدواي تفضل

        ::::املس�شار الس<يد عبد امحليد السعداوياملس�شار الس<يد عبد امحليد السعداوياملس�شار الس<يد عبد امحليد السعداوياملس�شار الس<يد عبد امحليد السعداوي
  .شكرا الس<يد الرئFس
  .شكرا الس<يد الوز�ر

ال ميكن لنا يف الفريق احلريك ٕاال ٔ�ن ننوه �Gهودات اليت قام هبا الس<يد 
ي مZاس<بة الوز�ر يف ٕافريقJا والنتاجئ إالجيابية واحملمودة ا�يل وصل لها، وهذ

�ش هننيوه وهو كFش<تغل يف ٕافريقJا مZذ وا�د الوقت طويل، ٕاال ٔ�ن، 
الس<يد الوز�ر، ابغينا نغريو الو¯ة ®قnصادية د²ل املغرب حبمك ٔ�ن املوقع 
اجليو اسرتاتيجي د²ل املغرب كFسمح لنا وçيوفر لنا وا�د التعامل مع وا�د 

¯و �لرشق اXٔوسط، ميكن اXٔسواق ٕافريقJة، ومل ال ٔ�سواق كذ¤ ميكن نتو 
نتو¯و لعدة ٔ�سواق، وان� كتعرفوا هاذ ®قnصار Oىل هاذ اXٔسواق 
اXٔوربية ا�يل هو السوق ا�يل ما غنقولوش املمزي �ل£س<بة �لمغرب، ولكن 
ٔ�نه السوق ا�يل حمتكر مجيع املواد واملنتوYات املغربية، وا�يل �ل£س<بة لنا 

 مهنا ان� Oىل س�Jل املثال ما عرفه س<¹احZا عش<نا وا�د Oدة مشالك وال
املغرب �ل£س<بة �لطامطم املغربية، çون اكنت عند� ٔ�سواق بدي] ما 
غيكوش عند� هاذ النوع د²ل املعامالت ود²ل املامرسات حول 

  .املنتوYات املغربية
وY�ٔدد كذ¤ التنويه �لك ما قام به الس<يد الوز�ر، و�متىن 	 التوفJق 

  .انيف هذا امليد
  .وشكرا الس<يد الوز�ر

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

  .الس<يد الوز�ر، يف بضع ثوان، تفضلوا

الس<يد الوز�ر املنتدب Nالس<يد الوز�ر املنتدب Nالس<يد الوز�ر املنتدب Nالس<يد الوز�ر املنتدب Nىىىى وز�ر الصناOة والت±ارة و®س� وز�ر الصناOة والت±ارة و®س� وز�ر الصناOة والت±ارة و®س� وز�ر الصناOة والت±ارة و®س�����ر و®قnصاد ر و®قnصاد ر و®قnصاد ر و®قnصاد 
  :الرالرالرالرمقمقمقمقي، امللكف �لت±ارة اخلارجJةي، امللكف �لت±ارة اخلارجJةي، امللكف �لت±ارة اخلارجJةي، امللكف �لت±ارة اخلارجJة

  .شكرا الس<يد الرئFس
احملرتمني، ابغيت بداية نتوYه �لشكر اجلزيل �لس<يد�ن املس�شار�ن 

وابغيت نjٔكد Oىل ٔ�ننا ماش<يني يف هاذ التوYه هبدف تنويع اXٔسواق، يف 
اXٔسابيع اoXٔرية كنا يف دول اخلليج العريب، وكنا كذ¤ يف السوق 
اXٔمر�كJة، وابغيت نjٔكد ٔ�نه من oالل هاذ الز²رات çيت�ني بjٔن هناك امحلد 

لنا والتصد�ر د²لنا، 4 مشاريع ٔ�و وجود �ٓفاق واسعة لتمنية الت±ارة د²
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  .هناك فرص ٔ�عامل واOدة كذ¤ من Y�ٔل تنويع وتوس<يع هذه اXٔسواق
  .وشكرا الس<يد الرئFس

        ::::الس<يد رئFس اجللسةالس<يد رئFس اجللسةالس<يد رئFس اجللسةالس<يد رئFس اجللسة
شكرا لمك الس<يد الوز�ر، وشكرا Oىل مسامهتمك إالجيابية يف هذه 
اجللسة، وال شك ٔ�نه س<يكون Nينا رجوع ٕاىل هذا املوضوع Oىل مس<توى 

  .نظرا Xٔمهيته�ٓخر ويف وقت �ٓخر 
ون£nقل ٕاىل السؤال اXٓين املوايل املوYه ٕاىل الس<يدة الوز�رة املنتدبة Nى 
وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبFFة امللكفة �ملاء، حول صالحJات املياه 

  . اجلوفJة �Xٔقالمي اجلنوبية الرشقJة
اللكمة �Xٔد السادة املس�شار�ن من الفريق ®س<تقاليل، فليتفضل 

  .رامشكو 

        ::::املس�شار الس<يد محمد بلحساناملس�شار الس<يد محمد بلحساناملس�شار الس<يد محمد بلحساناملس�شار الس<يد محمد بلحسان
  .شكرا الس<يد الرئFس

  .dسم هللا الرمحن الرحمي
  الس<يدة والس<يد الوز�ر،

  الس<يدات والسادة املس�شار�ن،
رة املياه، زادت �دهتا بعد تعاقب دتعاين اXٔقالمي اجلنوبية الرشقJة من ن

س<نوات اجلفاف وق] ال�ساقطات املطرية، مما انعكس dشلك سليب Oىل 
  . Xٔوضاع ®قnصادية و®ج�عية �ملنطقةا

وOىل الرمغ من توفر املنطقة Oىل موارد مائية جوفJة úمة تعد مباليري 
 Éار املكعبة، ٕاال ٔ�ن ٔ�¨لهبا ¨ري صاحل �لرشب ٔ�و ®س<تعامل الفالnمXٔا
dس�ب ارتفاع س<بة ملوحهتا ٔ�و dس�ب توفرها Oىل مواد معدنية دائبة، كام 

  .ة ملياه Oني العاطي ٕ�قلمي الراش<يديةهو الشjٔن �ل£س<ب
¶¤، فjٔنمت مدعوون، الس<يدة الوز�رة احملرتمة، وكام عهد� فJمك من 
Yدية يف العمل ٕاىل ٕاجياد احللول الكفJ] بضامن ®س<تفادة من هذه املياه 
اجلوفJة، Oرب اس<تغالل التقZيات احلديثة واملس<ت±دات العلمية يف جمال 

ظل احلديث عن اك�شافات Yديدة Oىل املس<توى  حتلية املياه، oاصة يف
اNويل تعطي نتاجئ úمة، وحتديدا جتارب املياه املمغنطة لتخفJف س<بة 
اXٔمالح يف املياه اجلوفJة، وهو اXٔمر ا¶ي س<يعود �لنفع العممي Oىل ساكنة 

  .املنطقة اليت تعمتد dشلك çبري Oىل الزراOة
هل هناك ٕاماكنيات ملعاجلة ت�  :مةالس<يدة الوز�رة احملرت  ¶ا، سائلمك

  املياه عن طريق البحث العلمي لتصبح صاحلة لالس<تعامل؟
  .وشكرا

        ::::الس<يد رئFس اجللسةالس<يد رئFس اجللسةالس<يد رئFس اجللسةالس<يد رئFس اجللسة
  .¤ اللكمة الس<يدة الوز�رة لٕالYابة Oىل السؤال، تفضيل

  

الس<يدة رشفات اليدري ٔ�فJالل، الوز�رة املنتدبة Nالس<يدة رشفات اليدري ٔ�فJالل، الوز�رة املنتدبة Nالس<يدة رشفات اليدري ٔ�فJالل، الوز�رة املنتدبة Nالس<يدة رشفات اليدري ٔ�فJالل، الوز�رة املنتدبة Nىىىى وز�ر الطاقة واملعادن  وز�ر الطاقة واملعادن  وز�ر الطاقة واملعادن  وز�ر الطاقة واملعادن 
        ::::�ملاء�ملاء�ملاء�ملاءواملاء والبFواملاء والبFواملاء والبFواملاء والبFFFFFة، امللكفة ة، امللكفة ة، امللكفة ة، امللكفة 
  .شكرا الس<يد الرئFس

  الس<يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
عة اجلغرافJة متزي �لطبيت �لفعل كتعرف مZاطق اجلنوب الرشيق ا�يل ك 

واملناخJة د²لها، نوOا ما جفاف هيلكي، مما حيمت Oلهيا ا�لجوء �Xٔساس ٕاىل 
املوارد املائية اجلوفJة لسد ®حnياYات، سواء اكنت مو¯ة لالس<هتالك 

  .اليويم ٔ�و املو¯ة �لري ٔ�و �منية الوا�ات، ا�يل كتعترب يعين مفخرة �لمنطقة
ات اجلفاف القاهرة اليت مرت مهنا يف ٔ�واسط ال�نZFات، و�لفعل فرت 

البالد يف هاذ الفرتة، مت تعميق اس<تكشاف الرصيد املايئ اجلويف يف 
ا�يل هو ) artésien( ٔ�رتوازي املنطقة، ومت اك�شاف خزان مايئ úم Yدا

Oني العاطي، وا�يل çيتوفر Oىل مؤهالت مائية úمة، ولكن لٔ�سف 
 املياه بي£ت بjٔن مJاه ذات جودة التöاليل ا�يل ٔ�جرهتا العديد من ا+ا�ر Oىل

غرام يف  14¨ري مضمونة، وكمتزي بوا�د ال£س<بة د²ل امللو�ة Oالية، كتعدى 
ا�لرت، �ٕالضافة لثاين ç�ٔس<يد الاكربون وç�ٔس<يد احلديد، وهذا �لرمغ من 
احملاوالت ا�يل قامت هبا املعهد الزراعي ؤ�يضا املكnب الوطين لالس��ر 

من Y�ٔل معاجلة هاذ املياه وتوجهيها �لسقي، ٕاال ٔ�نه الفالÉ يف املنطقة 
Yد  ااحلاالت ا�يل مت فهيا اس<تغالل هاذ الفرشة املائية بي£ت بjٔنه oلفت �7ٓر 

سلبية سواء Oىل اXٔرض، سواء Oىل احملاصيل الزراعية، سواء ٔ�يضا Oىل 
قZوات د²ل التوزيع، مما شلك ٔ�نه مت ٕا¨الق هاذ اXٔثقاب وهاذ اXٓ�ر، وحنن 

Xٓن بصدد البحث عن رشاكء، و�خلصوص Oىل صعيد اجلامعات، من ا
Y�ٔل يعين حماو� البحث عن طريق البحث العلمي لضامن معاجلة هاذ املياه 

  . وسد اخلصاص ا�يل كتعرفو املنطقة، واخلصاص هو úم ف¹ يتعلق �ملياه
  .وشكرا لمك الس<يد املس�شار

        ::::الس<يد رئFس اجللسةالس<يد رئFس اجللسةالس<يد رئFس اجللسةالس<يد رئFس اجللسة
  . �رةشكرا ¤ الس<يدة الوز

  .اللكمة يف ٕاطار التعقJب �لفريق ®س<تقاليل

        ::::املس�شار الس<يد محمد اXٔنصارياملس�شار الس<يد محمد اXٔنصارياملس�شار الس<يد محمد اXٔنصارياملس�شار الس<يد محمد اXٔنصاري
  الس<يد الرئFس،

ٔ�وال، ت£شكرو الس<يدة الوز�رة Oىل جتاوهبا مع هاذ السؤال ا¶ي يعد 
من اXٔمهية مباكن �ل£س<بة لنا يف اXٔقالمي اجلنوبية، وحتديدا يف ٕاقلمي 

  .الراش<يدية
الس<يد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي، والسؤال موYه ٔ�ساسا ٕاىل 

وقد ٔ�كد� Oىل البحث العلمي �عتبار، وقد Yاء يف جوا�مك ٔ�ن اجلامعات 
وبعد التطور التكZولو� اXٓن يف جمال اXٔحباث، من املمكن ٔ�ن يعاد النظر 
يف ت� اXٔحباث القدمية، Xٔن هذا املشلك يعود ٕاىل بداية ٔ�و هناية ال�نZFات 

ال�سعينات عندما اكنت ت� اXٔكذوبة البيضاء اليت oلقت اXٔمل يف  وبداية
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املنطقة وال�شارة ا¶ي اكن ٔ�عطاها Yال� امل� يف ذ¤ الوقت املرحوم 
احلسن الثاين ٕاىل العامل ا¶ي اكن مرشفا Oىل إالقلمي، واس<ت�رش امجليع 

  . oريا
ث العلمي س<ي±د بد ٔ�ن البحواXٓن املياه اجلوفJة تعد �ملاليري، ولكن ال

لها �لوال، وهو معول Oىل البحث العلمي وOىل اجلامعات، كام قلت، 
الس<يدة الوز�رة، وOليمك من Y�ٔل ٕاخراج امللف اXٓن من الرفوف وٕاOادة 

  . النظر فJه لعل وعىس ٕان شاء هللا س<تكون النتاجئ ٕاجيابية
  .وشكرا 

        ::::الس<يد رئFس اجللسةالس<يد رئFس اجللسةالس<يد رئFس اجللسةالس<يد رئFس اجللسة
  . شكرا لمك الس<يد املس�شار

