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 اةةبعد امل لثماننياة و اخلامسحمضر اجللسة 
 

 (.9102رب نون 4ه )1414 بيع األولر  6 اإلثنني :التاريخ

 .لنوابرئيس جملس الوالزين النائب اخلامس حممد السيد : لرائسةا

 ةلثالثاابتداء من الساعة  دقيقة،عشرين و  اتساعثالث  :التوقيت
 .ةرابعالوالدقيقة  زواال

الشفوية املتعلقة ابلقطاعات مناقشة األسئلة  جدول األعمال:
 احلكومية التالية:

 ؛الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغاابت 
 التجهيز والنقل واللوجستيك واملاء؛ 
  تصادواالقالسياحة والصناعة التقليدية والنقل اجلوي 

 االجتماعي؛
 العدل؛ 
 ؛الطاقة واملعادن والبيئة 
 ق اإلنسان والعالقات مع املكلف حبقو  وزير الدولة

 .الربملان
 :السيد حممد والزين، رةيس اجللسة

والصالة والسالم على أشرف  ،بسم هللا الرمحن الرحيم
 املرسلني،

 افتتحت اجللسة،

 السيد الوزير احملرتم،

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

وعمال مبقتضيات النظام الداخلي  من الدستور 122طبقا للفصل 
عمل ختصص هذه اجللسة لألسئلة الشفهية ملراقبة ال ،جمللسنا املوقر

سؤاال شفهيا موزعة  20ويتضمن جدول األعمال اليوم  ،احلكومي
على القطاعات التالية: الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية 

لسياحة واملاء، ا واللوجستيكواملياه والغاابت، التجهيز والنقل 
، العدل، اإلجتماعي واالقتصادوالصناعة التقليدية والنقل اجلوي 

ق ريا وليس آخرا القطاع املكلف حبقو الطاقة واملعادن والبيئة وأخ
اإلنسان والعالقات مع الربملان، يف البداية نستمع إىل املراسالت 
الواردة على الرائسة، فلتتفضل السيدة أمينة اجمللس لتالوهتا 

 .مشكورة

 :السيدة عزوها العراك أمينة اجمللس

 بسم هللا الرمحن الرحيم، الصالة والسالم على أشرف املرسلني،

 شكرا لكم السيد الرةيس، 

عدد األسئلة الشفوية والكتابية واألجوبة الكتابية اليت توصل هبا 
، 0219نونرب  24أكتوبر إىل  01جملس النواب من اتريخ 

سؤاال   266سؤاال شفواي،  121توصلت رائسة جملس النواب ب
 .كتابيا، شكرا لكم السيد الرئيس

 :السيد رةيس اجللسة

 ،شكرا السيدة األمينة

من  املقدمة ، أود اإلشارة يف ما خيص الطلباتالسيدات والسادة
من النظام  150لدن السيدات والسادة النواب بناء على املادة 

الداخلي جمللسنا املوقر، فقد برجمة الطلبات التالية: العلم الوطين 
 .الشرتاكياعن الفريق احلركي وعودة ظاهرة التكفري عن الفريق 

حضرات السيدة والسادة، نشرع اآلن يف بسط األسئلة الشفهية 
املدرجة جبدول أعمالنا ونستهلها بقطاع الفالحة والصيد البحري 

نرحب ابلسيد  12والتنمية القروية واملياه والغاابت، عدد األسئلة 
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الوزير بيننا، ويف ما يلي سؤاالن هلما وحدة املوضوع ويتعلق األمر 
ضر، لذا سيتم طرحهما دفعة واحدة ليناال مبخطط املغرب األخ

جوااب موحدا من لدن السيد الوزير، السؤال األول للسيدات 
، االشرتاكيةو والسادة النواب احملرتمني عن اجملموعة النيابية للتقدم 

 .تفضلي السيدة الرئيسة

الناةبة السيدة عاةشة لبلق رةيسة اجملموعة النيابية للتقدم 
 :نظام(واالشرتاكية )نقطة 

نقطة نظام، السيد الرئيس ابلفعل حىت تكلمتو قلتو أبنه كاين 
سؤالني كيتعلقو فيهم وحدة املوضوع، وغادي يتقدمو السؤاالن 

واالشرتاكية   مه يف اجملموعة النيابية للتقدابش جياوب هذا، احنا را
كنقولو أبنه ما كنعتربومهش كاين كل واحد وهذا، وابلتايل  

ل يتعرض ويكون اجلواب الرد دايل الوزير كنفضلوا أبن كل سؤا
ويكون التعقيب دايل اجملموعة، وشكرا على تفهمكم السيد 

 .الرئيس

 :السيد رةيس اجللسة

شكرا السيدة الرئيسة، إيال امسحيت يعين األمور واضحة، فاش  
كيكون وحدة املوضوع كيكون نفس السؤال يعين، غري ابش يكون 

االجتاه،  كان العرف أننا منشيو فهاذ  واحد التدبري أمثل للوقت يعين
تفضل  ،إذن قلنا السؤال عن اجملموعة النيابية للتقدم واالشرتاكية

 .السيد النائب احملرتم وضع السؤال مشكورا

 :الناةب السيد سعيد إد بعلي

سؤايل إليكم السيد الوزير، يتعلق مبدى مسامهة خمطط املغرب 
 .الصغري واملتوسط؟ وشكرااألخضر يف الرفع من دخل الفالح 

 

 

 :اجللسةالسيد رةيس 

شكرا السيد النائب احملرتم، السؤال الثاين للسيدات والسادة 
النواب احملرتمني من فريق العدالة والتنمية، السيد النائب احملرتم 

 .تفضل

 :الناةب السيد بوعبيد لبيدة

 شكرا السيد الرةيس،

الصغار من خمطط عن خمطط أو عن عدم استفادة الفالحني 
 .املغرب األخضر نسائلكم السيد الوزير؟ شكرا

 :اجللسةالسيد رةيس 

شكرا السيد النائب احملرتم، جواب للسيد الوزير عن السؤالني 
 .تفضل الوزير

السيد عزيز أخنوش، وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية 
 :القروية واملياه والغاابت

 السيد الرةيس احملرتم، 

 وزير الدولة،السيد 

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

الفالحون الصغار واملتوسطون مها يف قلب مجيع الربامج 
والتدخالت دايل خمطط املغرب األخضر، و كيظهر هاذ الشي 
جليا يف خالل االستثمارات الكبرية اللي مت ختصيصها هلاذ الفئة، 

مليار دايل الدرهم، مشاريع الدعامة مشلت  42اللي جتاوزات 
روع اللي مش 985ألف مستفيد من خالل  122أكثر من 

دايل املليار دايل الدرهم،   14.5عّبأت ميزانية تتقّدر حبوايل 
مشروع كيظم أكثر  62كذلك مشاريع دايل التجميع الفالحي 

ألف فالح جمّمع، برامج التهيئة اهليدروفالحية سامهت  50من 
ألف فالح صغري  192يف التحسني دايل الدخل دايل أكثر من 
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آالف درهم  12آالف و 5ت بني حبيث أنه القيمة املضافة طلع
لنسيج الصغرية يف ا االستغاللياتيف السنة، وابلنظر هليمنة 

تعاونية فالحية وجمموعة ذات  8522الفالحي مت خلق أكثر من 
النفع اإلقتصادي، فهاذ اإلطار عرف الّدخل دايل اإلستثمارات 
يعين عفوا اإلستغالليات الصغرية تطور ملحوظ حيث وصل زائد 

 .ارنة مبرحلة ما قبل خمطط املغرب األخضرمق 62%

 :اجللسةالسيد رةيس 

شكرا السيد الوزير، يتقدم أحد السيدات من اجملموعة النيابية 
 .للتقدم واالشرتاكية للتعقيب تفضل السيد النائب

 :الناةب السيد سعيد إد بعلي

كنشكركم السيد الوزير على هاذ اجملهودات اللي كتقومو هبا، 
نقولكم السيد الوزير ابللي هاذ الشي تيهم بزاف غري ولكن نقدر 

الفاّلحا الكبار هللا يزيدهم مزاين، ولكن ابلنسبة اإلقليم دايل 
حا الصويرة اللي كتشّرف ابلتمثيلية دايهلا األغلبية دايهلم كلهم فالّ 

دايل  2غري صغار ما كيستافدو من حىت شي حاجة رغم كاينني 
د رة ولو تقول هكتار واحد كيستافالسدود ابإلقليم دايل الصوي

منو الفالح دايل السقي، غياب البدور يف الوقت دايهلا غياب 
العلف غياب التعاونيات التعاونية الفالحية دايل إقليم الصويرة  
كتعاين بشكل كبري وكنلقاو اللي بغيت هنضر لك عليهم السيد 

هم مازالني و الوزير ذوك الفاّلحا الصغار عندان يف إقليم الصورة تنلقا
 4،  2تيشّدو الصف على ود الطحني دايل الدعم، تيقسمو ب 

دايل الناس كيفاش؟ هذا هو املشكل، السيد الوزير الفالح الصغري 
 05وال  02مّلي تيمشي للسوق تيّدي مع هبيمة تيخلص عليها 

الدجاجة  درهم معزة واحدة كيخلص على مازال تيخلص على
لنسبة كان، الفالحة السيد الوزير ابمازال تيخلص على ليرت زيت أر 

للصورة كتعتمد على اخلروب وعلى زيت أركان وعلى الزيتون، ما  
كاينش محاية دايل هاذ األشجار هاذي مثال ابلنسبة للرعي اجلائر 

ما كاينش ما قدرانش حتميو نعم سيدي هاذ الفالح الصغري، 
الفالح  ذوكنطلبو منكم إعادة النظر فهاذ الربانمج ابش يستافد ها

 .الصغري، وشكرا

 :اجللسةالسيد رةيس 

لسادة ا شكرا السيد النائب احملرتم، تعقيب ألحد السيدات أو
 .النواب عن فريق العدالة والتنمية تفضل السيد النائب

 :الناةب السيد يونس بن سليمان

 شكرا السيد الرةيس،

كنا نود أال تكون هنالك وحدة املوضوع ألنه السؤال اللي قلنا 
احنا كنذكرو على عدم استفادة الفالحني الصغار اللي كيستغلو 
أراضي مملوكة ملك خاص للدولة، مها اللي عندهم إشكال يف 
احلصول على الواثئق اإلدارية من أجل اإلستفادة من املخطط 
األخضر، ما ميكنش اليوم شي واحد يف املغرب ينكر أنه الفاّلحا 

اء كانوا كبارا أو صغار، استافدو من خمطط املغرب األخضر سو 
لوبة من أجل املط اإلشكال احلقيقي اليوم اللي كاين هي يف الواثئق

إعداد امللف، ألنه الشركات تتهتم بزاف ابلفالح الكبري، ألنه 
تتدخل معاه مداخيل مهمة وأرابح مهمة، يف حني أنه امللفات 
 متاع الفالحة الصغار، ماهتتمش هبم الشركات اخلاصة ألنه أوال

تيطلب دراسة وتيطلب واحد اجملموعة من الواثئق، اإلشكال 
احلقيقي اليوم اللي عندان فواحد اجملموعة من املناطق دايل املغرب 
هو الفالحة الصغار اللي تيستغلو أمالك الدولة اخلاصة اللي 

 0215حفظتها الدولة ابتداء من السبعينات والثمانينات ويف 
ق املطلوبة شهادة امللكية، يف ، هاذ املناطق من الواثئ0216و

حني أن العقار هو يف امللك اخلاص للدولة، إذن السيد الوزير هللا 
جيازيك خبري، احنا الطلب دايلنا كنواب برملانيني هو إجياد حل 
هلاذ وضعية الفالحة الصغار اللي تيستغلو أمالك اخلاصة للدولة 

ألراضي ا وسبق تقدمنا مبقرتح قانون طلبنا التفويت دايل هاد
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لصغار الفالحني، أوال غتدخل الدولة مداخيل يف التشجري ويف 
التحفيظ ابإلضافة لتسوية الوضعيات القانونية لواحد اجملموعة 
دالسكان اللي أصليني أو قاطنني ولقاو راسهم خارج القانون 

 .ابستغالل أراضي للدولة، وشكرا

 :السيد رةيس اجللسة

 هناك تعقيبات إضافية يف شكرا السيد النائب احملرتم، هل
 .املوضوع؟ تفضل السيد النائب

 :الناةب السيد هشام املهاجري

غري، السيد الوزير سبق يل تكلمنا ليكم على مشكل دايل عني 
أابينو يف إقليم شيشاوة أو ساكنة مجاعة آبت هادي ومجاعة 

هكتار السيد  1522سيدي بوزيد اللي كتعاين األمرين أكثر من 
ت ليهم الغرس دايهلم، أشجار مثمرة اليوم، واعدتوان الوزير كيمو 

غادي نديرو شي دراسة حلدود اليوم ما كاين والو، السيد رئيس 
احلكومة طلبت منو إصدار مرسوم حلماية هاذ العني احد الساعة 
ما كاين والو، السيد الوزير راه يف البالد عندان وال كيتقال أبن 

كنة األصلية وذوي احلقوق، املغرب األخضر وىل نقمة على السا 
ألنه كيجي مستثمر، كنعطوه أراضي اجلموع، كنعطوه الدعم دايل 
املغرب األخضر والساكنة األصلية داب والت مخاس السيد الوزير  

درهم يف النهار، هللا جيازيك خبري  12كتهز الصناديق دايل ب 
 عتقو هاذ الناس، مادام كنديرو املشروع يف الدعامة الثانية ووىل

سنة  12هاذ الناس اللي عندهم أصال الغرس دايهلم أكثر من 
 .هاذي، وشكرا

 :السيد رةيس اجللسة

شكرا السيد النائب احملرتم، هل هناك تعقيبات؟ تفضل السيد، 
 .إذن مشينا، غنمشيو لألغلبية أو نرجعو تفضل السيد النائب

 

 :الناةب السيد حممد بنجلول

تعاونية  12يكم معاانة أكثر من السيد الوزير احملرتم، أنقل إل
فالحية إبقليم بن سليمان، اليت ختوض احتجاجات منذ سنة 
ونصف وجلها من الفالحني الصغار على عدم توصلها ابلدعم 
دايل الوزارة مبجموعة من اإلجراءات والتعقيدات يف هاذ الباب، 
يف حني يف نفس اإلقليم أنه بعض الفالحة الكبار احملظوظني 

من الدعم بواحد سالسة كبرية بل حىت إذا تورطو يف  يستفيدون
اختالسات املال العام نبحث هلم عن املربرات وإن كانت واهية، 
لذلك السيد الوزير ندعوكم إىل اختاذ اإلجراءات العاجلة من أجل 

 .إيقاف هذا االحتقان

  :اجللسةالسيد رةيس 

 .شكرا السيد النائب احملرتم، تفضل السيد النائب تفضل

 :الناةب السيد حممد احلافظ

 شكرا السيد الرةيس،

السيد الوزير نقدر نقول ليك أبن الفالح هو احللقة الضعيفة فهاد 
خمطط املغرب األخضر، هاذ الفالح الصغري راه تيعاين من الشعري 
داب، راه العلف راه تيعلف من دااب السيد الوزير، التشجري التشجري 

 5هاد الشجرة تتعطي إال على  تنعرفو أبن التشجري ما تويل
السنوات السيد الوزير؟ الزيتون،  5سنوات، أشنا هي البديل فهاذ 

غيلقاوش فني يعصرو هاذ الزيتون؟ ما لقاوش فني ا الزيتون راه م
يسوقوه؟ الزيتون غادي يطرا لو كيفما طرا للكليمونتني، السيد 

و هالوزير بغيت خنتم ليك ابش نقول لك أبن الفالح الصغري 
 .الذي مل يستفيد من هاد املخطط، وشكرا

 :السيد رةيس اجللسة

شكرا السيد النائب احملرتم، هل هناك تعقيبات إضافية أخرى؟ ال 
 .يبدو لكم الكلمة السيد الوزير تفضلوا
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السيد عزيز أخنوش، وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية 
 :       القروية واملياه والغاابت

 الرةيس،شكرا السيد 

املتدخل يعين التدخالت متعددة، فقط بغيت نقول أبنه األخ اللي 
تكلم من الصويرة أبنه كاين برانمج اللي هو السد اللي هو كيكمل 

اللي هو يعين راه كيتوجد  périmètre érigé وكاين واحد
اللي تعمل وعلى مئات اهلكتاراه  l'appel d'offre  أو فيه

 12كتارات يف إطار الربانمج دايل أبنه كالين آالف دايل اهل
دايل األركان اللي كاينة يعين يف  la plantation آالف دايل

سوس والناحية دايل الصويرة واايل هي ممولة من طرف الصندوق 
 les appels األخضر اللي هي اآلن يف طريق اإلنزال و

d'offre تعملو و بداو les travaux وl'encement 
كاينني، إذا العمل يف يعين يف الناحية دايل  les travaux دايل

، les coopératives الصويرة كاين وكاين االشتغال وكاين
اللي مها  les coopératives وأان كنعرف واحد العدد دايل

جد نشيطني واللي كاينني موجودين يف املنطقة واللي كيشغلو، أما 
، رضفيما خيص اإلشكالية دايل العالقة دايل الفالح مع األ

سنني وحنا كنطرقو هلا  12فهادي إشكالية عامة هادي دااب 
ولكن غادي تكونو كلكم متفقني معااي، أبنه راه صعيب للدولة 
أن اللي جا عندها ويقول هلا راه عندي واحد األرض اعطيين 
عفاك اإلعاانت تعطيها له، راه إيال ما عندوش عالقة مع هاديك 

نه تثمار راه ابش غادي نعرفو أباألرض اللي غادي يدير فيها االس
األرض دايلو وأبنه غادي يدير فيها االستثمار، ولقينا حلول 
وطلبنا أبنه هادوك األراضي اللي مها ما واضحاش فيهم الرؤية أان 
جيبو لنا غري شهادة يعين من عند القايد وال من عندن الناس اللي 

نه كان  دايل هاديك الشهادة أب sur la baseمها يف املنطقة و
كيتصرف فيها، ماشي امللك دايلو، غري كيتصرف فيها، وبغا 
يكمل التصرف فيها ويعمل االستثمار كنعطيوه كذلك الدعم، 

احنا ما كنعطيوش األخ يعين النائب احملرتم يعين الدعم هذا خطري 
ونبداو نقولو أبنه كنعطيو الدعم هلاد الفالح الكبار وخلرين  

نعطيهمش ال داك الشي اللي كيجي كنشدو الفلوس عندان وما ك
واللي كيوصل على حسب األمهية دايلو اللي وصل األول راه  
كيتخلص وكل واحد شاد الصف أنه غادي خيلص إن شاء هللا 

يعين التعاونيات كتب  12 هاد  نبغي نعرف وغادي نتخلصوه وأان
لنا اللي كاينة يف ابن سليمان وأان مستعد ابش نشوفو فني هو 

ة دايهلا، واشنو مها الوراق دايهلا دايهلا اللي انقصني إن اإلشكالي
شاء هللا يعين يف املستقبل ابش نراقب إيال كاين شي خلل، ولكن 

ولكن احنا  mal fait كيكونو les dossiers أن متيقن أبنه
كلها جمموعة ما كاينش يكتب ليا إن   12مستعدين إيال كنقول 

 ما  اوبك واش كاين هاد الشي والشاء هللا نرجعو هلنا الربملان واجن
كاينش؟ ولكان اخلطأ دايلنا غادي نعملو إن شاء هللا الالزم، 

 .وشكرا

 :السيد رةيس اجللسة

أسئلة هلا وحدة املوضوع  4شكرا السيد الوزير فيما يلي أيضا 
ويتعلق األمر حبصيلة خمطط أليوتيس لذا سيتم طرحها دفعة واحدة 

سيد الوزير والسؤال األول للسيدات لتنال جوااب موحدا من لدن ال
والسادة النواب احملرتمني من فريق العدالة والتنمية، لكم الكلمة 

 .السيد النائب احملرتم

 :الناةب السيد بلعيد أعلوالل

 شكرا السيد الرةيس،

السيد الوزير احملرتم، ما هي اسرتاتيجية الوزارة يف محاية الثروة 
 السمكية؟
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 :السيد رةيس اجللسة

شكرا السيد النائب احملرتم، السؤال الثاين وهو آين أيضا للسيدات 
والسادة النواب احملرتمني من فريق التجمع الدستوري، تفضلوا 

 .السيد النائب

 :الناةب السيد بوسلهام الديش

 شكرا السيد الرةيس،

سنوات عاىن قطاع الصيد البحري لعقود من  12قبل أكثر من 
 ف البنية التحتية للصيد البحريإكراهات كثرية نتيجة ضع

واالستغالل الالعقالين للثروة السمكية وتواضع اإلمكانيات وتدين 
احلالة االجتماعية واالقتصادية للصيادين واملهنيني غري أنه مت عرض 

 0229اسرتاتيجية أليوتيس أمام أنظار صاحب اجلاللة سنة 
وة ر حددت هلا أهداف كربى تتجلى أساسا يف احلفاظ على الث

السمكية لبالدان وتنميتها وضمان استدامتها مبا يعزز مسامهة 
 القطاع يف االقتصاد الوطين وحيقق للمشغلني فيه تنمية اجتماعية
ووضعية اقتصادية مرضية، اليوم وحنن على مشارف احلقبة الزمنية 
احملددة لالسرتاتيجية املذكورة. نسائلكم السيد الوزير احملرتم عن 

 سرتاتيجية، وهل مت حتقيق األهداف املسطرة؟منجزات هذه اال

 :السيد رةيس اجللسة

شكرا السيد النائب احملرتم، السؤال الثالث أيضا وهو آين 
للسيدات والسادة النواب احملرتمني من الفريق االشرتاكي، تفضل 

 .السيد النائب احملرتم لكم الكلمة

 :الناةب السيد عبد الفتاح اهل مكي

 يس من بني املخططات املهمة املؤطرة لقطاعيعترب خمطط أليوت
الصيد البحري، إال أنه يعرف بعض التعثر مع اقرتاب هناية 

 .املخطط؟ شكرا السيد الوزير

 

 :السيد رةيس اجللسة

شكرا السيد النائب احملرتم، السؤال الرابع أيضا وهو آين للسيدات 
 .حملرتما والسادة احملرتمني من الفريق احلركي، تفضل السيد النائب

 :الناةب السيد حممد األمني ديدى

س نسائلكم السيد الوزير عن خمطط أليوتي السيد الوزير احملرتم،
 .وآفاقه؟ شكرا السيد الوزير

 :السيد رةيس اجللسة

شكرا السيد النائب احملرتم، السيد الوزير لكم الكلمة، تفضل، 
 .تفضل

لتنمية واالسيد عزيز أخنوش، وزير الفالحة والصيد البحري 
 :       القروية واملياه والغاابت

 شكرا السيد الرةيس،

، 0229املخطط دايل أليوتيس مت اإلنطالقة دايلو يف أواخر سنة 
من األصناف البحرية أصبح  %96نتائج مؤشرات مهمة، 

 %5تدبريها يتم عن طريق خمططات دايل هتيئة املصايد مقابل 
، %14ملصطادة بنسبة ، ارتفاع الكميات ا0221يعين قبل سنة 

مليار  11مليار القيمة دايهلا 11حيث أصبحت تقدر حبوايل 
، الوقت اللي ارتفعت 0221يف سنة   6.1دايل الدرهم مقابل 

ألف  212من مليون ل مليون و فيه حجم املصطادات داز تقريبا
طن، انتعاش الصادرات، ارتفاع غري مسبوق لرقم املعامالت حيث 

مليون  022مليار و الدوالر حاليا مقابل مليار دايل 0.4بلغ 
، وإمجاال قد عرف الناتج الداخلي اخلام 0221دايل الدوالر سنة 

ليصل إىل  %8.1حتسنا يعين سنواي مبعدل سنوي قدره، يعين، 
مليار دايل  8.2مقابل  0218داملليار دايل الدرهم سنة  11.2
 .الدرهم
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تماعية طية اإلجوفيما خيص اجلانب اإلجتماعي، مت تعميم التغ
والصحية على مجيع العاملني يف القطاع مبا فيه ذلك البحارة 
التقليديني بكافة املوانئ وقرى الصيد، كما مت ابتداء من يناير 

تعميم التأمني على حوادث الشغل ليشمل كذلك مجيع  0218
سنوات من املنجزات،  12الفئات دايل الصيادين، هو يف احلقيقة 

ايل التهيئة دايل التدبري دايل املصايد الوطنية، خمطط د 02نزّلنا 
قمنا بتقوية مراقبة األنشطة دايل الصيد البحري على املستويني 
القانوين والتقين من خالل اعتماد خمطط وطين ملراقبة أنشطة 
الصيد، وكذلك للرفع من مستوى الفعالية دايل القطاع، إجناز 

دايل  12لصيد، بناء نقطة دايل التفريغ جمهزة وقرى دايل ا 44
 11األسواق لبيع السمك ابجلملة هليكلة السوق الداخلية، إجناز 

سوق للسمك من اجليل اجلديد للبيع األويل ابملوانئ كتمّيز 
ابعتماد نظام معلومايت متطور، كذلك يعين الصناديق اللي اعطينا 

اللي مها العازل دايل  la pèche artisanale للناس دايل
كلهم يعين يف املناطق دايل املغرب  les ices boxes احلرارة

يعين دايل الباركوات دايهلم،  2و 0بني  équipé غادي يكونوا
 12وكذلك إرتفع عدد دايل املصانع دايل الثلج اللي كانت غري 

مصنع مع احتساب هاديك اللي  121إىل  0221قبل من 
مليار دايل  2.6صايبوها القطاع اخلاص، وبلغت االستثمارات 

 25لوحدها متنحت  0218دايل الدرهم، وكذلك خالل سنة 
رخصة جديدة اللي فيها عائدات وحدات صناعية لتثمني املوارد  

دولة وهذا، يعين،  124كما أنه بالدان كتصدر احلوت أكثر من 
قسم، يعين رقم اللي هو قياسي ابلنسبة دايل التنويع دايل األسواق 

 .وشكرا

 :السيد رةيس اجللسة

كرا السيد الوزير احملرتم، منر للتعقيبات، التعقيب األول ألحد ش
السيدات والسادة النواب عن فريق العدالة والتنمية، تفضل السيد 

 .النائب احملرتم

 :الناةب لسيد ابراهيم الضعيف

 شكرا السيد الرةيس،

يف البداية امسحوا يل، السيد الرئيس، أن أذكر أبن تدبري قطاع 
، 1981ر مبراحل قبل إحلاقه بوزارة الفالحة سنة الصيد البحري م

ولعل من بني أهم هذه املراحل هو خمطط أليوتيس، ولكن كما 
يقول املثل، لكل حصان كبوة، وال جتري الرايح دائما مبا تشتهي 

ا ولكنه السفن، هناك نواقص ال تنقص من قيمة هذا املخطط
يد الصمهمة وأساسية، فكاين هناك ضغط على السواحل وعلى 

