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 محضر الجلسة السادسة والخمسين
 

أكتوبر  92) 3311ذو احلجة  31اإلثنني  :التاريخ
9139.) 
 .السيد حممد عبو، النائب الثالث لرئيس جملس النواب :الرئاسة

ثالث ساعات وأربعة ومخسون دقيقة، ابتداء من  :التوقيت
 .الساعة الثانية زواال والدقيقة الثالثني

سئلة الشفهية املتعلقة بالقطاعات مناقشة األ: جدول األعمال
 :احلكومية التالية
 الفالحة والصيد البحري؛ 
 الداخلية؛ 
 الشباب والرياضة؛ 
 العدل واحلريات؛ 
 التجهيز والنقل؛ 
 االقتصاد واملالية؛ 
 الطاقة واملعادن واملاء والبيئة؛ 
 العالقات مع الربملان واجملتمع املدين؛ 
 الرتبية الوطنية؛ 
 بحث العلمي وتكوين األطر؛التعليم العايل وال 
 السياحة؛ 
 .الشؤون اخلارجية والتعاون 

 
 :السيد محمد عبو رئيس الجلسة

بسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة والسالم على أشرف 
 . المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين

 .افتتحت الجلسة
 ن،ين المحترمين الوزير يالسيد

 
 السيدات والسادة النواب المحترمون،

من الدستور، وعمال مبقتضيات  311ل طبقا للفص
النظام الداخلي جمللسنا املوقر، خنصص هذه اجللسة لألسئلة 

ويتضمن جدول األعمال اليوم . الشفهية ملراقبة العمل احلكومي
 .ثالثني سؤاال شفويا موزعة على قطاعات خمتلفة

واآلن، أطلب من السيد أمني اجمللس تالوة املراسالت 
 .ة، فليتفضل مشكوراالواردة على الرئاس

 :السيد وديع بنعبد اهلل، أمين المجلس
 .بسم اهلل الرحمن الرحيم

 شكرا السيد الرئيس،
توصلت رئاسة جملس النواب بقرارات اجمللس 

 :الدستوري، ويتعلق األمر ب
يقضي برفض الطلب الذي : 698/21القرار رقم  -

تقدم به كل من السيد عبد الرحيم بوط يف امللف رقم 
والسيد عبد الغفور عنابا يف امللف عدد  33/3929
الرامي إىل إلغاء نتيجة االقرتاع الذي أجري يف  ،33/3923
إقليم -بالدائرة االنتخابية احمللية زاكورة 9133نوفمرب  92

زاكورة، وأعلن على إثره انتخاب السادة ميمون عمريي وسعيد 
 الناصري ومحاد آيت هبا أعضاء مبجلس النواب؛

يقضي برفض الطلب الذي  :698/21م القرار رق -
تقدم به السادة احممد أزملاض ومحيد القصري وإدريس الصغري 
الرامي إىل إلغاء انتخاب السيدين إدريس اشطييب وإدريس 

 92بوطاهر عضوين مبجلس النواب يف االقرتاع الذي أجري يف 
إقليم صفرو، -بالدائرة االنتخابية احمللية صفرو 9133نوفمرب 

إدريس اشطييب وإدريس  :لى إثره انتخاب السادةوأعلن ع
 بوطاهر وحممد بوغالم أعضاء مبجلس النواب؛
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يقضي بإلغاء ما أعلنت عنه  :696/21القرار رقم  -
جلنة اإلحصاء من انتخاب السيد امبارك النوخي يف االقرتاع 

       بالدائرة احمللية املنارة 9133نوفمرب  92الذي أجري يف 
ويأمر بدعوة السيد عمر خفيف إىل شغل  -عمالية مراكش-

مقعده عضوا مبجلس النواب إىل جانب السيدين حممد العريب 
 . بلقايد وعدنان بنعبد اهلل

 :كما توصلت الرئاسة أيضا بالنصوص التشريعية التالية
برسم السنة املالية  332.39مشروع قانون املالية رقم  -

 ؛9131
بروتوكول عام يوافق مبوجبه على  23.39مشروع قانون  -

املتعلق باالتفاقية الدولية لسالمة األرواح يف البحار  3222
 ؛3222نوفمرب  33املوقع بلندن يف  3293لعام 

يوافق مبوجبه على اتفاقية  21.39مشروع قانون رقم  -
التعاون العريب يف استخدام الطاقة الذرية يف األغراض 

املوقعة السلمية املنشأة باهليئة العربية للطاقة الذرية 
مارس  99واملعدلة يف  3293شتنرب  33باإلسكندرية يف 

 ؛3229
يوافق مبوجبه على الربوتوكول  22.39مشروع قانون رقم  -

االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإجراء تقدمي 
 ؛9133دجنرب  32ع بنيويورك يف قالبالغات املو 

ن يوافق مبوجبه على اتفاقية التعاو  92.39مشروع قانون  -
 33القضائي يف املادتني املدنية والتجارية املوقعة بباكو يف 

 بني اململكة املغربية ومجهورية أذربيجان؛ 9133مارس 
يوافق مبوجبه على اتفاقية التعاون  91.39مشروع قانون  -

مارس  33القضائي يف امليدان اجلنائي املوقعة بباكو يف 
 ؛بني اململكة املغربية ومجهورية أذربيجان 9133

يوافق مبوجبه على اتفاقية تسليم  93.39مشروع قانون  -
بني اململكة  9133مارس  33اجملرمني املوقعة بباكو يف 

 ؛أذربيجاناملغربية ومجهورية 

يوافق مبوجبه على االتفاقية  93.39مشروع قانون رقم  -
العربية لنقل نزالء املؤسسات العقابية واإلصالحية يف إطار 

دجنرب  93املوقعة بالقاهرة يف  تنفيذ األحكام اجلزئية
 ؛9131

يوافق مبوجبه على االتفاقية  92.39مشروع قانون رقم  -
العربية ملكافحة جرائم تقنية املعلومات املوقعة بالقاهرة يف 

 ؛9131دجنرب  93
يوافق مبوجبه على االتفاقية  99.39مشروع قانون رقم  -

ة بالقاهرة العربية ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب احلدود املوقع
 ؛9131دجنرب  93يف 

يوافق مبوجبه على االتفاق  99.39مشروع قانون رقم  -
شتنرب  92اإلطار للتعاون االقتصادي املوقع بالرباط يف 

بني حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية  9131
 .بلغاريا

كما توصلت الرئاسة كذلك مبراسلة من الفريق النيايب 
حتت عدد  9139أكتوبر  99تاريخ بللتجمع الوطين لألحرار 

، جاء فيها أن الفريق املذكور قد انتدب النائب 312/9139
احملرتم السيد رشيد الطاليب العلمي رئيسا له، خلفا للنائب احملرتم 

 .السيد شفيق رشادي
سؤاال شفويا،  29وتوصلت رئاسة جملس النواب ب 

سيد شكرا ال جوابا عن أسئلة كتايب، 29سؤاال كتابيا و 92
 .الرئيس

 :السيد رئيس الجلسة
قبل أن نشرع يف بسط األسئلة . شكرا للسيد األمني 

املدرجة يف هذه اجللسة، توصلت الرئاسة برسالة من السيد 
الوزير املكلف بالعالقات مع الربملان واجملتمع املدين، خيرب فيها مبا 

نظرا اللتزامات حكومية طارئة، يشرفين أن أبلغكم طلب : "يلي
سيد وزير الداخلية بتأخري األسئلة الشفهية املوجهة إليه مباشرة ال

بعد تقدمي جواب السيد وزير العدل واحلريات عن األسئلة 
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نقطة  ".الشفهية املوجهة إليه، واملدرجة يف جلسة هذا اليوم
 .؟ تفضلوا السيد الرئيسنظام

 (:نقطة نظام)النائب السيد عبد اللطيف وهبي 
 رئيس،إذا سمحتم السيد ال
 السادة رؤساء الفرق،

 السادة النواب،
يف احلقيقة ليست نقطة نظام، ولكنها يف نفس  

الوقت فقط اليوم قررت عائالت مجيع املختطفني يف املغرب 
أنتم تعرفون أن  ،أكتوبر يوم املختطف باملغرب 92جبعل يوم 

هذه اجلرمية بقدر ما هي نكراء، متس باحلقوق اإلنسانية، لذلك 
 .ن نساهم كفريق يف يوم املختطف، وشكراأمتىن أ

 :السيد رئيس الجلسة
السيد الرئيس، أذكر حضراتكم، األخوات واإلخوة،  

أرجوكم أن نقط النظام جيب أن تصب إما يف سري اجللسة وإما 
أرجوكم، وإال سأكون  .يف تطبيق مقتضيات النظام الداخلي

حضرات  مضطرا باش نوقف الصوت، ياهلل أسيدي ياهلل
 .لسيدات والسادة نقطة نظام؟ السيد النائبا

 (:نقطة نظام)النائب السيد أحمد المهدي مزواري 
هذا موضوع اللي عندو راهنية وكيستحق واحد  

أكتوبر  92شوية ديال االستثناء، هذا يوم عنده رمزية ألنه يوم 
يوم وطين للمختطف، هذا اليوم اللي ختطف فيه عريس الشهداء 

يف . اللي هو الشهيد ديال املغاربة كاملنياملهدي بن بركة، 
فيه  امجلة، اليوم حنا يف مرحلة مهمة من تاريخ املغرب اللي تنبنيو 

يف هاذ الورش بدون أن  امؤسسات البالد، ما ميكنش منشيو 
وأدعوكم إىل . مسلسل املصاحلة اتكون احلقيقة كاملة ونكملو 

فني، اهلل جيازيك دعوة اجمللس إىل قراءة الفاحتة ترمحا على املختط
 . خبري

 :السيد رئيس الجلسة

اْلَحْمُد للِّه َربِّ   1بِْسِم اللِّه الرَّْحمـَِن الرَِّحيِم   ﴿ :قراءة الفاحتة
  4َمـِلِك َيْوِم الدِّيِن   3الرَّْحمـِن الرَِّحيِم    2اْلَعاَلِميَن  

    رَاَط الُمسَتِقيَم  اهِدنَــــا الصِّ  5إِيَـّاَك َنْعُبُد وإِيَـّاَك َنْسَتِعيُن  
ِصرَاَط الَِّذيَن أَنَعمَت عَلَيِهْم َغيِر الَمغُضوِب عَلَيِهْم َوالَ   6

 . ﴾ 7الضَّالِّيَن  
حضرات السيدات والسادة، نشرع اآلن يف بسط 
األسئلة الشفهية املدرجة جبدول أعمالنا، ونستهلها بقطاع 

ة أسئلة تليها املالحظ أن هناك سبع. الفالحة والصيد البحري
مناقشة، ويتعلق األمر باملوسم الفالحي احلايل، أي التدابري 

وعليه، سيتم طرحها من طرف السيدات . واإلجراءات املتخذة
والسادة النواب احملرتمني، مث اإلجابة عنها من لدن السيد الوزير 
احملرتم، مث سننتقل إىل املناقشة العامة وفق املدة الزمنية احملددة 

 . ريقلكل ف
السؤال األول للسيدات والسادة النواب احملرتمني من 
فريق االحتاد الدستوري، فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا، 

 .تفضلوا السيد النائب
  :النائب السيد فريد حرفي

 شكرا السيد الرئيس،
السيد الوزير، كيف ستواجهون اإلكراهات الواقعة على 

لتطمينات املوجهة للفالحني املوسم الفالحي احلايل، وطبيعة ا
 .املتضررين من اآلثار السلبية للموسم الفالحي املاضي؟ شكرا

 :السيد رئيس الجلسة
السؤال الثاين للسيدات والسادة . شكرا السيد النائب

النواب احملرتمني من الفريق االستقاليل للوحدة والتعادلية، 
 .فليتفضل أحد واضعي السؤال، تفضلوا

 :بد اهلل الحافظالنائب السيد ع
 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب المحترمون،
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كما تعلمون السيد الوزير، عرف املوسم الفالحي 
املنصرم قلة التساقطات املطرية والصقيع، مما انعكس سلبا على 
احملصول الفالحي ومداخيل الفالحني كما هو الشأن بالنسبة 

جراء موجة الصقيع ملنطقة الغرب اليت تضررت بشكل كبري 
وتوايل الفيضانات لثالث سنوات متتابعة، الشيء الذي تسبب 

ألف هكتار من قصب السكر على سبيل املثال،  32يف ضياع 
وأدى إىل تراكم ديون الفالحني، ومن بينها ديون مياه السقي، 
وأثقل كاهل املنتجني، مما جعل العديد منهم يصرفون النظر على 

 . عترب مادة حيوية بالنسبة لبالدناهذه الزراعات اليت ت
إن هذه الوضعية تتطلب من احلكومة اختاذ التدابري 
الكفيلة من أجل جتاوز هذه الوضعية، ومنها إحداث جلنة تقنية 
متخصصة تعمل على جرد حقيقي ملشاكل املنطقة اليت تعيش 

دعم منتجي النباتات السكرية مبا يضمن التزويد  ؛أوضاعا كارثية
اإلسراع بتوفري األمسدة اليت  ؛ذه املادة احليوية ببالدناهل يالعاد

إعفاء شامل للفالحني  ؛يبقى عرضها غري كايف باألسواق
باملنطقة من ديون السقي حىت يتسىن هلم االستفادة من برامج 

 . خمطط املغرب األخضر
وإىل جانب هذه اإلجراءات، نطالب احلكومة بضرورة 

لدعم املقدم يف إطار صندوق مراجعة اإلعانات وكل أنواع ا
التنمية الفالحية، وذلك بتخصيص وتقدمي الدعم الضروري 
ملستعملي الطاقة الشمسية ألغراض فالحية بدال من استعمال 
حمركات الوقود، خاصة وأن بالدنا اخنرطت يف مشروع الطاقة 
البديلة نظرا لتكلفتها املنخفضة مقارنة مع دعم احملروقات، وكذا 

ة وفعالية املواد الكيماوية واألمسدة جبميع نقط البيع مراقبة جود
 .للمسامهة يف الرفع من املردودية واإلنتاجية، وشكرا

 :السيد رئيس الجلسة
السؤال الثالث للسيدات والسادة . شكرا السيد النائب

النواب احملرتمني من فريق العدالة والتنمية، فليتفضل أحد واضعي 
 .السؤال

 
 :لغشيم النائب السيد حسن

 السيد الرئيس،
 السيدان الوزيران،

 السيدات والسادة النواب،
السيد الوزير احملرتم، يتم املوسم الفالحي يف ظرفية 
صعبة تتزامن فيها خماطر ضعف اإلنتاج الوطين وكذلك غالء 

 ،لذا نسائلكم السيد الوزير. أسعار احلبوب يف األسواق الدولية
أو اإلجراءات لضمان انطالقة  ما هي املراحل اليت ستقومون هبا

 .جيدة ملوسم فالحي جيد؟ وشكرا
 :السيد رئيس الجلسة

السؤال الرابع للسيدات والسادة . شكرا السيد النائب
النواب احملرتمني من فريق التجمع الوطين لألحرار، فليتفضل أحد 

 . واضعي السؤال
 :النائب السيد حماد آيت بها

 شكرا السيد الرئيس،
 ير المحترم،السيد الوز 

مواكبة ألمطار اخلري اليت تشهدها بالدنا، السؤال ديالنا 
يف فريق التجمع الوطين لألحرار، ما هي التدابري واإلجراءات 

 .اجلديدة، وهل من خمطط واضح للموسم الفالحي؟ وشكرا
 :السيد رئيس الجلسة

السؤال اخلامس للسيدات . شكرا السيد النائب
من الفريق االشرتاكي، فليتفضل أحد  والسادة النواب احملرتمني

 .واضعي السؤال، تفضل السيد النائب
 :النائب السيد محمد بلفقيه

 شكرا السيد الرئيس،
 السيد الوزير،

 السيدات النائبات والسادة النواب المحترمون،
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-9139ينطلق دخول املوسم الفالحي هلذه السنة 
ة، وقد تتفاقم يف ظرفية تتميز باستمرار األزمة االقتصادي 9131

ويف سياق من هذا القبيل، تكتسي . تداعياهتا االجتماعية
الفالحة أمهية خاصة يف النمو والتنمية وضمان األمن الغذائي 

 . الوطين والتشغيل يف استقرار السكان بالوسط القروي
وبالنظر إىل هذه األمهية املركزية، فإنه يتعني إعطاء 

ن جهة متويل األنشطة القطاع كل العناية اليت يستحقها م
الفالحية والقروية على العموم، والتأطري التقين وإجياد التجهيزات 
األساسية لتطوير الفالحة والعناية على اخلصوص بالفالح 

 . الصغري والفالحة التضامنية
يف هذا الصدد، نسائلكم السيد الوزير احملرتم، عما 

من حيث استجد من إجراءات لدعم الفالحة بالعامل القروي 
متويل النشاط الفالحي وتيسري ولوج الفالحني الصغار إىل : أوال

متكني الفالحني الصغار والفالحة التضامنية من : القروض؛ ثانيا
االستفادة من مكتسبات خمطط املغرب األخضر ودعم املشاريع 

خمطط املغرب األخضر كيمشي للفالحة  اكنعرفو   حناالصغرى، 
اإلجراءات : حة التقليدية؛ ثالثاالعصرية بزاف وكيقصي الفال

اجلديدة لدعم القدرة التنافسية للفالحة املغربية، وعلى ضوء 
اتفاقيات حترير املبادالت بني املغرب وبلدان االحتاد األورويب 
ويف ضوء املكانة املتعاظمة للفالحة يف االقتصاد العاملي 

 .واملبادالت الدولية؟ شكرا السيد الرئيس
 :لسةالسيد رئيس الج

السؤال السادس للسيدات . شكرا للسيد النائب
والسادة النواب احملرتمني من فريق األصالة واملعاصرة، فليتفضل 

 .أحد واضعي السؤال
 :شاكر النائب السيد الطاهر
 شكرا سيادة الرئيس،

 السيدان الوزيران،

 السيدات والسادة النواب المحترمون،
ال التايل كسؤال السيد الوزير، حنا تنطرحو عليكم السؤ 

شفوي، حول التدابري واإلجراءات املتخذة من طرف احلكومة 
 .ملواجهة مشاكل املوسم الفالحي احلايل؟ وشكرا

 :السيد رئيس الجلسة
السؤال السابع للسيدات والسادة . شكرا السيد النائب

النواب احملرتمني من الفريق احلركي، فليتفضل أحد واضعي 
 .لنائبالسؤال، تفضلوا السيد ا

 :النائب السيد محمد السيمو
 .بسم اهلل الرحمن الرحيم

 شكرا السيد الرئيس،
 السادة الوزراء،

 اإلخوة النواب المحترمون والنائبات المحترمات،
أوال مربوك العيد علينا مجيعا، مث على ملك البالد 

املوضوع السيد الرئيس هو كالتايل، اللي . وعلى املغاربة قاطبة
ما هي استعدادات وزارة الفالحة يف اجملال : إلخوانسألوا عليه ا

 .الفالحي؟ وشكرا
 :السيد رئيس الجلسة

إذن الكلمة لكم السيد الوزير . شكرا السيد النائب
 93للرد على كل هذه األسئلة، تفضلوا للمنصة، يف حدود 

 .دقيقة
 :السيد عزيز أخنوش، وزير الفالحة والصيد البحري

 ترم،شكرا السيد الرئيس المح
 السيد الوزير،

  السيدات والسادة النواب المحترمون،
أود التذكري باإلشراف السامي لصاحب اجلاللة ال بد 

مبكناس على بداية املوسم  9139أكتوبر  2نصره اهلل بتاريخ 
وقد اختذت الوزارة عدة إجراءات وتدابري خللق . الفالحي احلايل
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وكذلك العملية الظروف املالئمة النطالق وسري هذا املوسم 
 ". تويزاال"ديال 

اإلنتاج النبايت، كريتكز برنامج العمل بالنسبة لسالسل 
املزمع تنفيذه باألساس على ضمان التزويد الكايف واملنتظم 

كاين التعبئة ديال مليون   :فمثال توفري البذور. مبدخالت اإلنتاج
مقارنة مع  %32ألف قنطار من البذور، إذن زائد  211و

الثالثة السابقة، اليت سيتم وضعها رهن إشارة الفالحني املواسم 
مليون درهم وبأسعار مدعمة يف  921بغالف مايل يناهز 

درهم للقنطار بالنسبة لبذور القمح الطري، حوايل  391حدود 
درهم  391درهم للقمح الصلب و 321كذلك   ،21%

 . بالنسبة للشعري
هاذ  كاين كذلك مواصلة إجناز برنامج إكثار البذور

ألف هكتار، منها  91السنة اجلاية إن شاء اهلل على مساحة 
باملناطق السقوية لتفادي تأثري التقلبات املناخية، مما  21%

سيمكن إن شاء اهلل إيال كانت الظروف املناخية يعين  فذاك 
د املليون  9لواحد اإلنتاج ديال  اباش نوصلو  االشي اللي كننتظرو 

 . قبلةديال القنطار يف السنة امل
كذلك كاين إعداد برنامج ديال واحد إعداد ديال 
عقد برنامج يعين جديد للزراعات السكرية باش تعرف واحد 
االنتعاش يف املستقبل، هاذ اليوم الزراعة السكرية يف بعض 

 . املناطق تعرف بعض اإلشكاليات
أما فيما خيص توفري األمسدة، فالتنسيق مع اجملمع 

جل التزويد املبكر للسوق مبليون طن الشريف للفوسفاط من أ
ألف طن من أمسدة العمق، واستقرار  321من األمسدة، منها 

 . أمثنة األمسدة الفوسفاطية يف مستوى املوسم الفارط
كذلك التوفري ديال التمويل، يعين قامت الوزارة ديال 
الفالحة بشراكة مع القرض الفالحي للمغرب باختاذ عدة 

فيها انطالق منتوجات  :ة والعامل القرويإجراءات لدعم الفالح
جديدة من طرف هاذ اجملموعة، جمموعة القرض الفالحي 

باملغرب، لدعم ولوج الفالحني الصغار لتمويل األنشطة دياهلم 
وكيدخل هذا يف اإلطار ديال  .%2بنسبة فائدة ال تتجاوز 

منتوجي ديال الزريعة لتمويل احلبوب، إكثار إلنتاج البذور 
رة، منتوج الكسيبة لتمويل تربية املاشية، منتوج سلسة املختا

التمور ملنتوج التمور موجه لتمويل حاجيات االستثمار، منتوج 
مريب املواشي لتمويل حاجيات مريب املواشي املنضوين داخل 
تعاونيات إنتاج احلليب، وكذلك القرب من الفالحني، وذلك 

 311 عرب إنشاء فرقة عمل متخصصة تتكون مما يقارب
مستخدم من القرض الفالحي غادي تتواجد إن شاء اهلل يف 

 . مجيع األسواق األسبوعية
كاين كذلك تعديل وحتسني مضامني املنتوج التأميين 
املتعدد املخاطر املناخية اخلاص باحلبوب والقطاين، السنة اللي 

 اأنه هاذ السنة نوصلو  ا، إن شاء اهلل نأملو 111فاتت وصلنا ل 
واحلصيلة ديال اجلماعات املنكوبة اللي . هكتارألف  211ل 

مجاعة قروية منكوبة، ما يعادل  232مت اإلعالن عليها هي 
من جمموع اجلماعات املؤمنة، وصل عدد الفالحني  91%

من جمموع  %91ألف فالح، ما ميثل  32املتضررين 
هكتار، أي ما  919.111الفالحني، وبلغت املساحة املنكوبة 

وتعترب . جمموع املساحات املؤمنة اإلمجاليةمن  %93يعادل 
-ماسة-أزيال، سوس-احلوز، تادلة-تانسفت-جهة مراكش
ورديغة أكثر -عبدة والشاوية-السمارة، دكالة-درعة، كلميم

وقد مت صرف كل التعويضات املستحقة . تضررا من قلة األمطار
اعة للفالحني املتضررين بالنسبة للزراعة اخلريفية، أما بالنسبة للزر 

 . الربيعية فالتعويضات هي جارية املفعول اآلن
بعض يعين التعديالت على هاذ  اغادي ندخلو ميكن  

ر تالؤما مع احلاجيات ديال النظام ديال التأمني باش يكون أكث
اجلماعات القروية إىل ثالثة ديال  اة، وغادي نصنفو حالفال

 :التصنيفات
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ناطق كاين أوال اجلماعات اللي جات يف واحد امل -
اللي هي غري مالئمة يعين للفالحة البورية ديال احلبوب، الرأس 

درهم، واملبلغ ديال االشرتاك هو  911املضمون غادي يكون 
 درهم؛ 39

وكاين واحد اجملموعة ثانية اللي هي مالئمة بدرجة  -
درهم،  211متوسطة، وغادي يكون رأس املال املضمون 

يال الفالح باش ياخذ وغادي يكون املبلغ ديال االشرتاك د
l’assurance  درهم؛ 99ديالو هي 

وكاين ثالثة، اللي هي املناطق املالئمة، واللي فيها  -
ثالثة،  مهاواحد العدد ديال يعين التعدد يف رأس املال املضمون، 

درهم إىل  99واللي كيكون املبلغ ديال االشرتاك كيمشي من 
 . درهم 122

و ضمان حد أدىن ه ،غادي يكون اجلديدأنه كذلك 
من التعويض، هادوك اجملموعة األوىل والثانية كيفما كانت 

درهم  111بأن هاذ املنطقة منكوبة عنده  االنتيجة ملي كنقولو 
معه احلساب واش خصو أكثر، واش  اللهكتار، عاد كنديرو 

األقل ديال  un minimumضاع يف أكثر، وكيكون احلساب 
تسريع إجراءات  درهم غادي يكون امسيتو وكذلك 111

التعويض، قبل كانت كتمشي وزارة الفالحة وكيجيوا من بعد 
اليوم غادي ميشيوا جبوج باش ، la MAMDAالناس ديال 

يتفقوا، إيال كانت منطقة منكوبة واللي تقاست باجلفاف غادي 
وعلى هداك الشي غادي يتبىن إن شاء  rapportيكون واحد 

 . اهلل التعويض يف املستقل
دوق التنمية الفالحية، فهو غادي يواصل كذلك صن

تقدمي الدعم ديالو وغادي يرفع من االعتمادات املالية، ألنه 
مليار ديال الدرهم، أي بزيادة كتناهز  1غادي يبلغ تقريبا 

به إن شاء اهلل واحد االستثمارات  اوهاذ الشي كننتظرو  ،33%
  .ليار ديال الدرهمديال امل 2اللي ميكن جتلب ما يقارب 

فيما خيص مياه السقي، بلغ املخزون ديال املياه إىل 
مليون مرت مكعب، أما  211د مليار و 2أكتوبر،  92غاية 

        9خمزون املياه ديال السدود املوجهة ألغراض فالحية هي 
ا ديال مرت مكعب، وصلنا لنسبة امللء عموما  بد املليار تقري

ة املاضية، وهاذ بالنسبة للسن 91بالنسبة ل  %21إىل كتوصل 
من حاجيات  %92املخزون غادي ميكن باش يغطي واحد 

 . املناطق املسقية هاذ السنة
وكذلك غادي نتبعو العصرنة ديال الشبكات ديال 

ز ــــــــــــــة جتهيـــــــالسقي، بإجناز الدراسات، وكذلك متابع
يف  هاذ العام اهلدف هو. ات الفالحية بنظام الريــــــــــــالضيع

ا ـــــــــون عندهـــــــــار اللي يكـــألف هكت 21و ل ــــــــــــنوصل 9131
la goutte-à-goutte وهاذ الشي غادي يكلف الدولة ،

وكذلك غادي خندمو على . مليون ديال الدرهم 211مليار و
ذاك التدارك ديال الفارق بني املساحات القابلة للسقي 

 . ف هكتار إن شاء اهللأل 12واملساحات اجملهزة اللي 
فيما خيص سلسة اإلنتاج احليواين غادي نواصلو بتزويد 

يف املناطق املتضررة من قلة األمطار من خالل فرتة اخلصاص 
ألف قنطار من األعالف املدعمة  911حبوايل مليون و الكأل

فهاذ  ،الكأليف إقليم خاصة بعملية سد اخلصاص  32لفائدة 
la période de soudure   كانت تكون صعيبة، ولكن اللي

اللي جات  ءاحلمد اهلل أنه اآلن الغطاء النبايت يتحسن، والشتا
 . هي غتحسن الوضعية

كاين اإلعفاء من الرسوم اجلمركية والضريبية على 
استرياد املواد األولية، ومنها على اخلصوص القمح العلفي 

م وكاين تتبع مستمر ومنتظ. وكسب الصويا ونوارة الشمس
 . للحالة الصحية للقطيع الوطين من طرف املصاحل البيطرية

كذلك غادي، يف إطار اإلرشاد والتأطري للقيام بعملية 
من أجل تكريس قيم " تويزاال"احلرث اجلماعي يف إطار عملية 

التضامن لفائدة صغار الفالحني، إحداث املكتب الوطين 
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لإلرشاد  لالستشارة الفالحية، والشروع يف وضع طرق جديدة 
كاملدارس احلقلية والرسائل اإللكرتونية القصرية وإحداث بنك 

على الرغم من اإلنتاج املتوسط من . للمعلومات الفالحية
ما تأثرش منو القطاع الزراعي كثريا ( مليون قنطار 23)احلبوب 

باملقارنة مع مواسم جفاف مماثلة خالل فرتة التسعني وأوائل 
 :ة، وذلك لألسباب التالي9111

أظهر القطاع مرونة جيدة يف مواجهة اجلفاف، إذ : أوال
أن االخنفاض يف القيمة املضافة الزراعية كان حمدودا واحنصر يف 

اللي جات، هادو  3229إيال خذينا سنة مثال . %9أقل من 
هائلة من  واسنوات اللي كانالكلهم سنوات اللي جاوا بعد 

 29ها اإلنتاج يف ناحية ديال اإلنتاج الوطين، واللي نقص في
القيمة املضافة نقصت   la valeur ajouté، كانت%19ب

    %31ب   la production نقصت  29يف . %19ب 
نقصت  9112يف . %99نقصت ب  la valeur ajoutéو

la production  ونسبة  %21يعين ديال إنتاج احلبوب ب
إذن كنشوفو بأنه . %32منو القيمة املضافة الزراعية نقصت ب 

اللي كانت بالنسبة للحبوب la dépendance يعين هاديك 
يف سنوات وهي جاية كتهبط، واآلن أنه رغم، وعالش هاد 
الشي كاين؟ ألنه كاين زيادة حصة األشجار املثمرة اللي دازت 

ديال هاد الشي ديال مسيتو، دازت من   la pondérationيف 
 وكذلك منذ سنوات التسعينات. %19إىل ما يقرب  11%

متت مضاعفة  9139-9112وإىل غاية الفرتة املمتدة إىل 
، وهاد 9إنتاج احلليب واللحوم البيضاء، حيث تضاعفت على 

الشي خلى أنه يعين املسامهة د اإلنتاج احليواين يف اإلنتاج 
هذين . %19إىل  11الداخلي اخلام الزراعي قد مرت من 

 جبوج العنصرين كيمثلوا إنتاج إضايف، إيال مجعتيوهم غري
مليون قنطار من  11ديال واحد   l’équivalentحوايل
 . القمح

كذلك االستثمارات، االستثمارات يف اجملال الفالحي 
دينامية، وحىت هي غادي جتي باش حتسن كذلك العرفت واحد 