  .ز�رة، ¤ اللكمة يف ٕاطار الرد Oىل التعقJبالس<يدة الو 

الس<يدة الوز�رة املنتدبة Nالس<يدة الوز�رة املنتدبة Nالس<يدة الوز�رة املنتدبة Nالس<يدة الوز�رة املنتدبة Nىىىى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبF وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبF وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبF وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبFFFFFة، امللكفة ة، امللكفة ة، امللكفة ة، امللكفة 
        ::::�ملاء�ملاء�ملاء�ملاء

عندي مؤخرا نقاش مع الس<يد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي، 
وo�ٔربين بjٔن هناك Yامعة، ما تذçرñش إالمس د²لها، ñرشف Oىل تعميق 

نطقة من Y�ٔل ٕاخراج تقZيات �ديثة ملعاجلة املياه هباذ املنطقة البحث �مل 
و�متناو ٔ�نه �كون النتاجئ ٕاجيابية يعين . �Xٔساس واملياه د²ل Oني العاطي

  .م}ارشة اس<تغالل لهاذ الرصيد املايئ اجلويف.. لت�شري املنطقة هباذ
  .وشكرا لمك الس<يد املس�شار

        ::::الس<يد رئFس اجللسةالس<يد رئFس اجللسةالس<يد رئFس اجللسةالس<يد رئFس اجللسة
  . وز�رةشكرا ¤ الس<يدة ال

اللكمة . السؤال الثاين موضوOه ندرة املياه الرشوب يف العامل القروي
  .�Xٔد السادة املس�شار�ن من نفس الفريق، من الفريق ®س<تقاليل

        ::::املس�شار الس<يد العراملس�شار الس<يد العراملس�شار الس<يد العراملس�شار الس<يد العريبيبيبيب سديد سديد سديد سديد
  .dسم هللا الرمحن الرحمي

  الس<يد الرئFس،
  السادة الوزراء،
  الس<يدة الوز�رة،

  الس<يدة املس�شارة،
  املس�شار�ن،السادة 

مع دخول الصيف �زداد درYة احلرارة ارتفاOا، وضعفا يف ال�ساقطات 
املطرية يف بعض املناطق اجلبلية والصحراوية، و�زداد معها الطلب ٕاىل 

  .اس<تعامل املاء املزنيل وسقي املاش<ية
وكام تعلمون ٔ�ن املناطق تعمتد ٔ�صال Oىل ال�ساقطات املطرية ا+زنة يف 

�Jة، يعين املطايف اليت ñس<تعمل لالس<تعامل املزنيل ولسقي الصهارجي إالمسن 
  .املاش<ية اليت جفت عن �ٓخرها

و�زداد كذ¤ معا�ة هذه الساكنة القروية يف البحث عن املياه اليت 
تبحث عهنا يف çيلومرتات Oديدة، ٔ�و ا�لجوء لرشاء هذه املادة الرضورية 

 5السعة د²ل  درمه �لصهرجي ذات 600و 400بjٔمثنة ترتاوح ما بني 
  .اXٔطنان

  الس<يدة الوز�رة،
ال شك يف تدoل وزار�مك يف هذه املناطق، وكذا اNمع ا¶ي تقوم به 
اGالس إالقلميية واجلهوية اليت خصصت بعض الصهارجي رهن ٕاشارة بعض 

  .امجلاOات لالس<تفادة من هذه املادة
ذا ماذا O�ٔدت الوزارة لتغطية ه: الس<يدة الوز�رة ¶ا، سائلمك

اخلصاص، وتوفري هذه املادة اXٔساس<ية �لحياة �ملناطق القروية املعروفة 
بطبيعهتا الصحراوية واجلبلية، وندرة مJاهها املطرية، وال س<¹ ٔ�هنا تزتامن مع 

  شهر رمضان املبارك ا¶ي يواYه فرتة حرارة مفرطة؟ 
  .وشكرا

        ::::الس<يد رئFس اجللسةالس<يد رئFس اجللسةالس<يد رئFس اجللسةالس<يد رئFس اجللسة
  . شكرا لمك الس<يد املس�شار

  .ة الوز�رة لٕالYابة Oىل السؤالتفضيل الس<يد

الس<يدة الوز�رة املنتدبة Nالس<يدة الوز�رة املنتدبة Nالس<يدة الوز�رة املنتدبة Nالس<يدة الوز�رة املنتدبة Nىىىى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبF وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبF وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبF وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبFFFFFة، امللكفة ة، امللكفة ة، امللكفة ة، امللكفة 
        ::::�ملاء�ملاء�ملاء�ملاء

  . شكرا لمك الس<يد املس�شار Oىل هاذ السؤال
ق}ل ما جناوب Oىل السؤال، ٔ�ود يف البداية ٔ�ن ٔ�شري بjٔن املغرب، 

زتويد �ملاء الصاحل �لرشب وامحلد 4، حقق Oدة ٕاجنازات يف جمال تعممي ال
 %94ٕاىل  1995س<نة  O14%ىل الصعيد القروي، ٕاذ انتقلت ال£س<بة من 

، وهذا بفضل ®س��رات الضخمة اليت خضهتا اNو� يف 2013يف ممت 
  .ٕاطار �ر�مج تعممي الزتويد �ملاء الصاحل �لرشب

ملائية، ٕاال ٔ�نه يف الس<نني اoXٔرية، وبفعل �راجع ال�ساقطات والواردات ا
جسلت بعض اXٔحواض جعز س<يب و�خلصوص ثالثة ٔ�حواض يف اجلنوب، 

غر¡س وحوض ٔ�يضا جZوب -كري-درOة، وحوض ز�ز- ماسة- حوض سوس
البالد، حوض �س<يفت، مما oلف نوOا ما اضطرا�ت يف بعض املناطق 
ا�يل ٔ�صبحت حمدودة Yدا، �خلصوص مZاطق العامل القروي، ا�يل نتج Oلهيا 

فاض القدرة إالنتاجJة �لفرشة املائية ا�يل تعترب املورد اXٔسايس �Xٔساس اخن
  .لزتويد هاذ املناطق

�ملوازاة مع ذ¤، حنن Nينا �ر�مج اس<تع±ايل úم بت£س<يق مع �يق 
الفاOلني اXٔساس<يني، يتعلق بتعميق اس<تكشاف املياه اجلوفJة عن طريق 

ني ا�يل ملكفني بتوزيع ٔ�ثقاب و�ٓ�ر، ووضعها رهن ٕاشارة الفاOلني اXٔساس<ي
املاء الصاحل �لرشب سواء اكن املكnب الوطين �لامء الصاحل �لرشب ٔ�و ٔ�يضا 

  .السلطات احمللية املعنية
يف بعض املناطق ٔ�يضا مقنا ٕ�جراءات اس<تع±الية تتعلق بزتويد هذه 
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يف بعض املناطق ) les camions-citernes(املناطق �لصهارجي و
ا�يل كمتزي بندرة وحش يف بعض املناطق، واكن لنا و�خلصوص العامل القروي 

مؤخرا ز²رة لبعض اNواو�ر يف الراش<يدية، ومدينامه بتجهزيات ا�يل حصلنا 
Oلهيا من عند الرشاكء د²لنا اNوليني، وس<نقوم مبعاجلة املناطق ا�يل كتعاين 

  . من هاذ الندرة وهاذ الشح يف املوارد
  .شكرا لمك الس<يد املس�شار

        ::::رئFس اجللسةرئFس اجللسةرئFس اجللسةرئFس اجللسةالس<يد الس<يد الس<يد الس<يد 
  . شكرا ¤ الس<يدة الوز�رة

  .الفريق ®س<تقاليل يف ٕاطار التعقJب

        ::::املس�شار الس<يد عبد ا�لطيف ٔ�بدوحاملس�شار الس<يد عبد ا�لطيف ٔ�بدوحاملس�شار الس<يد عبد ا�لطيف ٔ�بدوحاملس�شار الس<يد عبد ا�لطيف ٔ�بدوح
  .شكرا الس<يد الرئFس

  الس<يدة الوز�رة،
حقJقة ٔ�نه جوا�مك من مZطلق املعطيات ٕاجيايب Yدا، ولكن معق السؤال 

وا يف بعض واحض وواحض هو ٔ�ننا ن�ساءل Oىل الناس ا�يل خصهم ما ¡رشب
املناطق النائية، ٕاما يف الصحراء يف جZوب املغرب ٔ�و يف مZاطق معينة من 

هاذ الناس ما çي�س<ناو ال ٕاسرتاتيجية، ال خمطط، ال ٔ�ي . الرتاب الوطين
ٔ�ش<نو هام التدابري ا�يل دارهتا احلكومة �ش ميكن . �اYة، خصهم ¡رشبوا املا
  لهاذ الناس ¡رشبوا املاء؟
ملعطيات ميكن نتذاçرو فهيا بعمق، احZا كنعرفو ٔ�ما نتلكمو Oىل ا

املعطيات، كنتوفرو Oلهيا، كنعرفوها بعمق، ولكن كن�س<ناو مZو هو ٔ�ش<نا 
هام التدابري؟ ٔ�ش<نا هام إالجراءات؟ دا� راه خسون احلال، اك�ن رمضان، 
والناس راه خصهم املا، çيرضبوا çيلومرتات �ش ¡سقJو املاء �ش ¡رشبوه، 

صبحت مرفوضة و¨ري مق}و�، ؤ�حJا� كFرشبوا املا امللوث، هاذ القضية �ٔ 
[Yا ك£رشبو املياه ¨ري املعاZاح .  

لو لمك يف و فهاذ املعطي وهاذ القضية هذي يه ا�يل كنتو¯و لها وكنق
احلكومة �ش تقولوا لنا ٔ�ش<نو هام املسائل ®س<تع±الية ا�يل ¨ادي تد�رو 

  . يف هاذ القضية
  .وشكرا

        ::::سةسةسةسةالس<يد رئFس اجلل الس<يد رئFس اجلل الس<يد رئFس اجلل الس<يد رئFس اجلل 
  . شكرا لمك الس<يد املس�شار

  .الس<يدة الوز�رة، ¤ اللكمة �لرد Oىل التعقJب

الس<يدة الوز�رة املنتدبة Nالس<يدة الوز�رة املنتدبة Nالس<يدة الوز�رة املنتدبة Nالس<يدة الوز�رة املنتدبة Nىىىى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبF وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبF وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبF وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبFFFFFة، امللكفة ة، امللكفة ة، امللكفة ة، امللكفة 
        ::::�ملاء�ملاء�ملاء�ملاء

  الس<يد املس�شار، 
ما اهرضت ¤ ال Oىل ٕاسرتاتيجية ال حىت Oىل يش �اYة، لهال يزنل 

 ٔjلينا �طل، ٔ�� قلت ¤ بO ساس يفXٔنه اك�ن تدابري اس<تع±الية ممتث] يف ا

تعميق اس<تكشاف الرصيد املايئ اجلويف، غنجهزو �ٓ�ر ٕاذا لقJنا املا، وجنهزو 
ٔ�ثقاب ونوضعوها رهن إالشارة د²ل الفاOلني اXٔساس<يني امللكفني بتوزيع 

  املاء الصاحل �لرشب، اك�ن يش �اYة ٔ�كرث من هذا؟ 
ل Oىل املدى املتوسط واملدى البعيد هذه �لول اس<تع±الية، واحللو 

وا�يل تعترب �لول دامئة يه �لفعل ا�يل تتطلب وقت وكتطلب ٕاسرتاتيجية 
وكتطلب ختطيط وكتطلب موارد مائية حنن بصدد تفعيلها، ولكن التدابري 
®س<تع±الية واملس<تع±] واXٓنية يه تعميق اس<تكشاف املياه اجلوفJة 

 ٔXلني اOساس<يني واحلد من ®س<تزناف املفرط ¨ري ووضعها رهن ٕاشارة الفا
  .املرخص 	 يف بعض املناطق ا�يل 	 انعاكس م}ارش Oىل الساكنة

  .شكرا لمك الس<يد املس�شار

        ::::الس<يد رئFس اجللسةالس<يد رئFس اجللسةالس<يد رئFس اجللسةالس<يد رئFس اجللسة
  . شكرا ¤ الس<يدة الوز�رة، شكرا Oىل مسامهتك

ون£nقل ٕاىل السؤال املوايل موYه ٕاىل الس<يد وز�ر العدل واحلر²ت 
  . ظاهرة التعذيب �ملغربحول اس<مترار 

اللكمة �Xٔد السادة املس�شار�ن من فريق اXٔصا� واملعارصة لتقدمي 
  . السؤال، فليتفضل ٔ��د السادة املس�شار�ن مشكورا

  .اذ ب£شامش، تفضلتاXٔس< 

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

ل ما �رد يف بعض تقار�ر املنظامت لن سjٔلمك، الس<يد الوز�ر، حو 
فرع املغرب dشjٔن اس<مترار ظاهرة ) Amnesty(    اNولية ومهنا تقر�ر

التعذيب، ولكن سjٔلمك حتديدا يعين حول رٔ��مك ف¹ ورد يف التقر�ر ا�يل 
قدمو الس<يد رئFس اGلس الوطين حلقوق إالسان ق}ل بضعة ²�ٔم، وا�يل 

اس<مترار ظاهرة التعذيب ٕاىل التقاعس �لكم فJه Oىل وجود �االت، ؤ�رجع 
القضايئ، وإالخفاق، الفشل يف التحرك يف موا¯ة التقار�ر املتعلقة 

ما يمت ٕاصدار ٔ�وامر بفnح  �درا�لتعذيب، وا¶ي ٔ�شار فJه ٔ�يضا ٕاىل ٔ�نه 
  .حتقJقات dشjٔن ما �رد Oليه من مزامع خبصوص التعذيب

