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 السبعينالثامنة و   محضر الجلسة
 

يناير  14( 4141ربيع االول  90االثنني  :  التاريخ
1944(. 
، النائب اخلامس لرئيس السيد عبد العايل دومو :  الرئاسة

 .جملس النواب
بتداء من ثالثون دقيقة اثالث ساعات و ستة و :  التوقيت

 .الثنيالثالساعة الثانية زواال والدقيقة الثانية و 
مناقشة األسئلة الشفهية املتعلقة بالقطاعات  :ل األعمال جدو 

 (.آنية1)  49: احلكومية التالية 
 الفالحة_
 الطاقة و المعادن_
 االقتصاد و المالية_
 الصحة_
 و التجارة الصناعة_
 التربية الوطنية_
 العالقات مع البرلمان_
 األوقاف_
 التعليم العالي_
 الشؤون العامة_

 :ومو رئيس الجلسةالسيد عبد العالي د
  ،السيد الوزير

 ،السيدات السادة النواب
ح هذه اجللسة وأطلب من السيدة أمينة اجمللس تا فتاستأنف ن 

 .ةفلتتفضل مشكور  ،تالوة املراسالت الواردة على الرئاسة
 :أمينة المجلس  جميلة المصلي السيدة

 ،شكرا السيد الرئيس
 .ن الرحيمبسم اهلل الرحم 
 :لس النواب بالنوو  التشريعية التاليةتوصلت رئاسة جم 
 : ويتعلق األمر ب 
ق بإلغاء الزيادات والغرامات يتعل 419.41مشروع قانون رقم _
عائر وصوائر التحويل املتعلقة بالرسوم واحلقوق واملسامهات والذ

واألتاوى املستحقة لفائدة اجلماعات والعماالت واألقاليم 
صفر  12ستشارين يف واجلهات كما وافق عليه جملس امل

 .1944املوافق للثاين من يناير  4141
، بتعزيز حقوق األشخا  ذوي اإلعاقةمقرتح قانون يتعلق _

 .نواب من فريق التقدم الدميقراطي تقدم به
كما توصلت رئاسة اجمللس مبقرتح قانون يقضي بإحداث هيئة 

به السيدات  متقد ،املناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز
 .النواب من فريق األصالة واملعاصرة والسادة

املواد  كما توصلت الرئاسة مبقرتح قانون يقضي بتغيري وتتميم
من القانون رقم  49-41-42-47-19- 1-7-0

صالة واملعاصرة واملتعلق بتنظيم التعليم من فريق األ 99.94
يا العنف املبين على االعايل ومقرتح قانون يتعلق حبماية ضح

تقدم به كذلك السيدات والسادة النواب من  االجتماعيالنوع 
 .فريق األصالة واملعاصرة

كما توصلت الرئاسة مبقرتح قانون حيدد املسطرة املتعلقة   
باملسؤولية اجلنائية ألعضاء احلكومة تقدم به السيدات والسادة 

 .النواب من فريق األصالة واملعاصرة
سؤاال  494سؤاال شفويا و  14كما توصلت رئاسة اجمللس ب  
ومت سحب سؤالني جوابا عن أسئلة كتابية،  74ابيا و كت

شكرا  .سئلة شفوية إىل أسئلة كتابيةأ 1كما مت حتويل   ،شفويني
 .السيد الرئيس

 :السيد رئيس الجلسة 
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 .تفضل السيد الرئيس ،شكرا
 :(نقطة نظام) النائب السيد أحمد الزايدي

 ،السيد الرئيس
  ،السيد الوزير

 ،النواب المحترمين زميالتي زمالئي
ماي  7أنه بتاريخ  إىل ألشري ،أتدخل يف نقطة نظام 
وجهنا من هذه القاعة سؤاال حول اسرتاتيجية احلكومة  1941

سببتها اهنيار بعض تيف مواجهة أو التودي للتبعات اليت 
 ،اليوم أمامنا وضع خطري يهدد املنطقة ،األنظمة الديكتاتورية

يف  ،منطقة مايل على اخلوو  وهو الوضع يف منطقة الساحل
من شاهنا أن  ،هذه املنطقة اليوم تتفاعل جمموعة من األحداث

وبالدنا بدون شك  ،يف املنطقة ككل واالستقرارهتدد األمن 
 ،معنية هبذا املوضوع وجهنا سؤاال آنيا السيد الرئيس للحكومة
بل   ،وكنا نأمل أن تأيت احلكومة لتجيب اليوم على هذا السؤال

نأمل بأن احلكومة تبادر تتخذ املبادرة إلطالع النواب كنا 
على األوضاع اخلطرية يف هذا البلد، لذلك إلطالع الربملان 
ن احلكومة مل جتب على هذا السؤال ونأمل نسجل بكل أسف أ

ألن الوضع خطري جدا  ،بادرة وتأيت إىل هنااملاحلكومة  تأخذأن 
 ،إىل هذه احلدودواليوم عدد النازحني يتجاوز النوف مليون 

الناحية  منوالزالت التبعات كما نعلم بأهنا تضع املنطقة كلها 
 .يف خطر بكل ما يتعلق باألمن واإلرهاب وغريه االسرتاتيجية

 .شكرا السيد الرئيس
 :السيد رئيس الجلسة 
 .شكرا السيد الرئيس

أنه  ،أريد أن أهني إىل علم السيدات والسادة النواب 
ة ستخوص للدراسة والتوويت على ستعقد جلسة تشريعي

اء من شاء اهلل ابتد وذلك غدا إن ،النوو  التشريعية اجلاهزة
ة كما أهني إىل علمكم أن الرئاس .الساعة الرابعة بعد الزوال

توصلت بالرسالة من السيد الوزير املكلف بالعالقات مع الربملان 
 خيرب فيها طلب السيد وزير الوحة بتقدمي ،واجملتمع املدين

سؤالني موجهني إليه مع بداية اجللسة نظرا اللتزامات حكومية 
 .طارئة

واآلن نشرع يف بسط األسئلة الشفهية املدرجة جبدول  
يف سؤالني سؤال عن  ،ومنر مباشرة إىل قطاع الوحة ،أعمالنا

طريقة تسيري وتدبري أقسام املستعجالت باملستشفيات اجلهوية 
عن فريق العدالة والتنمية  للمملكة للسيدات والسادة النواب

فليتفضل أحد أو إحدى النائبات لطرح السؤال تفضل السيد 
 .النائب

 :محمد حيلية النائب السيد
 ،شكرا السيد الرئيس

  ،السيد الوزير
 ،نالسادة والسيدات النواب المحترمو 

يالحظ وجود اكتظاظ كبري بأقسام املستعجالت دون 
حاالت مستعجلة والغري تنظيم إذ تتوافد على هذه األقسام 

 االستعجاليةمما حيول دون ترقي ذوي احلاالت  ،مستعجلة
خووصا أوقات ، القووى العناية الضرورية يف الوقت املناسب 

الدميومة مع قلة األطر الطبية املشرفة على هذه األقسام رغم 
ما هي اإلجراءات اليت  ،لذا نسائلكم السيد الوزير .أمهيتها

نظيم أقسام املستعجالت تفاديا الكتظاظ بغري تنوون اختاذها لت
 .وشكرا السيد الوزير ؟احلاالت املستعجلة

 :السيد رئيس الجلسة 
 .اجلواب ،السيد الوزير

 :وزير الصحة ،الحسين الوردي السيد
 ،شكرا السيد الرئيس

  ،شكرا السيد الوزير المحترم
  ،السيدات والسادة النواب المحترمون
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العدالة والتنمية بطرحها هلذا  الشكر اجلزيل لفريق
السؤال اللي تيهم اإلكراهات والنقائص والسلبيات اليت تعيشها 

بني  فكاين أوال الفرق الكبري .أقسام املستعجالت يف بالدنا
العرض والطلب وكاين البنيات التحتية كاين التجهيزات كاين 
عدم وجود يعين نظام تنسيقي ومعلومايت ديال مجيع املتدخلني 

ية املدنية هاد اد القطاع العام وال القطاع اخلا  وال للوقاهل
الت حقيقة يف أقسام املستعج ،اخلدمات الشيء تيجعل تدين

ه السيد النائب احملرتم هو وهو كاين واحد املشكل شريت ل
 ،لعامل كلوااخاصنا نعرفوا على الوعيد الدويل يف  االكتظاظ اللي

من العدد % 09ن منها حاالت يعين كمعدل أكثر م 09%
ماشي حاالت استعجالية مبعىن  اللي تيمشيو للمستعجالت

الناس متيبغيوش املستعجالت ألن يف الليل ألن بزاف دالكلمة 
اللي جا معطل من اخلدمة هاد الشيء ماشي غري يف البالد يعين 

الت زارت املستعج 1941نه يف املغرب رقم أ. يف مجيع الدول
لف أ 77مليون و  1ف عوض أل 299مليون و  1أكثر من 

هذا يعين يف العامل   1944اللي كانت السنة الفارطة اللي هي 
 %49كلوا ويف املغرب باخلوو  كان كل عام تيزاد الزوار ب 

وهلذا خاصنا ن شنو هي التدابري اللي قامت هبا الوزارة واللي يف 
إطار األجرأة دياهلا أوال تنعملوا على تنظيم مهيكل 

األولويات اللي   من سبعةن األولوية األوىل للمستعجالت أل
كنت سردهتا أمامكم قبل الوحة العقلية والسياسة الدوائية 

 .وخاصة يف شقها نظام املساعدة الطبية ،والتغطية الوحية
ولكن ديال يعين الناس اللي معندمهش التغطية ثانيا تعطا يف هاد 

والتوجيه  لاالستقبااألولوية إىل عملية  االسرتاتيجيةالسياسة 
داخل هاد املواحل باش املرضى يتمكنوا من احلوول على 
خدمات جيدة ويف ظروف وأوقات معقولة، إعادة تنظيم مسلك 

وحدات مستعجالت القرب  09املستعجالت الطبية بإحداث 
وحدة بدأت  19كما أكدنا عليه    1941اللي بدينا يف 

أقطاب اللي  1وكذلك توفري التجهيزات البيوطبية يف  االشتغال

سيارة  04على اقتناء بديناها وكذلك اقتناء عملنا هذا العام 
 .شكرا السيد النائب احملرتم .إسعاف

 :السيد رئيس الجلسة 
 .السيد النائب تعقيب، السيدة النائبة تفضلي

 :ة سعاد شيخيالسيد ةالنائب
 شكرا السيد الوزير المحترم،

 السيد الرئيس،
 السادة الوزراء،

 السادة النواب المحترمون،السيدات و 
بداية أشكركم السيد الوزير على اجملهودات اجلبارة اليت 
تقومون هبا من أجل تطوير وتنظيم اخلدمات الطبية االستعجالية 

فكما هو معلوم مولحة املستعجالت تعترب البوابة  ،ببالدنا
وهذه املولحة  ،الرئيسة لولوج املستشفى ونافدته على حميطه

لطلبات املتزايدة ت كبرية خاصة يف كيفية تلبية اتواجه حتديا
وطبعا هذا األمر يتفاوت  ،من دون موارد كافية للرعاية الطارئة

من إقليم إىل إقليم ومن جهة إىل جهة سأعطي مثاال بإقليم 
فمولحة املستعجالت حاليا تعرف  ،احلسيمة السيد الوزير

مجاعات  لفليها من خمتا كبريا من املرضى الذين يلجئون إضغط
تازة شفشاون الناضور  قليم الدريوش اإلقليم وكذلك من خارج إ
 49على مولحة املستعجالت حوايل  ويقدر عدد الوافدين

خمتلف منهم ينتهون باالستشفاء يف  %49لف شخص سنويا أ
ولكن هناك فرق كبري بني مستوى الضغط  ،املواحل االستشفائية

جالت وبني مستوى الكبري الذي ميارس على مولحة املستع
قبل االستشفاء أو ما التكفل باحلاالت االستعجالية الطبية سواء 

 ةولحة املستعجالت تؤدى فيها احلراسأثناء االستشفاء ففي م
ساعة  41أي  41/44ة ممن طرف الطب العام بنظام املداو 

يعين  مرلكن إذا كان األ .ساعة من الراحة 44من العمل تليها 
ة يتكون من فإن فريق احلسيم ،احلسيمة يف بعض املناطق مثل
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طبيب واحد وممرضني اثنني مؤازرين من طرف أطباء 
حيث أن السيد  ،ن بنظام اخلدمة اإللزاميةو اختواصيني يقوم
غادر مولحة املستعجالت ما  1941الوزير خالل سنة 

منهم التحقوا بنظام اإلقامة  2أطباء الطب العام  0جمموعه 
اجلامعية يف إطار متابعة التخوص وثالثة  باملراكز االستشفائية

انتقلوا للعمل يف أماكن أخرى أو أقاليم أخرى يف إطار احلركة 
باإلضافة إىل نظام  ،السيد الوزير .االنتقالية والوطنية واجلهوية

اخلدمة اإللزامية الذي يقوم به األطباء األخوائيون مبولحة 
اسه يدعمون والذي على أس ،املستعجالت الطبية واجلراحية

التشخيص وعالج بعض احلاالت يف أطباء الطب العام 
 .االستعجالية هو نظام فيه الكثري من الثغرات

 :السيد رئيس الجلسة
 .تعقيبالرد على ال ،تفضل السيد الوزير .شكرا السيدة النائبة

 :وزير الصحة ،الحسين الوردي السيد
كبرية اللي  الاحملرتمة على املفارقة السيدة النائبة فقني مت

بني احلاالت اللي تتوجل املستعجالت واخلدمات  ما ةكاين
ت هي مرآة مستشفى ومرآة كر ت كما ذ فاملستعجال .املقدمة
اللي بغيت نأكد عليه ما  .ت بعض التدابريوهلذا قدم ـ،الوزارة

خاصناش غري نبقاو يف املستعجالت يعين االستشفائية يف 
ل وهلذا كاين واحد قبراه املستعجالت خاصنا  املستشفيات،

تطوير املستعجالت ما قبل االستشفائية لجديدة يف الوزارة  الرؤية
 SMUR ،Les servicesاملتنقلة  االستعجاليةالوحدات 
d’aide ،et d’urgence et de réanimation 

préhospitalière املسائل كلها خاصنا نطوروها  هاد
 .. وهادشي 

 :السيد رئيس الجلسة

حول عودة وظهور  ،القطاع هذايف  الثاين سؤالالىل منر إ شكرا،
فلتتفضل السيدة  .بعض األمراض لفريق التجمع الوطين لألحرار

 .النائبة لطرح السؤال
 :السيدة مينة بوهدود النائبة

 شكرا السيد الرئيس،
 السيدان الوزيران،

 ن،السيدات والسادة النواب المحترمو 
وتفشي بعض لوحظ يف الفرتة األخرية عودة ظهور 

خووصا يف األحياء اهلامشية وضواحي املدن  ،األمراض القدمية
حنن يف فريق التجمع الوطين لألحرار  ،لذا السيد الوزير .الكربى

مر وهل من برنامج مستعجل نسائلكم على ماهي حقيقة األ
 ؟للقضاء عليها

 :السيد رئيس الجلسة
 .السيد الوزير تفضل ،شكرا
 :زير الصحةو  ،الحسين الوردي السيد

 شكرا السيد الرئيس المحترم، 
 السيد الوزير،

 ،المحترمونالسيدات والسادة النواب 
جاء يف الوحافة  أوال بطريقة علمية وكطبيب أنفي ما

ن هادشي راه تنظن هادشي ما عرف كيفاش غانسميه يعين أل
نعبأ كلنا ونتحالو يف األخبار ماشي عليك الناس ادي اش غب

ملسؤولية تنبداو غري من اجلدية وا بشيءبار اللي كيعطيو األخ
كون   وامنو راه ماشي تنخبع ايهادشي راه ما كاينش واتنطلق

هادشي حتملناه بكل مسؤولية وبكل شفافية وغادي نقوليك 
ل األوضاع الوضع األول هو ادي 4ن يف املغرب جينا ولقينا أل

ها  القضاء على بعض األمراض اللي منيفجدا يتمثل  إجيايب
. الكوليوا TRACOMبييب ملالريا اللي منها الرماد احلا

كاين الوضع الثاين اللي هو كتناقشو عليه دابا يتسم باستمرار 
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انتقال العدوى لبعض األمراض، التهاب السحايا 
méningite   كاين داء السل كاين 

L’ECHMANIAN وكاين الوضع الثالث، ... إخل
إىل كان ف ومتجددة فحال  دةالتعامل مع أمراض جدي

اللي بغيت نقول ليك هاد الشي اللي  HANأنفلوزا  1990
 .ناض عليه الوداع، نقول فداء السل هاد الشي يعين غري باش

مية اللي كتبث واللي كتقول أن هاد ما كاين حىت شي حاجة عل
أمراض السل خونا نسدو عليهم فاملستشفيات، خص تعريف 

حالة ديال  17.999دنا بأن السيدة النائبة احملرتمة كل عام عن
ايناش ماشي ما بغيناش ما ك 17.999السل، واش غنشدو 

غري كيتداو خص ناخدو  هرا لحىت فشي بالد هدي وداء الس
مجيع التدابري الالزمة باش ما تنتقلش العدوى، وهاد الشي  

 .شكرا السيدة النائبة .كنديروه
 :السيد رئيس الجلسة

 .تعقيب تفضلي السيدة النائبة. شكرا
 :نعيمة فرح السيدة النائبة

على تفضلكم باإلجابة وأستغل   ،شكرا السيد الوزير
املناسبة للتنويه باحرتامكم هلذه املؤسسة عرب تواجدكم الدائم يف 
هذه القبة ولكن احملبة تابثة واملعارضة البد ما تكون خووصا 

زعما بكل صراحة يؤسفين السيد . إذا كان هناك مكامن اخلطأ
ا اجلواب وكتقول بأن كاين كالم ديال الوحف وهاد  الوزير هذ

ل األذن اللي كالم الوحف العني اللي شافت ماشي فحا
هم ما كيقولكش أن هاد الناس  مشيت للمستشفى. مسعت

 خص يكونوا كلهم داخل املستشفى، كيعيبو على الناس اللي
يؤسفين . املستشفى خارجاملستشفى وكيخرجوا  موجودين داخل
ير أننا داخل املغرب فالوقت اللي حنا كنقولو قضينا السيد الوز 

يؤسفين السيد الوزير . على مرض اجلدام، مازال عندنا حاالت
أن املستشفى الوحيد اللي كان فاملغرب كيداوي هاد احلاالت  

األقل لى كنسدوه بدعوى أننا غادي نبنيو مستشفى جديد، ع
هداك  ما كنا خنرجوا الناس من هداك املستشفى حىت يكون

األرقام هدي اللي كتعطى السيد . املستشفى اجلديد موجود
الوزير راها أرقام خارجة من وزارة الوحة ومن مديرية األوبئة، 

حالة، مرة  17.999واألرقام بنفسها كتتضارب، مرة كنسمعوا 
السيد الوزير اجلدام، املغرب كان من بني . حالة 10.999

على هاد املرض ولكن اآلن  البلدان اللي أعلنت القضاء هنائيا 
يت  امليناجن.  اخنفاضارتفاع ماشي يف كنوجدوا حاالت ويف

 444كتقتل فني ما جات أينما حلت وارحتلت، السنة الفارطة 
دان اللي  ش بالرقم السيد الوزير ألن فالبلحالة ما نستاهنو 
قوم يض كيموت مبرض من هاد النوعية كتكتحرتم نفسها، مر 

كانت عندنا سياسة وقائية   لألسفلوزير حنا السيد ا. القيامة
لألسف الشديد . ن الوقايةقبل، قبل ما يكون االستشفاء كا من