وريثما يتم االنتهاء من اإلحصاءات النهائية . الدخل الفالحي
بالنسبة  %6-يف للقطاع كنعتقدو أن النمو سيكون حمدودا 

اللي هو معلن عنه  %9بدل  le PIB agricoleللنمو ديال 
حلد الساعة، وهذا كيبشر بأنه الفالحة ديالنا يعين تسري إىل 

 .األمام وتتعامل مع اإلشكالية ديال التساقطات املطرية
 :السيد رئيس الجلسة

وننتقل اآلن إىل املناقشة . شكرا السيد الوزير احملرتم
التعقيب على جواب السيد الوزير، بطبيعة احلال يف  العامة، أي

الكلمة لفريق االحتاد . حدود الوقت املتبقى لكل فريق
 .الدستوري، تفضلوا السيد النائب

 :النائب السيد فريد حرفي
 شكرا السيد الرئيس،

يف الوقت الذي نسائلكم فيه السيد الوزير حول املوسم 
لنا جنر وراءنا خملفات املوسم الفالحي املقبل، نقول لكم إننا ال ز 

فرغم حجم اخلسائر اليت منيت هبا عدة . الفالحي املنصرم
زراعات، فإن الدعم الذي كان مفروض فيه أن يصل إىل 

  .الفالحني مل يصل
السيد الوزير، ينبغي إذن التفكري جمددا يف آليات الدعم 

صل بشكل ملموس للفالحني، وليس عرب تكي   ةاملمنوح
. هذا الدعم من حمتواه احلقيقي نوالوسطاء يفرغو املتدخلني 

السيد الوزير حنن نستعد ملوسم فالحي جديد، ويتعني علينا 
 :اعتماد سياسة جديدة

إعانة الفالحني املتضررين ماليا من املوسم : أوال -
 الفارط، مما جيعلهم قادرين على مواجهة تكاليف املوسم احلايل؛

طاعنا الفالحي على التفكري يف آفاق جديدة لق: ثانيا -
 ضوء الظرفية االقتصادية الصعبة لشركائنا األوربيني؛
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البحث عن صيغة متويلية مع املؤسسات املالية  : ثالثا -
 كالقرض الفالحي أو غريه لتمويل هذا القطاع؛

 العناية باألراضي البورية بضمان السقي هلا؛: رابعا -
السيد الوزير، بالنسبة لألمسدة اللي مكتب  وخامسا -

 121لفوسفاط كيقول بأهنا ما ارتفعتش، حاليا راها مرتفعة ب ا
 DAPدرهم، ما مستقرش السوق، املادة ديال 111 ،درهم

اللي  FERTIMAواملادة اللي كتبيعها الشركة ديال  32,39
إىل  21كتاخذها من عند مكتب الفوسفاط راها كرتفع ب 

 .درهم على املواد األخرى، وشكرا السيد الوزير 91
 :د رئيس الجلسةالسي

الكلمة اآلن للفريق االستقاليل . شكرا السيد النائب
 .للوحدة والتعادلية، تفضلوا السيد النائب

 :النائب السيد عبد اهلل الحافظ
بالنسبة . شكرا السيد الوزير على األجوبة ديالكم

للساكنة خاصة يف بعض األقاليم اليت تعترب فيها الفالحة 
ي للعيش، كإقليم أزيالل وتاوريرت اليت التضامنية املورد األساس
، وسيدي قاسم اليت تنتظر "افراطةت" تنتظر التسريع مبشروع

التسريع مبشروع واد احلجر الذي يساهم يف سقي املنطقة، ألن 
أن سد القنصرة احلمولة ديالو ما بقاتش  ،تعرفوا السيد الوزيرت

 . تكفي للمنطقة
توا على التأمني،  وبالنسبة للتأمني السيد الوزير، تكلم

كاين تواطؤ يف الدعم ديالكم يف التعويض ديال التأمني، كاين 
بعض املناطق اللي كان فيها تواطؤ من بعض األطر ديالكم، 
اللي كاين الناس اللي استفدوا والناس حداهم ما استفدوش من 
هذا، خصكم تديروا واحد البحث باش توصلوا للحقيقة ديال 

 .هاد املشكل

وزير ما تكلمتوش على املشكل ديال والسيد ال
اإلعفاءات ديال ماء السقي باملنطقة ديال الغرب، واللي عرفت 

 .شكرا. ثالث سنوات ديال الفيضانات، واللي راكم زرتو
 :السيد رئيس الجلسة

الكلمة اآلن لفريق العدالة . انتهى الوقت السيد النائب
 .والتنمية، تفضلوا السيد النائب

 :د الرحمان رابحالنائب السيد عب
 .بسم اهلل الرحمن الرحيم

السيد الوزير، هننئكم على افتتاح املوسم الفالحي من 
طرف صاحب اجلاللة هده السنة مبدينة مكناس، وهننئكم  
كذلك على املردودية االقتصادية الكبرية واألثر االجتماعي اهلام 

 .الذي حيققه خمطط دعم الدولة لالستثمارات الفالحية
لوزير، لألسف ال يكون املوسم الفالحي سعيدا السيد ا

بالنسبة جلميع الفالحني، فالوضعية القانونية للعقار الفالحي يف  
كثري من مناطق املغرب، واملتمثلة يف أمالك ساللية وأمالك 
خمزنيه، ال تساعد الفالحني على االستفادة من القروض قصد 

و عربكم هلذا ندع. متويل مشاريعهم واستغالل دعم الدولة
 .احلكومة إىل التفكري اجلدي يف تسوية وضعية هذا العقار

السيد الوزير، إن وضعية األمالك الساللية وشكل 
وصاية وزارة الداخلية عليها ال يساعدان على التنمية احمللية 
واالستثمار اآلمن، وإن خري من وصي عليها القوي، لكن ليس 

خروقات يف كراء ال نعمم، ولكن تسجل عدة . دائما باألمني
هذه األراضي أو تفويتها يف اجملال احلضري عرب أمناء غري 
منتخبني متواطئني أو خائفني خاضعني للسلطة، ونعطي أمثلة 

 .شيشاوة وتسلطانت على هذا األمر
السيد الوزير، أود لو أضيف إىل قاموس تسمية 
األراضي اسم األراضي املمخزنة، وسأحكي لكم وللسادة 

قامت السلطات : نواب خربا أختم به تدخليوالسيدات ال



 

 

 -2102 أكتوبردور  –مداوالت مجلس النواب 

 

11 

بتحفيظ وتسجيل كافة تراب مجاعة  9131املختصة سنة 
املزوضية بقبيبلة امحر بشيشاوة باسم ملك الدولة اخلاص، لقد 
حفظته شربا شربا، دارا دارا وضيعة ضيعة ومل تبق ومل تذر 
للساكنة شيئا، هاته الساكنة اليت تشهد قبور أكثر من سبعة 

على تواجدهم هناك قبل جميء االستعمار الفرنسي الذي  أجداد
وبعد . 3292سرق منهم أرضهم عرب التحديد اإلداري لسنة 

أن طهرت السلطات العقار منهم، أرسلت هلم برقيات هتديد 
 . تأمرهم أن اخرجوا من هذه األرض فإنكم حمتلون

لقد جعلهم احملتل حمتلني ألراض ورثوها أبا عن جد، 
ردوه من بالدهم، وأيدت دولتهم احملررة ما قاله فقاوموه وط

املعمر فيهم، وهم اآلن خائفون، ال ميلكون من وطنهم شيئا وال 
 .يدرون ما خيبئه املستقبل هلم وألبنائهم، وشكرا السيد الوزير

 :السيد رئيس الجلسة
الكلمة اآلن لفريق التجمع الوطين . شكرا للسيد النائب

 .نائبلألحرار، تفضلوا السيد ال
 :النائب السيد حماد آيت بها

 شكرا السيد الرئيس،
شكرا السيد الوزير على اجلواب ديالكم، وكذلك 
تنشكروكم على اجملهودات اجلبارة اليت تقومون هبا من أجل 
النهوض بالفالحة املغربية وحتسني وضعية الفالحة بصفة عامة، 

السيد ولكن . كم على النجاح ديال خمطط املغرب األخضرو وهنني
ت  الالوزير رغم هاد الشي راه ال بد من بعض املشاكل اللي ما ز 

  .كتعوق القطاع
السيد الوزير، ما هضرتوش على املشكل ففيما خيص 

درعة فيما خيص تراجع الصادرات -ماسة-ديال جهة سوس
من خالل  %21قدر هاد السنة ب تديال احلوامض اللي ت

 . املشكل ديال احلرارة اللي مرت باملنطقة

مث السيد الوزير، هضرتو على املشكل ديال زراعة 
  91كاين نقص من   هالشمندر، اللي يف احلقيقة اعرتفتو بأن

ألف هكتار، وهذا الفالحة  11ألف هكتار إىل أقل من 
ريجعوه لغالء األمسدة، اللي تكلمتوا على االستقرار ديال الثمن  ت

عم ديال هاد وهو الد اديال األمسدة، ولكن حنا اللي تنطالبو 
األمسدة، راه هو مشكل وعائق كبري بالنسبة ال للفالح الصغري 

 .وال للفالح الكبري
فيما خيص القضية ديال املواكبة ديال الفالح : ثانيا

وديال التمويل ديال الفالح، راه الفالح تيعاين مع القرض 
اللي والت، كان   notaireالفالحي، خاصة هاد القضية ديال

 31.111 وأدرهم  2111 اللي تيبغي ياخذ الفالح الصغري
وال  notaireدرهم ل  9111درهم وتتفرض عليه باش يعطي 

 .للعدول، هذا راه مشكل
تنطالبوكم السيد الوزير فيما خيص املنطقة ديال : وثالثا 

زاكورة باإلسراع باألجرأة ديال التفعيل ديال الصندوق ديال 
خيدم والكساب ولكن راه متويل الفالح، راه الفالح الصغري بغى 

القرض الفالحي وهاد الصندوق ديال الفالح راه ما واكبش هاد 
 . العمل اللي تتقوموا به

فيما خيص أراضي اجلموع، أراضي اجلموع السيد الوزير 
راه معيق للتنمية، ونذكركم السيد الوزير أثناء الزيارة اللي جيتو 

باش يكونوا ضيعات لزاكورة وحتدثتم واعطيتوا التعليمات ديالكم 
منوذجية فيما خيص األشجار املثمرة اجليدة، ولكن راه كاين 
مشكل ديال أراضي اجلموع، راه جيب التنسيق باش حتل هاد 

مث اإلشكالية ديال الناس اللي كيستفدوا من . اإلشكالية هذه
 . األراضي ديال اإلصالح الزراعي وكذلك أراضي الكيش

تأمني، يف احلقيقة التأمني السيد الوزير، هضرتوا على ال
هناك جمهود تيدار، ولكن راه فيه مشاكل، كاين التأخر يف اخلربة 
ببعض املناطق، مث هزالة التعويضات، فكاينني ناس اللي  
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 91درهم وياهلل توصلوا ب  3321خصهم يستفدوا ب 
درهم، واش  111وهضرتوا بأنه كاين احلد األدىن وهو . درهم

 111نده مخسة د اهلكتارات وياخذ الفالح الصغري اللي ع
   .درهم للهكتار؟ راه ما عندو استفادة

كاينة نقطة ديال الطاقة الشمسية، نقطة الطاقة 
الشمسية السيد الوزير، راه بغيناكم تعلنوا وتقولوا لنا ها شنا هو 
الدعم اللي خصصت الوزارة لالستفادة من هاد القضية ديال 

هم يف ختفيف العبء على الطاقة الشمسية اللي غادي تسا
 . الفالحني

كاينة اإلشكالية ديال التلقيح االصطناعي اللي تيشكل 
واحد العائق كبري بالنسبة للكسابة ديالنا، باإلضافة إىل الغالء 
ديال األعالف، راه السيد الوزير بغيناكم من خالل هاد 
حة اللي كيخلصوا  الربنامج ديالكم تتدخلوا، راه كاينني الفالا

درهم مع اجلمعية الوطنية للحوم احلمراء  321لقيح ب الت
 .درهم 92وكاينني اللي يف اجلمعيات األخرى كيخلصوا 

 :السيد رئيس الجلسة
اآلن الكلمة ألحد . انتهى الوقت السيد النائب، شكرا

 .نواب الفريق االشرتاكي، تفضلوا السيد النائب
 :حمد بلفقيه النائب السيد

 السيد الرئيس،
 لوزير، السيد ا

السيد الوزير، كتعرفوا بأن السنة املاضية كانت صعبة 
السيد الوزير، بغيناكم اهلل . على الفالحني والكسابة كذلك

حة الصغار، مثال تعاونوهم  جيازيك خبري تاخذوا هاد الفالا
كذلك السيد الوزير، جيب . بالبذور يف هاد املوسم الفالحي

ا للفالحني الصغار، أنا  حتديد سقف الفوائد إىل أدىن مستوياهت
كنهضر على الفالحني الصغار السيد الوزير، متكني الفالحني 
من التجهيزات واملعدات الفالحية خصوصا يف املناطق الفقرية 

السيد الوزير، كنعرفو بأن جناح موسم فالحي جيد . السيد الوزير
رهني بتساقط األمطار، وكنقولو اهلل جييب الشتا، وشكرا السيد 

 .رالوزي
 :السيد رئيس الجلسة

اآلن الكلمة لفريق األصالة . شكرا السيد النائب
 .واملعاصرة، تفضلوا السيد النائب

 : النائب السيد الطاهر شاكر
حنا . شكرا السيد الوزير احملرتم على األجوبة ديالو

متفقني معكم السيد الوزير على أن اتفقتم مع املصنعني إلنتاج 
زير األمسدة راها ما زال ما وصلتش األمسدة، ولكن السيد الو 

للفالح، األمسدة ما زالت ما وصلتشي للفالح، وتنقول لكم 
 . بكل موضوعية على أنه كاينة هناك مضاربات

ت ااآلن اهلل تبارك وتعاىل اعطى اخلريات دياله وصب
الشتا واملوسم، والورش الوطين الكبري ديال الزرع واحلرث من 

 هو الورش اللي ما خاصو ال طبيعة احلال انطلق، وهذا 
caporal  والchef de chantier   وال والو، إذن ورش وطين

من مشال املغرب إىل جنوبه ومن شرقه إىل غربه، ولكن املواكبة 
متوفرة  اديال البذور وديال األمسدة ما متوفراشي، إذن نتمناو 

على مستوى األرقام، مليون ونصف، هذا جمهود جبار نسجله 
التدبري ديالو، التدبري ديالو، املشكل السيد الوزير  لكم، ولكن

هو عملية تدبريية لألمسدة بطبيعة احلال اللي هي تفاوضتم عليها 
إنتاجها، لكنها اآلن ال تصل،  ىواللي تعاقدمت مع املنتجني عل

ال زالت مل تصل بعد إىل الضيعات وإىل املستغالت وإىل 
 . ملية هذه تدبر تدبرياعلى أن هاد الع اإذن نتمناو . الفالحني

فيما خيص البذور السيد الوزير، البذور اللي تنتجت 
 احنا تنقولو . اعطيتونا رقم جممل هو مليون ونصف ديال القناطر

أودي املغرب بلد ديال الشعري، وانتما تتعرفوا السيد الوزير على 
من املساحات الفالحية املخصصة للحبوب هي  %32أننا 



 

 

 -2102 أكتوبردور  –مداوالت مجلس النواب 

 

12 

ة، إذن خصكم ترجعوا بنا للشعري، ألنه بالد ديال الشعايري
االرتكاز على القمح الطري جعل التبعية ديالنا إىل اخلارج يف 
 ااخلبز ديالنا، هذا راه شيء ليس يعين وكوطنيني خصنا نتشبثو 

خبري وعلى خري  االشعري ونبقاو  ابإنتاج الشعري وردونا ناكلو 
موم اللي جيينا وا معنا خبري ما ياكلوشي القمح املساواملغاربة يبق

. من األسواق من طبيعة احلال والشياطة ديال األسواق العاملية
إذن الشعري أساسي وتواجد البذور ديالو أساسية، وخاصة يف 

 . املناطق النائية اليت متثلوهنا السيد الوزير احملرتم
كذلك يف البذور اللي جبتوا، مالءمتها مع الرتبة اللي 

 est une mosaïque deن املغرب فيها، كتعرفوا بأ زرعتتهي 
sol ،إذن خاص كل منطقة توجد هلا البذور اللي تتالءم معها ،

ألن إيال زرعنا معها شي بذرة يف شي حمل اللي ماشي دياهلا ما 
 .ميكنش هلا تنتج وتعطي النتيجة دياهلا

والعملية األخرية فيما خيص البذور هو العملية التدبريية 
والبيع بطبيعة احلال، وضمان الشفافية على مستوى نقط التوزيع 

 . والوضوح بالنسبة للقطاع
فيما خيص التمويالت، حنا نسجلو ما يقوم به القرض 
الفالحي، ولكن خاص ال بد من املساطر تسهل وبطبيعة احلال 
والتعبئة تكون، ألنكم أشرمت يف بداية اخلطاب ديالكم على أن 

موسم الفالحي يف جاللة امللك هذا العام أعطى اإلشارة لل
ما اعطاها قبل منه جده حممد اخلامس اهلل فينمكناس يف جماط 

   ...على أهنا إشارة قوية، وخصنا وغيكون 3229يرمحه يف 
 :السيد رئيس الجلسة

لكم . شكرا، انتهى الوقت، انتهى الوقت السيد النائب
اآلن الكلمة للفريق احلركي، عفوا السيد . الكلمة السيد، عفوا

 . ب، تفضلواالنائ
 :النائب السيد محمد السيمو

 .بسم اهلل الرحمن الرحيم

السيد الوزير، ال خيفى علينا على أن اجملهودات ديالكم 
جبارة، فعال كاين جمهود كبري وما كنقصوش من هاد اجملهود، 
ولكن كنطلبو مزيد من اجملهود، ألن القطاع الفالحي السيد 

 . الوزير كيعرف عدة مشاكل
مر على الفالح الصغري والكبري باملشكل اختلط األ

درهم  911-311ديال األرض، كاينة األرض اللي مكرية ب 
درهم، خصنا  2111درهم والفالح راه كيحتاجها ب  311و

 . نعرفو هاد املشكل فني غنحددوه
كاين مشكل ديال حتفيظ امللك الغابوي، الناس يف 

ة منحصرين، كاين إقليم شفشاون وإقليم العرائش باملناطق اجلبلي
التحفيظ يف الليل، السيد الوزير، الناس د احملافظة خصهم 
يشعروا املواطنني ويعرفوا فني غاديني مع هاد الناس، كاين 

 . التحفيظ كيدوز بغموض
كاينني مشاكل السيد الوزير، احلمد هلل اللي ريب رمحنا 

امحون الر "هباد الروية وهباد اخلري على هاد البلد د اخلري، بغينا 
حة يف الثمن على الناس، على الفالا  اوخنففو " يرمحهم الرمحان

ديال املاء باش ريب يزيدنا من الفضل ديالو، اهلل يكثر خريكم، 
 . بغينا الفالح يعيش يف العيش الكرمي

بغينا من السادة . حنا كلنا واعيني مبشاكل الفالح
له من  النواب واحلكومة برمتها يفهموا على أن املغرب ال جمال

اد القطاع الفالحي هب الألرض وندفعو  ادون الفالحة، خصنا ننزلو 
فيها اليد . على املشاكل ديالنا اليومية اباش ميكن لنا نغلبو 

بغينا . الستثمار، فيها العمل االجتماعي، فيها كل شيواالعاملة 
من اإلخوان يف امليزانية اللي غادي نديروها يف الصحة ويف شي 

أجي  اوها يف القطاع الفالحي، أول ما منرضو حاجة أخرى ندير 
للطبيب، راه سوء التغذية هو اللي مرض األمة املسلمني،  امنشيو 

 . اهلل يرحم الوالدين
وبغينا كذلك السيد الوزير، الطلب ديالنا بإحلاح باش 
جتي لعندنا ملنطقة اللوكوس، عندنا مشاكل كبرية، خصك جتي 
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اللي بقدر املستطاع، ألن املنطقة على احللول دياهلا  اباش نتعاونو 
د اللوكوس السيد الوزير تعترب من املناطق، كنسمع اإلخوان  

درعة ويتكلموا على عدد من -ماسة-كيتكلموا على سوس
املناطق، ولكن منطقة اللوكوس أ عباد اهلل راها غنية، تعترب من 
النقط اللي هي مهمة يف املغرب ديالنا، بغينا ناخذوها بعني 

فيها، عالش؟ ألن  افيها، بغينا نعاونو  اار، بغينا ندفعو االعتب
عانينا من الفيضان، هذا أمر اهلل، وعانينا من اجلفاف، بغينا هاد 

 . الفالح نعاونوه اهلل يكثر خريك
املبادرة يف البذور ديال البطاطس كانت مبادرة طيبة 
السيد الوزير، ولكن اآلن حذار، كاينني الناس اللي كيتالعبوا 

ألمثنة شيئا ما، حنا املنطقة ديالنا كاين شوية ديال اجملهود، با
ولكن باقي خص اجملهود، بعض البذور املختارة اللي هي صاحلة 

عليها مجيع للفالح  اللزراعة كذلك السيد الوزير، بغينا حنرصو 
باش يصيبها بواحد مثن مناسب، راه إيال ما تعاوناشي مجيع 

عباد اهلل،  أ احرتقتهكتار  3211. غيكون عندنا مشكل
مشاوا الكسيبة،  مشى الزيتون، مشاوا الغرس، حىت كلمة تعزية 

كنطلب من احلكومة باش تعيد النظر يف . ما كاينة هلاد الناس
ه الناس يف السلوك دياهلا أ عباد اهلل، وإن كنت أنا منها، را

 ...منطقة العرايش، مجاعة
 :ئيس الجلسةالسيد ر 

شكرا السيد النائب، استوفيتم الوقت السيد النائب، 
لكم الكلمة السيد الوزير للرد على كل هذه التعقيبات . شكرا

 . فيما تبقى من الوقت، تفضلوا للمنصة
 :السيد عزيز أخنوش، وزير الفالحة والصيد البحري

 شكرا السيد الرئيس،
 السيدات والسادة النواب المحترمون،

 الوزير،  السيد

 ديال  أشكر السادة النواب اللي تدخلوا يف القطاع
الفالحة واللي جابوا واحد العدد ديال اإلشكاليات اللي هي 

 . مطروحة
ال بد ما نتكلمو بصراحة بأنه هذه سنة اللي كانت 

ت فيها األمطار، يعين سنة غري عادية، ولكن احلمد هلل أنه قال
وال بد . دياهلا بحسب الرتاكيعين حاولنا نواكبو املشاكل على 

ما نذكرو بأنه احلكومة قامت بأكثر من واجبها، ألنه كانت يف 
حة الوقت اللي تطرح املشكل ديال قصب  لقاء مع الفالا

مليون ديال الدرهم هي  91السكر، ودارت تقريبا واحد 
ومعمل السكر باش تدعموا، راه ما كاينش شي فالح اللي ضاع 

          مجيع الناس اللي كانوا دارو يف القصب ديال السكر،
la production ملي وقع املشكل . وإال ختلصوا يف الثمن

 ...ديال البطاطس كذلك تدخلت الدولة
 :السيد رئيس الجلسة

نطلب من . امسح يل السيد الوزير اهلل جيازيك خبري 
امسح لنا . باش يزيدوا شوية يف الصوت la régieاإلخوان د 

 .تفضلوا السيد الوزير،
 :السيد عزيز أخنوش، وزير الفالحة والصيد البحري

    كذلك اإلشكالية ديال البطاطس تدخلت الدولة 
ديال الدعم  %21مليون ديال الدرهم باش اعطت  21ب 

البطاطس، وكذلك يعين واحد ديال  les semencesديال 
ألف قنطار، درنا مليون  211العدد ديال، ألنه درنا مليون و

لف قنطار أخرى ديال الدعم ديال املاشية، يف كل هذا أ 211و
على حسب احلمد هلل الرتاكمات واإلشكاليات واملشاكل اللي 
تطرحوا وإال كانت يعين الدولة واحلكومة موجودة باش تتبع 

حة، واللي كي كد أنه يعين احلمد هلل القطيع أاملشاكل ديال الفالا
ة جيدة هلو األمثنة ديالنا رغم صعوبة املوسم كان يكون يف صح

 .اللي موجود هبا اليوم القطيع
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احلمد هلل أنه كاين يعين األمطار األخرية اللي جات 
ملم إىل غاية  93على بالدنا واللي هي اعطت تقريبا يف املعدل 

باش مرتفعة مقارنة مع نفس الفرتة، يعين  %32األمس، وهي 
 بالنسبة لسنة عادية، وهذا شيء جد مهم، %32بارتفاع 

وننتظر إن شاء اهلل أمطار اخلري هذا األسبوع، وهاد الشي خلى 
مليون هكتار، تقريبا بني  9أنه أوال وصلنا باملساحة احملروثة ل 

آخر  هادللي كيكون فاديال الزيادة بالنسبة يعين  %32و 31
     3مسيتو، وكنتمناو إن شاء اهلل أنه يف آخر نوفمرب نوصلو ل 

ألف  311مليون و 2طاف نوصلو ل د املليون، ويف آخر امل
ونتفاءلو خريا إن شاء اهلل . هكتار اللي تكون حمروثة ومزروعة

هباد األمطار يعين وهاد االنطالقة اللي اعطاها صاحب اجلاللة، 
واللي فعال هي إشارة قوية للفالحني وإشارة قوية للعامل القروي، 

حة يع فكيظهر يل أنه إن شاء اهلل مج. إشارة قوية للفالا
اإلمكانيات هي اآلن موجودة باش ندعمو الفالح، الفالح 

 . الصغري، وندعموه ونسايرو العمل ديالو
التمور تقريبا غادي نكونو يف نفس  فيما خيص اإلنتاج

 391.111و 331.111اإلنتاج ديال السنة املاضية ما بني 
عام كيكون مزيان أن  le siècleلي كنعرفو مطن وهذا إجيايب، 

 ؛ون متوسط، فمشينا يف واحد النتيجة اللي هي إجيابيةوعام كيك
فعال غادي يكون واحد االخنفاض يعين يف  ،احلوامض

، ألنه بركان كانت مزيانة، بين مالل %92اإلنتاج الوطين ديال 
متوسطة، وسوس فعال كانت اإلشكالية ديال أوال الربد اللي 

كانت يعين    la nuisance جا، ومن بعد كذلك يف وقت
درجة واللي جابت معها   31احلرارة اللي طلعت فوق من 

كذلك الشركي اللي خالت أنه كاين واحد تساقطات ديال 
ولكن األمثنة اللي موجودة اآلن يف األسواق  .هادوك الورود

اخلارجية وال األسواق الداخلية هي مشجعة وغادي ختلي نتمناو 
  ؛على اهلل أنه الفالح ميكن يتدارك هاد الفرق

ألف طن، هاد الزيتون  311مليون و ،ما خيص الزيتونفي
ىت هو ح .production  la %31غادي ينقص تقريبا ب 

اإلشكالية اللي مطروحة هي قلة املاء اللي جماتش يف الوقت 
ولكن اللي غادي خيلي أنه إن شاء اهلل . دياهلا ديال الزيتون

 . السنوات املقبلة تكون أحسن
 نفس املستوى ديال ألف طن، يعين 221الطماطم 

 . املوسم الفارط
كل هذه يعين النقط ديال باش نتكلمو على اإلشكالية         

ديال الفالحة، ال بد نقول بأنه تعمل جمهود كبري يف دكالة، 
واإلخوان اللي حاضرين هنا معنا كيمثلوا املؤسسة د الربملانيني 

ديال  شاركوا معنا يف واحد العدد د االجتماعات يف هاد الشي
واللي اعطى نتائج احلمد هلل حنن نتحسن  betteraveيعين ال 

يف هاد   la betteraveفيما خيص يعين باش يكون الزرع ديال 
 . املناطق

يف القضية ديال قصب السكر كاين بعض اإلشكاليات، 
أنا نواعد السيد النائب ديال العرائش بأنه غادي جني إن شاء 

ي، وحنا كنتكلمو اآلن داخل اهلل للمنطقة ونشوفو هاد الش
كنتكلمو داخل احلكومة باش و إييه،  احلكومة، والغرب كذلك

نشوفو كيفاش ميكن يكون عندنا واحد عقد برنامج مع الشركة 
الفالح  اشجعو ياللي هي كتعمل ومع كذلك الفاعلني، باش 

يعمل أكثر وتكون عندو واحد املردودية، وملي تكون عندنا 
كتبان على األفق راه غادي جنيو باش   بعض النتائج اللي هي

حة باش نشجعوهم، ولكن ال بد       نتكلمو مع اإلخوان الفالا
ما يكون شي تشجيع، غري يزعموا شوية معنا راه حنا غادي 

 . منشيو معهم إن شاء اهلل يف املستقبل يف نتائج أحسن
وذاك الشي  DAPأنا ال أظن أنه يف هاد الشي ديال 

شي مضاربات يف بعض املناطق، ولكن ال أظن بأنه، إيال كاين 
حىت هي  la SONACOSأنه كاين ارتفاع ديال األمثنة، و 

متدخلة وراها عندها مثن اللي هو الثمن اللي كتعطيه هلا املكتب 
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الشريف للفوسفاط باش كتبيع، إيال كاين بعض املناطق أنا ما 
 de manière généraleي تعطيوين املعلومات، أما انكرهش

راه األمثنة يف حملها وما كاينشاي، باش ما نزيدوش السوق، 
ألنه stabilisé حنميوه، زعما نعطيوه العافية راه السوق يبقى 

 . املواد راه هي موجودة كذلك
كذلك يعين، فيما خيص هاد شيء اللي تعمل ديال باش 

ديال هادي اللي تعملت ديال  l’opérationما نشكوش يف 
جلان وطنية، وكاين جلان جهوية اللي فيها  راه كانوا. املاشية

الغرف الفالحية وفيها اجلماعات احمللية وفيها الناس اللي كيمثلوا 
احلقوق ديال الفالحني، واللي كيتجمعوا واللي كيتفقوا على 
شحال اللي غادي يتعطاهم واللي كيجيوا خيلصوا احلق دياهلم 

. ب الدعمعاد الدولة كانت كتجي PVوكيسنيوا يف واحد ال 
فكيظهر يل بأنه ميكن بالعكس أنه واحد العدد ديال النواب 

راه ثقيلة  la procédureواخذونا ألنه كيقول لك أودي هاد 
شوية، خص هاد الشي وصل دغيا أكثر للناس، ولكن بني يعين 
التحكم يف أموال الدولة وكذلك نعطيو للفالح داك الشي اللي  

ازنات اللي كيظهر يل بأنه كينتظر منا فخاص يكون واحد التو 
من الربنامج اللي عملته  %91توازنات معقولة، حبيث أن 

حة وتوصلوا به بنتائج اللي هي إجيابية  . الدولة توصلوا به الفالا
القضية ديال التلقيح، كاين الثمن اللي متفقني مع هاد 

ي حنا ااجلمعيات اللي خصهم يطبقوه، وإيال ما تطبقش
نشوفو هاد الناس اللي مها مكلفني هباد مستعدين باش نتفقو و 

عقولة، ألنه هادي املألمثنة دياهلم لالشي هذا باش يرجعوا 
اللي بدا كيعطي تقريبا  l’inséminationبرنامج ديال 