  .وشكرا

        ::::الس<يد رئFس اجللسةالس<يد رئFس اجللسةالس<يد رئFس اجللسةالس<يد رئFس اجللسة
  . ئFس الفريقشكرا لمك الس<يد ر 

الس<يد وز�ر العدل واحلر²ت، لمك اللكمة لٕالYابة Oىل السؤال، 
        ....تفضل

        ::::الس<يد املصطفالس<يد املصطفالس<يد املصطفالس<يد املصطفىىىى الرمJد، وز�ر العدل واحلر²ت الرمJد، وز�ر العدل واحلر²ت الرمJد، وز�ر العدل واحلر²ت الرمJد، وز�ر العدل واحلر²ت
  الس<يد رئFس الفريق، 

ٔ�عتقد بjٔن العالقة بني احلكومة والربملان ي£}غي ٔ�ن حتمكها o�ٔالقJات، 
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ي Oرب حصيفة ؤ�ول هذه اoXٔالقJات هو ٔ�نه ال ميكن ٔ�ن يطرح سؤال شفو 
مكnوبة، مث بعد ذ¤ يمت صياغته و�كون هذه الصيا¨ة صيا¨ة ال Oالقة لها 

  .ٕاال من بعيد مبا هو مدون يف حصيفة السؤال كام توصلنا هبا
السؤال كام توصلنا به، يتعلق �لتعذيب، حصيح، لكن يف Oالقة 

 ولFس تقر�ر اGلس الوطين حلقوق إالسان،) Amnesty(التعذيب بتقر�ر 
ومع ذ¤ فٕانين سوف ٔ�جJب dشلك تلقايئ، بjٔن ظاهرة التعذيب ال ميكن 
ٔ�ن نقول ٔ�بدا بjٔهنا ما زالت متارس يف املغرب بصفة ممهن±ة، ٔ�ي ٕان اNو� 
تتربٔ� من التعذيب، لكZه ٔ�يضا ال ميكن ٕا�اكر ٔ�نه هناك بعض اXٔشÎاص 

ىل ممارسات القامئني Oىل ٕانفاذ القانون يقومون ببعض املامرسات اليت ت£متي إ 
تتصف �لتعذيب، وذ¤ مببادرة مهنم ويف ٕاطار ممارسات ٕاجرامJة ي£}غي ٔ�ن 

  .¡سjٔلوا عهنا
من ¯ة ٔ�خرى، ٔ�ؤكد لمك ٔ�نين، ومZذ ٔ�ن �للت يف مZصب املسؤولية، 
ما فnئت ٔ�صدر التعل¹ت الرصحية الواحضة �لبحث يف لك ادOاء �لتعذيب، 

نصل ٕاىل وسائل إالثبات ضد ولكن ا¶ي حيصل هو ٔ�نه يف ٔ�حJان قلي] 
من ميارس التعذيب، ولكن يف كثري من اXٔحJان قد ال نصل ٕاىل ٕاثبات ما 
جيب ٕازاء من يدعى ٔ�نه مارس التعذيب، لكن ٔ�يضا هناك ظاهرة ي£}غي 
إالشارة ٕاíهيا ويه ٔ�ن هناك ٔ�شÎاص يدعون التعذيب دون ٔ�ن �كون قد 

   .مورس Oلهيم ٔ�ي تعذيب، وهذه ٔ�ش<ياء وقفZا Oلهيا
  .وشكرا

        ::::الس<يد رئFس اجللسةالس<يد رئFس اجللسةالس<يد رئFس اجللسةالس<يد رئFس اجللسة
  . شكرا لمك الس<يد وز�ر العدل واحلر²ت

  .اXٔس<تاذ ب£شامش يف ٕاطار التعقJب

        ::::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 الوز�ر

حقJقة ٔ�� ك£س<تغرب لقضية اoXٔالقJات ا�يل �لكمتو Oلهيا، Xٔن السؤال 
لتعذيب كام تتöدث عنه د²لنا ت£ساءلو احلكومة حول اس<مترار ظاهرة ا

، وçيف ما حتدث Oليه )Amnesty(تقار�ر مZظامت دولية و�لكمت Oىل 
اGلس الوطين حلقوق إالسان، هذا هو السؤال، ها هو، Oىل لك �ال 

  . اقراوه حىت ان�، الس<يد الوز�ر
Oىل لك �ال ا�يل اك�ن، الثابت ٔ�ن Oدد من امجلعيات احلقوقJة ñشري 

ا تتوصل وتتقاطر Oلهيا Oدد من الشاك²ت حول يف تقار�رها ٕاىل ٔ�هن
ادOاءات ٔ�و مزامع وجود التعذيب، واملس±ل ٔ�ن احلكومة يف خشص الوزارة 

  .ال تفnح التحقJق يف لك احلاالت اليت كتلكم Oلهيا هاذ املنظامت احلقوقJة
7نيا، رئFس اGلس الوطين حلقوق إالسان بنفسه، هنا يف هاذ املنصة، 

ا كتعطاش ٔ�وامر لفnح التحقJقات dشjٔن ما �رد من مزامع مكFس±ل بjٔنه 
 .خبصوص التعذيب، هذا اGلس الوطين حلقوق إالسان

7لثا، الس<يد الوز�ر احملرتم، حىت املقرر اXٔممي اخلاص �لتعذيب 

çيوصف التقار�ر الطبية ا�يل كتنجز حول حفص املس�Zدات واXٔد� د²ل 
وبjٔهنا ال ñس<تويف ٔ�دىن املعايري اNولية الطب الرشعي بjٔهنا �لغة السوء، 

لتقJمي ٔ�د� الطب الرشعي املتعلقة �لضöا²، وكتقول هاذ املقرر اXٔممي 
اخلاص بjٔهنا ما ميك£ش نق}لوها ٔ�د� من ٔ�د� الطب الرشعي نظرا لضعفها، 
نظرا Xٔهنا ما هياش يف املس<توى د²ل حىت احلد اXٔدىن من املعايري اNولية 

O لهيااملتعارف.  
7لثا، من مجموع التقار�ر ا�يل ك�س±ل اس<مترار التعذيب يف السجون 
د²لنا ² لٔ�سف تنالحظو حسب ما كنقراو بjٔن احلكومة حترك، وقلتوها، 
كتعطيو تعل¹ت لفnح التحقJقات احبال احلا� د²ل الس<يد الس±ني معر 

ٓ حمب ا�يل مnورط يف جرمية قnل الطالب الFساري بنعFىس  د يت اجلي�
واملدان بعرش س<نوات، ولكن حسب املنظامت احلقوقJة Oدد من احلاالت 
ا�يل الناس د²لها çيدعيو تعرضهم �لتعذيب ما كتحرpش مسطرة فnح 
التحقJق، وبني يدينا مالحظات املقرر اXٔممي اخلاص �لتعذيب، بني يدينا 

 رئFس اGلس الوطين حلقوق إالسان يقول هاليس ٕادر¡س الزييم �عتبار 
ظاهرة التعذيب �رجع ٕاىل التقاعس القضايئ وإالخفاق يف "�حلرف الوا�د 

  ". التحرك يف موا¯ة التقار�ر املتعلقة �لتعذيب
  . هذي يه العنارص اليت نطرyا Oليمك، الس<يد الوز�ر

  .وشكرا

        ::::الس<يد رئFس اجللسةالس<يد رئFس اجللسةالس<يد رئFس اجللسةالس<يد رئFس اجللسة
  .الس<يد الوز�ر، لمك اللكمة يف ٕاطار الرد Oىل التعقJب، تفضلوا

        ::::�ر العدل واحلر²ت�ر العدل واحلر²ت�ر العدل واحلر²ت�ر العدل واحلر²تالس<يد وزالس<يد وزالس<يد وزالس<يد وز
ٔ��، الس<يد الرئFس، كنوYه لمك دعوة ولاكفة الربملانيني، د�روا جلنة 
تقىص احلقائق، ²ك عندمك هاذ املعطيات ا�يل كتقول بjٔن هناك تقاعس يف 
البحث يف وقائع �رتبط �لتعذيب، تفضلوا د�روا جلنة تقىص احلقائق، وبعد 

  .}غي ٔ�ن تقولواذ¤ ميكن ٔ�ن تعلقوا Oلهيا وتقولوا ما ي£ 
ٔ�ما ما تفضل به املقرر اخلاص �لتعذيب خبصوص التقار�ر د²ل 
اXٔطباء، هاذ اليش اOالش احZا² اXٓن جنز� مرشوع قانون يتعلق �لطب 

  .الرشعي، �لفعل اك�ن هاذ املشلك
7نيا، �ل£س<بة �لمقرر اخلاص �لتعذيب، راه فاش çيتلكم راه ما 

س<نوات، راه çيتلكم  10راه çيتلكم Oىل  ،2013وال  ç2012يتلكمش Oىل 
فs¤، ٔ�� كنلمتس مZمك ٕاىل اكن هاذ اXٔمر وصل ٕاىل . Oىل ٔ�زمان مnعددة

هاذ املس<توى من يعين ال�سFب يف التعامل مع ٔ�رواح املواطنني والسالمة 
اجلسدية د²هلم، هللا خيليمك حبثوا يف هاذ اXٔمر وحتملوا مسؤوليتمك واحZا 

  .رهن ٕاشار�مك

  :س<يد رئFس اجللسةس<يد رئFس اجللسةس<يد رئFس اجللسةس<يد رئFس اجللسةال ال ال ال 
  .شكرا لمك الس<يد الوز�ر، شكرا Oىل مسامهتمك يف هذه اجللسة املباركة

ون£nقل ٕاىل اXٔس<ئ] املو¯ة ٕاىل الس<يد وز�ر ®قnصاد واملالية، 
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والسؤال اXٔول حول تدبري حظرية الس<يارات العمومJة، حسب من طرف 
  .ٔ�حصابه

دمج �لنفقات �مجلاOات ون£nقل ٕاىل السؤال الثاين، موضوOه التدبري املن
اللكمة �Xٔد السادة املس�شار�ن من فريق اXٔصا� واملعارصة، . الرتابية

  .فليتقدم ٔ��د السادة املس�شار�ن لرشح السؤال، تفضلوا

        ::::املس�شار الس<يد عبد السالم بلقشوراملس�شار الس<يد عبد السالم بلقشوراملس�شار الس<يد عبد السالم بلقشوراملس�شار الس<يد عبد السالم بلقشور
  .شكرا الس<يد الرئFس
  الس<يد�ن الوز�ر�ن،

  الس<يدتني املس�شارتني،
  �ن احملرتمني،زماليئ وٕاخواين املس�شار 

  الس<يد الوز�ر، 
قد سائلمك اليوم يف موضوع يبدو نوOا ما تقZيا ٕاىل �د ما Oىل اعتبار 
ٔ�ن املوضوع هيم فFة قد نقول ابتليت �ل�س<يري وتدبري الشjٔن العام احمليل، 
وهنا ٔ�قصد �لضبط املوضوع املتعلق �ملنظومة املعلوماتية املتعلقة بتدبري 

امOات احمللية، هاذ املنظومة ا�يل يف احلقJقة وا�يل احZا النفقات العمومJة �لج
كنا س<باقني �لمطالبة ٕ�شاهئا وحبضورها وا�يل �ٓخر ما التحق هبا هو 
امجلاOات احمللية، هاذ املنظومة Yات بطبيعة احلال �ش حتقق وا�د العدد 
د²ل الغا²ت اXٔساس<ية ا�يل مهنا ت�س<يط املساطر وتقليص Y�ٔل ولكفة 

ات، ٕاىل �ٓخره، �ٕالضافة ٕاىل توفري املعلومات الرضورية والتدبري الطلبي
  .الفعال �لمزيانية

بعد ا�يل تنحبذوها من oالل هاذ  نٔ�ضف ٕاىل ذ¤ حىت املراق}ة ع
الرب�مج ال �لم±لس اOXٔىل �لحسا�ت ومجليع اجلهات اليت �راقب ال�س<يري 

  .وتدبري املال العام dشلك Oام
ٔ�ن التزنيل د²ل هاذ املنظومة خصوصا يف املالحظ مؤخرا هو  ،لكن

امجلاOات احمللية عرف بعض التعرثات، هذا رمبا قد يبدو طبيعي Yدا، حنن 
 هال شك يف قدرات من وضع هذا الرب�مج، وال شك بتا� يف ٔ�مهيت

، ولكن طبيعي Yدا التعامل د²ل امجلاOات احمللية ٔ�نه وكذ¤ يف تزني�
حىت كذ¤ بعض اXٔنظمة dشلك Oام املعلوماتية ¨ادي �كون نوOا ما مرجتل 

  . يف البداية د²لها كتعرف التلقJح د²لها
ٔ��، الس<يد الوز�ر، ٔ�سائلمك Oىل العملية د²ل التزنيل والرصامة ا�يل 

طلبتو �ش مجيع املعامالت  2014درتو هاذ الس<نة، يعين الس<نة د²ل 
ون وا�د ®زدواجJة تدوز هباذ النظام، يف �ني ٔ�ن كنا كنتظرو ٔ�نه �ك

يعين حىت امجلاOات ا�يل تعرثت يف ®خنراط dشلك تلقايئ يف هاذ املنظومة 
هذي �كون وا�د النوع من السالسة يف التدبري د²لها ويف التعامل مع هاذ 

  . املنظومة
  .شكرا

 