  األمراضختلينا على هاد السياسة الوقائية وبدينا كنشوفو هاد 
 10.999كاين السل كيما عطيت، كاينة . كرتجع من جديد

لدار ا املستشفى ديال. ويا كتسجل داخل املغربنحالة س
خا  باجلدام، وال ديال عني الشق اللي مشى حتيد  ءالبيضا

وكرتتفع  1992حالة تسجالت ف  04اجلذري املالريا عندنا 
وتبدا هتبط، كرتتفع  احلالة فالوقت اللي خونا أن احلالة نراقبوها

 .فني غادين هباد الشي 1990حالة سنويا ف  410احلالة ل 
ن هاد القضية وأنا السيد الوزير بكل صراحة أنا ما كنقولش بأ

هي ديال الوحة اللي هي تاج فوق كل راس مواطن وخوها 
وزارة الوحة هي عبارة عن تكون تاج ماشي خاصة فقط ب

قول أن ولكن راه الوزارة الوصية هي وزارة الوحة وكن. جمموعة 
أن عندو . سها إنسان ولد احلرفةوزارة الوحة خص جيي على رأ

 ...معطيات 
 :الجلسة السيد رئيس

  .التعقيب السيد الوزير ، الرد علىا السيدة النائبةشكر 
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 :ن الوردي، وزير الصحةيلحساالسيد 
. فاالرقام ،فقش معاك متاماتالسيدة النائبة احملرتمة أنا مم

يها من املنظمة هدي أرقام وزارة الوحة ميكن تاخذ ماشي
العاملية للوحة، خذيتو مرض اجلدام األرقام اللي كاينة ماشي 

ثمانينات الف .الوزارة حىت كاينة فاملنظمة العاملية للوحة ديالنا د
حالة  40 1941حالة فاملغرب  129ي كانت القرن املاض يف
؟ هذا ال  40هي  129نت تتقويل هاذ الشي تيزاد واش وأ

 444أو عادتين ما كنستخفش باألرقام احنا ملي تنقولو ، يعين 
مقابل   la méningiteمثال وفاة بااللتهاب السحايا ديال 

احنا ما كرهناش حىت نعملو وأنا متفق معك احنا أي  414
وفاة غري وحدة تبقا فينا ما بغينا ميوت حىت واحد وليين لألسف 

وفاة وفيات فامليناجنيت يف حدود .هاذي أرقام منظمة العاملية
 ،يف املائة يف مجيع دول العامل هاذ الشي كاين 42، 41، 49

ا هاذي راه دخليت للمنظمة العاملية يعين ماشي شي حاجة ديالن
يعين احنا ماكرهناش وكاين اسرتاتيجية كاين عمل كانت 

وفاة نقوت ل  414وكانت  4994حالة نقوت ل  4920
ما كرهناش وما خوناش وما نقبلوش ميوت ولو واحد  444

كنظن جمهودات كاينة أنا منني قلت  يعين هاذ املسائل كاينة 
ا شرتشاي ليك السيدة النائبة احملرتمة ذاك الشي ديال اجلرائد م

غري تنقول ما خوناش ندفعو املواطنني للقلق واخلوف واهللع 
 ....ما كاينش اللي 

 :السيد رئيس الجلسة 
نشكر السيد الوزير على املشاركة وننتقل إىل . شكرا السيد الوزير

قطاع الفالحة والويد البحري، السؤال األول عن وضعية قطاع 
ون باملغرب عن فريق العدالة والتنمية، فليتفضل السيد زيت الزيت

 النائب، تفضلوا،
 :عبد الحليم عالويالنائب السيد 

 شكرا السيد الرئيس،

 السيدان الوزيران،
 إخواني أخواتي النائبات والنواب المحترمين،

طبعا اليوم السيد الوزير احملرتم احنا ّفريق العدالة والتنمية 
يعين التسويق  الزيتون وديال جين الزيت مبناسبة املوسم ديال
لو معكم على الواقع ديال هاذ القطاع طبعا  زيت الزيتون كنتساء

كلنا كنأكدو على اجملهودات ديالكم على مستوى توسيع 
املساحة املزروعة على مستوى رفع مستوى ديال اإلنتاج ولكن 
ميكنا نقولو معكم كذلك أنه كاين إشكاالت على مستوى 

ديال هاذ املنتوج كاين اإلشكال على مستوى اجلودة  التسويق
وبالتايل فهاذ األمر هذا كيعطي واحد التحديات كثرية بالنسبة 

لو معكم على ءللفالح خووصا الفالح الوغري وهلذا كنتسا
اإلجراءات والتدابري اللي كتشوفوها باش فعال هنضو بالقطاع 

 .زيت الزيتون وشكراديال 
 :السيد رئيس الجلسة 

 .السيد الوزير
 :وزير الفالحة و الصيد البحري ،عزيز أخنوشالسيد 

 شكرا السيد الرئيس المحترم،
 السيدات والسادة النواب المحترمون،

هو بغيت نأكد على أن قطاع الزيتون كيحظى بعناية خاصة يف 
إطار خمطط املغرب األخضر وكيما كتعرفو مت التوقيع على واحد 

ملهنيني يرمي للرفع من املساحات العقد ديال برنامج مع ا
ألف هكتار وحتسني اإلنتاجية  119املغروسة إىل مليون و 
إطار التفعيل ديال العقد مت غرس  واجلودة وتثمني اإلنتاج ويف

ألف هكتار يف الدعامة  47ألف هكتار فيها   04أكثر من 
ألف هكتار يف إطار برنامج التحدي األلفية  02الثانية وحوايل 
 44دة لعور الزيتون وجتهيز وحدة جدي 14إحداث وكذلك 
خرى مبعدات حديثة، كاين إعداد خمطط مديري وحدة أ

لوحدات التحويل وكمرحلة أولية مت يف إطار الربنامج ديال حتدي 
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وحدة ومن املرتقب أن يتم  19األلفية الشروع يف بناء وجتهيز 
وحدة أخرى يف نفس الونف يف إطار برنامج  10إنشاء 
وكذلك كنحاولو  .امة الثانية من خمطط املغرب األخضرالدع

باش نشتغلو على حتسني القنوات ديال التسويق حبيث كنحنثو 
املنتجني على االخنراط يف تنظيمات من أجل تثمني املنتوج 

  10وتسويقه بشكل مجاعي وإىل حد اآلن توصلنا تقريبا إىل 
GIE ونيات جمموعة ذات النفع االقتوادي كتكون من التعا

الفالحية ملنتجي الزيتون وكنكثفو العملية ديال تأطري املنتجني 
التباع املسارات التقنية املالئمة وكذلك تشديد املراقبة باألسواق 

 .مبيعات زيت الزيتون غري املعبئةوباملعاصر على 
 :السيد رئيس الجلسة 
 .تفضل السيد النائب؟  تعقيب شكرا السيد الوزير،
 :ال مسعوديالنائب السيد جم

 .بسم اهلل الرحمن الرحيم
 شكرا السيد الرئيس،

 السيدات والسادة النواب،
تنشكرو السيد الوزير بعدا على هاذ اجلواب وعلى هاذ 
، اجملهوادات اجلبارة املبذولة فيما خيص هاذ القطاع ديال الزيتون 
إال أنه السيد الوزير ال بد أن يعين نستحضر عندنا اإلنتاج 

ع املزروعات ولكن جيب أن تكون كذلك لدينا حقيقة توسي
ثقافة اإلنتاج جبميع مكوناهتا اإلشكال الكبري اللي مطروح عندنا 
السيد الوزير وهو أنه بوفة عامة يف إطار عام هناك يعين تقريبا 

يف املائة ديال املزروعات اللي اآلن توجد فواحد املناطق  09
قليدية ومهمشة، شاسعة ولكن التقنيات املستعملة الزالت ت

النقطة الثانية السيد الوزير وهو تشتت هذه املزروعات واليت ال 
وبالنسبة للقضية السيد  ،تسمح باش تعيطنيا فعال إنتاج قوي

الوزير ديال برنامج حتدي األلفية فعال هذا جمهود جبار 
ونشكركم على هاذ اجملهود ولكن جيب إعادة النظر يف املقاربة 

زارة تويل هي الفالح الوزارة خوها تسهل احنا ما خوناش الو 
املأمورية للمزارعني فيما خيص قطاع الزيتون يف البنية التحتية يف 
التنظيمات يف التسويق إىل غري ذلك ولذلك السيد الوزير 

يف املائة د الفالحا الذين  19خوكم تعرفو بأن هناك ما يقرب 
 مت زرعها هكتار اليت 49رفضوا هاذ الشتائل د الغرس مث هناك 

ولألسف الشديد اآلن هي معرضة للرعي بوفة عامة وميكن أن 
نعترب بأن هذا يعين واحد املوجه من وجوه اإلخفاق فهاذ العملية 
هاذي، السيد الوزير ال بد أن نتطرق كذلك للقضية ديال 
التنظيمات املهنية فيما خيص التسويق ألن عملية معقدة وجيب  

تنظيم هاذ األمر هذا، فيما  كذلك احلر  على يعين إعادة
خيص كذلك القضية ديال التخزين ال يكن أن نتحدث عن 
اجلودة يف غياب التمكن من مجيع املراحل ديال اإلنتاج قضية 
التخزين، قضية التحويل اآلن عندنا أكثر املعورات معورات 
تقليدية جيب تأهيلها إيال بغينا فعال حندثو على اجلودة وعلى  

نا واحد القوة توديرية ونستفيد من اتفاقيات كذلك تكون عند
 ...التبادل احلر مث كذلك احملتكرين والوسطاء الذين 

 :السيد رئيس الجلسة 
 .تفضل السيد الوزير شكرا السيد النائب،
 :وزير الفالحة و الصيد البحري ،السيد عزيز أخنوش

 السيد الرئيس،
 السيد النائب المحترم،

لف هكتار اللي خوها أ 119هو فاملشروع عندنا 
تغرس جديدة وعاملني على جوج د املستويات كاين املستوى 
ديال أنه فالدعامة الثانية وفالربنامج ديال حتدي األلفية يعين 
احلكومة وال الربنامج مها اللي تيقومو بالعمليات ديال الغرس 
بعد نقاش وحوار واتفاق مع الفالحا فهاذ املناطق وكاين عندنا 

ى للقطاع اخلا  اللي كتعطاهم الناس اللي بغاو برامج أخر 
يغرسو لراسهم ويبغيو يكونو حرين ويعملو االستثمارات  
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درهم للهكتار بالنسبة للمغروسات املسقية  2299كتعطاهم 
هاذ  doncدرهم للهكتار بالنسبة لباقي املغروسات  4299و

معك اإلمكانية السيد النائب احملرتم كاينة ولكن اليوم اللي متفق 
أنه كاينة بعدا واحد الدورية ديال وزارة الفالحة اللي تتقول  
كيفاش أنه إيال غنديرو الزيتون حناولو نديرو الزيتون ديال املاكلة 
يكون بوحدو والزيتون ديال العوري كذلك يكون فواحد املنطقة 

قراب شوية باش يكون واحد التضامن  les variétésويكونو 
وال  1999حد املنطقة اللي فيها فاملنطقة حىت نتمكن فوا

هكتار باش نديرو املعورات حديثة  1999وال  4999
والعمل ديالنا اآلن للمستقبل هو أنه نعملو على التحديث ديال 

آلن غادي نوصلو إن شاء هاذ املعاصر حىت يكون مستوى ألن ا
 .اهلل شكرا

 : السيد رئيس الجلسة 
فس القطاع متعلق بإعادة السؤال الثاين يف ن. شكرا السيد الوزير

النظر يف منح اإلعانة املوجهة إىل فالحي مستعملي السقي 
بالتنقيط عن الفريق االستقاليل للوحدة والتعادلية، فليتفضل 

 السيد النائب،
 :المصطفى جبران النائب السيد 

 .بسم اهلل الرحمن الرحيم
 شكرا السيد الرئيس،

 السادة الوزراء،
 ب،السيدات والسادة النوا

 السيد الوزير،
صعوبات كثرية جيدها الفالح لدى مديرية الفالحة 
عندما يريد جتهيز ضيعته أو أرضه يف السقي بالتنقيط فيطلب 
منه شهادة إدارية من احملافظة التوميم اخلرائطي من 

cadastre  احلوض املائي لتلقى عليه أسئلة تقنية جيهلها مثل
اء تريد إخراجه من ما عمق البئر كم من مرت مكعب من امل

البئر؟ إنكم تعلمون السيد الوزير أن أغلب الفالحني يعانون من 
عدم وجود وسائل النقل فيجدون صعوبات كثرية قبل تسليمهم 
جتهيزات وسائل السقي بالتنقيط والبعض منهم نظرا للمشاكل 
سالفة الذكر يفضل أن يعود إىل طريقته القدمية بواسطة السقي 

ضياع املاء الناتج عن هذه العملية اليت  الساقية رغم حجم
لذا نسائلكم السيد الوزير مبا أن هناك شباك . أصبحت متجاوزة

الوحيد ملاذا ال نستعمل هذه الفرصة حىت جيد الفالح كل ما 
يلزمه من وثائق إدارية ومعلومات تقنية يف عني املكان دون 
رية التنقل إىل جهات معنية أخرى وذلك لتسهيل عليه املأمو 

 .وإعفائه من عناء التنقل وشكرا
 :الجلسة السيد رئيس
 . السيد الوزير

 :السيد عزيز أخنوش، وزير الفالحة والصيد البحري
 السيد الرئيس المحترم،

 ،السيدات والسادة النواب المحترمون
البد من التذكري أنه الدولة قامت بواحد اجملهود اللي 

املاء حبيث أنه يف إطار هو جبار يف هاد امليدان ديال اقتواد 
صندوق التنمية الفالحية كيتعطاو اإلعانات، كتوصل حىت 

بالنسبة  09 %تقريبا بالنسبة لوغار الفالحني و 499%
ودخلنا فنقاشات مع املنظمات املهنية . للفالحني اآلخرين

ملراجعة املساطر واتفقنا على مساطر اللي أوال كرتفع داك 
عناه الفوق وقلونا من أجل السقف اللي كان قليل باش طل

دراسة امللفات وكذلك عملنا إمكانية اعتماد توريح بالشرف 
بالنسبة لنقطة جلب املاء القائمة والغري املرخص هلا واالكتفاء 
باإلدالء بشهادة مسلمة من طرف املواحل التابعة للوزارة كتبني 
أن القطعة األرضية موضوع االستثمار كتنخرط يف قطاع حميط 

هنا البد ما نقول بأنه . مبشاريع التحويل  اجلماعيخا  
املشروع ديال االقتواد ديال املاء أوال خص يكون املا، خص 
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يكون البري، خص يكونوا استثمارات اللي ماشي الدولة غادي 
تعطي الفلوس وميشيو يتعملوا االستثمارات كيفما كان يكون 

ه وتكون  ذجي اللي ميكن يتعمل باللي هو منو  le planواحد 
كذلك العالقة مع األرض ألن هديك األرض ما نطلبوش 
جنيبوها من احملافظة، غري جييب لنا هذاك السيد الفالح بأن 

ىل كانت ألرض إما كاريها إما شاريها إما إعندو عالقة مع هاد ا
ديال النواب غادي يقول لو بأنه كيشتغلها أنه كيستغلها باش 

يكون الولوج هلاد الدعامة ميكن يكون عندو اإلمكانيات باش 
فلهذا البد من هاد اإلمكانيات باش تعطى باش . اللي كاينة

 .ميكن تعطى اإلعانات
 :السيد رئيس الجلسة
 . التعقيب السيد النائب

 :المصطفى جبرانالنائب السيد 
نشاهد هاد الشي اللي قلتو ولكن السيد الوزير إذا كنا 

اظ على هذه املادة احليوية من نريد توفري املياه اجلوفية ونريد احلف
الضياع العشوائي، البد من تسهيل وإعادة النظر يف منح اإلعانة 

أوال على سبيل املثال املديرية الفالحية . املوجهة إىل الفالح
بإقليم السطات تطلب من الفالح املسكني ألنه مسكني وثائق 

مون وأنتم تعل. من إقليم برشيد ووثائق أخرى من إقليم بنسليمان
السيد الوزير أن أغلب الفالحني يعانون من عدم وسائل النقل 
ويوعب عليهم التنقل من السطات إىل برشيد، ومن برشيد إىل 

 .احلوض املائي ببنسليمان
أن أغلب الفالحني ليست  ،إنكم تعلمون السيد الوزير

هلم إمكانيات مادية كافية ألداء األجرة الكاملة إىل املقاولة قبل 
الدعم املطلوب ويف أغلب األحيان وهد الدعم سيأيت  تسليمهم

  ..بعد شهور طويلة
 :الجلسة رئيسالسيد 

  .شكرا السيد النائب

 :وزير الفالحة و الصيد البحري ،السيد عزيز أخنوش
إشكالية ديال العالقة يعين  أنهالسيد النائب احملرتم 

l'Agence du Bassin  لي كتعطي التورحيات ديال ال
معمول  guiché uniqueيل بأن أنه يعين  ظهرفكياآلبار 
لي اخووا اللي هي فالحيه للفالح عاندوا على قليال المسائل 

جييبها ألنه ال بد مغدي خيود الفلوس ديال الدولة يبقى 
أويل اخووا  و مع االرض اإلشكالية ديال العالقة ديالوا مع املاء

هد املاء فعال  لن الوكالة ديال املاء باش يستعمواحد التوريح م
هي إشكالية واش غادي هبد الدعم غادي انزيدوا نأكدوا على 

الدعم اخووا يكون خا  يعين  اء أو الالاحلماية ديال امل
االقتواد ديال املاء هد الشي راه كاخنمم فيه يف املستقبل ألن 

هو الفك ديال االرتباط  على ما فهمت ه األخاللي كيطالب ب
نة املوجهة والرتاخيص ديال حفر اآلبار هدا بني املنح ديال اإلعا

  .ميكن نقاش يف املستقبل داخل اللجنة إن شاء اهلل
 :الجلسةرئيس سيد ال

 .شكرا السيد الوزير
السؤال الثالث عن النقص احلاصل يف األطر الفالحية 

عن فريق التجمع الوطين  ،والتجهيزات املواكبة لبعض املناطق
  .ئبلألحرار ليتفضل السيد النا

 :النائب السيد مصطفى تاضومانت
 ،شكرا السيد الرئيس

لي من عند الأوال كنهنوا أنفسنا كمغاربة على هد اخلريات 
  .سيدي ريب سبحانه وتعاىل واحلمد هلل

 استبشر الفالحني خريا من األجرأةن السيد الوزير،
القطاع الفالحي حيث  لربنامج املخطط األخضر لتأهيلالفعلية 
هر على التعاون املهمة ووكاالت خمتوة تس عتماداتاالمت رصد 

 ع التنفيذمع املواحل اجلهوية واإلقليمية وذلك من أجل تتب
لفالحني من أجل تطوير منتوجهم السياسة الفالحية ومواحبة ا
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أنه من املالحظ أن بعض األقاليم مازالت تفتقر إىل احلد  إال
لتابعة بالوزارة األدىن من األطر بل وحىت املوظفني باملواحل ا

 لذا .  الكبري من التجهيزات الفالحيةافضال عن اخلو
نسائلكم السيد الوزير عن مقاربتكم لتأهيل العنور البشري 

  على مستوى التجهيزات اوعن خطتكم لسد اخلو
  ؟الفالحية
 :الجلسة رئيسالسيد 

 .شكرا السيد الوزير
 :وزير الفالحة و الصيد البحري ،السيد عزيز أخنوش

 ،السيد الرئيس المحترم
 المحترمون،السيدات والسادة النواب 

اندكروا بأن املغرب املخطط األخضر كريمي إىل تأهيل  البد ما 
ب بالفعل يعين وناته وهو ما يتطلالقطاع الفالحي بكل مك