سفينة جتوب هذه الشواطئ، اإلنتاج جتاوز 0222البحري تقريبا 
املليون وابلتايل البد من التحذير على يف مشكل اإلستدامة، ففي 
بنية املوارد البحرية يشتد الضغط والطلب على أنواع بعينها فمن 

 INRH هي اليت ختضع ملراقبة 62نوع هناك فقط  222بني 
يام ، حدد أليوتيس أربع مستوايت للقاملعهد دايل البحث البحري

مل تتشكل  0211ابسرتاتيجية لتنفيذ املخطط، لكن إىل حدود 
بعد اللجنة الوطنية للصيد البحري كما نص على ذلك املخطط،  
كما أن اجمللس األعلى حلماية واستغالل الثروة البحرية جمند منذ 

، االختالالت يف تدبري املصايد 0222ماي  4إنشائه سنة 
لتجارية واستنزاف بعض األنواع وأخص ابلذكر الطونة احلمراء، ا

 %52وكذلك نفس الشيء ابلنسبة للطونة الصغرية اليت تشكل 
من كتلة أمساك الصيد هي خارج ليس لديها إطار قانوين حلمايتها، 
ارتفاع صيد األخطبوط خارج وحدات التهيئة من رأس بوجدور 

ذلك غياب التوزيع الزمين إىل الكويرة ، راه الرأس األبيض، ك
للكمية املسموح هبا، تطبيق متديدات للحصص على مستوى 
وحدات التهيئة، إقصاء غري مربر للصيد يف أعايل البحار من 
شبكة التسويق اليت يديرها املكتب دايل الصيد البحري رغم أنه 

 .من قيمة الصيد %42ميثل أكثر من 
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 :السيد رةيس اجللسة

د احملرتم انتهى الوقت، التعقيب املوايل ألح شكرا السيد النائب
النواب والنائبات عن فريق التجمع الدستوري، تفضل السيد 

 .احملرتم

 :الناةب السيد بوسلهام الديش

 شكرا السيد الرةيس،

نشكركم السيد الوزير احملرتم على اإليضاحات دايلكم، ونثمن 
قام اليت ألر عاليا اجملهودات املبذولة يف قطاع الصيد البحري، ا

اليت  سرتاتيجيةاالأدليتم هبا السيد الوزير احملرتم خري دليل على أن 
حققت األهداف قبل املدة الزمنية  0202وضع هلا آفاق أفق 

احملددة، ولكن هذا ال مينعنا السيد الوزير احملرتم، أننا نطالبكم 
ابستمرار التعبئة من أجل احلفاظ على الثروة السمكية وأتهيل 

 قطاع الصيد يف ع البنية التحتية ودعم املهنيني واملشتغلنيوتوسي
ما يتجلى ابلصيد التقليدي والصيد البحري وخصوصا في

 .الساحلي

 :السيد رةيس اجللسة

شكرا السيد النائب احملرتم انتهى الوقت، ومنر تعقيب عن الفريق 
 .، تفضل السيد النائب احملرتماالشرتاكي

 :اهل مكيالناةب السيد عبد الفتاح 

السيد الوزير، صحيح السيد الوزير أن برانمج أليوتيس حقق نتائج 
إجيابية بتأهيل البنيات التحتية، إال أنه امسحو يل اليوم، قطاع 
الصيد البحري عامة الزال يعاين من العديد من اإلختالالت، أوال  
كيف ميكن احلديث عن تطوير وجتويد هذا القطاع وتشجيع رأس 

ع فيه؟ وأنتم تعرفون جيدا أن توزي االستثمارعن  املال الوطين
 اقاالستحقحصص الصيد ال خيضع ملعايري املوضوعية وال 

والشفافية؟ السيد الوزير، هناك أانس استثمرو أمواال طائلة وخلقو 

مناصب شغل وال يتوفرون على حصص الصيد، يف املقابل هناك 
 بعض احملظوظني الذين يتوفرون على حصص الصيد دون

م كولو بدرهم واحد هبذا القطاع احليوي، وهل إبمكان االستثمار
نشر هذه الالئحة؟ اثنيا تدبري هذا القطاع احليوي جبهة الداخلة 
واد الذهب ينتظر منكم قرارات إجيابية جريئة وإجيابية وإرادات 
 حقيقية لضمان حتقيق التنمية احمللية ابألقاليم اجلنوبية للحد من

لسمكية من جهة، ومن محاية مستثمريه، وهل استنزاف الثروة ا
من خالل السيد الوزير، هذا املخطط استطعتم حماربة حقيقة الريع 

 .داخل هذا القطاع؟ وشكرا

 :السيد رةيس اجللسة

شكرا السيد النائب احملرتم، التعقيب اآلن للفريق احلركي، تفضل 
 .السيد النائب احملرتم

 :الناةب السيد حممد األمني ديدى

 شكرا السيد الرةيس،

السيد الوزير، ال ميكننا إال أن نثمن األهداف والنتائج احلالية اليت 
حققها خمطط أليوتيس، واللي نظر لألعوام املاضية املاضي دايل 

كنقول كيتباع،  poulpe الصيد البحري، وكان ابلنسبة للداخلة
 دراهم، داب 5ما كيتباع كاع كيتالح، وكان كيمشي ب

poulpe والفاليك كانوا عندان  درهم، 022ا كنبيعوهم باحن
ألف درهم، دااب الفاليك مليون دايل الدرهم، زيد عليها  42

رخص الثانية، هذا ما خاص الواحد ينكرو، األهداف والنتائج 
احلالية اليت حققها خمطط أليوتيس، متطلعني يف الوقت ذاته أن 

دوديتها م من حمتقوم مبراجعة نقدية لبعض مكامن اخللل، على الرغ
حىت تكون الربامج االسرتاتيجيات القادمة أكثر فعالية وجناعة، 
وكي تالمس جوانب جديدة من شأهنا أن ترقى بقطاع الصيد 
البحري ببالدان، وتعزز أكثر من املكاسب السوسيو اقتصادية املراد 
 حتقيقها للقطاع واملهنيني والعاملني، أنمل السيد الوزير احملرتم يف
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 ج مدونة الصيد البحري للوجود حىت يتم حتيني وجتميع خمتلفإخرا 
القوانني ونشرها يف إطار من الشفافية والوضوح آملني يف األخري 
إجياد آليات أكثر جناعة للرفع من االستهالك الوطين من هذه 
املادة، وكنشكروكم مرة أخرى السيد الوزير على هذا املخطط 

 .، شكرا السيد الوزيروعلى جناحو وانجح ابلدرجة عالية

 :السيد رةيس اجللسة

شكرا السيد النائب احملرتم، منر للتعقيبات اإلضافية يف املوضوع، 
 .تفضلي السيدة النائبة احملرتمة

 :الناةبة السيدة تورية فراج

 شكرا السيد الرةيس،

دايل األسواق دايل السمك،  12قلتو ابللي أنكم قمتو ببناء 
س ما كانش عندها احلظ ابش أهنا ولكن مع األسف مدينة فا

تستافد من هاد األسواق، مع العلم أن سوق السمك دايل مدينة 
فاس ينذر بوقوع كارثة صحية هباد املدينة واملدن اجملاورة، حيث 
تعرض األمساك يف ظروف تتناىف فيها مجيع معايري الصحة 
والسالمة واجلودة، وكنطلبو منكم السيد الوزير، ابش ديرو واحد 
الزايرة ميدانية وديك الساعة غادي تصدمو من هول يعين داك 
احلالة املزرية اللي كيكون فيها هاد السوق، وكنلتمسو منكم السيد 
الوزير ابش تربجمو واحد السوق منوذجي كيليق ابلساكنة دايل 

 .املدينة العريقة، وشكرا

 :السيد رةيس اجللسة

آخر يف  تعقيب إضايف شكرا السيدة النائبة احملرتمة، هل هناك من
 .املوضوع، ال يبدو، لكم الكلمة السيد الوزير تفضلوا

 

السيد عزيز أخنوش، وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية 
 :       القروية واملياه والغاابت

أوال أشكر التدخالت دايل السيدة والسادة النواب احملرتمني، هو 
تيس"، املخطط دايل "أليو راه مزاين نديرو التقييم دايل يعين هاد 

أان ميكن يل نقول ليكم رغم ما قيل هنا وهناك من أحسن 
املخططات اللي عطات نتائج اللي هي جد مهمة هو هاد 
"أليوتيس"، يعين أكرب من أكثر من املخططات األخرى، وما 

واحد اللجنة اللي  0222ميكن لياش نتكلمو أبنه كانت يف 
وما بقاتش   les plans d'aménagement خصها دير

، احنا اليوم عندان il est dépassé كدار، هداك الشي كله
اللي هو مهم  l'outil عندان واحد l'instrument واحد

تعطاهتا إمكانيات  l'INRH بزاف اللي هو البحث العلمي
د املرات عندهم بواخر عندهم ابخرة اآلن هي اليوم  2تضاعفات 

مليون  62ن دايل الدوالر وال مليو  52يعين يف البناء اللي كتقام 
آش كاين  le fond marin دايل الدوالر، ابش يتعرف يعين

 les plans ونعرفو اإلمكانيات اللي كينني، ومها مع من كنديو
d'aménagement واحنا كجيو يف الوزارة كنقننو كنديرو ،

، وما les plans d'aménagement التقنني دايل هاد
وال هذا،  52دايل املنتوجات اي هللا  122وال  62ميكنش نقولو 

دايل املواد  %95احنا راه ما عندانش الوقت ما نضيعو، احنا 
 le plan عندها %96اللي كتصيد اللي كتباع اليوم 

d'aménagement دايهلا، واش احنا غنمشيو نديرو le 
plan d'aménagement   شي حاجة ما كتخرجش من

كالم فارغ، يعين األولوية   البحر وما كتمشيش عند الناس، هذا
اللي كيستعملو  les pêcheries والنجاعة بغاتنا أننا منشيو

الناس اللي مها خاصهم خيرجو هبم، واحنا ما كاينش اقتصاد الريع، 
يعين اللي كنعطيو اليوم الرخص دايل الصيد كنعطيوها الناس اللي  
 كانوا كيصيدو من قدمي، هادو اللي تزادو كاين ارتباطات مع
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 des appels à manifestation االستثمار كنديرو
d'intérêt  وكاين ارتباط مع االستثمار يف اليابسة، ابش يكون

 وتكون اإلمكانيات la valorisation التتبيل وتكون
donc دير هلا  صيد احلوت نعطيك الرخصة، وأجي كذلك

 التثمني دايهلا وتديرو يل زيت دايل الكونصريف وتديرو
amélioration دايل la production  ،والّ هذا والّ هذا

ابلطبع راه ما ميكنش نعطيو رخص اللي جا ايخذ رخصة راه ما 
ميكنش، ألنه املوارد السمكية راه حمدودة واحنا را حابسينها حبال 

العام وأان وزير  11سنني وأان هنا،  12أان راه  poulpe داب
 و وحدة دايل autorisation دايل الصيد البحري ما كاينش

poulpe اللي تعطات، السردين تعطاوles 
autorisations  ولكن لإلستثمار ابش يكون التثمني وابش

 la يكون هذا على حسب اإلمكانيات اللي كاتقول لينا
recherche  إيال قالت لينا ميكن ليكم تعطيو تعطيو، اليوم
 نيا اليوم هاذاللي مها كاينني؛ اث les limites وصلنا يعين هلاذ

البواخر دايل الصيد وكنشكر السيد النائب اللي تكلم على هاذ 
سنني هاذ ي يف أليوتيس، راه ما كانت  12الشي اللي قبل من 

عام ما كان والو يف  62عام واّل  52ال رؤية وال إسرتاتيجية 
الصيد البحري، حىت جات أليوتيس غري هاذي بوحدها راه جناح 

ت فني خصنا منشيو وعطات يف خص أن عطات الكاب وعطا
يكون التوجه وعطات شنو مها األولوايت وعطات هذا، وكيما 

املخرّي الباخرة  le port قال ليك اليوم فذاك الوقت كان يعين
 022ألف درهم، اليوم مليون، مليون و 42الصغرية كتسوا فيها 

دايل املليون  2ألف درهم ذاك الوقت الباطو دايل أعايل البحار 
ايل الدرهم وكاينش اللي بغاه، اليوم قّلب عليه ما تلقاهش كل د

شي كيتخاطف عليه، ألن الناس خدامني، الناس كيبيعو ويشريو 
الناس حسنو املدخول دايهلم، ألن حافظنا على الثروة السمكية، 

 des plans والثروة السمكية كيفاش حمافظني عليها؟ كنعملو

d'aménagement  لباليص فني خصكم وكنقولو هلم ها ا
 تصيدو، ها الباليص فني ما تصيدوش، وكنعملو هلم عندهم

VMS عندهم le control عندهم control 
 وإيال دخل لبالصة ماشي هي هاذيك كنعطيوه satellite دايل

les contraventions  وكنعطيوهم لوكوطة، وكل حاجة
 les générations ابلكوطة دايهلا ألنه ابش حنافظو

futures  الناس دايل املستقبل والصيادة اللي غادي جييو
ابإلمكانيات، احلديث طويل نتمىن على هللا إن شاء هللا أنه تكون 
مناسبة ابش نتكلمو أكثر على الصيد البحري وعلى أليوتيس، 

 .وشكرا

 :اجللسةالسيد رةيس 

شكرا السيد الوزير، إذن منر مباشرة إىل األسئلة املوالية املتعلق 
أسئلة هلا وحدة املوضوع  5املوسم الفالحي احلايل وهي حبصيلة 

لذا سيتم مرة أخرى طرحها دفعة واحدة لتنال جوااب موحدا من 
لدن السيد الوزير، السؤال األول للسيدات والسادة النواب 

م احملرتمني من فريق العدالة والتنمية، لكم الكلمة السيد النائب احملرت 
 .تفضلوا

 :سعوديالناةب السيد مجال م

 شكرا السيد الرةيس،

السيد الوزير، نسأل نسائلكم عن حصيلة املوسم الفالحي احلايل 
 .وما يتبعها من تسويق وختزين؟ وشكرا

 :اجللسةالسيد رةيس 

ة، تفضلوا الوحدة والتعادلي االستقاليلشكرا السؤال الثاين للفريق 
 .السيدة النائبة احملرتمة
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 :الناةبة السيدة زينب قيوح

املتخذة ملواجهة متطلبات  االستعداداتالسيد الوزير، ما هي 
 املوسم الفالحي احلايل؟

 :اجللسةالسيد رةيس 

شكرا السيدة النائبة احملرتمة، منر للسؤال الثالث عن فريق أو لفريق 
 .األصالة املعاصرة، فليتفضل تفضل السيد النائب تفضلوا

 :الناةب السيد عبد اللطيف الزعيم

 .تعقيب ماشي سؤال

 :اجللسةالسيد رةيس 

سالينا التعقيب السيد النائب، داب مرران لألسئلة، تفضل السيد 
 .النائب

 :الناةب السيد عبد اللطيف الزعيم

السيد الوزير، ابلنسبة للموسم الفالحي واالنطالقة دايلو هللا يرمحنا 
واحد شبعة دايل الشتا ابش إن شاء هللا حبول هللا الفالحا يتحزمو 
ويقومو ابلواجب دايهلم، ولكن كاين إشكاالت السيد الوزير، 
ابلنسبة جلوهرة من جواهر دايل خمطط املغرب األخضر الذي أعاد 

 ة والفالح املغريب، هو التأمني الفالحي، التأمنيللفالح االعتبار
مشكورة جمهودات كبرية،  MAMDA الفالحي اللي كتقوم به

اآلن هاذ السنة اختذت قرار ابش ما أتمن إالّ اللي عندو الشهادة 
الشهادة دايل العالقة دايلو ابألرض، ولكن اللي تتعرفو السيد 

منها كيمكن  % 12ي مليون هكتار يف املغرب الل  10 الوزير أبن
هلا تفلح دايل أراضي اجلموع، راه ما تتعطاش شواهد إدارية يف 
واحد العدد كثري دايل األقاليم، وهنا السيد الوزير، هللا جيازيكم 
خبري ابش ميكن نتاصلوا بوزارة الداخلية ابش ميكن هلم الناس أيمنوا 

ة اريره ال مأمنوش الناس راه ما كيمكن ليهاش الدورة واالستمر 
دايل اللي كتكون سنوات اجلفاف دايل الفالحة، ابلنسبة للبذور 

املختارة واللي تزادت يف املردودية دايل الفالحة واإلشكال السنة 
 %22اللي دازت ابجلهة دايل مراكش آسفي ما خرجتش حىت 

من هداك الشي اللي وجدتوا سوانكوس عالش؟ ألن الفالح  
، ملي تيجي يشري واحد دراهم وقل 0كيبيع الزرع دايلو ب 

كيشريه   %22املنتوج اللي مدعماه وزارة الفالحة مدعمها لواحد 
 ..رايل كيقول أبن هاد الشي راه الفالح غايل عليه 65ب 

 :السيد رةيس اجللسة

شكرا السيد النائب احملرتم، معذرة انتهى الوقت، ومنر للسؤال 
 .احملرتم بالرابع وعن فريق التجمع الدستوري تفضل السيد النائ

 :الناةب السيد مصطفى العمري

 شكرا السيد الرةيس،

السيد الوزير، قامت وزارتكم خالل شهر أكتوبر من السنة اجلارية 
إبعطاء االنطالقة الرمسية للموسم الفالحي اجلديد. بناء عليه 

ذهلا الوزارة اليت تب االستعداداتنسائلكم السيد الوزير احملرتم عن 
 .إلجناح املوسم الفالحي السالف الذكر؟ وشكرا

 :السيد رةيس اجللسة

شكرا، منر للسؤال اخلامس للسيدات والسادة النواب احملرتمني من 
 .الفريق احلركي، تفضل السيد النائب تفضل سي سعيد

 :الناةب السيد سعيد التدالوي

 شكرا السيد الرةيس،

اإلجراءات املتخذة للموسم الفالحي احلايل؟  السيد الوزير، ما هي
 .شكرا

 :السيد رةيس اجللسة

شكرا السيد النائب احملرتم، اجلواب لكم السيد الوزير تفضلوا، 
 .السيد الوزير لكم احلق إيال بغيتو تدوزو ملنرب املنصة فهو مباح
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السيد عزيز أخنوش، وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية 
 :ه والغاابتالقروية وامليا

 شكر السادة النواب احملرتمني،أ

 السيد وزير الدولة،

 السيد الوزير،

 السيد الرةيس،

أشكركم على طرحكم  السيدات والسادة النواب احملرتمني،
اإلهتمام دايلكم هباد املوضوع، هو حقيقة ابلرغم من الظروف 
 املناخية الصعبة اللي عرفها املوسم الفالحي املاضي واليت متيزت

بعدم انتظام دايل التساقطات، كانت تساقطات، كانت قل من 
املعدل، ولكن ما كانش خبصوص منتظمة حيث واحد الشهرين 
وال شهرين ونصف ما كانتش الشتا، ولكن واجهنا بزاف دايل 
الصعوابت يف املوسم املاضي، ولكن التأثري دايهلا ميكن ليا نقول 

لقطاع ية العامة دايل اأبنه كان جد نسيب على الوضعية االقتصاد
، غادي يبقى ما 0219الفالحي والناتج اخلام الفالحي لسنة 

مليار دايل الدرهم، وهبذا غنكونوا قطعنا واحد  105و 115بني 
احلاجز من الناتج اخلام اللي ما كنهبطوش عليه احلمد هلل؛ ابلنسبة 
للحبوب العام اللي فات كتعرفوا أبنه املوسم كان يعين متوسط 

مليون قنطار من احلبوب، كان تدارك جزئي للموسم  50 جدا
خاصة ابملناطق دايل الشمال دايل سطات، ابلرغم من النقص 
 احلاصل يف التساقطات املطرية، وكاين وجدان بواحد العدد دايل

Les mesures  اللي هي التسويق دايل اإلنتاج الوطين فيها
ولكن اللي  %125من بعد دخلنا احلماية دايل اجلمركية دايل 

 ميكن يل نقول أبنه احلمد هلل متيز اإلنتاج جبودة استثنائية حبيث
 كيلوغرام للهكتولرت بتحسني كبري  81الوزن املعياري اللي وصل ل 

كيلوغرام؛    11مع املعيار املرجعي املعين األدىن البالغ اللي هو 
كيفما قلت قبل إخنفاض إنتاج احلبوب كان األثر دايلو حمدود 

ناتج الداخلي اخلام، وهاد الشي بفضل تشجيع خمطط عن ال
املغرب األخضر للفالحني على الزراعات األقل اعتماد على 

 une فالسنة املاضية كذلك عرفت أبنه التقلبات املناخية
bonne production   ،اإلنتاج كبري اللي دايل الزيتون

 األمثنة بقات أجزاء فقط أمثنة املتوسطة، وكان كذلك املوسم
استثنائي من انحية اإلنتاج دايل الليمون ودايل احلوض مع 
اإلشكالية دايل األمثنة اللي كانت مطروحة يف السوق واللي 

 lesحاولنا نعاجلوها يعين مع الناس دايل القطاع، 
interprofessions  دايهلم ابش نلقاوا بعض احللول

 .لتشجيع، يعين يف السنوات املقبلة

 :السيد رةيس اجللسة

شكرا السيد الوزير احملرتم، منر للتعقيبات، اآلن التعقيب األول عن 
 .فريق العدالة والتنمية، تفضل السيد النائب احملرتم

 :الناةب السيد املصطفى القوري

شكرا السيد الوزير، ينتظران شي حصيلة رمبا خترج عن الطابع 
املألوف، ولكن ابش تعطينا مؤشرات حقيقية وقوية بصيغة جديدة 
ومقنعة، صحيح احنا تكلمنا عن السنوات أو السنة املاضية أو اّل 
بعض اإلنتاجات عرفت تقدما ملموسا، لكن البعض اآلخر ظل 
دون املستوى املطلوب والطموح دايل االسرتاتيجيات اللي راها 
مرسومة، ورغم كل هذه املعطيات واإلحصائيات فهي ال تنعكس، 

الت قع الفالح ومردوديته، وما ز السيد الوزير، على الواقع، على وا
هناك مظاهر، مظاهر الفقر واهلشاشة يف غياب مساعدة وتشجيع 
ودعم حقيقي للفالحني الصغار واملتوسطني واالستماع هلموهم 
وانشغاالهتم والتواصل معهم، هناك السيد الوزير، إكراهات 

تاج حقيقية تتعلق ابلتجميع والتخزين، وتبقى احلصيلة النظرية حت
ية  العمل امليداين واملتابعة يف غياب التنسيق بني املصا ح املعنإىل

وقلة املوارد البشرية على املستوى احمللي، حىت جل املراكز دايل 
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االستثمار الفالحي أغلقت ابجلهة الشرقية، وأنتم على علم مبعاانة 
الفالح مع تسويق احلوامض السنة املاضية وصعوابت يف تصديره، 

احلقول ابألطنان، لغياب املواكبة والتأطري ومت رميها يف 
واالستقبال، وال نريد أن تتكرر هذه املعاانة وهذا الكساد هذه 
السنة، اليت يعرف فيها إنتاج احلوامض اخنفاضا يف اإلنتاج، قد 

، صححوا لنا هاد املعلومة، السيد الوزير، وذلك %42يصل إىل 
جاجات ت هناك احتانتج عن التدابري العشوائي ملياه الري وكان

للفالحني وتوصلنا بعرائض، احلصيلة، السيد الوزير، يف غياب اتم 
ايهلم د االنشغاالتللقاءات التواصلية مع الفالحني ابجلهة، 

املالية يف اإلدارية و  واالختالالتاحلقيقية وغياب التعويض والدعم 
تدبري صندوق التنمية الفالحية منوذج جرسيف، ونعرف الدور 

 ، واملشكلاالستثمارعبه هذا الصندوق يف إنعاش الذي يل
 ..احلقيقي، السيد الوزير، ليس هو فقط أنه ليس هناك تدبري

 :السيد رةيس اجللسة

شكرا السيد النائب احملرتم، انتهى الوقت، منر اآلن إىل التعقيب 
مة للوحدة والتعادلية، لكم الكل االستقاليلاملوايل عن الفريق 

 .رتمةالسيدة النائبة احمل

 :الناةبة السيدة زينب قيوح

أوال، بعيدا عن لغة األرقام غنهضر معاك من القلب  السيد الوزير،
للقلب السيد الوزير، كنثمنو، ما حتسبش الوقت، ما حتسبش 
الوقت، ايوسنت مازيغت، السيد الوزير كنثمنو اجملهودات اللي  

سؤولية ما  مكتقوموا هبا يف وزارة الفالحة، ولكن السيد الوزير راه 
كتحملهاش وزارة الفالحة بوحدها، راه كاين واحد التقاطع مع 
وزارات وحدين اخرين واحلكومة خصها حتّمل مسؤوليتها كذلك 
يف هاد املشاكل اللي كتوقع، كنا كنتكلمو على الفالح الصغري 
والفالح املتوسط دااب كل شي تقاد كي الصغري كي الكبري كي 

 وزير عارفني املشكل ابخلصوص كنخصاملتوسط، أنتما السيد ال

ابلذكر إقليم جهة سوس ماسة، اللي انهيك عن مشكل املا، 
هكتار وقفات، املوسم اللي 0222املشكل أراضي ما يزيد عن 

فات شفتو الليمون أشنو كنداير احلوامض راه كارثة، هاد العام، 
يل ايعين، اإلنتاج قليل فوال بد أن احنا نلقاو واحد الربانمج استعج

اللي يعين حتمل فيها املسؤولية احلكومة ككل، السيد الوزير، 
مشكل مع مشكل القرض الفالحي هادو كلهم مشاكل اللي  
كنتمناوا أنكم السيد الوزير توقفوا عليها، أنتما كمسؤولني مسؤول 
أول عن القطاع، ولكن هاد الشي راه ما تيعفيش ابقي مكوانت 

، حمل مسؤولياهتا فهاد الشياحلكومة اللي كتقاطع معكم أن تت
 .وشكرا

 :السيد رةيس اجللسة

شكرا السيدة النائبة احملرتمة، منر اآلن إىل التعقيب عن فريق 
األصالة واملعاصرة، يبدو أن الوقت انتهى ما بقاش الوقت 

 .للتعقيب، فريق األصالة واملعاصرة منر لفريق التجمع الدستوري

 :الناةب السيد مصطفى العمري

شكرا السيد الوزير احملرتم على الرد دايلكم، ونذّكر ابملعرض الدويل 
مبدينة أرفود، اللي يف احلقيقة خال واحد الصدى كبري  للتمور

اإلشعاع قوي ولكن السيد الوزير،  وعّرف ابملنطقة وعطاها واحد
 امللتمس دايلنا هو دعم التصنيع والتفكري يف التصدير والتفكري يف

نتوج نتوج يف احلقيقة اليوم تيتواجد يف املنطقة هو مأسواق اللي امل
لتكون اإلشارة للمنتوج احمللي،   دامهم جدا، واحلد من االستري 