        ::::الس<يد رئFس اجللسةالس<يد رئFس اجللسةالس<يد رئFس اجللسةالس<يد رئFس اجللسة
  . شكرا لمك الس<يد املس�شار

  .سؤال، تفضلواالس<يد الوز�ر، لمك اللكمة لٕالYابة Oىل ال 

الس<يد ٕادر¡س اXٔزالس<يد ٕادر¡س اXٔزالس<يد ٕادر¡س اXٔزالس<يد ٕادر¡س اXٔزيميميميم إالدر¡ إالدر¡ إالدر¡ إالدر¡يسيسيسيس، الوز�ر املنتدب N، الوز�ر املنتدب N، الوز�ر املنتدب N، الوز�ر املنتدب Nىىىى وز�ر ®قnصاد  وز�ر ®قnصاد  وز�ر ®قnصاد  وز�ر ®قnصاد 
        ::::واملالية، امللكف �ملزيانيةواملالية، امللكف �ملزيانيةواملالية، امللكف �ملزيانيةواملالية، امللكف �ملزيانية

  .dسم الرمحن الرحمي
  .شكرا الس<يد الرئFس

  الس<يد املس�شار احملرتم،
هاذ املوضوع موضوع úم Yدا، لFس موضوع تقين، Xٔن التعممي د²ل 

قات من اNو�، اكنت ق}ل اNو� يف إالدارات املنظومة املندجمة لتدبري النف
العمومJة، ومت تعمميها Oىل امجلاOات احمللية بطلب مهنا ابتداء من فاحت ينا�ر 

  .، بطلب مهنا2013
التعممي úم Xٔنه تيضمن جوج د²ل اXٔمور ٔ�ساس<ية، çيف ما ذçرتو 

ٕالجناز د²ل القضية د²ل الشفافJة يف العمليات، وال�رسيع د²ل الوترية د²ل ا
العمليات، و�لتايل ال�رسيع د²ل اXٔداءات لفائدة املقاوالت، Xٔنه اك�ن 

  .شاك²ت من طرف املقاوالت Oىل التjٔخر
احZا يف ٕاطار التزنيل، ما ميك£ش نبقاو يف ®زدواجJة، يف ٕاطار التزنيل 

ظام ا¶ي مقنا به هو ٔ�وال املواçبة د²ل امجلاOات احمللية من Y�ٔل ٔ�وال هاذ الن
مل �لكف شFFا، هذه úمة Yدا ي£}غي التذكري هبا، Xٔن هاذ النظام اكن عند 
اNو� ومت تعمميه Oىل امجلاOات احمللية، و�لتايل مل �لكف، م}دئيا اكن خص 

  .�كون وا�د املنظومة د²ل املعلومJات Yديدة، و�لتايل مل �لكف
التزنيل د²لو Oىل 7نيا، اكنت املواçبة يف الرتçيب د²لو واملواçبة يف 

مس<توى امجلاOات احمللية، املواçبة التقZية واملواçبة حىت يف التكو�ن، وٕاىل 
يومZا هذا ميل تيوقع وا�د املشلك يف وا�د امجلاOة حملية çيكون وا�د 
الفريق معل ا�يل تZFطلق �ش ¡ساOد امجلاOات احمللية Oىل تزنيل هاذ 

  .الرب�مج
²ل الربط �لش<بكة د²ل اXٔنرتنFت Xٔهنا � اXٔخرى يه املسjٔ� دjٔ املس

úمة، اك�ن يف بعض احلاالت ا�يل ما تتكوش الربط د²ل الش<بكة، نضع يف 
الوزارة، يف مكnب، يف املصاحل د²ل اخلزينة واملالية اخلارجJة من Y�ٔل ٔ�ن 
ñساOد هذه امجلاOات اليت ال تتوفر Oىل ربط، و�لتايل املهم يف هاذ العملية 

ينة ٕاشاكليات معلية؟ اكينة ٕاشاكليات، Xٔن كنا يف وا�د النظام وهو ٔ�ن اك
  .وريق، مرينا لوا�د النظام �ٓخر، و�لتايل البد �كون ٕاشاكليات معلية

ا�يل هو من الواجب Oلينا وا�يل تنقومو به وهو املواçبة من Y�ٔل 
التزنيل، املواçبة من Y�ٔل املعاجلة د²ل ®خnالالت �ش منرو من هاذ 

ومنر dسالم، ولكن البد من .. ] ®نتقالية، ا�يل كنا يف وا�د املر�] واملر�
ٕاجناح هاذ الورش Xٔنه çيف ما قلت فJه الشفافJة وفJه ال�رسيع د²ل الوترية 

  . د²ل إالجناز ود²ل املعاجلة د²ل امللفات
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  .شكرا الس<يد الرئFس

        ::::الس<يد رئFس اجللسةالس<يد رئFس اجللسةالس<يد رئFس اجللسةالس<يد رئFس اجللسة
  . شكرا لمك

  .فضلوافريق اXٔصا� واملعارصة، ت

        ::::املس�شار الس<يد عبد السالم بلقشوراملس�شار الس<يد عبد السالم بلقشوراملس�شار الس<يد عبد السالم بلقشوراملس�شار الس<يد عبد السالم بلقشور
احZا ما اخnلفZاش يف مسjٔ� الشفافJة وال�رسيع، ولكن املالحظ هو ٔ�نه 
ال�رسيع مؤخرا ما اكي£ش يف بعض امجلاOات، عبد ربه امجلاOة اليت ñ�ٔرشف 

 20ب�س<يريها ب$ية الزمامرة اتصلت �ملصاحل د²لمك يف الوزارة ما �زيد عن 
ال ـــــــــــدد دي�د الع�واح) pour débloquer(ل �ن ٔ�جـــــرة مـــم
)les situations( ىل ٔ�ن كذ¤ حىتO واكينة صعوبة �لفعل، وتبني ،

املنظومة اكن فهيا oلل، Oاد واقJال اتصلتو �لرشكة ا�يل Oاودات Oاجلت 
  .ذاك اليش، يعين �ن بjٔنه اك�ن هناك صعو�ت

د²لو، ٔ�� من الس<باقني ا�يل تيطالبوا بـ احZا ما تنفJوش اXٔمهية 
)4Système GID( ، وابغينا)5Système GIR(،  ل حىتJحىت املداخ

يه متيش ¨دا ٕان شاء هللا بنفس املنظومة، ومعل çبري تدار، وجمهود ج}ار 
  .ال ميكن ®س<هتانة به

ٔ�� تندوي Oىل املر�] وOىل اNقة د²لها، يعين التزنيل د²لو Oىل ٔ�رض 
اس<نني ومازال ما مكلناش التزنيل د²لو راه  3قع ٕاىل اكن اNس<تور �يق الوا

 4اشهر و 3هاذ النظام حىت هو راه مايش ساهل �ش �زلوه يف ظرف 
اشهر، وخصوصا ٔ�ن امجلاOات احمللية راه عندها ٕاماكنيات dرشية ا�يل تنقول 

من يف بعض اXٔحJان ا�يل Oىل قد احلال، يعين اصعيب، ٔ�� ما تنقللش 
اXٔمهية د²لها، ولكن هاذ املنظومة املعلوماتية اجلديدة تتطلب وا�د العدد 

ما مZخرطي£ش يف العملية ) les référents(د²ل املواçبة، وحىت ذوك 
ه ـــــا امجلاOات احمللية راه تنعانيو، Xٔنـــــا احd�Zشلك çبري، وخصوص

د ـــــن واحــين اكيـــــيع ،ة د²ل وزارة املالية�اي�ة اNاoلية والوص�الوصاي
)le chevauchement ( ظرو ٔ�نn£هنا ما بني جوج د²ل املؤسسات، تن

�ش �هنيو هاذ ) le comptable communal(وا�د اíهنار �كون عند� 
 .املشالك لكها

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

  .تفضلواالس<يد الوز�ر، لمك اللكمة يف ٕاطار الرد Oىل التعقJب، 

        ::::الس<يد الوز�ر املنتدب Nالس<يد الوز�ر املنتدب Nالس<يد الوز�ر املنتدب Nالس<يد الوز�ر املنتدب Nىىىى وز�ر ®قnصاد واملالية، امللكف �ملزيانية وز�ر ®قnصاد واملالية، امللكف �ملزيانية وز�ر ®قnصاد واملالية، امللكف �ملزيانية وز�ر ®قnصاد واملالية، امللكف �ملزيانية
واحZا مnفقني Oىل اXٔمهية، مnفقني كذ¤ Xٔننا �منرو من مر�] ملر�] 
ٔ�خرى، و�لتايل اكينة صعو�ت مايش شام]، النظام oدام يف Oدد من 

                                                 
4 Gestion Intégrée de la Dépense 
5 Gestion Intégrée des Recettes 

  . امجلاOات، اكينة ٕاشاكليات حمددة يف جامOات معينة
Zنه احXٔ ،بةçلينا تنقومو �ملواO ا من ¯تنا قاميني �لالزم، لكام مت النداء

الواجب ا�يل Oلينا وهو املواçبة التقZية واملواçبة �ش هاذ النظام ينجح، Xٔنه 
ما عند�ش خJار ٕاال ٔ�ن ينجح، çيف ما جنح Oىل املس<توى د²ل اNو� 

، ملا فJه مصلöة إالجناز ي£}غي ٔ�ن ينجح Oىل املس<توى د²ل امجلاOات احمللية
  .د²ل املشاريع د²ل امجلاOات

  .وشكرا

        ::::الس<يد رئFس اجللسةالس<يد رئFس اجللسةالس<يد رئFس اجللسةالس<يد رئFس اجللسة
شكرا لمك الس<يد الوز�ر، ٕاذا امسحتو موضوع úم Yدا، ؤ�¨لب 
املس�شار�ن عندمه Oالقة �مجلاOات احمللية، ابغينامك ذاك الفريق د²ل العمل 

يد الوطين، وتوضعومه ا�يل موجود عندمك ختربوا به مجيع امجلاOات Oىل الصع 
رهن إالشارة د²هلم ٕالنقاذ هذا الرب�مج عند احلاYة، Xٔن احZا كذ¤ عند� 
مالحظات، ولكن س<يjٔيت الوقت �لتدقJق فهيا ٕان شاء هللا، ؤ�شكرمك 

  .مس<بقا
ون£nقل ٕاىل السؤال املوايل، موضوOه التoٔjري يف اس<تعامل القروض 

  .ن من فريق اXٔصا� واملعارصةاللكمة �Xٔد السادة املس�شار�. اخلارجJة

        ::::املس�شار الس<يد عبد الرحمي عاملس�شار الس<يد عبد الرحمي عاملس�شار الس<يد عبد الرحمي عاملس�شار الس<يد عبد الرحمي عمثمثمثمثونونونون
  .dسم هللا الرمحن الرحمي
  الس<يد الرئFس احملرتم،

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

نالحظ ٔ�ن بعض القروض اخلارجJة مل يمت اس�Zفاذها رمغ جتاوز التارخي 
مغ ٔ�ن هذه التوارخي اخnتاúا حمددة يف عقود القروض د²ل اíهناية د²لها، ور

اXٔصلية، ويمت االتفاق Oلهيا مع املاحنني ومبشاركة مد�ري املشاريع املراد 
  .متويلها

موضوع السؤال د²لنا هو ٕاال جزء من ٕاشاكلية كربى ما فnئنا يف فريق 
ا، وهذه اXٔصا� واملعارصة نثري ®ن�}اه ٕاíهيا، وحنذر من التداعيات د²له

إالشاكلية ت£سميوها سوء تدبري ا�Nن العمويم، ؤ�مه التداعيات د²لها ٔ�هنا 
  . �كرس التبعية �لÎارج، و�رهن مصري ٔ�جJال بعيهنا

مليار درمه س<نة  687كام نعرف ٔ�ن مجموع ا�Nن العمويم ارتفع جحمه ٕاىل 
من الناجت اNاoيل اخلام، يف �ني بلغت  %76، ٔ�ي ب£س<بة تفوق 2013

مليار د²ل  151ة ا�Nن اXٔصل والفوائد oالل نفس الس<نة ما قدره oدم
من الناجت اNاoيل اخلام حسب اGلس اOXٔىل  %17اNرمه، مما ¡شلك 

  .�لحسا�ت
ورمغ ٔ�ن ٕاماكنية تjٔجJل القروض واردة يف عقودها، فٕان اíمتديدات 

كربى وجتاوز توارخي ®خnتام، تدفعنا ٕاىل ال�ساؤل ووضع Oالمة اس<تفهام 
حول جودة التقد�رات ووترية ٕاجناز املشاريع املمو�، مما حيرم اخلزينة من 
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  .التوفر Oىل موارد úمة من العم] الصعبة يف الوقت املناسب
وOليه، سائلمك، الس<يد الوز�ر، عن ٔ�س<باب هذا التjٔخر يف اس<تعامل 

ؤسسات القروض، وتjٔثري ذ¤ Oىل املشاريع املربجمة ومصداقJة الب$ Nى امل
  .والهيئات املاحنة

  .وشكرا

        ::::الس<يد رئFس اجللسةالس<يد رئFس اجللسةالس<يد رئFس اجللسةالس<يد رئFس اجللسة
  . شكرا لمك الس<يد املس�شار

  .الس<يد الوز�ر، لمك اللكمة يف ٕاطار إالYابة Oىل السؤال

        ::::الس<يد الوز�ر املنتدب Nالس<يد الوز�ر املنتدب Nالس<يد الوز�ر املنتدب Nالس<يد الوز�ر املنتدب Nىىىى وز�ر ®قnصاد واملالية، امللكف �ملزيانية وز�ر ®قnصاد واملالية، امللكف �ملزيانية وز�ر ®قnصاد واملالية، امللكف �ملزيانية وز�ر ®قnصاد واملالية، امللكف �ملزيانية
  الس<يد الرئFس،