عقلنة الستعمال املوارد املتاحة ال هي املوارد البشرية أوال و تأهيل 
خيص املوارد البشرية قامت يعين فيما  .التجهيزات الفالحية

دياهلا وإحداث مؤسسات خمتوة  بواحد إعادة اهليكلةالوزارة 
لي فيها وكالة ديال الوكاالت ومكاتب وطنية وكذلك اليعين 
 407توظيف  1990سنة  وارد البشرية حيث مت منذتعزيز امل

كذلك مت   لى املستوى املواحل اخلارجيةع 440إطار عني منهم 
 44إىل  47إعادة هيكلة ديال الغرف الفالحية من التقليص و 

جعل اهليئات املهنية كتنخرط يف خمتلف  إىلوسن القانون يرمي 
حىت هي واحد الدور ال السالسل اإلنتاج ويكون عندها دي
ألف  422كبرية   االستثماراتأما التجهيزات الفالحية  .مهم

اتعمل  ت لغاديتعمالي لالهكتار يف الدوائر الكربى املسقية 
الري غادي انوصلوا  مدار التوسيع املساحات دياهلا التحويل إىل

ف هكتار منذ بداية لأ 471ف هكتار ومت اإلجناز ال 229إىل 
ه التجهيزات الداخلية كتعرفوا بأنه خمطط املغرب األخضر كل هذ

 299كان  1990الوندوق ديال التتنمية الفالحية قبل 

مليار ديال  4هو فيه  1944ن يف مليون ديال الدرهم واآل
هي استثمارات  درهم وكاين إحداث أقطاب فالحية إذاال

  .متنوعة وكبرية وهتم الدعامة األوىل والثانية
 :السيد رئيس الجلسة

 .شكرا تعقيب تفضل السيد النائب
 :النائب السيد مصطفى تاضومانت

كل امسعنا اجلواب ديالكم بإمعان وب ،فعال السيد الوزير
ن القطاع الفالحي ليس مهم ن من موقعنا نالحظ أاهتمام ولك

ت بشكل حمتشم حبيث أن ميزانية االستثمار ارتفعته احلكومة اهل
مليار درهم لسنة  7.0إىل  1941مليار درهم سنة  7.2من 

 أن هناك سياسة تقشف جتاه الفالح نيبمن هنا يت 1944
رة لذا نؤكد يف فريق التجمع الوطين لألحرار على ضرو  .الوغري

واليت تضم  حية البعيدةالنظر أكثر يف وضعية املناطق الفال
املناخية ىل الدعم خووصا يف الظروف فالحني صغار حمتاجني إ
طار دعم املكتسبات املخطط املغرب الوعبة وذلك يف إ
كيد فالحة تضامنية كما ال يفوتنا التأاألخضر والوصول إىل 

ية الكاملة ودعم العناو على منح املوارد البشرية للمديريات 
ومن  .التجهيزات الكاملة ملواحبة الفالح الوغري باخلوو 

هنا أؤكد على ضرورة دعم إقليم طاطا باملوارد البشرية ملواحبة 
حبيث يعرف خواصا   الفالح الطاطوي يف املشاريع الفالحية

مكم كبريا مما أدى إىل عجز املديرية القيام مبهامها وليكن يف عل
% 7ملفات الدعم تتماطل ويتم االستجابة إىل  السيد الوزير أن

رية وكيفاش بغيتو القطاع يدوحة باملفقط من امللفات املطر 
املشكل أن يف كل  .هر هباد اإلقليم السيد الوزيريزد الفالحي

رات ككل كما كتعرف السيد الوزير أن القطاعات ديال الوزا
ق وذلك من حيث املنتوج يف األسوااإلقليم كايكون دائما سباق 

ن بعض ة الغنية واملياه الوافرة ونريد أن خنربكم أناتج عن الرتب
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 و االرشادرات مغلقة هنائيا مبدينة اقا مثل مركز األشغال اداإل
 .الفالحي واملولحة البيطرية

 :السيد رئيس الجلسة
 .شكرا السيد النائب تفضل السيد الوزير

 :وزير الفالحة و الصيد البحري ،السيد عزيز أخنوش
 شكرا السيد النائب احملرتم،

 جل التوظيفمنوب من أ 09ؤكد أنه عندنا فقط أل
ي نقاش إنشاء اهلل وبأنه السيد النائب احملرتم كان عند هلد السنة

املنطقة ديال طاطا وقلت  م يفهدمعاه يعين اخلوا  اللي عن
اهلل غادي نعمل  نه إنشاءليه بأنه غادي جني لطاطا وبأ

طر الكفؤ إما فيما خيص الشباك ونو األكاإلمكانيات باش ي
الوحيد فأظن ال أظن أنه كاين شي تعطال يف اخلال  ال 
بالنسبة هلاد املنطقة وال بالنسبة للمناطق األخرى كايظهر ليا بأن 

اللي هوما كاملني ومتكاملني راه ما  les dossiersمجيع 
شرية فيعين كالية ولكن فيما خيص املوارد البعندهوم حىت إش

املناطق اجلبلية املناطق الوعبة هي عامة ما كاتكون يف خوا  
وإنشاء اهلل الوزارة ديال الفالحة غادي تقوم بالواجب دياهلا هاد 

 .السنة 
 :السيد رئيس الجلسة
ىل السؤال الرابع يف هاد القطاع حول إشكرا السيد الوزير ومنر 

دة إجياد زراعات فالحية بديلة عن الفريق االستقاليل للوح
 .والتعادلية تفضل السيد النائب تفضلوا

 :السيد محمد إدموسىالنائب 
 شكرا السيد الرئيس المحترم،

 السيد الوزير المحترم،
 ،المحترمونالسيدات والسادة النواب 

املغرب عرف تغريات مناخية سامهت بعدم انتظام التساقطات 
 املطرية اليت كان هلا أثر سليب على الفالحة وعلى الفالحني

الوغار بوفة خاصة فيما يتعلق بالزراعة يعين املعتمدة يف 
العيش دياهلم يف إطار تقدم األحباث العلمية اخلاصة بالزراعات 

يعين علمية تستجيب  اسرتاتيجيةالبديلة البد من سلوك يعين 
وخووصية كل منطقة على حدة وكذلك نوعية املزروعات 

اخية للفالحة وبالتايل مبا يضمن يف استغالل الظروف املن البديلة
املناطق الفالحية املعنية حنن يف فريق االستقاليل حلدة والتعادلية 
نسألكم السيد الوزير عن إسرتاجتية العلمية املعتمدة بالنسبة 

ه السرعة لة ومدى اهتمام للمخطط األخضر هبذللزراعات البدي
 هاسرتاتيجية احلكومة العتناء هبذ وأالبديلة وكذلك هناك خطة 

  .املناطق مبا فيها منطقة احلوز وشكرا
 :الجلسةرئيس يد الس

 .السيد الوزير
 :وزير الفالحة و الصيد البحري ،السيد عزيز أخنوش

 ،شكرا السيد الرئيس المحترم
  ،المحترمونالسيدات والسادة النواب 

ؤهالت الطبيعية هو كنفكروا يف االستغالل األمثل للم
ا يف هد لم مع هد الظروف وهلذعرب إجياد بدائل زراعية كتأق

عملنا على خلق توازن اية يف إطار خمطط املغرب األخضر الغ
لي كتغطي عليها زراعة احلبوب العلى مستوى املناوبة الزراعية 
وهكذا مت حتديد هد التخفيض  .األكثر تأثرا للظروف املناخية

املساحة املخووة للحبوب للمناطق اجلافة واجلبلية ولذلك 
لعطرية والطبية زراعة بديلة كاألشجار املثمرة والزراعات الفائدة 

اجلهوية هبد املناطق األولوية  ةلفالحيوقد أعطت املخططات ا
ندرة ديال  لربجمة عدة مشاريع يف إطار الدعامة الثانية ألنه كاين

املاء ومن بني هد الزراعات كاين الوبار والزيتون واللوز والتني 
 ثمنيوتالغرس هد املشاريع عملية وما تشمل  الكرز اخلروب
الوطين للبحث الزراعي املعهد ج ومع املوازاة مع هدا كيقوم و املنت
 معرة املياه تنباط أصناف زراعية كتحمل ندغى على اسيلل
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كما متكن اخلرائط الفالحية اليت مت   .إمكانية إعطاء إنتاجية عالية
هوية التعاون مع املديرية اجلبإجنازها من طرف هد املعهد 

لفالحي وبتمويل من حة واملكاتب اجلهوية لالستثمار اللفال
لفوسفات من الفالحني من اختيار الزراعات املكتب الشريف ل

  .البديلة األكثر التأقلم وذات قيمة مضافة يف املناطق دياهلم
 :الجلسةرئيس السيد 
  .تفضل السيد النائب؟  التعقيب ،شكرا

 :النائب السيد محمد إدموسى
دلته احلكومة يف هد لي بالهد اجملهود  ىشكركم علنك
ولكن السيد الوزير هناك التغيريات املناخية وكذلك أمام  ،اإلطار
بالتايل  اإلنتاج التقليدية وهناك جمموعة من املقاربات ودوسائل 

نقاذ بالنسبة للفالح الوغري منهجيات البد من سلوكها إل
اه اهلل يف إقليم احلوز الذي حبياه مثال وهناك فيما يتعلق بتعبئة امل

ديال هد املياه إذن البد مبنطقة جبلية وبأودية كثرية وهناك ضياع 
إنشاء بذلك يف التفكري يف إجياد حلول هلذه املياه اليت تضييع وك

كذلك يعين حواجز مائية بالنسبة للمناطق اجلبلية و سدود تليه 
يف هد  ة مائية مهمةاملياه و ذلك بفرشللحوول على جتميع 
تطوير يعين إنتاج يتأتى يعين حتديث و  اإلطار هدا وبالتايل حىت

فيما يتعلق باملديرية مديرية التنمية  و كذلك. هلده املناطق
بوزارة الفالحة البد من احملدثة الفالحية املديرية التنمية القروية 

ه وسياحية بالنسبة يف هذأن تكون هناك أنشطة جتارية بتفكري 
أوكيمدن  تم بالتنمية القروية فمثال إقليم احلوز منطقةاملديرية هت

ة السياحية من الدرجة منطقناطق ومنطقة أوركا هده فيها م
 ةرياأنشطة جتكذلك ببد من مواحبة املادة الفالحية  األوىل وال

كذلك السيد الوزير فيما يتعلق باملساطر تبسيط   .يف هد اإلطار
دولة عانات من مقتضى المن إ باالستفادةاملساطر وفيما يتعلق 

يف هد الباب هدا وال بد من  بالنسبة للفالحة وهناك تعقيد
يعين تقوية اإلنتاج يف  هذا الباب حىت ميكن تبسيط املساطر يف

واآلبار احملفورة  اآلبارهد اإلطار هدا وكذلك فيما يتعلق حبفر 
  .يف هد اإلطار هدا إجياد حلول والرخص وهناك تعقيد البد من

 :رئيس الجلسة السيد
 .السيد الوزير ،شكرا

 :وزير الفالحة و الصيد البحري ،السيد عزيز أخنوش
بار كظهر يل مسحيت هد اإلشكالية ديال حفر اآل إال

املعنية واحنا مستعدين تكون موجهة للوزارة بأن األسئلة اخوها 
لتسهيل مجيع املساطر باش ها اليد يف اليد ونوا معباش انتعا
شتغل أما بإقليم احلوز إلمكانيات ديالوا باش يا الفالحيكون 

كاين ستة املشاريع بالنسبة للزيتون على   نهكر أفالبد من نذ 
 1، فالح  2999الفالحة  2فائدة لهكتار  0999مساحة 

هكتار لفائدة  4999تاملشاريع بالنسبة للتفاح على مساحة 
من اجلوز على ستلة  49999فالح مشروع يهم  1999
فالح يستفيدون من عمليات  199ضافة إىل فالح إ 4999

إذن هناك مشاريع ديال  .هتم تنمية النباتات العطرية والطبية
فق ي جد مهمة يف إقليم احلوز واللي أنا متالدعامة الثانية اللي ه

مع السيد النائب بأنه الزم ميكونوا استثمارات إضافية حلواجز 
 La nappe ديال املاء ألنه املاء خاصوا يولح

phréatique  خووا يتوجد وخاصوا يكون استثمار وفني ما
كانت اإلمكانية ديال مجع املاء خاصها الدولة واجلماعات 
احمللية والناس املسؤولني يعملوا الواجب دياهلم باش نقدروا 

 .نعمموا اإلستثمارات فاملديرية
 :السيد رئيس الجلسة 

ط شكرا السؤال اخلامس عن نفس قطاع عن برنامج املخط
للوحدة والتعادلية تفضل السيد  االستقاليلاألخضر للفريق 

 .النائب
 :الحبيب البوبكراوي النائب السيد
  ،السيد الرئيس
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 ،السيد الوزير
  ،إخواني اخواتي النواب المحترمين

يف إطار مساعدات اليت تقدمها الدولة واليت جاءت يف إطار 
ياه املخووة برنامج املغرب األخضر لدينا مجعيات مستعملي امل

لألغراض الزراعية بشكل تقليدي عرب السواقي واليت هيأت هلا 
إال أهنا وجدت ملفاهتا من أجل استعمال السقي املوضوعي، 

مام مشكل حقيقي يف أنه رغم وجود ملفات متكاملة نفسها أ
بدء ن اجلمعيات تسبيقا ماليا لتتمكن يف فإن الشركة تطلب م

على اإلمكانيات ألن أعضائها األشغال واجلمعيات ال تتوفر 
فالحون صغار معظمهم ال يتوفر إال على نوف هكتار 

فالح أمام هذه الوضعية الوعبة  1999وعددهم يول إىل 
نتساءل السيد الوزير عن اإلجراءات املتخذة ملعاجلة هذه 
 ؟الوضعية ومتكني مثل هذه املشاريع من اخلروج إىل حيز الوجود

 .شكرا السيد الوزير
 :د رئيس الجلسة السي

 .السيد الوزير
 :وزير الفالحة و الصيد البحري ،السيد عزيز أخنوش

 ،شكرا السيد الرئيس المحترم
 ،السيدات والسادة النواب المحترمون

هو هاد اجلمعية ديال املستعملي املياه ألغراض زراعية 
شريطة أن تستجيب ملفات  %499عندهم يف اإلعانة نسبة 
هو منوو  عليه يف واحد الدورية مشرتكة الطلب اإلعانة ملا 

 % 499ومت اعتماد عدة تسهيالت هادوا دزادوا على 
املنضوين ألنه هاد الشيء تيهمىن وامتيازات بالنسبة للفالحني 

نه الفالحة إال كانوا صغار وجتمعوا وداروا واحد اجلمعية ديال أ
فع كلها كتنت  la collectivitéالسقي وتنظموا فيعين هاديك 

ن تستفيد من التأطري واملساعدة التقنية من طرف املواحل أ
دفرت التحمالت وتوميم املشاريع  هتيئاملختوة للوزارة عند 

اإلشكالية اللي كاينة يف  .إضافة إىل منحها أسقف تفضيلية
الوندوق ديال التنمية الفالحية أنه ميمكنشاي نسبقوا الفلوس 

ع وخيرجوا يعين وباقي متعملش املشروع خا  يتعمل املشرو 
السلطات املكلفة ويكونسطاطيو بأنه يعين هاداك اإلستثمار 
تعمل وتعمل بالقاعدة اللي خاصوا يتعمل عاد تيطلقوا يعين 
ميكن يتخلص املشروع هنا واحد العدد ديال يعين حنا كنعرفوا 

الناس اللي كيمولوا  les fournisseursبأنه البعض ديال 
ديال الكريوس   des délégationsهاد املشاريع كيعطيو 

كيعطيو اإلنتداب باش يتخلووا الناس كاين اللي بعض 
اجلمعيات مكيتوصلوش هلاد الشيء ولكن بغيت نقولك بأنه  

يراه وضعات واحد اآللية جديدة  يكذلك القرض الفالح
ديال هاد % 499امسيتها السلف ديال السقي ميكن تعطي 

لة تعاود ختلص يعين على أن يرجع من بعد ما الدو  االستثمار
 .هداك الدعم دياهلا وشكرا

 :السيد رئيس الجلسة 
 .شكرا تعقيب تفضل السيد النائب

 :الحسن أمروش النائب السيد
ه يف منوا كل ما تتقوموا بثزير حنا كنشكرا السيد الو 
ه جمموع الفالحة الكبار راهم استفذوا املغرب األخضر صحيح أن

يف هاد  االجتماعيةالعدالة وكيستفذوا اللي بغينا هو شوية 
ألنه حقيقة خمطط وطين مهم يعين السياق ديال  .املخطط هذا

هاد السؤال السيد الوزير جا يف اإلطار اللي امسعتوه يعين يف 
مجعيات يف  4السؤال وغادي نعطي واحد املثال ديال واحد 

ودانت اللي هي مجعية رزاكنة وتوراخت والناصرية اللي  إقليم تار 
ألف طن ديال املاء يوميا  42وا السيد الوزير ككتيستهل

األراضي ورغم ذلك فهي  هكتار ديال 4299وكيتوفروا على 
من هاد % 49طعوش يغطيو إال ما يناهز فهم مكيست
الشركات السيد الوزير كتطلب ليهم ضمانات  .األراضي
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ستثمر هي يف بالصت يعين الفالح ميمكنش تعطاهم يعين ت
ر ص من الدولة اللي كنطالبوا السيد الوزيإمتا غادي ختل وتسنا

م موجودين و ن الفالحة راههو أن الدولة تكون ضامنة مدام أ
األراضي دياهلا راها موجودة واستطعوا كما قليت باش جيمعوا 

يعين على الدولة باش الداروا هاد  املأموريةاألراضي دياهلم سهلوا 
من املخطط  دي باش كل الكل السيد الوزير يستفداملشاريع ها

على الفالح  االستفادةديال املغرب األخضر بدل مرتكز يعين 
نه يعني احلفري نرجع كذلك السيد الوزير قلتوا بأ الكبري وبغيت

سيد ديال البري راه يف وزارة أخرى يف إطار التضامن احلكومي ال
هي  في وزير حضر فاحلكومة زمة أالوزير راه احلكومة كلها ملت

 .نواب احلكومة للوزراء بعينهم وا حنانش جنزؤ زمة ميمككلها ملت
 :السيد رئيس الجلسة 

 .السيد الوزير
 :وزير الفالحة و الصيد البحري ،السيد عزيز أخنوش

عد باش مجعيات أنا مست 4طرحيت ديال هاد اللي  اإلشكالية
نشوفهم معاك السيد النائب ونشوفوا شنوا مها احللول اللي ميكن 

ال واش احلكومة واش يعين وزارة  حي أوالتاح مع القرض الفال
الفالحة اللي تقوم هباد املشروع ولكن ال ميكن للدولة أن تعطي 

des garanties   على املسائل اللي هي كتخص خوا
ومغاديش تعطي هنا باش نكونوا  باش غادي تعطي هنا ،الفالح
ديال اجلمعيات ديالك أنا مستعد أنه إىل كان  4ن فقني ولكمت

احنا كيهمنا يعين هاد اإلشكالية وحنا تار فهك 4299
 .مستعدين باش نعاونوا

 :السيد رئيس الجلسة 
السؤال السادس عن تيسري ولوج الفالحني الوغار  .شكرا

 االشرتاكي،عن الفريق  ،واملتوسطني إىل التمويالت الضرورية
 .تفضل السيد النائب

 :النائب السيد محمد مالل

  ،السيد الرئيس
  ،يرالسيد الوز 

  ،نالسادة والسيدات النواب المحترمو 
ال شك أن اهلدف الذي تأسست من أجله مؤسسة 

 ،هو هدف نبيل وهو متويل األنشطة الفالحية ،القرض الفالحي
، وال للعامل القروي واالجتماعية االقتواديةواملسامهة يف التنمية 
أال  ،خمطط املغرب األخضر جاء بنفس اهلدفشك كذلك أن 