واللي غادي inséminations ألف  311ألف،  311
غادي يبداوا  les Veauxنبداو منشيو نشوفو إن شاء اهلل 

 11.111-92.111الصندوق، تقريبا يبانوا يف الدعم ديال 
غادي حنسنو  هيف السنة، وهاد الشي كلو غادي خيلي أن

 . النسل وحنسنو اإلنتاج

إذن، سنة إن شاء اهلل ديال اخلري، ألنه يعين جات 
األمطار يف وقتها، الناس زعموا ألنه حرثوا بكري، سيدنا اهلل 

قوية ينصرو اعطى االنطالقة يف الوقت واعطى واحد اإلشارة 
كيظهر يل بأنه العمل اآلن . للعامل القروي وللميدان الفالحي

حة، واحلكومة راها مواكبة العمل دياهلم،  بني أيدي الفالا
 .وشكرا

 :السيد رئيس الجلسة
السؤال املوايل، وهو . شكرا السيد الوزير، شكرا لكم

السؤال األخري يف هذا القطاع، وهو آين، يتعلق بتحديد أمثنة 
البيطرية، للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق األدوية 

 . العدالة والتنمية، تفضل أحد واضعي السؤال
 :النائب السيد مراد لكورش

 .بسم اهلل الرحمن الرحيم
 شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير احملرتم، خيضع حتديد أمثنة األدوية البيطرية 
ية املستعملة عند لنفس الطريقة اليت حتتسب هبا أمثنة األدو 

وقد سجل خمتلف الفاعلني يف قطاع األدوية البيطرية، . اإلنسان
أن هذا األمر  سواء األطباء البياطرة أو املصنعني أو مريب املاشية،

 . يؤدي إىل ارتفاع هذه األمثنة
مدخال من  وإذا علمنا أن األدوية البيطرية تعترب

دوية حمررة يف جل مدخالت اإلنتاج احليواين وأن أسعار هذه األ
 . دول اجلوار، فإن إصالح هذه الوضعية بات أمرا ملحا

ما هي اإلجراءات اليت  ،لذا نسائلكم السيد الوزير
ستتخذوهنا إلصالح املنظومة القانونية املتعلقة بتحديد أمثنة 
األدوية البيطرية، يف أفق حتريرها أو تغيري طريقة حتديد هذه 

 . األمثنة؟ وشكرا
 :س الجلسةالسيد رئي

 .اجلواب السيد الوزير. شكرا السيد النائب
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 :السيد عزيز أخنوش، وزير الفالحة والصيد البحري
 السيد الرئيس المحترم،

 السيدان الوزيران،
 السيدات والسادة النواب المحترمون،

وحنا كندافعو يف قطاع الفالحة على  9119حنا من 
طرية، وهاد املوقف مبدأ ديال التحرير ديال أسعار األدوية البي

اإلشكالية اللي  . ديالنا أكدناه يف الرسالة ديالنا وزارة الصحة
كاينة اآلن اليوم، أنا سقسيت اليوم باش نعرف هاد اإلشكالية 
اللي هي مطروحة اليوم، أنه يف السنوات األخرية كانت واحد 

اللي ختذات، ألنه كنا كنوقعو وزير الفالحة  la décision يعين
. صحة على األمثنة ديال هاد الشي ديال األدوية البيطريةووزير ال

ت يعين هادي واحد سنة وال سنتني تبدل هاد الشي هذا ووال
وزير الصحة ما بقاش كيوقع على األدوية، وىل كيوقع غري على 
األدوية اللي هي خمصصة لإلنسان، اليوم بقى فراغ، هاد الفراغ 

حنا أوال مبدئيا . صلحوهيعين الزم باش إن شاء اهلل ميكن لنا ن
يعين حنا منخرطني يف واحد، يعين باش يكون واحد التحرير 
ديال هاد القطاع، ولكن بينما جيي التحرير، ال بد ما يكون  

إن شاء  le texte كذلك هاد الفراغ باش حناولو نعملو واحد 
 .اهلل

 :السيد رئيس الجلسة
إطار  لكم الكلمة السيد النائب يف. شكرا السيد الوزير

 .التعقيب
 :النائب السيد محمد رضى بنخلدون

 شكرا السيد الرئيس،
السيد الوزير، هو هاد الفراغ هو الذي جعلنا نطرح هذا 

وفعال كاين فراغ، وسبب طرح السؤال يف احلقيقية . السؤال اآلين
هو حلحلة واحد املوضوع يعود إىل سنني وال زال يف رفوف 

وإذا كان هناك خالف . ني طويلةسن وزارة الفالحة منذ كما قليت

مع قطاع الصحة فطبعا تيبقى يف آخر املطاف ال بد من حتكيم 
هنائي، ألن اللي كيتضرر يف آخر املطاف هو الفالح، هو مريب 

درهم  21املاشية، اللي الثمن ديال الدواء اللي تيكون ب 
درهم، وهذا أمر غريب جدا، ألن  311تيمكن يوصل حىت ل 

ألن كيتضرب  PPMي مفروض عليه يبيع ب الطبيب البيطر 
كذلك ال يعقل أنه يتعامل مع هذا   ةعليه، وألن مريب املاشي

الدواء بنفس الطريقة اللي كنتعاملو هبا مع الدواء عند اإلنسان، 
الدواء عند اإلنسان عنده أهداف اجتماعية وصحية، الدواء 

تصادية عند املاشية كما تعلمون السيد الوزير أن عنده أهداف اق
 . تتعلق باإلنتاج احليواين، هو مدخل من املدخالت

اللي باقية سارية إىل  3292اليوم كاينة القوانني ديال 
يومنا هذا، وفيما خيص األدوية املستوردة هناك مراسيم تطبيقية، 

ا زال نفس القوانني القدمية مولكن فيما خيص األدوية املصنعة 
 . ان أو األدوية البيطريةجدا اللي كتطبق على األدوية لإلنس

اليوم السيد الوزير، جاءت جمموعة من القوانني فيما 
بعد، هناك قانون املنافسة اللي جاء، واللي اعطى واحد املرحلة 
انتقالية ديال مخس سنوات، ومن بعد اخلمس سنوات كان 

. مفروض أن واحد الالئحة ديال األدوية  أهنا متر إىل التحرير
حة بدات يف مسلسل التحرير، ولكن يظهر أن حقيقة وزارة الفال

لسيد الوزير ا كنظن. هناك صعوبات على مستوى وزارة الصحة
أنه حان الوقت باش يوقع نقاش عميق واحلسم يف هذا املوضوع 
بصفة هنائية، ألن املتضرر األخري بكل صراحة هو الفالح وهو 

يد ولكن اآلن ماشي فقط املريب، تالحظون الس. مريب املاشية
، le conseil de l’ordreالوزير أن هناك إمجاع بالقطاع، 

اهليئة ديال البياطرة، واملصنعني أنفسهم، كل شي تيعرف يعين 
. اللي كاينة فيها إشكاالت حقيقية يةوامش الرحباهلهادوك أن 

وهلذا نناشدكم السيد الوزير للحسم يف هذا املوضوع يف أقرب 
 .وشكرا .للي هو اآلن حاضروقت، وسد هذا الفراغ التشريعي ا

 :السيد رئيس الجلسة
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لكم الكلمة السيد الوزير يف إطار . شكرا السيد النائب
 .الرد على التعقيب

 
 :السيد عزيز أخنوش، وزير الفالحة والصيد البحري

هو، شكرا السيد النائب احملرتم، يعين كيظهر يل بأنه 
ي ختوف القطاع فيه منافسة، منافسة جدية، إذن ما كاينش ش

باش يكون واحد حترير ديال القطاع، حنا يف وزارة الفالحة، 
وهاد الشي غادي منشيو فيه داخل احلكومة، غادي منشيو باش 

 .يكون التحرير ديال القطاع ديال األدوية البيطرية يف هذا امليدان
رمبا ياخذ هاد الشي شوية ديال الوقت، بعض الشهور، ولكن 

واحد العدد ديال دبا من الشهور راه كاين هاد بعد 
ى ـــــــا، ولكن كتسنــــدواء دياهلــل الـــات تدخــي بغـــــات اللـــــــــــــــــالشرك

  l’homologation des prix ، وكاين فراغ اللي هو قانوين
  les prérogativesحىت هو غادي حناولو باش ناخذو هادوك 

للي بغاوا يدخلوا، ولكن باش نعملو األمثنة ديال األدوية للناس ا
يف نفس الوقت نوجدو القطاع للتحرير إن شاء اهلل، وهاد الشي 
راه غادي نبداو نعملو فيه ابتداء من الغد، كن مطمئنا السيد 

 .النائب
 :السيد رئيس الجلسة

شكرا للسيد الوزير على حسن مسامهته يف هذه 
ثالثة هناك . وننتقل اآلن إىل قطاع الشباب والرياضة. اجللسة

أسئلة تليها مناقشة، ويتعلق األمر بسبل النهوض بفئة الشباب، 
ا من طرف السيدات والسادة النواب موعليه سيتم طرحه

احملرتمني، مث اإلجابة عنها من لدن السيد الوزير احملرتم، مث ننتقل 
. إىل املناقشة العامة وفق املدة الزمنية احملددة للفرق النيابية

من فريق  دات والسادة النواب احملرتمنيالسؤال األول للسي
العدالة والتنمية، فليتفضل أحد واضعي السؤال، تفضلوا السيد 

 .النائب

 :النائب السيد عبد اللطيف الناصري
 شكرا السيد الرئيس،

 السيد الوزير المحترم،
 السيدات والسادة النواب المحترمون،

جعل الربنامج احلكومي من قضايا الشباب أولوية 
رتاتيجية وورشا حكوميا مفتوحا من أجل النهوض بأوضاع اس

ولعل من بني اآلليات الدستورية . هذه الشرحية املهمة يف اجملتمع
اليت ستعتمدها احلكومة يف حتقيق هذا املبتغى، إرساء دعائم 
اجمللس االستشاري للشباب والعمل اجلمعوي، يف احرتام تام ملا 

يف فصله الثالث والثالثني، نص عليه الدستور اجلديد، السيما 
 . باإلضافة إىل االسرتاتيجية الوطنية الواردة يف الربنامج احلكومي

أوال، أين وصل  :لذا نسألكم السيد الوزير احملرتم
مشروع اجمللس االستشاري للشباب والعمل اجلمعوي؟ ثانيا،  
كيف سيتم إشراك كافة املتدخلني، ويف مقدمتهم مجعيات 

يف بلورة وإخراج هذه املؤسسة الواعدة للوجود؟ اجملتمع املدين، 
 .وشكرا السيد الرئيس

 :السيد رئيس الجلسة
السؤال الثاين للسيدات والسادة . شكرا السيد النائب

النواب احملرتمني من فريق التجمع الوطين لألحرار، فليتفضل أحد 
 .واضعي السؤال، تفضلوا السيد النائب

 :النائب السيد محمد السالسي
 را السيد الرئيس المحترم،شك

 شكرا السيد الوزير،
 السادة النواب والنائبات المحترمون،

ما هو جديد : السؤال ديالنا السيد الوزير هو
اسرتاتيجية احلكومة حول االسرتاتيجية الوطنية للشباب، وما 
اجلديد اللي جات به احلكومة والربامج املقدمة من طرف 

 .احلكومة لفئة الشباب؟ شكرا
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 :لسيد رئيس الجلسةا
 . شكرا السيد النائب

السؤال الثالث للسيدات والسادة النواب احملرتمني من 
 .الفريق االستقاليل للوحدة والتعادلية، تفضلوا السيد النائب

 :النائب السيد عادل ابن حمزة
 شكرا السيد الرئيس،

 السيد الوزير،
 السيدات والسادة النواب،

وا بأنه قطاع الشباب قطاع بال شك السيد الوزير كتعرف
تتقاطع فيه العديد من القطاعات الوزارية وعليه رهان كبري على 
املستوى االقتصادي وعلى املستوى االجتماعي وعلى املستوى 
السياسي، وأن جممل التحوالت اليوم اللي يعرفها العامل، خاصة 

 . على املستوى اإلقليمي، كان الشباب يف الطليعة دياهلا
يف الدستور  11السيد الوزير من بعد املادة  نسائلكم

عطت مكانة متميزة للشباب ونصت على إخراج أاجلديد اللي 
اجمللس االستشاري للشباب والعمل اجلمعوي إىل حيز الوجود،  

شنو هو التصور ديالكم كحكومة  : لوكم السيد الوزيرءكنسا
الكم وشنا هو التصور دي ؟بعد اللقاءات التشاورية اللي عملتوها

 .بالنسبة للرتكيبة ديال اجمللس يف املرحلة املقبلة؟ شكرا
 :السيد رئيس الجلسة

الكلمة لكم السيد الوزير للجواب . شكرا السيد النائب
على كل هذه األسئلة، تفضلوا السيد الوزير يف حدود تسع 

 .دقائق
 :والرياضة الشباب وزير أوزين، محمد السيد
 الرئيس، السيد شكرا

 األفاضل، النواب السادةو  السيدات

 ولو بالشباب، االهتمام وعلى السؤال طرح على شكرا
 يف حىت املستهدفة الشرحية مها ألهنم الرياضة عمق يف أيضا أهنم

  .الرياضة
 نديل غادي بعد ومن مباشرة، لألجوبة نشمي غادي

 النواب والسادة السيدات مسحتوا إيال التفاصيل ببعض لكم
  .األفاضل

 التوجهات هذه لتجسيد واضح تصور كومةاحل لدى هل
 يف يتضح الوضوح ولعل نعم أقول الشباب؟ خلدمة الدستورية

 كان والذي اجلديد، التعاقد وفق والتشاورية التشاركية املقاربة
  .موضوعه الدستور

 األعلى اجمللس مشروع وصل أين :الثاين السؤال طبعا،
 غاديش ما ورش هذا نأل مسحتوا إيال اجلهوية؟ واجملالس للشباب
 ألنه ديالو، املضمون على جناوب خصين اللي أنا شي ما جناوب،

 للشباب، فيه كانت والكلمة كندرسوه، حنا راه اآلن ورش
 للتفاصيل، نرجع غادي وأنا التجميع، يتم حىت ننتظرو يدوغا

 للشباب كانت اللي الكلمة ديال اخلالصة نعطيكم ميكن وآنذاك
 ميكننا ما .القصيد بيت هو هذا أعتقد نأل الشباب، توصل والش

 سيتم كيف الورش، هلذا احملددة اآلجال هو رمبا اليوم عنه احلديث
 هذا تنفيذ يف مسعتها كيف املدين، اجملتمع مجعيات إشراك

 منظم شباب ولكن شباب، أيضا هو املدين اجملتمع طبعا املشروع؟
 شريك هو املدين فاجملتمع وبالتايل هيئات، يف يعين واحد يف

 هذا إجناح يف سامهوا ممن طبعا وكان أساسي، وشريك اسرتاتيجي
 على والثناء بالشكر هلم أتقدم أن أريد مناسبة وهذه الورش،

  .املواطن اخنراطهم
 حول املندجمة االسرتاتيجية حتمله قد الذي اجلديد هو ما

 فرصة املستقبل، إىل الشباب نظرة هو اجلديد أن أعتقد الشباب؟
 ومستقبلهم مصريهم حتديد يف الفصل كلمة هلم لتكون ابالشب

 فاجلديد وبالتايل واهتماماهتم، انشغاالهتم طبعا حسب وأولوياهتم
  .التنموية املقاربة عمق يف الشباب حضور هو



 

 

 -2102 أكتوبردور  –مداوالت مجلس النواب 

 

19 

 املناظرة وهاذ مناظرة، هناك كانت أن ننساوش ما
 الوطين احلوار طبعا .التوصيات ديال اجملموعة واحد عليها خرجت
  واحد كتحددو كان ديالو االنطالقة اعطينا اللي للشباب
 هناك اليوم أوال أن هو لذلك، أشرت أن سبق كما اللي اخللفية،
 دستورية حقوق هناك يعين للشباب، حقوق يكفل اللي دستور

 هاذ خنضع أن طبعا علينا لزاما كان وبالتايل للشباب،
 . ستور اجلديدللنقاش على ضوء مقتضيات الد هذه االسرتاتيجية

طبعا احلوار كان نقدر نقول أنه كان غري مسبوق،  
يعين كتحكمو جوج ديال اخللفيات مرة  ؟غري مسبوق فكي

هي أنه أوال كان استهداف مجيع تراب اململكة، مجيع  :أخرى
جهات اململكة، مث أيضا حىت العدد اللي استهدف ديال 

موزعة  شاب وشابة، 12.111الشباب، واللي حنا راهنا على 
دار للشباب، وتوصلنا أننا حسب  939على تقريبا واحد 

اإلحصائيات األخرية اللي توصلنا هبا أننا نوفرو املشاركة ديال 
شاب وشابة، يعين بواحد الرقم ديال شاب على  99.111

، أو نقدر نقول لك ثالثة ديال الشبان على ألف أو 3111
ديال الشباب شاب، يعين إيال خذينا الشرحية  111شاب على 

 2سنة اللي تتمثل يف واحد  11و 32اللي كانت ما بني 
 . مليون

طبعا كانت االسرتاتيجية أيضا حىت هي فيها واحد 
جمموعة ديال التوصيات، هاد اجملموعة ديال التوصيات حىت هي 

واحلمد هلل كان واحد اإلسهام وكان واحد . أخضعناها للنقاش
 . خنراط ديال الشبابالا

ديد، كانت رمبا إشارة، ألن شنو هو املشكل طبعا اجل
اللي كان عندنا مع الشباب ديالنا؟ دائما كنقوهلا ورمبا عمرين 
غادي يعين نأكد عليها بالشكل الكايف، هو أننا كنا كننظرو 
وكنسطرو سياسات عمومية كتهم الشباب وهو خارج عليها، 

وجه اليوم الت. وبالتايل كنحولوه إىل دور املستهلك ليس إال
اجلديد، ما ميكنش نفكرو بالصت الشباب ديالنا، لذلك 

اعطيناهم الكلمة ديال احلسم، وايال رديتوا البال أن حىت يعين 
مضامني ديال االسرتاتيجية، اللي أنا ما بغيتش نتكلم عليها ألن 
ما كانش عندي فيها رأي، وإمنا كنت وفرت اجلو ووفرت 

ا بعض العتابات أيضا األرضية للنقاش فقط، ولو أن كانت رمب
ت ات وجتابت وحتطاعلى االسرتاتيجية، اللي تقال أهنا تسخن

للنقاش، أبدا، كانت ال بد من أرضية للنقاش، حنا أخضعناها، 
وبالتايل كانت احلرية للشباب ديالنا أهنم يصلحوها، أهنم 
ينقحوها، أو أهنم يرفضوها ويوضعوها جانبا وميدونا بواحد 

 .االسرتاتيجية جديدة
خالصة القول أن فعال كان نقاش جدي يعين مشل 

. واحد اجملموعة ديال اخلالصات هامة اللي مت التجميع دياهلا
         ألن ما ننساوش كان حوار ديال الشباب، وكان أيضا

les forums régionaux   املنتديات اجلهوية، واللي كان
احمللية  فيها أيضا فرصة أنه ينخرطوا فيها املنتخبون والسلطات

ى الشأن الشبايب وطبعا كان عل، وكل الفعاليات الغيورة ...إخل
 . هلا إسهام

مت جتميع طبعا هاد املقرتحات كلها ومت إحالتها على 
اللجنة الوزارية، ألن ما ننساوش بأن املقاربة اليوم، وهذه هي 
أيضا غادي حتيلين باش جناوب على السؤال ديال شنو هو 

ة اليوم ماشي مقاربة قطاعية وإمنا واحد ألن املقارب ؟اجلديد
 99رة القطاعية، نقدر نقول لكم عندنا نظاملقاربة اللي كتفوق ال

ما مت  قطاع وزاري اليوم اللي منخرط يف هاد اللجنة، واليوم بعد
التجميع ديال كل هاد اخلالصات اللي كانت موضوع نقاش 

للبت  وموضوع جتاوب الشباب أيضا إىل هذه اللجنة الوزارية
فيها، وطبعا إلبداء الرأي، ألن كاينة مشاريع أخرى اللي غادي 

قطاعية إذا  نتطرق ليها، اللي فعال عندها عالقة هباد النظرة البني
د أن فعال كانت خالصات اللي ميكن أكصح التعبري، ونقدر ن

متكننا نقولو أننا فعال غادي نكونو يف مستوى تطلعات غادي 
اجتهدنا، وإمنا حيث اعطيناهم الشباب، ماشي حيث حنا 
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وأيضا . الكلمة واعطيناهم رمبا الفرصة إلمساع الكلمة دياهلم
اليوم غادي منرو للمرحلة الثانية، ألن هذا هو اللي كيختربنا 
اليوم، كيخترب اإلرادة ديالنا يف التغيري، وهو األجرأة والتفعيل هلاد 

ول وتتم اآلراء وهاد التصورات ديال الشباب، طبعا باش تتح
 . بلورهتا إىل سياسات حكومية

أكتوبر إلعداد الصيغة  91طبعا حددنا تاريخ ديال 
األولية لالسرتاتيجية، اللي تسلمت لكافة القطاعات كما قلت 

نونرب، قبل االجتماع  39إلبداء الرأي يف واحد األجل أقصاه 
املخصص لوضع اللمسات النهائية على االسرتاتيجية بتاريخ 

ليتم عرض املشروع ككل على السيد رئيس  نونرب، 91
موعة ديال اجملاحلكومة، وهنا كنتمىن نكون كنرد على واحد 

التساؤالت، ألنين يف التلفزة مسعت واحد جمموعة من الشباب  
وأين هو رئيس  ؟كيقولوا أين هي احلكومة يف هاد الشي

احلكومة؟ طبعا هذا راه ماشي مشروع قطاعي كما كنقول، هذا 
كومي، وبالتايل ال بد ما تكون بداية يعين لتهييء مشروع ح

 . األرضية اللي غادي حتال على نظر السيد رئيس احلكومة
وحنا كنتحدثو دائما على الشباب كتبقى ال 

،  ...اإلسرتاتيجية املندجمة للشباب وال اجمللس االستشاري إخل
كيبقى بالنسبة لواحد الفئة عريضة من الشباب يعين مسألة 

ظري، شنو هو امللموس؟ وطبعا هاد اهلاجس استحضرناه، ديال تن
فاستحضرناه وفكرنا يف واحد ثالثة ديال املشاريع اللي غادي 

 :تكون مهمة
اين ديك النظرة اللي  ث، وهذا غادي يفسر عاود أوال

كنقول بأهنا ماشي قطاعية، ألن جمموعة ديال القطاعات 
يال الشاب اللي املتدخلة، البطاقة ديال الشاب، هاد البطاقة د

أيضا حنا كنوضعو اللمسات األخرية، وكنتمىن أهنا تكون واحد 
الفرصة للشباب ديالنا، ألهنا كتمنحو واحد احلق وواحد 
االمتيازات يعين يف واحد جمموعة ديال األشياء، ختفيضات 
وإعفاءات مرتبطة بواحد اجملموعة دياب اخلدمات، كالتخفيض 

وية امللكية، النقل الطرقي، يف تذاكر القطار واخلطوط اجل
التخفيض من تذاكر املالعب الرياضية، القاعات السينمائية، 
املتاحف، يعين وخمتلف القطاعات احلكومية، وأيضا حىت يف 
بعض اجلوانب األخرى يعين حبال املركبات الثقافية وأمثنة الفنادق 

بل األكثر من هذا ومن ذاك، أننا  . ..ومراكز االستقبال إخل
رو حىت يف السكن ديال الشباب اللي غادي تكون هاد كنفك

 .البطاقة كتعطيه حق االستفادة من هاد السكن ديال الشاب
طبعا أيضا كاين الربنامج الوطين لتشغيل الشباب، هاد 
الربنامج الوطين للتشغيل الذايت أيضا هو برنامج تعطات 
االنطالقة ديالو، وحنا اآلن بصدد االشتغال عليه مع واحد 

  .(كل شي؟ ساليت) .اجملموعة ديال الشركاء
 :السيد رئيس الجلسة

 .تفضلوا، تفضل أ السيد الوزير، تفضل
 :والرياضة الشباب وزير أوزين، محمد السيد

 .املهم ما كيهمش التعقيب، كيهم هاد الشي يوصل
جمموعة ديال الشركاء دوليني، اللي مها البنك الدويل، واللي فعال 

ما قلت غادي نعطيو يحد املشروع اللي كسامهت معنا يف وا
االنطالقة ديالو يف القريب العاجل إن شاء اهلل يف هاد املشروع 
الوطين لتشغيل الشباب، وغادي يكون أيضا مكمل لواحد 

 . اجملموعة ديال املبادرات اللي قامت هبا احلكومة
، ألن قبل "مواهب بالدي"مث قبل ما ننسى، مسابقة 

، هاد مواهب la jeunesseديال  le grand prixكان 
موعة ديال اجملبالدي أيضا، دخلنا يف واحد الشراكة مع واحد 

القطاعات باش تكون هاد املسابقة ديال مواهب بالدي واحد 
الفرصة لتفجري واحد جمموعة ديال الطاقات يف وسط الشباب، 
واللي كتهم واحد جمموعة ديال امليادين، يعين مبادرات الثقافة، 

 .اضة والفنون، وشكرا السيد الرئيسالري
 :السيد رئيس الجلسة
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ننتقل اآلن إىل املناقشة العامة يف . شكرا السيد الوزير
إطار التعقيب على جواب السيد الوزير، والكلمة اآلن لفريق 

 .العدالة والتنمية، فلكم الكلمة السيد النائب
 :النائب السيد يونس مفتاح

 .بسم اهلل الرحمن الرحيم
 ا السيد الوزير،شكر 

 السيدات والسادة النواب المحترمون،
بداية كنتوجهو بالشكر للسيد الوزير على اجملهودات 
اللي كتبذهلا الوزارة يف هاد الورش احليوي واهلام، وشكرا على 
الدينامية اجلديدة الغري مسبوقة بطبيعة احلال اللي اصبح كيعرفها 

 . النقاش يف ورش حيوي من ورش الشباب
 أن املنهجية كتدفعنا السيد الوزير كي نطرح بعض إال

املالحظات حىت يتم التجويد واالرتقاء هبا كما ورد يف 
 :االسرتاتيجية إىل إسرتاتيجية هنائية متوافق حوهلا

السيد الوزير، وهو النقاش الوطين اللي   املالحظة األوىل
شتنرب املاضي، شابته على مستوى عملية اإلعداد  99كان يوم 

دد من االختالالت، توجهت دعوات فقط عن طريق املوقع ع
سنة، مل تكن  11-32اإللكرتوين للوزارة، مت حتديد السن يف 

هناك أي وثيقة أو أي برنامج لذلك اليوم، هادي املالحظة 
وهذا كيطرح السيد الوزير ماذا سنناقش؟ ماذا سنستنتج؟ . األوىل

لقبلي للهيئات وبالتايل كيطرح السؤال اإلعداد واإلشراك ا
 .واجلمعيات اللي كتشتغل يف اجملال

 99واملرحلة الثانية السيد الوزير من احلوار، وبتاريخ 
أكتوبر راسلت املصاحل ديال الوزارة ديالكم وعدد من الشبيبات 

 2أكتوبر يف أجل أقل من  12واجلمعيات، وكتطلب الرد قبل 
للي أعدته أيام على مشروع االسرتاتيجية الوطنية املندجمة ا

، 99املصاحل د الوزارة ديالكم، وهذا كيطرح مدى االستفادة، 
خصنا رد هنائي،  2أكتوبر كانت اإلسرتاجتية واجدة،  19يف 

هذا كيطرح مدى االستفادة احلقيقية من مضمون ذاك النقاش، 
. صفحة 92زعما إيال عرفنا الوثيقة كانت فيها تقريبا يف حدود 

ملقاربة أفقية عن طريق خمتلف الفاعلني ويف التايل جيد أن يكون ا
يف احلكومة، ولكن كيبقى سؤال نتاع عدد من املؤسسات، عدد 
من الشبيبات احلزبية، ثالثني شاب فرزهتم االنتخابات األخرية 

 ...داخل جملس النواب، ما مدى االستفادة من
 :السيد رئيس الجلسة

يق الكلمة اآلن لفر . شكرا السيد النائب، انتهى الوقت
 .التجمع الوطين لألحرار، تفضلوا السيد النائب

 :النائب السيد محمد السالسي
 شكرا السيد الرئيس،

. شكرا السيد الوزير على كل ما جاء من تصرحيات
ولكن السيد الوزير امسح يل نوضح لك بأن املقاربة التشاركية 
اللي نصييت بأن احلكومة جاءت هبا ما كنظنش مقاربة تشاركية 

 : وأنا غادي نقول لك عالش سليمة،
، بالنسبة للمقاربة التشاركية أنكم ركزتوا على دور أوال

   الشباب ومهلتوا واحد الشباب املستقل، الشباب اللي ما زال 
ما تأطر، ما انفتحتوش عليه وما اعطيتوهش فرصة حىت هو 

  ؛يعطي اآلراء ديالو
ا ، كانت واحد املناظرة سابقة، كنتمىن كون كنتو ثانيا

ركزتوا عليها وزدتوا هبا للقدام، ألن ما ميكنش غيجي وزير ويبدا 
عاود تاين من األول، وحنا متأكدين بأن إيال مشيتوا هباد 
الطريقة هادي ما غاديش خترجوا حىت بشي حاجة حليز الوجود، 

 . وأنا امسح يل نوضح لك
كذلك، هاد احلوار بالنسبة يل أنا، وعشنا واحد احلالة 

فاشل ال يف طريقة التسيري وال يف طريقة التنظيم، هادي، كان 
مثال واحد املثال بسيط، هو أنين أنا يف : وأنا نعطيك عالش

 ،دائرة تيسة شباب اعلمتوهم يف اخلامسة ديال العشية مساء
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د الصباح، واش هذا يف  31خصهوم يلتحقوا باحلسيمة يف 
بالنسبة يل نظرك السيد الوزير هادي هي املقاربة التشاركية؟ أنا 

ك الشباب اتصلوا يب وقال لك هادوك بغاوا يتعدوا علينا، اد
يقصيونا، ولكن مها باإلرادة دياهلم واستطعوا ميروا من داك  ابغاو 

اجلبال وداك الشي باش يشاركوا، وعربوا على هاد الرأي هذا وما  
 . كانوش راضيني على الطريقة باش درتوا هبا هاد االسرتاتيجية

    ملقاربة التشاركية، وحنا كهيئة سياسية كذلك قلتو ا
زال ما عمرنا مسعنا شي حاجة اتصلتو بنا وال شي حاجة  ما

باش نفيدوكم، حنا كيخصكم تآمنوا بواحد القضية هو تآمنوا 
باالختالف وتستفدوا منا، حيث كاين ما نعطيو، ولكن 
خصكم تنفتحوا على األحزاب السياسية اللي اليوم ممثلة داخل 

       رانا كون ملان واللي خارج الربملان، كاين شباب، حنا الرب 
الدستور، الدستور اجلديد جاب واحد الثورة جديدة، ب شتما كن

لو ما كانش الدستور وجاب الكوتا ما كنتش أنا هنا غنكون 
الوزير ترجعوا للدستور وترجعوا  دخصكم أ السي. ونعطيك سؤال