  . شكرا الس<يد املس�شار Oىل هاذ السؤال
ف¹ يتعلق ��Nن العمويم، ا�Nن العمويم وا�لجوء ٕاليه مؤطر  ٔ�وال، ¨ري

�لقانون، ومؤطر برتخJص �رملاين، ومؤطر �ملساء� د²ل احلكومة حول 
  .هذا الرتخJص الربملاين، هذي يه النقطة اXٔوىل

النقطة الثانية ف¹ يتعلق �لتjٔخر والت±اوز د²ل التوارخي د²ل التنفJذ 
اذ النقطة يه Oىل الهامش Yدا، Xٔن املغرب، ت£nلكم Oىل د²ل املشاريع، ه

من احلكومات السابقة ٕاىل اليوم، من بني اNول ا�يل يه ñس<تعمل املغرب، 
القروض اليت تقوم بتعب�هتا ٕالجناز مشاريع حقJقJة وٕاصال�ات حقJقJة، وهذا 
dشهادة لك املاحنني، وdشهادة لك املقرضني �لمغرب، Xٔن وراء لك قرض 

وراء لك تعبئة متويل اكينة مشاريع حقJقJة، ٔ�قول حقJقJة ؤ�سطر Oلهيا، وال 
ووراءها ٕاصال�ات حقJقJة ؤ�سطر كذ¤ Oىل حقJقJة، و�لتايل ميل تيوقع 
إاللغاء د²ل وا�د اجلزء من القرض ٔ�و جزء من املنöة، تيكون Xٔس<باب 

  :موضوعية يه اكلتايل
مليون د²ل  200بــ جتاوز، اíهنار اXٔول ميل تيكون عندك الغرض 

مليون د²ل اNرمه،  165اNرمه ملرشوع معني، ذاك املرشوع كتهنيه بــ 
و�لتايل من �ب التدبري اجليد �$�ن، ال �اYة لنا بذيك الفارق، فZقوم 
ٕ�لغائه، Xٔن املرشوع يف اXٔصل، الغالف التقد�ري �لمرشوع اس<توجب 

املرشوع ٔ�جنز�ه هنائيا وñسلمناه  مليون د²ل اNرمه، ح3J ٔ�جنز� 200تعبئة 
  . مليون درمه، �لتايل نقوم ٕ�لغاء الفارق 165هنائيا بــ 

هذا هو اXٔساس يف إاللغاء، مع ٔ�نين ٔ�ركز Oىل هاذ املسjٔ�، ٔ�ن 
إاللغاءات د²ل القروض ود²ل املنح يه Oىل الهامش، Xٔنه كام قلت يف 

لواقع، ووراءها ٕاصال�ات البداية وراءها مشاريع حقJقJة، تنجز Oىل ٔ�رض ا
  .حقJقJة تنجز Oىل ٔ�رض الواقع

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

  .اللكمة �Xٔد السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعقJب

        ::::املس�شار الس<يد عبد الرحمي عاملس�شار الس<يد عبد الرحمي عاملس�شار الس<يد عبد الرحمي عاملس�شار الس<يد عبد الرحمي عمثمثمثمثونونونون
  الس<يد الوز�ر، 

ا�يل ابغيت نقول هو ٔ�نه ٔ�مام هاذ الوضعية املطبوOة �لهشاشة د²ل 
ومة ñس<متر، راه ت£س<مترو يف ®قرتاض وٕاغراق الب$ يف اNيون، رمغ احلك

  . هاذ اليش ا�يل تتقولوا
هاذ اليش Yا مع املعطيات د²ل اخلزينة العامة ا�يل قالت هاذ اليش، 
مايش احZا ا�يل قلناه، اخلزينة العامة ا�يل قالت بjٔن اكينة مشالك حول 

اجلاري د²ل املديونية اNاoلية عرف ، ؤ�ن 2014التنفJذ د²ل املزيانية د²ل 
  .2012مقارنة مع نفس الس<نة د²ل  %06ارتفاع قدره  2014بداية 

  .شكرا

        ::::الس<يد رئFس اجللسةالس<يد رئFس اجللسةالس<يد رئFس اجللسةالس<يد رئFس اجللسة
  . شكرا لمك الس<يد املس�شار

  ...الس<يد الوز�ر، لمك اللكمة يف ٕاطار

  ::::واملالية، امللكف �ملزيانيةواملالية، امللكف �ملزيانيةواملالية، امللكف �ملزيانيةواملالية، امللكف �ملزيانية الس<يد الوز�ر املنتدب Nالس<يد الوز�ر املنتدب Nالس<يد الوز�ر املنتدب Nالس<يد الوز�ر املنتدب Nىىىى وز�ر ®قnصاد وز�ر ®قnصاد وز�ر ®قnصاد وز�ر ®قnصاد
  .ئFسالس<يد الر 

  الس<يد املس�شار احملرتم،
قلمت احلكومة، الهشاشة د²ل احلكومة، احلكومة قوية وقوية Yدا، 

  .لFست هشة، ما شف�ش ٔ�� هاذ الهشاشة د²ل احلكومة
قوية وقوية Yدا، قوية مبامرسة اخnصاصاهتا يف تزنيل  ..املسjٔ� اXٔخرى

ويف اه�úا �لتواز�ت س<ياس<هتا، يف اه�úا �ملواطن، يف اه�úا �ملقاو�، 
  . املاçرو اقnصادية

 2012جعلنا من حتدي التواز�ت املاçرو اقnصادية حتدي حقJقي، بني 
رحبنا جوج د²ل النقط من الناجت اNاoيل اخلام يف العجز د²ل  2013و

  . املزيانية ويف العجز د²ل احلساب اجلاري ملزيان اXٔداءات
حرصمك Oىل هاذ القضية د²ل املديونية و�لتايل، هاذ املسjٔ�، ٔ��رك 

وOىل القضية د²ل جعز املزيانية، مز²ن، ٔ�ن الربملان هيمت هبا، Xٔهنا úمة 
  .ونفس اXٔمهية اليت تعطوهنا يه اXٔمهية ا�يل Oاطية لها احلكومة

        ::::الس<يد رئFس اجللسةالس<يد رئFس اجللسةالس<يد رئFس اجللسةالس<يد رئFس اجللسة
اللكمة �Xٔد . السؤال الرابع موضوOه ٕاشاكلية اíمتويل وتبعئة ®دoار

ادة املس�شار�ن من الفريق الفJدرايل لتقدمي السؤال، فليتفضل الس
  .مشكورا

        ::::املس�شار الس<يد محمد لشكراملس�شار الس<يد محمد لشكراملس�شار الس<يد محمد لشكراملس�شار الس<يد محمد لشكر
  .الس<يد الرئFس

  السادة الوزراء،
  الس<يدتني والسادة املس�شار�ن،

يتطلب حتسني إالنتاجJة ®قnصادية oلق دينامJة Oىل مس<توى �رامج 
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من املعيقات يف وYه تطور التjٔهيل التكZولو� �لمقاوالت، وٕازا� مجموOة 
ؤ�مام ®حnياYات . اس��ر القطاع اخلاص، الس<¹ ت� املتعلقة �íمتويل

اíمتويلية الضخمة، تبقى قدرة املدخر�ن احملليني، اخلواص مهنم 
  .واملؤسساتيني، Yد حمدودة

فs¤، الس<يد الوز�ر، سائلمك عن التدابري وإالجراءات املتÎذة من 
ن متويل ®قnصاد الوطين +تلف ®سرتاتيجيات طرف احلكومة لضام

  .القطاعية
  .وشكرا

        ::::الس<يد رئFس اجللسةالس<يد رئFس اجللسةالس<يد رئFس اجللسةالس<يد رئFس اجللسة
  . شكرا لمك الس<يد املس�شار

  .الس<يد الوز�ر، لمك اللكمة لٕالYابة Oىل السؤال

  ::::واملالية، امللكف �ملزيانيةواملالية، امللكف �ملزيانيةواملالية، امللكف �ملزيانيةواملالية، امللكف �ملزيانية الس<يد الوز�ر املنتدب Nالس<يد الوز�ر املنتدب Nالس<يد الوز�ر املنتدب Nالس<يد الوز�ر املنتدب Nىىىى وز�ر ®قnصاد وز�ر ®قnصاد وز�ر ®قnصاد وز�ر ®قnصاد
  . لسؤالٔ�شكر الس<يد املس�شار احملرتم Oىل هاذ ا

بطبيعة احلال املعاجلة د²ل اíمتويل ود²ل التعبئة د²ل ®دoار úمة 
  :احلكومة Oىل مس<توينياXٔمر ا�يل قامت به احلكومة Oىل . وúمة Yدا

املس<توى اXٔول هو املس<توى ال�رشيعي، املس<توى ال�رشيعي مجموOة من 
لسوق املايل النصوص املهمة ا�يل اهمتت ² ٕاما �ٕالطار املؤسسايت د²ل ا

بصفة Oامة، الهيئات د²ل احلاكمة، واكن الفضل لمك يف املواçبة د²ل 
  .احلكومة يف هذه املشاريع

وكذ¤ التنويع د²ل املنتوYات من oالل سواء املنتوYات املس<تق}لية 
  .ٔ�و املنتوYات البدي]، واكن كذ¤ لمك الفضل يف مواçبة هذه املشاريع

هو ñرشيعي، واجلانب ا�يل هو مؤسسايت،  ولكن �ٕالضافة �ل±انب ا�يل
اك�ن اجلانب د²ل مZتوYات Yديدة من Y�ٔل دمع املقاوالت ا�يل اكنت Oىل 
مس<توى سواء اNمع د²ل املقاوالت املصدرة ٔ�و اNمع د²ل املقاوالت اليت 
تعاين خصها املواçبة Xٔن عندها ٕاشاكليات، وال ف¹ يتعلق ��يل مقنا به 

د²ل ال�س�Jقات يف الصفقات العمومJة، واملرشوع د²ل مؤخرا، املرسوم 
القانون د²ل الرهن د²ل الصفقات العمومJة، Xٔن القدرات اíمتويلية د²ل 
املقاوالت ال ميكن ٔ�ن تواçب احلجم د²ل ®س��رات العمومJة واحلجم 

  .د²ل الصفقات العمومJة، و�لتايل مت ٕادماج هاذ اجلانب
لق �لصندوق د²ل الضامن املركزي، ا�يل بفعل Yانب �ٓخر هو ما يتع

إالسرتاتيجية اجلديدة اليت يتوفر Oلهيا واملنتوYات اجلديدة اليت طورها، 
مليون د²ل اNرمه،  500املليار و 2مZح ضام�ت �زيد Oىل  2013س<نة 

  .2012ومع  2013ما بني مقارنة د²ل % 30وارتفاع يناهز 
مشولية، فهيا Yانب قانوين، توفري مZتوYات  و�لتايل، املقاربة يه مقاربة

Yديدة، فهيا اجلانب د²ل التعبئة د²ل كذ¤ ®دoار، ومن oالل 
و�لتايل، العمل . الضام�ت اليت تيوفرها الصندوق د²ل الضامن املركزي

اXٔسايس هو اXٓن نوفر لك اXٓليات اليت تضمن متويل املقاوالت، والس<¹ 

  .توسطةاملقاوالت الصغرى وامل 
  .وشكرا

        ::::الس<يد رئFس اجللسةالس<يد رئFس اجللسةالس<يد رئFس اجللسةالس<يد رئFس اجللسة
  . شكرا لمك

  .لمك اللكمة يف ٕاطار التعقJب، 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 الرئFس، راه لهاذ اجليه

        ::::الس<يد رئFس اجللسةالس<يد رئFس اجللسةالس<يد رئFس اجللسةالس<يد رئFس اجللسة
  .تفضلوا

        ::::املس�شار الس<يد محمد دعيدOةاملس�شار الس<يد محمد دعيدOةاملس�شار الس<يد محمد دعيدOةاملس�شار الس<يد محمد دعيدOة
  .، Oاود، Oاود التوقJت، الس<يد الرئFسال، ال

        ::::ةةةةالس<يد رئFس اجللسالس<يد رئFس اجللسالس<يد رئFس اجللسالس<يد رئFس اجللس
ٔ�رجو ٕاOادة بدء التوقJت املتبقى لٔ�س<تاذ دعيدOة رئFس الفريق 

  .الفJدرايل، تفضل

        ::::املس�شار الس<يد محمد دعيدOةاملس�شار الس<يد محمد دعيدOةاملس�شار الس<يد محمد دعيدOةاملس�شار الس<يد محمد دعيدOة
  .شكرا الس<يد الرئFس

ٔ�وال، البد ٔ�ن س±ل يف البداية، الس<يد الوز�ر، ٔ�ن ®�كامش ا¶ي 
جسلته تدفقات رؤوس اXٔموال اخلارجJة الصافJة oالل الثالث س<نوات 

زاد من �دة صعوبة اíمتويل، وهو ما ¡شلك ٔ��د إالçراهات ٔ�مام اoXٔرية 
  .املغرب íمتويل اíمنو

جتدر إالشارة ٕاىل ٔ�نه يف ظل اXٔزمات ®قnصادية واملالية  ،كذ¤
. اNولية املتتالية، متت ٕاOادة النظر يف مهنجية توزيع ®دoار العاملي