 االستثماروذلك عرب حتفيز  ،الفالح والفالحة الوطنيةوهو دعم 
لكن بعد مرور عدة سنوات  ،واإلنتاج داخل القطاع الفالحي
ن التحفيزات والقروض ، اتضح أعلى بداية هذا املخطط

املمنوحة استفاد منها الفالح واملستثمر الكبري ومل يستفد منها 
هلذا السبب  .نظرا لوعوبة ولوجه إىل القروض ،الفالح الوغري

ما هي التدابري اليت ستتخذها احلكومة  ،نسائلكم السيد الوزير
 االستفادةلتقومي هذا املخطط لكي يتمكن الفالح الوغري من 

القرض الفالحي ليكون فعال داعما  ؟ وهل هناك إرادة لدىمنه
وهل أجنزمت السيد الوزير تقييما لنتائج  ؟للفالح وللفالحة الوطنية

 .وشكرا ؟خضر جهويا ووطنياخمطط املغرب األ
 :السيد رئيس الجلسة 
 .تفضل السيد الوزير

 :وزير الفالحة و الصيد البحري ،السيد عزيز أخنوش
  ،شكرا السيد الرئيس المحترم

 ،السيدات والسادة النواب المحترمون
أبدا على التمويل ديالوا  هو القرض الفالحي مل يتخل 

وعندوا  ،ىل شركة جمهولةوخا حتول إ ،واللي القطاع الفالحي
اسرتاتيجية فهو أوال بنك كالسيكي كيمول احلاجيات ديال 

وعندوا كذلك  ،الضيعات اللي كتستجيب للمعايري ديال التمويل
شركة ديال التمويل ديال الفالح بشراكة مع الدولة لتمويل 
، الفالحني الوغار واملتوسطني املستبعدين من التمويل البنكي
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للقروض الوغرى لتمويل الضيعات  رضيأ وعندهم مؤسسة
، ويف أنشطة مدرة للدخل ساسمد على أاليت كتعت الوغرية جدا

 1941-1990خمطط املغرب األخضر  إطار املواكبة دياله
مليار ديال الدرهم  19باش ميول  االتفاقيةوقعنا معاه واحد 

مليار ديال الدرهم عن طريق  41فيها  ،الفالحي لالقتواد
غري املسامهة ديال القرض الفالحي يف متويل  ،سيكيالبنك الكال

لك بكثري حيث وصلت الفالحية جتاوزت ذالقطاع والوناعات 
مليار ديال الدرهم  41عوض مليار درهم  40.2حلد اآلن إىل 
مليار الدرهم عن  l’engagement 2او عليه اللي خذ

حيث بلغت القروض املمنوحة منذ  ،طريق شركة متويل الفالح
مليون درهم لفائدة ما  429إىل يز التنزيل هاد الشركة ح دخول
زبون هاد الربنامج كان خموص فقط للمناطق  2299يناهز 

اآلن  ،اللي كتكون فيها الدعامة الثانية والربامج ديال احلكومة
ديال متويل  l’operationهاد  1941يوليوز  4ابتداء من 
كذلك    .وغريعامة يف مجيع املناطق للفالح ال الفالح والت

كاين مليار ديال الدرهم عن طريق مؤسسة أرضي للقروض 
لف أ 117عدد الزبناء الناشطني فيها  الوغرى حيث يول

 .زبون
  :السيد رئيس الجلسة 
 .تعقيب السيد النائب

 :محمد مالل النائب السيد
  ،شكرا السيد الوزير

 ،شكرا السيد الرئيس
ي أحدث نعرف السيد الوزير أن متويل الفالح الذ

احلاصلة يف املخطط  االختالالتمؤخرا جاء الستدراك بعض 
لكن املساطر اليت  ،عرب متويل الفالحة املعيشية ،األخضر

وضعت حتدد هذا التمويل يف غالف مايل ضعيف أال وهو 
نلتمس  .% 0وبنسبة فائدة مرتفعة تعادل  ،ألف درهم 499

 499دود فع من سقف التمويل إىل حالر  ،منكم السيد الوزير
ال يفوتنا كذلك  %، 2لف درهم مع ختفيض نسبة الفائدة إىل أ

أن نسجل بعض املالحظات على املخطط املغرب  ،السيد الوزير
واملالحظة الكبرية واللي هي يف الواقع مؤسفة هي أن  ،األخضر

فهناك عدة  ،هاد الربنامج مل يكن شامال عرب الرتاب الوطين
 ،مل يستفيدوا من هاد الربنامج مناطق من املغرب وفالحة صغار

وأضرب مثاال بذلك اجلهة ديال مراكش تانسيفت احلوز 
فإقليم الوويرة كيما كتعرفوا النسيج  ،وبالتحديد إقليم الوويرة

الفالحي اللي فيه والفالحة اللي فيه مها فالحة صغار معندمهش 
اإلمكانيات ومعندمهش حىت األراضي دياهلم أراضي جد 

من  لالستفادةومعندمهش اإلمكانيات يعين ضيعات صغرية 
كذلك هناك بعض هاد عندك حتويل الدعم من طرف ،ذلك 
 .كذلك واحد اإلشكالية هي أن هاد الفالحة الكبار   ،بعض

 :السيد رئيس الجلسة 
 .السيد الوزير

 :وزير الفالحة و الصيد البحري ،السيد عزيز أخنوش
للفالح باش نقول بأنه الشركة ديال التمويل  فقط

اللي واقعة يف خمطط  االختالالتجماتش باش جتاوب واحد 
باش  ،هي جات مع خمطط املغرب األخضر ،املغرب األخضر

ألن خمطط املغرب األخضر ألول مرة يف التاريخ ديال بالدنا درنا 
ي هي خلينا دعامات مدرناش غري واحد الفالحة الل 1واحد 

درنا الفالحة ديال  ،فدوا فيها الكبارفالحة كلها اللي غيست
 les emploisالدعامة اللي جتيب القيمة املضافة وكتجيب 

ولكن درنا  ،وكتجيب األمن الغذائي وكتجيب كذلك التودير
دعامة ثانية خاصة بسياسة خاصة للفالح الوغري اللي هي 

وهاد املنتوج اللي تكلميت عليه ما هو إال جا  ،الدعامة الثانية
 ،للفالح الوغري directementباش ميشي باش يوصل 

 les conditionsديالكم فيما خيص  االقرتاحفنناقش يعين 
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وكل  ،مع الناس ديال البنكة les créditsديال هاد 
اإلمكانيات اللي ميكن لينا نعملوها باش حنسنوا التمويل ديال 

 .الفالح الوغري سوف نكون يف املوعد
طط أما فيما خيص الربامج اجلهوية فقط راه املخ 

خمطط جهوي مع رؤساء اجلهات  44املغرب األخضر ره وقعنا 
والغرف اجلهوية مكاينش شي جهة اللي مدخلتشاي يف هاد 

باش نكونوا واضحني بأنه كاين خمططات جهوية  ،املخطط
 . des votesوكاين برامج جهوية وكاين اتفاق وكاين 

 :السيد رئيس الجلسة 
ن مدى استفادة الفالحني السؤال السابع ع ،شكرا السيد الوزير

الوغار من خمطط املغرب األخضر عن فريق اإلحتاد الدستوري 
 .تفضل السيد النائب

 :مصطفى الجاري النائب السيد
 ،شكرا السيد الرئيس

  ،السيد الوزير
  ،نالسيدات والسادة النواب المحترمو 

كي تتم استفادة الفالحني الوغار من   ،السيد الوزير
يتعني إحداث تعاونيات واملضي  ،رب األخضرتدابري خمطط املغ

لذا نسائلكم السيد الوزير  .قدما يف جتميع األراضي الفالحية
حول مدى استفادة الفالحني الوغار من خمطط املغرب 

وماذا أعدت احلكومة إلدماج الفالح الوغري يف  ؟األخضر
 .وشكرا ؟سياق هذا املخطط

 :السيد رئيس الجلسة 
 .السيد الوزير ،شكرا

 :وزير الفالحة و الصيد البحري ،السيد عزيز أخنوش
سئلة واألجوبة يل بأنه واحد العدد ديال األ هو كيظهر
ال الفالح الوغري ت على هاد الشيء ديلماللي جات تك
وجينا بواحد الدعامة  ،واللي هو يف صلب املعادلة واألمهية دياله

مة  اللي هي دعامة خاصة وكاين استثمارات اللي هي جد مه
كتفوق املليار ديال الدرهم يعين سنويا اللي خاصة بالفالح 

  وكاين ،الوغري وكاين دعم يف الوندوق ديال التنمية الفالحية
توا يف صندوق ديال التنمية كذلك دعم ديال احلكومة اللي عمل

القروية اللي غادي جيي حىت هو زائد هاد اإلمكانيات كلها اللي 
 لعامل الفالحي واإلمكانيات كيظهرغادي تعطى للعامل القروي وا

نه فيما خيص أنه الشق ديال التنقيط وديال املاء اللي  يل بأ
  %499كتكلموا عليه بأنه إمكانيات هائلة اللي تعطات ديال 

هو فعال كان نظام سابق نظام سابق اللي كان ديك الوقت اللي  
 كانت واحد املراقبة قبلية مكانتش    %49كان كيتعطى يف املاء 

والت  % 499 و % 09الوقت اللي دزنا ل 
l’obligation   ديال املراقبة القبلية ألن كيما قلت خا

صاحل  البالنباش ميشي يشوف بأنه أوال جييب اهلل بأنه هداك 
ل الدرهم مهمة املاليني ديا اللي غادي يعمل وهادوا استثمارات

 ت اآلالف ديال الدرهم اللي خاصوا يشوف بأنه هاداكواملئا
ن عملوا بواحد بأ le goute à gouteالسيد اللي غيعمل 

منني كتكون املراقبة ديك  ،الطريقة اللي هي مهمة وفعال تعمل
وعاد ميكن يأخذ الدعم costat عة عاد ميكن كتكون السا
 . دياله

 :السيد رئيس الجلسة 
 .تعقيب السيد النائب تفضل

 :مصطفى الجاري النائب السيد
هو يف  ،على هاد التوضيحات ،شكرا السيد الوزير

طرحنا هاد التساؤل نظرا لوجود واحد  ،احلقيقة السيد الوزير
اجملموعة من الفوارق شاسعة بني كبار الفالحني والفالحني 

خاصة عندما يطرح خمطط املغرب األخضر على  ،الوغار
جعة ،كوسيلة ناات السيد الوزير يحتدثنا عن التعاون ،احملك

خاصة فيما خيص عملية  ،أحسن ما يرام الستغالل األرض على
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ي لألرض االستغالل الفردبأن  ،إميانا منا السيد الوزير ،التجميع
وخاصة يف الظروف اليت يعيش فيها الفالحني الوغار هو أمر 

للتأكيد على أن الفالحني  ،وهي مناسبة السيد الوزير ،ضروري
يعيشون ظروف مزرية على عدة  ،خاصة الوغار منهم

نعطيك غري مثال جبهة ، أنا أحتدث السيد الوزير ،تمستويا
املنطقة  ،الغرب شراردة بين حيسن وخاصة إقليم سيدي سليمان

يعين فيضانات مهولة عرفت  ،اللي كتعرفها السيد الوزير
- 1949-1990فيضانات خالل الثالث سنوات متتالية 

مع جرحية والوقيع  1941عرفت ظروف قاسية يف  ،1944
إذن هاذي كلها مشاكل اللي كتخلي الفالح  .وداك الشيء

من  االستفادةعاىن كثريا من خالل  ،الوغري يعاين ويعاين كثريا
وعاىن كثريا  ،من األمسدة االستفادةعاىن كثريا من خالل  ،البذور

نعطيك ، وهنا من التمويالت االستفادةمن خالل  ،السيد الوزير
املؤسسات ديال وك هو فيما خيص د ،مثال صارخ السيد الوزير
هي مؤسسات  ،ات يف القرض الفالحيالسلف اللي حتدث

حقيقة اللي متعطتناش اآلليات املهمة والكبرية باش ميكن 
غنعطيك مثال هو أن الفالحة  ؟ملاذا ،فدواستالفالحني الوغار ي

ألهنم يلجئون ميشيو  ،الوغار يف إقليم سيدي سليمان متضررين
 1مؤسسة اللي كتجمع للي هو سيدي قاسم اإلقليم آخر 
أقاليم كبار وأقاليم فالحية بامتياز وكيعانيو وكيعانيو أقاليم ومها 

ما خيص ن تعطات فيمن ويالت، من خالل هاد مسيتوا مث أ
وحلد  ،فات وقت البذور فات وقت الزريعة ،و الزريعةالبذور أ

هادي نعطيك مثال آخر  ،الساعة مل يتم صرف هاد التمويالت
فيما خيص يعين تسجيل ديك العقود ديال القرض  ،السيد الوزير

خاصة الرمسية ديال العقود اللي  ،الفالحي يف احملافظة العقارية
ة جدا وال العقد اللي  طرح واحد اإلشكاالت كبرية وكبري 

وثق أو العقد ديال العدل يف ه هو العقد ديال املكنتحددوا ب
حي أصبحت  ن العقود العرفية اللي هي ديال القرض الفالحني أ

إشكاالت كبرية هلاد الفالحة  كتوبح إشكاالت وهذا كيخلق

وخاصة الفالحة الوغار وشكرا  ،دياهلموكيثقل من الكاهل 
 .السيد الوزير

 :السيد رئيس الجلسة 
 .السيد الوزير

 :وزير الفالحة و الصيد البحري ،السيد عزيز أخنوش
ك فق معاديالك يف هاد الشق األخري أنا متنا التدخل أ

وديال هذا  notaireأنه كاين إشكالية ديال هاد الشيء ديال 
جملسكم  نه حنا ننتظر ال من احلكومة وال من يعينيل بأ وكيظهر

 le texteهلادك  amendementاملوقر باش يكون شي 
ولكن غري  ،اللي مع األسف اليوم كيعرقل العملية ديال التمويل

جتهيز ما راه مت  1990فقط أنا بغيت نقولك بأنه  راه منذ 
كلها   goute à gouteألف هكتار ب  471يقارب 

استثمارات هادوا كلهم فالحة كبار ياريت أنه راه كلهم فالحة 
 1كتار مول ه 4كتار مول ه 1وكلهم يعين ناس مول  ،صغار
وأنا نعطيك مثل مثال املنطقة كنعرفها  ،كتاره 2كتار مول ه

كتار ديال الزعفران ه 1999ديال تارودانت يف تالوين عندنا 
شكون اللي كان حيلم أنه يف  goute à gouteكلها ب 

 1999نه غادي متشي يف تالوين والدير املغرب واحد الوقت بأ
وملن هادوا راه كلهم ها اللي  goute à gouteكتار ت ه

مرت والدولة عمالت ليهم  499  مرت ها اللي عندوا 29عندوا 
نه يل بأ عين التوازن كيظهرفلهذا جيب أن يكون واحد ي ،واحد

فيه حقوا وبأنه حنا راه  املخطط الفالحي كل واحد غادي ياخذ
راحنا اللي حمتاجني لينا مها الوغار  ،الكبار راه ممحتاجينش لينا

وحنا راه عارفني هاد الشيء وكنعملوا مجيع اإلمكانيات 
متكلمتيش على الدعم ديال البذور متكلمتيش على الدعم 

إمكانيات هائلة ، goute à gouteشيء ديال ديال هاد ال
 خاصهم يعرفوها وخاصهم يتشجعوا غري اللي كتعطا  للفالحة

تمويل هاجس كبري وحنا  فق معاك بأن اهلاجس ديال الأنا مت
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و مع القرض الفالحي باش تكون إمكانيات كبرية كنتكلم
 .وشكرا.إنشاء اهلل يف املستقبل

 :السيد رئيس الجلسة 
 لة وعن قطاع الويد البحري لفريق العداالثامن  السؤال ،شكرا

 .التنمية تفضلي السيدة النائبة
 :النائبة السيدة عزوها العراك

  ،السيد الوزير
  ،السيدات والسادة النواب
يعرف قطاع الويد البحري عدة مشاكل  ،السيد الوزير

وهو ما يؤثر  ،والتدبري واحلكامةسيري واختالالت على مستوى الت
لى املنتوج الوطين وعلى املهين للقطاع وباخلوو  على سلبا ع

ويف هلا، الفئة العاملة اليت ميثل هاد القطاع  أهم مودر رزقها 
 ،نسائلكم السيد الوزير .ظل هذا التخبط الذي يعرفه القطاع

 ؟عن اإلجراءات املتخذة من طرف وزارتكم لتوحيحه ومعاجلته
 .وشكرا لكم

 :السيد رئيس الجلسة 
 .الوزيرالسيد 

 :وزير الفالحة و الصيد البحري ،السيد عزيز أخنوش
يل بأنه عرف املنتوج الوطين للويد الساحلي  كيظهر

حجم حيث بلغت  1941التقليدي ارتفاعا هاما خالل سنة و 
ألف  041طن مقابل  429ألف و  444اإلنتاج مليون و 
هذا يدل أن القطاع يف وضعية ،  % 11طن أي بارتفاع 
اللي كتهدف إىل جعل  "أليوتيس" ةاسرتاتيجي صحية بفضل

نشاط الويد البحري يف بالدنا صيدا عقالنيا مستداما ذا 
 .االقتواديةتنافسية يف تثمني ثرواتنا وحمركا أساسيا للتنمية 

 :السيد رئيس الجلسة 
 .تعقيب السيد النائب

 :عيسى امكيكي النائب السيد

 .ن الرحيمبسم اهلل الرحم
الرئيس تنشكروا السيد الوزير على املعطيات  يعين السيد  

، هد اللي عطا واجلهود فعال اليت بذلت وتبذل يف هاد القطاع
بالد ديالنا اللي من القطاعات اإلنتاجية املهمة يف ال القطاع

 املسامهة ،كلم ديال الشاطئ  4299 حبكم املؤهالت دياله،
 % 1حىت ل يف الناتج الداخلي اخلام اللي كيوصل تقريبا  دياله

التوفري ديال املناصب  ،يعين يف األمن الغذائي املسامهة دياله
ألف وغري املباشرة ديال  199يعين مباشرة قرابة  ديال الشغل
ن ينكر شي واحد ال ميكن أ. شغل ألف منوب 299تقريبا 
ة يف هذا القطاع إال ري خود اليت بذلت يعين يف السنوات األاجله

لى رأسها االسرتاتيجية اللي ذكر جاحد كاين فعال أشياء ع
واللي هي خارطة الطريق بالنسبة هلذا القطاع  ،السيد الوزير

رهاش السيد الوزير  وكذلك املخططات ديال التهيئة اللي ما ذك
صبح عندنا األخطبوط أط واحد اللي هو ديال كان عندنا خمط

األمور يعين ا من وغريهديال األمساك السطحية ديال الكروفيت 
بط كذلك باملسألة ديال الشباك احلذف ديال املسألة اللي ترتت

الشباك اجلارفة كتشكل واحد اخلطر كثري وكنا باقيني كنذكر يف 
واحد العدد ديال اللقاءات مع السيد الوزير يف الفرتة السابقة 

تتبع البواخر يعين عرب  ،يعين باش نتخلص منها ماهي وما لوهنا
هاد األشياء كلها أجنزت السيد الوزير ولكن  طناعيةاالصاألقمار 
نه ما كاينش يعين اقضينا على ين السيد الوزير أهذا ال يع

القطاع يف حالة صحية جديدة أنا ميكن  االختالالت وأنه يعين
ديال األمور األمر األول اللي كيتعلق  4على واحد  تنوقف