كذلك تنويع سالسل اإلنتاج الفالحي والنبايت وتقوية الفالحة 
التجارية، توسيع برانمج الري اللي يف احلقية الري بقى حمدود، 
بغينا السيد الوزير، يزيد يتوسع وترشيد مياه السدود، ترشيد مياه 

ا هو اإلستفادة نالسدود السيد الوزير يف احلقيقة نفكر والطلب دايل
للمنتوجات احمللية وتسريع مشروع تنقية األعشاش ألشجار 

م النخيل، التنقية اللي يف احلقيقة اليت ينتظرها اجلميع اللي غدا هت
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الفالحة الصغرى يف األولوايت، كذلك املوسم الفالحي املاضي 
خال يف احلقيقة كاين هناك تقلبات مناخية، ومشكورة الوزارة على 

اللي هو يف احلقيقة دخل شار ابرتياح يف النفوس  التأمني
للفالحني، وأخريا البد من اإلشارة مبا حققه املخطط األخضر 
والذي ساهم يف الرفع من الناتج الداخلي اخلام ليصل إىل ما يفوق 

، وهذا %58مليار درهم سنواي بزايدة قدرها  126إىل أكثر من 
 .وشكرا يف احلقيقة يرجع الفضل لوزارة الفالحة،

 :اجللسةالسيد رةيس 

شكرا السيد النائب احملرتم، الكلمة للفريق احلركي من أجل 
 .التعقيب تفضلوا السيد النائب

 :الناةب السيد سعيد التدالوي

 شكرا السيد الرةيس،

السيد الوزير، حقيقة السيدة النائبة األخت قيوح تكلمت بقلبها 
ديو ندوي بقلي، ألن يف احلقيقة راه الفاّلحا اللي كي حىت أان ابغي

بقلبهم، وهاذيك إبنة فالح كبري احلاج علي قيوح ومعروف، على  
كل السيد الوزير، كيما كيقولو يف العروبية الدق كثري هاذ الشي  
 كثري هللا يكون يف العون، ولكن غنطلبوك طلبة، هللا جيازيك شوفو

  خصها واحد دراسة معمقة مشولية،لنا السياسة اجلبلية بوحدها، 
كذلك شوفو لنا املشكل هذا راه ماشي كيهمكم غري بوحدكم 
راه احلكومة ككل، شوفو لنا املشكل دايل السكن يف العامل 
القروي، راه الناس كتبيع بالداهتا وتدخل املدن، راه ممنوعني يبنيو 
 يف العامل القروي، هذا راه مشكل كبري خصنا نظرو فيه ونعتقو

الفاّلحا، راه الفاّلحا كلهم ممنوع عليهم أوالدهم كربو وما 
عندهومش احلق يبنيوليهم، كذلك السيد الوزير، األسبقية للماشية 
سواء يف املناطق اجلبلية أو السهول اليوم را احنا املاشية راه ولو 
تصّب الشتا غّدا يف املناطق دايل السهول واللي على البحر راه 

رج با ابش تشبع البهامي، أما اجلبل حدث وال حخصها شهرين تقري

ميعاد هللا وأبريل، وهلذا هللا خيليكم ألن كاين الثلج وكاين الربد 
القارس بعد غد عاد تيجي الربيع، وهلذا السيد الوزير، من فضلكم 
راه السياسة كذلك دايل اجلفاف سياسة التأمني راه ال يعقل راه 

ولية وضوع ابش نظرو لو بصفة مشالبد البد من يوم دراسي فهاذ امل
 ..ومعقولة ألنه

 :اجللسةالسيد رةيس 

ة شكرا السيد النائب احملرتم انتهى الوقت، منر إىل التعقيبات إضافي
يف املوضوع إذا كانت هناك تعقيبات؟ تفضل السيد النائب احملرتم، 
 بالتيا مسح ليا امسح ليا عندكم تعقيب السيد النائب؟ تفضل عفوا

 .عطيو للمعارضة هي األوىل، تفضلعفوا، ن

 :الناةب السيد حممد الربنيشي

 شكرا السيد الرةيس،

السيد الوزير، انطالقا من قلة األمطار يف بداية املوسم الفالحي 
احلايل، حينما تكون هذه القدرة اإلهلية تبتدئ احلاجيات امللحة 

لتدابري املريب املاشية بكيالء ماشيته، لذا نسائلكم السيد الوزير عن 
اليت تعتزمون اختاذها إلنقاذ ما ميكن إنقاذه هلذه الشرحية املهمة 

تساهم يف االقتصاد االجتماعي على الصعيد الوطين وخاصة  اليت
 .اجلهة الشرقية وإقليم جرسيف، وشكرا

 :السيد رةيس اجللسة

 .شكرا السيد النائب احملرتم، تفضلوا السيد النائب الفريق احلركي

 :حممد حلموش الناب السيد

 شكرا السيد الرةيس،

السيد الوزير غري نكمل مبا جاء به الزميل داييل مسألة دايل التأمني 
السيد الوزير هو أن ليوما الفالح كيعاين من هاد املشكل دايل 
التأمني ألن الطريقة ابش كيأمن البالد دايلو يف احلقيقة ما هو هو 
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هاد  املسألة هادي فشفتوأتمني ما والو خصنا نعاودو النظر فهاد 
العام هذا ابلنسبة للخميسات كان عانت من هاد املشكل وقفات 
الوقت اللي الناس مشاو العطلة مع راسهوم كانو واقفني عندكم 
متا كينة احنااي داخلني على موسم احلرث ومازالني مساكن كيغوتو 
و داكشي ومازال حلد الساعة يعين ما تفكش املشكل دايهلم وال  

كيظهر يل أبن املشكل هو جد عميق خاصة هاد املسألة   كان
هادي يتعاد فيها النظر ودار التأمني منفرد وكل واحد أيمن األرض 
دايلو على حسب يعين املسألة اللي كنعرفو هبا التأمني على مجيع 

 .يعين املسائل اللي كنعرفوها سوا السيارات وال

 :السيد رةيس اجللسة

ا انتهى الوقت، السيد الوزير لكم شكرا السيد النائب، عفو 
 .الكلمة

السيد عزيز أخنوش، وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية 
 :القروية واملياه والغاابت

 السيد الرةيس احملرتم،

 السيد وزير الدولة والسيدة الوزيرة والسيد الوزير،

 السادة النواب احملرتمني،

واحد تقريبا  التساقطات املطريةهو يف احلقيقة إىل غاية اليوم بلغت 
 %29ملمرت، هو اخنفاض دايل  22يف املعدل الوطين واحد 

سنة وفعال يعين الشتا انقصة، ولكن   22ابلنسبة ملعدل دايل 
كنتمناو من هللا خري يف هاد شهر نونرب يعين ابقي اخلري فني مازال 

أنه  نديرو الفالحة، إيال جات الشتا يف وقتها وكنتمىن إن شاء هللا
نتمناو على  la météo أايم املقبلة على ما كيبان يف 12فهاد 

هللا أن األمور حتسن، حىت ابلنسبة احلقينة دايل السدود املوجهة 
 5.65أي  0219لألغراض الفالحية بلغت إىل حدود نونرب 

مليار دايل املرت مكعب واحد نقصا تقريبا يعين بنسبة املأل دايل 

راه غادي حتسن التسريع الوترية دايل واألمطار إال جات  42%
احلرث ودايل البذر دايل الزراعات والرفع من وترية املبيعات 
املدخالت الفالحية والظروف يعين التوفري دايل الظروف املواتية 
لنمو األشجار، واحنا احلمد هلل يعين موجودين هاد املوسم 

ألف  122مليون و 122داملليون و 0الفالحي ألنه وجدان اآلن 
 c'est un stock قنطار من البذور املختارة يعين هذا

record   اللي كاين موجود ابلنسبة الفالحة، وغادي خنصصو
ألف هكتار يعين  02فقط السنة املقبلة ابش نكونو متفقني فقط 

وانخذو داك  la qualité إلكثار احلبوب اخلريفية ابش يكون
ادي ايبو لراسو وغالشي اللي غادي نقدرو عليه، اللي بغا يص

ألف هكتار هي اللي غادي  02يبيعهم ما كاين مشكل، ولكن 
ألنه عندان يعين برانمج اللي هو مهم  la sonacos تكون عند

اللي ما غاديش خترج كلها  stock مليون اللي كاينة يف 0دايل 
هاد السنة، وعندان حىت ابش خندمو يعين السنة املقبلة إن شاء 

 682على ضمان تزويد السوق ما يناهز تقريبا هللا، كما كنعملو 
ألف طن من األمسدة، وعلى مستوى دايل السقي يف الربانمج 
الوطين دايل االقتصاد دايل السقي هاد السنة إن شاء هللا املقبلة 

ألف ابش نوصلو الربانمج  62غادي نوصلو غادي نزيدو ب 
دي ألف هكتار، غا 552اللي كان دايل خمطط املغرب األخضر 

 0202ألف هكتار يف حدود دايل السنة دايل  625نوصلو ل 
دايل خمطط املغرب  la date إن شاء هللا السنة اللي هي

ألف هكتار فيها مليون  522األخضر، ابلنسبة للتأمني مليون و
ألف هكتار أخرى دايل التنوع دايل  522دايل الزرع وفيها 

 .األشجار

د، كاين راه كاين واحد العد منيوهباد املناسبة فيما خيص دايل التأ
بعض اخلطرات اخلروقات كذلك ما نساوهاش، كاين الناس اللي  

اللي ماشي قانونيني، فخص  les déclarations كيديرو
شوية دايل الزاير، وراه نفس الشيء، راه ما ميكنش للسيد جيي 
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ويديكالري وهو ما عندوش األرض، خص تكون العالقة مع 
وب على واحد السؤال اللي تطرح قبيلة، االرض، هذا ابش جنا

l'assurance la MAMDA  راه غادي تزير الناس اللي
مها عندهم األرض دايهلم، واللي غادي يستعملوا..، ويف املستقبل 
راه غادي ابش نكثرو من املردودية دايل املخطط، راه غادي نزيدو  
 كذلك نالقيوها مع البذور املختارة، يعين اللي غادي ايخذ

l'assurance خصو ميشي vers la qualité  ابش نطلعو
اإلنتاجية إن شاء هللا، ماشي هاد السنة، ولكن السنوات املقبلة، 
ولكن هاد السنة اللي ما عندوش األرض، راه إيال ما جابش هذا، 

 .ما غاديش تكون عندو اإلمكانية كذلك

 922د املليار و 2فيما خيص تشجيع اإلستثمار، الصندوق 
إن شاء هللا يف هاد املوسم  prévu ن دايل الدرهم، اللي هيمليو 

ألف  682مليون و الفالحي املقبل، وصالت املساحة احملروثة ل
هكتار، تقريبا نفس املستوى كالسنة املاضية، ولكن البذور ايهلل 

ألف هكتار، الناس كيتسناو مازال الشتا، لكن  002وصلنا ل 
األسابيع املقبلة، أن متيقن  0د إيال جا اخلري إن شاء هللا يف ها

أبنه الناس إن شاء، الفالحة غادي يتشجعو، ابقي الوقت وعندهم 
 un bon البذور املختارة، وميكن يكون عندهم

rendementإن شاء هللا هاد السنة ،. 

كما أنه، فيما خيص الزراعة السكرية، تقدر املساحة املربجمة من 
ألف هكتار  58بل ألف هكتار، مقا 62الشمندر السكري 

املسجلة برسم املوسم املاضي، ولكن احنا غاديني مع هاد الشي 
اللي الرباج  il y a des périmètresعلى حسب املاء، 

دايهلم، يعين املستوى متوسط، إيال كان املاء، راه غادي نزيدو، 
 إيال كانت الشتا راه غادي يتشجعو الناس، واحنا متبعني يعين

le jour au jourحوال دايل اجلو إن شاء هللااأل. 

تدخالت اللي  0ابلنسبة للحوامض، أان بغيت فقط نقول أبنه 
 la production جاو واللي مها مهمني: الزيتون. الزيتون

، %00دايل العام اللي فات، هاد العام غادي تطيح تقريبا ب 
، عام كيكون c'est normal, c'est cyclique وهذا

كذلك واش كاينة الشتا وال ما كايناش؟   مزاين وعام كيكون أقل،
واش كاينة فوقتها وال ما كايناش؟ واإلنتاج هاد العام غادي 

 On، %52حىت ل  45ينقص، ولكن األمثنة، األمثنة طالعة ب 
a des prix  درهم للزيتون، كيمشيو حىت  5.1اللي مها يعين

 ابلنسبة للزيتون اللي كيمشي لزيت الزيتون، وعندان حىت 6.1ل 
ون ابلنسبة للزيتون اللي كيمشي يعين الزيت 1.5و  1، بني 1.5ل 

دايل املائدة، وهذا شيء مهم أن األمثنة ما طاحوش، ابلعكس 
 la يعين ابلنسبة للفالح هاد األمثنة اللي كنعطيكوم، ماشي دايل

consommation ابلنسبة للفالح يعين ابلنسبة الشجرة ،
ش جناوب األخ اللي يعين احلوامض اب les agrumesدايلو

ابش غادي ينقص املنتوج هاد السنة،  %42تدخل، أنه إيه 
عالش غادي ينقص املنتوج؟ ألن السنة املاضية، كان واحد 
الفائض كبري وعرفتو اإلشكالية اللي طرحات، والناس خالو 

 et donc leاحلوامض دايهلم يعين يف الشجر حميدوهم شي، 
rendement   ،ما وجدوش الشجر دايهلمle 
rendement   طاح، الشتا انقصة، الناس ما قطعوش ما

دايل ديك الشجرة نقص  donc le rendementجناوش، 
، مع األسف، ألن اآلن يف احلوض دايلنا، مجيع %42ب 

املنافسني دايلنا عندهم مشاكل يف الليمون، وكل شي كيقلب على 
دايلنا  لدول كيتصلو ابلناسالليمون ابش يصدرو، حىت أنه بعض ا

 اليوم يف الفالحة، ابش يقولو هلم عطيوان الليمون، نسيفطوه ف
l'emballage  دايلنا ابش ميشي للخارج ألنه ابش ما يضيعوش

لنا الزبناء دايلنا، وهادي فرصة للمغاربة أهنم يكونو واجدين فهاد 
ا ناألسواق ويزعمو إيال كنيت، هاد العام اللي عندان، ميكن لي
 نصدروه واألمثنة مزاينة، فلهذا العام اللي فات فعال كنا كنقولو

la production طالعة، وشوف دااب هاد le 



 

  

 

 

 

 

دورة – النواب جملس مداوالت  - 9102أكتوبر    

 -  

 

17 

changementهاد التبديل دايل ، la conjoncture 
يف املغرب، فلهذا دائما  favorableكيفاش تبدالت والت

 il faut de l'espoir العام يعين بقيت تنقول للفالحة أبنه
ا عرفتوش آش جاي، وهاذا الشي هذا احنا ما عندانش راه م

وال دايل السدود أبنه  l'irrigation التدابري دايل هاذ الشي
مزاين وال ما مزاينش، املنطقة دايل الشرقية راه بعض اخلطرات كنا  
كنّدخول حىت يف وسط احلكومة ابش نطلبو ابش املاء يتطلق 

ما كاينش راه ما ميكنش  هلاذيك املنطقة، واملاء شوف املاء إيال
تدير الفالحة واملاء كان انقص والتدبري كان هائل ألنه ما عمر 

 .نقص املاء فهاذيك املنطقة، وشكرا

 :السيد رةيس اجللسة

د الوزير، منر للسؤال دائما يف املوضوع السؤال قبل شكرا السي
األخري سؤال عن مدى مراقبة جودة وسالمة املنتجات الغذائية، 

للوحدة  يلاالستقالللسيدات والسادة النواب احملرتمني من الفريق 
 .والتعادلية، لكم الكلمة السيد النائب احملرتم

 :الناةب السيد حلسن حداد

 شكرا السيد الرةيس،

لسيد الوزير، ما هو دور املكتب الوطين لسالمة املنتوجات ا
 .الغذائية يف مراقبة السالمة الصحية للمنتوجات الغذائية؟ شكرا

 :اجللسةالسيد رةيس 

 .تفضلوا السيد الوزير

السيد عزيز أخنوش، وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية 
 :القروية واملياه والغاابت

ش النائب احملرتم زعما سؤال الكبري هذا ابهو يف احلقيقة السيد 
ولكن، كتعرفو أبنه األمهية  42ما نقدرش جناوب عليه يف دقيقة و

اليوم هي رافعة كبرية يعين فهاذ الشي دايل  ONSSA دايل

املراقبة دايل السالمة الصحية، ولكم إيال ميكن ليكم تدققو ليا 
 .السؤال، شكرا

 :اجللسةالسيد رةيس 

 .لنائب تفضلشكرا السيد ا

 :الناةب السيد حلسن حداد

السيد الوزير، أان غادي انطلق فقط من التقرير دايل اجمللس األعلى 
تقرير جاء صادما ألن التقرير  ONSSA للحساابت حول

ما عندها االستقاللية العلمية عن سلطة  ONSSA تيقول أبنه
ا مالسياسي ابش تقوم ابلعمل دايهلا، التقرير كذلك تيقول أبنه 

، العّينات مامهاتش الرتاب الوطين كلو 0216-0214بني 
آسفي، بين  -تطوان، مهماتش مراكش-مهماتش مثال طنجة 

ها مكناس، التقرير كذلك تيقول أبنه مراقبت -خنيفرة، فاس -مالل
تتهم فقط املنتوجات املصدرة وماشي املنتوجات اللي هي كتمشي 

ة تتم يف سوق نه املراقبللمستهلك الوطين، التقرير كذلك تيقول أب
، تيقول أبنه 0216اجلملة ما تّدارش يعين من قبل، وخمطط مثال 

 غري يعين غري مطابقة للمعايري، واملنتجني 82ّعينة ّدارت 108من 
اللي ما كيحرتموش هاذ املعايري ما تتمش سحب الرخصة دايهلم 
ال املنتجني ابلنسبة ملا هو فالحي وال ابلنسبة ملا هو حبري، 

ما عندهاش منظومة دايل يعين تقييم  ONSSA وكذلك
املخاطر دايل السالمة الغذائية ابلنسبة للمغرب، وكذلك ما 

 .عندهاش الكفاءات العلمية الالزمة ابش

 :السيد رةيس اجللسة

شكرا السيد النائب احملرتم، انتهى الوقت، هل هناك تعقيبات 
 .إضافية يف املوضوع؟ تفضل السيد النائب
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 :ةب السيد الشرقاوي الزانيديالنا

 السيد الوزير يف إطار العمل دايل هاذ املؤسسة دايل
ONSSA  أقدمت يف الشهور السابقة بعدم التأشري على

 الذبيحة اليت تقام يف بعض اجملازر القروية واحلضرية، وهذا ابملعىن
الح احلقيقي هو املنع واملنع سيرتتب عنه يعين سيؤدي ضريبته الف

نه هو اللي كيبيع هاذيك ماشية للذبح، وكذلك سيؤدي الصغري أل
الثمن دايلو املستهلك السيد الوزير، كما تعلمون أنه رغم هاذ 
القرار ال زالت يعين اللحوم موجودة يف السوق وكذلك تقدمي 
منتوج ذا جودة عالية ما كيقتصرش غري على منع الذبح يتجلى 

يع عند ة أثناء البحىت يف مراقبة صحة املواشي كذلك يف مراقب
 .اجلزار وكذلك ظروف التخزين

 :السيد رةيس اجللسة

 .عفوا، انتهى الوقت السيد النائب، تفضل شكرا،

 :الناةب السيد عمر احجرية

 السيد الوزير، مّلي كنهضرو على نسبة املبيدات يف اخلضر والفواكه
يف املغرب مبعىن كنهضرو على صحة املواطن، وابلتايل غياب 
املراقبة واللي كيصدم املغاربة اليوم هو أنه اخلضر والفواكه املوجهة 
للتصدير يعين للناس اللي برا كنراقبوها وكنحافظو على الصحة 
دايهلم، بّصح هنا ما كاينش مراقبة، وابلتايل كنطلبو من احلكومة 

لى ع ومن وزارة الفالحة تسرع مبأسسة املراقبة ألنه را كنتكلمو
، وكتعرفوا السيد الوزير أبنه هاد امليدان هذا إيال صحة املواطنني

حافظنا على الصحة غادي نوفرو بزاف دايل األموال اللي  
كتمشي للناس اللي كيمرضوا من جراء تراكم دايل السموم اللي  
كتكون داخل اخلضروا ت والفواكه يف الصحة اللي كتأثر مباشرة 

 .على صحة املواطن املغريب

 

 :ةيس اجللسالسيد رة

شكرا السيد النائب احملرتم، هل هناك تعقيب آخر يف املوضوع؟ 
 .ال يبدو، لكم كرمي السيد الوزير تفضلوا

السيد عزيز أخنوش، وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية 
 :القروية واملياه والغاابت

 شكرا السيد الرةيس،

هي طاحت السمعة علق  l'O.N.S.S.A هاد القضية دايل
نقولو بصراحة، ديروا لنا، يعين، يف اجلماعات احمللية احلجام، 

 avec laللي هم يف مستوى h أسواق دايل اجلملة
traçabilité  يف مجيع املدن وندخلوا نراقبو، ديروا لنا يف

البلدايت اجملازر اللي عندهم املعايري وعندهم هذا، وخليوان نراقبو، 
أشنو هي  l'O.N.S.S.A وغادي تشوف ديك الساعة

اإلمكانيات اللي غادي تكون، ما ميكن شي أنه واحد املراقب 
اللي ما عندوش اإلمكانيات فني يشتغل، وما عندوش 

 اإلمكانيات يف يعمل وجتي وتقول ليه انت هو املسؤول، عطيه
les moyens  فني غادي يعمل، عطيوه اإلمكانيات فني

، l'export غادي يعمل، وامسحوا يل يل كتقولوا احنا كنراقبوا
اعاله هدوك الفريمات دايل الليمون وال هادوك دايل مطيشة اللي  

حىت لشهر دايل أبريل،   la période كتاكلو دااب يف هاد
كنشدو مطيشة وكنقولو دايل اخلارج غادي نقلبوها غادي متشي 
للخارج نقلبوها وهادي ما نقلبوهاش، كتقلب الفريمة كلها، راه  

رف اللي هو كيمشي كاين طرف كيمشي للخارج وكاين ط
راه واحد العدد كبري دايل  doncللداخل دايل البالد، 

اللي كيصدرو راه   les fermes املنتوجات اللي مها كاع دوك
 a l'intérieur دايهلم le produitكلهم كيعطيوا، يعين، 

كيعطيوه لداخل دايل السوق، على أي احلديث راه، يعين، راه 
، وايال بغييت غادي l'O.N.S.S.A طويل فهاد الشي دايل
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 بوحها، وال خصنا منشيو session نتكلمو عليه راه خّصو
devant la commission ابش نتكلموا على هاد 

rapport  واحنا مستعدين نواجهو ألنه هادوك رجال، الناس
خدامني، وقفوا على العيد وجدوه  l'O.N.S.S.A دايل

 les P.V le وعاملني اإلستثمارات دايهلم وكرياقبوا وتشوف
nombre de P.V   ايال بديت نقرا لك غري هاد الشي اللي

كيديروا زعم ال يتصور، ولكن، يعين، كل واحد خصوا يلعب 
الدور دايلو، كل واحد خصو يلعب الدور دايلو، ما جنيش أان 

 les moyens منسح يف داك اللي كرياقب واان ما موجدش ليه
ش كونو مسؤولني، ما ندمرو دايلو، نكونو مسؤولني فهاد البالد، ن

الناس، الناس اشتغلوا ومشتغلني جبدية، وما تقولوش أبنه ما  
كاينش الليمون ومطيشة واخلضرة راه ما كرتاقبش، ال أسيدي  
كرتاقب، عاله هاديك فريمة نتكلمو، نتكلموا مع على السيدة 
قيوح اللي هي يف القلب ألهنا أان كنعتربها عائلة وحدة، عائلة 

ه مها ملي كيصدروا ما كيصيفطوش للسوق، ولكن وحدة، عال
قاد يل السوق ملي يدخل املنتوج داخل السوق خص تكون 

أبنين خصين نعرفو منني جا وشكون  la traçabilité عندي
 ..هو مواله ابش نقدر ابش إيال لقى

 :السيد رةيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، ايال مسحتو السيدات والسادة النواب 
غنمرو للسؤال األخري يف املوضوع، عن مشاكل قطاع  األفاضل،

الصيد البحري للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق 
 .األصالة واملعاصرة، تفضلي السيدة النائبة احملرتمة، تفضلي

 :الناةبة السيدة غيثة بدرون

 شكرا السيد الرةيس،

ي املشاكل اليت يتخبط فيها قطاع الصيد البحري ه السيد الوزير،
عديدة، ال املشاكل اليت تتعلق ابملوارد البشرية وال املشاكل اليت 

تتعلق ابملوارد املادية، وال ميكننا التكلم عن مشاكل قطاع الصيد 
البحري دون التكلم عن إمهال ذلك الصياد الصغري أو الصياد 

التعاطي  رين، ونشري هنا جيبالتقليدي الذي يعترب أكرب املتضر 
امللف االجتماعي لليد العاملة يف هذا   اإلجيايب واملسؤول مع

القطاع وإال ستسوء األوضاع وتصبح أكثر صعوبة وأكثر هشاشة، 
إال أن  ،رغم ما قلتم السيد الوزير قبل قليل عن خمطط "أليوتيس"

ة صهناك أمور تسائلكم السيد الوزير، أين هذا املخطط من رفع ح
املغرب يف السوق الدولية؟ كما كان خمطط له يف البداية وحنن يف 
هناية هذا املخطط؟ أمر آخر السيد الوزير نص املخطط على 
إحداث هيئات كما ستساعد ستسهل لتكون قيادة حكيمة 

لتنزيل هذا املخطط واملشاريع؟ ولكن حلد الساعة مل  واسرتاتيجية
اللي   د أن عدد دايل املشاريعتر النور هذه اهليئات، وابملقابل جن

كانت مسطرة ومل تنفد بعد، وحىت الوترية دايل التنفيذ هي وترية 
لألسف بطيئة، ويف نفس السياق، السيد الوزير، نسائلكم ما مآل 
قرية الصيادين بشاطئ البدوزة إقليم آسفي؟ اللي الدراسة انتهت 

ية، حملسنوات اآلن، اجلماعة قامت ابلواجب دايهلا كجماعة  12
ولكن أنتم كحكومة اليوم مساءلون ليخرج هاد املشروع إىل حيز 

 ..الوجود

 :السيد رةيس اجللسة

شكرا السيدة النائبة احملرتمة، انتهى الوقت، لكم اجلواب السيد 
 .الوزير احملرتم

السيد عزيز أخنوش، وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية 
 :القروية واملياه والغاابت