اXٔموال اخلاصة  و¶¤، وجب Oىل املغرب مضاعفة اجلهود لتعبئة مزيد من
  .اXٔجZبية عن طريق تنويع مصادر اíمتويل اخلارجJة

�ٕالضافة ٕاىل قZوات اíمتويل التقليدية املتعلقة �الس��رات املبارشة 
اخلارجJة، تعترب ٔ�يضا صناديق الس<يادة اليت ٔ�صبحت ñشلك قوة مالية 

ديد Yديدة يف الس<نوات اoXٔرية، مZاس<بة úمة �لمغرب ا¶ي يتوفر Oىل الع
  .من املؤهالت لالس<تفادة من هذه الصناديق

ٕاال ٔ�ن التöدي ا¶ي يوا¯ه املغرب هو تقJمي هذه الظاهرة ومدى 
  .تjٔثريها Oىل ®قnصاد الوطين pلك وOىل املقاوالت

ٔ�ما Oىل مس<توى تعبئة ®دoار اNاoيل، و�لرمغ من مجموOة من 
نني اليت س<بق لمك التöدث التحفزيات ؤ�يضا املشاريع نتاع القوانني، ٔ�و القوا

، مكخطط ادoار اXٔسهم، O2011لهيا، oاصة املتÎذة يف قانون املالية 
وخمطط ادoار التكو�ن، وخمطط ادoار السكن، ٔ�ن هذه التدابري اليوم 
التقJمي د²لها بي£ت احملدودية د²لها، مما يثري السؤال حول تعديل إالطار 

  .توYات يف املغربالقانوين واملؤسسايت املنظم لهذه املن 
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كام ميثل ٔ�يضا التöدي اXٔكرب يف تعبئة ®دoار إالمنايئ مع اoXٔذ بعني 
®عتبار احملافظة Oىل دينامJة وماكنة ®س<هتالك اNاoيل، وكذا تطور 
مديونية اXٔرس، و�لرمغ من ٔ�نه يف املدة اoXٔرية ٔ�يضا يالحظ ٔ�ن هناك جعز 

  .ور ودائع الز�kنيف الس<يو� البنكJة، وتباطؤ وترية تط
و�لرمغ من ٔ�مهية املبالغ اليت خضها بنك املغرب، وخفض سعر الفائدة 

، فٕان هذه التطورات تطرح بعض ال�ساؤالت املتعلقة %3الرئFيس ٕاىل 
  . مباكنة ودور القروض البنكJة يف منوذج اíمنو ®قnصادي املغريب

  .شكرا الس<يد الرئFس

        ::::الس<يد رئFس اجللسةالس<يد رئFس اجللسةالس<يد رئFس اجللسةالس<يد رئFس اجللسة
  . د املس�شارشكرا لمك الس<ي

  .اللكمة لمك الس<يد الوز�ر
ٕاذن، ننقل ٕاىل السؤال املوايل، السؤال اخلامس موضوOه التدابري 

اللكمة �Xٔد السادة املس�شار�ن من . 2014اجلبائية لقانون املالية لس<نة 
  .فريق التöالف ®شرتايك لتقدمي السؤال

        ::::املس�شار الس<يد محمد Oذاباملس�شار الس<يد محمد Oذاباملس�شار الس<يد محمد Oذاباملس�شار الس<يد محمد Oذاب
ق �لتدابري اجلبائية وامجلرçية املتضمنة يف سؤالنا، الس<يد الوز�ر، يتعل

وحنن يف مZتصف الس<نة املالية، ومدى حتقق  2014قانون املالية لس<نة 
النتاجئ املرجوة من هذه التدابري ولو dشلك جزيئ، وبناء Oىل تقJمي للك 

  . النتاجئ اXٔولية لها
ن مفا مصري هذه إالجراءات؟ وهل عرفت لكها طريقها ٕاىل التطبيق ٔ�م �ٔ 

هناك ٕاçراهات دفعت احلكومة ٕاىل تjٔجJل بعضها؟ وما يه الصعو�ت اليت 
  وا¯ت مد�رية الرضائب Oىل مس<توى التحصيل مûال؟ 
  : كام سائلمك، الس<يد الوز�ر، عن Yدوى هذه التدابري

ٔ�وال، Oىل مس<توى املوارد اجلبائية، فٕاىل ٔ�ي حس£ت هذه إالجراءات 
  اق Oىل املعطيات لٕالفادة؟ املداخJل؟ وهل تتوفرون يف هذا النط

و7نيا، Oىل مس<توى العدا� اجلبائية، ما يه املؤرشات اليت تبني ٔ�ن 
  هذه إالجراءات تصب يف اجتاه حتقJق Oدا� ج}ائية Oىل املدى املتوسط؟ 

  .شكرا الس<يد الرئFس

        ::::الس<يد رئFس اجللسةالس<يد رئFس اجللسةالس<يد رئFس اجللسةالس<يد رئFس اجللسة
  . شكرا لمك الس<يد املس�شار

  .اللكمة لمك الس<يد الوز�ر

  ::::واملالية، امللكف �ملزيانيةواملالية، امللكف �ملزيانيةواملالية، امللكف �ملزيانيةواملالية، امللكف �ملزيانية املنتدب Nاملنتدب Nاملنتدب Nاملنتدب Nىىىى وز�ر ®قnصاد وز�ر ®قnصاد وز�ر ®قnصاد وز�ر ®قnصاد    الس<يد الوز�رالس<يد الوز�رالس<يد الوز�رالس<يد الوز�ر
  .شكرا الس<يد الرئFس

  شكرا الس<يد املس�شار احملرتم،
بطبيعة احلال çيف ما ٔ�رشتو من الصعب التقJمي د²ل هاذ إالجراءات 

ٕاىل �دود . اليوم، ولكن ال بjٔس من ٕاعطاء بعض املعطيات 2014د²ل 

، 2013مقارنة مع يونيو  4,3ة �زادت بـ ، الرضائب املبارش 2014يونيو  30
، والرضيبة Oىل اoNل �زادت بـ %7,7الرضيبة Oىل الرشاكت �زادت بـ 

1,9% .  
بطبيعة احلال اPXٔر د²ل إالجراءات اجلديدة هنا² ما ميك£ش ي�شاف، 

، Xٔنه Xٔ2015ن مûال الرضيبة Oىل الفال�ة ما غيبدا اPXٔر د²لها حىت 
  .2014توج وOىل املدخول د²ل ¨ادي يطبق Oىل املن 

ف¹ يتعلق �لرضيبة Oىل القمية املضافة اك�ن P�ٔر Oىل املدخول د²ل 
�راجعت املوارد  2014الرضيبة Oىل القمية املضافة، حبيث ٕاىل �دود يونيو 

، %8,8، ٔ�قول %8,8د²ل الرضيبة Oىل القمية املضافة اNاoلية بـ 
املقnىض د²ل احلذف د²ل الفاصل  اOالش؟ Xٔنه فهيا وا�د التطبيق د²ل

الزمين يف الرضيبة Oىل القمية املضافة، هذاك احلذف د²ل الفاصل الزمين 
يونيو مليار  30جعل املقاوالت والرشاكت املغربية ñس<تفJد ٕاىل �دود 

مليون د²ل اNرمه، ا�يل نقصت من املوارد د²ل الرضيبة Oىل القمية  100و
تافدت مهنا املقاوالت واس<تافد مهنا ®قnصاد املضافة، بطبيعة احلال اس< 

  .الوطين
نفس اليشء غيكون P�ٔر سليب د²ل التطبيق د²ل إالرYاع د²ل 

تنعتقدو بjٔن هاذ الس<نة ، )le butoir(الرضيبة Oىل القمية املضافة �رمس 
  . مليون درمه ٕالرYاع الرضيبة Oىل القمية املضافة 500خصصنا مليار و

Oىل ال�رسيع د²ل الوترية د²ل إالرYاع د²ل الرضيبة هذا بال ما نتلكمو 
Oىل القمية املضافة بصفة Oامة، إالرYاع د²ل الرضيبة Oىل القمية املضافة 

مليون  900مت إالرYاع د²ل مليار و 2014يونيو  30بصفة Oامة ٕاىل �دود 
د²ل اNرمه، و�لتايل الرضيبة Oىل القمية اك�ن �راجع، ولكن �راجع حبمك 

من Y�ٔل ñشجيع املقاو�  2014اك�ن ٕاجراءات ا�يل اختذت يف قانون املالية 
  .وñشجيع ®قnصاد الوطين، هذا ا�يل ٔ�سايس

�ل£س<بة حلقوق ال�سجيل والتنرب، اك�ن وا�د الز²دة تقريبا úمة د²ل 
، فهيا داo] هاذيك القضية د²ل Oىل ال�سجيل د²ل الس<يارات، 22,6%

مليون درمه ا�ىل Yابت ٕاىل �دود اليوم، غتجيب  80هاذيك تقريبا وا�د 
  .مليون درمه ٕاىل �دود اíهناية د²ل الس<نة 155

ف¹ يتعلق �جلانب امجلريك، ٕاىل �دود اíهناية د²ل هاذ شهر يونيو 
، هنا ميكن نقولو الوضع Oادي، %5,6تطورت املداoل امجلرçية بـ  2014

ية ا�يل فهيا التخفJض، ولكن ما اكن�ش ٕاجراءات مجرO2014  çادي Xٔنه يف 
لFس Oاد² �لنظر �لتطور د²ل املسلسل د²ل التفكJك التعريفي يف ٕاطار 

هذا معطى ٕاجيايب، Xٔن  %5,6االتفاقJات د²ل الرشاكة، çون ٔ�ن زد� بـ 
  . يف املقابل عند� التفكJك د²ل احلقوق امجلرçية، و�لتايل هذا معطى ٕاجيايب

لهاذ إالجراءات، اك�ن كذ¤ الفعل د²ل بطبيعة احلال �ٕالضافة 
املراق}ة، حبيث ٔ�ن املوارد املتjٔتية من العملية د²ل املراق}ة Oىل املس<توى 

د²ل املراق}ة كذ¤ ، معناه ٔ�نه اك�ن وا�د اهلم %45,6امجلريك �زادت بـ 
  . واك�ن احلرص د²ل املراق}ة ا�يل اعطى مûل هذه النتاجئ
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  .Oىل جتاوز الوقت القانوينشكرا الس<يد الرئFس، وعفوا 

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

اري، فريق التöالف ®شرتايك   .اXٔس<تاذ ال̈ز

        ::::املس�شار الس<يد محمد Oذاباملس�شار الس<يد محمد Oذاباملس�شار الس<يد محمد Oذاباملس�شار الس<يد محمد Oذاب
  .شكرا الس<يد الرئFس

شكرا الس<يد الوز�ر لمك Oىل هذه املعطيات القمية، واليت ت�رش �خلري 
الس<يد الوز�ر، Oىل ل اNو�، و يف مجموOة من املعطيات حول املداخJل د²

  . اجلواب د²لمك وما قدمnوه من ٕافادات
ونؤكد ٔ�ن الهاجس ا¶ي اكن وراء طرح فريقZا �لسؤال املتعلق 
�ٕالجراءات اجلبائية �رمس الس<نة احلالية اليت ٔ�سالت الكûري من املداد يف 

}ل صيغهتا اXٔوىل، واليت اكنت موضوع نقاش مكûف داoل ق}ة الربملان ق 
املصادقة Oلهيا، نقول ٕان الهاجس هو احلاYة ٕاىل حتسني املوارد الرضي�Jة 
�لتخفJف من جعز املزيانية، واحلد من ا�لجوء املس<متر ٕاىل ®قرتاض، وذ¤ 
حلرص املديونية يف مس<توى ¡سمح �لتحمك فهيا، وهو الهدف املرجو من ٔ�ي 

  . تدبري
�ل£س<بة �لناس  لكن، الس<يد الوز�ر، احZا عند� بعض املعطيات

الصناعيني يف مJدان اخلشب، تي�شاكو كثري من ٕاغراق السوق �íهتريب 
د²ل بعض املنتوYات، وا�يل خصمك �oذوا إالجراءات الالزمة، Xٔن بعض 
Yريان السوء çيغرقوا لنا اXٔسواق، دا� حىت الناس ا�يل تيد�روا ®س<ترياد 

د²ل  د²ل بعض املنتوYات، و¨ادي حندد يف هاذ اليش
(contreplaqué) وراه عندمك املشلك وكتعرفوه مز²ن، وىل دا� ،

  . تيوصل حىت �$ار البيضاء
دا� اك�ن مشلك عند إالنتاجJني، Xٔنه ميل تيكون السوق ¨ارق راه ما 

يعين تيكون إالنتاج ضعيف، وتيكون اíمثن Xٔنه تيجي، وحىت .. تيكوش
يش ا�يل قلتو، الس<يد الوز�ر، املصدر د²لو، وداoل حىت يف ٕاطار هاذ ال

د²ل االتفاقJات د²ل التبادل احلر، Xٔنه ما تنعرفوش امل£شjٔ د²ل هاذيك 
املنتوYات ا�يل كتجي عن طريق اíهتريب من بعض اNول ا�يل هام 

  . كFس<يؤوا لالقnصاد د²لنا، وهذا خطر çبري
رسوم 7نيا، اك�ن الناس ا�يل كFس<توردوا وçيÎلصوا وا�د العدد د²ل ال

امجلرçية �ش çيدoلوا هاذيك السلعة �ش ما �كوش العجز يف هاذ 
  . (contreplaqué)املنتوYات د²ل 