رد السمكية فأغلب املوا ،باالستغالل اجلائر للمخزون السمكي
لي يعين يف حالة نزيف فعال هاد اإلجراءات اللي ذكرنا ال

 ،املطلوب لزالت مل تول يعين املستوى الكامسامهت ولكن ال
النقطة الثانية اللي هي الظاهرة ديال الويد الغري القانوين والغري 

لكن يف و % 499شي كانقولو ، فالزالت متفشية مااملورح
وال ديال العناصر أ 1سامهوا فيها حدود معينة وهادوا اللي كي
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ني املهنيني بروسهم اللي  يعين السلوكات الغري املسؤولة ديال املهني
اللي كيسامهوا فيها من متا وغري ذلك وهوما  كاسرتزقو

فيها ولكن كاين كذلك التواطؤ ديال بعض املسؤولني  ويساعدوك
ولكن كاين بعض املسؤولني اللي   حنا ماشي التهمة للجميع

نخارطوا واملبيعات يف األسواق وغريها يعين دالة على هاد يك
ة هو املشكل ديال إعادة هيكلة أسطول ثاملسألة الثال .املسألة

أعايل البحار السيد الوزير هاد األسطول يف احلقيقة فيه كذلك 
خلل تقريبا النوف ديالو مهرتأ يعين قدمي فهاد األسطول يف 

ديالنا األساطيل يعين  الوقت فاش شكل كنخليو هاد الثروة
 ..خرى اللي هي جديدة واليت الغربية واألساطيل كذلك األ

 :السيد رئيس الجلسة
 .السيد الوزير

 :وزير الفالحة و الصيد البحري ،السيد عزيز أخنوش
 شكرا الرئيس المحترم،

 السيدات والسادة النواب المحترمون،
بغيت  ،بإمجال .فق معاك يعين على التدخليكي أنا متكمسي ا

 les plans نقوليك بأنه فعال املوايد
d’amenagements من %  71نا ل اللي عملنا وصل
 plansن مقننة وعندها األصناف اللي هي اآل

d’aménagements  عملنا % 2من بعد ما كنا يف
يف مارتيل يف أكادير  les ressifsهادوك  االصطناعيةالشعب 

عادة خلق واحد ئج ديال إالقدمية بداو كيعطيو نتايف الوويرية 
كذلك اجملهود يعين عملنا   .ةحريتوجات البالنشاط ديال املواد املن

لهم ديال الويد ديال البواخر ك% 72ديال وصلنا ل القضية 
كلهم عندوهم دابا  ةعايل البحار أالساحلي ديال الويد يف 

VMS وغادي % 499مارس غادي نوصل  شاء اهلل قبل إن
 LES BATEAUXديال  le control totalكون ي

ويد وفني ما راه معروف وعندو منطقة فني يشا مفني ما 

عملنا هداك الويد الالمسؤول  .يويدش هذا شيء جد مهم
يالنا د   le systèmeوروبيني وشافويعين تتبع املسار جاو األ
ول حىت األخري الويد من األ ،ونتبعديال املعلومات كيفاش ك
دولة شريكة مع االحتاد  19ول يف املغرب كان كالسي األ
 .ي كانقوموا بهلال système  leاألورويب من الناحية ديال 

عملنا البالستيك املشروع ديال البالستيك واخا كايبانوا 
مشروع مهيكل أنه السيد   لكنهالوناديق ديال البالستيك هكا 

ل يف وصكان كيجب احلوت ديالو حبال الووبة وكيلوحو وكي
ثمني مشي للتفيه واحد الطرف اللي كي ،واحد احلاجة معفنة

اآلن كيجي من اللي   .واحد الطرف اللي كيمشي كيتطحنو 
ديالو  contenent normaliséيجي ف و كدييوك

خر أنه ابتداء من آمكانيات وصلنا وكاجيي بالثلج وكاجيي يف إ
إجباري أهنم  obligatoireالشهر مجيع املوانئ ديال املغرب 

 و palangrierو اتفيما خيص اجلرار  امسيتوعملوا الوناديق ي
les chalutiers مكانيات ومازال الربامج هي إكل هاد

طويلة وفعال البد ألن هدي حرب دائمة على الويد الغري 
ولكن احلمد هلل ها انتما   ،كلم  4299املنظم ألن عندنا 

هو رجع، هاهو الكوطا دياهلم احلمد  ها poulpeكتشوفو 
 .كبريهلل طلع بواحد الشيء  

واآلن غادي نزيدهم مازال فالكوطا ألن مازال  
سابيع  األإمكانيات باش يزيدو مازال يويدوا هاد الناس يعين يف
 .واألشهر والسنوات املاضية حافظوا على املوارد دياهلم

 :السيد رئيس الجلسة
السؤال التاسع حول تفعيل مقتضيات . شكرا السيد الوزير

عن فريق  ،وضعية القانونية للعقاراملذكرة املتعلقة بتسوية ال
 .األصالة واملعاصرة تفضل السيد النائب

 :عبد الفتاح كمال السيد النائب
 شكرا السيد الرئيس المحترم،
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 السيد الوزير الوحيد المتواجد،
 السيدات والسادة النواب المحترمون،
سبق للمحافظ العام أالسيد الوزير، كما يف علمكم أنه 

حتت عدد لمحافظة العقارية أن أصدر مذكرة لللوكالة الوطنية 
من أجل جتاوز الوعوبات  1990نونرب  41بتاريخ  44049

اليت واجهت بعض املالكني وصغار املنعشني العقاريني يف حتيني 
والنامجة عن عدم املطابقة  ،الرسوم العقارية للبنايات املشيدة
ام األجل بعد انور  ،السيد الوزير. التامة مع التواميم املرخوة

 .احملدد يف املذكرة ومتديد سريان املفعول دياهلا سنة إضافية أخرى
النتائج احملققة  عننسائلكم داخل فريق االصالة واملعاصرة 

إلصدار هذه املذكرة وعن توور اسرتاتيجية الوزارة من أجل 
 .وشكرا ؟تسوية وضعية بعض العقارات العالقة

 :السيد رئيس الجلسة
 . السيد الوزير

 :السيد عزيز أخنوش، وزير الفالحة والصيد البحري
 شكرا السيد الرئيس المحترم،

 السيدات والسادة النواب المحترمون،
اللي كتكلم على مطابقة  1990جاءت دورية 

البنايات املنجزة لرخوة البناء والتوميم املعماري والوعوبات 
ت واحد ءاللي واجهها بعض املالكني الوغار والكبار جا

فيوليوز من أجل جتاوز هذه الوضعية  1944ذكرة ديال امل
وإجياد حل استثنائي اللي تكلمتوا عليه، وقد تقرر ضمن شروط 
حمددة قبول طلبات امللف ديال حتيني الرسوم العقارية للبنيات 

غري أن املدة ما  1949 ديسمرب 44املشيدة واملنجزة قبل 
عاجلة باش يديرو امل 1941 ديسمربتعطاهتم حىت آلخر 

غري أن املدة املقررة مل تسمح  ،االستثنائية ديال هاد الطلبات
لبعض املالكني واملنعشني العقاريني من معاجلة كافة امللفات 

نونرب  14وهذا ما دفع الوكالة إىل إصدار مذكرة ديال  ،العالقة

 44من أجل متديد العمل باملذكرة السالفة إىل غاية  1941
 .1944 ديسمرب

 :س الجلسةالسيد رئي
 .تعقيب

 :عبد الفتاح كمالالنائب السيد 
شكرا السيد الوزير، التساؤل ديالنا أننا كنا بغينا نعرفو 
أشنو هي النسبة وعدد العقارات اللي تسوات الوضعية دياهلا 

وهذا هو التساؤل اللي مطروح ألنه يبدو أن  ،واللي باقية
جهة، ثانيا هذا من . األهداف املرجوة من املذكرة ما حتققاتش

أن احملافظة العقارية ما تعاملتش مع امللفات املوضوعة وما 
تش أشين هي األسباب د املشاكل عالش اتش وما عرفادرس

واش عامني ما كانتش كافية باش يدرسوا هاد امللفات كاملني 
خوكم  . واش كاينة عراقيل أخرى اللي خص الوزارة تعرفها

وش لنا العدد أوال حسب ما قلت. كوزير وصي على القطاع تعرفو
ديال العقارات اللي  %19نشرات املهنيني ما كتجاوزش 

بغينا نضيفوا أن املشاكل  ،السيد الوزير. تسوات الوضعية دياهلم
األخرى اللي كيعانيوها هو أن التعامل املزاجي ديال بعض 
احملافظني اللي كيضيفو وثائق، املذكرة تكلمت على عدد الوثائق 

ء هبا بشكل حوري، بعض احملافظني كيزيدو الواجب اإلدال
حبيث نفس  ،وثائق إضافية من عندهم خالفا ملا ورد يف املذكرة

املخالفة يف نفس البناية حمافظ كيقبلها وحيفظها وحمافظ آخر ما  
ميكن فمدينة معينة كتقبل بنايات خمالفة معينة . كيقبلهاش

ر مبواحل وهذا يف حد ذاته استهتا ،ومدينة جماورة ما كتقبلش
وهذا ، املواطنني  خاصة وأن املغاربة كيعانيو مشكل السكن

  هاد خا ،الربملان يفي كان تناقش يف اجمللس موضوع الل
 .تحلاإلشكال ي
، خرى اللي بغيت نتكلم عليها السيد الوزيرالنقطة األ 

ديال املقتضيات ديال املواحل  أن اإلشكال كاجيي من التنفيذ
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وا بغض النظر عن ظر أننا نودر مذكرة وننت ركزية ال يكفيامل
النتائج وال متحيص ديال امللفات عالش ترفضت فقط السيد 

ء املساكني يطبق على املغاربة البسطاالوزير أن هاد القانون 
هكتار  14ناحية ديال مراكش ت يف الاألمالك املخزنية حفظ

 ألف يف امليزوطية 09خبار ديال السكان والدولة هتجر بدون إ
بار ومني حىت شي واحد ما فراسو حىت شي واحد ما دار لو إخ
تيواجه هاد  تيجي مواطن بسيط تيبغي حيفظ املسكن دياله

لذا السيد الوزير نلتمس منكم تفعيل مقتضيات املذكرة  .العراقيل
يني ار أمام احملافظني العق املوضعةواحلر  ودراسة امللفات 

 .د الوزيرمبختلف مناطق اململكة وشكرا لكم السي
 :السيد رئيس الجلسة
 .شكرا السيد الوزير

 :السيد عزيز أخنوش، وزير الفالحة والصيد البحري
إال جات واحد املذكرة باش تزيد يف واحد املذكرة 

ين مشاكل اللي ما طرقوش املشاكل  انه كاألخرى، ال شك أ
دياهلا، ودابا واش كيظهر كلها والناس باقي ما حالتش املشاكل 

فيها الوكالة هي أحسن طريقة كان مشاو أنه الطريقة اللي يل ب
 lesنه ما جيددوش وهادوك الناس اللي عندهوم ميكن أ

permisدياهلم وداكشي باقي ما جابوش احللول دياهلم من 
ولكن   ،بقاو بدون حلعند البلديات ومن عند اجلماعات ي

ة شاء اهلل يعين كافية لدراس وسنة غادي تكون إن ،تعطات سنة
كان ملف   هاد امللفات وباش تلقى احللول هلاد امللف اللي هو

أنا متفق . اللي هو باقي ما حتلش ،لششائك وكبري وباقي ما حت
كاين واحد الوثائق اللي ،نه خا  تكون نظرة شاملة معاك أ

خاصها تكون نفس الوثائق  ،هي مطلوبة لتسوية وضعية املباين
جات من عند املدير  ألنه ،جلميع املناطق وبدون استثناء

 .وخاصها طبق وهادشي غادي نوقفوا عليه إنشاء اهلل 
 :السيد رئيس الجلسة

 .شكرا السيد الوزير
حول صندوق  آين هو ،سؤال األخري يف هذا القطاعال

عن فريق  ،التنمية القروي وتسريع وترية اإلجنازات بالعامل القروي
 .التجمع الوطين لألحرار تفضل السيد النائب

 :السيد أحمد فضلي ئبالنا
 شكرا السيد الرئيس،

 السيد الوزير،
 السيدات والسادة النواب،

لقد سبق للحكومة أن التزمت يف مناسبات عديدة 
ويف هذا  ،وأخذت على عاتقها العناية والنهوض بالعامل القروي

اإلطار مت ختويص ميزانية من أجل دعم صندوق التنمية 
ترية اإلجنازات وإطالق جمموعة الغاية يف ذلك تسريع و  ،القروية

غري أن هذه امليزانية ال تستجيب لرتاكم اخلوا   ،من املشاريع
باإلضافة إىل   ،املسجل على حاجيات ومتطلبات العامل القروي

بناء عليه نسائلكم السيد  .كثرة املتدخلني يف هذا الوندوق
الوزير أي دور جديد لوندوق التنمية القروية يف ظل نقص 

 .وشكرا ؟وتفعيل املساطر التدخل املوارد
 :السيد رئيس الجلسة

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

طار الربنامج احلكومي باعتماد التزمت احلكومة يف إ
ة ة وتعاقدية يف إطار مشاريع مندجممقاربة جمالية وتشاركي

إسناد االقرتاح مت وقد  .العامل القروي واملناطق اجلبليةب للنهوض
ها لوزارة الفالحة السياسة يف اجملال القروي والسهر على تنفيذ

  ءوجا ،سيق مع السلطات احلكومية املعنيةنوالويد البحري بت
كذلك يف مشروع قانون املالية الرفع من اعتماد صندوق ديال 

 مليار ىلإ 1941التنمية القروية ليول من مليار ديال الدرهم 
وكانت موادقة ديال ، 1944يال الدرهم سنة مليون د 299و



 

 

 -2102 أكتوبردور  –مداوالت مجلس النواب 

 

22 

يتعلق بإحداث اللجنة ول اجمللس احلكومي على مرسوم مهم األ
الوزارية الدائمة للتنمية القروية واملناطق اجلبال تضم كل 
 ،القطاعات احلكومية املعنية حتت رئاسة السيد الرئيس احلكومة
اتيجية وستتكلف بتحديد التوجهات العامة واملوادقة على اسرت 

يقضي بإحداث مديرية ، الثاين ديال التنمية ديال هاد اجملاالت
مركزية بوزارة الفالحة خاصة بتنمية هاد املناطق ستناط هبا مهمة 

 .إجناز الدراسات 
 :السيد رئيس الجلسة

 .تعقيب
 : فضلي أحمد السيد النائب

رد على السؤال وكنهنأوكم على ال ،شكرا السيد الوزير
، كانشوفو يرية تنمية املناطق اجلبلية واإلقليميةعلى إحداث مد
صندوق التنمية القروية جاء باش يدعم الفالح  نالسيد الوزير أ

واليوم راه املشاريع  ،يات التحتية ديالهعزز البنالقروي وينهض وي
متوقفة واالستثمار يف تراجع السبب كثرة املتدخلني يف تدبري هذا 

يف تعقيد املساطر حنا بغينا  املشكل السيد الوزير .الوندوق
حاشرة  نعرف عالش وزارة السكىن والتعمري وسياسة املدينة

رغم أن هذا الوندوق السيد  ،نفسها يف تدبري هذا الوندوق
وكيشرف عليه  ،الوزير اللي ختووت له ميزانية وتابع لوزارتكم

رئيس احلكومة بغيناكم غري توضحوا لنا أسباب هذا التدخل، 
رغم أنه الوندوق اللي ، سيد الوزير راه كيشجعهاد الشي ال
ميزانية هذه الوزارة كيشرف عليه رئيس احلكومة  ختووت له

هاد الشي السيد . وبغيناكم غري توضحوا لنا أسباب التداخل
. الوزير راه ما كيشجعش الفالح وال املستثمر باش يزيد القدام
ري  أما بالنسبة ملخطط املغرب األخضر فهو ورش طموح وكب

تستمر  ، باش الثمرات واألهداف ديالهكنتمناو السيد الوزير
على أرض الواقع خووصا أن االقتواد الوطين كيبقى معتمد 

 .على الفالحة كركيزة أساسية ال غبار عليها وشكرا

 :السيد رئيس الجلسة
 . السيد الوزير

 :السيد عزيز أخنوش، وزير الفالحة والصيد البحري
القروية واملناطق اجلبلية هي مسألة جد مهمة التنمية دهاد مسألة 

، هو وداخلة فالربنامج احلكومي الهتمام احلكومة بالعامل القروي
رتتكز عليه السياسات احلكومية كلها فاملستقبل شيء اللي ي
وفعال كاين واحد العدد من املتدخلني ألنه كاين فك . إنشاء اهلل
م الرتبية والتعليم، املاء الواحل للشرب والكهرباء دع، العزلة 

العناية الوحية، التجهيزات السقوية، املشاريع الثقافية 
كذلك الدعامة الثانية ديال خمطط الغرب . واالجتماعية والبيئية

 هاألخضر كلها مشاريع اللي هي جد مهمة ولكن كيظهر يل بأن
كتبان كيفاش هاد الشي تبان حنا فبداية مسار وبدا  تاآلن بدات 

ألنه اآلن كاينة أوال املديرية اللي  ،شاء اهلل نغادي يتنظم إ
  les textesوزارة الفالحة وحنا غادي نتسناو  تعمالت يف

باش تقوم  ،شاء اهلل اللي خيخرجو واش تكون تدوز للتنفيذ إن
هباد التنسيق داخل احلكومة فهاد امليادين، وكاين كذلك الرؤية 

كومة اللي االسرتاتيجية اللي غادي تكون عند السيد رئيس احل
غادي جنلسو ألن كاين واحد العدد د االسرتاتيجيات اللي مها 
دابا موجودين، كاين اسرتاتيجية املناطق اجلبلية وكاين 

لي هم كيكونوا إىل مجعتيهم لاالسرتاتيجية د مناطق الواحات ا
وملي غتكون . ديال املناطق العامل القروي %19جبوج واحد 

لى هاد االسرتاتيجية غادي هاد االجتماعات والتشاورات ع
حنولوها ألرض الواقع بتمويالت ولكن ماشي فقط العامل القروي 

القروي هو أنه كل وزارة  العاملهو صندوق التنمية القروية، 
خوها تعمل العمل دياهلا فيما خيص كيما كتخمم للمدينة 

وكيجي العامل القروي باش يكون  ،خوها ختمم كذلك للبادية
 .للتميز باش يدفع بالتنمية يف هذه املناطق وشكراإال فقط رافعة 

 :السيد رئيس الجلسة
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هبذا السؤال نكون قد أكملنا . شكرا السيد الوزير على املشاركة
 . دقائق  49نرفع اجللسة ل . أسئلة هذا القطاع

 :السيد رئيس الجلسة
ننتقل إىل قطاع الطاقة واملعادن، املاء . نستأنف أشغال اجللسة

السؤال األول حول التهيئ البيئي للمواقع اإليكو والبيئة، 
حول جودة املاء  الثاينسؤال ال. فريق العدالة والتنميةل يةسياح

فريق التجمع الوطين لالواحل للشرب واالنقطاعات املتكررة 
 . تفضل السيد النائب. لألحرار

 :جواد غريبالنائب السيد 
 ،المحترمونالسيدات والسادة النواب 
من املناطق ببالدنا من نقص يف جودة  تعاين العديد

املتكررة بسبب  االنقطاعاتاملياه الواحلة للشرب فضال عن 
وهذا ما تعانيه على سبيل املثال مجاعة سوق  ،ضعف الوبيب

لذا نسائلكم السيد الوزير  .األربعاء الغرب على وجه التحديد
على مقاربتكم يف ضمان جودة املاء الواحل للشرب ومعاجلة 