أان بغيت غري نقول ليك أبنه راه معدل النمو السنوي بني شكرا، 
 en moyen de %1.0اللة راه  0218و 0212

croissance دايل secteur  واإلنتاج دايل السمك راه طلع
وهذاك، يعين، الصياد راه  %14والقيمة طلعات ب  %02ب
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خصو اخلري وما زال خصنا نتهالو فيه، وما زال خصنا نديرو ليه 
 يات، ولكن احنا اللي يف جهدان راه درانه، راه دران ليهاإلمكان

les ices boxes ابش جيي احلوت دايلو يف واحد les 
conditions  اللي مها مزاينني ويدير فيهم الثلج، ابش ملي

 0.52دايل الدراهم وال  2غيهبطوا ما يبيعوش بدرهم يبيعو ب
 ابش تكون عندو l'obligation دراهم، دران ليه
l'assurance دايلو أبنه la I.M.O  تكون عندو، أبنه داك

يكون عندو، هاد الشي راه ما كانش قبل  C.N.S.S الشي
دايل  5وال  4ألف ضرهبا يف  16خمطط املغرب األخضر، راه 

الناس اللي مها تزادو واللي مها دخلوا يف هاد الربانمج، كاع هادو 
اسب على يعين نتح راه هم أشياء اللي هي إجيابية وأان راه مستعد

 les هاد الشي، وأحسن جواب اللي جا راه هو اللي جا عند
opérateurs économiques الصيد البحري خبري ،

والناس احلمد هلل، دارو خري واّلو لباس عليهم واّلو كيشتغلوا 
اللي كاين عند الصياد الصغري ماشي هي اللي   les recettesو

دة حيمد هللا أبنه البالد زاي كان عندو هادي سنني، الواحد يعرف
 .للقدام، وشكرا لكم

 :السيد رةيس اجللسة

شكرا السيد الوزير احملرتم، هل هناك تعقيب تعقيبات إضافية يف 
املوضوع؟ ال يبدو، إذن نشكركم السيد الوزير على حسن 
مسامهتكم يف هذه اجللسة اليت سنرفعها ألداء صالة العصر عشر 

 .دقائق، وشكرا

 :س اجللسةالسيد رةي

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

على بركة هللا، نستكمل أشغال جلستنا املوقرة هاته، ابملرور إىل 
، 1واملاء، عدد األسئلة  واللوجستيكقطاع التجهيز والنقل 

والسؤال األول عن املخططات اجلهوية لتدبري املقالع للسيدات 

كلمة السيد الوالسادة النواب احملرتمني من الفريق االشرتاكي، لكم 
 .النائب احملرتم

 :الناةب السيد سعيد بعزيز

 السيد الرةيس،

وكذلك جا  0215تصدر يف  01.12السيد الوزير، القانون 
 .ونص على وضع خمططات 0211يف  269.11.0املرسوم 

 :السيد رةيس اجللسة

 .عفاكم la régie قرب امليكرو

 :الناةب السيد سعيد بعزيز

 0215صدر يف يوليوز  01.12القانون شكرا السيد الوزير، 
التطبيقي، هاد القانون جا يف  269.11.0جا وكذلك املرسوم 

، ومن بني املخططات اجلهوية لتدبري املقالع، هاد 0211
املخططات اللي هي عبارة عن رؤية اسرتاتيجية للتدبري املعقلن 
للمقالع على مستوى اجلهة، فني وصالت وزارتكم يف إطار وضع 

 املخططات؟هاته 

 :السيد رةيس اجللسة

شكرا السيد النائب احملرتم، نرحب ابلسيد الوزير، السيد الوزير 
 .لكم الكلمة

السيد عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك 
 :واملاء

 شكرا السيد الرةيس،

 شكرا السيد النائب احملرتم، ابلطبع كيفما تفضليت هذه املخططات
ير املقالع هي واحد اللبنة ضرورية أساسية، واحنا اجلهوية لتصد

عوالني عليها إن شاء هللا يف إصالح هاد القطاع دايل املقالع، 
عمليا كانت الوزارة اشتغالت على واحد الدفرت حتمالت خاص 
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اللي توزع على املديرايت اجلهوية، وأغلب املديرايت اجلهوية 
 ماسة، طنجةشرعات يف الدراسة نعطيك بسرعة عندان سوس 

تطوان احلسيمة، الرابط سال القنيطرة، اجلهة الشرقية، جهة درعة 
اتفياللت، جهة دايل كلميم واد نون، العيون الساقية احلمرا، اجلهة 
الداخلة واد الذهب، هادي كلها تعرفت املكاتب دايل الدراسات 

 14حىت  10الفائزة والصفقات مدة االشتغال دايهلا عندان واحد 
تكون عندان هاد املخططات، ابلنسبة جلهة فاس  شهر ابش

مكناس يف الطريق مراكش آسفي يف الطريق اللي مازال هي اجلهة 
دايل الدار البيضاء سطات، واجلهة دايل بين مالل خريبكة، 

 .شكرا

 :السيد رةيس اجللسة

 .شكرا السيد الوزير احملرتم، تفضلوا السيد النائب للتعقيب

 :يزالناةب السيد سعيد بعز 

اليوم اإلعالم يتحدث على كون أحد مكاتب الدراسات واللي 
استوىل على معظم هذه الصفقات، اتبع ألحد الشركات اللي هي 
أصال تستغل يف مقالع الرمال على مستوى الشواطئ، وخدات 
صفقات بواحد الثمن ضعيف، الشيء اللي غيجعلنا أمام 

ه كاين إىل ذلك أنخمططات فاشلة من البداية، السيد الوزير أضف 
مشاكل اليوم مرتاكمة كاين أتثري على اجملاري املائية، على املشاريع 

 les projets وكنوجدو les projets تنديرو املقالع تنوصل
اللي حداهم كاين أيضا االستعمال العشوائي املتفجرات الشيء 

 COP اللي كيأثر على البيئة، وحنا شحال املغرب احتضن
يف سياق هاد الرتخيصات العشوائية وال  واليوم كنجيو 22

االستغالل العشوائي هلاد املقالع ابش تنوجدو داك الشي كاع اللي 
 ، وابلتايل فالسيد الوزير اليوم مسؤوليتكم2بنينا كنضربوه يف 

 

 

 :السيد رةيس اجللسة

شكرا السيد النائب احملرتم، انتهى الوقت، هل هناك تعقيبات 
 .تفضل السيد النائبإضافية يف املوضوع؟ 

 :الناةب السيد حممد قروق

 شكرا السيد الرةيس،

اإلشكالية دايل املراقبة مطروحة بواحد اجملموعة دايل املقالع، 
اإلثنني املاضي، وقعت حادثة مأساوية مبدشر بومجيل مجاعة 
العليني بسبب أحد املقالع، الناس جربات واحد جمموعة دايل 

م، كاين أحد املصابني اللي كان األحجار والرتاب انزل عليه
جالس يف الدار دايلو ودخالت احلجرة حىت لقلب املنزل دايلو 
القصديري وصابتو جبروح بليغة ، كذلك جمموعة دايل اإلغماءات 
يف صفوف نساء وحالة دايل الذعر اللي انتابت الساكنة كاملة، 
هذا انتج يعين عن االستخدام املفرط للمتفجرات بدون احرتام 
السالمة والصحة دايل املواطنني، لذا كنطلبوكم السيد الوزير 
بكشف عن مالبسات هاد احلادث وتقدمي املسؤولني للمحاسبة 
وتكثيف املراقبة وفرض احرتام دفرت شروط التحمالت هباد 

 .اخلصوص هذا، شكرا

 :السيد رةيس اجللسة

 .شكرا السيد النائب احملرتم، تفضلي السيدة النائبة

 :السيدة خدجية الزايينالناةبة 

 شكرا السيد الرةيس احملرتم،

السيد الوزير، فعال أان كنأكد ما قاله زميلي حبيث أنه يف مجاعة 
بومجيل وقع ما وقع وأظن أنكم تطلعتم عرب مواقع التواصل 
االجتماعي عما حدث، مهزلة حقيقية، كارثة صعيبة وصعيبة جدا 

يني  جلماعة العلأصابت ذهل وذعر سكان بومجيل اللي اتبعني
الفنيدق، نتمىن السيد الوزير أن تشوفوا شي حل  -عمالة املضيق
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عاجل هلاد املشكلة وهاد املعظلة اللي كتعيشها الساكنة دايل 
 .فنيدق خاصة دوار بومجيل، وشكرا -عمالة املضيق

 :السيد رةيس اجللسة

 شكرا السيدة النائبة احملرتمة، هل هناك تعقيبات إضافية أخرى يف
 املوضوع؟ ال يبدو، لكم الكلمة السيد الوزير تفضلوا

السيد عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك 
 :واملاء

السيد الرئيس، احنا هاد املوضوع دايل املقالع الكل تيعرف أبنه 
اآلن فيه واحد اجلهد كبري، احنا تنتكلموا على قانون جديد هداك 

دايل القرارات،  9رسوم خرج، استلزم واحد القانون استلزم واحد امل
فيهم قرارات مشرتكة، فيهم مرسوم دايل شرطة املقالع، هاد الشي  
كله درانه، بطبيعة احلال احنا تنتكلموا على مرحلة مقبلة يل غنزلوا 
فيها هاد املقتضيات دايل القانون، واحد العناصر األساسية يف 

رطة ي الشرطة داملقالع، الشهاد القانون هذا ويف التنزيل دايلو ه
داملقالع إن شاء هللا قبل هناية دجنرب غادي نكونوا وضعنا هلا 
اللبنات األساسية. أان هاد القضية اللي قليت السيد النائب دايل 
شي مكتب دراسات وكذا أان ما عنديش هاد العلم هذا بصراحة، 
هذه مكاتب دراسات فازت يف إطار صفقة، هديك الصفقة 

املسطرة دايهلا، وعلى كل حال راه الدراسات اللي تدار معروفة 
راه يتكونوا فيها واحد العدد دايل املتدخلني، وال أعتقد أن هاد 
املوضوع مطروح هباد الشكل هذا. احلديث عن ما يقع اآلن، لو  
كان كانت األمور فيما يتعلق ابملقالع اآلن بشكل جيد ملا احتجنا 

اد دة والسيدات النواب احملرتمني راه ههلاد القانون، غري نذكر السا
املشروع دايل هاد القانون هذا راه احتاج منا ابش جنزوا واحد املدة 
ليست يسرية وآخرها آخرها املرسوم دايل الشرطة دايل املقالع. 
فيما يتعلق هباد احلديثة اللجنة اإلقليمية اللي تيرتاسها السيد 

، وإذا ه يف هاد اجملال هذاالعامل غادي تقوم مبا يستلزم القيام ب

استلزم األمر أن يغلق هاد املقلع إذا ثبت أن فيه ضرر بطبيعة 
 .احلال للساكنة سيتم ذلك، شكرا السيد الرئيس

 :السيد رةيس اجللسة

شكرا السيد الوزير احملرتم، فيما يلي سؤاالن هلما وحدة املوضوع 
تم طرحهما يويتعلق األمر ابلشبكة الطرقية ابلعامل القروي لذا س

دفعة واحدة ليناال جوااب موحدا من لدن السيد الوزير، السؤال 
األول للسيدات والسادة النواب احملرتمني من الفريق االستقاليل 

 .للوحدة والتعادلية لكم الكلمة السيد النائب احملرتم

 :الناةب السيد حممد بلحسان

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 السيد الرةيس،

 الوزراء،السادة 

 نسائلكم السيد الوزير، عن التدابري املتخذة لتأهيل الشبكة الطرقية
 .القروية وجعلها دعامة أساسية لتنمية العامل القروي؟ وشكرا

 :السيد رةيس اجللسة

شكرا، السؤال الثاين للسيدات والسادة احملرتمني من فريق األصالة 
 .واملعاصرة، تفضلوا السيد النائب احملرتم

 :الناةب السيد عبد الغين خمداد

 شكرا السيد الرةيس،

عن التدابري واإلجراءات املتخذة يف أتهيل وتعزيز وتقوية الشبكة 
 الطرقية ابلعامل القروي نسائلكم السيد الوزير؟

 :السيد رةيس اجللسة

 .شكرا، تفضلوا السيد الوزير احملرتم للجواب
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تيك لنقل واللوجسالسيد عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز وا
 :واملاء

 شكرا السيد الرةيس،

هاد املوضوع دايل الشبكة الطرقية ابلعامل القروي، كما ال خيفى 
وليد اليوم، ابعتبار أن هذا املوضوع بالدان  على اجلميع هو ليس

تتشتغل عليه منذ سنوات، نذكر السيدات والسادة النواب كما 
ايل عندان الربانمج األول ددأبت على قويل يف هاد املوضوع، كان 

املليار  1ألف كيلومرت واللي كلفنا  11الطرق القروية اللي كان فيه 
 %24دايل الدرهم، اللي كانت نسبة الولوج العامل القروي آنذاك 

، جا من بعد الربانمج الثاين اللي فيه 0225يف  54وصالت ل 
رهم، مليار دايل الد 15.5كيلو مرت بواحد املبلغ دايل   15662

، جا واحد الربانمج دايل %19.2واللي رفع نسبة الولوج حوايل 
التأهيل الرتايب اللي كان خاص بواحد العدد دايل املواقع اجلبلية 

  0202داملليار دايل الدرهم حوايل  0.5اللي استلزم واحد 
كيلومرت، واآلن حنن نشتغل على برانمج تقليص الفوارق الرتابية 

يه ل القروي واملناطق اجلبلية اللي غيكون فواالجتماعية يف اجملا
آالف كيلومرت تقريبا هتيئة،  8ألف بناء و 00ألف كيلومرت  22

مليار دايل الدرهم، وفيه جواب بطبيعة  26وما يكلف حوايل 
احلال هذه الربامج كلها على هاد املعضلة اللي كانت تتعاين منها 

 .ئيسكرا السيد الر بالدان اللي هي العزلة دايل العامل القروي، ش

 :السيد رةيس اجللسة

شكرا السيد الوزير احملرتم إذن منر للتعقيبات التعقيب األول عن 
 .الفريق االستقاليل للوحدة والتعادلية تفضلوا السيد النائب

 :الناةب السيد حممد بلحسان

السيد الوزير، التزمت احلكومة يف برانجمها ابلعمل على أتهيل 
ة من أجل فك العزلة عن ساكنة العامل القروي شبكة الطرق القروي

ومتكينها من قضاء حاجياهتا اليومية والولوج للمرافق العمومية 
وضمان حقها الدستوري يف التنمية البشرية مستدامة، السيد الوزير  
كما تعلمون أن الطرق يف العامل القروي هي الشرايني دايل احلياة، 

فى ، املدرسة غتوصل، املستشإيال كانش الطرق يف العامل القروي
غادي يوصل، املواد الغذائية غتوصل بواحد الثمن طايح، هلذا هللا 

د جيازيكم خبري السيد الوزير بغيناكم ابش العامل القروي تعطيوه واح
األمهية خاصة، وابلتايل واحد املالحظ السيد الوزير ما خيص 
ا الوزارة دايلكم هي ختالت على بعض املسائل اللي خالهت

اجلهات، احنا بغينا الفلوس عند جهات خدوهم وصاوبو الطرق، 
ألن الطرق انتما االختصاص دايلكم، كاين انس اللي ما عندهم 
اختصاصات، اثنيا بغينا ابش نذكركم على أساس املارشيات 
دايلكم كتخليوهم حىت وقيت الشتا عاد كتبداو ختدمهم، واملثال 

يها هاد السيماان عاد بديتو اللي دزت ف 12هي الطريق الرئيسية 
تلقاو  4وشهر  2املارشيات، كان عليكم تبداو يف مارشيات شهر 

الصيف وتكملو دااب غادي جيي الثلج كنتكرفصو يف الطريق وانتما 
 ..تيكملش، لذا هللا جيازيكم خبري املارشي ما

 :السيد رةيس اجللسة

األصالة  قشكرا السيد النائب احملرتم، منر للتعقيب املوايل لفري
 .واملعاصرة، تفضل السيد النائب احملرتم

 :الناةب السيد عبد الغين خمداد

 شكرا السيد الرةيس،

هو كما جاء يف جوابكم السيد الوزير هناك جمموعة دايل الربامج 
ودايل األرقام، لكن هذا التوزيع جيب أن يراعي ويكون توزيع 

الية، وحىت ارق اجملعادال عرب ربوع اململكة، وذلك للتقليص من الفو 
يكون التوزيع، ألن هناك يف يف التوزيع تستفد مناطق أخرى، وهنا 
غادي نضرب مثال إقليم سيدي بنور، هاد اإلقليم احلديث العهد 
اللي كيتوفر على واحد الشبكة طرقية جد مهمة، ولكن جل هاد 
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الشبكة كلها راه مهرتئة، لذا السيد الوزير نطلب منكم إعطاء 
البالغة هلاد اإلقليم، ألنه هناك طرق اتبعة لوزارتكم األمهية 

اللي   15-24أصبحت شبه مقطوعة، وأخص ابلذكر الطريق رقم 
دايل اجلماعات اللي كتوفرو عليها واحد الكثافة  2كرتبط بني 

وكذا الطريق  24-24السكانية جد مهمة وكذلك الطريق 
الطرقية  كةوجيب إعطاء أولوية ألن ابلنسبة الشب 10-82املصنفة 

راه هي القلب النابض ال ابلنسبة لالستثمار وال ابلنسبة لفتح 
اجملال أمام كل ما هو تنمية للمناطق دايلنا. لذا هنيب بكم السيد 
الوزير إعطاء األولوية لألقاليم املقصية حىت تكون هناك توزيع 

 .عادل وتقليص للفوارق اجملالة، وشكرا

 :السيد رةيس اجللسة

النائب احملرتم، هل هناك من تعقيبات إضافية يف شكرا السيد 
 .املوضوع؟ تفضلوا

 :الناةب السيد عبد الرمحان حريف

 السيد الرةيس،

 السيد الوزير احملرتم،

 السيدات والسادة النواب احملرتمني،

سبق أن طرحت عليكم موضوع إعادة بناء الطريق اإلقليمية رقم 
ف امللحة، إقليم سيدي الرابطة بني اخلنيشات وجر  40-20

ووعدمتوين أبن املشروع قيد الدراسة، لكن طال األمد، هلذا قاسم 
السيد الوزير نطلب منكم تسريع وترية هذا املشروع احليوي ذو 

والتنموي يف هذا اإلقليم، هاد  االقتصاديالبعد اإلجتماعي 
، رالطريق، السيد الرئيس، راه ويف واحد احلالة يرثى هلا، السيد الوزي

واحد احلالة يرثى هلا وعليها عدة مقالع على واد ورغة، وكاين 
بزاف دايل الشاحنات اللي كيمشيو يهزو الرملة من دوك املقالع 

 .وكيدوز على هاد الطريق، وشكرا السيد الوزير

 :السيد رةيس اجللسة

شكرا السيد النائب احملرتم، إذن هل هناك تعقيب إضايف آخر؟ 
 .السيد وزير اللسيد الوزير، تفضلو قبل أن أعطي الكلمة 

السيد عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك 
 :واملاء

 شكرا السيد الرةيس،

هو مزاين هاد القضية ابش نوضحوها ألنه، الربانمج األول والثاين 
والربانمج دايل التأهيل الرتايب من املخرجات اللي كانت فيه أنه 
السادة املنتخبني واجلماعات الرتابية كانوا تيطالبوا ابملقاربة 
التشاركية، املقاربة التشاركية هي اللي جات فهاد الربانمج األخري 

صدده دايل التقليص الفوارق الرتابية واالجتماعية للي احنا ب
ي ابجملال القروي واملناطق اجلبلية، اللي ، بطبيعة احلال، احملور الطرق

مليار دايل الدرهم، واملقاربة التشاركية اقتضت أمران؛  26يف 
األمر األول هو أن اجلهات غيديرو دايهلم، والقانون التنظيمي 

وزارة احلال ما ميكن ليناش احنا جنيو كتيعطيهم هاد احلق، بطبيعة 
ا ونقولو هلم أنتم اجلهات هللا جيازيكم خبري انتم هاد الشي ما تتعرفو 

لوش رجعوه لينا ألن هذه اختصاصات دايلو، فنفس هاد املقاربة 
هادي الربجمة دايل الطرق اللي غتستافد من هاد الربانمج تتم 

و فيها، اللوجيستيك عضجهواي وإقليميا، ووزارة التجهيز والنقل و 
مبعىن أننا ما عندان ال إمكانية الفيتو وال نقول هادي ما ديرهاش، 
ألن شحال من مرة اتجييوا عندي السادة السيدات النواب تيقولوا 

اد يل تنقول هلم وانتم يف اجلهة والّ يف اإلقليم إذا كنتم تعتربون أن ه
ألولوية، اعطيوه ا احملور الطرقي حمور مهم أساسي وكذا كذا برجموه،

ولكن ما ميكنش الربانمج تربمج فيه طرق أخرى وحال أن وزارة 
داملليار دايل الدرهم وأنيت بعد ذلك  8التجهيز والنقل عاطية فيه 

ونطالب وزارة التجهيز أن تقوم بذلك، املسألة الثانية اللي طرحيت 
، هاد القضية دايل 12السيد النائب دايل الطريق الوطين رقم 
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صفقات العمومية راه اان شرحت املسطرة دايهلا، خص تكون ال
االعتمادات وخص تكون الصفقة وكذا وكذا ، ابلعكس أان مريت 
فيها، مزاين غري جيي الثلج إيال جا الثلج راه ما غنوقفوش، غري 
جيي الثلج، إن شاء هللا، ايال جا الثلج وجات األمطار هذا ما 

 د العدد دايل الربامج خارجنسعى إليه، ابلطبع كاين اآلن واح
هاد الشي اللي تكلمت عليه، ال الربانمج األول وال الثاين وال 
التأهيل الرتايب وال هاد الشي كاين الربامج دايل التأهيل دايل 
التأهيل أو إعادة التهيئة دايل واحد عدد الطرق اللي هي مصنفة 

ء، بقات اوامل واللوجستيكوهادي تقوم هبا وزارة التجهيز والنقل 
واحد املسألة أخرى للي بغيت نشري هلا هو أن هاد الطرق القروية 

ألف كيلومرت اآلن ومرة  22اللي هدرتو عليها السادة النواب راه 
 ..ألف ألف كيلومرت راه ما عندها 22أخرى أقول هاد 

 :السيد رةيس اجللسة

 وشكرا السيد الوزير احملرتم، انتهى الوقت، منر للسؤال املوايل وه
عن برانمج الطرق السريعة للسيدات والسادة النواب احملرتمني عن 

 .فريق األصالة املعاصرة، تفضلوا السيد النائب احملرتم

 :الناةب السيد هشام صابري

 شكرا السيد الرةيس،

السيد الوزير، حول تقدم أشغال طرق السريعة ابلبالد نسائلكم؟ 
يق الل، هذه الطر مثال ذلك الطريق الرابطة بني مراكش وبين م

اليت تعرف اثين أكرب عدد مرور السيارات بعد حمور الدار البيضاء 
الرابط، ولألسف تعد أيضا من أكثر الطرق اليت تشهد حوادث 
السري يوميا، حىت ابتت تعرف بطريق املوت، هذه األرواح اليت 
تزهق يف هذه الطريق تطوق عنقكم، جهة بين مالل خنيفرة 

مليون من أجل، جزء منها، من  522ر ومليا 21رصدت مبلغ 
أجل إجناز الشطر الرابط بني بين مالل وقلعة السراغنة، ووزارتكم 

حبجة الدراسات،  0216ال زالت تتلكأ يف توقيع اإلتفاقية منذ 

سنني من أجل الدراسات، التنفيذ امىت يكون، السيد الوزير،  2
 احبعلى هاد احلساب، مشروع آخر اللي مت توقيعه أمام ص

ال زال  وورززاتالرابط بني أزيالل  0214اجلاللة، منذ سنة 
سنني من أجل الدراسات،  1حبيس وزارتكم حبجة الدراسات، 

 la voie deالطريق املداري املوقع أمام صاحب اجلاللة، 
contournement de l'agro pole  أيضا حبيس ،

لكية مل امل وزارتكم حبجة الدراسات أيضا، لألسف حىت املشاريع
تسلم من تقاعس وزارتكم حبجة الدراسات. ختاما أقول من جهة 

فرة من خني-بين مالل أبي ذنب مهشت وحرمت جهتنا بين مالل
 العمومية؟ االستثمارات

 :السيد رةيس اجللسة

 .شكرا السيد النائب احملرتم، تفضلوا السيد الوزير تفضلوا

تيك نقل واللوجسالسيد عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز وال
 :واملاء

 شكرا السيد الرةيس،

السيد النائب، أان غنجاوبك واخا السؤال دايلك ماشي هو هذا، 
ولكن يبدو أن اختلطت عليك األمور فيما يتعلق بواحد العدد 
دايل االتفاقيات، مجيع اإلتفاقيات اليت وقعت أمام جاللة امللك، 

إلتفاقيات ا اتفاقيات حنرص على تطبيقها وحنرص على تطبيق
، مراكش الطريق السريع-األخرى، هاديك القضية دايل بين مالل

هذا ما كاين حىت يف شي برانمج ومل تتخذ فيه وزارة التجهيز 
والنقل واللوجيستيك واملاء أي قرار، حىت أتيت اآلن وتقول أنه راه 
الدراسات ومازال ما ساالت الدراسات، جيب أن تكون األمور 

هاد الشي كان تربمج فعال وتعطالت فيه وزارة موضوعية لو كان 
التجهيز، ال جاز لك السيد النائب أن تقول هاد اهلضرة، اللي  

  1022كاين هو خص تعرف أبنه كاين اآلن عندان تقريبا 
كيلومرت من الطرق السريعة واليت نشتغل عليها واللي هي ضمن 
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ل داملليار داي 8كيلومرت بغالف مايل فيه   816اإلتفاقيات، 
الدرهم، وحنن نسعى اآلن إىل إجنازها، وهناك واحد العدد دايل 
الطرق اآلن نشتغل عليها، فيما يتعلق مبا تفضلت به اآلن هداك 

 plan de جاي يف املخطط دايل بين مالل دايل
développement de la région Beni Mellal 

الذي ال زال حمل نقاش ومل نتفق حوله ومل نوقع له أي شيء، 
 .شكرا السيد الرئيس

 :السيد رةيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، التعقيب لكم يف ما تبقى لكم من الوقت 
 .تفضلوا

 :الناةب السيد هشام صابري

السيد الوزير، كنظن أبنه كان عقدتوا اتفاق مبدئي ما بينكم وما 
بني رائسة جهة بين مالل ورائسة جهة مراكش على أساس أبنه 

لسراغنة قلعة ا -لف ابلشق ما بني بين ماللجهة بني مالل غتك
 بشراكة معكم وجهة مراكش أيضا بنفس الطريقة، مبا خيص

PDR أان كنتساءل ملاذا الوزارة الوحيدة اللي ما جاتش توقع 
PDR  مع جهة بين مالل هي الوزارة دايلكم يف حني ابقي