د²ل املعامل لكهم تي�شاكو، وراه عندمك  4وال  3كتعرفوا بjٔن اك�ن 
بعض املعطيات Oلهيم، واك�ن ا�يل كFس<توردوا هاذ املنتوYات حىت هام 

اذ املنتوYات ا�يل كترضب يف العمق çي�شاكو، واXٔسواق راه يه ¨ارقة هب
®قnصاد د²لنا، وكتPٔjر حىت Oىل الرشاكت، حىت Oىل املقاوالت، Xٔنه 
املقاول ملا çمييش ¡رشي çمييش �لفاكتورة، Xٔن خصو يضبط املسائل د²لو، 

ما çميشFش ¡رشي من عند هاذوك الناس ا�يل çيد�روا املسائل د²ل 
  . اíهتريب

  .وشكرا الس<يد الرئFس

        ::::الس<يد رئFس اجللسةالس<يد رئFس اجللسةالس<يد رئFس اجللسةالس<يد رئFس اجللسة
  . شكرا لمك

  . الس<يد الوز�ر؟ شكرا لمك Oىل مسامهتمك يف هذه اجللسة
ون£nقل ٕاىل السؤال املوYه ٕاىل الس<يد وز�ر التعلمي العايل والبحث 
العلمي و�كو�ن اXٔطر حول Oدم اس�Jعاب اXٔحJاء اجلامعية �لعدد املزتايد 

  . من الطلبة
فريق اXٔصا� واملعارصة، مع العمل  اللكمة �Xٔد السادة املس�شار�ن من

  .ٔ�ن الس<يدة الوز�رة يه اليت س�nكفل �ٕالYابة نيابة عن الس<يد الوز�ر

        ::::املس�شار الس<يد عبد الكرمي اهلمساملس�شار الس<يد عبد الكرمي اهلمساملس�شار الس<يد عبد الكرمي اهلمساملس�شار الس<يد عبد الكرمي اهلمس
  .شكرا الس<يد الرئFس

  الس<يدة والس<يد الوز�ر احملرتم،
  ٔ�خوايت، ٕاخواين املس�شار�ن احملرتمني،

�ل£س<بة �لطلبة الوافد�ن  ¡شلك اNخول اجلامعي لك س<نة حمنة مn±ددة
Oىل اجلامعة املغربية Oىل مس<توى احلصول Oىل سكن �XٔحJاء اجلامعية، 
oاصة �ل£س<بة �لطلبة املنöدر�ن من املناطق النائية واملنمتني Xٔرس معوزة، 
يف ظل Oدم اس�Jعاب اXٔحJاء اجلامعية �لعدد املزتايد من الطلبة، وكذا يف 

  . ممكل ¡س<تجيب �لقدرة الكرائية �لطلبةظل غياب توفري سكن اقnصادي 
للك ذ¤، سائلمك، الس<يدة الوز�رة، عن التدابري اليت اختذمتوها لتلبية 

  . الطلب املزتايد �لطلبة Oىل اXٔحJاء اجلامعية
  .وشكرا

        ::::الس<يد رئFس اجللسةالس<يد رئFس اجللسةالس<يد رئFس اجللسةالس<يد رئFس اجللسة
  . شكرا لمك الس<يد املس�شار
  .الس<يد الوز�رة، ¤ اللكمة

املنتدبة Nاملنتدبة Nاملنتدبة Nاملنتدبة Nىىىى وز�ر التعلمي العايل والبحث  وز�ر التعلمي العايل والبحث  وز�ر التعلمي العايل والبحث  وز�ر التعلمي العايل والبحث بنÎبنÎبنÎبنÎ$$$$ون، الوز�رة ون، الوز�رة ون، الوز�رة ون، الوز�رة     مسىيمسىيمسىيمسىيالس<يدة الس<يدة الس<يدة الس<يدة 
        ::::العلمي و�كو�ن اXٔطرالعلمي و�كو�ن اXٔطرالعلمي و�كو�ن اXٔطرالعلمي و�كو�ن اXٔطر
  .شكرا الس<يد الرئFس

  .شكرا �لس<يد املس�شار ولفريقه احملرتم
بداية ٔ�ه0 الطلبة املغاربة احلاصلني Oىل الباكلور² وا�يل �لفعل مه يف 
Oدد مزتايد، وا�يل çيجعل الطلب Oىل املؤسسات اجلامعية وOىل اXٔحJاء 

  . معية يف �زايد مس<متراجلا
وزارة التعلمي العايل والبحث العلمي و�كو�ن اXٔطر يف هاذ إالطار 
هيjٔت ما �كفي، ٕان شاء هللا، من اXٔرسة �XٔحJاء اجلامعية، الس<¹ طبعا 

Oدد اXٔرسة Oىل معوم  Xٔ�2011 - 2012رقام ميكن لنا شوفو ٔ�نه س<نة 
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ٔ�لف  49عند�  2014رس�ر، اليوم يف  77ٔ�لف و 36املغرب اكن هو 
ٕاىل  36، مبعىن من 2016ٔ�لف يف  65رس�ر يف ٔ�فق التوصل ٕاىل  133و

  . ، ويه س<بة Yد úمة%82ٔ�لف، مبعىن ز²دة ب£س<بة  65
وطبعا من oالل اXٔعامل ا�يل çيقوم هبا املكnب الوطين لٔ�عامل 
اجلامعية ®ج�عية والثقافJة، اك�ن �ٕالضافة لهاذ إالضافات د²ل Oدد 

Xٔرسة، اك�ن كذ¤ الصيانة د²ل اXٔحJاء اجلامعية املوجودة، من الكهر�ء، ا
  .من اXٔفرشة، و¨ري ذ¤

و�ل£س<بة �لسكن ®قnصادي ا¶ي تفضلمت كذ¤ بطرح السؤال 
حو	، الوزارة اXٓن يه بصدد إالOداد التفاقJة رشاكة مع مجموOة من 

لسكن Yامعي ا�يل oاص íهتيئة وا�د ا -املنعشني يف ٕاطار رشااكت Oام 
ميكن لو ي�Zاسب مع الطبقة املتوسطة، Xٔن اXٔحJاء اجلامعية يه مو¯ة 

ذات اoNل احملدود، الطبقات املعوزة، وا�يل  -كام قلتو-ٔ�ساسا �لطبقات 
كذ¤ ñسكن يف مZاطق �ئية، ويبقى كذ¤ التفكري يف الطبقة املتوسطة 

  . والطبقة اXٔكرث توسطا
ة يتوسطا راه اك�ن مجموOة د²ل اXٔحJاء اجلامع  �ل£س<بة �لطبقة اXٔكرث

ريها يف مجموOة  ا�يل كتوفر ٔ�رسة يف ٕاطار القطاع اخلاص، بيوت املعرفة ̈و
  . رس�ر 6500من املدن، ا�يل بلغت الطاقة د²لها 

و�ل£س<بة لهاذ السكن ®قnصادي لفائدة الطبقة املتوسطة و�ل£س<بة 
oاص،  -ة يف ٕاطار، كام قلت، Oام�لطلبة، اXٓن راه موYد�ن اتفاقJة رشاك

رس�ر بjٔمثنة  4700وا�يل مûال املرشوع د²ل فاس غيبدا الس<نة املق}] بـ 
  .مZخفضة

  .شكرا

        ::::الس<يد رئFس اجللسةالس<يد رئFس اجللسةالس<يد رئFس اجللسةالس<يد رئFس اجللسة
  . شكرا ¤ الس<يدة الوز�رة

  .اXٔس<تاذ çرمي، تفضل

        ::::املس�شار الس<يد عبد الكرمي اهلمساملس�شار الس<يد عبد الكرمي اهلمساملس�شار الس<يد عبد الكرمي اهلمساملس�شار الس<يد عبد الكرمي اهلمس
  الس<يد الرئFس،

د²ل هاذ التالمJذ ا�يل جنحوا  يف احلقJقة، الس<يدة الوز�رة، الفر�ة
خصها �كمتل بتوفري السكن وسكن الئق، Xٔن املعا�ة ا�يل çيعFشوها املغاربة 
يف اNخول املدريس كثرية، وما ميك£ش لنا شخصوها يف هاذ اNقJقة ٔ�و 

  . جوج
كذ¤، الس<يدة الوز�رة، ®عتناء �لطالب املغريب، واش اك�ن يش 

زارة، خمطط اس<تع±ايل �ش حنلو هاذ خمطط د²ل احلكومة ٔ�و الو 
  املشالك؟

Xٔن بعض املناطق ا�يل ما زال ما عندهاش ٔ�حJاء Yامعية، يعين 
اس<نني، اNراسة والبناء  3التفكري حىت يف Y Éامعي من هنا وا�د 

س<نني، ٕاذن اOالش ما تقومش الوزارة حتدد هاذ  4ٔ�و  3والتدشني وا�د 

تع±ل، Oىل اXٔقل �كري هلم ٔ�و ال املناطق هاذو وتد�ر وا�د ا+طط مس< 
ñسهل هلم اXٔمور �ش ميكن الطالب، Xٔن خص ®ه�م �لطالب وكذ¤ 

  . �جلامعة ا�يل يه كنقولو رافعة د²ل التمنية
ٕاذن، Oدم ®ه�م �جلامعة يعين ما اكي£ش اه�م �لبحث العلمي، 

الوزارة يف اNمع وهذا ملس<ناه يف املعهد د²ل �و�ت ا�يل اك�ن غياب د²ل 
د²ل هاذ املعهد ا�يل غيلعب وا�د اNور يف التمنية ®قnصادية وغيخفف 
من البطا�، ورمبا بعض اXٔجشار وبعض اXٔعشاب ا�يل قربت تنقرض، 

  . خص تتدoل الوزارة �ش ñساOد هاذ الناس
ٕاذن، �ٓن اXٔوان �ش تد�ر احلكومة، Xٔن ما نظ£ش يش وا�د رايض 

 تيعFشها الطالب يف غياب رشوط العFش متا، ال من Oىل الوضعية ا�يل
مرافق ر²ضية، ال الصحية، ال مجموOة من اXٔمور، واك�ن وا�د التفاوت 
طبقي، ٕاىل امشZFا ¨ري �لحي اجلامعي اNويل راه هاذيك يه الرشوط د²ل 
الطالب فني يقرا، ما املانع ٔ�نه احلكومة تفكر هباذ الطريقة وتوفر هاذ اليش 

املغريب يف �يق اجلامعات ٔ�و ال ñش<يد Yامعات Yديدة بنفس  �لطالب
  املعايري؟

ٕاذن، هنا تتعطي فرصة �لطالب �ش يقرا يف ظروف جJدة و�ش 
  .يتكون ويتله¢ى مع البحث د²لو ويعطي ٔ�كرث

مث كذ¤، الس<يدة الوز�رة، ®ه�م �لطلبة املغاربة هناك طلبة مغاربة 
ال يف الباك، ال يف نتاجئ ٔ�خرى، تفكروا ا�يل رشفوا الب$ oارج الوطن، 

pحكومة Oىل اXٔقل التحفزي مهنم، ٔ�هنم ñساOدومه مبنح، ومه من فFات 
معوزة ا�يل Yابوا O�ٔىل نتاجئ هاذ الس<نة، د�روا البحث د²لمك عن طريق 

 les(السفارات، راه Yابوا نتاجئ مرشفة، ñرشف الوطن، وçيعيطوا هلم متا بـ 
petits arabes(ىل النقط ورشفوا ، حبثO�ٔ ابواY لهيم يف فرسا رامهO وا

  .البالد
ٕاذن، الس<يدة الوز�رة، ٔ�� كنت كنمتىن �كون الوز�ر هنا² �ارض، 

س<نني، قال ¤ ٕاىل Oاودتو طرحnو Oلينا  3اOالش؟ Xٔن اكنوا وعود هذي 
هاذ املشلك ٔ�� يدي تقطع، دارها بيدو هااك، كنا ابغينا، الس<يد الوز�ر، 

  .    �ش يقدم لنا احلصي] فني وصل جيي عند�
س<نني كنعFشوه، Yا الوز�ر  5راه ¨ري املشلك د²ل �زة، هذي دا� 

اجلديد ا�يل ان� معمك يف احلكومة، مازال ما قدمش ٕاYابة لٕالقلمي، مازال 
نفس الوضعية، الطلبة حمنني، ما اكي£ش Y Éامعي، املزيانية من عهد 

، واشكون ا�يل ¨ادي حيرك هاذ اليش، هللا مJلون درمه 50الوز�ر السابق 
  .O�ٔمل

        ::::الس<يد رئFس اجللسةالس<يد رئFس اجللسةالس<يد رئFس اجللسةالس<يد رئFس اجللسة
  . شكرا لمك

  .الس<يدة الوز�رة، تفضيل
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الس<يدة الوز�رة املنتدبة Nالس<يدة الوز�رة املنتدبة Nالس<يدة الوز�رة املنتدبة Nالس<يدة الوز�رة املنتدبة Nىىىى وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي و�كو�ن  وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي و�كو�ن  وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي و�كو�ن  وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي و�كو�ن 
        ::::اXٔطراXٔطراXٔطراXٔطر

طبعا التعقJبات مnعددة، فقط ٔ�� بع±ا�، امحلد 4 احلصي] اكينة، وٕان 
Nاودي ما عندو الش يقطع يديه، واحZا امحلد 4 وزراء شاء هللا اليس ا

لكنا ك£ش<تغلو وكذ¤ الربملانيني من Y�ٔل ٔ�ننا لكنا كنطمحو ٕاىل املزيد وٕاىل 
  . توفري مجيع الفرص �لطلبة د²لنا