ن، وأنا متأكد بلي للخطاب ديال صاحب اجلاللة، غادي كنظ
 . أن غادي ينزل داك الشي غيكون بطريقة صحيحة

زمين تصور كذلك السيد الوزير، كان خصكم واحد 
 ؟9133تعطيونا وقتاش غيكون هاد اجمللس هذا، واش يف  قبلي

شتنرب وما  99ما ميكنش حوار داز يف  ؟9132واش يف 
اوب غري على عرفناش املصري ديالو، واش دوك األجوبة غتج

داك، غري غتهزوها، واش كاين شي أجوبة حقيقة، ألن كاين 
. شباب معطل بغى يعرف يعطي شي حاجة ديالو، كاين شباب

كاين جمموعة د األشياء أ السيد الوزير اللي كيخصكم تستشروا  
كذلك السيد الوزير، بالنسبة لقانون  .نيمزيان اكنا غادي نكونو 

سطحية أنه ما جاب حىت شي  لةطالاإل من بعد واحداملالية، 
حاجة جديدة للشباب، والو، كاين اجتهادات بسيطة، وما  

 . السيد الوزير كذلك تاخذوها بعني االعتبار اكنتمناو 

باش كهيئة سياسية أنكم  اوأخريا، وهو أننا كنطالبو 
 .تديروا مقاربة تشاركية

 
 :السيد رئيس الجلسة

اآلن الكلمة . شكرا، انتهى الوقت السيد النائب، شكرا
 .للفريق االستقاليل للوحدة والتعادلية، تفضلوا السيد النائب

 :النائب السيد عادل ابن حمزة
شكرا السيد الوزير على التوضيحات اللي قدمتوا، ولو 
أنه كنت كنتمىن أنكم ختليوا شوية ديال الوقت باش نتفاعلو يف 

ة ديال فقط نبغي نشري إىل أنه كاين واحد ثالث. إطار الردود
املستويات ال بد من االنتباه إليها، وهو أنه االنتظارات ديال 
الشباب من هاد اجمللس ومن اخلطة االسرتاتيجية ديال الشباب 
هي رمبا أكثر طموحا من األفكار املهمة اللي عربتوا عليها، 
ولكن الواقع االقتصادي واالجتماعي ديال بالدنا عنيد، اليوم 

ب خاضعة لواحد سلم ديال األولويات االنتظارات ديال الشبا
وبالتايل كنا كنتمناو على أنه يف إطار . اللي على رأسها التشغيل

التصور، وهذا ميكن تداركه، أنه كيفاش ميكن هلاد اخلطة أهنا 
تكون تستحضر الوضع ديال التشغيل والوضع ديال البطالة اللي  

 . كاين يف بالدنا، هادي نقطة أوىل
قطة أيضا، كاين هناك شباب اللي عطفا على هاد الن

ديال املعهد اللي تابع للوزارة، واللي اليوم يف وضعية  اكيتكونو 
وخا هذا ما عندو عالقة مع السؤال، ولكن أيضا اليوم التنفيذ 
ديال االسرتاتيجية حمتاج إىل عنصر بشري مؤهل اللي ميكن لو 

بالتايل و . يواكب هاد العمل الطموح ديال الوزارة وديال احلكومة
أعتقد بأنه، وباملوازاة مع هذا النقاش الوطين، خص يكون أيضا 

 . تفكري فيما يتعلق بإجياد احللول هلاد الفئة
وهو أنه يف احلوار اللي كان  ،النقطة الثالثة السيد الوزير

سبتمرب، هو أنه كاين إشكالية كرتتبط بالسن،  99ديال 



 

 

 -2102 أكتوبردور  –مداوالت مجلس النواب 

 

23 

االجتماعات  يف أحد وسنة، تكلمت 11املشروع ديالكم فيه 
 31سنة، القانون التنظيمي ديال جملس النواب فيه  12على 

سنة، خص يكون الوضوح أيضا، ألنه هاذ املعطى ديال حتديد 
السن ماشي ترف، وإمنا هو انعكاس ديال واحد الواقع 

اقتصادي كاين يف البالد اللي فرض على هاذ الربملان -سوسيو
جمللس النواب أنه يتكلم  أنه يف حلظة مناقشة القانون التنظيمي

 . سنة، إذن ال بد من استحضار هذا الشيء 31على 
إضافة إىل ذلك، ملا كنتكلمو على البطاقة ديال القطار 
وكنتكلمو على السكن كنظن بأنه خصنا نعرفو بأن تنتكلمو يف 

من الرتاب الوطين هو اللي مغطي  %31البالد اللي فيها تقريبا 
ال اخلميسات حبال مرموشة حبال بالسكك احلديدية، مدن حب

، وهلذا ملا تكون هناك trainإفران حبال كذا ما كاينش فيها 
حلول مقرتحة خصنا تكون عندها إمكانية ديال التنزيل على  
كافة الرتاب الوطين باش ما تكونش عندنا عاود ثاين إعادة 

 .إنتاج التباينات
 :السيد رئيس الجلسة

إذن . قت، شكراشكرا السيد النائب، انتهى الو 
وأقرتح . أشكركم السيد الوزير على مسامهتكم يف هذه اجللسة

عليكم، وبطلب من السيد وزير العالقات مع الربملان واجملتمع 
املدين، يف انتظار ما يلتحق السيد وزير العدل واحلريات، أننا 

األسئلة للسيد وزير التجهيز  اأسئلة على السيد، نقدمو  انوضعو 
 . والنقل

ال األول عن حصيلة الصندوق اخلاص مبواكبة السؤ 
إصالح النقل الطرقي، للسيدات والسادة النواب احملرتمني من 
الفريق االستقاليل للوحدة والتعادلية، فليتفضل أحد واضعي 

 .السؤال
 :النائب السيد خالد سبيع
 .بسم اهلل الرحمن الرحيم

 السيد الرئيس،
 السيد الوزير، 
 السادة الوزراء،
فى عليكم ما يكتسيه قطاع النقل الطرقي من ال خي

أمهية قصوى، وارتباطه العميق بأهداف تعزيز تنافسية االقتصاد 
ويف إطار . وجاذبية الرتاب وحتسني مؤشرات السالمة الطرقية

إحداث  9119مواكبة إصالحات النقل الطرقي، مت سنة 
صندوق خاص مبواكبة هذه اإلصالحات خصصت له 

 . مليون ردهم 311سنوية حبجم اعتمادات مالية 
ما هي أهم : نسائلكم السيد الوزير، وعربكم احلكومة

احملاور إلصالح النقل الطرقي، خاصة املتعلق باملسافرين، املزمع 
القيام هبا على املدى القريب واملتوسط يف إطار الشراكة مع 

ما هي حصيلة وآفاق استعمال هذا الصندوق : الفرقاء؟ ثانيا
صالح النقل الطرقي بصفة عامة والنقل الرابط بني املدن ملواكبة إ

 .الذي يدخل ضمن اختصاصكم بصفة خاصة؟ شكرا
 :السيد رئيس الجلسة

 .اجلواب السيد الوزير، تفضلوا. شكرا السيد النائب
 :السيد عزيز رباح، وزير التجهيز والنقل

 .بسم اهلل الرحمن الرحيم
 السيد الرئيس،
 السيد الوزير،

 والسادة النواب المحترمون، السيدات
 . عيد مبارك سعيد

يف احلقيقة . وكنشكر الفريق احملرتم على هذا السؤال
الوقت ما كيسمحش باش نتكلم على االسرتاتيجية ديال 

احلكومة  إصالح النقل، منظومة النقل، تقريبا منذ تعيني هذه
واحد املسار ديال ، processusوحنا داخلني يف واحد ال

نظومة ديال النقل نظرا لألمهية دياهلا ونظرا أيضا إصالح امل
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للحاجة امللحة بالنسبة لالقتصاد الوطن، يف إطار املعادلة اللي 
عربت عليها أكثر من مرة أن هاذ اإلصالح ديال املنظومة فيها 
مصلحة للوطن واالقتصاد، وفيها مصلحة للمهنيني، ألنه هادي 

وفيه مصلحة  حقوق مكتسبة باش يطوروا العمل دياهلم،
املواطنني باش ياخذوا واحد النقل فيه جودة يعين حمرتمة وأيضا 

وبالتايل بدينا واحد العدد ديال املسارات، . بكلفة متحكم فيها
واللي عرضناها أكثر من مرة، وإن شاء اهلل قريبا سنعرض 
تفاصيل املزيد من إصالح املسار ديال النقل، اللي هي ماشي 

عارفني بأن هاذي عقود من الزمن كان  انتما. شي حاجة سهلة
النقل يدبر بطريقة معينة هلا ما هلا وعليها ما عليها، املهم كل 
جيل يأيت فيأيت جبزء من اإلصالح، هذا هو املهم، هو النظر إىل 
املستقل، ما هو جيد وما هو مكتسب، املكتسبات نعززها 

ننظر ونرسخها، وما هو فيه اختالالت أو فيه نقائص حناول أن 
 . إليها لكي نعاجلها

هذا املوضوع بالضبط ويف هذا اإلطار، تدارت واحد 
املنظومة متكاملة، فيها النقل ديال األشخاص وفيها النقل 
احلضري وفيها النقل ديال البضائع وفيها أيضا النقل الدويل، 
منظومة متكاملة، وفيها البيئة احمليطة هبذا املضمون ديال النقل، 

تعليم السياقة والقوانني  دارسالفحص التقين، مومنها مراكز 
فإذن هذا . ومدونة السري وغريها، منها التكوين إىل غري ذلك
 . الربنامج ديال اإلصالح يهم هاد اجملاالت بكاملها

فيما يتعلق بالصندوق اللي أشرمت إليه السيد النائب 
احملرتم، ميكن يل نقول لك حلد الساعة أنفق عليه ما يقارب 

مليون ديال الدرهم، مشات أوال، جزء منها مشى حول  191
موضوع ديال التكوين، وجزء منها كبري أيضا يصل إىل حوايل 

مليون ديال الدرهم ديال املواكبة ديال الوزارة لتنزيل املدونة  91
مليون  311 نعطي األرقام ما يقاربديال السري، فيها أيضا 

من الوطين ووزارة العدل ديال الدرهم بالنسبة للدرك امللكي واأل
باش تكون عندهم منظومة متكاملة للتكنولوجيا وأنظمة 

املعلومات للمراقبة ديال السري، وفيها أيضا فيما يتعلق ببعض 
الباحات ديال التوقف، فيها أيضا فيما يتعلق بتجديد احلظرية 
اللي وصلنا اآلن حلوايل ألف طلب كلها، أكثر من النصف متت 

مليون ديال  321ا وختصص هلا ما يقارب من االستجابة إليه
اهلدف هو كما قلنا إصالح املنظومة ديال النقل، لكن . الدرهم

أيضا مواكبة املهنيني من حيث التكوين ومن حيث املراقبة ديال 
من حيث السالمة الطرقية، وأيضا من حيث إجياد البيئة املناسبة 

طلعوا لو باش يكون هاد النقل يف واحد املستوى اللي كيت
 . املغاربة، وشكرا

 :السيد رئيس الجلسة
 .تعقيب السيد النائب، تفضلوا. شكرا السيد الوزير

 :السيد خالد سبيعالنائب 
وغري بغيت إيال . شكرا السيد الوزير على هاد األجوبة

 : جات على خاطركم تتقامسوا معايا هاد املالحظات
وق هاد الصند 9133املالحظة األوىل هي أنه أواخر 

مليار ديال الدرهم ديالكم وديال وزارة  3,1فيه فائض ديال 
الداخلية، لألسف هاد الفائض كيتضاف للفائض ديال املرفق 
ديال مديرية السالمة الطرقية املسري بطريقة مستقلة، واللي 

إيال زدنا حىت . مليار ديال الدرهم 3,2الفائض ديالو وصل ل 
ي هي تقريبا نعتربها ، والل9139صبنا املخصصات برسم سنة 

سنة بيضاء، تقريبا املخصصات اللي كاينة يف هاد الصندوق 
احلصيلة . ديال املليار ديال الدرهم 3واملديرية غادي يوصل 

متواضعة السيد الوزير، راه حنا عارفني اإلشكاليات اللي كاينة، 
ولكن بعض الدراسات، الشبابيك االجتماعية، وهاد احلظرية 

  .ديال السيارات
يف مشروع قانون املالية، جتديد حظرية السيارات كاين 

ملف ملتزم هبا، ولكن اللي مت الصرف ديالو حسب  3111
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ملف فقط، يعين أنه احلصيلة كتبقى ضئيلة  92هاد التقارير هو 
 . جدا

لذلك، نقد نسرتسل، ولكن لضيق الوقت السيد 
يد الوزير، بغينا نسجلو بكل أسف أنه احلكومة يف عوض ما تز 

تعطي واحد اإلشارة قوية لدعم هذا القطاع ديال النقل الطرقي، 
نقصت من االعتمادات، كانت   9133و 9131يف سنة 
مليون  111ت كتعطي غري مليون درهم، وال 311كتعطي 

أكثر من هذا . ديال درهم، والذريعة هو أنه ما كاينش اإلنفاق
 311ما تصرفتش ال  9133وأخطر من هذا أنه يف سنة 

   9139يون درهم اللي كانت خمصصة لوزارة التجهيز، ويف مل
مليون درهم، يعين أنه هناك  311ما زال ما تصرفتش ال 

 . يف التطبيق أننا ما كنقوموش هبا االتزامات أمام الربملان، وكنجيو 
لذلك السيد الوزير، أنا كنعترب، والفريق االستقاليل كله  

عند الفرقاء املهنيني  كيعترب بلي أنه العزمية عندكم كاينة،
والنقابات كاينة، والتمويالت كاينة، لذلك ما ينقص هو أنه 
نتعاملو مع هاد التمويالت مبخططات ديال العمل واضحة 

ة التحتية ومتشي للعامل البشري، وهاد ياملعامل ومركزة، متشي للبن
الشي خصو يتندار يف إطار التنسيق احلكومي ما بينكم وما بني 

خلية، ألنه ما كاينشي تنسيق، وكذلك ما بني احلكومة وزارة الدا
والفرقاء املهنيني، ألنه يف كل آونة كنتذاكرو على احلوار، ولكن 

هذا احلوار،  امن أجل السلم يف هاد القطاع جيب أنه نعززو 
ولكن كذلك دون ما ننساو املواكبة االجتماعية للعاملني يف هذا 

 . ..القطاع، ألن
 :السيد رئيس الجلسة

شكرا السيد النائب، انتهى الوقت، شكرا السيد 
 . السيد الوزير، يف بضعة ثواين فقط. النائب

 :السيد عزيز رباح، وزير التجهيز والنقل

على أية حال، أنا عربت وأكدت، وكنتمىن الرسالة 
تكون واضحة، هناك مكتسبات حنافظ عليها وهناك اختالالت 

كل . 9133و 9131 ونقائص نتجاوزها، اللي حتدثتوا عليه
أمة يف هاد البلد إال وهلا إجنازات، احلمد هلل اللي عندنا هاد 

ن شاء اهلل إاإلمكانيات، عندنا تصور وعندنا جتربة، ننظر 
للمستقل، وإن شاء اهلل احلوار راه بدأ مع الفرقاء واملهنيني باش 

 .نصلحو هاد القطاع وباإلمكانيات املتوفرة
 :السيد رئيس الجلسة

السؤال املوايل حول إشكالية الطرق . السيد الوزيرشكرا 
املميتة وحتمية إصالحها، للسيدات والسادة النواب احملرتمني من 
فريق التجمع الوطين لألحرار، فليتفضل أحد واضعي السؤال، 

 .تفضلوا السيد النائب
 :السيد النائب أحمد فضلي

حمد بسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة والسالم على سيدنا م
 .أشرف المرسلين

 شكرا السيد الرئيس،
 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب المحترمون،
لقد أكدمت أكثر من مرة على أن العامل البشري هو 

ضعف باملقابل يبقى . العامل الرئيسي يف وقوع حوادث السري
البنيات التحتية من طرق إقليمية وجهوية من بني اإلكراهات 

احلكومة أن تنكب على حلها، نظرا آلثارها اليت جيب على 
وانعكاساهتا السلبية على مستوى األرواح وتدين مستوى 

 . التنافسية االقتصادية لبالدنا
ما هي : من هذا املنطلق، نسائلكم السيد الوزير

التدابري احلكومية املزمع اختاذها على مستوى تعزيز البنيات 
هوية، علما أن النقل يلعب التحتية وبناء الشرايني الوطنية واجل

 .دورا كبريا يف دعم تنافسية االقتصاد الوطين؟ وشكرا
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 :السيد رئيس الجلسة
 .اجلواب السيد الوزير. شكرا السيد النائب

 :السيد عزيز رباح، وزير التجهيز والنقل
يف هاد املوضوع ديال السالمة الطرقية كان عندي، 

و هو برنامج متكامل، وكنت عربت بأن الربنامج اللي حنا متبنين
أنا كنعتقد بأنه، وهنا . يعين يف إطار االستمرارية مع التجديد

هادي رسالة بغيت نوضح، كاين كثري من اإلخوان وكثري من 
السياسيني كيقولوا هاد احلكومة ما دارتش القطيعة، هذه 
احلكومة ليست حكومة القطيعة، باش نكونوا واضحني، هاد 

والتجديد يف إطار االستمرارية كومة حكومة اإلصالح احل
لالختيارات الكربى ديال البالد، البالد ديالنا اختارت أن تصلح 
يف إطار االستمرارية واالستقرار والتوافق، واللي مزيان يف البالد 
ديالنا جيب أن نعض عليه ونتعاونو عليه، واللي ماشي مزيان 
          نتعاون إلصالحه، باش األمر يكون واضح، وكنتمىن 

فكاين اختيارات كربى ديال البالد، كاين . ما نعاودوش
إصالحات كربى مشات فيها البالد، ففيها إجنازات وفيها 

يف املوضوع ديال . نقائص، اإلجنازات خصنا نثمنوها، والنقائص
 . السالمة الطرقية كاينة إجنازات، لكن أيضا كاين نقائص

نا بأن كاين على مستوى البنيات التحتية قلنا لكم وعرب 
ماليري  3حىت ل  1ماليري ديال الدراهم ستنفق، ما يقارب من 

. ديال الدراهم على مستوى البنيات التحتية والنقط السوداء
ديال امللفات، بغينا  9لكن حنا بغينا منشيو نشتغلو على 

اإلخوان ديايل . نشتغلو على امللف ديال العامل البشري
اد اقتناعا على أننا حنتاج يف البلد واألخوات النواب احملرتمني أزد

لسلوك، يف القضاء، يف التعليم، يف الصحة، يف اديالنا إىل مدونة 
النقل، يف السياسة، يف كل شيء، مدونة ديال السلوك، منظومة 
قيم تدبر السلوك، هاد الشيء كاين قناعة، كاينة يف الربامج 

اش ميكننا ديال األحزاب كلها، كلها تدعوا إىل مدونة السلوك ب

من قيم للنهوض ولالجتهاد، لكن، وهذا هو االشتغال اللي 
غنشتغلو عليه على مستوى الرتبية وعلى مستوى التكوين وعلى 
مستوى التوعية، وهذا الدور ديال اللجنة الوطنية للوقاية من 

مث نشتغل على مستوى املراقبة، ويف هاد اإلطار  . حوادث السري
لتكنولوجيا احلديثة ملراقبة السري كاينة استثمارات يعين يف ا

وجنحت فيها واحد العدد ديال الدول، وسنعرضها إن شاء اهلل 
 . قريبا، والصفقات سيعلن عليها

فيما يتعلق بالبنيات التحتية، كاين واحد السؤال مرتبط 
بواحد اجلهة بكاملها، وميكن يل نقول لكم ما يقارب هاد اجلهة 

مليون ديال الدرهم اللي  911النواحي د آسفي وزيدها حوايل 
قيد اإلجناز اآلن يف هاد املنطقة إلصالح الطرق، وخاصة النقط 

 .السوداء، وشكرا
 :السيد رئيس الجلسة

 .التعقيب السيد النائب، لكم الكلمة. شكرا للسيد الوزير
 :النائب السيد أحمد فضلي
شريت للجهة، وبغينا نعرفو حىت . شكرا السيد الوزير

ىت هو، دبا السيد، حيالنا إقليم الفقيه بنصاحل أشنو حنا اجلهة د
هذه الوضعية واحلالة الكارثية اليت تعيشها العديد من الطرق 
اإلقليمية والوطنية ببالدنا باتت هي العنوان واملظهر البارز لكل 

أحسن مثال ميكن إثارته يف هذا . مدينة وكل إقليم على حدة
اليت  1919طريق الوطنية رقم اإلطار هو إقليم الفقيه بنصاحل، ال

تربط مدينة الفقيه بنصاحل جبماعة دار ولد زيدوح، حمفرة السيد 
الوزير، اجلوانب ما خدامينش، فيها مرت ونصف، الناس اللي 
       بغاوا يسلكوها خاصهم يشوفوا شي حالة تنقل أخرى، 

وبالنسبة هلاد، يف . ما خداماش للطوموبيالت بعدا باش يدوزوا
اد الطريق، هاد الطريق كرتبط اجلهة الغربية اللي تضم خصوص ه

والد عياد، أمجاعة حد بوموسى ومجاعة اوالد ناصر وباشوية 
مها أقرب وسيلة للعمالة باش ميكننا نتواصلو مع العمالة هادو و 
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الرابطة بني  1911وأما بالنسبة للطريق رقم . ديالنا السيد الوزير
يد الوزير ما فيها حىت حد بوموسى وبوقارون، حىت هي الس

  حاجة، والو، غري السمية ديال الطريق وصايف، ما عندنا فيها 
وعندنا السيد الوزير كذلك كتبقى الطريق . ال طريق ال والو

الرابطة بني مدينة سوق السبت واوالد منة  1993اإلقليمية رقم 
حىت دار ولد زيدوح و  للو ياوالد إمرورا جبماعة اوالد ناصر ودوار 

وعندنا السيد الوزير واحد الطريق . حاجة ماسة إىل اإلصالح يف
ما عرفناش الدراسة دياهلا فني وصلت، فني ما مشينا  1913

 .ش كاينآتيقول لك راه يف طور الدراسة ومازال ما عرفناش 
ويف اخلتام السيد الوزير ال بد، عندنا هادوك الطرق 

تنمشيو عند وزارة شنو احلل دياهلم السيد الوزير، أالغري مرقمة، 
          التجهيز باش تعاونا عليهم باش نصاوهبم تيقولوا لك 
ما مرقمينش، واجلماعات عندنا راهم على قد احلال، راك 

ما عندناش شي مداخيل،   T.V.Aب عارف، خدامني غري 
، هاد الشي اللي كاين، وشكرا T.V.Aعندنا غري السوق 

 .السيد الوزير
 :السيد رئيس الجلسة

 .الرد على التعقيب من طرف السيد الوزير. كرا للسيد النائبش
 :السيد عزيز رباح، وزير التجهيز والنقل

طيب، أنا نبغي نوضح، كنبشر السيدات والسادة 
مليون  111النواب بأن احلكومة هذه السنة أضافت ما يقارب 

، والسنة 9139ديال الدرهم للصيانة الطرقية، يف هاد السنة 
شاء اهلل زدنا يف امليزانية ديال الصيانة الطرقية، وملي املقبلة إن 

مليون ديال  211تصادقوا على قانون املالية غادي نزيدو 
الدرهم ديال الصيانة الطرقية، باش نتداركو اخللل ديال الرتاجع 

 31نقط ملدة  31اللي عرفته اجلودة ديال الطرق حبوايل 
ن مشينا للعامل ماشي هذا، يف احلقيقة ماشي خلل، أل .سنوات

فكان ال بد غيكون  les voies expressالقروي ومشينا ل 

اآلن كاين توازن ما بني هاد البنية التحتية . على حساب الصيانة
 .والعامل الطرقي والصيانة

املسألة الثانية، أنا كنقول، أنا راه عندي رأي، لكن 
ال ديال سأعرضه إن شاء اهلل، نتمىن، يا إيال بغينا نبقاو يف اجمل

مرقم جيب أن تتحمل غري ما هو مرقم أو غري مرقم، ما هو 
املسؤولية ديالو اجلماعات، بغات الدولة يف إطار االختيارات 
دياهلا الطرق كلها تعطيها لوزارة التجهيز ما كاين باس، غري 
نتفقو آنذاك على امليزانية، املهم هو االختيار، حنا مستعدين 

 .حنا منشيو فيه إن شاء اهللأي اختيار ملصلحة البالد 
 :السيد رئيس الجلسة

شكرا السيد الوزير، استوفيتم الوقت، إذن شكرا لكم 
وننتقل . السيد الوزير على حسن مسامهتكم يف هذه اجللسة

اآلن إىل قطاع العدل واحلريات، بسؤال عن الصعوبات اليت 
تعرتض املستفيدين من صندوق التكافل العائلي، للسيدات 

ة النواب احملرتمني من الفريق االستقاليل للوحدة والساد
 .والتعادلية، تفضلي السيدة النائبة احملرتمة

 :النائبة السيدة فتيحة مقنع
 السيد الرئيس، شكرا 

 السادة الوزراء،
 السادة النواب والسيدات النائبات،

السيد الوزير، لقد استبشرنا خريا بإحداث صندوق 
صعوبات تعرتض تنفيذ هذه  التكافل العائلي، لكن هناك

ها من طرف املستفيدين منها، وهم ئاملخصصات املالية واستيفا
النساء األمهات املعوزات املطلقات وكذا مستحقي النفقة من 

 .األطفال يف حالة احنالل ميثاق الزوجية
نسائلكم السيد الوزير، عن مدى تسهيل اإلجراءات 

املخصصات حىت وتيسري املساطر بالنسبة للحصول على هذه 
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يعطي هذا الصندوق أكله، خاصة بالنسبة للوثائق املطلوب 
 .إرفاقها بالطلب، لصعوبة احلصول عليها؟ وشكرا

 :السيد رئيس الجلسة
 .لكم الكلمة السيد الوزير. شكرا السيدة النائبة

 :السيد مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات
 .بسم اهلل الرحمن الرحيم

بة احملرتمة على سؤالكم، اللي هو شكرا السيدة النائ
سبق لنا يف مناسبات سابقة أن حتدثنا يف . سؤال مهم جدا

املوضوع، واليوم نعود إليه، وسنعود عدة مرات، حىت يعرف 
 . املواطنون حقوقهم

بالطبع، فصندوق التكافل العائلي جاء حلماية 
األمهات املعوزات ومستحق النفقة من األطفال بعد احنالل 

طبعا، املادة الثانية من القانون املنظم تقول بأنه . الزوجية ميثاق
يستفيد من املخصصات املالية للصندوق إذا تأخر تنفيذ املقرر "

 القضائي احملدد للنفقة أو تعذر لعسر احملكوم عليه أو غيابه أو
ن عندنا اآل". ه، وبعد ثبوت حالة عوز األمعدم العثور علي

متت يف إطار من أوال االحرتام  مساطر معتمدة، هذه املساطر
التام للقانون الصادر، مث ثانيا التشاركية مع وزارة االقتصاد واملالية 

 . وكذلك صندوق اإليداع والتدبري
على هذا األساس، فإن احلكم ملا يصدر، ملا يواجه 
صعوبات يف التنفيذ على ضوء ما جاء سابقا ذكره يف املادة 

يتم االلتجاء إىل رئيس احملكمة، رئيس الثانية من القانون املنظم، 
احملكمة الذي يصدر داخل أجل مثانية أيام مبقتضى مقرر هنائي 

 .وغري قابل للطعن ونافذ على األصل، يصدر مقررا يف املوضوع
حينما يصدر مقررا يف املوضوع، يتم مراسلة صندوق اإليداع 
والتدبري مبقتضى مراسلة من طرف احملكمة، حيث إننا هنا 

ختصرنا اجلهد والتكلفة على الطالبة، ويوجه إىل هذا الصندوق، ا
هذا الصندوق بعد معاينة توفر الوثائق، يقوم بإجناز املتعني، 

       وذلك إما تسليم املعنيني باألمر املبالغ املستحقة مباشرة، 
أو توقيع شيك يسلم للمعنيني باألمر يسحب يف أي شباك من 

دوق اإليداع والتدبري أو لدى بريد الشبابيك املعتربة لدى صن
 . املغرب

وبالطبع، فإن الوثائق اليت أشرمت إليها حنن أيضا بدورنا 
نعترب أنه لرمبا ينبغي مراجعتها، وبالتايل حنن نرصد التجربة، وقد 
اتفقنا مع السيد وزير االقتصاد واملالية ومع صندوق اإليداع 

ة من أجل رصد كافة والتدبري على تنظيم لقاء يف األيام املقبل
التعقيدات واملشاكل اليت تنتاب هذه املساطر املعتمدة 

 .ومراجعتها يف اجتاه التبسيط
حالة استفادت من  211جدير بالذكر، أن حوايل 

وما زال األمر يتطلب مزيدا من . هذا الصندوق إىل حد اآلن
التوضيح والبيان، حىت تقوم النساء املستحقات بتقدمي الطلبات 

 .رية للحصول على حقوقهن، وشكراالضرو 
 :السيد رئيس الجلسة

يف إطار . شكرا السيد الوزير، استوفيتم الوقت، شكرا
 .التعقيب، لكم الكلمة السيدة النائبة

 :النائبة السيدة فتيحة مقنع
السيد الوزير احملرتم، هناك الصعوبات اللي تعرتي تنفيذ 

أوال بالنسبة . قهاذ املقتضيات ديال االستفادة من هاذ الصندو 
لشهادة الضعف، اجلهة املعنية ال تسلم األم املطلقة املعوزة هذه 

، "من أجل املستشفى"الشهادة، وحني تسلمها هلا تكون فيها 
بالنسبة للمحضر باالمتناع عن . احملكمة ترفض هذه الوثيقة

التنفيذ، ويكون هناك حكم قضى بإمهال األسرة ضد املنفذ عليه 
رغم ذلك احملكمة تطلب حمضرا جديدا، كيف ومت اعتقاله، و 

يعقل هذا السيد الوزير؟ تطلب حمضرا جديدا، معناه أنه يتطلب 
األمر طلب مواصلة التنفيذ من جديد، أو التقدم بدعوى 
جديدة شرعية، هذا كله يتطلب وقتا طويال ومصاريف بالنسبة 
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احملكمة تطلب أيضا من املطلقة يف حالة . هلذه األم املطلقة
حلكم هلا باإلتيان بشيك ملغى، وهل فاقد الشيء يعطيه السيد ا

الوزير؟ املرأة املطلقة ال جتد ما تقتات به، هي معوزة وأطفاهلا، 
ونطلب منها شيكا، إذا كان هلا رصيد بالبنك هل ستأيت 

 . لتطلب هاذ االستفادة من هاذ الصندوق؟
بني " تعليمية مشرتكة"هناك أيضا مذكرة مسيتموها ب 

ارة العدل واخلازن العام للملكة، جاء فيها أنه ال بد من وز 
 . شهادة تفيد أن هذا احلكم مل يتم تنفيذه إىل تاريخ الطلب

إذن كل هذه األشياء السيد الوزير تعيق االستفادة 
، 99امللفات املسجلة : منها، ألن هناك إحصائيات، حمكمة

ناك جمموع معىن هذا أن هذا املكتسب مل يتم الرتويج له، مث ه
أملنا السيد الوزير، هو . 12، الرفض 33، القبول 29األحكام 