 .الوزارات كلهم وقعوها

 :السيد رةيس اجللسة

حملرتم، مع األسف انتهى الوقت، هل هناك شكرا السيد النائب ا
تعقيبات إضافية يف املوضوع ؟ ال يبدو، السيد الوزير بقى لكم 

 .السي الوزير عندكم شي تعقيب تفضلوا

السيد عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك 
 :واملاء

 راه األمور عندك خملطة راه السيد النائب، السيد النائب رجاء
PDR ما فيهش اتفاق حبال هكذا PDR  واحد املشروع

 6وال  5جايباه اجلهة جيب أن نتفق حوله دااب ال اجلهة جابت 
واملاء  واللوجستيكداملليار دايل الدرهم واش تلزم به وزارة النقل 

واش ال اجلهة بغات ثين واحد الطريق واش الوزارة غتمشي معها 
كلموش على السراغنة ما تنتمث التثنية دايل الطريق بين مالل قلعة 

ماليني دايل الدراهم نتكلم على ماليري الدراهم، ايل الضعف د
هذا راه مال عام السيد النائب ماشي مال دايل وزارة التجهيز 

 plan de والنقل توزع كما تشاء، هاد القضية د
développement règional  راه هو واحد األمر

، لداخلية تناقشه مع اجلهاتتيتناقش وحلد اآلن ال زالت وزارة ا
 ..عندما نتفق حوله

 :السيد رةيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، منر للسؤال املوايل وهو املتعلق بتقدم الربامج 
املوجهة لتقليص الفوارق يف اجملال الطرق للسيدات والسادة النواب 

 .مةاحملرتمني من فريق العدالة والتنمية، تفضلوا السيدة النائبة احملرت 

 :الناةبة السيدة عزوها العراك

 شكرا السيد الرةيس،

السيد الوزير، استطاعت احلكومة السابقة وال احلالية أن تفتح 
أوراش عدة يف جمال تقليص الفوارق يف جمال الطرق يف جمموع 
 الرتاب الوطين، حنن السيد الوزير، نثمن الدينامية اليت تشرف عليها

وزارتكم ولكن نظرا لألمهية القصوى اليت تكتسيها هذه التدخالت 
اكنة هذه لفائدة س واالجتماعيةعدالة اجملالية لفك العزلة وإقرار ال

املناطق، نسائلكم السيد الوزير عن نسبة التقدم هذه األوراش وعن 
 مدى حتقيق الوزارة واحلكومة لألهداف املسطرة؟

 :السيد رةيس اجللسة

 .شكرا السيدة النائبة احملرتمة، اجلواب لكم السيد الوزير تفضلوا
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 زير التجهيز والنقل واللوجستيكالسيد عبد القادر اعمارة، و 
 :واملاء

السيدة النائبة شكرا على السؤال، أان غنجاوبك على الشق املتعلق 
ابلوزارة، مرة أخرى هاد الربانمج هذا فيه واحد اجلانب تيتعلق 
ابجلهات ولست خموال أن أجيب على ذلك وفيه الشق اللي متعلق 

و هو؟ لوزارة اشنوهو دار التنمية البشرية، الشق اللي متعلق اب
-0211قامت الوزارة بتعبئة حصتها السنوية ابلنسبة لسنوات 

مليار دايل الدرهم أي مبعدل  2.11واملقدرة  0218-0219
مليون  844خصص منها  مليار دايل الدرهم كل سنة 1.05

كيلومرت من طرق القرب املصنفة برسم سنة   804درهم لتأهيل 
كيلومرت من طرق   841مليون درهم للتأهيل  882، و0211

مليون دايل الدرهم  118، ومليار و0218القرب برسم سنة 
، 0219كيلومرت من الطرق املصنفة برسم سنة   1280لتأهيل 

 .شكرا السيد الرئيس

 :السيد رةيس اجللسة

 .شكرا السيد الوزير احملرتم، تفضلوا السيد النائب للتعقيب

 :الناةب السيد نور الدين قشبيل

 الرةيس،شكرا السيد 

السيد الوزير احملرتم، ال يسعنا إال أن نثمن جمهوداتكم على مستوى 
تنفيذ الربانمج الوطين لتقليص الفوارق يف جمال الطرق، سواء على 
مستوى اإلجناز أو الصيانة، إال أننا مل نلمس النتائج املتوخاة من 

مليون  25هذا الربانمج الذي سخرت له ميزانية إمجالية تقدر ب
، خاصة أن جمموعة من املشاريع عرفت توقفات إما من درهم

طرف املقاولة املكلفة ابإلجناز أو مشكل يف الدراسات أو بسبب 
مشاكل نزع امللكية، وهنا أعطي مثال كالطريق الرابطة بني الطريق 

الرابطة بني إقليم اتوانت وإقليم  428واجلهوية رقم  8الوطنية رقم 

ي بوشىت وموالي عبد الكرمي سيدي قاسم مرورا جبماعة موال
والطريق اإلقليمية الرابطة بني مجاعة الوجلة ومجاعة وراتك اليت 

مبيدلت  16توقفت أكثر من سنتني وكذلك الطريق الوطنية رقم 
من خالل منعرجات..، وما تشكله من خطورة ابعتبارها نقطة 
سوداء توقف الورش كان أيضا بسبب نزاع مع الساكنة، لذا 

كم السيد الوزير ابإلسراع حبل هاته املشاكل كأداء نطالب من
املستحقات ملالكها وإعادة النظر يف مكاتب الدراسات والتعاقد 
مع مكاتب أكثر جناعة، والشك السيد الوزير أنكم تعرفون 
وتلتمسون ما تعانيه ساكنة العامل القروي اليت تعيش يف عزلة أو 

ر احملرتم، ية، السيد الوزيتنتظر منذ سنوات حقها يف العدالة اجملال
ابلرغم من وجود مؤشرات إجيابية فما زالت هناك فور قائمة 
وانتظارات كبرية ندعو ملضاعفة اجلهود لتدارك اخلصاص ومعاجلة 
العجز الذي مازال يعاين منه اجملال القروي واجلبلي من خالل رفع 

 .البنيات التحتية وترية إجناز

 :السيد رةيس اجللسة

د النائب احملرتم، انتهى الوقت، هل هناك تعقيبات شكرا السي
 .إضافية يف املوضوع؟ تفضل السيد النائب احملرتم

 :الناةب السيد حممد غياث

 السيد الرةيس،

السيد الوزير، أوال أود نشكركم على التجاوب دايلكم مع املطالب 
دايل الساكنة دايل سطات، فيما خيص إعادة التأهيل واحد 

الطرق، واخا الرد جا شوية معطل، لكن املهم اليوم  اجملموعة دايل
فهاد النهار هذا راه جمموعة من املشاريع انطلقت يف سطات، 

الشطر األول من الكارا لبين  225وأخص ابلذكر الطريق اجلهوية 
أمحد انطلقت األشغال اليوم، الشطر الثاين ابن امحد سيدي 

اكل  نفس املشحجاج كنتمىن أنه ميشي حىت لوالد فارس، ألن 
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كاينة، رغم األمهية دايلو، فكنظن هناك جمموعة دايل التعثرات 
 .غري مفهومة السيد الوزير أمتىن التوضيح، وشكرا

 :السيد رةيس اجللسة

وا شكرا السيد النائب احملرتم، تعقيب إضايف آخر يف املوضوع تفضل
 .السيد النائب

 :الناةب السيد محاد آيت هبا

 السيد الرةيس،

البد ابش نشكرو وزارة التجهيز على اجملهودات اللي تتقوم  بداية
هبا وعلى التجاوب دايهلا مع املشاكل دايل الساكنة، أشري هاد 
الربانمج هاد الربامج عالش حضرتو راه هي مهمة، ولكن راه 
الزلت معاانة دايل العامل القروي راه خاص شي برانمج مستعجل 

مازالت تتعاين، مشكل آخر  راه واحد العدد دايل املناطق اللي
املقطع دايل تيشكا اللي  9السيد الوزير دايل الطريق الوطنية رقم 

يف احلقيقة األشغال جارية مزاين، ولكن راه والت تتشكل مشكل 
على مستعملي الطريق دااب الناس منني تيدوزو متا تيقولو اي ريب 

ه ديك اما تكون شتا، راه بغيناكم ديرو شي آلية دايل الصيانة ر 
البقااي دايل األحجار ودايل األتربة راه تتشكل خطر على املارة، 

 .وشكرا السيد الوزير

 :السيد رةيس اجللسة

شكرا السيد النائب احملرتم، هل هناك من تعقيب إضايف آخر يف 
 .املوضوع؟ السيد الوزير لكم الكلمة

السيد عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك 
 :واملاء

 شكرا السيد الرةيس،

ابلنسبة للسيد النائب دايل العدالة والتنمية احنا تنتكلمو على 
الربانمج دايل تقليص الفوارق اجملالية، السيد النائب انت دخليت 
بعض احملاور ما عندهاش عالقة ابملوضوع، واحنا تنتكلموا على 

 مليون دايل 25مليار دايل الدرهم، ماشي  26برانمج فيه 
الدرهم، هذا برانمج ضخم جدا ضخم جدا، وابلطبع هاد الربانمج 
مرة أخرى أقول فيه شق مرتبط ابجلهات وال دخل لنا حنن بربجمته، 
وفيه شق مرتبط مببادرة التنمية البشرية، والشق اللي مرتبط 
ابلقطاعات الوزارية هناك جلان يشرف عليها السادة العمال 

اذ دايل الطرق، فه ج هاد املسألةوالسادة الوالة هي اللي تتربم
املوضوع دايل الربجمة جيب أن يطرح داخل هذه اللجن، فيما يتعلق 
ابلسيد النائب من األصالة واملعاصرة عطفا على ذاك الشي اللي 

إيالك كنت  االجتماعدران يف اإلجتماع، على كل حال هذاك 
ت عند أان الزل 525التزمت أان فيما يتعلق ابلطريق اجلهوية رقم 

للي ا تزام ال أذكر يعين التفاصيل، لكن هذا واحد املوضوعلاال
د النائب لتزم به، فيما يتعلق ابلسيتطرح وحنن السيد النائب سن

دايل حزب االستقالل دايل فريق الوحدة والتعادلية ما ميكن 
لينهش اآلن نتكلمو على برانمج استعجايل عالش؟ خصنا بعدا 

كلمو ما ميكنش لينا نت التجمع الدستوري،نكّملو راه معذرة معذرة 
على برانمج استعجايل عالش؟ ألنه عاد خصنا نكملو هذا اللي 
احنا فيه، وأان هذا تنقول مرة أخرى جيب أن نعمل مجيعا على أن 

مليار دايل  26يتم إجناحه ألول مرة يف اتريخ املغرب تنخصصو
عات الدرهم، ما يهمش واش جاية من اجلهات واّل من القطا

احلكومية يف هناية املطاف هذا مال عام جيب احلرص عليه، فيما 
أسيدي غري جتي الشتا غل أان مشيت  9يتعلق ابلطريق الوطنية رقم 

، عطيت فيها تعليمات واضحة لتما وكاين بعض اإلنزالقات أان
ولكن ابلنسبة للقضية دايل األوراش، األوراش اإلشتغال دايهلا 

وية عالش؟ اأنه أنت عارف أبن هاذيك غادي نزيّرو فيها شي ش
اجلهة دايل ذاك احملور دايل إنزكان حىت لتيشكا أنت عارف السيد 
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النائب اشنو وقع لنا فيه وما بغيش نرجع لو مرة أخرى، اإلخوان 
تيعرفو كان عندان مشكل مع شركة شركة ما قدراتش تكّمل 
وصلت لإلفالس اضطرينا نفسخو معها العقدة، ابش تفسخ 

 مشيت ن اانقدة وتعاود خّصك واحد املاراطون أنتم تعلمونه اآلالع
 .اآلن اللي خذات املشروع توحرصت على أن الشركا

 :اجللسةالسيد رةيس 

شكرا الوزير انتهى الوقت، منر إىل السؤال املوايل وهو سؤال متعلق 
ببناء وصيانة احملطات الكربى ابلعديد من املدن املغربية، للسيدات 

النواب احملرتمني من فريق التجمع الدستوري، السيد والسادة 
 .النائب احملرتم

 :الناةب السيد عباس الومغاري

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 السيد الرةيس،

السيد الوزير، يف إطار الربانمج الوطين لتأهيل حمطات القطارات 
وجعلها ترقى إىل مصف اجليل اجلديد شرع املكتب الوطين 

-0212للسكك احلديدية يف برانمج طموح امتد لعشر سنوات
، لتحديث وبناء حمطات السكك احلديدية الكبرية 0219

مع  ةوالصغرية واملتوسطة على حد سواء، مسجال بذلك قطيع
املفهوم التقليدي هلذه احملطات ابعتبارها جمرد نقطة عبور 
للمسافرين، لكن مع األسف السيد الوزير، ال زالت مشاريع 
حتديث وبناء بعض احملطات مل تر النور وللتذكري السيد الوزير، 
سبق أن التزمتم يف اللقاء اجلهوي الذي انعقد مبدينة فاس برائسة 

الق أشغال بناء حمطة مدينة مكناس السيد رئيس احلكومة ابنط
، لكن يتبني أن هناك أايدي خفية تعمل على أتخري 0218سنة 

إجناز هاذ املشروع، هلذا نطلب منكم السيد الوزير احملرتم، طمأنة 
ساكنة مدينة مكناس على مصري هذا املشروع ومىت ستنطلق 
أشغال البناء؟ كذلك أين وصل مشروع بناء اخلط الرابط بني 

ابط ومكناس عرب مدينة اخلميسات؟ واخلط الرابط بني إقليم الر 
 .بوعرفة والرشيدية؟ وشكرا

 :اجللسةالسيد رةيس 

 .شكرا السيد النائب احملرتم، السيد الوزير

السيد عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك 
 :واملاء

 السيد الرةيس،

ح كان الربانمج الطمو ابلطبع هاذ الشي اللي تكلميت عليه هاذ 
غري ابلنسبة للقضية دايل مكناس بال املناسبة ما كاين أايدي خفية 
ال والو، غاية ما هنالك أنين أان التزمت و غاطت يف اإللتزام 
داييل، ألن أان التزمت بنيي على ذاك الشي اللي قال املدير العام 

قد عدايل املكتب الوطين السكك احلديدية، بناء على أننا كنا ل
برانمج كنا قاب قوسني أو أدىن أننا نوقّعوه عقد الربانمج تعّطل، 
طيب ولكن هذا ما تيعنيش أنين مل ما غلطتش فهاذ القضية دايل 
اإلتزام اللي قلت، وهذا ميكن لو يتسجل اان ما عندي حىت 
مشكل ألنه جيب أن تكون العالقات بيننا واضحة يف هاذ اجملالن 

 نعم قائم ألن الربانمج ما فيهش غري هاذي اآلن هل الربانمج قائم؟
 فيه بوزنيقة فيه الصخريات فيه النواصل فيه عي توجطات، مكناس

ابملناسبة هي األعلى من انحية التكلفة ألن غ يكّلف تقريبا واحد 
 2.0غيكلف واحد  مليار دايل السنتيم من بعد سطات 12

مجيع  مليار دايل السنتيم، 2.0مليار دايل السنتيم، اتزة 
الدراسات انتهت وملفات طلبات العروض جاهز مرة أخرى ابش 
ندقق الكالم داييل ملي غايتوقع عقد الربانمج فهاد األايم يف هاد 

 .األسابيع آنذاك غنشرعوا فهاد املسألة، شكرا السيد الرئيس

 :السيد رةيس اجللسة

 .شكرا السيد الوزير، التعقيب دايلكم السيد النائب تفضلوا
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 :ب السيد عباس الومغاريالناة

شكرا السيد الوزير على صراحة أحييك على هاد الصراحة دايلك، 
فلهذا أظن أننا مطمئنون اآلن على هاد املشروع هذا وأمتىن أن 

 .تسهروا عليه شخصيا

 :السيد رةيس اجللسة

شكرا السيد النائب احملرتم، انتهى الوقت غادي منروا للتعقيبات 
 .تفضل السيد النائب اإلضافية يف املوضوع،

 :الناةب السيد حممد الوالف

السيد الوزير، أسائلكم عن طريق السكة احلديدية بني أكادير 
 LES ةوالدار البيضاء؟ أنتم السيد الوزير اليوم أعلم مين بضخام

FLUX ECONOMIQUES..   يف أكادير، فمىت رجاءا
ة ؟ يمىت ستزفوا لنا خرب بداية األشغال يف هاد السكة احلديد

 .وشكرا

 :السيد رةيس اجللسة

شكرا السيد النائب احملرتم، هناك تعقيبات إضافية أخرى يف 
إذا كانت هناك من عناصر  املوضوع؟ ال يبدو، السيد الوزير،

 .إجابة أخرى تفضلوا

السيد عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك 
 :واملاء

هو كان السيد النائب طرح هاد القضية دايل مكناس عن طريق 
اخلميسات، وطرح هاد القضية هذا خمطط دايل املكتب الوطين 

مرة أخرى ما عندانش اآلن شي حاجة مربجمة، فيما  0242يف 
يتعلق مبراكش أكادير، مراكش أكادير فيه عندان واحد مذكرة 

ة تفصيلية فيما يم تقنيتفاهم مع دولة أجنبية نشتغل على دراسة تقي
يتعلق ابلقطار فائق السرعة، وابش نعاود ندقق الكالم حنن يف 
مرحلة دراسات تقنية تفصيلية واليت قد أتخذ سنوات ألن هاد 

املشاريع هادي هي مشاريع ضخمة وخاصها واحد الوقت ابش 
ما جييش عاود اثين شي مرة شي انئب يقل لك راه قليت لنا راه  

 ..الدراسات حنن يف طورها كاين الدراسات،

 :السيد رةيس اجللسة

شكرا السيد الوزير احملرتم، إذن منر للسؤال األخري يف القطاع هو 
سؤال متعلق ابملاء الصا ح للشرب يف القرى واألحياء اهلامشية 
للمدن للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق األصالة 

 .واملعاصرة، السي حجرية تفضل لكم الكلمة

 :الناةب السيد حممد احلجرية

 شكرا السيد الرةيس،

السيد الوزير، نسائلكم عن وترية الربط ابملاء الصا ح للشرب العامل 
 القروي واجلبلي واألحياء اهلامشية للمدن؟

 :السيد رةيس اجللسة

 .شكرا السيد النائب احملرتم، تفضل السيد الوزير

تيك النقل واللوجسالسيد عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز و 
 :واملاء

شكرا السيد النائب، يعين بسرعة غري نذكر مبا سبق أن قلته، يف 
مليار دايل الدرهم استثمرت من  02جمال الوسط القروي 

دايل  %91ل  %14رفعت النسبة من  0219ل  1995
منها عرب إصاالت فرضية، ابلنسبة لألحياء  42التزويد، أزيد من 

ء ن اشتغل عليها املكتب الوطين للكهراباملتواجدة بضواحي املد
قصد مد الساكنة دايهلا بواحد العدد دايل اإلمكانيات دايل املاء 

مليون  411تصرفات عليها  0211ل  0220عرب النافورات من
ألف  552مليار دايل السنتيم، لساكنة إمجالية انهزت  41يعين 

هاد  مدينة ومركزة يف 064حيا اتبعا ل  952نسمة موزعة على 
األحياء اهلامشية، ملواكبة هاد التوسع العمراين عندان اآلن برانمج 
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مدينة ومركز بواسطة  82حي جديد اتبع ل  422دايل التزويد 
مليار دايل  14فردية لواحد املقدار دايل تقريبا واحد  تإيصاال

ألف نسمة إن شاء هللا وسينطلق  122السنتيم، ستستفيد منه 
 .بداية السنة املقبلة، شكرا السيد الرئيس

 :السيد رةيس اجللسة

 .شكرا السيد الوزير، تفضلوا السي حجرية للتعقيب

 :الناةب السيد حممد احلجرية

 ،شكرا السيد الرةيس

يف احلقيقة السيد الوزير عندما نسمع هذه األرقام نظن أنه على 
ان ولكن الواقع السيد الوزير وأ أرض الواقع هناك نتائج حقيقية

جاي من البادية إيال كنتو يف األرقام واإلحصائيات فاش كتّدار 
صفقة كتعتربو أبنه هناك الربط مع ذيك اجلماعة وذيك الساكنة 

تقولونه صحيح، ولكن نعطيكم مثال حي دشنه املستفيدة هاذ ما 
، حلد اآلن مازال األشغال 0212جاللة امللك، بدائرة غفساي 

ما تسالتش، أكثر من ذلك، كنتكلم على سد الوحدة، سد 
مجاعات  5، 0226- 0225السهلة بداية األشغال كانت يف 

ترابية ابستثناء البلدية مازال ما كاينش الربط، ألن بدعوى أنه 
ات املعاجلة، يعين فني كيتم اإلنتاج دايل املاء ما كتنتجش حمط

الكمية الالزمة للشبكة اليت مت إجنازها، من املسؤول عن هذا 
اهلدر؟ أكثر من ذلك بالدان بقيادة جاللة امللك، عندها تصور  
كبري اآلن من أجل توفري األمن املائي هلاذ الوطن العزيز، ولكن 

ليب ألنه ثل هذه املشاريع عندها أتثري سالوترية دايل التتبع دايل م
ال على مستوى التتبع وال على مستوى اإلجناز وال على مستوى 
الربط كاين عندان خلل، وابلتايل راه كنضيعو صربو على سوء 
التمدرس ضعفو على سوء التنقل ولكن العطش ما ميكنش املغاربة 

 .يصربو عليه ألنه صعيب يقدر يعطينا أشياء مضرة للبلد

 

 :اجللسةالسيد رةيس 

بشكرا السيد النائب احملرتم، هل هناك تعقيبات إضافية يف 
 .املوضوع؟ تفضل السيد النائب احملرتم تفضلوا

 :الناةب السيد البشري طواب

 شكرا السيد الرةيس،

السيد الوزير، هناك دواوير ابلقرب من السدود ومن الربجات هذا 
د دايهلم الصا ح للشرب وإمنا التزويما كنطلبوش غري تزودوهم ابملاء 

 .ابجملان جلرب الضرر، وشكرا

 :اجللسةالسيد رةيس 

 .شكرا السيد النائب احملرتم، تتتفضل تفضل السيد النائب تفضل

 :الناةب السيد عبد اللطيف مدين

السيد الوزير، ماذا عن االنقطاعات املتكررة يف يف املياه ابخلصوص 
وهل من برامنج مستعجلة لعالج ما منطقة وادي زم والنواحي؟ 

ميكن عالجه من النقص احلاد يف البوادي كذلك بنفس املنطقة؟ 
 .وشكرا السيد الوزير

 :اجللسةالسيد رةيس 

شكرا السيد النائب احملرتم، تعقيبات إضافية أخرى دائما يف 
 .تفضل السيد الوزير املوضوع؟

ستيك اللوجالسيد عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل و 
 :واملاء

 شكرا السيد الرةيس،

السيد النائب من األصالة واملعاصرة، أان أنت سوليت وقليت من 
املسؤول، فكر إيال دخلنا فهاذي من املسؤول غنبقاو هنا، ألنه 
عالش داب حنن نتحدث عن ماذا؟ عن تدارك واحد اخلصاص أان 
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ت؟ قل تكلمت على واحد املسألة وعاودهتا مرارا وتكرار، أشنو
قلت اآلن فيما يتعلق بعدد من الدواوير واجلماعات واملراكز راه 
املشكل ماشي واش املاء كاين واّل ما كاينش املشكل أن املنظومة 
دايل التوزيع ما وصالتوش، وهلذا كاين هاذ الربانمج األويل أنتما 

ترأس عدد من اإلجتماعات واللي  ،عارفني أبن جاللة امللك
سنوات املقبلة اللي  8يار دايل الدرهم، يف مل 115غيكّلفنا 

غيحل اإلشكالية دايل التزويد ابملاء بشكل هنائي، عالش؟ 
السبب بسيط هو أن مجيع الدواوير واجلماعات غادي تدخل يف 
املنظومة دايل التوزيع، واعتبار أننا احنا كنعطيو األولوية للماء 

اللي  اتيكياالشروب على املاء السقي وعلى إنتاج الطاقة أتوم
غيوقع يف مدينة حبال مكناس غيوقع فواحد العدد دايل 
اجلماعات، بطبيعة احلال ما غيحّلش املشكل دايل الشتات كولو 
أنتما تتعرفو مشكل دايل الشتات هذا مشكل دايلنا، عندك 

كلم،   4، 2الدوار ولكن من الدوار هليه راه ميكن واحد تلقاه 
 .ولكن يف العموم

 :لسةاجلالسيد رةيس 

شكرا السيد الوزير، انتهى الوقت، ونشكركم السيد الوزير على 
حسن مسامهتكم يف هذه اجللسة، منر مباشرة إىل قطاع السياحة 

، نرحب اإلجتماعي واالقتصادوالصناعة التقليدية والنقل اجلوي 
ة ابلسيدة الوزيرة ونتمىن هلا التوفيق يف مهامها احلكومية، ومنر مباشر 

إىل السؤال األول وهو سؤال عن تدابري تطوير السياحة اجلبلية 
والبيئية والنهوض هبا للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق 

 .العدالة والتنمية، فليتفضل

 :يخالناةب السيد ابراهيم الشو 

 شكرا السيد الرةيس،

السيدة الوزيرة، هننئكم على الثقة املولوية ونسأل هللا لكم السداد 
والتوفيق على رأس هذا القطاع. عن إجراءات تطوير السياحة 

 اجلبلية والبيئية نسائلكم؟

 :السيد رةيس اجللسة

 .شكرا السيد النائب، تفضلوا السيدة الوزيرة للجواب

دية لوي، وزيرة السياحة والصناعة التقليالسيدة اندية فتاح الع
 : والنقل اجلوي واالقتصاد االجتماعي

 شكرا السيد الرةيس،

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

أود يف البداية أن أذكر ابلتوجيهات امللكية السامية، الواردة يف 
لثورة امللك والشعب، اليت  66اخلطاب امللكي، مبناسبة الذكرى 

تغالل الفرص واإلمكانيات اليت تتيحها السياحة حثت على اس
القروية ببالدان، ويف هذا اجملال، يرتكز برانمج الوزارة على مقاربة 

ىل تشاركية هتدف إىل أتهيل املنتوج احمللي، إىل الرتويج والتسويق، إ
على مبادرات القطاع اخلاص والتشغيل الذايت، على  االنفتاح

التكوين طوير منظومة التكوين املهين و أتهيل املوارد البشرية عرب ت
 الوزارة تعتمد على تطوير أنشطة اسرتاتيجيةاملستمر، كما أن 

سياحية، مع التأكيد على ضرورة احلفاظ على الفضاءات الطبيعية  
كالواحات والكتبان الرملية، وتوجد حاليا عدة برامج يف طور 

بت للمهن اإلجناز ختص السياحة اجلبلية، عرب إعادة فتح مركز اث
 اجلبلية، ومشاريع تطوير املنتوج السياحي يف املناطق اجلبلية. ويف

إطار احلوار واملقاربة التشاركية اليت تنهجها الوزارة، مت عقد لقاءات 
مع املهنيني وبرز يف هذا اللقاء اخنراط مجيع الفاعلني، من أجل 

 .العمل على أتهيل القطاع السياحي، خاصة يف املناطق اجلبلية
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 :السيد رةيس اجللسة

شكرا السيدة الوزيرة، التعقيب تفضل السيد النائب احملرتم 
 .للتعقيب

 :الناةب السيد خالد تيكوكني

 شكرا السيد الرةيس،

ران أن يعينكم على حسن أداء السيدة الوزيرة، نسأل هللا بدو 
كم اجلديدة، و نستشرف خريا يعين حبماستكم يف احلديث مهام

اجلبلية، اليت هي هواء نقي، طعام صحي ومناظر عن السياحة 
مجلها هللا سبحانه وتعاىل، وأنساق ثقافية، ومنط عيش غاية يف 
االنشراح، ومرأة تنتج صناعة تقليدية وتبدع وصفات أصيلة، رجل 
فالح كساب، وشباب يطمح أن نوجد له مهن جديدة ال يكون 

ن مآل زيرة، عمضطرا معها هلجرة أهله، وهنا نسائلكم السيدة الو 
الربانمج دايل إدماج املرشدين غري النظاميني؟ ألن شبابنا ينتظرون 
بشوق املباراة لكي يشتغلوا يف أمان ودون ابتزاز، ولكي نوجد هلم 
برانمج التأهيل الذي جيعلهم سفراء خري لبالدان عند زواران الكرام. 