 .وشكرا ؟االنقطاعات املتكررةمن اكل املش
 :السيد رئيس الجلسة

 .السيد الوزير
 :البيئةالماء و المعادن و الطاقة و  وزير ،فؤاد الدويري السيد

 شكرا السيد الرئيس،
 ،شكرا السيد النائب المحترم

بوفة عامة يف املغرب حنا  ءوال تنعرف مشكل املاأ
تزويد بالنسبة لما ائية، أ، كاين ندرة املوارد املبالد شبه جافة

املاء بمدينة سوق األربعاء كتلكم على مدينة سوق األربعاء 
ضافة إىل حمطة باإل ،ابثقأ 4فيتم انطالقا من  ،الواحل للشرب
لرت  419لقوريي بوبيب إمجايل واملنغنيز مبدينة بمعاجلة احلديد 
اد وكذلك كان عندنا مشروع لتقوية اإلنتاج بالنسبة هل .يف الثانية

لرت يف  12إضايف ديال  نطقة بأثقاب بثقبني جديدين بوبيبامل

ي لجودة املياه بعدا ال ،أما فيما خيص جودة املياه .الثانية
تقنني جودة  ،خاصكوم تعرف بأنه كاين على الوعيد الوطين

مرسوم يقنن جودة املياه ومراقبتها وعدم نص املياه عرب 
الوطين للماء  بتولكن بالنسبة للمك ،اختوا  قطاع الوحة

إطار يف  املوكاالت املستقلة لتوزيع املاء فهوكذلك ا ،والكهرباء
بة يومية جلودة املياه حسب املعايري قااملراقبة الذاتية يعملون مر 

يعين حتاليل  ،اجلاري هبا العمل يف هاد النص يف هاد املرسوم
يومية على الوعيد اإلقليمي بالنسبة للمكتب الوطين للماء كاين 

عندنا  ،على الوعيد اإلقليمي مث على الوعيد اجلهوي يف قنيطرة
خمترب جهوي مث على الوعيد الوطين كاين خمترب وطين اللي  

وحلد اآلن . كوهلوم تيعملوا يعين التحليالت على جودة املياه
هي يعين مطابقة  ،ع يف مجيع مناطق اململكةيعين املياه اليت توز 

من الناحية ديال اجلودة  مشكل مع النوو  القانونية ومافيهاش
نه هاد املختربات وكذلك اللي بغيت نضيف هو أ. الوحية

املخترب الوطين خاصة هو بنفس وهادي كمبادرة فردية ديال 
املكتب هو يفحص سنويا من طرف خمتربات دولية تاتشوف 

خترب يعين مطابقة امل سطرة واآلليات التقنية اللي عند هدواش امل
تاتكون هاد  الدولية يف جودة املياه وكل عامري مع يعين املعاي

 .االفتحا  إجيايب شكرا
 :السيد رئيس الجلسة
 .تعقيب السيد النائب

 :السيد جواد غريب النائب
 شكرا السيد الوزير احملرتم،

، فيما يتعلق باجلماعات ديال السوق األربعاء الغرب
ن أ ملتكررة يف املاء السبب فيها هوعتقد أن االنقطاعات اأ

املكتب الوطين للماء الواحل للشرب ماعندوش يف سوق 
ماعة د يف تزويد اجلوكيعتم ،ربعاء الغرب حمطة لضخ املياهاأل

تقطع الضو على هاد يباملاء على احملطة ديال بلقوريي فمنني ت
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اء الغرب تيتقطع املاء على سوق األربع احملطة ديال بلقوريي
ة كاملة ساع 10حىت ساعة  11دوم وهاد االنقطاعات ميكن ت

لف أ 09الظروف املعناة احلقيقة ديال كن لينا مجيعا نتوور و ومي
صة يف وقت الويف  السيد الوزير باملاء خا .ديال الساكنة

مع  ،السيد الوزير تيجي شهر رمضان كاتعرف وقت الويف
العلم السيد الوزير احملرتم أن اجلماعة ديال سوق األربعاء ميكن 

املسافة بينها وما بني  ، الليد واد املخازنليها التزويد من س
سوق األربعاء دينة كلم ومن العيون اجملاورة مل  49اجلماعة 
فد منها للي كاتستاللي كاتزخر هبا املنطقة ديال الغرب وا ،الغرب

اجلودة السيد النائب احملرتم ما مشكل أ. مناطق أخرى
، و حةولربعاء مضر باتنقودوش به أن املاء ديال سوق األفما
واحد الرحية كريهة والطعم ديالو  فيه املقوود أن هاد املاء لكن

لي املستهلك ما تيحملش هاد للي كيخمر شيئا ما وهذا هو ا
املا ديال سوق األربعاء للشرب بل تايستعمل للمطبخ واملاء 

ل ن السكان ديا، علما السيد الوزير احملرتم أالوابون بوفة عامة
 املاء من اجلماعات اجملاورة إما بوسائل يبوااجلماعة كيضطروا جي

لي معندوش اإلمكانيات كيستعمل العمومية أو اخلاصة و ال النقل
ما السيد الوزير ختا .املياه اآلبار املتواجدة بضواحي اجلماعة

سوق األربعاء الغرب باملاء الواحل للشرب  نلتمس منكم تزويد
  .من سد واد املخازن وشكرا السيد الوزير

 :الجلسةرئيس السيد 
 .السيد الوزير

 :البيئةالماء و المعادن و وزير الطاقة و  ،السيد فؤاد الدويري
ديالكم  االقرتاحهد  االعتباروا بعني كنخذ شكرا،
باش انطلبوا اإلخوان القطاع يف الوزارة وال يف  ،السيد النائب

ه شرت لي ديالكم ولكن كي االقرتاحاملكتب باش يدرسوا هد 
غادي يعطوا إن شاء اهلل يعين واحد غادي روع أنه هد املش

 ،روب غادي حيلوا مشكلشيوسعوا التزويد ديال املدينة املاء ال

يوقعوا يعين   مميكن هل االضطراباتوش بأنه يعين اسنثانيا من
االضطرابات يف الوسائل كيكون كسر بعض األجهزة كي قليت  

  ..تزويد املاءنداك النقص يف الالدخ ميكن يكون آ
 :السيد رئيس الجلسة
 .شكرا السيد الوزير

السؤال املوايل حول نفس املوضوع يف القطاعات املتكررة 
 .واألقاليم اجملاورة عن الفريق االستقاليل بورززاتالكهرباء 

  .تفضل السيد النائب
 :النائب السيد الحسين بوحسيني

 شكرا السيد الرئيس،
 ،المحترمونات والسادة النواب السيد

دات مهمة يف برامج و قامت الدولة مبجه ،السيد الوزير
لك والذي الربامج اخلاصة بذ الكهرباء العامل القروي من خالل

أسهمت يف فك العزلة عن الساكنة واستفادهتم من جمموعة من 
بكل أسف عدم املواكبة والويانة من نا نسجل غري أن ،اخلدمات

القطاعات املتكررة ويف  طرف اجلهات املختوة مما يسبب يف
بعض املواطنني، وكذا تأثريها على السري العادي لعدة مشاكل 
كما حول مؤخرا لبعض اجلماعات التابعة   ،املرافق العمومية

و أزيالل زاكورة وتنغري  كطاطاإلقليم ورززات واألقاليم اجملاورة  
ا نتساءل السيد الوزير عن اليت تعاين من هذه القطاعات لذ

  .وشكرا ؟ه املشاكلاملتخذة ملعاجلة مثل هذات والتدابري اإلجراء
 :الجلسةالسيد رئيس 
 .السيد الوزير

 :البيئةالماء و المعادن و وزير الطاقة و  ،السيد فؤاد الدويري
 ،شكرا السيد الرئيس

نعرفوا هو اللي خونا أنا ، شكرا السيد النائب احملرتم
قة ، الطاى صعيد اململكةأنه بالنسبة للتزويد القرى أو املراكز عل

، إذن تيمكن ألف دوار أو مراكز 19هنا كاين تقريبا  ،أو باملاء
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ميكن  ،اب حاالت واحد من األلف ديال األعطحىت إذا كنا يف
إذا اللي خونا نعرفوا هو أنه وخا يكون املركز  ،حالة 19يكون 

بعض  االضطرابات يفتكون بعد قائم بالعمل ديالوا جد تيمكن 
ززات وزاكورة أما بالنسبة ألقاليم ور  .أو بعض الدواوير املراكز

وتنغري فيتم تزويدها بالطاقة الكهربائية عرب مركز التحويل من 
مراكز لتحويل الكهربائية من  0وكذلك  kv 49/ 129فئات 
 . 49/11kvفئات 

أما اآلن عندنا كذلك برامج عدة برامج إضافية االستثمارات 
وتطوير الشبكات  ختص خاصة تقوية ة إن شاء اهلل مهااملقبل

 1941/1941الكهربائية ذات اجلهد العايل واحد املبلغ بني 
و عندنا   ،مليون الدرهم 479مبلغ االستثمار غادي يكون 

كذلك تقوية الشبكة الكهربائية من اجلهد املتوسط واملنخفض 
مليون درهم  444وعلى املستوى األقاليم الثالثة مببلغ يناهز 

   .وشكرا
 :السيد رئيس الجلسة

 .التعقيب
 :النائب السيد الحسين بوحسيني

، لكن أنقل ه التوضيحات، على هذشكرا السيد الوزير
 ،قطاعات اليت ليست وليدة اليومنه االمعاناة الساكنة من هذ

ذكورة مجاعة إزناكان، خاصة جبماعة التابعة لألقاليم امل
ذلك دائرة ، وككانر أمز  ،تيديليأمجاعة ، سريوة  ،تلساسو 

كت باحلي ا وعلى سبيل املثال فإن ساكنة تازن ،دمنات بأزيالل
مؤخرا حلالة  قد تعرضوا كتا مرمي جبماعة تازنلالاإلداري وحي 

بسبب ارتفاع التوتر  14/44من الرعب وليلة سوداء يوم 
مجيع املوابيح انفجار و احرتاق الكهرباء وما نتج عنه أصوات 
اليت و  .جات والتلفزة وآالت احلاسوبواألجهزة اإللكرتونية الثال

الئحة  اكت حلورزناعلى إثره مت تشكيل جلنة بباشاوية ت
 414متضرر أو  414املتضررين ليتفاجأ هؤالء والبالغ عددهم 

أسرة جبواب مبواحل املكتب الوطين للكهرباء باإلقليم يطلبون 
ن منهم اإلدالء بفواتري الويانة وعقود االشرتاك علما أن هؤالء م
الفئات البسيطة وذوي الدخل احملدود وأغلبهم من املكرتين، إن 
هذا اجلواب يعترب تنول من مواحل املكتب الوطين من حتمل 
مسؤوليته يف تعويض املتضررين الذي ال ذنب هلم سوى حتمل 

إن هذه املعاناة تكررت السيد الوزير ليلة  .أخطاء غياب الويانة
ن تتبع مباراة املنتخب الوطين السبت املاضي مما حرم الساكنة م

لكرة القدم هبذه اجلماعة وهو ما خلق استياء عارما، السيد 
جمهود الذي تقوم به الدولة يف جمال تعميم أي الوزير إن 

بدون احلر  على جودة اخلدمات الكهرباء سيبقى بدون فائدة 
السيد الوزير إيال يف معاجلتها  لدختواستمراريتها وسرعة ال

نسلمها لكم جراء  الئحة ديال املتضررين ميكنمسحتو عندي 
مرمي واحلي اإلداري وأطلب منكم  لالانقطاع الكهرباء يف حي 

 التدخل إلجياد احلل وإنواف الساكنة وشكرا،
 :السيد رئيس الجلسة 

 .السيد الوزير
 :البيئةالماء و المعادن و وزير الطاقة و  ،السيد فؤاد الدويري
 شكرا السيد النائب،

غانشوف مع  بع إيال سلميت يل هاذ االئحة بالط
فاش نعاجلو هاذ احلالة اإلخوان املسؤولني ديال املكتب نشوفو كي

ولكن خونا نعرفو بأنه يف بعض األحيان  ،استثنائية ألهنا حالة
يتم تسجيل انقطاعات مفاجئة وهاذ االنقطاعات تتنتج خاصة 

ربائية من عن أعمال ختريبية أو سرقات يعين يف املنشآت الكه
وكذلك تكسري العوازل  .أسالك حناسية وجتهيزات وإىل آخره

الزجاجية وهاذي كذلك كيخونا كيعين ممثلني ديال الساكنة 
يعين نرشدو الناس على يعين على العواقب السلبية ديال هاذ 

ولكن فنفس الوقت كنذكر  .التكسريات وهاذ العمل التخرييب
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تدخل بسرعة باش هاذ بأنه املكتب عندو يعين فرق اللي ت
 االنقطاعات ما يطولوش شكرا،

 :السيد رئيس الجلسة 
نفس السؤال حول االنقطاعات املتكررة للماء مبدينة  شكرا،

 .السمارة فريق األصالة واملعاصرة، تفضل السيد النائب
 :سيدي ابراهيم الجمانيالنائب السيد 

 .بسم اهلل الرحمن الرحيم
السيد  .نقطاعات املتكررة للماءتعاين مدينة السمارة من اال

 الوزير ما هو املشكل وما هي احللول ؟ 
 :السيد رئيس الجلسة 

 السيد الوزير،
 :البيئةالماء و المعادن و وزير الطاقة و  ،السيد فؤاد الدويري

 شكرا السيد الرئيس،
 شكرا السيد النائب،

إذن ما كنتش ما حسابنيش  ،السؤال كان سريع جدا
اآلن تزويد مدينة ال، إذن بالنسبة ملدينة السمارة، لسؤ انتهى ا

السمارة باملاء الواحل للشرب يتم انطالقا من حمطة معاجلة املياه 
ليرت يف الثانية هذا ميكن  09لسيدي اخلطاري بوبيب يول إىل 

ولكن اللي  .من تغطية حاجيات الساكنة ديال هاذ املدينة
تيجي عرب جوج قناة خوكم تعرفوه هو أنه كاين هاذ املاء 

كلم وهاذ القناة تيمكن يوقع فيهم   499الطول دياهلم 
انكسارات تيوقعو انكسارات فعدة أحيان واآلن املكتب الوطين 
للماء والكهرباء بسبب االنطالق يف دراسة دقيقة لويانة باش 

األجزاء هلاذ القناة  حيدد وسائل صيانة هاذ القناة أو جتديد بعض
نا إن شاء اهلل مستقبال باش ما يبقاوش هاذ ميكن لوهذا اللي 

 .االنقطاعات فمدينة السمارة وشكرا
 :السيد رئيس الجلسة 
 السيد النائب تعقيب ؟

 :سيدي ابراهيم الجمانيالنائب السيد 
 شكرا السيد الوزير احملرتم،

اطلعتنا بعض املنابر اإلعالنية مؤخرا وكذلك بعض 
عن قود أو غري قود  املؤسسات الرمسية بعض األخبار اليت

هاذ  .تشوه أو تعطي صورة غري صحيحة عن الوحراويني
املوضوع أنا بغيت نثريو اليوم باش نعطي واحد احلقائق أمام 

نوضح واحد احلقيقة  ،الراي العام الوطين وأمام النواب احملرتمني
هي أوال ما ذكرته وسائل اإلعالم غري صحيح حيث ذكرت أنه 

مليني، ما كيشتغلوش ما كيخدموش، الوحراويني ناس غري ع
ناس اتكاليني، الدولة دارت واحد اجملهود كبري جدا باش تعمر 
املنطقة ولكن هذا ما كيظهرش وأنه الناس ديال املنطقة ما 

ولكن احلقيقة العكس، . استقبلوش هاد اجملهود استقبال يليق
حنن نعرف أن الساكنة ديال املناطق اجلنوبية ترتكب من نوعني، 

، 72وال الساكنة اليت كانت تسكن يف املناطق اجلنوبية قبل أ
قبل اسرتجاع األقاليم اجلنوبية والساكنة اليت وفدت بعد ذلك، 

. يعين عاد اجملهود ديال الدولة. وهذه نسبة الكبرية من الساكنة
حنا مبجرد ما كنسمعوا بأن الدولة دارت واحد املاليري يف اجتاه 

د اجملهود مشى للوحراويني الساكنة الوحراء كنتخيلوا بأن ها
ثانيا هناك مشكلة أخرى هي . لكن بالعكس متاما 72قبل 

املسؤولني الذين تعاقبوا على املنطقة، هذا القضية ال تذكر هناك 
. منهم ليس كلهم طبعا، هناك منهم من راكم ثروات هائلة
هناك من ميتلك فيالت حبي الرياض، هناك من ميتلك قوور وال 

م أثرا يف الوحافة ويف وسائل اإلعالم من يذكرهم أو من جند هل
وهذا طلب للسيد رئس احلكومة لفتح حتقيق يف هذا . حيارهبم

املوضوع ملن هنب ثروات الوحراء، من هنب هذه الثروات 
الكبرية ومن يتحمل املسؤولية؟ وحنن كأعيان وكمنتخبني 

املساعدة  سنكون أول من ميد يد ،وكفاعلني يف املناطق اجلنوبية
 .وحنن سعداء ومفتخرين بأن نبدأ احملاسبة بأنفسنا
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 :السيد رئيس الجلسة
 . السيد الوزير. شكرا السيد النائب

 :البيئةالماء و المعادن و وزير الطاقة و  ،السيد فؤاد الدويري
لكن ميكن و  ،داخلة ما عندها عالقة مع السؤالهاد امل

 ،طاعات الوزارية ككلالق نقولوها لقطاع املاء أو قطاع الطاقة أو
ا يف مجيع مناطق اململكة بنفس الروح الوطنية يعين كنشتغلو 
وكنتمناو  ،باش جنيبو اخلدمة جلميع املواطنني ،وبنفس التعبئة

نكونوا فامليعاد وفانتظارات املواطنني فجميع مناطق اململكة 
 .شكرا

 :السيد رئيس الجلسة
السؤال املوايل حول تقدم أشغال املخططات اإلقليمية . شكرا

واجلهوية والوطنية لتدبري النفايات الولبة عن فريق العدالة 
 .والتنمية تفضل السيد النائب

 :أحمد المتصدق النائب السيد
 .ن الرحيمبسم اهلل الرحم
 السيد الرئيس،
 السيد الوزير،

 ،نالسيدات والسادة النواب المحترمو 
 10.99لوزير، يقتضي قانون تدبري النفايات السيد ا

إجناز خمططات إقليمية لتدبري النفايات املنزلية واملماثلة وجهوية 
 .بالنسبة للنفايات الوناعية ووطنية بالنسبة للنفايات اخلطرية
وقد تقرر يف نص القانون إجناز خمتلف هذه املخططات يف أجل 

هو  لسيد الوزير مالذا نسائلكم ا .سنوات انتهت قبل تارخيه 2
مستوى إجناز هذا املخطط؟ ماهي العوائق اليت شابت إجنازها 
وماهي اإلجراءات اليت تنون إجنازها الستكمال هذه 

 .املخططات؟ وشكرا
 :السيد رئيس الجلسة

 . السيد الوزير

 :البيئةالماء و المعادن و وزير الطاقة و  ،السيد فؤاد الدويري
 السيد الرئيس المحترم،

 ،ا السيد النائبشكر 
يعين ينص على يعين  10.99صحيح ألنه القانون 

يعين ديال  4عملية التخطيط هاد عملية التخطيط على 
على الوعيد الوطين بالنسبة للنفايات الوناعية  ، أوالاألصناف
 اجلهوية مث على الوعيد اجلهوي هذا بالنسبة ملخططات ،اخلطرية
و  النهائية والوناعية والطبيةالفالحية و  ةدمهلاا النفاياتتدبري ل