تبسيط هذه املساطر وتيسريها، وأن يكون التواصل مع اجلهات 
املعنية، مع القياد السيد الوزير، باش يعطيوا لكل ذي حق حقه، 

 .وشكرا
 :السيد رئيس الجلسة

السؤال املوايل، وهو . بة، انتهى الوقتشكرا السيدة النائ
آين، حول إصالح القضاء، للسيدات والسادة النواب احملرتمني 
من فريق االحتاد الدستوري، فليتفضل أحد واضعي السؤال، 

 .تفضلوا السيد النائب
 :النائب السيد ياسر عادل

 السيد الرئيس،
 السيد الوزير،

 السيدات والسادة النواب المحترمون،
جهازنا القضائي اليوم عدة حتديات بعدما  شييع

حضي مبكانة هامة يف الدستور اجلديد، وملواجهة هذه 
لذا نسائلكم السيد . التحديات كثر احلديث عن اإلصالح

الوزير، عن اخلطوط العريضة إلصالح القضاء، يف ظل استمرار 

االحتجاجات واإلضرابات املتزايدة، اليت باتت هتدد مستقل هذا 
 .العام؟ وشكرا املرفق

 :السيد رئيس الجلسة
 .اجلواب السيد الوزير. شكرا السيد النائب

 :السيد مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات
 شكرا السيد النائب المحترم،

أود هنا أن أفيد بأن احلوار املفتوح حاليا حول 
اإلصالح ال يهم فقط القضاء، وإمنا ينصرف إىل املنظومة 

العدالة، سواء تعلق األمر بالقضاء أو كتابة  برمتها، أي منظومة
الضبط أو الشرطة القضائية، وكذلك املهن القضائية، ابتداء من 
احملاماة، مرورا باملفوضني القضائيني واخلرباء والرتامجة والعدول 

 . وغريهم
هناك اخلريطة : وبالطبع فإن احملاور األساسية لإلصالح

 ؛الولوج إىل القانون والعدالة ؛هناك التنظيم القضائي ؛القضائية
وهناك تأهيل املهن القضائية وكذا  ؛الوساطة القضائية والقانونية

حتديث املنظومة  ؛ختليق املنظومة القضائية ؛املوارد البشرية للعدالة
تأهيل العدالة اجلنائية وضمانات احملاكمة  ؛القضائية والقانونية

قضاء األعمال تأهيل  ؛استقالل السلطة القضائية ،العادلة
 . وقضاء األسرة

وزارة العدل واحلريات، السيدات والسادة النواب، 
عملت على توفري كافة شروط جناح احلوار حول إصالح منظومة 
العدالة، من خالل االنفتاح على كافة مكونات القطاع داخل 

وهكذا فإن . الوزارة، وكذلك املكونات القطاعية خارج الوزارة
القضاة من كافة اجلهات، وكذا األمر بالنسبة هذا احلوار حيضره 

لكتاب الضبط واحملامني وغريهم من أصحاب املهن القضائية،  
. كما يشارك فيه ممثلو القطاعات احلكومية وممثلو اجملتمع املدين

هناك اهليئة العليا : وذلك من خالل جمموعة من اآلليات
وهناك إلصالح منظومة العدالة، وهناك هيئة إدارة احلوار، 
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الندوات اجلهوية اليت يلتئم فيها اجلميع باملئات حول إصالح 
وجدير بالذكر أن إحدى . منظومة العدالة، وهناك آليات أخرى

التمثيليات النقابية قاطعت احلوار، واختذت ذلك مطية خلوض 
سلسلة من اإلضرابات أضرت حبسن سري مرفق العدالة، كما 

ي، حيث مت إيقاف سري أكتوبر اجلار  39وقع يوم الثالثاء 
اجللسات عنوة عن طريق التشويش يف عدد من احملاكم، مع 
العلم أن هذا االنسحاب ال أثر له على مشاركة إطار كتابة 

 . الضبط يف ندوات احلوار، حيث يشارك بقوة وبكثافة
إن هذه الوزارة عازمة على إمتام هذا احلوار واملسامهة يف 

الذي حيرص اجلميع على أن يتم  إجناحه، بل قيادة هذا النجاح،
يف أحسن الظروف، رغم كل أشكال التشويش وحماوالت 

  .العرقلة، شكرا
 :السيد رئيس الجلسة

 .التعقيب السيد النائب، تفضل .شكرا للسيد الوزير
 :النائب السيد ياسر عادل

إال أنه، السيد الوزير، . شكرا السيد الوزير على اجلواب
هناك احتجاجات، : أجواء غري صحيةيشهد قطاع العدل اليوم 

شأهنا أن تؤثر سلبا على  إضرابات، مناوشات وتالسنات من
يطمح له كل  وأأي توجه حنو اإلصالح الذي نطمح إليه 

فهل يف ظل هذا املناخ املكهرب ميكن أن نقود . مواطن مغريب
 عملية إصالح القضاء السيد الوزير؟ 

ستقاللية إن إصالح القضاء يبدأ وينتهي بضمان ا
ومن مث، فنحن نرى داخل فريق االحتاد الدستوري . حقيقية له

أن استقالل القضاء ينطلق من خلق بيئة قضائية مالئمة 
وصحية، عنواهنا البارز منظومة قانونية متكاملة تؤكد وتعزز 

وسد اخلصاص  ؛استقالل القضاء، بناء مزيد من احملاكم املختلفة
إصالح منظومة  ؛قضائية واإلداريةالكبري يف املوارد البشرية ال

تكوين القضاة وضمان جودهتا واستمراريتها والعمل باملعايري 

 ؛الدولية يف توفري الشروط الضرورية إلقامة احملاكمات العادلة
ضمان معاملة إنسانية  ؛ختليق العمل القضائي وتطهري حميطه

خالل  للسجناء، وهنا الربملان قام بالدور ديالو السيد الوزير من
حتقيق املطالب املشروعة والعادلة ملختلف  ؛التقرير ديال اللجنة

توحيد االجتهاد  ؛مكونات العدالة لضمان سري حماكم اململكة
خلق هيئة قضائية تناط هبا مهمة السهر  ؛واألحكام القضائية

واإلسراع بتنفيذ األحكام القضائية وأخريا فك االرتباط بني وزارة 
لى للقضاء، مبا حيقق فصال حقيقيا للسلط، العدل واجمللس األع

 .شكرا
 :السيد رئيس الجلسة

لكم السيد الوزير بعض الثواين . شكرا السيد النائب
 .للرد على التعقيب

 :السيد مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات
أود التأكيد هنا أن التشويش الذي ميكن أن ميارسه 

ر حول إصالح منظومة البعض ال ميكن أن يؤثر على احلوار الدائ
ثانيا، ما تفضلتم به من قضايا وحماور ترتبط . العدالة، هذا أوال

بإصالح منظومة العدالة، هذه هي املواضيع اليت نشتغل عليها، 
 .وسيتبلور على إثرها امليثاق الوطين حول إصالح منظومة العدالة

 :السيد رئيس الجلسة
إضراب  هناك سؤال آين آخر حول. شكرا السيد الوزير

كتاب الضبط، للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق 
 .العدالة والتنمية، تفضلي السيدة النائبة احملرتمة

 :النائبة السيدة السعدية زاكي
 .بسم اهلل الرحمن الرحيم

 شكرا السيد الرئيس،
 السادة الوزراء،

 السيدات النائبات والسادة النواب المحترمون،
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الوزير احملرتم، تأججت يف اآلونة  كما تعلمون السيد
األخرية احتجاجات كتاب الضبط وخاضوا إضرابات يف جمموعة 
من احملاكم، بل بعض احملاكم شهدت إضرابات على شكل 

هذا بطبيعة احلال، السيد الوزير، يؤثر سلبا على . اعتصامات
مصاحل املواطنني ويعيق السري العادي للمحاكم وحيول دون 

لذلك نسائلكم السيد . ضاء يف خدمة املواطنحتقيق جعل الق
الوزير، عن اإلجراءات أو التدابري اليت ستتخذوهنا أو اليت 

 . اختذمتوها من أجل معاجلة هذا الوضع؟ وشكرا السيد الوزير
 :السيد رئيس الجلسة

 .اجلواب السيد الوزير. شكرا السيدة النائبة
 :السيد مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات

أوال يتعني التذكري بأن اللجوء إىل . را السيدة النائبةشك
اإلضراب هو حق من احلقوق اليت كفلها الدستور، وذلك واضح 

منه، حيث نص على أن حق اإلضراب  92يف الفصل 
وبالطبع، هناك قانون تنظيمي سيصدر إن شاء اهلل . مضمون

 . يبني كيفيات ممارسته
تقابله جمموعة من هذا اإلقرار الدستوري حبق اإلضراب 

ضرورة تقيد مجيع املواطنات  ،أوال :الواجبات، وعلى رأسها
واملواطنني بروح املسؤولية واملواطنة امللتزمة عند ممارستهم للحقوق 
واحلريات اليت يكفلها الدستور، وميكن يف هذا الصدد أن ترجعوا 

  ؛من الدستور 99إىل الفصل 
تقدمها املرافق ، مبدأ استمرارية اخلدمات اليت ثانيا

العمومية للمواطنني، وهو مبدأ دستوري، ارجعوا إىل الفصل 
  ؛323

، ضرورة مراعاة مجيع أعوان املرافق العمومية من ثالثا
موظفني وغريهم عند ممارستهم لوظائفهم للمبادئ اليت نص 
عليها الدستور، ومن بينها مبدأ محاية املصلحة العامة، ارجعوا 

 . 322إىل الفصل 

سف الشديد، عرفت بالدنا يف السنوات السابقة لأل
عدة إضرابات أخلت بالسري العادي للعدالة، هذه السنة ميكن 
أن نقول بأن عدة إضرابات شهدهتا احملاكم، شلت عمل العديد 
من احملاكم وعرقلت املتقاضني وكافة املساعدين للقضاء، 

  يوم، 22.339وبالطبع بلغ عدد األيام عشرة، وهو ما ميثل 
درهم، وبالطبع أيضا مس  31.299.111كلف خزينة الدولة 

وبالطبع فإن هذا . حبقوق املواطنني يف التوصل خبدمة العدالة
يأيت بعد أن بذلت الدولة يف السنة املاضية جمهودا كبريا 
وأنصفت كتاب الضبط بزيادة يف األجر تراوحت بني 

 بالنسبة خلارج %13.91بالنسبة للسلم اخلامس و 93.19%
هذا إضافة إىل أن النظام األساسي محل جمموعة من . السلم

املكتسبات لفائدة رجال ونساء كتابة الضبط، وهو الشيء الذي 
 . ال ميكن أن حنصيه يف هذا احليز من الزمن

هنا أقول لكم بأننا يف وزارة العدل واحلريات قررنا 
تفعيل قرار حكومي، وأقول قررنا تفعيل قرار حكومي يقضي 

عمال مبا جاء  ،أوال :قتطاع حينما يكون هناك أي إضرابباال
أبريل  93من املرسوم امللكي الصادر يف  33يف الفصل 

بسن نظام عام للمحاسبة العمومية، حيث ال يتم أداء  3299
 األجرة إال بعد تنفيذ العمل؛ 

، عمال باالجتهاد القضائي القار للمحاكم اإلدارية ثانيا
 أقرت أن األجرة إمنا تكون حيث يكون يف ربوع اململكة، واليت

هناك عمل، وحيث ال يكون هناك عمل ال يكون هناك أي 
 أجر؛ 

، إن منظمة العمل الدولية تعرف اإلضراب بأنه ثالثا
تعليق مؤقت لعقد العمل، والتعليق هنا يشمل العمل ويشمل 

 .األجر، شكرا
 :السيد رئيس الجلسة
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هناك تعقيب؟ . شكرا السيد الوزير، استوفيتم الوقت
 .تفضلوا السيد النائب

 :النائب السيد يونس بن سليمان
شكرا السيد الوزير على هاد التوضيحات وعلى التذكري 
اللي قمتم به لفصول الدستور ولفصول القانون اللي كتأكد أنه 
بالرغم من أن اإلضراب هو حق، ولكن جيب أن ميارس هذا 

حلد اآلن ليس هناك  وبطبيعة احلال،. احلق يف إطار القانون
الفوضى يف وال يعنيش الفوضى، تقانون تنظيمي، ولكن هذا ما 

اإلضراب اللي هي غتؤدي باالقتصاد املغريب إىل التأخر، واللي 
جمموعة من االستثمارات يف املغرب اآلن تعاين من اإلضراب، 

 .سواء كان يف القطاع العمومي أو القطاع اخلاص
لسيد الوزير، نشد حبرارة على وبالتايل، من هذا املنرب ا

قراركم املتعلق باالقتطاع من أجور املضربني، وكذلك نشد حبرارة 
على قرار بعض النقابات اليت حترتم نفسها، واليت اعتربت أنه 
بالرغم من أن حق اإلضراب هو حق مشروع، إال أن كذلك 

وبالتايل السيد . االقتطاع من أجر املضرب هو كذلك مشروع
ن نؤيدكم يف هذا القرار، وحنن جبانبكم، وال أظن أن الوزير، حن

عاقال يف هذا البلد يؤدي أجرا لشخص يرفض أداء عمل 
 . بدعوى أن اإلضراب حق مشروع

نرجع إىل مسألة كتابة الضبط ومسألة معاناة احملاكم 
نقول السيد الوزير، أن الشعب املغريب يف . من هذا اإلجراء

األخرية من إضراب، ماشي غري معظمه عاىن كثريا يف السنة 
قطاع العدل، ولكن جمموعة من القطاعات اللي تتعلق كذلك 

حان الوقت لكي نتفق . باجلماعات احمللية وبقطاعات الصحة
على قانون تنظيمي لإلضراب وأن تتحمل احلكومة مسؤوليتها 
يف إخراج مشروع هذا القانون للوجود وأن يتحمل كذلك الربملان 

قابات يف إخراجه، ألنه هاد قانون اإلضراب حلد مسؤوليته والن
اآلن أعتربه عرقلة لالستثمار وعرقلة للعمل، وكذلك هو ظلم 
للمواطن، ومن باب اإلنصاف، أقول السيد الوزير، أن ما عرفته 

احملاكم يف السنوات األخرية، بالرغم من ما حققته كتابة الضبط 
ملصلحة من مكاسب، فاستمرار اإلضراب هو إضرار وضرب 

املواطن بطريقة مباشرة، وخصوصا أن املواطن اللي كيلجأ 
حنا تنعرفو التأخري اللي . للقضاء يلجأ إليه من أجل اإلنصاف

يعرفوه اجللسات، وتنعرفو التأخري اللي كتعرفو اإلجراءات، ت
ومعاناة املواطن اللي كيجي من اجلبل على قبل واحد اإلجراء 

واحد القرية، ويف األخري يواجه  وال كيجي من واحد البادية وال
 ...بأبواب مغلقة

 :السيد رئيس الجلسة
السؤال األخري يف . شكرا السيد النائب، انتهى الوقت

هذا القطاع، وهو حول تعنيف املواطنني احملتجني سلميا، 
للسيدات والسادة النواب احملرتمني من الفريق االشرتاكي، 

 .تفضلوا السيد النائب
 :حمد المهدي مزواريالنائب السيد أ

 شكرا السيد الرئيس،
 السيد الوزير، 
 السادة الوزراء،

 األخوات واإلخوان النواب،
سؤالنا تيوقف على واحد الوضع استثنائي اآلن صار 
باملغرب، وهو كيطرح أكثر من إشارة مقلقة حول جمال احلريات 
وجمال احلق يف التظاهر السلمي للمواطنني بصفة عامة، وكذلك 

سؤالنا يأيت على قراراكم . ظفني داخل واحد القطاع معنيللمو 
انتما ذكرتوا قبل و القاضي بالتدخل بالقوة لفض اعتصام كان، 

قليل تاريخ هذا االعتصام داخل احملاكم ديال اإلضراب لنقابة  
األكثر متثيلية ديال كتاب الضبط، اللي أمرمت بالتدخل العنيف، 

 .السيد الوزيرنسائلكم حول هذا املوضوع؟ وشكرا 
 :السيد رئيس الجلسة

 .جواب السيد الوزير. شكرا السيد النائب
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 :السيد مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات
السيد النائب احملرتم، تتحدثون بال شك ليس عن 
اإلضراب وقع وقت العمل، وإمنا تتحدثون عن واقعة احتالل 

تمون إىل هنم ينأأشخاص، إما كتاب الضبط يف حمكمة معينة أو 
أو ال ينتمون إىل أي حمكمة، كما هو احلال معينة حماكم 

     بالنسبة لرئيس النقابة املعلومة، هو ال ينتمي لقطاع العدل، 
ال ينتمي لقطاع كتابة الضبط، ومع ذلك يأيت ليحتل احملكمة 

أيها السيدات والسادة النواب، من يوافق منكم على  .ليال
هل إن  ؟ن احملاكم أصبحت مرقداهل إ ؟احتالل احملاكم ليال

وهل جيوز ألي وزير، هل جيوز لك  ؟احملاكم أصبحت مطعما
أنت، وهل جيوز للسي عبد الواحد الراضي حينما كان وزيرا 
وللسي بوزوبع اهلل يرمحو حينما كان وزيرا وألي أحد مسؤول 
يتحمل مسؤوليته على الوجه الصحيح أن يسمح لكتاب الضبط 

ط باحتالل احملاكم ليال؟ إيال مسحنا لكتاب أو غري كتاب الضب
الضبط، غدا خصنا نسمحو للمحامني، وبعدها للعدول، 
وبعدها للنساخ، وبعدها لعموم املواطنني، وإيال مسحنا هباد 
الشي يوقع باحملاكم خصنا نسمحو هبا بكل الواليات ونسمحو 
به يف مجيع املرافق العمومية، هادي ما بقاتش دولة السيد 

 . ئب، هادي عادت فوضى، هادي األوىلالنا
، أنا مل آمر باستعمال العنف، من قال هذا؟ أنا ثانيا

بصفيت وزيرا للعدل واحلريات، كأي وزير مسؤول على محاية 
البنايات، مسؤول على محاية املمتلكات العامة، مسؤول على 
محاية أيضا امللفات املوجودة، أمرت بأن يتم االتصال باحملتجني 

قاموا باحتالل احملاكم من طرف املسؤولني وتوضيح ما  الذين
ينبغي توضيحه هلم واستعطافهم من أجل مغادرة األماكن، وإال 
فإن على هؤالء املسؤولني أن يتصلوا مبن له حق إصدار األوامر 
للقوات العمومية لكي تتدخل بالطريقة املالئمة املتناسبة إلجالء 

 .املكان وإخالئه، شكرا

 :س الجلسةالسيد رئي
 .التعقيب السيد النائب، تفضلوا. شكرا السيد الوزير

 :النائب السيد أحمد المهدي مزواري
السيد الوزير، السؤال جاء على الطريقة ديال تفكيك 
هاد االعتصام، واليوم هاد املمارسة ديال التظاهر السلمي 
واالعتصام إىل آخره ماشي كان أوتوماتيكيا التعامل معه هباد 

وقع اعتصام، . ، هاد الشي اللي تنطرحوه عليكم اآلنالشكل
وقعت وقفات يف عهد الوزير الطيب الناصري اهلل يرمحو، 

 . فتفكات األمور باحلوار
نت قبل ما تكون وزير كنت يف املعارضة أالسيد الوزير، 

ومناضل حقوقي، وال زالت املواقع اإللكرتونية وصحف بعض 
نك كنت كتدابز مع البوليس اجلرائد حتتفظ لكم بصورة ديال أ

حنا كنتذاكرو على . باش ختلي لآلخرين احلق يف التظاهر
 . الطريقة ديال تفكيك هاد االعتصام

، اهلل خيليكم، ثانيا، كان اتفاق وقع بينكم وبني ثانيا
النقابة، وكانت حاضرين فيه واحد العدد من اجلمعيات واهليئات 

اللي كان ينص من بني احلقوقية وواحد اجملموعة من النقباء، 
بنوده على أنكم جيب أن جتتمعوا يف جلان للتفاوض مرة كل 

ثانيا، النقابة طلبت . شهر، مث ما كانش هاد الشي، ما كناش
احلوار، وبواسطة إشعار موضوع لدى مصاحلكم، ومل تستجيبوا 

لوكم على الطريقة، ألن ءإذن حنا من حقنا اليوم نسا. حوارلل
يف املمارسة ديال احلرية، واليوم املغرب  املغرب عندو تقاليد

ماشي ضروري يكون الطريقة ديال فض اعتصام أو الرد على 
 . التظاهر هو استعمال القوة، هذا هو سؤالنا يف هذا الباب

مث كاين سؤال حموري كبري، هو ماذا يقع يف قطاعكم 
بصفة عامة؟ ها كتاب الضبط، ها القضاة، بيانات املوثقني 

ئات احملامني، إذن ما تقولوا لناش بأن اليوم األمور وبالغات هي
عادية وبأنه االحتالل، هادو ناس موظفني ديال الوزارة ديالكم 
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السيد الوزير، ماشي ناس جاوا من الزنقة ودخلوا ليحتلوا 
ويسرقوا، هادو عندهم وضع اعتباري وناس حمرتمني ومنظمني 

 . نقابيا
لي كان خص إذن سؤالنا جاء يف هاد االجتاه، ال

التعامل مع مثل هذه املمارسات اللي هي واحد ضريبة تيأديها 
املغرب، اللي هي واحد املمارسة على الدميقراطية، وغدا غادي 
نتقدمو فيها، ما كانش يكون اجلواب دياهلا هو جواب ديال 

 .التدخل بالقوة، وشكرا
 :السيد رئيس الجلسة

زير يف إطار لكم الكلمة السيد الو . شكرا السيد النائب
 .الرد على التعقيب، تفضلوا السيد الوزير

 :السيد مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات
السادة كتاب الضبط حمرتمني نعم، يقوموا حبق 
اإلضراب نعم، حيتلوا احملاكم ال، التدخل نعم يكون تناسيب وما 
فيه ال عنف يف حىت حاجة، ولكن جيلي الناس اللي مها حمتلني 

 . بغري وجه حق، هذا شيء ضروري ومؤكد احملاكم
جني نتكلم على ما تفضلتم به من أنين كان لدي 
صورة، نعم أقول لكم، كنت دائما أحاول أن أدافع عن ما 
أعتربه حقي، وسأبقى دائما أدافع عما أعتربه حقا يل، لكن 

كل مع الشرطة ومشيت عندهم ويف عمرين ما وقعت يف أي مش
ي راين طحت وبأهنم اعتدوا علي خري نسقط وندير راساأل

ويهزوين الناس ومنشي نشيع بأنين تكسرت يف عنقي، هاد الشي 
خمطئ، هذه هي املشكلة، هاذو مها مناضلي آخر الزمان، هاذ 

 .الشي هو اللي غري مقبول، شكرا
 :السيد رئيس الجلسة

شكرا السيد الوزير، انتهى الوقت، شكرا السيد الوزير، 
 . تكم يف هذه اجللسةوشكرا لكم على مسامه

من النظام الداخلي جمللسنا املوقر،  92لمادة ل اووفق
نرفع اجللسة ألداء صالة العصر يف حدود عشر دقائق من 

 .فضلكم
 :السيد رئيس الجلسة

وننتقل إىل قطاع الداخلية، . نواصل جلستنا الدستورية
بسؤال أول عن تقييم العمل بنظام وحدة املدينة، للسيدات 

ة النواب احملرتمني من فريق األصالة واملعاصرة، فليتفضل والساد
 .أحد واضعي السؤال، تفضلوا السيد النائب

 :النائب السيد محمد مدهون
 شكرا السيد الرئيس،

 السيدان الوزيران المحترمان،
 السيدات والسادة النواب المحترمون،

إن الفلسفة اليت كانت من وراء إحداث نظام وحدة 
ميع اإلمكانيات املادية وتوحيد الرؤية خبصوص املدينة هو جت

التنمية االقتصادية واالجتماعية، مع توزيع االعتمادات 
 . املخصصة لذلك حسب احلاجيات والتطلعات

السيد الوزير، هو عن تقييمكم للعمل بنظام  سؤالنا
وحدة املدينة، هل التجربة اليت عشناها بعد إقرار هذا النظام هي 

ها ومواكبتها بإصالحات أخرى، أم األمر صاحلة وجيب دعم
يتطلب إعادة النظر بشكل جوهري وجذري يف هذا النظام؟ 

 .وشكرا
 :السيد رئيس الجلسة

 .اجلواب السيد الوزير. شكرا السيد النائب
 :محند العنصر، وزير الداخليةاالسيد 

 شكرا السيد الرئيس،
 السيدات والسادة النواب المحترمون،

 محترم، السيد النائب ال
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على أي حال، بدون الرجوع إىل تاريخ هذه الوضعية، 
جيب أن نذكر بأن العمل كان معمول باجملموعات احلضرية 

لكن تبني أن املدينة هلا . ومجاعات متعددة  على صعيد املدينة
وحدة كذلك وأهنا هلا خمطط وهلا رؤية، ومن الصعب يعين يف 

  .نفس املدينة أننا جند عدة مجاعات تشتغل
مت التفكري يف إصالح هذه املنظومة  9119ويف سنة 

بإدخال، أوال بالرتكيز على روح وحدة املدينة، وثانيا، للتعامل 
   لكن سرعان . مع مصاحل القرب، على خلق يعين املقاطعات

ما تبني يعين عدد من العوائق، منها التشابك يف االختصاصات، 
ت الرئاسة؟ ما هي اختصاصات املقاطعة؟ ما هي اختصاصا

التمويل، من ميول؟ من هو املسؤول عن، هل رئيس اجلماعة أم 
حاولنا أن ندخل بعض  9112رئيس املقاطعة؟ ففي سنة 

، ومت حتديد ما يسمى بشؤون على هذا النظام التحسينات
القرب، مبسائل القرب، حتديد بعض االختصاصات، وأزيلت 

جلماعة إال الشرطة اإلدارية للمقاطعات وأعطيت إىل رئيس ا
بتفويض، ميكنه أن يفوض بطبيعة احلال، السكن، عندما 

 33نتحدث عن السكن الفردي والسكن اللي ماشي فردي، 
حقيقة كانت خطوة إىل األمام، ولكن ال زالت . مرت د العلو

خلقنا ما يسمى جبهاز تشاوري، وهو جملس . تضع مشاكل
، الوضعية أوال: رغم ذلك، ما زالت عوائق موجودة .املقاطعات

ديال املستشار ديال املقاطعة، هناك جوج ديال املستشارين، 
املستشار اللي هو عضو يف جملس املدينة واملستشار اللي هذا، 
ما تيحسشي، تيحس بأن هناك واحد النقص، االختصاصات 
نفسها، شنا مها االختصاصات ديال القرب وشنا هو؟ ووالوا 

ياضة ديال اجلمعيات ديال  املقاطعات تيتكلفوا بشوية ديال الر 
      فيعين إيال بغينا نلخصو، ميكن أن نقول أن ما زال . كذا

 . ما لقيناشي الصيغة الصحيحة
وهلذا، هناك التفكري اآلن يف إعادة النظر يف هذا 
النظام، باحلفاظ على وحدة املدينة، ألن ما ميكن لناشي مدينة  

واحد يدبر راسو، د األجزاء كل  2كبرية يعين نقولو راه فيها 
فما ميكن . ولكن يف نفس الوقت يعين حنيدو هاذ اإلشكاليات

ليشي ندخل يف التفاصيل، وهذا غادي يتم فيه التشاور، ألن 
 .تنحضروه يف أفق االنتخابات املقبلة، وشكرا

 :السيد رئيس الجلسة
 .هناك تعقيب السيد النائب؟ تفضلوا. شكرا السيد الوزير

 :ريجةالنائب السيد أحمد ب
 شكرا السيد الرئيس،

 السادة الوزراء،
 السيدات والسادة النواب،

مر على نظام وحدة املدينة تقريبا أكثر من تسع 
سنوات، وهذا النظام اللي هو مقتبس من النظام اإلداري احمللي 

ظهرت جمموعة . الفرنسي، والذي أصبح الرتاجع عنه شيئا فشيئا
نقط إجيابية، كذلك ميكن جوانب إجيابية أو  امن، ميكن نسجلو 

 . بعض االختالالت وبعض السلبيات انسجلو 
إذا كان هذا النظام جا باش يدير التوازن داخل املدينة 
الواحدة ورد االعتبار للمناطق الفقرية واملناطق اهلامشية، كذلك 
إيال كان جا باش يوحد اخلدمات العمومية على صعيد املدينة 

ستوى املشاريع املهيكلة كبناء الواحدة، كذلك إيال جا على م
الطرقات وفك العزلة وكذلك الربامج التأهيلية، وإيال كان جا  
كذلك على املشاريع املشرتكة بني املقاطعات، وكذلك إيال جا 
بناء على خلق آليات جديدة لتدبري اخلدمات العمومية احمللية 

 . املقدمة للمواطنني على قدم املساواة
ناك اختالالت كبرية، من بينها مبقابل هذا، جند أن ه

عالقة جملس املدينة مع جمالس املقاطعات، اليت تعترب بأهنا 
وحدات إدارية تبدي الرأي فقط، ليست هلا سلطات تقريرية، 

كذلك، صعوبة . ليست هلا ميزانية، بل هلا منحة فقط للتسيري
ضبط املمتلكات، صعوبة اخنراط املقاطعات يف العملية اجلبائية 
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صاء ووضع الوعاء الضرييب واالستخالص، حبيث أن من إح
هؤالء املوظفني ال يعتربون أنفسهم موظفني تابعني جملالس 

كذلك الصعوبة على مستوى اجملال ديال التعمري،  . املقاطعات
ديال الطبقات  3مرت وفيها  391كيفاش واحد عندو دار فيها 

واحد  هتبط حىت جمللس املدينة غري باش تسينا وكيضرب السيد
كلم؟ كذلك حىت املستشار ديال املقاطعة ما عندوش   91

حقوق املنصوص عليها يف امليثاق اجلماعي، حبيث أنه ال حيق له 
أن يكون ناخبا أو منتخبا يف جمالس العماالت ويف جمالس 

 ...هناك واحد donc. اجلهات
 :السيد رئيس الجلسة

سيد بعض الثواين ال. شكرا السيد النائب، انتهى الوقت
 .الوزير، تفضلوا، تفضلوا

 
 :محند العنصر، وزير الداخليةاالسيد 

أن يقول ممارس ومسؤول كبري يف جملس مجاعة ملدينة  
كبرية هذا الكالم، مبعىن أننا متفقني، خصنا نعيدو النظر 

 .ونراجعو األمور، وشكرا
 :السيد رئيس الجلسة

 السؤال املوايل حول تدبري صندوق. شكرا للسيد الوزير
حصة اجلماعات احمللية من الضريبة على القيمة املضافة، 
للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق العدالة والتنمية، 

 .فليتفضل أحد واضعي السؤال، تفضلوا السيد النائب
 :النائب السيد عبد المجيد جوبيج

 .بسم اهلل الرحمن الرحيم
 السيد الرئيس،
 السادة الوزراء،
 ادة النواب المحترمون،السيدات والس

مت إحداث حساب  3229خالل القانون املايل لسنة 
مسي حينذاك حصة اجلماعات امللحية من الضريبة على  ،خاص

القيمة املضافة، وكان اهلدف من هذا احلساب هو حتقيق تنمية 
 . حملية وتوازن مايل لدى اجلماعات احمللية