إنتاج  على قطاع أفقي، قادر السيدة الوزيرة، قطاع السياحة هو
اآلليات دايل الرقي اإلجتماعي، للخروج ابملناطق القروية من 
الواقع دايل اهلشاشة والفقر الذي حيرجنا مجيعا، هاد القطاع قادر 
أنه يتفاعل مع هاد املنظومات الصغرية دايل اإلنتاج، وخيلق 
التجانس بينها ابش أننا خنرجو، كما قلنا سابقا، هباد املناطق من 

ل ، وحنن متفائلون بتعيني امرأة على هذا القطاع، ونسأالواقع دايهلا
 .هللا لنا ولكم التيسري، شكرا

 :السيد رةيس اجللسة

شكرا السيد النائب احملرتم، هل هناك تعقيبات إضافية؟ تفضل 
 .السيد النائب احملرتم

 

 :الناةب السيد عدي بوعرفة

 شكرا السيد الرةيس،

تنوعة، اللت تعرف تضاريس مالسيدة الوزيرة احملرتمة، درعة اتفي
هناك واحد املدار يف ما مضى مسيتو مدار دايل أمالكو، الواحات 
واجلبال واملضايق، وكذلك اهلضاب الرملية دايل مرزوكة، إىل 
حدود اليوم مازال يعين خارج العمل، بغينا من احلكومة تتحمل 
 املسؤولية دايهلا الكاملة يف إخراج هاد املدار احلضري إىل حيز
الوجود، ألنه فيه ما بني الرشيدية وكلميمة، اتدغوست، أمالكو، 

وروك، فملعب، فت أسول، آيت هاين، تنغري، العودة إىل تنجداد
فأرفود فالريصاين مث أوفوس، فالعودة إىل الراشيدية، هذا هو املدار  
كان يف مضى كاين بغيناكم ترفعو شي شوية احليف والظلم على 

 .هاذ اجلهة، وشكرا

 :اجللسةيد رةيس الس

شكرا السيد النائب احملرتم، هناك من تعقيب تفضلوا السيد 
 .النائب

 :الناةب السيد رشيد محوين

 شكرا الرةيس،

السيدة الوزيرة األرقام اللي عطيتو والربامج ماعرف واش  
كتهضروعلى املغرب واّل شي بالد أخرى! خصوصا ابلنسبة 

تو، ماشي صحيح اللي قلللسياحة اجلبلية والقروية، هاذ الشي 
وجا هاذ الشي يف التقرير دايل اجمللس األعلى للحساابت ما قبل 
األخري، أبن نعطيك غري مثال برانمج قرييت ومدينة صفر مشروع، 

، هاذ االسرتاتيجيات اللي %1معظم الربامج اجلهوية ما جتاوزاتش 
قلتو يف إقليم بوملان السيد الوزير وشحال دايل املشاريع من 

 %0، صفر مشروع، يف أزيالل مشاريع ما كتجاوزش 0216
 من الوعود، ما فهمش هاذ؟
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 :اجللسةالسيد رةيس 

شكرا السيد النائب، هل هناك تعقيب إضايف آخر يف املوضوع؟ 
ة ما كاينش تفضلي السيدة الوزيرة تفضلي..، نتصنتو للسيدة الوزير 

 .تفضلي

السيدة اندية فتاح العلوي، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية 
      عي:والنقل اجلوي واالقتصاد االجتما

للي بغيت نضيف هي أن البالد دايلنا تتوفر على مؤهالت مجيلة ا
جدا يف جمال السياحة اجلبلية، وأان متفقة مع السيدات املستشارين 

احنا مازال ما استغّليناش أننا مازال امسحوا يل السادة النواب، 
هاد املؤهالت بشكل مرضي وشكل كثيف، واهلدف دايل الوزارة 
والواجب دايهلا هي نعملو بوترية سرعة ابش هنضو هباذ القطاع 

 .املهم، خاصة يف التشغيل تكلمتو على التشغيل كذلك، وشكرا

 :اجللسةالسيد رةيس 

لق سؤال متع شكرا السيدة الوزيرة، منر إىل السؤال املوايل هو
مبحدودية التشغيل الذايت للشباب، للسيدات والسادة النواب 
 احملرتمني من فريق األصالة واملعاصرة، تفضلي السيدة النائبة لبسط

 .السؤال تفضلي

 :الناةبة السيدة أمال عربوش

 شكرا السيد الرةيس،

السيدة الوزيرة، كاينة إسرتاتيجية وطنية للتشغيل اللي أغلبها  
كتصب يف التشغيل الذايت للشباب، كنسائلكم حول واش كاين 
تدابري وإجراءات عملية واقعية لتجاوز احملدودية دايل النتائج دايل 
هاذ احملققة يف جمال التشغيل الذايت للشباب، يف ظل ارتفاع 

وصا يف صفوف احلاصلني على األعداد دايل العاطلني خص
شواهد، ظل الفشل الربامج السابقة اللي مازال األثر دايهلا قائمة 

آالف مقاولة اللي كتسد سنواي  6حاليا، ويف ظل عندان أزيد من 
 صغرية جدا؟والاللي أغلبها مقاوالت صغرية 

 :اجللسةالسيد رةيس 

 .مةلشكرا السيدة النائبة احملرتمة، السيدة الوزيرة لكم الك

السيدة اندية فتاح العلوي، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية 
 :والنقل اجلوي واالقتصاد االجتماعي

 شكرا السيد الرةيس،

السيدة النائبة احملرتمة، بداية البد من اإلشارة إىل أمهية التشغيل 
الذايت للشباب يف قطاع الصناعة التقليدية، حيث بلغ معدل 

 التكوين املهين يف فنون الصناعة التقليديةإدماج خرجيي مراكز 
أشهر األوىل من التخرج، كما أن  9خالل  %62.6نسبة 

من اخلرجيني متّكنوا من إحداث مقاولة ذاتية إما خالل  16%
سنة التخرج أو يف السنة املوالية، حيث مكنوا من توفري على األقل 
 منصيب شغل لكل مقاولة، ومعظمهم خرجيي مؤسسات التكوين

ابلتدرج املهين، مع العلم أن الصناع التقليديني بعد احلصول على 
جتربة عند مشّغليم يتجهون عادة إىل إحداث مقاولتهم الذاتية، 
وجذير ابلذكر هنا أن برانمج التكوين يشمل مواد أفقية ابإلضافة 
إىل مواد تقنية تساعد على إحداث مقاوالت نذكر منها الرتبية 

إحداث املقاوالت والتعاونيات، وسريّكز  املالية وطرق ومساطر
برانمج الوزارة لتشجيع التشغيل الذايت خاصة يف هاذ القطاع على 

 وحاجيات مالءمة برامج التكوين مع حاجيات إحداث املقاوالت
سوق الشغل، وكذلك على متويل املقاوالت الصغرية والصغرية 

ط سجدا، اليت تساهم يف إحداث مناصب الشغل، سواء يف الو 
 .القروي أو يف الوسط احلضري، وشكرا

 :السيد رةيس اجللسة

 .شكرا السيدة الوزيرة. التعقيب للسيدة النائبة تفضلي



 

  

 

 

 

 

دورة – النواب جملس مداوالت  - 9102أكتوبر    

 -  

 

35 

 :الناةبة السيدة أمل عربوش

السيدة الوزيرة، جاوبتيين على برامج التشغيل اللي أعدهتا الوزارة، 
ة يواللي من بينها واحد الربانمج اللي مساتو "ممكن"، غري من السم

دايل هاد الربانمج كاين واحد االعرتف ضمين دايل احلكومة 
ابلفشل دايل الربامج السابقة، كتوجه رسالة من خاللو للشباب 
املقبلني على إحداث املقاولة، كتقول ليهم ممكن تنجحو فيها، 

 .ممكن ما تنجحوش كيفما اللي سبقوكوم

ا فكيف وإمنالسؤال داييل كان، السيدة الوزيرة، ماشي يف الربامج 
للحكومة أن تنجح يف إحداث برامج جديدة على إنقاذ برامج 
فاشلة سابقا، واللي مازال اآلاثر دايهلا قائمة حاليا؟ كيف 
للحكومة أن تعمل على تشجيع الشباب لإلقبال على إحداث 

شاب  1822املقاوالت الشابة؟ يف حني أن عندان أزيد من 
 822ين عات القضائية، يعوشابة مالحقني ابالعتقاالت وابملتاب

مذكرة حبث حاليا، كيف ستنجح احلكومة فهاد الربانمج، يف 
اجلهات البعيدة اللي فيها ركود إقتصادي خانق؟ وأعلى مثال على 
ذلك، اجلهة الشرقية اللي فيها معدل البطالة كيوصل حاليا 

، يف الوقت اللي كنهضرو على اخنفاض املعدل الوطين ل 18%
 ينطلق الشاب، كينطلق متعثر حىت فيما يتعلق؟ جمرد ما ك12%

 .ابملشاريع املتعلقة ابإلقتصاد التضامين

السيدة الوزيرة، يف نفس الفرتة من السنة املاضية، يف هاد قبة 
الربملان، طرح فريق األصالة واملعاصرة عدة أسئلة متعلقة هباد 

اك، ذاإلشكال، اللي كان التربير دايل السيد الوزير اللي جاوبنا آن
ما كيسمحش يف إطار مشروع قانون املالية دايل  11أن الفصل 

، أنه تكون عندان تكاليف إضافية وال إخالل ابلتوازن 0219
 ..املايل

 

 

 :السيد رةيس اجللسة

شكرا السيدة النائبة احملرتمة، مع األسف انتهى الوقت. إذن منر 
ناك من هإىل التعقيبات اإلضافية دائما يف املوضوع، إذا كانت 

تعقيبات إضافية؟ وإال سوف نرجع للسيدة الوزيرة فيما تبقى من 
الوقت. إذن منر للسؤال املوايل، وهو سؤال عن الظروف الصعبة 
اليت يعيشها الصانع التقليدي للسيدات والسادة النواب احملرتمني 

 .من فريق العدالة والتنمية، تفضل السيد النائب احملرتم

 :وسفالناةب السيد حممد ي

 شكرا السيد الرةيس،

السيدة الوزيرة احملرتمة، تعترب أانمل الصانعة والصانع التقليدي 
املغريب من أمهر األانمل على الصعيد العاملي، لكنها تعمل يف 
ظروف مزرية، وتشغل يد عاملة مهمة يف القرى وهوامش املدن 
 واملدن العتيقة. لذا نسائلكم السيدة الوزيرة ما هي خطة العمل

ي أجل تثمني هذا املوروث املاد اليت تنوي وزارتكم تقدميها من
 .الالمادي؟ وشكراو 

 :السيد رةيس اجللسة

 .شكرا السيد النائب احملرتم، السيد الوزيرة

السيدة اندية فتاح العلوي، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية 
 :والنقل اجلوي واالقتصاد االجتماعي

 السادة النواب احملرتمون،

لصناعة يف ا ابالنقراضحيتل حمور احلفاظ على احلرف املهددة 
التقليدية، مكانة هامة ضمن برامج الوزارة، لدوره يف محاية احلرف 
التقليدية واملهارات والتقنيات املتوارثة، وذلك يف إطار املقاربة 

لي: تشاركية أمثرت بفضل تعاون اجلميع نتائج إجيابية، جتلت فيما ي
، وتوصيف ابالنقراضحرفة كحرف مهددة  40جرد وتصنيف 
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حرفة للصناعة التقليدية ذات احلمولة الثقافية املهددة  20 وتوثيق
، وإدراجها يف برامج التكوين ابالنقراض

استمراريتها، و كنذكر منها على سبيل املثال   لضمان  املهين،
نسج اخليم الصحراوية، الدق الصويري، واألسلحة التقليدية 

ثقايف لوطنية خاصة لصون الرتاث ا اسرتاتيجيةوكذا بلورة  وغريها،
غري املادي، املرتبط حبرف الصناعة اليدوية املهددة ابإلنقراض، 

و وضعية الصانع التقليدي، اللي كيما ذكرت أتخذ بعني اإلعتبار
كما أن الوزارة، يف إطار  .عندو مشاكل يعاين منها يف هذا القطاع

شراكتها مع منظمة اليونسكو، بصدد وضع برانمج لتثمني الكنوز 
كذلك  تعطي وأخريا الوزارة ية واحملافظة عليها،اإلنسانية احل

 يف اإلستفادة من احملالت املهنية، كمجمعات األولوية هلذه احلرف
الصناعة التقليدية، وفضاءات اإلنتاج واملعارض كذلك وبرامج 

 .الدعم، شكرا

 :السيد رةيس اجللسة

 .شكرا السيدة الوزيرة، التعقيب للسيد النائب احملرتم تفضلوا

 :الناةب السيد حممد معايط

 شكرا السيد الرةيس،

السيدة الوزيرة، الظروف الصعبة اللي كيعيشها الصانع التقليدي، 
وخصوصا يف احلرف اليت أوشكت على االنقراض، راه بسبب 
احلكومة ما مواكبتهاش السيدة الوزيرة، ألن السوق غرق 
ابملنتوجات األجنبية، مما جعل املنتوج الوطين كيضعاف، كذلك 

تقليدي. يشها الصانع الالسيدة الوزيرة، الظروف الصعبة اللي كيع
ملزاولة أنشطة  52.11اليوم صوتنا يف الربملان على القانون 

الصناعة التقليدية، حمتاج إىل التنزيل دايلو، حمتاج إىل إخراج 
النصوص التنظيمية دايلو. السيدة الوزيرة، هاد الصانع التقليدي 
اللي ما عندوش التغطية الصحية، ما عندوش تقاعد، ما عندوش 

عدة طبية، كيف ميكن يتغلب، فواحد الظروف اللي ما مسا

ساعدتوش احلكومة، ابش يتغلب على السوق، ابش يواكب، اليوم 
هذا الصانع التقليدي حمتاج إىل تكتالت، كيخص تبسيط 
املساطر فجميع اجملاالت اللي كيشتغل فيها الصانع التقليدي، 

ية، املواد لعندو صعوبة يف األبناك، عندو صعوبة يف املواد األو 
األولية، التضريب دايهلا، الضريبة بواحد الشكل مرتفع على هذا 
الصانع التقليدي اللي اليوم عرق يف ديون وغرق يف إشكاالت 
بسبب عدم مواكبة احلكومة هلاد القطاع املهم، كيف جاء على 

 .من صانع وصانعة 0.4لسانكم، اللي كيشغل أكثر من 

 :السيد رةيس اجللسة

د النائب احملرتم، تعقيبات إضافية يف املوضوع؟ سي شكرا السي
هشام، هل هناك من تعقيبات إضافية يف املوضوع؟ إذن السيدة 

 .الوزيرة، تبقى من الوقت، بضع ثواين

السيدة اندية فتاح العلوي، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية 
 : والنقل اجلوي واالقتصاد االجتماعي

هاد املشروع القانون غادي ميكننا  عندك احلق، السيد النائب،
 ..ابش نعملو أكثر على

 :السيد رةيس اجللسة

خطرات، تعقيبات إضافية أان فاش كان كيتحدث قلتها  0إيوا 
له، وهللا خيليكم ما كاين ابس، خودي الكلمة غري انتبهو 

  .مستقبال، خذي الكلمة تفضلي..، عفوا السيدة الوزيرة

 :يالناةبة السيدة عبلة بوزكر 

الوزارة،  يجيةاسرتاتالسيد الوزيرة، الصانع التقليدي غري موجود يف 
حبيث أنه يكون يعيش بني مطرقة التهميش وسندان املعاانة، هناك 
ارتفاع يف املواد األولية، هناك عدم القدرة على التنافسية، كل هذه 
األشياء جتعل أبن الصانع التقليدي يعيش ظروف صعبة، ويعاين 

 .الشيء الكثري، وشكرا
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 :السيد رةيس اجللسة

 .شكرا، تفضلي السيدة الوزيرة

السيدة اندية فتاح العلوي، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية 
  :والنقل اجلوي واالقتصاد االجتماعي

كيف بديت كنقول للسيد النائب احملرتم والسيدة النائبة احملرتمة، 
فأن هاد املشروع القانون هو اللي غيمكنا ابش يكون عندان واحد 

غلو معكم مكننا نشتالتنظيم هلاد الصناع التقليديني، واللي غي
إبسرتاتيجية جديدة، وحنميوهم يف املستقبل، ابش ننهض هباد 

 .شاء هللا القطاع إن

 :السيد رةيس اجللسة

شكرا السيدة الوزيرة، منر للسؤال املوايل وهو سؤال عن تداعيات 
بريطانية وأاثرها املباشرة على القطاع السياحي  إفالس شركة

والسادة النواب احملرتمني من فريق التجمع  ببالدان، للسيدات
 .الدستوري. تفضل

 :الناةب السيد مصطفى البكوري

 ..شكرا السيد الرئيس، السيدة الوزيرة

 :السيد رةيس اجللسة

السيد النائب واحد الثانية هللا خيليك انخد واحد نقطة نظام، 
 .تفضل السيد النائب

 :ظام(الناةب السيد مجال الدين بنشقرون )نقطة ن

 شكرا السيد الرةيس،

فقط السؤال يتضمن إاثرة إىل شركة أجنبية، وهذا خيتلف ما ينص 
 ..عليه

 

 :السيد رةيس اجللسة

 ..مفلسة، مفلسة

 :الناةب السيد مجال الدين بنشقرون )نقطة نظام(

ال السيد الرئيس، هذا يتعارض وما ينص عليه النظام الداخلي ..
ذلك  الربملاين، وابلتايل وجب سحب هلذه املؤسسة املوقرة، وعملنا

 .من حمضر هذه اجللسة

 :السيد رةيس اجللسة

شكرا، واألمور دائما ابملقاصد، مبدئيا كاين جتنب األمساء دايل 
الشركات لتفادي الدعاية هلذه الشركات، ولكن األمر كيفما بغا 
يكون احلال يتعلق بشركة مفلسة، ولكن نقطة سجلناها، تفضل 

 .السيد النائب

 :الناةب السيد مصطفى البكوري

 شكرا السيد الرةيس،

السيدة الوزيرة، بدوري هننئكم على الثقة دايل جاللة امللك، 
لرجوع ، اباالسرتاتيجيواألمل دايلنا أنكم تنهضوا هباد القطاع 

للسؤال: ما هي تداعيات إفالس شركة عاملية، وأثرها املباشر على 
 املنتوج السياحي الوطين؟

 :رةيس اجللسةالسيد 

 .شكرا السيد النائب، تفضلي السيدة الوزيرة

السيدة اندية فتاح العلوي، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية 
       :والنقل اجلوي واالقتصاد االجتماعي

 شكرا السيد الرةيس،

السيد النائب احملرتم، بداية أود أن أتقدم بكامل الشكر للمهنيني 
لي إلجيايب مع تداعيات إفالس الشركة )الاملغاربة على تفاعلهم ا
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ما نقدروش نذكروها( الربيطانية، حيث مرت هاد املرحلة، واحلمد 
هلل بالدان، يف ظروف جيدة مكنتنا من إبراز صورة املغرب كبالد 
منفتح ومضياف، وقد مت التطرق هلذا املوضوع يف أول لقاء مجعين 

األمر، وأهم  اجلة هذاابملهنيني، حيث اتفقنا على العمل مجيعا ملع
مما  االستفادة، هو االجتماعشيء اللي اتفقنا عليه خالل هاد 

وقع واستخالص العرب، جللب عدد أكرب من السياح قصد تدارك 
 .تداعيات إفالس الشركة الربيطانية

 :السيد رةيس اجللسة

 .شكرا، تفضلوا السيد النائب احملرتم للتعقيب

 :الناةب السيد مصطفى البكوري

كنشكروك السيدة الوزيرة على جوابكم، األكيد على أن التجربة 
دايلكم انجحة يف القطاع اخلاص، غادي يكون عندو واحد األثر 
على القطاع السياحي، أما خبصوص إفالس هاد الشركة، فأكيد 
أن أثرها على السياحة يف العامل، وليس على بالدان فقط، فلذلك 

جنا الوطين ستباقية لتحسني منتو جيب أن تشتغلوا على املقاربة اال
وتروجيه وفق مقاربة جديدة، ألن هذا اإلفالس أثر بشكل كبري 
على السياحة الوطنية، خاصة أصحاب الفنادق الذين تكبدوا 
خسائر كبرية، لذلك فمن الواجب اليوم مواكبة هؤالء املنعشني 
ومصاحبتهم ودعمهم واالشتغال على موضوع التأمينات، لكي 

 .م جزء من احلقوق املهدورة، وشكراتضمن هل

 :السيد رةيس اجللسة

ات شكرا السيد النائب احملرتم، تعقيبات إضافية يف املوضوع؟ تعقيب
 .إضافية يف املوضوع؟ ال تعقيب، تفضلي السيد الوزيرة

 

 

السيدة اندية فتاح العلوي، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية 
 : االجتماعيوالنقل اجلوي واالقتصاد 

غري ابش نوضح شنو وقع فهاد األزمة دايل إفالس هاد الشركة، 
آالف دايل السواح  0وقت األزمة كانو متواجدين تقريبا 

األجانب، معظمهم بريطانيني، متكنو كلهم ابش يرجعو لبالدهم 
يف ظروف جيدة، فيما خيص املساعدة بني الوزارة واملهنيني، فاحنا  

ش يستافدو من وسائل التأمينات كنحاولوا نساعدوهم اب
 ..املتواجدة حاليا، كما ذكرت سابقا يف اجلواب، أهم حاجة هي

 :السيد رةيس اجللسة

شكرا السيدة الوزيرة، لألسف انتهى الوقت. إذن منر للسؤال 
األخري يف القطاع، وهو سؤال عن مدى مسامهة قطاع السياحة 

مني من احملرت  يف خلق مناصب الشغل، للسيدات والسادة النواب
بة للوحدة والتعادلية، لكم الكلمة السيدة النائ االستقاليلالفريق 
 .احملرتمة

 :الناةبة السيدة إميان بن ربيعة

 شكرا السيد الرةيس،

السيدة الوزيرة، التشغيل هي النقطة السوداء الوحيدة يف العمل 
لوعود ابدايل هاد احلكومة دايلكم، اللي ما متكناتش من أهنا تويف 

 412داملليون دايل الشباب العاطلني،  0اللي عطات ألكثر من 
ألف منصب شغل مباشر، وأكثر من مليون وظيفة غري مباشرة يف 

، فقط يف قطاع السياحة، فينكم من هاد األرقام 0202أفق 
 السيدة الوزيرة؟

 :السيد رةيس اجللسة

 .شكرا السيدة النائبة، السيدة الوزيرة تفضلوا
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اندية فتاح العلوي، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية  السيدة
 :والنقل اجلوي واالقتصاد االجتماعي

تعترب السياحة كما ذكرهتا رافعة للتنمية  السيدة النائبة احملرتمة،
ومسامهتها  0218مليون سائح سنة  10.2ابستقطاب أزيد من 

مليار درهم من العملة الصعبة خالل نفس السنة،  12.1ب
ألف شخص بصفة  552غل قطاع السياحة حاليا ما يناهز ويش

مباشرة، وعدد أكرب بطبيعة احلال بصفة غري مباشرة. فمنذ انطالق 
ألف شاب وشابة من  102خترج حوايل  02-02 اسرتاتيجية

مراكز التكوين املهين التابعة ملختلف الفاعلني يف التكوين أي 
ع وكذا القطا  السياحة مكتب التكوين املهين وإنعاش الشغل

بة املهين بنس واالندماجاخلاص فتمكنوا من ولوج سوق الشغل 
مرضية، حيث أابنت الدراسات أن نسبة إدماج اخلرجيني تفوق 

أشهر األوىل بعد التخرج، وللرفع من التشغيل  9خالل  11.2%
يف هذا القطاع، سنركز عملنا على حتسني وتطوير التكوين 

سوق الشغل، وكذا تسهيل  ومالءمته مع متطلبات وحاجيات
 .الولوج إىل التمويل خاصة الشركات جد الصغرى

 :السيد رةيس اجللسة

شكرا السيدة الوزيرة، انتهى الوقت، التعقيب لكم السيدة النائبة 
 .احملرتمة، تفضلوا

 :الناةبة السيدة إميان بن ربيعة

م كشكرا السيدة الوزيرة، يف احلقيقة ماشي غري أنتما اللي فشلتوا أن
ل، حتققوا مجيع الوعود اللي عطيتوا هلاد الشباب املغاربة يف التشغي

ألن هاد األمر مع األسف سائر على مجيع القطاعات احلكومية، 
والدليل على هذا هو النسبة دايل البطالة اللي ترتفع، هذا واضح 
أيضا مللي تنشوفوا مشروع قانون املالية احلايل للي ما تيوضعش 

سياحة كقطاع إسرتاتيجي يف األولوايت دايلو، القطاع دايل ال
املشكل احلقيقي فهاد القطاع تيكمن يف أنه كاين غياب اتم دايل 

الدعم، تكلمو بعض النواب على أنه كاين صفر دعم للمقاولة 
الصغرية واملتوسطة يف ميادين كثرية يف السياحة اجلبلية، يف 

م دايل هو الدعالسياحة القروية يف السياحة اإليكولوجية، فني 
الوزارة دايلكم هلاد الشباب اللي ابغني يديروا املقاوالت دايهلم 
واللي هي تتنتج حقيقة الشغل والوظيفة فهاد البالد، فني هو 
الدعم دايلكم للمستثمرين للي ابغني جييوا ويساعدو ويدفعو هباد 
القطاع، املشكلة الثانية تكلميت على التكوين املهين هو أنه ما 