مث على الوعيد اإلقليمي من تدبري  ،الغري اخلطرية الويدلية
سنوات  2عين األجل ديال واآلن كيقليت هاد ي .النفايات املنزلية
ن اللي عندنا جاهز بالنسبة لتقدمي أو إجناز هاد انتهى اآل
ة فإن املخطط الوطين املديري لتدبري النفايات اخلطري  تاملخططا

هو جاهز يوجد حاليا يف طور املوادقة من طرف اللجنة 
هاد  كاين مت كذلك سيتم دعم تنفيذ. الوطنية للنفايات اخلطرية

املخطط بعدة إجراءات منها إجناز املركز الوطين للتخلص من 
النفايات اخلاصة والذي سيتكون من وحدة املعاجلة 

وأما مبا  .ةراقبالفيزيوكيميائية ووحدة لتوليب النفايات ومطرح م
هو كانت هادي  واإلقليميةرية اجلهوية يخيص املخططات املد

من مسؤولية اجلهات اجملالس األقاليم ولكن ماقدوش ما متكنوش 
طار الزمة وقررنا باش يف إلاملالية ا إمداداتمن تعبئة يعين 

اليم واجلهات ربنامج الوطين لتدبري النفايات باش ندعم األقلا
لغ ما ت مبلق من وزارة خوون غادي نطواآل بإمدادات مالية

دراسات هاد املخططات  اكونو مليون درهم باش ي 499يناهز 
اآلن جاهز  خمطط إقليمي 11واللي انطلق عندنا تنظن 

ن وجدنا أما بالنسبة للمخطط اجلهوة اآل. قواآلخرين راهوم انطل
مدوهم ومتا غادي ر التحمالت ورسلناهم للجهات باش يعتدفات
 1944وا ليهم اإلمدادات املالية باش انطلق هبم يف نوصل
 .وشكرا
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 :السيد رئيس الجلسة
 .فضل السيد النائبتعقيب ت
 :السيد عمر الفاسي الفهري النائب

 شكرا السيد الرئيس،
نا اللي مهم ح ا السيد الوزير، على اجلواب ديالهشكر 

ديال إبداء  ،ن تكون فرصةيف هاد املخططات هو أنه نرجو أ
ي وديال التشارك مع املواطنني ومع اجملتمع املدين يف هذا الرأ
ملختلف الفاعلني  االندماجنرجو ان تكون فرصة لتقوية  ،اجملال

يضا فرصة باش ، وأن تكون ، أيف هذا اجملال اللي هو حيوي
تلف الفاعلني يف هذا كون التقوية ديال الطاقات ديال خمت

أنه فعال كاين إشكال وها انتوما ذكرتيو كما تفضلتم  .اجملال
 ،لينياد املخططات من طرف الفاعلني احملديال التملك ديال ه

كن يف اجلانب ديال مي. الضرورية يف هذا اجملال للتقنيةنظرا 
ل املتعلقة باحلكامة النفايات كاين واحد اجملموعة ديال املشاك

، ن نتجاوزها إنشاء اهلل تعاىل يف هذه الفرتة املقبلةواللي نرجو أ
طرح مشكل واللي تتحدد ندنا املشكل ديال املطارح اللي كتع

دش بعين االعتبار الرأي ديال اتخت مابدراسة تقنية ولكنه 
املواطنني فيها عندنا على سبيل املثال ال احلور املثال ديال 

نه متا دوار فيه ملكان ديال املطرح ولكنه املشكل أمراكش حتدد ا
دبر هاد تيخص إنسان يال العائالت ساكنني واللي دي 499
منطقة تكون أوىل هباد املطرح مثال عندنا القضية  يشوفامللف 

ني ديال الظروف ديال العمال يف سديال التدبري والتثمني وحت
هاد اجملال ألنه حقيقة ظروف شوية صعبة مع هاد املادة اللي يف 

عندنا القضية  .خطرية على الوحة دياهلم تكون بعض األحيان
كون فيها واحد النقاش ري املفوض واللي نرجو أنه يالتدب ديال

تم فيها الدعم ديال املؤسسات الوطنية يعين هادي يوطين واللي 
كن لينا من خالل مكاتب ديال الدراسات تكنولوجية اللي مي

ديالنا والشركات الوطنية ديالنا ميكن لينا ديالنا والبحث العلمي 

اإلسقاطات والنتائج خر هو مث عندنا واحد املشكل آ. هاحنلو 
 ألنه سديال هادشي منني تاتشوف فيضان وقع يف مدينة فا

النفايات مل تدبر بالشكل الضروري وخنقات القوادس ديال 
أنه وقفات وكان خطر واحد ديال املاء الوحي حبيث الورف 

اجملموعة ديال املساكن سيدي ريب لطف ما طاح حد ما مات 
شاء  تباه هلاد النقطة باش إنحد ولكن هذا غري باش نثريو االن

 .بعني االعتبار يف املستقبل وشكرا اهلل تأخذ
 :السيد رئيس الجلسة

 .السيد الوزير
 :البيئةالماء و المعادن و وزير الطاقة و  ،السيد فؤاد الدويري
 شكرا السيد النائب،

نا قلتها أ نتغري أنا متفق معاك ألنه اآلن تيخص التدبري ي
، يعين التدبري بقاش تايكون من املكتبما ييف عدة فر  التدبري 
يف هذه امليادين   كون مع املواطنني وخاصةاآلن تيخص ي
ء أو ميدان تدبري النفايات وهلذا كيخووا يكون أوال كميدان املا

مبعايري تقنية وهلذا خوونا لو ميزانية باش يدخلو مكاتب 
 و بعني االعتبار، ولكن يف نفس الوقت كيخوو ياخذالدراسات

 والسياسينيمالحظات الساكنة وديال الفاعلني االجتماعيني 
ولكن ما تنساوش بأنه يف  ،املنتخبني والفاعلني االقتواديني

إطار قانوين كل مطرح قبل ما يتنشأ كتكون دراسة التأثري على 
ذن إ. يف دراسة التأثري على البيئة كيكون البحث العموميالبيئة، 

اه الزم الرأي ديال الساكنة كيتخاذ من الناحية القانونية اآلن ر 
به بعني االعتبار يف إطار مسطرة البحث العمومي وهذا جاري 

 ..العمل يف مجيع املشاريع الكربى
 :السيد رئيس الجلسة
السؤال األخري يف هذا القطاع حول التهييء . شكرا السيد الوزير

تفضل البيئي للمواقع اإليكو سياحية عن فريق العدالة والتنمية فلي
 .السيد النائب
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 :محمد نجيب عمورالنائب السيد 
 شكرا السيد الرئيس،

 السادة الوزراء،
 السيدات والسادة النواب المحترمون،

 السيد الوزير المحترم،
تعترب املواقع اإليكو سياحية ذات أمهية بالغة يف جمال 
 ،التنشيط االقتوادي والسياحي يف العديد من مناطق املغرب

ألسف تشهد تدهورا بيئيا ناجتا عن نقص االعتناء ولكنها مع ا
وحفاظا على مسعة وجاذبية هذه املواقع اليت . هبا وسوء التدبري
نسائلكم السيد  .مفضلة للسياح املغاربة واألجانب تعترب وجهة

الوزير احملرتم ماهي اإلجراءات اليت تنون اختاذها لإلقرار تدبري 
 .وشكرا ؟بيئي سليم ومناسب

 :يس الجلسةالسيد رئ
 . السيد الوزير

 :البيئةو  الماء المعادن و وزير الطاقة و  ،السيد فؤاد الدويري
 شكرا السيد الرئيس،

 سيد النائب المحترم،شكرا ال
للمغرب اسرتاتيجية سياحية طموحة  ،كما تعلمون
دف ديال هذه اهل ،1919أو  1919تسمى برؤية 

 1919مليون سائح يف أفق  19 االسرتاتيجية هي جلب
وجللب هاد السواح خص تكون عندنا بيئة سليمة ألنه هاد 

وهلذا كيخونا حنافظوا  ،السواح كيجيو باش يزورو البالد ديالنا
إذن هاد النشاط . على الثروات الطبيعية والثقافية لبالدنا

السياحي كريتكز أساسا على هاد الثروات وهلذا خونا حنافظوا 
 ،احة وقطاع البيئة فهاد البابعليها وكاين تنسيق بني قطاع السي

ألن من أهم مضامني هاد االسرتاتيجية السياحية هو ما يسمى 
ويف هاد  Le tourisme durableبالسياحة املستدامة 

هو أوال  ،التنسيق كاين عدة تدابري اللي كنتخذوها بتنسيق

فالرصد كاين عرب املراصد اجلهوية اللي كريصدو احلالة البيئية 
فيها حكامة تشاركية اللي كيتدخلو فيها مجيع  وهاد املراصد

الفاعلني، املنتخبني واجملتمع املدين والفاعلني االقتواديني منهم 
 وكذلك كاين مؤشرات خاصة يف .املسؤولني عن قطاع السياحة

كذلك كاين فالتقنني، فالتقنني كنذكر بأنه . وزارة السياحة
تدامة اللي داز فمجلس اللجنة القانون اإلطار للبيئة والتنمية املس

جيي ، مث احلكومة وغيدوز إنشاء اهلل فمجلس الوزاري مستقبال
ميكنا من دمج مجيع ادي للربملان وهذا مهم ألنه هاد القانون غ

السياسات العمومية يف توجه وحيد وهو توجه التنمية املستدامة 
 . واحملافظة على البيئة

كاين كذلك مشروع راه اآلن كندرسوه فمجلس 
هو مشروع قانون  ،مستمرة كومة بدينا الدراسة دياله مازالتحلا

الساحل اللي كيحمي الساحل من مجيع األخطار اللي ميكنها 
 .هتدده وكنعرفو بأن الساحل ثروة مهمة خاصة بالنسبة للسياحة
ديال  لوكذلك كاين دعم من القطاعيني ال فالتكوين وال فالتموي

 .تدامة وشكراتساعد على االساإلجراءات اللي ك
 :السيد رئيس الجلسة

 .تفضل السيد النائب؟ تعقيبشكرا، ال
 :السيد أحمد صدقي النائب

 .ن الرحيمبسم اهلل الرحم
 شكرا السيد الرئيس،

شكرا السيد الوزير على التوضيحات هادي وعلى 
 .اجملهودات ديالكم يف هاد اجملال 

يكلف بالدنا زهاء  ،السيد الوزير البيئي التدهور
مليار  44يعين ما يعادل  ،من الناتج الداخلي اخلام% 4.7
سياحية ببالدنا موسومة هبذا التدهور اإليكو  املواقع ،درهم
وجند أن حالتها البيئية سيئة وهي ال تشرف العرض  .البيئي

هنا وجهة خووصا وأ ،السياحي الوطين وال تشرف مسعة بالدنا
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اإلشكال هذا لتجاوز هذا  .لزوار املغرب بكل باقع العامل
، أقرتح عليكم كدمت عليه من تنسيقشاء اهلل فيما أ نتماشاو إن

على  اإليكو سياحيةهيل البيئي للمواقع إقرار برنامج وطين للتأ
، هيل البيئي للمدارس القرويةبالتأغرار برنامج سابق خا  

هيل البيئي للمدارس القرآنية يكون بشراكة مع وبرنامج التأ
، اللي عندهنا عالقة مع القطاعات احلكوميةاجملالس املنتخبة و 

طعت أننا نديرو ، ويف هاد اإلطار هذا استاملوضوع هذا هباد
نعاود  ور وسبق يل قدمت ليكم وثيقة ديالهواحد النوع من التو
ا شاء اهلل هاد الوثيقة هادي ديال املشروع درهت نقدمها ليكم إن

احية درت سي بعد زيارة واحد عدد كبري من املواقع اإليكو
تشاور مع عدد من الفاعلني كان آخرهم واحد الفاعلني يف 

 ةدغو العليا اللي فيها املضايق ديال ت ةغو واحد اجلماعة ديال تد
les gorges كيد على وتيتم دائما التأ ةدغو ديال ت

رف الوحي ديال اإلشكاليات ديال البنيات األساسية ديال الو
دارة البيئة بشكل متكامل ديال إقرار النظم بإاإلنارة العمومية و 
رض شاء اهلل إىل حتسني الع نوهادشي سيؤدي إ. وشكل كامل

وحية وحتسني الشروط ال السياحي الوطين والتجويد دياله
حي هذا يف أفق تفعيل مقتضيات والبيئية ديال هاد العرض السيا

كون واحد القانون مهم جدا يف للي غادي يالقانون اإلطار ا
امليثاق الوطين سد مقتضيات لي غادي جي، الهذا اإلطارهاد 
ولكن يف كل األحوال البد من أن أي  ،ئة والتنمية املستدامةللبي

تدخل يف هذا املواقع هادي البد أن خيضع بشكل صارم 
ثري البيئي ونتمناو اخلا  بدراسة تأ 41.94ملقتضيات القانون 

 .شاء اهلل يف هاد االجتاه وشكرا السيد الوزير التوفيق إن
 :السيد رئيس الجلسة

 .شكرا
 .تفضل السيد الوزير

 :البيئةالماء و المعادن و وزير الطاقة و  ،السيد فؤاد الدويري

 شكرا السيد النائب،
درة فق معاك على هادشي اللي قليت وهاد املباأنا مت

غري بغيت نعطي كمثال  ،االطيبة تنظن خاصنا ندرسوها مجيع
جزر بالريا هادو جزر هاد الوباح استقبلت رئيس احلكومة 

مليون سائح  41 ضفة يف البحر األبيض املتوسط وتستصغري 
وعندهوم سياسة  ول تطور بالنسبة هلاد اجلزريعين السياحة هي أ
ضد البيئة  من األخطارلوقاية يعين البيئة حكيمة ويعين قوية ل
ول ثروة ة دياهلم هي أن البيئنه مها فامهني بأوالتنمية املستدامة أل

السياحي النشاط ل االلي غادي تعطيهوم النجاح ديوهي 
املغرب هو توجه  بالنسبةوتنعرف بأن النشاط السياحي 

وبالتايل تيخونا كذلك ندعم البيئة ديالنا وحنميوها  اسرتاتيجي
 .من مجيع األخطار وشكرا

 :السيد رئيس الجلسة
هو  ،وننتقل إىل قطاع املوايل ،شكرا السيد الوزير على املشاركة

السؤال األول يف هاد القطاع هو الضريبة  .طاع االقتواد واملاليةق
عن  ،على الدخل بالنسبة للمتقاعدين وعدم الزيادة يف املعاش
 .الفريق االحتاد الدستوري فلتفضل تفضل السيدة النائبة

 :السيدة صباح المنصوري النائبة
 شكرا السيد الرئيس،

 السيد الوزير،
 ،ترمونالمحالسيدات والسادة النواب 
يعترب املعاش جمرد ادخار  ،السيد الوزير احملرتم
وهو معاش كما تعلمون هزيل  ،للمتقاعدين عن سنوات العمل

عن  ،لذا نسائلكم السيد الوزير احملرتم .وال حيتمل أي تضريب
 ،إمكانية إعفاء معاش املتقاعدين من الضريبة على الدخل

زيادات اليت عرفت واألسباب اليت استثنت هذه املعاشات من ال
 .وشكرا ؟األجور األصلية

 :السيد رئيس الجلسة
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 .السيد الوزير
وزير المنتدب لدى  الوزير ،ادريس األزمي اإلدريسي السيد

 : بالميزانية االقتصاد و المالية المكلف
 .بسم اهلل الرحمن الرحيم

كما تعلمني أن النظام ديال   ،السيدة النائبة احملرتمة
حبكم  ،النظام ديال املعاشات املدنية املعاشات والسيما

خر هذه األنظمة يف كثري من احلاالت آاإلصالحات اليت عرفتها 
فيما يتعلق  من جهة ثانية ،ه من جهةهذمعاش هو آخر أجر 
ال يعين املسامهني املسامهات سواء دي بالنظام ديال التضريب

 ، وهد النظامه املسامهات غري خاضعة للضريبةديال املعاش هذ
يا إما تكون يعين اإلعفاء أيام التكوين  ،ه دولياهو معمول ب

ا ي ،ديال املعاش ديال املعاش وإما يتكون اإلعفاء من بعد األيام
ريب وننتهي أو نبدأ بالتضريب إما تنبدوا بإعفاء وننتهي بالتض

يف النظام املغريب اإلعفاء يكون على املسامهات طيلة  .باإلعفاء
ه املسامهات تكون كوين ديال املعاشات هذالسنوات التاأليام و 

معفية من الضرائب خالل املدة ديال املعاش تيكون واحد 
يف املائة هده السنة يف إطار  19التخفيض وبنسبة كبرية كان 

النسبة ديال التخفيض مرت من  1944القانون ديال املالية 
يعين  وبالتايل جمموعة من ،يف املائة 22يف املائة إىل  19
ستفيدين من املعاش أصبحوا غري خاضعني للضريبة وهي نسبة امل

وكذلك جمموعة من املستفيدين من املعاش زادت يعين  ،كبرية
و  ،التخفيض النسبة ديال املعاش دياهلم حبكم ارتفاع نسبة ديال

 1944بالتايل هد هي السياسة اليت مت اتباعها يف القانون املالية 
 .، و شكرا

 :السيد رئيس الجلسة
 التعقيب السيدة النائبة 

 :النائبة السيدة صباح المنصوري

، على ماجاء به جوابكم من شكرا السيد الوزير احملرتم
غم من ذلك فإننا كنا نأمل أنه بالر  إال ،ومعطيات معلومات

برناجمها االجتماعي يف على اجلانب  منكم كحكومة راهنت
عفاء أن تتجه حنو إ ،وروجت ملضامينه وأبعاده ،احلكومي

إذ ال   ما كان نوعهاكيفاملعاشات مجلة وتفويال من أي ضريبة  
و أكثر بقليل دخال درهم أ 4999قدره  معاشا يعقل أن نسمي
فقط من املتقاعدين  %44السيد الوزير  .ريبهمث نعمل على تض

قاعد يستفيدون من هذه مت 099الذي يبلغ عددهم مليونني و
 هذه نإعفاءهم ما نرى على أن لذ. اشات اهلزيلة واملهينةاملع

علمون ، إنكم تةمر ال يوثر سلبا على مداخل الدولالضريبة أ
، أن أغلب املتقاعدين يعانون من أمراض مزمنة ،السيد الوزير

فة ال متكنهم من شراء األدوية وال من ومن قدرات شرائية ضعي
لى أن أغلب لك ععلى ذ ، زيداليومية االستهالكيةشراء املواد 

أمام هذه . عاطلون عن العمل أزواجهم ربات بيوت وأبناؤهم
االجتماعي أن نزيد يف ه احلقائق يبقى من العار املعطيات وهذ

ة على بيتزامات املالية كالضر لاال مزيد من قال كاهلهم منإث
ه زيد من قيمة هذطق والعقل أن ن، بل أصبح من املنالدخل
ة احلياة املعيشية هبا يتمكنون من مواكبشات لعل أصحااملعا

  .الوعبة واملعقدة وشكرا
 :الجلسةيس ئر السيد 

 .تفضل السيد الوزير
الوزير المنتدب لدى وزير  ،السيد ادريس األزمي اإلدريسي

 :االقتصاد و المالية المكلف بالميزانية 
درهم غري خاضعة  4999غري  ،تعقيب بسيط

ألف درهم، حبكم أن النسبة ن بل أكثر م معفاة، أصال للضريبة
األن  %29 إىل % 19مرت من  م اجلزايفوديال اخل

سنويا يعين   صافية ألف درهم 49املعاشات اليت ال تتجاوز 
  .وشكرا .شهريا غري خاضعة للضريبة صافية درهم 1299
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  :الجلسة رئيسالسيد 
  ،شكرا السيد الوزير