يمي حيدد إال أنه منذ تقريبا ربع قرن مل يصدر نص تنظ
معايري توزيع املداخيل ديال هاذ الصندوق وال حسب أصناف 
اجلماعات، كما أن وزارة الداخلية مل تصدر أي تقرير رقمي 

 . مفصل عن املداخيل واملخصصات يف تدبري الفائض
أليس من احلكامة املالية أن  ،لذا نسائلكم السيد الوزير

، ما هي يتم توزيع مداخيل هذا احلساب بنص تنظيمي؟ مث
املداخيل الفعلية هلذا احلساب؟ مث، ما هي الربامج اليت تنوون 

 .متويلها بفائض هذا احلساب؟ وشكرا
 :السيد رئيس الجلسة

 . شكرا السيد النائب
 .لكم الكلمة السيد الوزير للرد على السؤال

 :محند العنصر، وزير الداخليةاالسيد 
 شكرا السيد الرئيس،

 ترم،شكرا السيد النائب المح
 السيدات والسادة النواب المحترمون،

بغيت نذكر بأن فعال ليس هناك نص تنظيمي، ولكن 
، لكن بغيت نذكر بأن هذا املنشور 3229هناك منشور يف 

ليس هو منشور عادي، حبيث أنه كان منشور نوقش يف هذا 
    الربملان ويف جلسة مطولة، الذي حيدد الكيفية، إذن تنلقاوه 

م، اللي ما كانش غيجي للربملان، وال قرار وزاري ما هو ال مرسو 
وال قانون، ملاذا؟ لسبب بسيط، وهو أن فعال حنن يف جتربة، 
وحنن نواكب، وخصوصا أن هذا العمل ديال استعمال 
الصندوق اخلاص ديال متويل اجلماعات احمللية، ما بغيتشي 
ندخل معكم يف التفاصيل ديال املنشور، واللي تيحدد يعين شنا 
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هو اجلزء اجلزايف، شنا مها اجلزء اللي تيتعطى على حسب يعين 
  les ordres de paiementالتحصيالت، على حسب يعين 

 .اللي كيتصدروا، ولكن هاذ الشي كلو معروف
اآلن فعال، حنن بصدد كما جاء يف الربنامج احلكومي، 

ولكن . يف صدد التحضري ملرسوم الذي سيقنن هذه املعايري
إيال بغينا نلخصو أن كاين جزء اللي  أن أن نقول صراحة جيب 

كيمشي للجماعات حسب هاذ املعايري كلها، كاين جزء اللي 
تيمشي للتحمالت املشرتكة، ملا تنتحدثو على اإلصالح ديال 
احلالة املدنية مثال فال هتم اجلماعة من خالل اجلماعات، وكاين 

ض احلاالت جزء بسيط كذلك لبعض املشاريع االستثنائية أو بع
 . الظرفية

أما فيما يتعلق مبا مسيته السيد النائب احملرتم بالفائض، 
فليس هناك فائض، ألن شنو تنوجدو فهاذ الصندوق؟ إما 
تنوجدو أن مشاريع اللي كيفوق اإلجناز دياهلا السنة وكيبقاو 
بعض األموال يف آخر السنة اليت يعين تنعاودو ناخذوها باش 

عال واحد الفرق، ألن كله مبين على يكمل املشروع، كاين ف
التقديرات، كاين واحد الفرق، كيمكن التقديرات تكون أكثر 
من الكلفة احلقيقية، وهذا ما تيبقاشي فائض تنحيدوه، تريجع 
تيبقى يف الصندوق، تيستعمل يف الصندوق لربجمة املشاريع 

إذن ليس هناك فائض مبعىن أن سالينا السنة هاذ الشي . املقبلة
ى، ألن الصندوق هو يعين فيه كذلك من التمويالت ديالو بق

 .املتبقى من السنوات السابقة، وشكرا
 :السيد رئيس الجلسة

 .التعقيب السيد النائب، تفضل. شكرا السيد الوزير
 :النائب السيد عبد اللطيف بروحو

 شكرا السيد الرئيس،
أوال، نشكركم السيد الوزير على هذه املعطيات، كما 

طبعا، يف . يكم ويف هذه احلكومة رغبتها يف اإلصالححنيي ف

الربنامج احلكومي كاينة هاذ املسألة هادي، وحىت على مشارف 
اجلهوية املتقدمة اللي غيكون فيها قانون تنظيمي كذلك غتنص 

 . على هاذ الشي هذا، هذا مما ال شك فيه
ثالثة ديال املسائل،  الكن السيد الوزير، غادي ناقشو 

ا يتعلق هباذ املعايري هاذي، هي منظمة بالفعل مبنشور أوال فيم
، هذا املنشور هو وثيقة داخلية يف وزارة 3229منذ سنة 

     الداخلية، لكن رغم ذلك، نالحظ خالل السنوات املاضية 
ا كنالحظو يف نال حترتم ال هي وال معايريها، وكاين واحد ك

لق بعض األحيان بعض احملسوبية والزبونية فيما يتع
باملخصصات، خاصة حماباة بعض رؤساء اجلماعات أو بعض 
اجلماعات ألسباب سياسية وانتخابية، وهذا شيء أثرناه يف 
السنوات السابقة وناقشنا ودعينا احلكومات السابقة إىل أهنا 
توضع هاذ الشي هذا مبرسوم أو بواحد النص تنظيمي يكون 

أو ديال  واضح ويتنشر، وهاذ اإلحصائيات ديال االستعمال
التخصيص ديال املخصصات ديال الصندوق خصها تنشر، 
باش نعرفو كل مجاعة شحال دات، ال فيما يتعلق مبخصصات 

 . التسيري أو التجهيز أو التحمالت املشرتكة
مليار  33 :دبا اآلن املخصصات العادية هي واضحة

لكن املخصصات . درهم هباذ املعايري اللي قلتوا السيد الوزير
     د املليار درهم سنويا،  9: نائية ديال ميزانية التجهيزاالستث

مكنعرفوشي فني كتمشي، وكاين إشكاالت كبرية فيها وكاين 
فضائح اللي وقعت يف السنوات السابقة، كذلك املخصصات 

هاذي راه أموال . د املليار درهم 9: ديال التكاليف املشرتكة
درهم،  مليون 911مليون وال  311باهضة، هاذي ماشي 

ندعو احلكومة، اللي حنا لنا فيها الثقة . هاذي أموال باهظة
الكاملة بأهنا باغة تصلح، ندعو احلكومة أهنا تبادر وتعجل 
      بوضع معايري واضحة، ال فيما يتعلق مبخصصات التسيري 
وال فيما يتعلق مبخصصات التجهيز أو التكاليف املشرتكة باش 

 . ما يوقعوشي ديك املشاكل
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ذ القضية ديال املخصصات االستثنائية كان فيها ها
إشكاالت وفضائح كربى يف السنوات السابقة، وآخرها فضيحة 

مليون درهم ال أحد يعلم  91اآلن يف مدينة طنجة، اللي هي 
أين ذهبت، كانت خمصصة جمللس العمالة ديال طنجة أصيال، 

 .فجأة اكتشفوا، شكرا
 :السيد رئيس الجلسة

الرد السيد الوزير . ائب، انتهى الوقتشكرا السيد الن
 .على التعقيب

 :محند العنصر، وزير الداخليةاالسيد 
باختصار شديد، أوال فعال حنن مع الشفافية، وسنسعى 
أن تكون يعين األرقام كلها منشورة، ألن هاذ الشي كيتعطى 

. لجماعات أو للمشاريع، ما عندنا ما خنبيو من هاذ الشيل
ارير قبيال، بغيت نقول بأن التقارير يعين جماوبتشي على التق

سنويا، رغم أنه ليس تقريرا مفصال فهي كتجي للربملان مع 
 . امليزانية، ويف كذلك تقرير وزارة الداخلية

قضية، جبدتو القضية ديال طنجة، ونستغل هاذ 
الفرصة، أنه فعال غلط، ألن اجلهة واجمللس طالبوا كلهم لنفس 

لقدر كان خصو ميشي للمجلس املشروع بنفس القدر، فا
     اإلقليمي، مت غلط، مشى للجهة، وأعيد إىل اجمللس، وهذا 

 .ما وقع
 :السيد رئيس الجلسة

السؤال املوايل يتعلق مبوضوع أداء . شكرا السيد الوزير
مستحقات بعض اجلماعات القروية يف برنامج الطرق بالعامل 

ة النيابية املستقبل، القروي، للسادة النواب احملرتمني عن اجملموع
 .فالكلمة ألحد واضعي السؤال، تفضلوا السيد النائب

 :النائب السيد إبراهيم تكونت
 شكرا السيد الرئيس،

 السادة الوزراء المحترمون،

 السيدات والسادة النواب المحترمون،
سؤايل موجه، السيد الوزير احملرتم، حول أداء 

ج الطرق بالعامل مستحقات بعض اجلماعات القروية يف برنام
 .القروي

السيد الوزير احملرتم، كما تعلمون بأن برنامج الطرق 
بالعامل القروي، الشطر األول والثاين، رفع نسبة الولوج يف 
اجلماعات القروية اليت كانت تعاين الكثري يف هذا اجملال، 

من  %22 منوالرتكيبة املالية هلاذ الربنامج كانت تتكون 
من اجملالس اإلقليمية  %2والتجهيز و مسامهة وزارة النقل

إال أن بعض اجلماعات القروية مل تستطع . والقروية واجلهوية
اإليفاء بالتزامها لعجزها املادي، مما سيحرمها من االستفادة من 

 . الشطر الثالث لربنامج الطرق بالعامل القروي
هل ستقوم مديرية  ،لذا نسائلكم السيد الوزير احملرتم

 لرتابية بدعم اجلماعات ألداء قسط من الشراكة؟ اجلماعات ا
وما هي اإلجراءات اليت ستتخذوهنا إلجناح هذا املشروع اجملتمعي 

 .بشأن رفع التهميش عن العامل القروي؟ وشكرا
 :السيد رئيس الجلسة

 .اجلواب السيد الوزير. شكرا السيد النائب
 :محند العنصر، وزير الداخليةاالسيد 

 ئب المحترم،شكرا للسيد النا
 السيدات والسادة النواب المحترمون،

ديال  9112أوال للتذكري، أن الربنامج اللي انطلق يف 
ألف كلم، بواحد  32الطرق القروية كان يسعى إىل خلق 

مليون درهم،  311مليار و 33الكلفة آنذاك تقدرت ب
مليون درهم  391وكانت اجلماعات يعين القسط دياهلا هو 

متت مراجعة هذا  9112إال أنه يف سنة . ياسنويا درهم سنو 
وليس يف  9139الربنامج وتقلصت املدة، أنه خصو تنتهي يف 

مليار ديال الدرهم، هذا اللي  32، والكلفة طلعت ل9132
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جعل أن اجلماعات يعين ترتب عليها واحد االرتفاع كبري، حبيث 
. مليون ديال الدرهم سنويا 331مليون إىل  391دزنا من 

اذ اجلماعات بالطبع قروية، كاين مجاعات اللي عندها ويف ه
ورغم . إمكانيات، كاين مجاعات اللي ما عندهاشي إمكانيات

ذلك يعين هاذ اجلماعات كلها قامت باجملهود دياهلا، بدعم  
كذلك من ذاك الصندوق اللي تنهضرو عليه يف إطار املشاريع 

طات مليون درهم هي اللي تع 332االستثنائية ألن مثال 
 . هلاشي تشتغل للجماعات الفقرية اللي ما ميكن

من  %92فاحلصة ديال اجلماعات حلد اآلن دفعت 
التكلفة اللي تيخصها تدفعها، وهي مستعدة كذلك، الوزارة 
مستعدة، وكاين منشور كيحث يعين العمال والوالة واجلماعات 

لكن جيب أن تكون مراجعة . أهنا تبقى مسايرة هاد االتفاقية
ن االتفاقية األوىل كتهضر على بعض املقادير، وحىت تفاقية، ألاال

من الناحية القانونية ومن الناحية اإلجرائية تيخص يتعاد هاد 
وبالطبع راها اآلن يعين توضعت منذ سنني عند مجيع . االتفاقية

الفرقاء، ألن ما كاينش غري وزارة الداخلية، خص الفرقاء 
قعوا هاد االتفاقية، وحنن سنعمل اآلخرين كذلك أهنم يسامهوا ويو 

وندعم على إيفاء اجلماعات القروية الضعيفة، أو ما نقولشي 
الغنية أو اللي عندها إمكانيات، باش ميكن هاد الربنامج اللي 

 .هو مهم أهنا تسايرو، وشكرا
 :السيد رئيس الجلسة

 .التعقيب السيد النائب، تفضلوا. شكرا السيد الوزير
 :هيم تكونتالنائب السيد إبرا

شكرا السيد الوزير احملرتم على هذه التوضيحات اهلامة، 
لطرق بالعامل لإمنا إجناز الربنامج الوطين . وكنشكروكم عليها

القروي له تأثري مهم على تنمية العامل القروي أ السيد الوزير، مبا 
البنيات التحتية وخدمات : ه من آثار إجيابية يف امليادين اآلتيةفي

آثار على  بح مستعملي هذه الطرق للوقت، هادي أوال؛النقل ور 

تضاعف الرتدد على املراكز الصحية السيد الوزير؛  ؛اجلماعات
تغيري منط التغذية عند األسر القروية؛ ارتفاع نسبة التمدرس 
االبتدائي واإلعدادي؛ توفر النساء القرويات على مزيد من 

 .الوقت ميكن استغالله يف أعمال إضافية
د الوزير، هذه كلها عوامل تدفعنا إىل املطالبة السي

بتسريع وترية إجناز برنامج الطرق بالعامل القروي، ومن خالل 
ذلك، املطالبة بإجياد حلول ناجعة ملساعدة اجلماعات املعنية 
حىت يتسىن هلا أداء أقساط الشراكة، وبالتايل االستفادة من هذا 

امل القروي مبختلف الربنامج، حىت يعم النفع سائر سكان الع
 .أرجاء وطننا احلبيب، وشكرا للسيد الوزير

 :السيد رئيس الجلسة
 .الرد على التعقيب، تفضلوا السيد الوزير. شكرا السيد النائب

 :محند العنصر، وزير الداخليةاالسيد 
أنا بطبيعة احلال أشاطركم . شكرا السيد النائب احملرتم

نة قراءة قدمية، اللي كتقول الرأي، رغم أن يعين كاينة فكرة، كاي
أودي هاد القضية ديال الشراكة ديال اجلماعات اللي تيخصها 
تدير يدها يف جيبها عاد باش يصاوب هلا شي حاجة راه كان 
فيها نقاش، ولكن اآلن يعين سار هاد الشي هذا كاين، اجلماعة 

 . هلاشي تستفد ي ما ميكنااللي ما سامهتش
لية ندعم هذا الربنامج، ألننا وهلذا، حنن يف وزارة الداخ

نعلم أن له أمهية فيما يتعلق بالتنمية اجملالية، فيما يتعلق بفك 
العزلة، وهلذا كما قلت، حنن ننتظر فحسب يعين توقيع هذه 
االتفاقية، واجلماعات كلها غادي تربمج يف امليزانيات دياهلا 

مليون درهم اللي باقية كتسال هلا، وهي راه  911ديك 
 .مليون، شكرا 911اآلن ما يفوق مليار وخلصت 

 :السيد رئيس الجلسة
السؤال املوايل يهم وضعية وكالة . شكرا السيد الوزير

التنمية ورد االعتبار ملدينة فاس، للسيدات والسادة النواب 
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لكم الكلمة  .احملرتمني من الفريق االستقاليل للوحدة والتعادلية
 .السيد النائب لبسط السؤال

 :السيد جواد حمدونالنائب 
 شكرا السيد الرئيس،

 السادة الوزراء المحترمون،
 السيدات والسادة النواب المحترمون،

السيد الوزير احملرتم، السؤال ديالنا اليوم تنوضعوه للمرة 
ما عرفتشي شحال، حول الوضعية املأساوية اللي تتعيشها هاد 

لي تيعيشوها الوكالة ديال إنقاذ فاس، والوضعية املزرية كذلك ال
املستخدمني دياهلا، اللي تيعيشوا من هادي مدة بدون قانون 

ولذا، السؤال ديالنا لكم السيد الوزير هو اشنا هي . أساسي
اإلجراءات اللي اختذتيوها لتمكني هذه الوكالة من القيام بالعمل 
اللي ختلقت من أجله، وكذلك إلنقاذ املستخدمني دياهلا من 

 .يش اللي عايشينه؟ وشكراهاد الظروف ديال الع
 :السيد رئيس الجلسة

 .اجلواب السيد الوزير. شكرا السيد النائب
 :محند العنصر، وزير الداخليةاالسيد 

 شكرا السيد الرئيس،
 السيدات والسادة النواب المحترمون،

السيد النائب احملرتم، املشكل ديال الوكالة ديال إنقاذ 
داة يعين تنشىأت يف ظرف مدينة فاس، فالكل يعلم أن هاد األ

من الظروف يف السنوات املاضية، ألن كان اإلنقاذ ديال املدينة 
العتيقة ديال فاس كان من األولويات ومن األمهية، وال زال، 
وكانت آنذاك يعين فكرة جيدة والكل اخنرط فيها، حبيث أن 
حىت املؤسسات الدولية، حىت البنك الدويل كان ساهم مع 

 . املؤسسةاملغرب يف هذه 
بالطبع قامت بواحد العدد ديال األعمال، وميكن كاين 

اللي هو كاين، . أعمال أخرى اللي مل تستطع أن تقوم هبا

وتوسعت، توسعت حىت اجملاالت ديال العمل دياهلا، ما بقاتشي 
ديال  MCIحمدودة يف هاد اإلطار، ولكن مثال الربنامج ديال 

ة به يف إطار مدينة فاس  اللي عندها مع األمريكيني يعين مكلف
 . كذلك

املشكل اللي مطروح، وهي هاد الوكالة اليت ليس هلا 
مداخيل، اليت مل تكن تابعة لقطاع معني، ألن مجيع القطاعات 
يعين يتدخلون، وتشتغل باتفاقيات اللي كل واحد خصو جييب 
القسط ديالو، من جملس املدينة، من اجلهة، من الوزارات، 

الشكل هذا من الصعب عليها أهنا فعال فمؤسسة حبال هاد 
وهلذا كلها، ماشي هادي هي األزمة األوىل، يعين . تبقى مواكبة

عدة أزمات، أنا شخصيا  ملا كنت يف فاس عشت كذلك 
الظروف ديال هاد الوكالة وعرفت الظروف دياهلا، وكل مرة 
تنلقاو يعين طرق مؤقتة باش نضخو شوية ديال اإلمكانيات من 

 ارة الداخلية ومن اجلماعات، ولكنالية، من وز وزارة امل
 . ميكنشي هاد الشيء يستمرام

الناس اللي تيشتغلوا فيها كذلك كان عندهم املشكل، 
ورغم أن يعين كانوا كيتخلصوا مؤقتا، إال أن كاين اآلن قانون، 
عندهم قانون، ماشي قانون أساسي، ولكن كاين قانون اللي  

. حلقوق والتغطية االجتماعيةكيضمن هلم واحد العدد ديال ا
اليوم كاين تفكري كيف ميكن هلاد الوكالة أن تستمر، ألهنا هي 
مهمة، ميكن هلا تكون مهمة يف اإلنقاذ ديال فاس، يف الدور 
اآلهلة للسقوط، يف واحد العدد ديال األشياء، ولكن خص 
يكونوا عندها يعين موارد قارة، وخصوصا أن ما ميكن هلاشي 

ت دياهلا، حىت ملا كتحاول تبيع اخلدمات دياهلا إما تبيع اخلدما
الفوترة ماشي هي هاديك إما ما كتخلصشاي، ألن ملن غادي 

 . تبيع، غتبيع للمجلس أو غتبيع للدولة، هذا ما تيخرجشاي
اآلن راه كاينة جلنة أنشئت، واجمللس اإلداري األخري 

يال أنشأ هاد اللجنة، اللي كتفكر يف الصيغ ديال التحويل د
هاد الوكالة إما ملؤسسة عمومية، إما لشكل آخر، ولكن اللي 
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يكون يضمن هلا االستمرارية ويضمن هلا كذلك اجملال ديال 
 .العمل دياهلا يكون حمدود، وشكرا

 :السيد رئيس الجلسة
 .التعقيب السيد النائب. شكرا السيد الوزير

 :النائب السيد جواد حمدون
  ،شكرا السيد الوزير

يف الرؤية حول  الوزير، الواقع أنه ميكن تنختلفو السيد ا
الدور ديال الوكالة ديال إنقاذ مدينة فاس، هاد الوكالة اللي 

رئيس ديال  يوتتعرفوها جيدا انتوما السيد الوزير بصفتكم كنت
بوملان، هاد الوكالة اللي ما تتنقذشي الدور -جملس جهة فاس

متضامنة باش  اآليلة للسقوط فقط، واللي خص تعرف احلكومة
ميكن هلا تعاون السيد وزير الداخلية، هو أن هاد الوكالة تتنقذ 
تاريخ البالد، هاد الوكالة تتنقذ املعمار ديال البالد، هاد الوكالة 
تتنقذ الدولة املغربية، فني تنشأت الدولة املغربية، هاد الوكالة 

 ذتتنقتتنقذ الصناع التقليديني ديال هاد البالد، تتنقذ التجارة، 
 . ذاالسياحة، تتنقذ االقتصاد ديال هاد البالد ه

الناس اآلن تيتوخاوا اخلري من هاد احلكومة، عالش؟ 
ديال األمناء العامني ديال األحزاب اللي تيقودوا األغلبية  3ألنه 

عندهم عالقة هباد امللف، سواء رئيس احلكومة، سواء وزير 
عمدة مدينة فاس الداخلية اللي كان رئيس ديال اجلهة، سواء 

اللي املدينة قامت بالواجب دياهلا وحلت األبواب ديال املدينة 
وصاوبت البنية التحتية وصاوبت اللي تيخصها تصاوب كلو، 
سواء وزير السكىن وسياسة املدينة، اللي هو أمني عام كذلك 
ديال حزب يف التحالف احلكومي، الوزراء ديال املالية جبوج 

اس، اجلميع خصو يتكتل ويعاون هاد عندهم عالقة مبدينة ف
الوكالة هادي، ألن هادي وكالة كتنقذ البالد وما كتنقذشي 

ديال املستخدمني، هادو مستخدمني اللي  11وال  91واحد 
تينتظروا إما املغادرة الطوعية دياهلم، إما تيطلبوا يشتغلوا باش 

يفيدوا املغرب ماشي غري مدينة فاس، ألنه تعامل كمثلها من 
السيد الوزير، الوكاالت اللي عندنا اآلن . وكاالت األخرىال

 111ديال الشمال وديال اجلنوب وديال الشرق من دابا ل 
عام راه خصها تكون عندها وكالة د اإلنقاذ  311عام ومن دبا 

اللي غتنقذ هاد الشي اللي تتبين اآلن، وهلذا هذا هو املشكل 
محل التاريخ ديال اللي كتعانيه مدينة فاس، كتعاين أنه تيض

ني ننقذو ياملغرب، وراه ما باغيينش ننقذو الدور العادية، باغ
القصور وباغيني ننقذو الفن اللي صاوبوه الصناع التقليديني يف 

 ..هاد املدينة
 :السيد رئيس الجلسة

الرد على التعقيب يف بضع . شكرا السيد النائب، شكرا
 .ثوان السيد الوزير

 :زير الداخليةمحند العنصر، و االسيد 
، ما خمتلفينش يف هو خالفا ملا قلتالسيد النائب احملرتم، 

أنا تنقول بأن فعال مهمة هاد الوكالة، وميكن يتعطاوها . الرؤية
اختصاصات أخرى، ولكن خصنا نضمنو هلا االستمرارية، راه 
هاداك قوة املشاركة والتعدد ديال املتدخلني وعدم اإليفاء يف 

يهم هو اللي تيجعل أن هاد الصعوبات بعض األحيان مبا عل
 .تتعيشها هاد الوكالة، وشكرا

 :السيد رئيس الجلسة
السؤال األخري يف هذا القطاع . شكرا السيد الوزير

حول مدى حتقيق رهانات االستهداف مبشاريع املبادرة الوطنية 
للتنمية البشرية، للسيدات والسادة النواب احملرتمني من الفريق 

 .ليتفضل السيد النائب لطرح السؤالاالشرتاكي، ف
 :النائب السيد محمد عامر

 شكرا السيد الرئيس،
السيد الوزير، ال شك أنكم كتعرفوا على أنه من بني 
األوراش الكربى اللي عرفتها بالدنا يف السنوات األخرية هو 
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اجلميع اليوم يؤكد على  ،ورش املبادرة الوطنية للتنمية البشرية
للي حققتها هذه املبادرة على أرض الواقع يف النتائج الكربى ا
 . عدد من اجملاالت

ولكن هناك كثري من املالحظني ومن املمارسني اللي  
كيعتربوا أن هناك جوانب ديال االختالل وجوانب ديال النقص 
اللي اعرتت ممارسة العمل يف هذا امليدان، وهاد الشي اللي 

رصد الوطين للمبادرة أكدته عدد من التقارير، وخاصة تقارير امل
  .الوطنية للتنمية البشرية

وما هي  ؟ما هي أوجه االختالل اللي الحظتم: سؤالنا
اإلجراءات اللي كتشوفوا كفيلة مبعاجلة هذه االختالالت؟ وما 
مصري توصيات التقارير اللي وضعت تقييم عميق هلذه املبادرة؟ 

 .وشكرا
 :السيد رئيس الجلسة

 .واب السيد الوزيراجل. شكرا السيد النائب
 :محند العنصر، وزير الداخليةاالسيد 

 السيد الرئيس،
 السيد النائب المحترم،

 السيدات والسادة النواب المحترمون،
بالفعل أنا متفق معكم أن هذا الورش هو من أهم 
األوراش املفتوحة، واللي اجلميع فعال شارك فيها وساهم فيها 

 . 9112منذ انطالقها يف سنة 
يعة احلال، االحتياط، واحد العدد ديال من طب

ال يزيغ هذا املشروع عن ن االحتياطات اختذت منذ البداية أل
األهداف املرسومة، ومنهم غري للتذكري وهو أن قضية مثال انتقاء 
املشاريع واالختيار، حبيث كتعرفوا أن هناك عدة جلان، ثالثة 

رة، لكن جلان على األقل، اللي ما بقاتش موكولة غري لإلدا
مشارك فيها املنتخبني، اإلدارة واجملتمع املدين، مها اللي كيديروا 
االقرتاحات، جلنة كذلك ثالثية هي اليت تنتقي املشاريع، واللجنة 

مث من . اإلقليمية مركبة بنفس الطريقة هي اللي تتحصر املشاريع
الناحية املراقبة كذلك، رمبا أن هذا الورش من األوراش الوحيدة 

تتم املراقبة ديال مجيع املشاريع سنويا من طرف وزارة املالية  الذي
للمالية، ومفتشيات وزارة الداخلية، وتنشر هذه  العامةاملفتشيه 

وكذلك، ولكن . ديال املبادرة le siteالتقارير، راها كاينة يف 
ماشي غري هاد التفتيشية، كذلك عندنا أن املمولني هلم احلق يف 

 .ة يعين استعمال األموال واملشاريع ديال املبادرةاملراقبة ويف متابع
وأعتقد، أنا ما غندخلشي يف التفاصيل، رمبا يكونوا 

يف  9112يعين ألن مشروع مثل هذا اللي عاد انطلق يف 
البداية، ميكن يكونوا بعض االختالالت، ما ندخلشي يف هاد 
التفاصيل، ولكن ميكن يل نقول لكم بأن من مؤشرات جناح 

شروع وهي أن اجلزء الثاين اللي توسع، اللي هودت يعين، هذا امل
توسعت عدد اجلماعات وعدد األحياء ديال املدن اللي كتستفد 

 la mise à niveau لاخلامس ديا le pilierوتزاد داك 
territoriale   يعين حتيني اجملال الرتايب، أن املمولني اخلارجيني

 .وجاوا وسامهوا بقوةواملؤسسات كذلك ثاقوا يف هاد املشروع 
وأخريا يعين، السيد وزير املالية وقع يعين اتفاقية على 

مليون دوالر، هذا مبعىن أن هذا الورش من  111قرض ديال 
األوراش اليت ميكن أن يفتخر هبا املغرب، واللي اآلن حنن 
مطالبون باش نبيعو هذا املشروع، يعين كل مرة تيطلبوا منا أننا 

لدول أخرى لكي تستفيد من التجربة  نقدمو هاد املشروع
 .املغربية، وشكرا

 :السيد رئيس الجلسة
 .التعقيب السيد النائب. شكرا السيد الوزير

 :النائب السيد محمد عامر
السيد الوزير، ال شك أننا نذكر مجيعا اخلطاب املؤسس 
ديال جاللة امللك هلذه املبادرة امللكية الوطنية اهلامة، وهذا 

د األهداف كربى اللي تتوخاها بالدنا من وراء  9اخلطاب أكد 
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اهلدف األول هو مادي، وهو تأهيل عدد من : هذه املبادرة
 . األقاليم ومن اجلهات يف اجملال االجتماعي خاصة

ولكن هناك هدف أساسي مرتبط بتصحيح السياسات 
العمومية، وهو أن املبادرة اعتربت كمخترب لتجريب منهجية 

كمنهجية   .ارد العمومية على املستوى الوطينجديدة لتدبري املو 
إذن لبناء نظام ديال احلكامة مبين على الشراكة ومبين على 
القرب ومبين على تقاسم املسؤوليات ومبين على التضامن يف 

بلغة أخرى، أننا كنا كنتوخاو، وكل شي  . معاجلة املشاكل
كيتوخى على أنه جناح املبادرة غادي ميكن من إصالح 

ألن ما متثله املبادرة من ميزانية . ات العمومية يف مشوليتهاالسياس
ة مع ميزانيات السياسات العمومية هو شيء حمدود، نباملقار 

وهلذا تنظن من أوجه االختالل الكبرية اللي بانت وهي أن 
التلقائية، أي االندماج ديال السياسات والربامج كان شيئا 

 . حمدودا
بالنسبة للمستقبل يف وهلذا، ففي نظرنا جيب العمل 

االجتاه األول وهو معاجلة ما تبني من اختالالت  :ثالثة اجتاهات
 ؛يف جمال التدبري على ضوء التقارير التقييمية املوجودة اآلن

واالجتاه الثاين، أن معاجلة الضعف يف االلتقائية كيطرح اليوم 
على احلكومة، وهادي مسؤولية احلكومة، انطالق اإلصالحات 

مع غاديش ننجحو يف االلتقائية ما بني . الرتابية واجلهوية الكربى
املبادرة والربامج العمومية إيال ما كانتش سياسة الالتركيز وإيال 

 . ماكانش تفعيل الالمركزية
وأخريا، حان الوقت للتفكري يف ذلك من موقع 

 ...مؤسسايت جديد
 :السيد رئيس الجلسة

د على التعقيب الر . شكرا السيد النائب، انتهى الوقت
 .من طرف السيد الوزير، تفضلوا

 :محند العنصر، وزير الداخليةاالسيد 

 شكرا السيد الرئيس، 
أعتقد أننا متفقني أن التوجه هو هذا يف احلقيقة، 

د األرقام، يعين  9بغيت غري نذكر ب . ونشتغل يف هذا اإلطار
 ،%11اآلن بدينا باجلماعات اللي املستوى ديال الفقر هو 