ألنه تندفعوا انس يل  le marché du travail كبوشتنوا 
 ..مها

 :السيد رةيس اجللسة

شكرا السيدة النائبة احملرتمة، انتهى الوقت، هل هناك تعقيب 
إضايف يف املوضوع؟ تعقيبات إضافية أخرى يف املوضوع؟ ال يبدو، 
إذن كنشكروا السيدة الوزيرة على حسن مسامهتها يف هذه 

القطاع املوايل اللي هو قطاع العدل، عدد  اجللسة، وننتقل إىل
، طبعا نرحب ابلسيد الوزير ومنر للسؤال األول، هو 4األسئلة

سؤال عن وضعية احملاكم للسيدات والسادة النواب احملرتمني من 
 .فريق التجمع الدستوري، تفضل السيد النائب حمرتم

 :الناةب السيد كرمي شاوي

 شكرا السيد الرةيس،

د الوزير عن وضعية بناايت احملاكم ابململكة؟ نسائلكم السي
 .وشكرا

 :السيد رةيس اجللسة

 .شكرا السيد النائب، السيد الوزير، تفضلوا

 :وزير العدل حممد بنعبد القادر السيد

 شكرا السيد الرةيس،
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شكرا السيد النائب احملرتم على تفضلكم هبذا السؤال، تعلمون 
 العدل يف عملها ملزمة بتنفيذالسيد النائب احملرتم أن وزارة 

توصيات ميثاق إصالح منظومة العدالة، وبصفة خاصة التوصيات 
املتعلقة بتوفري عدالة قريبة وفعالة يف خدمة املتقاضني، وخاصة 
التوصية املتعلقة بعقلنة اخلريطة القضائية وإرسائها على معايري 

اد اإلطار  هموضوعية تراعي اإلعتبارات اجلغرافية والدميوغرافية، وف
كاين هناك مرسوم جديد تبىن على دراسات اللي وضعت واحد 
العدد داملعايري اللي على األقل تدعو إىل إرساء حمكمة استيناف 
واحدة على األقل يف كل جهة من جهات اململكة، وحمكمة 
ابتدائية يف كل عمالة من العماالت أو إقليم أقاليم، إذن انطالقا 

م وضع واحد العدد، واحد اخلريطة جديدة من هاد الدراسة املرسو 
اللي كرتاعي التقطيع داململكة واملالءمة واإليفاء ابحلاجيات 
املتزايدة، وهناك العديد من املشاريع األخرى املربجمة اليت ستعرف 

 .انطالقتها يف القريب العاجل، شكرا

 :السيد رةيس اجللسة

 .قيبتفضلوا للتعشكرا السيد الوزير احملرتم، السيد النائب 

 :الناةب السيد كرمي شاوي

شكرا السيد الوزير، ابلفعل كما اشرتو على أن الفعالية دايل 
اجلهاز القضائي هو مرتبط بواحد اجملموعة دايل، مرتبط مبجموعة 
دايل األمور اللي مبن بينها مدى توفره على البنية التحتية 

امة إلصالح ئ العالضرورية، بطبيعة احلال، كما قلتو طبقا للمباد
منظومة العدالة، اليوم ميكن لنا نقولو على أهنا ،احلمد هلل، اململكة 
املغربية كتوفر على حماكم يف املستوى مشرفة، بطبيعة احلال، من 
حيث البناء، من حيث الرتميم، من حيث اإلصالح وحىت من 
حيث التجهيزات اللي كتوفر على جتهيزات، يعين، جد حديثة، 

ا كيمنعش السيد الوزير أننا كنالحظوا بعض األحيان لكن هذا م
وجود بعض احملاكم ال تواكب هذه التطورات، حبيث كنالحظو 

هاد املسألة على مستوى البناايت دايل بعض احملاكم االبتدائية 
ومراكز القاضي املقيم، على سبيل املثال احملكمة االبتدائية دايل 

ث جملهودات كبرية من حيسوق األربعاء اللي تبدل فيها واحد ا
اإلصالح، لكن كنعتقد أبن اليوم قد حان الوقت من أجل أو 
مسألة دايل بناية جديدة أصبحت كتفرض نفسها بقوة، أوال 

 ملطالب املهنيني والسادة القضاة، وحىت استشرافا لآلفاق استجابة
املستقبلية الواعدة ملدينة سوق األربعاء نظرا للمخططات 

قادمة، نتمناو أن هاد املسألة اتخدوها بعني ال االسرتاتيجية
 .، وشكرا السيد الرئيساالعتبار

 :السيد رةيس اجللسة

شكرا لكم السيد النائب احملرتم، هل هناك تعقيبات إضافية أخرى 
 .يف املوضوع؟ تفضلي السيدة النائبة احملرتمة

 :الناةبة السيدة حياة سيكيحل

 شكرا السيد الرةيس،

ارتكم سبق وأن وعدت إبصالح وتوسعة بناية السيد الوزير، وز 
لكة مبدينة العيون، نظرا حلالتها، يعين، املتها االبتدائيةاحملكمة 

والقدمية واليت ال تسع، يعين، العدد الكايف ال للموظفني وال كذلك 
للمرتفقني، رغم اإلحلاح املتواصل ووعود الوزارة إبصالح البناية 

قيل لنا ال زال هذا املرفق على  وترميمها ورصد ميزانية هلا كما
حاله، ما الذي ستقومون به، السيد الوزير، يف هذا األمر ألجل 
التسريع إبجناز مشروع التوسعة وإصالح احملكمة؟ فقد آن األوان 

 .لذلك، وشكرا

 :السيد رةيس اجللسة

شكرا السيدة النائبة احملرتمة، تعقيب إضايف آخر دائما يف نفس 
 .الوزير، تفضلوااملوضوع؟ السيد 
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 :وزير العدل حممد بنعبد القادر السيد

شكرا غري هناك جدول ابلعديد من املعطيات ال يسمح الوقت 
بتقدميها، يعين، إحداث حمكمة اإلستيناف جهة كلميم واد نون 
وهي حمكمة االستيناف بكلميم وترقية مراكز القضاة املقيمني إىل 

د كبري مت حتويل واحد العد حماكم ابتدائية، حبيث أنه مت إحداث،
دايل املراكز القضاة إىل حماكم ابتدائية، واآلن احنا مربجمني واحد 
العدد دايل..، كاين األشغال تقريبا واحد النصف دايل املشاريع 

من األشغال، وكاين عدد دايل احملاكم األخرى،  %42وصلت 
ا مواحنا دااب اآلن جتاوزان املنشآت وبناء هاد املنشآت، بل ك

تفضل السيد النائب احملرتم، حنو التحويل الرقمي للتقاضي وإدخال 
التجهيزات العصرية من أجل حتديث منظومة العدالة والتقاضي، 

 .وشكرا

 :السيد رةيس اجللسة

شكرا السيد الوزير احملرتم، منر إىل السؤال املوايل وهو سؤال عن 
ية للسيدات ور مآل قانون التنظيم القضائي بعد قرار احملكمة الدست

والسادة النواب احملرتمني من فريق العدالة والتنمية، تفضلوا السيد 
 .النائب احملرتم

 :الناةب السيد الفاطمي رميد

 شكرا السيد الرةيس،

عن مآل قانون التنظيم القضائي الذي قضت احملكمة الدستورية، 
 0219بعدم مطابقة بعض من مواده للدستور منذ فرباير 

 يد الوزير؟نسائلكم الس

 :السيد رةيس اجللسة

 .شكرا السيد النائب احملرتم، تفضلوا الوزير

 

 :وزير العدل حممد بنعبد القادر السيد

 شكرا السيد الرةيس،

شكرا السيد النائب احملرتم على تفضلكم هبذا السؤال، فعال 
دجنرب على  18جملسكم املوقر يف إطار القراءة الثانية صادق يف 

القانون املتعلق ابلتنظيم القضائي، واحلكومة ارأتت إحالة املشروع 
على احملكمة الدستورية للتحقق من مدى مطابقته لألحكام 

فرباير  8دايل احملكمة الدستورية يف  الدستورية، وفعال صدر القرار
واللي هاد القرار قضى بعدم دستورية بعض املقتضيات  0219
الكاتب  أيضا خبضوعفيما يتعلق بوحدة كتابة الضبط، و خاصة 

الت وأيضا كل ما يتعلق ابجمل العام لسلطة الوزير املكلف ابلعدل
عديل تمباشرة من بعد ال اإلدارة القضائية وميكن نقول ليك أبنه

احلكومي أحد امللفات األوىل اليت مت فتحها والشروع يف مشاورات 
بشأهنا و امللف املتعلق ابلتنظيم القضائي يف أفق مالءمة 

 .املقتضيات دايلو مع األحكام دايل احملكمة الدستورية، وشكرا

 :السيد رةيس اجللسة

 .شكرا السيد الوزير، تفضلوا السيد النائب للتعقيب تفضلوا

 :الناةب السيد جنيب البقايل

ة السيد الوزير احملرتم، هادي مناسبة ابش نشيدو ابحلصيلة التشريعي
اهلامة اللي هي نتيجة دايل العمل املشرتك بني احلكومة وبني هذه 
املؤسسة احملرتمة على خمتلف املستوايت، ال خيفى عليكم السيد 

امة واهلامة اهل الوزير على أن هاد املشروع أتى بعدد من املستجدات
جدا على مستوى التنظيم القضائي، ها اجلمعية العمومية 
للمحاكم ها مؤسسة الكاتب العام، ال ضمانة يف اختاذ القرار 
والتواصل مع الرأي العام، ال التفتيش وغريه من املقتضيات، غري 
أنه القرار دايل احملكمة الدستورية كلف إشكالني أساسيني، 

 تبط بتدعيم بسؤال جوهري حول كتابة الضبطاإلشكال األول املر 
ر وال سيما كتابة الضبط اليت تشتغل ابلنيابة العامة، اللي قضى قرا
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احملكمة الدستورية أبنه ال ميكن أن تكون إال اتبعا املسؤولني 
القضائيني يف هذا القطاع، كذلك سؤال التفتيش القضائي اللي 

قتضى ى أنه سيكون مبقال التفتيش اإلداري واملايل اللي قال عل
 نص تنظيمي والتفتيش القضائي الكلي، وابلتايل أخيلق واحد النوع

من االرتباك هذي ابلنسبة لنا فرصة، السيد الوزير ابش ندعيو يف 
فريق العدالة والتنمية ابلنظر هلذه املقتضيات وهذه اإلشارات إىل 

لك ذاإلسراع إبحالة هذا املشروع على هذه املؤسسة احملرتمة، وك
عدة قوانني ذات أمهية ابلغة يف إصالح منظومة العدالة على رأسها 
القانون املتعلق ابلدفع بعدم الدستورية دايل القوانني، وكذلك اللي 
أكثر من هاد القانون قانون املسطرة اجلنائية اللي مازال يف األمانة 

وكذلك القوانني دايل املهن  0211العامة احلكومة منذ دجنرب 
 .ية مشروع إصالح منظومة العدالة عرف تقدماالقضائ

 :السيد رةيس اجللسة

شكرا السيد النائب احملرتم، انتهى الوقت، هل هناك من تعقيبات 
إضافية يف املوضوع؟ ال يبدو السيد الوزير فيما تبقى من الوقت 

 .تفضل

 :وزير العدل حممد بنعبد القادر السيد

ية بصفة ئي أو اإلدارة القضائالسيد النائب احملرتمة، التنظيم القضا
عامة مسألة ابلغة احلساسية وابلغة األمهية، وابلتايل فليس هناك 
ارتباك هناك قرار احملكمة الدستورية، وتعرفون أن القانون التنظيمي 
خبصوص اجمللس األعلى للسلطة القضائية نص على إحداث هيئة 

العاجل  بتنسيقية مل تباشر عملها حلد اآلن، وستجتمع يف القري
وسيكون على جدول أعماهلا هاد املوضوع ألنه حيتاج إىل تنسيق 
وإىل تعاون، ألن فصل السلط ال يعين الطالق ال يعين الفصيلة، 
الفصل يعين التكامل والتعاون يف إطار املصلحة العامة وقريبا 
سنحيله على أنظار جملسكم املوقر مشروع قانون التنظيم القضائي 

 .دايل احملكمة الدستورية، وشكرايراعي القرارات 

 :السيد رةيس اجللسة

شكرا السيد الوزير احملرتم، إذن منر إىل السؤال األخري يف القطاع 
والسؤال متعلق بتنفيذ األحكام القضائية الصادرة ضد اإلدارة 
للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق األصالة واملعاصرة، 

 .لكلمة تفضلواالسيد النائب احملرتم لكم ا

 :الناةب السيد عادل البيطار

 شكرا السيد الرةيس،

السيد الوزير أهنئكم على الثقة املولوية، ونسائلكم عن تنفيذ 
 األحكام القضائية الصادرة ضد اإلدارة؟

 :السيد رةيس اجللسة

 .شكرا السيد النائب، السيد الوزير تفضلوا

 :وزير العدل حممد بنعبد القادر السيد

 الرةيس،السيد 

السيد النائب احملرتم، أحد املؤشرات األساسية لقياس جناعة 
وفعالية املنظومة القضائية هي تنفيذ األحكام القضائية، وتنفيذ 
األحكام القضائية بكيفية ال حتتمل التماطل، والدستور كان 

عندما نص على أن  106حامسا يف هذا الشأن يف الفصل 
كي ولكن ل لقضاء ملزمة للجميعاألحكام النهائية الصادرة عن ا

يتحقق اإللزام ينبغي أن تنفذ األحكام، واجلميع هنا يقصد كل 
األشخاص الذاتيني واملعنويني مبا فيهم أشخاص القانون العام، 
عندي عدة مؤشرات هنا تفيد ال يف احملاكم التجارية وال يف احملاكم 

األحكام ال  ناإلدارية وال يف احملاكم االبتدائية حىت ال نعترب أب
من التنفيذ وحىت ملي كيكون هناك  %10تنفد، يعين فقط 

خصاص وزارة العدل تتابع مؤشرات املسجلة يف كل حماكم اململكة 
وابلتنسيق مع كل املتدخلني لتوفري املوارد البشرية الالزمة واحنا 
اآلن مقبلني على مباراة وطنية لولوج املهنة دايل املفوض القضائي 
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اسي يف تنفيذ األحكام، كذلك عندان مشاريع أخرى اللي هو أس
اللي كتعلق بتعديل قانون املسطرة املدنية الذي ميكن أن يساعد 
يف حتديد كيفية تنفيذ األحكام، وذلك يف إطار تطوير وحتديث 

 .منظومة العدالة، شكرا

 :السيد رةيس اجللسة

 .شكرا السيد الوزير احملرتم، تفضلوا السيد النائب للتعقيب

 :الناةب السيد عادل البيطار

شكرا السيد الوزير، القصد داييل من السؤال كان خبصوص 
األحكام القضائية الصادرة ضد اإلدارة وليس تنفيذ األحكام على 
العموم، والشيء ابلشيء يذكر، كيف قلتو السيد الوزير ألنه 
الدستور أسس ملبدأ تنفيذ األحكام القضائية كمبدأ كركيزة أساسية 

قوق، حقوق املواطنني وكدعامة لدولة احلق والقانون و لسلطة حل
أكد  106القضاء وهيبته وثقة الناس فيه، وكما أشرمت الفصل 

على إلزامية هاد األحكام للجميع، وأكد صاحب اجلاللة يف 
خطب متعددة نفس األمر إىل أن احلكومة، السيد الوزير، كان 

وعة أنه من خالل جممهلا رأي خمالف يف معاجلة املوضوع حبيث 
من املبادرات التشريعية، يعين، من خالل مقتضيات مشاريع 

تقدمت مبقرتحات أقل  02و 19و 0211قوانني قانون املالية 
ما ميكن أن تؤدي إليه هو احتقار األحكام القضائية وتقزميها ، 
خاصة وأن احلكومة التزمت فيما سبق بتشكيل جلنة مركزية يعهد 

ام، يذ األحكام القضائية ضد أشخاص القانون العإليها بتتبع تنف
حنن يف فريق األصالة واملعاصرة، السيد الوزير، ندعو احلكومة إىل 

، 0202من مشروع قانون املالية لسنة  9سحب مقتضيات املادة 
 ألنه يعترب يف رأينا نكسة تشريعية وحقوقية ببالدان ، ألن هذا األمر

قوق تضي إحداث توازن بني حيتطلب معاجلة مشولية وانجعة، تق
 املواطنني وتسيري املرفق العام واستمراريته، وهذا يقتضي وضع إطار

تشريعي خاص بتنفيذ األحكام القضائية ضد اإلدارة، وكذلك 

إبراز دور القضاء اإلداري يف هذه املسألة، وكذلك اطالع الوكالة 
 ..القضائية للملكة أبدوارها

 :السيد رةيس اجللسة

السيد النائب، عفوا، انتهى الوقت، هل هناك من تعقيبات شكرا 
 .إضافية يف املوضوع؟ تفضل السيد الرئيس

 :الناةب السيد إدريس األزمي اإلدريسي

 شكرا السيد الرةيس،

هو كيفما قال السيد النائب احملرتم الشيء ابلشيء يذكر، صحيح 
قبولة، مابلصيغة اليت أتت هبا ال ميكن أن تكون  9أن هاد املادة 

واحنا يف إطار النقاش اللي كان على مستوى جلنة املالية، نقاش 
مسؤول، ابعتبار أن احلكومة والربملان مسؤوالن عن التوازن دايل 
املالية دايل الدولة، ابعتبار أننا كلنا مسؤولون على التنفيذ 
واالحرتام دايل األحكام القضائية، وابعتبار كذلك أننا كلنا 

 إلستمرارية دايل املرفق العام، ألنه الرقم اللي اعطاانمسؤولون على ا
داملليار دايل الدرهم يل هتزت من  12السيد وزير املالية تيخلع 

احلساابت دايل الدولة، وهذا يهدد حقيقة استمرارية دايل املرفق 
العام، لذلك فنحن مدعوون مجيعا حكومة وبرملان، واحنا على 

افق، ويف ن لنا مبادرة تشريعية ابلتو مستوى دايل جلنة املالية ستكو 
إطار النقاش اللي تيكون عندان ملي تتكون املصلحة العليا دايل 
البالد تقتضي ذلك، مبا يضمن التنفيذ دايل األحكام القضائية، 
ولكن كذلك مبا يضمن اإلستمرارية دايل املرفق العام، وتنعرفو أبنه 

 ايل الدرهم دايلمليار د 42الدولة اليت كانت قادرة ابش ترد 
T.V.A  للمقاوالت، كذلك ينبغي أن تكون قادرة ابش تنفذ

األحكام القضائية للمواطنني ونعاجلو هاد املخلفات دايل املاضي، 
حلجز على إىل ا وابلنسبة للمستقبل ما نبقاوش يف حاجة هنائيا

املمتلكات، هاذ املبدأ دايل عدم احلجز راه كاين يف فرنسا، ولكن 
ذكروش عليه ألنه الدولة تنفذ، فاألساس هو أن ينفذ عالش ما تي
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احكامنا وآنذاك بطبيعة احلال لن حنتاج إىل احلجز، فينبغي أن 
حنرص مجيعا على اإلتيان مببادرة متوازنة تضمن حقوق املواطنني 
يف تنفيذ األحكام القضائية، ولكن كذلك تضمن استمرارية املرفق 

 .العام

 :السيد رةيس اجللسة

لسيد النائب احملرتم، إذن ما كنظنش أن هناك سؤال إضايف شكرا ل
 .آخر يف املوضوع، إذن نرجعو للسيد الوزير تفضلو

 :وزير العدل حممد بنعبد القادر السيد

 106شكرا السيد النائب احملرتم، الدستور الذي نص يف فصله 
على إلزامية األحكام النهائية الصادرة عن القضاء على اجلميع، 

على  156، 154الدستور الذي نص يف الفصل  هو نفسه
استمرارية املرفق العام، السيد الرئيس تفضل وأعطاان مثال لفرنسا، 
راه ماشي غري فرنسا، ما كاينش حىت شي دولة يف العامل جتيز 
احلجز على ممتلكات الدولة، ألن فيها الرواتب وأجور داملوظفني، 

ق العام هي حيوية املرفوفيها سيارة اإلسعاف وفيها املستشفيات، 
من صميم بنيان الدولة، إذن احلل هو نتوافقو وتركزو اجلهود كلنا 
على تنفيذ األحكام، يعين ما معىن تنفيذ األحكام؟ هو حتميل 
املسؤولية لآلمرين ابلصرف اللي كيمتنعو على تنفيذ األحكام،  
كاين موظف مجاعة معينة تبت صرف يف امليزانية اللي كتفوق 

نيات املتاحة له، وتتنفذ األحكام على املوظفني واألجور اإلمكا
دايهلم والرواتب واملرفق العام وليس هناك من حياسب؟ هذا 
إشكات خاصنا انشو فيه، ما حنرفوش النقاش أن خاصو يتم 
احلجز أبنه خاص احلقوق ال، خاصنا نقلبو على التوازن والسيد 

يرتأسها السيد  اجتماع 01رئيس احلكومة أنشأ جلنة واشتغلت، 
وزير الدولة املكلف حبقوق اإلنسان والعالقات مع الربملان، 
وقدمت صياغ مهمة سامهت فيها وزارة العدل وقريبا ستعرض على 
احلكومة، وستعرض عليكم يف إطار تعديل املسطرة املدنية واللي  

كتحدد ألول وكتمأل واحد الفراغ قانوين كيفية تنفيذ األحكام 
 .وبتحميل املسؤوليات إىل غري ذلك، شكرايء ز ابآلجال وابلتج

 :السيد رةيس اجللسة

شكرا لكم السيد الوزير على حسن مسامهتكم يف هذه اجللسة، 
وننتقل إىل القطاع املوايل هو قطاع الطاقة واملعادن والبيئة نرحب 
ابلسيد الوزير بيننا ومنر مباشرة إىل السؤال األول وهو سؤال متعلق 

ريق السائل للسيدات والسادة النواب احملرتمني من ف بتعميم التطهري
 .األصالة واملعاصرة، تفضل السيد النائب احملرتم

 :الناةب السيد أمحد شوكي

 شكرا السيد الرةيس،

نسائلكم السيد الوزير، عن خطة احلكومة لتدارك النقص احلاصل 
ة خاصيف البنيات التحتية املرتبطة بتعميم الربط ابلتطهري السائل و 

 يف العامل القروي واجلبلي؟

 :السيد رةيس اجللسة

 .شكرا السيد النائب احملرتم تفضلوا السيد الوزير

       ة:ح، وزير الطاقة واملعادن والبي السيد عزيز راب

شكرا السيد النائب احملرتم، طبعا من كما يف علمكم أنه كان 
، %50، و%96برانمج طموح سابقا، وصلنا احلمد هلل ل

 %50ة دايل تطهري السائل مث كدايل دايل الربط ابلشب 96%
يف معاجلة املياه دايل..، معىن هذا واحد العمل جبار اللي كنحتاج 
لعشرات دايل املاليري دايل الدراهم، فعال اليوم كما جرت العادة 
فواحد العدد دايل التجهيزات سابقة مثل الطرق واإلانرة واملاء، 

إجياد واحد الربانمج مندمج مسيناه اشتغلت احلكومة فعال على 
برانمج تطهري السائل املندمج اللي فيه حىت العامل القروي، طبعا 
سنستمر العمل على مستوى املدن ولكن أيضا إدماج ما يقارب 

دايل املراكز ابلعامل القروي، طبعا فيها القروي واجلبلي،  1022
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دايل الدرهم، مليار  42وحتدثت واحد تقريبا واحد امليزانية دايل 
تقسمات على مراحل سيساهم فيها كل املتدخلني ابش ميكن لينا 

 . إن شاء هللا جنزو هاد الربانمج

 :السيد رةيس اجللسة

 .شكرا السيد الوزير احملرتم، السيد النائب تفضل تعقيب

 :الناةب السيد أمحد شوكي

 غاربةأن هناك فوارق بني امل شكرا السيد الوزير، يتضح من جوابكم
فيما يتعلق هبذا اجملال التطهري ابلسائل. السيد الوزير املغاربة 
سواسية أمام القانون، سواسية يف الواجبات ويف احلقوق، نتساءل 
 ملاذا تؤخر احلكومات املغربية املتعاقبة املشاريع املتعلقة ابجملاالت

القروية واجلبلية؟ السيد الوزير املغاربة سواسية وحينما ندعوهم إىل 
واجب الوطين يهبون مجيعا، فقد هبت القبائل من كل اجلهات ال

واألقاليم إىل واد املخازن فانتصر املغرب وتكرر املشهد يف املسرية 
اخلضراء حني هب مجيع املغرب من كل األقاليم، وال يزال جنودان 
أبناؤان من اجلبال والبوادي يرابطون على حدودان دفاعا عن وحدتنا 

جملال لوزير ال نقبل أن تتأخر املشاريع املتعلقة ابالرتابية، السيد ا
القروي واجلبلي ونرفض متاما هذا التأجيل وهذا التأخري، وشكرا 

 .السيد الوزير

 :السيد رةيس اجللسة

شكرا السيد النائب احملرتم، هل هناك من تعقيبات إضافية أخرى 
 .يف املوضوع؟ تفضلوا السيد الوزير

 :الطاقة واملعادن والبي ةالسيد عزيز رابح، وزير 

على أية حال شكرا على التذكري أن املغاربة سواسية، ولكن راه  
كنتكلمو على املغرب الذي تعرفه الذي احلمد هلل، عشرات املاليري 
يف الكهربة، عشرات املاليري يف املاء، عشرات املاليري يف الطرق، 

فالحة لوبرانمج ضخم دايل الفوارق اجملالية، برانمج ضخم يف ا

فيما يتعلق ابلعامل القروي، برانمج ضخم يف الصحة والتعليم، 
ولذلك مزاين نطالبو ابلتعجيل راه املغاربة احلمد هلل سواسية 
والدستور أكد على ذلك، والربامج دايل احلكومة يف هذا االجتاه، 

، مليار 0219ويكفي أن أذكر أنه برانمج هذه السنة فقط 
عال لسائل، متت واحد الربجمة وبغينا فمليون دايل تطهري ا 022و

أننا منشيو املراكز يف العامل القروي. لذلك أطمئنك السيد أن 
احلكومة حريصة على العدالة اجملالية، حريصة على هذه املساواة 
اللي حتدثو عليها، طبعا إذا كان خصاص يف السابق أنتم تعلمون  

برامج  هلل كانتكاين تطور احلمد هلل اللي مع هاد التطور احلمد 
 .اللي استجبات لو وجنح فيه البالد دايلنا ويضرب به املثال

 :السيد رةيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، منر مباشرة إىل السؤال املوايل وهو سؤال دائما 
طبعا يف نفس القطاع املتعلق ابلطاقة الشمسية للسيدات والسادة 