�ل£س<بة ملا هو مربمج، ذçرت مدينة �زة، مربمج توسعة احلي، اك�ن 
  . رس�ر 1400بــ  Y É2015-2016امعي وا�يل مربمج التوسعة د²لو يف 

ذçرت مجموOة من املدن، عند� مجموOة د²ل اXٔرقام، عند� مûال احلي 
، ٕاىل 1400، د²ل �ٓسفي 2400رس�ر، د²ل تطوان  800اجلامعي سطات 

  . ¨ري ذ¤ من اXٔرقام ا�يل ما ¨اد¡ش ي�سع رمبا الوقت �ش نذçروها
و�لكمت كذ¤ Oىل  بصفة Oامة، اك�ن تفكري دامئا يف هاذ الطلبة،

املعهد د²ل النبا�ت د²ل �و�ت، ا�يل هو اXٓن كتعرفوا ٔ�ن احلكومة دارت 
مرشوع قانون �ش يتحول ٕاىل واك� وطنية، وا�يل اليوم هو معروض Oىل 

  . ٔ�نظار الربملان
  .شكرا

        ::::الس<يد رئFس اجللسةالس<يد رئFس اجللسةالس<يد رئFس اجللسةالس<يد رئFس اجللسة
  . شكرا ¤ الس<يدة الوز�رة، شكرا Oىل مسامهتك يف هذه اجللسة

ل ٕاىل �ٓخر سؤال مربمج يف هذه اجللسة، ويتعلق اXٔمر �حnضان ون£nق
بالد� ل£ٔس العامل لٔ�ندية، السؤال موYه ٕاىل الس<يد وز�ر الش<باب 

  . والر²ضة
اللكمة �Xٔد السادة املس�شار�ن من الفريق ®س<تقاليل لتقدمي 

  .السؤال، فليتفضل الس<يد املس�شار

        ::::املس�شار الس<يد محمد �رOاه الس<باعياملس�شار الس<يد محمد �رOاه الس<باعياملس�شار الس<يد محمد �رOاه الس<باعياملس�شار الس<يد محمد �رOاه الس<باعي
  .را الس<يد الرئFسشك

  . سؤايل موYه �لس<يد وز�ر الش<باب والر²ضة
. احnض£ت بالد� ٔ�واخر الس<نة املنرصمة ٔ�س العامل لٔ�ندية البط]

سؤايل dس<يط Yدا، الس<يد الوز�ر، ما يه حصي] تقJميمك لت� التظاهرة 
الر²ضية العاملية؟ وما يه التدابري اليت تنوي الوزارة اختاذها الس<تق}ال 

  التظاهرة oالل الس<نة اجلارية؟  نفس
  .شكرا

        ::::الس<يد رئFس اجللسةالس<يد رئFس اجللسةالس<يد رئFس اجللسةالس<يد رئFس اجللسة
  . شكرا لمك

  .واللكمة �لس<يد الوز�ر لٕالYابة Oىل السؤال

        ::::الس<يد محمد والز�ن، وز�ر الش<باب والر²ضةالس<يد محمد والز�ن، وز�ر الش<باب والر²ضةالس<يد محمد والز�ن، وز�ر الش<باب والر²ضةالس<يد محمد والز�ن، وز�ر الش<باب والر²ضة
  .شكرا الس<يد الرئFس

  الس<يدات والسادة املس�شارون احملرتمون، 
ٔ�س العامل  يف البداية ٔ�شكر الس<يد املس�شار Oىل اه�مه بتظاهرة

لٔ�ندية، وا¶ي س<يكون لنا ولب$� ٕان شاء هللا رشف احnضاهنا �لمرة 
  . الثانية Oىل التوايل

�ل£س<بة �لتقJمي، ¨ادي �كون ندوة، الس<يد املس�شار احملرتم، ا�يل 
¨ادي نعقدو ٕان شاء هللا يف ٔ�فق الطبعة الثانية د²ل ٔ�س العامل لٔ�ندية 

  . التفاصيل البط] ا�يل ¨ادي نعطيو فهيا
ولكن نقدر نjٔكد ¤ بjٔهنا، ومايش شهادة د²لنا، هذي dشهادة د²ل 
الناس ا�يل رخصوا لنا نظمو، والشهادة د²ل الناس ا�يل اعطاو� دفرت 

هنا  ٔjدورة من �ٔحسن ٕان مل �كن  - امسع –حتمالت د²ل التنظمي، قالوا ب
لبط]، وهذا �ٔحسن اNورات، امحلد 4، يف �رخي �ٔس العامل لٔ�ندية ا

  . Yاء Oىل لسان �ٔكرب هرم ا�يل هو الس<يد بالتري
طبعا الن±اح د²لها مايش ¨ري التنظمي، وراه هذا هو اXٔسايس، 
مايش ¨ري التنظمي، احZا نظمنا çوزارة، هيjٔ� اXٔرضية، ولكن اكن 
احلضور الرائع د²ل امجلهور �ٔيضا، ما ت£ساش اليوم عند� رمق قJايس يف 

ريي يف التارخي د²ل �ٔس العامل لٔ�ندية البط] ا�يل وصلنا احلضور امجلاه
  . %75لوا�د املعدل د²ل 

اXٔداء الرائع د²ل الفريق د²ل الرYاء البيضاوي، وا�يل كنمتناو ٕان 
شاء هللا �ٔن الفريق التطواين ٕان شاء هللا �زيد �كرر لنا هاذ إالجناز ٕان 

يش ¨ري بو�دي�Zا، راه هاذ شاء هللا يف املر�]، �ش �كون �حج راه ما
نه ¨ادي ينجح  اليش úم، راه ٕاذا كنا ¨ري بو�دي�Zا راه ما تنظ£ش �ٔ
�لشلك فاش كتضافر اجلهود �ش ميكن �كون الن±اح، طبعا Xٔنه وYه 

  . مرشوك كام كنقولو
�ل£س<بة لالس<تعداد �$ورة املق}] ٕان شاء هللا، كنظن بjٔن اXٔمور 

لجنة التنظميية احمللية، اكينة اجلامعة، Oىل قدم وساق، هناك هيلكة ا� 
 "FIFA6"الناس د²ل الإالخوان يف اجلامعة يف اتصال يعين مس<متر مع 

، Xٔن ¨ادي ا�يل çيوقفوا Oىل التطورات وOىل التجهزيات فني وصلت
 4د²ل املالعب كربى ا�يل ¨ادي تنظم فهيا يف  �4كون عند� وا�د 

  .ن هللامدن، الر�ط، طن±ة، مراpش و�ٔاكد�ر ٕ�ذ
�ٔيضا اكينة جلنة د²ل القJادة الوطنية ا�يل ك�شلك من خمتلف ممثيل 
القطاOات وهيئات ا�لجنة د²ل ®س�شارة والتوجJه، االتفاقJة الثالثية 
�ل�س<يري وهذا يشء ٔ�سايس اليوم �ل�س<يري إالداري واملايل لتظاهرة، دا� 

وزارة املالية يه  Xٔول خطرة دا� عند� اجلامعة، عند� الوزارة وعند�
ما بقاñش ¨ري اجلامعة  ا�يل كتد�ر هاذ املزيانية ا�يل كنرصفو يف التنظمي،

  .بو�د�هتا
مث اك�ن �ٔيضا ٕاOادة صيانة وهتيئة امللعب د²ل موالي عبد هللا ا�يل 
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راه احZا oدامني فJه اليوم ٕان شاء هللا، وا�يل ¨ادي �كون من ٔ�مجل 
بالد�، وا�يل �ٔيضا ¨ادي يعزز مدينة  املالعب ا�يل ¨ادي �كون كتعرفها

الر�ط بتجهزي العشب الطبيعي وجتهزي إال�رة يف ملعب مركز موالي 
رش<يد �لر²ضات، ملعب مركز çرة القدم مبعمورة، ملعب موالي احلسن 
يف É اíهنضة، وملعب ملحق مبرçب اXٔمري موالي عبد هللا، يعين �ٔن 

ي �كون عند� يعين يف املعايري د²ل املالعب ٕان شاء هللا ا�يل ¨اد 4
اNولية ويف املعايري الكربى، ومل ال اس<تعدادا لتظاهرات ا�يل رمبا ¨ادي 

مه   . �كون �ٔكرب و¨ادي �كون يعين �ٔ
  .وشكرا

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

  .الفريق ®س<تقاليل، تفضلوا

        ::::املس�شار الس<يد محمد �رOاه الس<باعياملس�شار الس<يد محمد �رOاه الس<باعياملس�شار الس<يد محمد �رOاه الس<باعياملس�شار الس<يد محمد �رOاه الس<باعي
Yىل هاذ إالO قة ٔ�ثلجت الصدر شكرا الس<يد الوز�رJابة ا�يل يف احلق

  . د²يل وصدر مجيع السوس<يني
ما حنتاجش نقول ¤، الس<يد الوز�ر، ونذçرمك Oىل �ٔن مدينة 
®نبعاث مدينة �ٔاكد�ر يه و¯ة س<ياحJة وقطب س<ياç Éبري يف 
اململكة املغربية، ٕاذن يه حمتاYة الش؟ �ل�سويق والرتوجي، وما نلقاوش 

اس<بة هذي، Xٔن الاكمريات د²ل العامل لكها �ٔحسن يعين من هاذ املن
ك�سلط Oىل املالعب ا�يل كتكون فهيا بطبيعة احلال هاذ املبار²ت، 

  .فٕاذن حنن يف احnياج لهذا
، "FIFA"كذ¤، الس<يد الوز�ر، نذçرمك بدفرت التحمالت نتاع ال

د²ل املالعب د²ل التداريب، كذ¤  5فjٔاكد�ر وامحلد 4 عندها 
اخرة Yاهزة، كذ¤ عندها قرب املطار من امللعب، عندها فZادق ف

كذ¤ Nهيا مس�شفJات ومس<توصفات، كذ¤ عندها �ٔكرب يشء هو 
مجهورها ا�يل شفnيوه العام ا�يل فات، امجلهور السويس العظمي ا�يل 
اس<تق}ل هاذ املبار²ت حبفاوة، واكن مرشف فعال يف هاذ اNورة 

  .املاضية
  الس<يد الوز�ر احملرتم،

متىن �ٔ Jب يعين �روح ر²ضية كام هو معهود فJك ��ٔن تتق}ل هاذ التعق  

ومعروف Oليك من سام�ة ولطف، وتلبوا رغبة امجلهور السويس 
�حnضانه لبعض م}ار²ت اNورة اجلديدة ل£ٔس العامل لٔ�ندية، ونعلن 
من هنا اس<تعداد� التام مكنتخبني �لمسامهة يف ٕاجناح هذه التظاهرة، كام 

السلطات احمللية وإالقلميية لن تدخر ¯دا يف ٕاجناح هذا �ٔنين مnيقن �ٔن 
  . العرس الر²يض الك}ري

  .وشكرا الس<يد الوز�ر

        ::::الس<يد رئFس اجللسةالس<يد رئFس اجللسةالس<يد رئFس اجللسةالس<يد رئFس اجللسة
  . شكرا ¤ الس<يد املس�شار

  .الس<يد الوز�ر، يف بضع ثوان

        ::::الس<يد وز�ر الش<باب والر²ضةالس<يد وز�ر الش<باب والر²ضةالس<يد وز�ر الش<باب والر²ضةالس<يد وز�ر الش<باب والر²ضة
لكن ما ميكن يل ٕاال �مثن هاذ الغرية د²¤ الس<يد املس�شار احملرتم، و 

شوف دا� عند� جوج د²ل التظاهرات، عند� �ٔس العامل وعند� ٔ�س 
ٕافريقJا، �ٔس العامل القرار ما اكش، اكن إالخوان من اجلامعة مع الفJفا 
هام ا�يل اتفقوا Oىل ¨ادي �كون �oذ مراpش، وابغينا �ش نقولها ¤ 

كوش م}ارشة مبا ٔ�ن ¨ادي منش<يو ل£ٔس ٕافريقJا، ال يعقل �ٔن ما غت
  ... ملعب يف العامصة ¨ادي حيتضن ذاك

ننا نصلحو امللعب د²ل موالي عبد  ٕاذن، اكن عند� هاذ التöدي �ٔ
هللا، ولكن شوف راه م}ارشة بعد �ٔس العامل لٔ�ندية البط] راه يف 
ٔ�س<بوOني غندoلو ل£ٔس ٕافريقJا، و¨ادي �كون ٕان شاء هللا �ٔاكد�ر 

نحييه، وا�يل كام كنقول اكن �ارضة جبمهورها السويس الرائع ا�يل ك 

�ٔيضا طرف ٕالجناح ٔ�س العامل �Xٔندية البط]، ابغينا �كون �ٔيضا طرف 

  . يف ٕاجناح �ٔس ٕافريقJا ٕان شاء هللا

  .وشكرا

        ::::الس<يد رئFس اجللسةالس<يد رئFس اجللسةالس<يد رئFس اجللسةالس<يد رئFس اجللسة
  . شكرا �لجميع، ورفعت اجللسة

وموOد� ٕان شاء هللا العارشة ليال يف Yلسة مشرتكة مع جملس النواب، 
نصف ليال يف Yلسة مشرتكة مع جملس النواب لالس<�ع ٕاىل العارشة وال 

  . رئFس احلكومة
  .رفعت اجللسةرفعت اجللسةرفعت اجللسةرفعت اجللسة