وحنن . ، مبعىن أن هناك إقبال وجناح وتوسع%33ن نزلنا ل اآل
نسعى إىل حتسني هاد االلتقائية وإىل حتسني يعين العمل يف إطار 

 .، وشكراهذا امللكهذا الورش، الذي نعتربه ورش يعين 
 :السيد رئيس الجلسة

شكرا السيد الوزير على مسامهتكم القيمة يف هذه 
االقتصاد واملالية، بسؤال عن  وننتقل اآلن إىل قطاع. اجللسة

إجراءات إشراك املقاوالت الصغرى واملتوسطة يف تنفيذ 
الصفقات العمومية، للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق 
العدالة والتنمية، فليتفضل أحد واضعي السؤال، تفضلوا السيد 

 .النائب
 :النائب السيد محمد خيي

 .بسم اهلل الرحمن الرحيم
 لسيد الرئيس،شكرا ا

 السادة الوزراء،
 السيدات والسادة النواب المحترمون،

ال شك أن اجلميع متفق على أمهية وحيوية الدور الذي 
تقوم به املقاوالت الصغرى واملتوسطة يف النسيج االقتصادي 
الوطين، وأكيد أن االلتزام احلكومي يف هذا الصدد واضح من 

تحسني تنافسية خالل الربنامج احلكومي، الذي تعهد ب
املقاوالت الصغرى واملتوسطة ودعم قدرهتا اإلنتاجية وولوجها 

 .األسواق العاملية
لذلك، حنن نسائلكم السيد الوزير، عن ماهية 

إن -اإلجراءات والتدابري اليت ستتخذوهنا لضمان الولوج العادل 
جملال الصفقات العمومية، وكيف ستدعم هذه  -صح التعبري
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ع اهلام جدا من املقاوالت الصغرى واملتوسطة احلكومة هذا النو 
اليت تساهم بقيمة مضافة كبرية على مستوى االقتصاد الوطين، 

 .وكيف ستدعموهنا لكي تقوم بالدور املنتظر منها؟ وشكرا
 :السيد رئيس الجلسة

 .اجلواب السيد الوزير. شكرا السيد النائب
 :السيد نزار بركة، وزير االقتصاد والمالية

 لسيد الرئيس،شكرا ا
 السيدات والسادة النواب،

أريد أن أشكر السادة النواب من فريق العدالة والتنمية 
وكما جاء يف تدخل السيد النائب . على هذا السؤال اهلام

احملرتم، فاحلكومة يف برناجمها أكدت على ضرورة إعطاء عناية 
 خاصة للمقاولة الصغرى واملتوسطة، ملاذا؟ ألن هذه املقاولة هي

من النسيج االقتصادي الوطين، وألن هذه  %22تشكل 
املقاولة هي اليت تشغل، وألن هذه املقاولة هي اليت تلعب دورا 

ويف . أساسيا يف مسايرة تطورات السوق ال الداخلي وال اخلارجي
 : هذا اإلطار، فتم اختاذ العديد من التدابري

بالنسبة للصفقات العمومية، وضعنا مرسوما  ،أوال
ا، هاد مشروع املرسوم يؤكد على ضرورة أن يتم ختصيص جديد

من الصفقات العمومية للمقاولة الصغرى  %91على األقل 
واملتوسطة، على غرار ما مت القيام به يف الواليات املتحدة، واللي  
  ؛كان اعطى واحد دفعة قوية بالنسبة للنسيج االقتصادي الوطين

اآلمر بالصرف  ا، وهو أننا كذلك تنرغمو النقطة الثانية
أنه يقوم بدور وعمل أساسي، وهو جتزئة الصفقات 

l’allotissement  باش أنه كتفتح اجملال كذلك هلاد ،
املقاوالت الصغرى واملتوسطة باش ميكن هلا توجل للصفقات 
العمومية، ألن تيبان كذلك من خالل التجارب، وهاد الشي 

ي تدارت الطرق تدار يف املاضي، ولذلك استثمرناه بأن مثال مل
السيارة منني جتزأ فتح اجملال للمقاوالت املغربية اللي هي بدات 

حت اجملال باش أهنا تنجز هاد النوع من الطريق السيار وفت
  ؛تتطور وتتنمى

وهو أن ملي كتاخذ واحد الصفقة  النقطة الثالثة،
عمومية واحد مقاولة أجنبية كربى، رغمنا عليها كذلك بأن يف 

لة أهنا تاخذ املقاوالت الصغرى واملتوسطة وتعطي إطار املناو 
األمساء دياهلا، باش أنه تكون عندهم مرجعيات باش غدا ميكن 

  ؛مها يوجلوا إىل الصفقات العمومية
وأخريا كذلك، بالنسبة للصفقات الصغرية جدا، فتحنا 
اإلمكانية أن يقدموا فقط طلب مذكرات ويبينوا الوسائل البشرية 

أن املقاولة الصغرية كذلك ميكن هلا تستفد من والتقنية، أي 
 .الصفقات العمومية مستقبال، وشكرا

 
 :السيد رئيس الجلسة

 .هناك تعقيب؟ تفضلوا السيدة النائبة. شكرا السيد الوزير
 :النائبة السيدة حكيمة فصلي

 السيد الرئيس،
 السيد الوزير،

ه السيد الوزير، حنن فعال نثمن ما تقومون به وما تقوم ب
حكومتكم يف إطار النهوض باملقاولة الصغرى واملتوسطة، وذلك 
بالنظر كما قلتم للدور املهم الذي تقوم به هذه املقاوالت يف 

. النسيج االقتصادي الوطين ويف االقتصاد الوطين بصفة عامة
هي جد  9131واإلجراءات املقدمة يف مشروع قانون املالية 

    لق بالصفقات العمومية مهمة، سواء بالنسبة لإلصالح املتع
الا إصالح  أو PMEوال ميثاق املؤسسات الصغرى واملتوسطة 

ميثاق االستثمار، وهذا كذلك، بال ما ننساو اإلجراءات اجلبائية 
 .%31: جد مهمة très favorableاللي هي يف احلقيقة 

ولكن السيد الوزير، هناك . على أي، هذا كله يف احلقيقة مهم
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الت الصغرى واملتوسطة تتخبط الت املقاو عدة مشاكل ما ز 
 : فيها

 ؛مشكل هو املشكل ديال مصادر التمويل أوال أول
ألن التعريف  ،classement، املشكل ديال ال ثانيا

. ديال املقاوالت الصغرى واملتوسطة ما زال فيها واحد االرتباك
واملشكل الثالث هو املشكل اللي ذكرته التقارير ديال البنك 

حول مناخ األعمال، هاد التقرير اللي هو أشاد مبناخ الدويل 
، ولكنه ذكر بواحد املشكل 9131األعمال يف املغرب يف سنة 

مهم، هو مشكل البريوقراطية وتعدد املساطر اإلدارية، وكذلك 
 . اإلجراءات القانونية اللي كتوقف عائق أمام املقاولني املغاربة

ال إنشاء نعطي واحد املثال، بالنسبة للمؤشر دي
املقاولة، يف املغرب إن يتطلب بالنسبة للمستثمر املغريب ست 

وكذلك . يوم 39مساطر إدارية، وهاد املساطر كتستغرق 
بالنسبة للمؤشر ديال القيام بعملية التسجيل، هاد املؤشر  
كيتطلب مثانية داإلجراءات، مقابل معدل ديال ستة 

  هذا بال . يقياداإلجراءات يف الشرق األوسط وكذلك مشال إفر 
 . ما هنضرو على املؤشرات، ألن تبارك اهلل عليه التقرير هو كبري

أنا غري كنطلب من الوزير يف إطار ما تقوم به 
حكومتكم، ما قامت به وستقوم به إن شاء اهلل، كنطلب منكم 

جية كاملة هتتم باملقاوالت يأنكم تكون عندكم واحد االسرتات
 .الصغرى، شكرا
 :لجلسةالسيد رئيس ا

الرد على . شكرا السيدة النائبة، انتهى الوقت، شكرا
 .التعقيب السيد الوزير

 :السيد نزار بركة، وزير االقتصاد والمالية
شكرا السيدة النائبة احملرتمة على هذا التعقيب  شكرا،

غري بغيت نذكر بأن أوال . وعلى املعطيات اللي جيتيوا هبا
 11واحد الربنامج خاص ب بالنسبة لتبسيط املساطر راه وضعنا

مسطرة اللي تتعلق باالستثمار، واللي غتفتح اجملال للمقاولة 
الصغرية واملتوسطة بأن ميكن للواحد حيدثها بكيفية إلكرتونية 
بدون الرجوع إىل املساطر، وأنه كذلك غنفتحو اجملال ديال حل 
وتسهيل كل ما ميكن القيام به بالنسبة لالستثمارات يف 

 . املستقبل
بالنسبة للتمويل، درنا واحد صندوق ضمان مسيناه 

املتعلق باملقاوالت الصغرية جدا اللي " ضمان إكسربيس"
ضمانة  %91متيفوتش القرض دياهلا مليون ديال الدرهم، و

تتعطيها الدولة، إىل آخره من اإلجراءات اللي دخلت يف 
 .السياسة احلكومية، وشكرا

 :السيد رئيس الجلسة
د الوزير على مسامهتكم يف هذه شكرا لكم السي

وننتقل إىل قطاع الطاقة واملعادن واملاء والبيئة، بسؤال . اجللسة
عن البعد البيئي يف السياسة احلكومية احلالية، للسيدات والسادة 
النواب احملرتمني من الفريق احلركي، تفضلوا السيدة النائبة 

 .احملرتمة
 :النائبة السيدة لبنى أمحير

 الرئيس، شكرا السيد
 السادة الوزراء،

 اإلخوان واألخوات السادة النواب المحترمون،
السيد الوزير، ضروري من أننا ندركو اليوم بأن احملافظة 
على البيئة صارت من األوراش الوطنية واالسرتاتيجية اللي 
خصها حتظى باألولوية ديال احلكومة، نظرا الستفحال ظواهر 

 . ري واجلويالتلوث يف اجملال الربي والبح
السيد الوزير، عندنا نصوص تشريعية اللي كتحاول 
معاجلة هاد الظاهرة، ولكن مل نلمس من الوزارة أي معاجلة يعين 

واش الدور : لوكم اليومءوكنسا. ملموسة للمحافظة على البيئة
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وال كتنويوا بأنكم تطوقوا هاد  ؟ديال الوزارة غادي يبقى نظري
 ة جدا على املواطن وعلى الطبيعة؟الظاهرة هذه، علما أهنا خطري 

 :السيد رئيس الجلسة
 .اجلواب السيد الوزير. شكرا السيدة النائبة

 :السيد فؤاد الدويري، وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة
 شكرا السيد الرئيس،

أوال بغيت . شكرا السيدة النائبة على هذا السؤال املهم
املغريب اآلن ينص على نرجع للدستور، كما تعلمون، الدستور 

كذلك، . احلق يف العيش يف بيئة سليمة، هذا حق دستوري
الربنامج احلكومي يركز أو يكرس أمهية البيئة يف االسرتاتيجية 

وثالثا، بغيت . 9139-9139احلكومية، وهذا يف برنامج 
نشري بأنه االسرتاتيجية البيئية احلالية منبثقة عن تفعيل امليثاق 

. والتنمية املستدامة، الذي جاء مببادرة ملكية ساميةالوطين للبيئة 
وكما تعلمون، هذا امليثاق كان نتيجة واحد احلوار وطين جلميع 

ولة أو املهتمة بالبيئة، كان تقريبا ؤ الفعاليات الوطنية يعين املس
آالف ديال املشاركني يف هاد احلوار الوطين يف مجيع  31

ق الوطين للبيئة والتنمية جهات اململكة، واللي اعطانا امليثا
 . املستدامة

 : فأهداف االسرتاتيجية الوطنية هي تندرج على حمورين
، من اجلانب القانوين، كما تعلمون كاين قوانني، أوال

قوانني اآلن اللي قدمناهم  9عدة قوانني اللي صدروا، كاين 
 أوال القانون اإلطار للبيئة والتنمية املستدامة، مث: لألمانة العامة

 . قوانني مهمني جدا 9قانون الساحل، هادو 
من الناحية التقنية كاين برامج، وهادي ماشي نظرية، 

الربنامج الوطين : برامج مهمة 9نشري ل. هادي برامج يعين فعالة
للتطهري السائل ومعاجلة املياه العادمة، مث الربنامج الوطين لتدبري 

برامج  9در، هاد غري باش نعطيك واحد الق. النفايات املنزلية
مليون درهم كقسط لقطاع البيئة،  211تقريبا هاد العام مربجمة 

ولكن هاد الربامج تيكونوا بشراكة مع اجلماعات احمللية وكذلك 
املكتب الوطين للماء الصاحل للشرب أو الوكاالت واالستثمار 

 1مليار ونصف حىت ل  9الشمويل هلاد الشركاء، تقريبا ما بني 
إذن هادو برامج مهمة، وراكم تتعرفوا يف مجيع . مليار سنويا

جهات املغرب كاين عدة حمطات ملعاجلة املياه، وكذلك التطهري 
 . السائل، وكذلك مطارح للنفايات

كاين كذلك، وهذا مهم جدا، يعين آليات حتفيزية 
للنفايات الصناعية، كاين الصندوق لتمويل معاجلة النفايات 

دراسات التأثري على البيئة اللي  وكاين كذلك وضع. الصناعية
 . اآلن إجبارية، وهي جد مهمة

كاين واحد فرض   9131وأخريا، يف إطار قانون املالية 
على املواد البالستيكية، اللي غادي  écotaxeرسم إيكولوجي 

يساعدنا لتمويل واحد مشاريع يف إعادة تدوير املواد 
 .البالستيكية، وشكرا

 
 :السيد رئيس الجلسة

  .التعقيب السيدة النائبة، تفضلوا. ا السيد الوزيرشكر 
 :النائبة السيدة لبنى أمحير

كنشكرك السيد الوزير، وكنهنيكم على هاد الربامج 
وعلى هاد الرغبة الطموحة يف مناهضة هاد املشكل ديال 
التلوث، السيما أنه كنعرفو بأن التلوث تيسيء لالقتصاد الوطين 

 . قبل أي شيء
مليون مرت مكعب  91تنضيعو تقريبا كتعرفوا بأن 

سنويا من املياه بسبب التلوث، وهنا تنهضر على تدبري املوارد 
مليار دهم  91كنضيعو سنويا بسبب التلوث . املياه ؛النادرة

من الناتج الداخلي اخلام اللي هو حمتاجني له يف هاد الفرتة 
 األطنان واألطنان من النفايات، السيد الوزير، كتنتج. هذه
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يعين  ،le recyclage 91%سنويا وما زال ما جتاوزش التدوير 
 .كنطالبوكم بأنكم تسرعوا يف هاد الوترية هادي ديال التدوير

هناك أصال إشكاليات ديال نقل املطارح للعامل 
القروي، وهنا كنطالبكم السيد الوزير أنكم تشوفوا عن قرب هاد 

روي يصري مزبلة اإلشكالية هذه، ألننا ال نريد أن العامل الق
وهنا كنعطيوكم واحد املثال ديال املطرح ديال كلميمة، . عمومية

اللي كلما هطلت األمطار تيهبط داك العصري ديال النفايات 
يعين عندنا . لألودية وال يستمتع بشربه ال اإلنسان وال احليوان

 . بزاف د املشاكل
وكنقرتحو عليكم يف هاد الصدد أنكم تعطيوا األمهية 

ناء اإليكولوجي، بتدعيم املواد اللي كتحافظ على التوازن للب
ج ــــــــــي يف الربنامـــكنطالبوكم أيضا بإدخال التقييم البيئ. البيئي

les études d’impact sur l’environnement   راه    
. ما كتدارش كاع يف الربامج ال الصناعية وال الفالحية وال غريها

انونية، كنقرتحو عليكم أهنا تكون مدونة ومن ناحية الرتسانة الق
 .بيئية باش جتمع كاع هاد القوانني هادي

 :السيد رئيس الجلسة
السؤال املوايل حول االنقطاعات . شكرا السيدة النائبة

املتتالية للمياه الشروب يف بعض املناطق، للسيدات والسادة 
السيد  لكم الكلمة .النواب احملرتمني من فريق التقدم الدميقراطي

 .النائب
 : ئب السيد بوعزة الركبيالنا

 السيد الرئيس،
 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب المحترمون،
السيد الوزير، رغم اجملهود الكبري الذي تبذله الدولة من 
أجل توفري املاء الصاحل للشرب والكهرباء يف احلواضر املغربية 

. طاعات متتالية منهاالكبرية، إال أن العديد منها يعرف انق

وتفيد العديد من الشهادات أن هذه الظاهرة تتكرر يف بعض 
املناطق، الشيء الذي جيرب الساكنة إىل اللجوء إىل وسائل 

وقد صار ضروريا اليوم التدخل من أجل احلد من ظاهرة . أخرى
االنقطاعات املتتالية للماء والكهرباء يف عموم الرتاب الوطين، 

 . مل القرويوخصوصا يف العا
وعليه، نسائلكم السيد الوزير، عن طبيعة التدابري 

 .واإلجراءات املتخذة يف هذا املضمار ؟ وشكرا
 :السيد رئيس الجلسة

 .اجلواب السيد الوزير. شكرا للسيد النائب
 :السيد فؤاد الدويري، وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة

 شكرا السيد الرئيس،
 وشكرا السيد النائب،

صحيح بأنه كاين انقطاعات يف بعض الظروف، كاين 
مركز اللي تيتدخل فيها املكتب الوطين للماء الشروب،   911
. تقريبا اللي فيهم نقص من املوارد املائية، هذا أوال 11كاين 

ثانيا، كاين بعض املرات انقطاعات بدون سابق إنذار، مثال 
ات تيمكن يكون عطب طارئ يف جتهيزات للضخ أو جتهيز 

أخرى، ويف هاد احلالة املكتب الوطين للماء الشروب يعين 
تيدخل بسرعة، عنده فرق للصيانة، تيتدخل بسرعة، وهاد 
االضطرابات يف أغلب األحيان يعين يف بضع ساعات 

 . تيتصلحوا، ما تيبقاش يعين االضطراب كاين
مث، كاين كذلك االنقطاعات املربجمة للصيانة، وهاد 

جمة يعين ماشي اختالالت، ألنه تيكون هناك االنقطاعات املرب 
 . إخبار السلطات احمللية واملشرتكني واملستهلكني

وكذلك اللي خصنا نعرفو وهو أنه بالنسبة هلاد املراكز، 
مركز اللي تيعرفوا عجز يف املوارد املائية، كاين املكتب  11هاد 

 يضطر إىل وضع برنامج للتوزيع عادل بني يعين مجيع أحياء هاد
وكاين كذلك أشغال استعجالية اللي تيقوم هبا املركز . املراكز
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لتخفيض هذا العجز، مثال األثقاب االستعجالية، أو يعين 
  ...رهخ آتعميق اآلبار وإىل

ولكن اللي خصكم تعرفوا وهو أنه يف الربنامج 
احلكومي وكذلك برنامج العمل ديال املكتب الوطين للماء 

كتب الوطين للماء وللكهرباء، يعين الشروب، اللي اآلن هو امل
يف الفرتة : فغري باش نعطيكم بعض األرقام. عنده برنامج طموح

غالف مايل مرتقب لالستثمار يف  9139و 9139ما بني 
مليار درهم يف هاد اخلمس  99,3املاء والتطهري السائل هو 

سنوات، غري باش نعطيكم، باش نوضح شنو هو هذا الغالف 
مليار سنتيم كل أسبوع، هذا  31تقريبا  اللي هو ضخم، هو

هو االستثمار اللي تيتطلب املغرب لتعبئة املوارد املائية وألن 
وهاد االستثمار إن شاء اهلل غادي يعطينا . نصل لنتائج مرضية

ألف لرت يف الثانية، وكذلك  93جتهيز صبيب إضايف يناهز 
القرى غادي يسمح لنا إن شاء اهلل بأن نصل يف الربط لتزويد 

 .وشكرا، %29النسبة احلالية، إىل  ،%29باملاء الشروب من 
 :السيد رئيس الجلسة

 .عندك تعقيب؟ تفضلوا السيد النائب. شكرا السيد الوزير
 : ئب السيد بوعزة الركبيالنا

أوال، نشكر احلكومة يف شخص السيد الوزير على 
اآلن اجملهودات اليت قامت هبا وعلى الربنامج الذي اعطانا دبا 

من أجل تعميم املاء والكهرباء بالعامل القروي اللي غيكون إن 
كما نشكر املكتب الوطين للماء . شاء اهلل يا ريب بركة عليه

الصاحل للشرب على جمهوداته رغم ضعف اإلمكانيات املادية 
 . والبشرية املتاحة

سؤالنا السيد الوزير منصب على إشكالية االنقطاعات 
الكهرباء، ونتساءل عن هل الدراسات اليت مهت املتتالية للماء و 

ضغط توزيع املاء منسجمة مع الواقع؟ أيضا عن مصري هذه 
املنجزات، حيث تغيب عنها املراقبة واملتابعة، وبالتايل الصيانة 

والرتميم واإلصالح، مما جعلها تتحول من نعمة إىل نقمة على 
يم اجملاورة املواطنني، والدليل على ذلك ما تعيشه بعض األقال

غفساي اليت أتشرف -لتاونات، وأخص بالذكر دائرة القرية
 . بتمثيلها

يف جمال املاء الصاحل للشرب السيد الوزير، الشرب 
وََجَعْلنَـا ِمَن  ﴿: له تعاىلو الذي هو أساس احلياة، كما جاء يف ق

فإن نقط التوزيع تصبح مكتظة بشكل   .﴾اْلَماء ُكلَّ َشْيٍء َحي  
هنا صورة مصغرة إصطدامات بني السكان، ابب كثيف، مما يس
خالل الصيف املنصرم، الذي تزامن مع شهر . لواقع مر ومؤمل

رمضان األبرك، اضطر املواطنون إىل اللجوء إىل هنر سبو وورغة، 
وهنا يبلغ اخلطر ذروته، حيث يتم إطالق السدود وجترف املياه 

رواح األخضر واليابس، مما يتسبب يف أضرار على مستوى أ
 . البشر واملاشية كذلك، كما حصل عدة مرات

أما يف جمال الكهرباء، فاألعمدة متالشية، وأصبحت 
الواحدة تعانق األخرى، تعانق أختها، وخيوط الضغط املنخفض 
على األرض، مما يسبب حرائق وقتل األبرياء، مما يشل قوة التيار 

 .الكهربائي وتصبح اآلالت املنزلية معطلة
 :الجلسة السيد رئيس

السيد . شكرا السيد النائب، انتهى الوقت، شكرا
 .الوزير، تفضلوا يف إطار الرد على التعقيب

 :السيد فؤاد الدويري، وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة
يعين املشاكل معروفة، ولكن اجملهود ديال احلكومة راه 

أنه راكم كتعرفوا ب. باين، والغالف ديال االستثمار راه وضحته
أكرب مستثمرين يف املغرب هو املكتب الشريف للفوسفاط جوج 

 . واملكتب الوطين للماء والكهرباء
ولكن املشاكل ضخمة، وهذا تيجي من قلة املوارد 

مرت مكعب  911املائية، اللي راكم تتعرفوها، املغرب اآلن عنده 
يف السنة لكل شخص، واملقاييس الدولية حتت ألف مرت 



 

 

 -2102 أكتوبردور  –مداوالت مجلس النواب 

 

49 

حالة ديال قلة املوارد املائية خطرية،  مكعب، يعين هذه
وتنعاجلوها بتعبئة مجيع الفعاليات البشرية واملادية ديال الدولة 

 .وديال املكتب
 :السيد رئيس الجلسة

شكرا لكم السيد الوزير على مسامهتكم يف هذه 
وننتقل إىل قطاع العالقات مع الربملان واجملتمع املدين، . اجللسة

املتخذة لوضع حد إلبادة أشجار األرز بسؤال عن اإلجراءات 
باألطلس املتوسط، للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق 

 .األصالة واملعاصرة، تفضلوا السيد النائب لبسط السؤال
 :النائب السيد جمال استيتو

 شكرا السيد الرئيس،
 السادة الوزراء المحترمون،

 الزميالت والزمالء النواب األفاضل،
أن صنفت شجرة األرز تراثا  "اليونسكو"نظمة سبق مل

وهي اآلن تتعرض لالجتثاث والتدمري املمنهج ببالدنا،  .إنسانيا
سواء يف جبال الريف أو األطلس املتوسط، من طرف مافيات 
هلا وسائل مادية وبشرية ال توازيها ما تتوفر عليه املندوبية 

قط احلياة السامية للمياه والغابات، الشيء الذي يهدد ليس ف
ة واإليكولوجية، بل يهدد بفناء وانقراض هذا النوع من يالبيئ

الشجر، ويهدد كذلك تواجد الساكنة باملناطق اجملاورة، والذين 
 . ترتبط حياهتم هبذا العنصر الطبيعي

يف فريق األصالة  ،وعليه، نسائلكم السيد الوزير
هذا ما هي اإلجراءات اليت تنوون اختاذها لوقف : واملعاصرة

 .النزيف املسلط على شجرة األرز؟ وشكرا
 :السيد رئيس الجلسة

لكم الكلمة السيد الوزير للجواب . شكرا السيد النائب
 .على هذا السؤال

السيد الحبيب الشوباني، الوزير المكلف بالعالقات مع 
 :البرلمان والمجتمع المدني

 شكرا السيد الرئيس،
 شكرا السيد النائب المحترم،

احلكومية يف جمال يعين محاية الغابات بصفة السياسة 
سرتاتيجية يعين حكومية اعامة، واألرز بصفة خاصة، مرتبطة ب

للنهوض هبذه الثروة الغابوية  9133-9112سابقة من 
، وفيها جمموعة من األرصدة املالية وأغلفة ...إىل آخره ومحايتها

 . وتدابري، هاد الشي ما نتكلموش عليه
وهاد . قي، هو اجلرائم ضد الغابةتطرحون إشكال حقي

اجلرائم فعال املعطيات اللي عند احلكومة وكتصرح هبا رمسيا هي 
مثال ارتفع حجم  9131إىل  9111من : معطيات مقلقة

مرت مكعب إىل  3231اخلشب املقطوع يف إطار اإلجرام من 
مرت مكعب، خالل هاد السنوات كلها كاين ارتفاع  2213

 . ميات املنهوبةيعين صاروخي هلاد الك
شنو هي اآلن املقاربة احلكومية؟ كاين عمل مندمج 

وزارة العدل، وزارة الداخلية، مندوبية : بني قطاعات حكومية
واحد  9139وهاد الشيء كله أمثر يف . ..املياه، إىل آخره

 .يف نسبة االعتداء والعدوان على الغابة %99خنفاض بنسبة الا
ي كتمارس كمقاربة أمنية ولكن رغم ذلك، هاد القبضة الل

إجيابية مثمرة للحفاظ على هاد الثروة هادي، سرعان ما تعود 
هذه العصابات املنظمة فعال، واللي كتشتغل يف هاد الثروة هنبا 

، كتعاود تشتغل بآليات ...واغتصابا وتبذيرا وهتريبا إىل آخره
 . أخرى

التوجه اآلن اللي كاين، هو أنه جيب نقل العدوان على 
ابة من كونه جرائم عادية كتعاجل يف إطار واحد املنظومة الغ

قانونية عادية، إىل أن تكون مبثابة جرائم اللي هي بيئية ويعين 
وهلذا . تقارب مبقاربة زجرية يف مستوى كوهنا جرائم بيئية



 

 

 -2102 أكتوبردور  –مداوالت مجلس النواب 

 

51 

فمشروع القانون اللي غادي يراجع القانون ديال املياه والغابات، 
ديال التشديد البعد الزجري يف  لكي يكون يعين التوجه هو هذا،

التعاطي مع الثروة الغابوية بصفة عامة واألرز بصفة خاصة، هو 
إن شاء اهلل مقاربة احلكومة يف هذه املرحلة القريبة إن شاء اهلل 

 .شكرا لكم .جدا
 :السيد رئيس الجلسة

 .هناك تعقيب؟ تفضلوا السيد النائب. شكرا السيد الوزير
 :غالمالنائب السيد محمد بو 

 شكرا السيد الرئيس،
أشكر السيد الوزير على هاد الصراحة يف تقدمي 

ب، لكن هاد املقاربة احلكومية أظن مقاربة أمنية أكثر مما ااجلو 
طبعا اختذت املياه والغابات عدة إجراءات، منها . هي تنموية

دأ ربط بل املتورطني من موظفيها، ولكن مل يقرتن هذا مبينقت
سبة اللي كينص عليها الدستور، مث عدم توفر املسؤولية باحملا

إرادات ونظرة مشولية ملعاجلة الظاهرة ككل، وذلك من خالل 
تنمية هذه املناطق، إشراك السكان، تنمية املناطق املنكوبة، اللي 
نعتربها أنا منكوبة، ألن ما فيها ال بنيات حتتية، ال مدارس وال 

مث . درة للدخلمشاريع مدرة للدخل، جيب اعتماد مشاريع م
حتسني القوانني، القوانني اللي مازالة ديال فرنسا، جيب تغيري 

مث جيب املرور من حق االنتفاع إىل حق . الغرامات بالتجرمي
االستغالل املعقلن، وذلك خبلق تعاونيات حملية يف مجيع 

وأخريا تزويد املصاحل املعنية باألدوات، املياه . املنتوجات الغابوية
إيال استمر الوضع على ما هو عليه، . الدرك امللكيوالغابات و 

طبعا هاد التهديد غادي يصبح حقيقة قائمة للمغرب، وغادي 
تسد السدود باألوحال، مث أيضا غادي تتقلص الفرشة املائية 

. وتصبح األطلس املتوسط والريف كأكوام فقط من احلجارة
يوها وآنذاك سنبحث عن تسمية هلاد املنطقة هادي، اللي كنسم

اآلن خبرياهتا باملغرب غري النافع، على تسمية وسوف لن جندها 
 .يف القاموس اللغوي، وشكرا

 :السيد رئيس الجلسة
 .رد السيد الوزير على التعقيب. شكرا السيد النائب

السيد الحبيب الشوباني، الوزير المكلف بالعالقات مع 
 :البرلمان والمجتمع المدني

 شكرا السيد الرئيس،
النائب احملرتم، أنا طبعا تفاعلت باملوضوع اللي  السيد

أما السياسة احلكومية لتنمية الغابة . هو عنده طبيعة د اإلجرام
واحلفاظ عليها وتنمية احمليط دياهلا وإشراك السكان فهذه سياسة 
 اقدمية، ماشي يف احلقيقة مع هاد احلكومة بدات، باش نكونو 

 . صرحاء
عاونيات يعين الغابوية موضوع اإلشراف على أساس الت

أو الرعوية أو إدماج اجملتمع املدين اآلن يف احلفاظ على هذه 
. الثروة، هادي كلها مقاربة اليوم ما حنتاجوش نأكدو عليها

ولكن حنا تفاعلنا يف قضية اليوم اللي هي خطرية، رغم كل هذه 
 عمال التنموية واإلشراك د السكاناملقاربات ورغم كل هذه األ

يعين التعاوين والبعد اجلمعوي وهاد الشي كله، كاينة والبعد 
 . عصابات منظمة تشتغل على هذه الثروة بالليل والنهار