ادلية فليتفضل ة والتعالنواب احملرتمني من الفريق االستقاليل للوحد
 .السيد النائب لبسط السؤال

 :الناةب السيد احلسني بوزحاي

 السيد الرةيس،

السيد الوزير احملرتم، ما هي األسباب الكامنة وراء عدم إخراج 
شروع الطاقي نور طاطا إىل حيز الوجود وما هي التدابري املتخذة امل

 .لتحقيق ذلك؟ شكرا

 :السيد رةيس اجللسة

 .يد النائب احملرتم، السيد الوزير لكم الكلمةشكرا الس

  :السيد عزيز رابح، وزير الطاقة واملعادن والبي ة

طبعا كما تعلمون السيد النائب احملرتم أن احلمد هلل عندان خريطة 
الطاقات املتجددة على الصعيد الوطين، كاين اخلريطة الرحيية، 
اخلريطة يعين الشمسية واخلريطة املائية، استثمارات ضخمة سبقت 
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واعطيت األرقام فهاد اجملال، طبعا هناك مشاريع يعين حتتاج إىل 
 املشروع ابلضبط دايل طاطا تبني أبنه كاين دراسات كثرية، هاد

إشكال دايل الفرشة املائية ألن أي مشروع دايل الطاقة الشمسية 
راه كيحتاج استعمال دايل املاء، ولذلك اآلن الدراسات احلمد 
هلل راها جارية، ابش ميكن لنا انخذو املاء من أقرب السدود بدل 

يع ما ة دايل املشار أن تستعمل الفرشة املائية وهو ضمن اخلريط
 .إن شاء هللا 0222-0202بني 

 :السيد رةيس اجللسة

 .شكرا السيد الوزير احملرتم، تفضلوا السيد النائب

 :الناةب السيد احلسني بوزحاي

السيد الوزير احملرتم على اجلواب، ولكن احلاجة الوحيدة اللي بغيت 
هذا  عانت كتعرف طاطا وزرهتا وعرفيت التأثري دايل هاد املشرو 

، واحنا كنا كنتظرو هاد 0215اللي كانت كيحلم به ابإلقليم من 
املشروع املهم، وكنا دران مع التكوين املهين كوان الشباب دااب 

تقريبا اللي تكّون فهاد امليدان هذا، وكينتظروا فرص  واحد 1522
دايل الشغل، والتأثري دايل املشروع دايل هاد السيد الوزير راه مهم 

تأثري اإلجتماعي عرفيت واش ما كاين ما يّدار يف هاديك بزاف، ال
املناطق، ما كاين ال بنية حتتية ال والو، يعين، ايال جا هذا املشروع 
الكبري راه غادي حييد هاد اإلقليم وديك البقعة دايل آقا ايغان 
من واحد العدد دايل املشاكل، والسيد الوزير املشروع دايل الطاقة 

حلصن، اللي هضران عليه أن وايك يف اجتماع الشمسية دايل فم 
سابق دااب البقعة موجودة، الدراسات موجودين وكل شي مقاد 
فيها وما زال ما كاين والو، دايل اتكموت السيد الوزير، دايل 
اتكموت ميتد اللي كرتعى اللي غادية مع املكتب الوطين للكهرابء 

 كاين حىت  الدراسات مقادين كل شي مزاين، كيقولوا أبن راه
التمويل دايهلا، واليوم السيد الوزير راه ما زال ما شفنا والو، إيال 

 ..هاد الشي يف علمكم، السيد الوزير، راه اإلقليم دايل طاطا

 :السيد رةيس اجللسة

شكرا السيد النائب احملرتم، هناك تعقيبات إضافية يف املوضوع؟ 
 .تفضل السيد النائب، تفضل

 :لبيدةالناةب السيد بوعبيد 

  شكرا السيد الرةيس،

املغرب يشجع على إستعمال الطاقة الشمسية النظيفة، واملغرب 
الذين وقعوا على اإلتفاق العاملي من  196من بني الدول ال 

أجل مناخ بباريس، لكن هناك السيد الوزير من أيىب إال أن ميشي 
ضد التيار وضد سياسة الدولة، هناك شركة انتاج السكر إبقليم 
الفقيه بن صا ح أبوالد عياد بصدد إنتاج أو تركيب حمطة لتوليد 
الكهرابء تشتغل ابلفحم احلجري، وتوجد هذه احملطة وسط املدينة 

 .وسط السكان، السكان يستغيثون بكم السيد الوزير

 :السيد رةيس اجللسة

 .شكرا السيد النائب، انتهى الوقت، السيد الوزير

  ة:ة واملعادن والبي قالسيد عزيز رابح، وزير الطا

شكرا السيد النائب احملرتم، نبغي نذكر وهذه الفرصة السيدات 
والسادة النواب احملرتمني، اجملال دايل الطاقة هو الذي جنح فيه 
فعال املغرب فيما يتعلق ابلشراكة بني القطاع العام والقطاع 
اخلاص، أغلب املشاريع منذ سنوات ويف املستقبل تنجز يف إطار 

ل حملرتم أنه صادق على واحد القانون دايالشراكة، وسبق للربملان ا
الشراكة بني القطاع العام والقطاع اخلاص و هادي سياسة غادي 
نستمرو فيها ابش يوقع التوازن بني التمويالت اللي كتقوم هبا 
الدولة والتمويالت اللي ميكن يقوم هبا القطاع اخلاص، طبعا 

اخلريطة، طبعا  مشروع أو املشاريع اللي حتدثتوا عليها هي كاينة يف
حنن فتحنا اجملال أمام اإلستثمارات كتجينا واحد العدد دايل 
االستثمارات يف القطاع اخلاص ننتظر توفر الشروط ابش جتي 
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االستثمارات ابلنسبة لطاطا، إن شاء هللا، ونستجبو لإلخوان، 
فيما يتعلق ابحرتام البيئة أؤكد ما أشرمت إليه ملّا جاتين الشكاية، 

ات ابش تشوف مشروع تعلمون أبن اآلن فاحتني اجملال جلنة مش
لإلنتاج الذايت دايل الكهربة لواحد العدد دايل املصانع، ولكن ال 
ميكن إال أن تكون ابحرتام البيئة واللجنة تشتغل على ذلك 
ا وسيفرض على املصنع املذكور احرتام البيئة واملعايري البيئية فيم

 .مإليه السيد النائب احملرت  يتعلق هباد املشروع اللي أشرمت

 :السيد رةيس اجللسة

شكرا السيد الوزير احملرتم، منر للسؤال املوايل، وهو سؤال عن التبعية 
الطاقية للسيدات والسادة النواب احملرتمني دائما من فريق العدالة 
والتنمية، فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا، لكم الكلمة 

 .السيد النائب احملرتم

 :اةب السيد ملود مهريةالن

 شكرا السيد الرةيس،

لغت السيد الوزير احملرتم، تعترب نسبة التبعية الطاقية جد مرتفعة إذ ب
. وعليه نسائلكم السيد الوزير عن 0211سنة  92.2%

 .اإلجراءات اليت ستقومون هبا لتخفيض هذه النسبة؟ وشكرا

 :السيد رةيس اجللسة

 .يد الوزيرشكرا السيد النائب احملرتم، الس

      ة:ح، وزير الطاقة واملعادن والبي السيد عزيز راب

شكرا السيد النائب احملرتم، شكرا على هاد السؤال، الفاتورة 
حسب التقديرات  0219الطاقية دايل البالد دايلنا تصل ستصل 

مليار دايل الدرهم،  80واللي غنقدموها، إن شاء هللا يف اللجنة 
مليار دايل الدرهم ، طبعا استطعنا احلمد هلل أننا نزّلو من  80
اليوم   92.9نا كنتكلموا على ك  0211دايل التبعية ف 98%

. مبعىن أنه غاديني، نظرا إلنتاج الطاقات 91كنتكلموا على 

املتجددة، مث نظرا أيضا للنجاعة الطاقية، طبعا إذا قدر هللا حىت 
تكتشفو شوية نزيدو نكتشفو شوية دايل الغاز وشوية دايل 
البرتول ميكن يساعد يف ذلك، ولكن الطاقات املتجددة تساهم 

ية فيض هذه التبعية الطاقية بل أكثر من ذلك التبعية الطاقيف خت
ما فيهاش فقط التزود ابلبرتول والغاز إىل غري ذلك، فيها أيضا  
كان التزود ابلكهرابء، اليوم وىل عندان فائض دايل الكهربة اللي 
ميكن لنا نصدروه، اثلثا عندان أيضا استرياد املعدات دايل اللي  

املصانع كيصنعو املعدات  4اليوم عندان كنحتاجوها يف الطاقة، 
دايل الطاقات املتجددة، مبعىن كاين برانمج مندمج ابش ميكن 
لنا، إن شاء هللا، يكون عندان واحد الشوية دايل، يعين، اإلنتاج 

 .الذايت للطاقة دايلنا واملكوانت دايهلا

 :السيد رةيس اجللسة

 .او السيد النائب للتعقيب تفضل، شكرا السيد الوزير

 :الناةب السيد حممد مرزوق

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 شكرا السيد الرةيس،

 السيد الوزير احملرتم، يف البداية البد من التنويه ابجملهودات اليت
بذلتها الدولة يف جمال الطاقة والطاقات املتجددة خصوصا، حقيقة 

سنة  %92.9إىل  %98أن مؤشر التبعية الطاقية حتسن من 
، إال أنه مازال يشكل %92وحاليا نسمع منكم واحد  0211

مليار سنتيم سنواي،  82أزيد من عبئا ثقيال على ميزانية الدولة 
ولذا هنيب ابلوزارة اختاذ مجيع التدابري للتخفيف من هذه الفاتورة 

 . ويف هذا الصدد نقرتح عليكم االستمرار يف ورشالباهظةالطاقية 
النجاعة الطاقية والذي يشكل الركيزة يف النموذج التنموي املغريب 

ا التنويع ارج، اثنيوهو سبيل كذلك للحد من االرهتان الطاقي ابخل
من مصادر الطاقة مبا فيها تثمني النفاايت املنزلية، التكثيف من 
التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي، وهناك أتيت راهنية التشريع 
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بتفعيل مقتضيات التعديل األخري لقانون الطاقات املتجددة وهادو 
حلمان ابلنسبة للمواطنني، مما سيمكن املواطنني واخلواص من 
إنتاج الطاقة من مصادر متجددة الستعمال الذايت وبيع الفائض 
عرب دخل يف الشبكة الوطنية، وهذا اخليار سيكون له ال حمالة آاثر 
اجتماعية واقتصادية كتحسني الدخل وإحداث فرص الشغل، 
وسيساعد كذلك على مواصلة إصالح صندوق املقاصة، وأخريا 

 حني ابستعمال الطاقةنطالب السيد الوزير إبقرار دعم الفال
الشمسية والغاز يف ضخ مياه السقي دون إغفال البحث العلمي، 

 .وشكرا

 :السيد رةيس اجللسة

شكرا السيد النائب احملرتم، هل هناك تعقيبات إضافية يف 
 .املوضوع؟ تفضلوا السيد الوزير

 :السيد عزيز رابح، وزير الطاقة واملعادن والبي ة

ة احملرتم، ميكن أن أقول أبنكم خلصتم السياسشكرا السيد النائب 
العامة البالد دايلنا يف اجملال دايل الطاقة، هادي مناسبة خنربكم مت 
التوقيع بني املكتب الوطين للكهرابء واملاء مع الشركة ساوند 
لالستغالل يعين يف شراء الغاز اللي غادي يكون من تندرارة واللي 

يات دايل احملطتني اللي  من احلاج %22غادي يعطينا واحد 
كيستعملو الغاز، نتمناو إن شاء هللا كاين شوية دايل الغاز يف 
الغرب كيستعملوه وكاين آفاق مستقبلية، كاين الغاز يف الصويرة 
اللي كيستغلو يعين املكتب الوطين، اآلن كنشجعو البحوث ابش 
ميكنا إن شاء هللا كلما اكتشفنا غنحاولو نعطيو األولوية 

غالل، ابلنسبة للنجاعة الطاقية أكيد أنكم صادقتم على أننا لالست
اآلن غنقصو من.. غنحيدو حىت الضريبة على االستهالك اللي 
يتعلق ابأللواح الشمسية ابلنسبة الفالحة، مت االتفاق مع وزارة 
املالية ووزارة الفالحة ابش نعطيو دعم الفالحة، ابش جنحو يف 

 ..مالال الفالحة ونقلصو من استعالنجاعة الطاقية ابلنسبة يف جم

 :السيد رةيس اجللسة

شكرا السيد الوزير على حسن مسامهتكم يف هذه اجللسة، وننتقل 
إىل القطاع املوايل هو القطاع املكلف ابلعالقات مع الربملان نرحب 
ابلسيد الوزير، هناك سؤال واحد سنمر إليه مباشرة وهو عن وضع 

مني للسيدات والسادة النواب احملرت  إطار قانوين للتطوع التعاقدي
ح من فريق العدالة والتنمية، فلتتفضل السيدة النائبة تفضلي لطر 

 .السؤال

 :الناةبة السيدة فاطمة اهل تكرور

 شكرا السيد الرةيس،

السيد الوزير، ال خيفى عليكم الدور الكبري الذي يلعبه التطوع 
افة إىل كونه ضالتعاقدي يف تعبئة الشباب وتنمية قدراهتم ابإل

آليات للرتبية على املواطنة، لذلك نسائلكم السيد الوزير عن 
اإلجراءات اليت ستتخذوهنا لوضع قانون مؤطر للتطوع التعاقدي؟ 

 .وشكرا

 :السيد رةيس اجللسة

 .شكرا السيدة النائبة احملرتمة، الكلمة لكم السيد الوزير

النسان ا السيد املصطفى الرميد، وزير الدولة املكلف حبقوق
 :والعالقات مع الربملان

 السيد الرةيس،

السيدة النائبة، شكرا لكم على طرح هذا السؤال الوجيه واملتعلق 
بوضع إطار قانوين منظم للعمل التطوعي على اعتبار أن التطوع 

 ..ملغريبأصيلة يف اجملتمع ا ميثل قيمة إنسانية نبيلة هلا حضور

 :السيد رةيس اجللسة

الوزير، إيال كان ممكن تبدل داك مكرب الصوت، حتول عفوا السيد 
 .الخور هللا خيليك
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السيد املصطفى الرميد، وزير الدولة املكلف حبقوق االنسان 
 :والعالقات مع الربملان

إذن قلت أبن التطوع قيمة إنسانية نبيلة هلا جدورها األصيلة يف 
كا أساسيا ر اجملتمع املغريب، كما أن التطوع ميثل قاعدة جوهرية وحم

للعمل اجلمعوي واحلركة التطوعية، بناءا عليه أؤكد للسيدات 
النائبات والسادة النواب أن إعداد إطار قانوين للعمل التطوعي 
هو أحد األوراش املهمة اليت تفرض نفسها ضمن األولوايت 
التشريعية للحكومة وهو ما سبق أن أكد عليه رئيس احلكومة يف 

وقر، هكذا فقد مت إعداد مشروع قانون تصرحيه أمام اجمللس امل
لسد  26-18خاص بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي حتت عدد 

النقص املوجود يف هذا اجملال من خالل توفري إطار القانون املنظم 
طبع للعمل التطوعي املتعاقد بشأنه مع اهليئات املعنية بتنظيمه، وابل

وري ليت من الضر فإن هذا املشروع مت احرتام فيه املرجعيات ا
 .احرتامها

يف هذا الصدد أيضا، أحيطكم علما أن مشروع هذا القانون يوجد 
يف مراحله األخرية إذ متت إحالته على األمانة العامة للحكومة يف 

ستاذ مصطفى اخللفي الذي ابملناسبة أشيد عهد زميلي األ
ابجملهودات اليت بذهلا من أجل الرفع مبستوى عمل اجملتمع املدين 

 .وإن شاء هللا سوف حنيله على احلكومة

 :السيد رةيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، انتهى الوقت تفضلوا السيد النائب احملرتم 
 .للتعقيب

 :الناةب السيد جواد عراقي

 شكرا السيد الرةيس،

السيد وزير الدولة احملرتم، أكيد أن املغرب أصبح يتوفر على سياسة 
متقدمة ابلنسبة للمجتمع املدين وأن الفضل بعد هللا تعاىل يعود 

اذ عبد ستيف ذلك إىل احلكومات املتعاقبة، وخصوصا حكومة األ
اإلله بنكريان واحلكومة احلالية، يف نفس الوقت ومن ابب أن ليس 

 هاد التوصيات املتعلقة ابلتطوع التعاقدي للكمال هناية يعين
جاءت على هامش احلوار الوطين املتعلق ابجملتمع املدين، وقد 
مرت مخس سنوات ونصف على ذلك، وإىل اآلن ال زلنا ننتظر 
هاد املشروع الذي أشرمت إليه والذي يوجد فعال لدى األمانة العامة 

ل ل وسائللحكومة، نطلب منكم السيد الوزير أبن تفعلوا ك
التنسيق احلكومي لكي يعرض على الربملان يف أقرب وقت ملا 
للتطوع من فوائد كإطار لتعزيز الثقة واإلرادة احلرة واملشاركة 

 .والتضامن والتعامل ابلقيم واملثل بني املواطنني، وشكرا

 :السيد رةيس اجللسة

شكرا السيد النائب احملرتم، هناك تعقيبات إضافية أخرى يف 
ال يبدو إذن نشكر السيد الوزير على حسن مسامهته  ع؟املوضو 

من  150ومنر اآلن لتناول الكلمة وفق املادة  اجللسة،يف هذه 
النظام الداخلي جمللسنا املوقر بعد أن استوفينا طرح مجيع األسئلة 
املربجمة جبدول أعمالنا، إذن الكلمة للمتحدث األول عن الفريق 

 .مشكورا احلركي، فليتفضل السيد النائب

 :الناةب السيد كمال لعفو

 بسم هللا الرمحن الرحيم والصالة والسالم على أشرف املرسلني،

 السيد الرةيس،

 السيد الوزير،

 السادة والسيدات الناةبات والنواب احملرتمني،

تداولت بعض املواقع واملنابر اإلعالمية إقدام إحدى السيدات 
ريس، ما مسي بتظاهرة بباالناكرات على حرق العامل الوطين خالل 

دا من شجبا وتندي ول واملعزول واألرعن لقيؤ هذا التصرف الالمس
قبل كافة املغاربة، ألنه مس رمزا من رموز وطننا العزيز، شكل على 
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الدوام مصدر اعتزازهم وفخرهم ووحدهتم وتضامنهم ومقاومتهم 
ضد املستعمر، هذا الرمز الذي سالت يف سبيله دماء الشهداء 

غاربة وهو ما يرمز إليه لونه األمحر القاين، فالعلم الوطين وكل امل
الرموز الوطنية ال حتتاج ملزايدات ومساومات رخيصة مردودة على 
أصحاهبا، فلم يسبق أن شكلت املطالب أو املشاكل أو غريها 
ذريعة أو مربرة إلحراق علمنا الوطين، لذلك فإننا يف احلركة الشعبية 

كل ما من شأنه أن ميس ابلرموز املقدسة   وكل املغاربة نرفض
وابلثوابت الوطنية أو يسيء لوحدة األمة ومتاسكها عرب حماولة 
الركوب على نعرات قبلية ولغوية يف مغرب من واحد وموحد، يف 
هذا اإلطار ندعو احلكومة والسلطات املعنية الختاذ كل 

وكل  نيعاإلجراءات القانونية الالزمة والصارمة ضد هذا العمل الش
التدابري الكفيلة حبماية هذا الرمز الوطين واحلفاظ عليه حىت يكون 
 يف حلة تليق أبمهيته كرمز مقدس ابلنسبة للمغاربة مجيعا، ويبقى

 .شعاران اخلالد، هللا، الوطن، امللك، والسالم عليكم ورمحة هللا

 :السيد رةيس اجللسة

يد الوزير فوا السشكرا للسيد النائب احملرتم، الكلمة للحكومة آ ع
 .تفضل

 :الناةب السيد عبد العزيز كسكوس )نقطة نظام(

ابلنسبة السم املتدخل اللي هو   la régie غري وقع واحد اخلطأ
 .كمال العفو وليس اإلسم اللي ورد يف الشاشة، شكرا

 :السيد رةيس اجللسة

 .شكرا، تفضل السيد الوزير

نسان حبقوق االالسيد املصطفى الرميد، وزير الدولة املكلف 
 :والعالقات مع الربملان

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 السيدات الناةبات، السادة النواب،

إن كل أمة من أمم العامل إال وهلا مقدسات جامعة، ومسلمات 
مؤلفة، ورموز موحدة، وإن املغاربة على إختالف عناصرهم ولغاهتم 

لذلك الوطن، و وتعدد انتماءاهتم، يوحدهم العلم ويؤلف بينهم 
فإهنم يرفعونه عاليا ويضحون من أجله غاليا، من أجله ضحى 
الشهداء بذمائهم، واسرتخصوا يف سبيلها أرواحهم، ألهنم مل يروه 
جمرد قماش، بل رمزا ألمة جميدة شاخمة، وسيظل املغاربة أوفياء 
لكل ما يرمز إليه علمهم، موحدين وراء ملكهم، مدافعني 

ظل هذا الوطن إبذن هللا على الدوام منبتا حياد بالدهم، وسي عن
لألحرار ومشرقا لألنوار، وسيظل املغاربة يرددون بلسان واحد 
بالدي هواها يف لساين ويف دمي، ميجدها قليب، ويدعو هلا فمي، 
أما إهانة العلم الوطين ابإلحراق أو غريه فهو جرمية منكرة شنعاء، 

م الذين ظلموا أي شنعاء ال يقدم عليها إال السفهاء، وسيعل
منقلب ينقلبون، وكما قال الشاعر "وال خري يف من ال حيب بالده، 

ا يتيم، ومن أتوه دار فيجحظ فضله  وال يف حليف احلب إن مل
 .يكن حيواان فوقه كل أعجم"، شكرا لكم

 :السيد رةيس اجللسة

شكرا للسيد الوزير، الكلمة للمتحدث الثاين عن الفريق 
 .السيد الرئيس مشكورا االشرتاكي، فليتفضل

 :الناةب السيد شقران أمام رةيس الفريق االشرتاكي

 شكرا السيد الرةيس،

 السيدين الوزيرين،

 السيدات والسادة النواب احملرتمني،

من بعد ما راجت  150احنا تقدمنا هباذ املوضوع يف إطار املادة 
بواحد الشكل كبري الظاهرة دايل التكفري، يف بالدان لألسف 

هاد و  الشديد، بالدان اللي كتعرف بطبيعة احلال حتوالت مهمة
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التحوالت البد ما يطبعها نقاش فكري ونقاش ثقايف، املفروض 
على أنه يكون مجيع املواضيع اللي تكون موضوع اختالف وتكون 
موضوع نقاش هادئ ورزين من أجل الوصول إىل حلول ممكنة 

كفري هاد ظاهرة ت ملختلف القضااي اليت نعيشها، ولكن لألسف
تعود وبقوة وهؤالء املكفرون يستغلون روح الدميقراطية اللي كاينة 
يف بالدان واملناخ دايل احلرايت من أجل هدم هذه الدميقراطية 
وهدم هذه احلرايت والدولة جيب أن ال تقف موقف املتفرج، واحنا  
كنشوفوا اجملهود اللي كيدار على املستوى دايل ضبط اخلالاي 

هابية كاين عمل استباقي هام تقوم به األجهزة األمنية لكن اإلر 
هؤالء املكفرون هم الذين يهيؤون الرتبة اخلصبة لعدد من الشباب 
لألسف الشديد الذين جيدون أنفسهم يف براثن العمل املتطرف 
التحريض على الكراهية وعلى العنف من خالل التكفري هو الذي 

رع البذرة بية، ألن األمر يتعلق بز يسمح بتأسيس تلك اخلالاي اإلرها
دايل الكراهية ودايل احلقد اجتاه اآلخر وكل ما خنالفه الرأي، 
أعتقد على أن احلكومة مطالبة مثل ما حنن مطالبون مجيعا بطبيعة 
احلال أبن نؤسس لفضاء يسوده احلوار واالختالف، وليس هناك 

هنا احلوار أمن ميتلك احلقيقة بطبيعة احلال والقضااي املختلف بش
وحده هو الذي ميكن أن يسمح أبن بالدان تزيد للقدام أن مثل 
هذه املمارسات دايل التكفري فهي تعيق التحول ببالدان وتسيء 
إىل بالدان وهي اليت تدافع عن احلوار بني احلضارات واحلوار بني 
األداين، حنن يف مقدمة الدول العربية اإلسالمية الذي يدافعون 

ء وابلتايل جيب أن ال نسمح مبثل هذه املظاهر دايل عن هاد الشي
 ..التكفري اليت تظل وصمة عار يف جبني

 :السيد رةيس اجللسة

شكرا السيد النائب احملرتم، الكلمة للحكومة يف شخص السيد 
 .الوزير تفضلوا

السيد املصطفى الرميد، وزير الدولة املكلف حبقوق االنسان 
  :والعالقات مع الربملان

السيد النائب احملرتم، الوقت ال يسمح للدخول يف التفاصيل  شكرا
حسيب هنا أن أقدم حلضرتكم املبادئ األساسية والتصورات 
الضرورية يف هذا املوضوع، أوال إن بالدان تستند إىل مرجع الدستور 
الذي ينص على الثوابت اجلامعة املتمثلة يف الدين اإلسالمي 

ة الروافع وامللكية الدستورية السمح والوحدة الوطنية املتعدد
واإلختيار الدميقراطي، اثنيا إن حرية التعبري مضمونة للجميع كما 
أن لكل إنسان حق اعتناق اآلراء دون مضايقة كما تنص على 

من العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية حبيث  19ذلك املادة 
دة بنص دينص على أنه ال جيوز إخضاع هاد احلرية إال للقيود احمل

القانون والضرورية: أوال احرتام احلق يف اخلارج، اثنيا حلماية األمن 
القومي أو النظام العام والصحة العامة واآلداب العامة، وكما هو 
مؤكد فإن احلكومة غري ملزمة إال مبا هو منصوص عليه يف الدستور 
وكذا برانجمها احلكومي الذي ميثل القاسم املشرتك بني مكوانهتا، 
لذلك فإهنا مستعدة للمحاسبة الربملانية كلما تعلق األمر خبلق 
حرية من احلرايت سواء منها اجلماعية أو الفردية أو حبق من 
احلقوق الثابتة، أما ما عدا ذلك فإهنا ليست معنية بشكل مباشر 
مبا ميكن أن يكون من نقاش بني مكوانت اجملتمع املختلفة 

املتباينة، إال إذا كان هناك متة  املشارب وذوي القناعات واآلراء
إخالل صريح ابلقانون أو اعتداء على حق من حقوق أي مواطن، 

 .شكرا لكم

 :السيد رةيس اجللسة

 .ةورفعت اجللس شكرا السيد الوزير احملرتم، شكرا للجميع،

 

  

 