اليوم، تنقول احلكومة اليوم وعيا منها بأن كل هذه 
املقاربات مل تنتج حتسنا كبريا يف محاية هذه الثروة، هناك الوعي 

بة يأخذ بعدا بأنه ندوزو إىل أنه هاد البعد اإلجرامي ضد الغا
إجراميا ضد البيئة بكل ما تعنيه من زجر يف مستوى هذه 

 .اجلرمية، شكرا
 :السيد رئيس الجلسة

شكرا لكم السيد الوزير على مسامهتكم يف هذه 
وننتقل إىل قطاع الرتبية الوطنية، بسؤال حول إزالة نظام . اجللسة

التدريس بالتفويج يف املواد العلمية، سلك إعدادي ثانوي، 
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للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق العدالة والتنمية، 
 .فلكم الكلمة السيد النائب، تفضلوا لبسط السؤال

 :النائب السيد أحمد بوخبزة
 .بسم اهلل الرحمن الرحيم

 شكرا السيد الرئيس،
السيد الوزير احملرتم، يالحظ املتتبعون للشأن التعليمي 

التدريس بالتفويج ملاديت العلوم أنه مت عمليا حذف وجتاوز نظام 
الطبيعية والفيزيائية يف سلكي الثانوي اإلعدادي والثانوي 
التأهيلي، مع العلم أن هذه املواد حتتاج إىل إجراء التجارب 
املخربية اليت تستلزم عددا قليال من التالميذ من أجل تنمية 

الشيء الذي يتعارض مع . املهارات وإيصال الفهم واملعرفة
اف الربنامج احلكومي يف جمال الرتبية والتعليم، الذي أعطى أهد

ما هي : لذا نسائلكم السيد الوزير احملرتم. األولوية للمواد العلمية
 .اإلجراءات اليت ستتخذوهنا لتصحيح هذه الوضعية؟ وشكرا

 :السيد رئيس الجلسة
 .اجلواب السيد الوزير، تفضلوا السيد الوزير. شكرا السيد النائب

 :يد محمد الوفا، وزير التربية الوطنيةالس
 السيد الرئيس، 

 السيدات والسادة النواب المحترمون،
بالفعل هذا املوضوع دقيق، وال بد نفكرو فيه مجيع، 
ألن تنظيم الدراسة ديال املواد العلمية، باخلصوص الفيزياء وعلوم 
األرض بصفة عامة حمتاج إىل تنظيم التفويج، ما يسمى 

 . les groupesباجملموعات 
 99كاينة مذكرة ديال وزارة الرتبية الوطنية بتاريخ 

مارس اللي كتنظم هاد العملية، واللي كتقول مبا أنه يف 
كيخص نطبقو   93اإلعدادي، ملي يوصل حجم الفوج ل 

  إثننيتلميذ،  93التفويج، أي القسم ما خصوش يفوت 
تدار  اليوم عندنا املختربات،. كيخص تكون موفرة املختربات

، وهاد السنة 9139إىل غاية  9112واحد اجملهود كبري منذ 
اشرتينا عدة خمتربات، وغادي ندخلو لواحد التجربة جديدة، 
هي ما يسمى باملختربات املتنقلة، أي واحد الصندوق قد هكا 
وفيه مجيع اإلمكانيات ديال املخترب وكتستعمل فيه املواد الرقمية، 

 . ن هاذ اجملهوديستعمل فيه الكمبيوتر، كاي
ولكن كاين واحد املشكل عويص، وهو اخلصاص يف 

. األساتذة، هذا هو املشكل اللي كيواجهنا اليوم يف بالدنا
بصراحة، ملا شفت املستوى ديال التكوين ديال هاذ العشر 
سنني غاديني كنرجعو للور يف تكوين األساتذة ديال املواد 

التكوين درنا واحد هاذ السنة للدخول ديال مراكز  .العلمية
اجملهود على مستوى املباراة، بأنه غيقرر اجمللس ديالكم املوقر 

منصب مايل، تقريبا النصف غتمشي للمواد  2111يعطينا 
العلمية، ألنه عندنا إمكانيات اآلن متوفرة يف التعليم االبتدائي، 

ميكن لنا . عكس ما يقال، عندنا الوفر يف التعليم االبتدائي
الصعوبات يف التعليم اإلعدادي، يف التعليم التأهيلي   نتغلبو على

لذلك درنا . كتبدا عندنا الصعوبات يف اخلصاص يف األساتذة
جمهود يف املباراة هاذ السنة باش إن شاء اهلل نتغلبو شيئا ما على 

هذا . 9133-9131اخلصاص يف الدخول املدرسي 
يج، ويف من التفو  %91مكيمنعش أننا راه كنغطيو يف التأهيلي 

 .شكرا السيد الرئيس. %31اإلعدادي السنة الثالثة 
 :السيد رئيس الجلسة

هل هناك تعقيب؟ تفضلوا السيد . شكرا السيد الوزير
 .النائب

  :محمد بوشنيفالنائب السيد 
 .بسم اهلل الرحمن الرحيم

 السيد الرئيس،
 السادة الوزراء،

 اإلخوة النواب المحترمون،
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نا كنشكروك على هاذ الصراحة، السيد الوزير، أوال أن
ألن يف حقيقة األمر السبب األساسي وهو قلة األطر وقلة 

 . البنايات
 ديداكتيكولكن للتذكري السيد الوزير، فمن ناحية 

تدريس املواد العلمية يف املواد اللي تذكرت، فعدم التفويج هو يف 
مث كذلك من حيث أبناء الشعب كاين ظلم  . احلقيقة خطأ فادح

، ملاذا؟ ألن هذا الشباب من الواجب علينا أن نكوهنم كبري
لزمان غري زماننا، الزمن اللي غتصبح فيه العلوم والتكنولوجيا هي 

مث ثانيا السيد الوزير، كنعرفو بأن . لغة التواصل، هذه من جهة
مجيع الدول مبا فيها الدولة املغربية كل مؤسسة تعليمية إال 

ح علمي فيه قاعات خمتصة، وكنوجدو فيها جناح علمي، جنا 
فيها خمابر، فيها معدات ديداكتيكية، هاذ املسائل كلها توضعت 
رهن اإلشارة ديال التالميذ لتمكينهم من إجناز التجارب، 
عالش؟ ألن اهلدف األساسي هو تربية هاذ الناشئة على اتباع 
املنهج العلمي يف املواقف والسلوك اللي غيسلكوها طبعا يف 

 . اهلم، هادي مسألةاملستقبل دي
حنن ال  ،مث كذلك، أن هاذ الوضعية السيد الوزير

حناسبكم عليها، ألن هذه الوضعية هي نتيجة خمططات سابقة، 
هي نتيجة عدم إحداث بنايات جديدة تساير يف إيقاعها تزايد 
عدد التالميذ، مث كذلك هي نتيجة ملا يسمى مبدرسة النجاح، 

يف سؤال الحق إن شاء اهلل، هاد  اللي السيد الوزير غنرجعو هلا
 . األمور كلها تراكمت واعطتنا هاذ النتيجة هاذي

اآلن السيد الوزير، برؤية مستقبلية، نسائلكم عن 
اإلجراءات اليت ستمكننا من إعادة األمور إىل نصاهبا وإعادة 

 .العمل بالتفويج من جديد؟ وشكرا
 :السيد رئيس الجلسة

كم السيد الوزير على شكرا السيد النائب، وشكرا ل
وننتقل إىل قطاع التعليم العايل . مسامهتكم يف هذه اجللسة

والبحث العلمي وتكوين األطر، بسؤال عن وضعية أساتذة 

التعليم العايل املؤهلني، للسيدات والسادة النواب احملرتمني من 
فريق األصالة واملعاصرة، فليتفضل أحد واضعي السؤال، تفضلوا 

 .ةالسيدة النائب
 

 :النائبة السيدة بشرى المالكي
 شكرا السيد الرئيس،

 السيد الوزير المحترم،
  ،السيدات النائبات المحترمات

 السادة النواب المحترمون،
من النظام األساسي اخلاص هبيئة  13تنص املادة 

األساتذة الباحثني بالتعليم العايل على أن يدمج أساتذة التعليم 
أستاذ التعليم العايل مباشرة بعد  العايل املساعدين يف إطار

وحصوهلم على شهادة  Bبلوغهم الرتبة الثانية من الدرجة 
يف حني يتعني على أساتذة التعليم . دكتوراه الدولة دون مباراة

العايل املؤهلني احلاصلني على نفس الشهادة اجتياز مباراة 
 وهذا أمر حيتاج إىل. إدماجهم يف إطار أساتذة التعليم العايل

التوضيح والتسوية، فهل تتفضل سيادة الوزير بتفسري الوضعية يف 
 .عالقتها بتطوير أداء املوارد البشرية اجلامعية؟ وشكرا

 
 :السيد رئيس الجلسة

 .اجلواب السيد الوزير. شكرا السيدة النائبة
السيد لحسن الداودي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي 

 :وتكوين األطر
 ئيس، شكرا السيد الر 

أوال، أستغل هذه اللحظة ألقول للمغاربة، ولو بعد، 
عيد مبارك سعيد، وكذلك هنيئا لنا احلمد هلل هبذا الغيث 

 . املبارك
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أما فيما خيص التعليم العايل، وخاصة نشرح مزيان 
املشكل، هذا كيتعلق باللي عندو دكتوراه الدولة، جاء القانون 

لدولة كيويل أستاذ اللي عندو دكتوراه ا 29، قبل 29ديال 
حماضر، بعد أربع سنوات كيويل أستاذ التعليم العايل من درجة 

جاء القانون . مباشرة، ما كاين ال مباراة ال حىت شي حاجة" أ"
ما بقاش دكتوراه الدولة كتعطى يف اجلامعة املغربية إال  29ديال 

للي كان مسجل فيها، الباب تسد، اللي كان من مور الباب ا
ر، اللي خارج الباب تسد عليه الباب، إذن مبقاش غادي يستم

اللي أستاذ يف التعليم  نيمسجل كا كانوا اللي. دكتوراه الدولة
  وأشن Maitre assistantوال Assistant العايل خدامني 

كيدير؟ هداك كيبقى النظام القدمي ألن لقاه من الباب من هليه 
وراه الدولة إيال النظام القدمي كيتبعو، غادي يويل غري يدير دكت

إيال ما عندوشي  ،A  profكينقز مباشرة إىل  Cعندو درجة 
أنا شنو كاين . أربع سنني maitre de conférencesتيويل 

مشكل؟ مها ذوك اللي كانو مسجلني وما داخلينش اجلامعة، 
ياله جاء باش يدخل للجامعة، مسحوا هلم دخلوا وخا عندو 

ى أساس حبال إيال عندو دكتوراه الدولة دخل، ولكن دخل عل
الدكتوراه الوطنية، شنو بغاو هاذو؟ قال لك طبقوا علينا ذاك 
الشي قبل ما يتسد ذاك الباب، كنقول ذاك الباب تسد، ذيك 
القنطرة هترست، خاص يشدوا طريق آخر، التدرج يف اجلامعة 
وىل مبنطق آخر، ولكن أشنو كاين؟ كاين اللي كيومهوهم، ومهوين 

ملي كنت يف املعارضة، أنا تدخلت يف هاذ حىت أنا معهم 
امللف، أنا تدخلت يف هاذ امللف، كانوا تيقولوا هلم راه غتدوزوا، 

وما كانوش تيقدموا امللفات، ومنني جيت وزير جاوا عندي  
الداودي أش كنت تتقول لنا؟ جينا لقينا القانون ما كيسمحش، 

، خاص يشد القانون تغري القانون، تغري التدرج، الطريق تبدلت
 .الطريق اجلديدة، صايف

 
 

 :السيد رئيس الجلسة
 هناك تعقيب السيدة النائبة؟. شكرا السيد الوزير

 
 :النائبة السيدة بشرى المالكي

  ،شكرا السيد الوزير
السيد الوزير، القضية اليت أثريت يف سؤالنا ليست جمرد 

ب مسألة جزئية ترتبط برتقية فئة من األساتذة اجلامعيني ال تتطل
إال بعض التدابري أو اإلجراءات التقنية، وإمنا تتعلق بإشكالية 
جوهرية متس نظام تدبري املوارد البشرية يف مشوليته وآلياته ودوره 

ذلك أنه حني ندقق . يف االرتقاء باجلامعة ووظيفتها التنموية
النظر يف النظام احلايل، نالحظ جمموعة من العوائق اليت جتعل 

ا متجاوزا ال يساير الغايات والطموحات منه نظاما تقليدي
واالنتظارات، إنه نظام حمكوم بإكراهات امليزانية واملناصب املالية 
اليت ال تسمح بتوسيع وعاء الرتقي وتعزيز املوارد البشرية، إنه 
نظام جامد يتحكم يف املسار املهين لألساتذة يف تراتبية صارمة 

إنه نظام ضعيف يتوقف حني يصل املوظف إىل سقف حمدود، 
اجلاذبية ال ميكن اجلامعة من استقطاب كفاءات ذات مزايا 
ومؤهالت خاصة، ويكرس ثقافة االستقرار والدخل املضمون 
واملستمر، إنه نظام يعتمد على معايري االنضباط واألقدمية وال 
يفتح اجملال للتميز واإلبداع الفكري والعطاء العلمي واالخنراط يف 

ة، إنه نظام فوقي ممركز ال ميسح للجامعات املشاريع التنموي
بتدبري مواردها والرفع من مردوديتها وتقوية إنتاجياهتا واستجابتها 
للمحيط االقتصادي وبإمكانياهتا الذاتية وبكيفية تعاقدية 

 .وتشاركية
السيد الوزير، من هذه املعطيات، نرى يف حزب 

 هذا النظام، األصالة واملعاصرة أنه من الضروري إعادة النظر يف
. باعتماد معايري الفاعلية واملردودية واملرونة يف تدبري املسارات
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وبفضل هذه الدينامية سنرقى جبامعاتنا ومواردها البشرية حنو 
 .حتقيق طموح اجلودة وبناء املغرب اجلديد، وشكرا

 
 :السيد رئيس الجلسة

 .الرد على التعقيب يف بضع ثوان. شكرا السيدة النائبة
لحسن الداودي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي السيد 

 :وتكوين األطر
وا امسحي يل أ السيدة النائبة احملرتمة، ما عرفتش واش 
تتكلمي على املغرب، وياك ماشي سؤال موجه لشي بالد 

أخرى؟ أراه هاذ الشي اللي قليت ما مطبقشي يف هاذ البالد  
احلمد اهلل راه ياهلل هاذ القوانني خصها تعدل، ولكن . هاد الشي

، زعما هاذ الناس اللي غريوها ودوك الربملانيني 29تغريت يف 
اللي صوتوا عليها وهاذ الشي وغريو كاع  كانوا خارج التغطية؟ 

 . وإيال كان األمر، اقرتحوا شي قانون
 :السيد رئيس الجلسة

شكرا السيد الوزير، انتهى الوقت، شكرا، إذن شكرا 
وننتقل إىل . لى مسامهتكم يف هذه اجللسةلكم السيد الوزير ع

قطاع السياحة، بسؤال حول االستثمار السياحي واإليكولوجي 
درعة، للسيدات والسادة النواب -ماسة-باملنتزه الوطين لسوس

احملرتمني من فريق التجمع الوطين لألحرار، لكم الكلمة السيد 
 .النائب لبسط السؤال

 :سعيد الزعزاعالالنائب السيد 
 .م اهلل الرحمن الرحيمبس

 السيد الرئيس المحترم،
سالم اهلل عليكم مجيعا، سالم اهلل لكل من يف القاعة 

 .املوقرة، كل من موقع صفته
السيد الوزير احملرتم، عن السياحة اإليكولوجية باملنتزه 

 .الوطين لسوس ماسة درعة أسائلكم؟ شكرا

 :السيد رئيس الجلسة
 .السيد الوزيراجلواب . شكرا السيد النائب

 :السيد لحسن حداد، وزير السياحة
 شكرا السيد الرئيس،

  ،شكرا السيد النائب المحترم
هذه مناسبة باش هنين كل النواب والنائبات بالعيد، 

 . وعيد مبارك سعيد
 -غري بالنسبة للسؤال ديالكم حول املنتزه ديال سوس

ماسة موجود يف -هاذ سوس. ماسة، هو سؤال وجيه جدا
الصحراء األطلسي، -طقة السياحية اللي كنسميوها سوساملن

واللي هي فيها يعين بالنسبة لنا واحد املشروع ديال التنمية ديال 
ولكن . ما هو حبري وما هو إيكولوجي وكذلك ما هو صحراوي

ماسة، وهو أنه  -اإلشكالية اللي كتطرح لنا بالنسبة ملنتزه سوس
ية مهمة جدا على واد كيفاش أننا يف نفس الوقت أنه هناك حمم

سوس وحممية كذلك على واد ماسة، وهناك كذلك يعين بنية 
إيكولوجية اللي هي يعين هشة، وكذلك هناك هجوم يعين 

غرايف وعمراين اللي هو من الدواوير اجملاورة للمنتزه، ويف و دمي
 . نفس الوقت ميكن لنا أننا منيو السياحة

نمية طاقة يف األول كانت واحد اخلطة كبرية أنه لت
  ،"أكلو" حىت ل "سيدي طوال"إيوائية على املنتزه ككل، من 

كلها غادي تكون يعين طاقة إيوائية بآالف ديال األسرة، ولكن 
ارتأينا بأن هذا غادي يكون عندو تأثري سليب على هاذ املنتزه، 

 . غادي يكون عندو تأثري سليب على هاذ البيئة اإليكولوجية
كري، ألن كانت دراسات كثرية اآلن حنن يف إطار التف

بأنه يف املنطقة الشمالية اللي هي قريبة من أكادير غادي تكون 
الطاقة اإليوائية، ولكن بالنسبة للمنتزه غتكون فيه مآوي اللي 
هي إيكولوجية، غتكون فيه كذلك مراصد للطيور، غتكون فيه 
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مسائل اللي هي يعين كتاخذ يعين االعتبار حساسية هاذ 
 .وكذلك اهلشاشة ديال هاذ املوقع اإليكولوجي، وشكرا املنطقة،

 :السيد رئيس الجلسة
لكم الكلمة السيد النائب يف إطار . شكرا للسيد الوزير

 .التعقيب
 :النائب السيد السعيد الزعزاع

تعقيبنا السيد الوزير احملرتم باسم فريق التجمع الوطين 
طلوب هو أن بطبيعة احلال، اسرتاتيجيتكم الكربى امل. لألحرار

تنزلوها على أرض الواقع، إال أن واقع احلال يقول إن هناك غيابا 
لتصور واضح للتنمية اجملالية احمللية يف ميدان االستثمار السياحي 
اإليكولوجي، واقع احلال يقول مبلء فيه إن هناك توقفا لبعض 

 . املشاريع السياحية باملنطقة
، ولذلكم وفرت السياحة اإليكولوجية هلا مستقبل واعد

يف عمالة  311ماسة ألف هكتار، -إدارة املنتزه الوطين لسوس
 311إنزكان أيت ملول خمصصة للقنص، يف اشتوكة أيت باها 

يف إقليم . يف سيدي الرباط 911يف الدويرة و 911هكتار، 
هكتار، يف منطقة  911تزنيت، وبالضبط يف مجاعة اثنني أكلو 

، وهي إيصوحمنطقة تدعى بعيدة عن الساكنة، خصصتها يف 
ربوة عالية حماطة بكثبان رملية، هي مالذ ملمتهين الصيد 
بالقصبة، قريبا منها بني فم الواد، وال أقصد فم الواد ديال  

، ونقطة واسيف مبنطقة تيمزليت-إميكلميم، إمنا فم الواد يعين 
التفريغ بأفتاس اليت تفضل سيدنا املنصور باهلل باإلشراف على 

، هناك منبسط رائع بني 9112يف الثالثني من شتنرب تدشينها 
 . هاتني املنطقتني

نقرتح ما أشرمت إليه أن تنقل تلك املآوى أو ما يشبهها، 
على اعتبار أهنا ستوفر فرصا المتصاص البطالة وستحدث فرصا 
للشغل، وسيكون هناك تناغم عند اإلحداث بني السياحة 

وبالتايل، نروم أن يتحقق . االعتيادية بأكادير ومراكش وتافراوت

هذا املراد يف القريب العاجل، وما أظن أن ذلكم عليكم بعزيز 
وثقوا أنه ليس هناك هجوما من طرف . ما دمتم مستعدين

 .الساكنة، بل األراضي فارغة
 :السيد رئيس الجلسة

لكم الكلمة السيد الوزير . شكرا، انتهى الوقت، شكرا
 . يف إطار الرد على التعقيب

 :سيد لحسن حداد، وزير السياحةال
وال يف  سيدي طواليعين أنه بالنسبة ال يف  شكرا،

كلو،  ألوحىت  سيدي واسيالدويرة وال يف سيدي الرباط وال يف 
كلها هادي مناطق اللي فيها مواصفات إيكولوجية مهمة جدا، 
سواء بالنسبة للمراصد ديال الطيور، ألنه كما كتعرفوا هناك 

ددة باالنقراض اللي هادوك مآوي دياهلا، طيور اللي هي مه
سواء بالنسبة للصيد البحري أو القنص، كلها هادو مسائل 
مهمة جدا اللي هي موجودة اآلن، حنن يف إطار إعدادها يف 

 . العقدة-إطار الربنامج
كان عمل اللي هو تقام به ودراسة وتصور اللي بدا 

يكولوجي ، ولكن مع األسف ما كانش خذا البعد اإل9119يف 
اللي وضع  9191اآلن يف إطار الرؤية ديال . والبعد املستدام

اللمسات دياهلا صاحب اجلاللة، اللي هي كتوخى التنمية 
املستدامة، حنن يف إعادة تفكري حول متوقع جديد ديال السياحة 
اإليكولوجية يف هاذ املنتزه هذا، خص السياحة اللي هي أهنا  

املوقع ديالو، كذلك أنه حتافظ كتحاول أهنا حتافظ على يعين 
على الوظيفة ديالو اإليكولوجية، ولكن يف نفس الوقت أن هذه 

هو أهنا كذلك  رامسار فرصة، حنا بالنسبة لنا أنه احملمية ديال
يعين حممية داخلة يف إطار احملميات الوطنية، هو فرصة لسياحة 

هي من النوع اللي تكلمتوا عليه السيد النائب، السياحة اللي 
إيكولوجية، السياحة اللي هي كتنمي املنطقة، ولكن دون أن 
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يكون هناك ضغط ال إمسنيت وال ضغط عمراين وال ضغط 
 .دميغرايف بالنسبة للمنطقة

 :السيد رئيس الجلسة
استوفيتم الوقت، شكرا السيد الوزير على مسامهتكم يف 

وننتقل اآلن إىل آخر قطاع مدرج جبدول أعمالنا . هذه اجللسة
 هذه اجللسة، وهو قطاع الشؤون اخلارجية والتعاون، بسؤال يف

آين عن العالقة مع دول اخلليج العريب، للسيدات والسادة 
النواب احملرتمني من فريق العدالة والتنمية، فالكلمة لكم السيدة 

 .النائبة احملرتمة لبسط السؤال
 :النائبة السيدة خديجة ابالضي

الة والسالم على سيد بسم اهلل الرحمن الرحيم والص
 .المرسلين

 شكرا السيد الرئيس،
 السادة الوزراء المحترمون،

 السادة والسيدات النواب المحترمون،
 .أوال عيد مبارك سعيد

السيد الوزير احملرتم، تتميز عالقات املغرب مع دول 
اخلليج العريب باخلصوصية على مجيع األصعدة وتعرف تطورا 

ما هي آفاق هذه : د الوزير احملرتملذا نسائلكم السي. مضطردا
العالقات يف مجيع اجملاالت، وخصوصا يف ظل الزيارة امللكية 
األخرية اليت قام هبا صاحب اجلاللة إىل دول اخلليج العريب 

 .واألردن مع وفد هام يضم عددا من أعضاء احلكومة؟ وشكرا
 :السيد رئيس الجلسة

 .تفضلوا جواب السيد الوزير،. شكرا السيدة النائبة
السيد سعد الدين العثماني، وزير الشؤون الخارجية 

 :والتعاون
 شكرا السيد الرئيس،

شكرا للسيدات والسادة النواب الذين طرحوا هذا 
عالقات املغرب مع دول جملس التعاون اخلليجي تنبين  .السؤال

على حمددات السياسة اخلارجية الوطنية، املبنية على تنويع 
. ات الدستورية والتوازن يف العالقات اخلارجيةالشركاء واألولوي

ومن هنا، اهتم املغرب تارخييا بعالقاته مع دول جملس التعاون 
 . اخلليجي

كان هناك مناقشة   9133لكن اجلديد أنه طيلة سنة 
لشراكة اسرتاتيجية جديدة بني املغرب ودول جملس التعاون 

وة من دول دععلى اخلليجي، وكان املغرب قد رحب منذ البداية 
جملس التعاون اخلليجي هلذه الشراكة، كان هناك دعوة 
لالنضمام، ومن بعد فضل أن تسمى الشراكة االسرتاتيجية، اليت 
هي فوق مجيع أنواع العالقات، لكن دون االنضمام بدرجة 

 . واحدة
وبدأت اللقاءات واالجتماعات، ووضعت خطة عمل 

ع جلان اشتغلت يف هلذه الشراكة االسرتاتيجية انطالقا من تس
وعقد أخريا لقاء على مستوى كبار املوظفني بني . 9133سنة 

جملس التعاون اخلليجي واململكة املغربية ملناقشة خطة العمل 
 . املقرتحة

وفعال، نوقشت خطة العمل املقرتحة من قبل فرق 
: العمل، وأقر االجتماع مشروع خطة عمل هتم خمتلف اجملاالت

ل الزراعة واألمن الغذائي، عمل النقل العمل االقتصادي، عم
واالتصاالت والبيئة والطاقات املتجددة والسياحة والتعليم 
والتعليم العام والتعليم العايل والبحث العلمي والعمل القضائي 
والتنمية االجتماعية والثقافة واإلعالم والشباب والرياضة، إضافة 

 . إىل العمل السياسي
ت، واليت هي متنوعة وهاد خطة العمل اليت وضع

تشمل خمتلف هذه اجملاالت، ستعرض قريبا يف اجتماع جمللس 
وزراء خارجية جملس التعاون اخلليجي مع وزير اخلارجية املغريب 
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بعد أيام معدودة، بعد مخسة أو ستة أيام، واليت سنحاول أن 
 . نقر فيها هاذ خطة العمل، هذا املسار غادي ميشي

ألخرية على رأس وفد هام لكن زيارة جاللة امللك ا
ويف هاد الزيارة مت الرتكيز . أعطى دفعة قوية للعالقات الثنائية

أساسا على الدعم التنموي الذي أقره جملس التعاون اخلليجي 
مليارات دوالر موجه ملشاريع معينة، وهاذ  2للمغرب مبعدل 

مشروع  92املشاريع كلها كانت قد أوجدهتا احلكومة املغربية، 
تلف القطاعات، وهتم أساسا شرائح واسعة من تشمل خم

البعد الثاين هو البعد  ؛املواطنني، وهذا هو البعد األول منها
اجلهوي، هي فيها اجلنوب الوسط والشرق والشمال، خمتلف 

ولكن . اجلهات، وغادي تكون إذن دعم تنموي مهم للمغرب
األهم فيه أنه ستجلب استثمارات خاصة أخرى، ألن دائما 

ما كناقشو واحد الدعم تنموي كناقشو معه استثمارات وقت 
 . جديدة اليت ستدعم أكثر اجلهود املوجودة

إذن زيارة جاللة امللك على رأس الوفد اهلام هي مهمة 
جدا، مهمة أوال لشكر جملس التعاون اخلليجي على اجلهود 

 ؛ثانيا لدفع أكثر العالقات السياسية اللي أصال جيدة ؛دياهلم
التنموية، واآلن غتشكل جلان عمل جرأة هذه املشاريع ثالثا أل

هاد اجلهد التنموي، وشكرا  تشارك قريبا، واليت إن شاء اهلل
 .جزيال

 :السيد رئيس الجلسة
هل هناك تعقيب؟ إيال ما كانش . شكرا السيد الوزير

 .هناك تعقيب
 :النائب السيد عبد السالم بالجي

 .يد الرئيسفيه تعقيب الس
 :السيد رئيس الجلسة

 .آه تفضل، عفوا، تفضلوا السيد النائب
 

 :النائب السيد عبد السالم بالجي
 .بسم اهلل الرحمن الرحيم

 السيد الرئيس،
 السيد الوزير المحترم،

 الزمالء النواب والنائبات،
على كل حال، نشكر السيد الوزير على هاد 

السرتاتيجية وخطة العمل التوضيحات املتعلقة بقضية الشراكة ا
 . اليت وضعت واللجان اليت تشتغل على هذه اخلطة

لكن نريد فقط أن نذكر بعض األمور وننبه إىل بعض 
فمما نريد التنبيه إليه وهو أن هذه الزيارة اهلامة وهذا . اآلفاق

الوفد اهلام الذي ترأسه جاللة امللك جاء معززا لتكسري بعض 
د أبعاده االسرتاتيجية، وهو البعد حماوالت عزل املغرب عن أح

العريب، وكذلك بعض حماوالت اخرتاق اخلليج من طرف بعض 
خصوم وحدتنا الرتابية، ولو أهنم قلة، لكن مع ذلك نريد التأكيد 

كذلك، جاءت يف نطاق تفعيل الربنامج . على هذا املوضوع
احلكومي، الذي أكد على تنويع شركاء املغرب دون يعين 

 .لتفريط يف الشركاء التقليديني للمغربالسماح أو ا
    فيما يتعلق باآلفاق، نريد فقط أن نؤكد وننبه على 
ما أشرمت إليه من األبعاد املندجمة واملتعددة خلطة العمل 

 . االسرتاتيجية، وهذا مما يسرنا
نريد كذلك أن نؤكد على ضرورة حتسني صورة املغرب 

غرب مع األسف يف وفق خطة إعالمية مدروسة، ألن صورة امل
دول اخلليج يشوهبا ما يشوهبا مما نعرفه مجيعا، وينبغي العمل 

 . على حتسني هذه الصورة
كذلك، هناك جالية مغربية مهمة، تتميز بكوهنا شابة 

ة، ينبغي اإلفادة من هذه أوفتية ومتنوعة وتتوفر على أطر كف
 . اجلالية، من خربهتا ومن عطاءاهتا ومن معرفتها باجملال
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نريد كذلك، دائما يطرح معنا اخلليجيون قضية و 
قانون البنكي، وهناك التمويالت، اآلن حنن يف أفق تعديل ال

رمبا ستأيت، إذن حنن نريد أن هذه البنوك يعين  ةبنوك تشاركي
تتوفر هلا الوسائل الكافية الستجالب ما ميكن استجالبه من 

اك مستثمرين خليجيني، خصوصا مع اندماج واخنراط األبن
 .املغربية خبربهتا يف املوضوع، وشكرا السيد الوزير

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :السيد رئيس الجلسة
وبامسكم مجيعا، نشكر السيد . شكرا السيد النائب

هبذا نكون قد استوفينا . الوزير على مسامهته يف هذه اجللسة
األسئلة املدرجة جبدول أعمالنا هلذه اجللسة، وأشكركم مجيعا 

 . سةورفعت الجل. على حسن تعاونكم
 
 

 