مية عن اجملموعة اث بنوك إسالدالسؤال املوايل حول إح منر إىل
  .يتفضل أحد النوابفل. االجتماعية للتحالف الوسط النيابي

 : السيد محمد لعسل النائب
  .ن الرحيميسم اهلل الرحم

  ،شكرا السيد الرئيس
  ،د الوزيرسيال

يف حتريك  ،ات أمهية بالغةتعترب األبناك اإلسالمية مؤسسات ذ
البنوك إىل  حاجة املغرب ،السيد الوزير .وإنعاشه االقتواد
ني مع ة التعامل املواطن، ألن نسبهي حاجة مالية أوال اإلسالمية

ودخول هذه األبناك سيدفع   %49تول إىل  التقليديةبناك األ
 ،ثانيا السيد الوزير ،املواطنني للتعامل معها شرحية أخرى من

 2999 تقريبا ليقالية حالة اقتوادية ألنه وجود سيولة مال
الباهظة باغني اللي عندهم هاد األموال  تمريناملس، دوالرمليار 
لذلك السيد الوزير البد من . ها طبقا للبنوك اإلسالميةيستثمر 

 .التعجيل هبذه البنوك أمرا ضروريا
السيد الوزير، لقد وضعت احلكومة مشروع تعديل القانون 
 ،البنكي ضمنته بويغة البنوك التشاركية وهي البنوك اإلسالمية

وتلقت مالحظات  ،بوابة األمانة العامة للحكومةوقامت بنشره ب
. وقام السيد وزير املالية باإلجابة على هذه املالحظات ،العموم

 .ننتظر السيد الوزير مشروع القانون وشكرا
 :السيد رئيس الجلسة
 . تفضل السيد الوزير

الوزير المنتدب لدى وزير  ،السيد ادريس األزمي اإلدريسي
 :لمكلف بالميزانية االقتصاد و المالية ا
 ،شكرا السيد الرئيس

غري  ،على هذا السؤالسيد النائب احملرتم شكرا ال
املراحل فني  اآلن حنني. أجبنا على هذا السؤالللتذكري سبق و 

بطبيعة احلال أشاطركم الرأي أن هذه . وصل هاد القانون
ج الذي وصله التمويالت مهمة بالنسبة لبالدنا باعتبار أوال النض

ايل للدار البيضاء ثانيا باعتبار القطب امل. القطاع املايل يف البالد
ملثل هذه  ملثل هذه التمويالت، احلاجة دياله واحلاجة دياله

املسألة الثالثة . والطلب املتزايد بالنسبة هلذه التمويالت اآلليات
وهي متكني بالدنا من االستفادة من الفائض املايل يف الدول 

عربية واللي هي تقبل بشكل كبري على هذه التمويالت ال
حبكم  ،ويستفيد لألسف دول أخرى من هاد الفائض املايل
اآلن أين . توفرها على مثل هذه األبناك وعلى هذه التمويالت

مت االشتغال  1941وصلنا؟ انطالقا من النوف األول من سنة 
انون ومت تضمني داخل هذا الق ،على تعديل القانون البنكي

البنكي بابا كامال عن البنوك التشاركية، حيدد اجملال ديال 
التدخل دياهلا طرق اإلنشاء دياهلا، حيدد كذلك طرق ديال 
الرقابة على هذه األبناك والطرق ديال التقدمي ديال الطلب ديال 

اآلن القانون تقريبا جاهز  مر . التأسيس ديال هذه األبناك
للعموم، التوصل  لنشر ديالهف املراحل منها مرحلة امبختل

 .باملالحظات قامت وزارة املالية باجلواب على هذه املالحظات
واآلن حنن يف املرحلة النهائية، فاملرحلة ديال التدقيق بعض 

من أجل سيعرض قريبا  ،املالحظات مع األمانة العامة للحكومة
يف األسابيع القليلة املقبلة على جملس احلكومة قبل عرضه على 

ن الرحيم الرمح شاء اهلل وبالتايل املوادقة عليه إن ،ربملانال
 .والشروع يف تطبيقه بإذن اهلل وشكرا

 :السيد رئيس الجلسة
 . تفضل السيد النائب

 :محمد لعسلالسيد النائب  
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سيد الوزير على هاد األجوبة اللي هي مهمة، شكرا ال
 ا املنافسة،حنا بغين املنافسة أوال واللي كينتظرها اجلميع يف إطار

لالستثمار، فلهذا حنا  ملغرب احلمد هلل فاتح أبواب ديالهألن ا
حنا بغينا نتعاملو . نبغيو اآلن الكل يستثمر يف هذا البلد األمني

كتبت   1992بناك التقليدية أنا السيد الوزير ف مجيع ألن األ
السيد الوزير آنذاك للمالية وكان جاوبين بأن جمموعة البنوك هي 

فض كانت هي آنذاك هي احلكومة عاود احلكومة اللي اليت تر 
 .1992تتقرر كانت البنوك كتقرر وعندي سؤال كتايب ف 

وهلذا احنا ننتظر وهو املشكلة السيد الوزير اللي كنشوفو أنا 
شخويا بأن احلكومات كلها د املغرب احلمد اهلل السابقة واآلن 

الفرصة  وهش اللي ماعطيتتتعامل مع هذه البنوك وملاذا الشعب 
باش يتعامل مع هاذ البنوك هذا سؤال مهم مبا أن احلكومة 
 تتعامل مع هذه البنوك خلي الشعب حىت هو يتعامل وشكرا،

 :السيد رئيس الجلسة 
 .تفضل السيد الوزير

الوزير المنتدب لدى وزير  ،السيد ادريس األزمي اإلدريسي
 : االقتصاد و المالية المكلف بالميزانية

 يد الرئيس،شكرا الس
عندنا يعين إطار قانوين إطار  ،غري باش نبني اآلن

بالتايل كاين إطار  ،قانوين مفتوح األبناك املغربية هي األوىل
قانوين يسمح بإنشاء يعين إطار قانوين مشروع إطار قانوين 

فيد منه األبناك املغربية يسمح بإنشاء هذه البنوك التشاركية تست
ذ االجتاه يعين ديال عندنا طلبات فهاو  ،ال الوطين أوالوالرأمس

التجارب ألن  ،ال الوطين االستفادة من التجاربإشراك الرأمس
جمموعة من البلدان سبقتنا ألن هذه صناعة ليست يعين هاذ 
البنوك هاذي ليست كالبنوك التقليدية هذه صناعة مالية جديدة 

نبية طار التشارك مع بنوك أجستستفيد منها البنوك املغربية يف إ
 .ورأمسال أجنيب وشكرا

 :السيد رئيس الجلسة 
السؤال املوايل عن سبل ضمان وفاء مؤسسات الدولة  شكرا،

الة بالتزاماهتا املالية اجتاه الشركات املتعاقدة معها عن فريق العد
 .والتنمية، تفضل السيد النائب

 :بركانيالنور الدين النائب السيد 
 .بسم اهلل الرحمن الرحيم

 لرئيس،السيد ا
 السيد الوزير،

 ن،السيدات والسادة النواب المحترمو 
 السيد الوزير المحترم،

جتد شركات املقاوالت اليت جتمعها عقود مع 
املؤسسات العمومية صعوبات مجة يف استخال  مستحقاهتا 

مقابل اخلدمات اليت أدهتا مما يساهم يف جلم طموحاهتا  ،املالية
 .هتا اجملمدة يف مشاريع أخرىيف إعادة استثمار مبالغ مستحقا

وهذا يساهم أيضا يف فقدان مؤسسات الدولة ملوداقيتها اجتاه 
املتعاملني معها، لذا نسائلكم السيد الوزير احملرتم ما هي التدابري 
اليت ستتخذها وزارتكم لويانة حقوق الشركات واملقاوالت 

وما هي ؟ املتعاقدة مع مؤسسات الدولة يف حقوقها املالية 
حللول اليت ستعتمدها احلكومة إلصالح وعورنة نظام ا

 الوفقات العمومية ؟ وشكرا،
 :السيد رئيس الجلسة 

 .تفضل السيد الوزير شكرا،
الوزير المنتدب لدى وزير  ،السيد ادريس األزمي اإلدريسي

 : االقتصاد و المالية المكلف بالميزانية
نمية عن فريق العدالة والتمن شكرا السيد النائب احملرتم 

يتعلق  اصحيح أنه كاين بالفعل إشكاليات فيم ،هذا السؤال
 .باألجل ديال األداء بني اإلدارة واملؤسسات العمومية والشركات
هناك إشكاليات حبكم مسؤولية من اجلانبني مسؤولية اإلدارة 
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ر ميسرة من الناحية القانونية األمو  .ومسؤولية ديال الشركات
مر بالورف باش نبسطو ملزم من حبيث أن صاحب املشروع اآل

الناحية القانونية باش يوجد كشوفات عن اخلدمات اليت قامت 
وكاين  ،ل قانونية إلصدار األوامر باألداءاج،كاين آهبا املقاولة 

حىت من الناحية القانونية جزاءات ترتتب عن عدم األداء د 
يوم مبا فيها األجل املخولة  09اخلدمة داخل األجل ديال 

يعين  41.49واجلديد فاألمر أن القانون  .حاسب العموميللم
دخل فاألجل ودخل اجلزاءات عن عدم احرتام األجل حىت 

ما قمنا به حبكم هذا  .بالنسبة للمنشآت العامة التابعة للدولة
التأخر اللي تيحول يا إما بفعل الشركة بفعل أهنا ال تتقدم 

اك إشكاليات أو بفعل أنه تتكون هن ،مبلف متكامل لإلدارة
ديال السيولة عند املقاوالت العمومية فتم التتبع والرصد ديال 
هذه احلاالت ومتكني املقاوالت من اخلزينة املناسبة من أجل 

الثاين حبكم أن  .هذا اجلانب األول اجلانب .األداءات للشركات
ويؤثر  ،هاذ اإلشكال كبري ويؤثر على اخلزينة ديال املقاوالت

قمنا يف إطار الشراكة بني  ،ال املقاوالتعلى السيولة دي
إنشاء واحد اجملموعة ديال وبني احتاد مقاوالت املغرب احلكومة 

ومن  ،العمل ديال املهتمة أساسا باملقاوالت الوغرى واملتوسطة
ل اجهبا هذه اجملموعة د العمل هي اآلبني األمور اليت ستهتم 

ل األداء شكال ديال أجديال األداء ملي تنتكلمو على اإل
مسألة أخرية هو اجملهود الذي قامت به احلكومة  .بوفة عامة

هذه السنة مرة أخرى خدمة خلزينة املقاولة ولسيولة املقاولة 
اجملهود الذي قامت به هذه احلكومة فيما يتعلق بالتسريع ديال 

حبيث بلغ  ،ديال الضريبة على القيمة املضافة واالسرتدادالتسديد 
 199و مليار 2 :1941 هناية شهر دجنرب املبلغ النهائي يف

جمهود استثنائي  1944عن سنة  %19مليون درهم بزيادة 
مراعاة للخزينة ديال املقاولة ومراعاة للسيولة ديال املقاولة 

 .وشكرا
 :السيد رئيس الجلسة 

 .تعقيب ،شكرا
 :محمد خيي النائب السيد

 .ن الرحيمبسم اهلل الرحم
 ،شكرا السيد الوزير 
الشك  ،لضيق الوقت سأذهب رأسا إىل اإلشكال نظرا  

أن يعين ما تفضل به السيد الوزير من أن الوزارة ديالكم قتقوم 
و نريد أن ، ولكن حنن نرى أجبهود استثنائية حلل هاد املشكل

 ،نرى أثر هاد اخلطاب على الواقع الذي مل يتغري بطريقة كبرية
كات فيه حبيث أنه مازال بني يدي ملف جملموعة من الشر 

شكايات فيه احتجاج على التأخر يف صرف املستحقات ديال 
اخلنق وإىل وهي اليت تتعرض فعليا إىل يعين  ،هاد الشركات

زومة نظرا للمعاناة ديال اخلرزينة ديال اإلفالس وإىل وضعية مأ
هاد املقاوالت والسيولة دياهلا من مشكل التأخر الواضح يف 

لذلك التقرير ديال  .د الشركاتاألداء ديال املستحقات ديال ها
من هاد  % 09ن واالجتماعي يتحدث أ االقتوادياجمللس 

الشركات مكتنتاظمش بطريقة أو مكتشاركش بطريقة منتظمة يف 
هذا يدل على أن املقاوالت الوغرى  ،الوفقات العمومية

واملتوسطة عندها يعين توجس من الوفقات العمومية نظرا 
مقاولة  29منوذج ديال أكثر من  للمشكل ديال التأخر نعطي

صغرية ومتوسطة عندها مشكل كبري مع االكادميية ديال الرتبية 
كاين رفض ألداء املستحقات دياهلا   ،والتكوين يف جهة الشمال

 االستهتاربدون موجب قانوين بدون تربير معقول كاين نوع من 
 الشيء الذي فعال ال جيعل املسألة ،باحلقوق ديال هاد الشركات
 ركات بني املؤسسات العمومية تـأخذديال الثقة بني هاد الش

أنا يعين أريد من  من جهة ثانية .املسار الطبيعي هذا من جهة
مؤخرا يف  السيد الوزير أن ينظر إىل مآل صفقة عمومية جرت

مدينة طنجة واليت نتج عنها يعين تسليم مركز أقسام حتضريية 
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يعين مت تسليمها يف أقل  مركز موالي احلسن وهاد الوفقة اليت
 ...أسابيع اآلن البناية مهرتأة التجهيزات معرضة 4من 

 :السيد رئيس الجلسة 
 .شكرا السيد النائب تفضل السيد الوزير

الوزير المنتدب لدى وزير  ،السيد ادريس األزمي اإلدريسي
 : االقتصاد و المالية المكلف بالميزانية

ية املرسوم مت بسرعة فيما يتعلق بالوفقات العموم
سطة فيما تعديله يف اجتاه ديال حوة للمقاوالت الوغرى واملتو 

أنه أعرتف أنه كاين هناك إشكال يف يتعلق بأجل األداء قلت 
األجل ديال األداء ينبغي أن نشتغل عليه مجيعا اإلدارة من 
جهتها وحتسني املسار دياهلا وتبسيط املساطر دياهلا والوقوف 

احلديثة ولكن   التكنولوجياتديال  عمالواالستعلى املساطر 
كذلك من اجلهة ديال الشركات التقدمي ديال امللفات الكاملة 
والتبليغ كذلك حتمل املسؤولية دياهلا التبليغ عن التأخرات 

، كل واحد احلاصلة وعن كل ما ميكن أن يرافق هذه التأخرات
د نه تتوصلنا الشكايات ولكن من بعيتحمل املسؤولية دياله أل

 .منني تنطالبوا بامللفات ال أحد يريد أن ميدنا هبذه امللفات
 :السيد رئيس الجلسة 

السؤال األخري يف هاد القطاع حول السلفات والقروض الوغرى 
املوجهة للفئات ذات الدخل احملدود الفريق احلركي تفضل السيد 

 .النائب
 :عبد الكريم لبريكي النائب السيد

  .الرحيم نبسم اهلل الرحم
  ،السيد الرئيس
  ،السادة الوزراء

  ،السادة النواب والنائبات
بدافع احلاجة واالضطرار ينخرط العديد  ،السيد الوزير

يف قروض ، من املواطنني من الفئات الفقرية واحملدودة الدخل

لكن هذه  .مسحوبة من مؤسسات متويلية أنشأت هلذه الغاية
فإهنا تستغل احلاجة  ،املعلن املؤسسات رغم طابعها غري الرحبي

حتول معيشهم  ،املاسة هلؤالء الفقراء وتغرقهم يف ديون كبرية
هذا الواقع نسأل سيادتكم  موأما .اليومي إىل مآسي اجتماعية

عن الكيفية والسند القانوين الذي تدبر بواسطته وزارتكم هذا 
يف هذه  االجتماعيوما مدى استحضار اجلانب  ؟امللف
م يبلغ عدد هذه املؤسسات باملغرب وهل تقوم وك ؟العملية
 ؟التمويلية كم بتحريات بطرائق عمل هذه املؤسساتوزارت
 .وشكرا

 :السيد رئيس الجلسة 
 .تفضل السيد الوزير

الوزير المنتدب لدى وزير  ،السيد ادريس األزمي اإلدريسي
 : االقتصاد و المالية المكلف بالميزانية

احلركي على هاد السؤال أوال فيما شكرا للسيد النائب والفريق 
يتعلق بالتأطري القانوين هذه اجلمعيات مؤطرة قانونيا وال ميكن 
أن تشتغل إال بعد ترخيص من وزارة املالية وفق واحد اجملموعة 
ديال الشروط التقنية واملالية خاضعة من ناحية احملاسبية دياهلا 

راقبة بنك املغرب لتأطري قانوين يف اجلانب ديال املراقبة ختضع مل
غلبية هذه لمالية حبكم أن أختضع ملراقبة املفتشية العامة ل

وختضع كذلك  ،اجلمعيات تستفيد من الدعم املايل العمومي
اجلانب  .للمتابعة من طرف يعين املفتشني ديال احلسابات

ر أكثر أن هاد القطاع ينبغي أن يعين يتأطصحيح  االجتماعي،
القانون هذه السنة حبيث اهلدف وهو ما مت من خالل تعديل 

حبيث  ،من هذا التعديل كان هو الرفع من التنافسية ديال القطاع
على بشكل قانوين آخر  مت متكني هذه اجلمعيات أن تشتغل

هنا قادرة على تعبئة التمويالت بتكلفة أقل هذا جيعل منها أ
اجلانب الثاين هو أنه أطرنا اجلازية القووى يعين  ،اجلانب األول

وأدخلنا  ،الثمن الذي يدفع مقابل تقدمي هذه السلفات الوغرى
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لفة ديال املخاطر زائد طري الكلفة ديال التمويل زائد الكيف التأ
الكلفة ديال النفقات ديال التسيري ديال هذه اجلمعيات مع 

من الواجب عليها أن ال  العلم أنه قانونيا هذه اجلمعيات ال يعين
إذن مت التأطري ديال اجلازية وحبكم  .توزع األرباح تفرق وأن ال

قانون محاية املستهلكني وحبكم هذا التأطري وحبكم التنافس بني 
اآلن أصبح من املمكن أن يتم التخفيض ديال  ،هذه اجلمعيات

وهبذا  ،اجلازية القووى املطبقة على هذه السلفات الوغرى
ذي نؤطر مرة أخرى الثمن ال ،نذكي روح املنافسة بني اجلمعيات

ونتمكن من  ،يدفعه املواطن مقابل هذه السلفات الوغرى
ختفيض هاد العبء كما مت يف السؤال العبء الذي ميكن أن 

مسألة أخرية وهو مت عرب نظام  .ينجم على هذه السلفات
يث تبني أن معلومايت مت تطوير واحد املركزية ديال املخاطر حب

ون إىل مجعيات ىل مجعية ويقرتضون ويدفعبعض الزبناء يذهبون إ
أخرى هاد الشيء ديال السلفات املرتاكمة سلف من أجل 
متويل سلف بفعل تطبيق النظام ديال املركزية ديال املخاطر 
أصبح من غري املمكن حبيث اآلن الزبون معروف شنو هو العدد 
ديال السلفات اللي عندوا وبالتايل ال ميكن أن يأخذ سلفا ثانيا 

ل وهبذا حنافظ على بعض من أجل متويل السلف األو 
 .اإلشكاليات اليت كانت قد تنتج عن هذه السلفات وشكرا

 :السيد رئيس الجلسة 
 .شكرا تعقيب

 :نبيل بلخياط بنعمر  النائب السيد
 ،شكرا السيد الرئيس المحترم

 ،السادة الوزراء
  ،السيدات والسادة النواب
ف فيما م بزا، مكنختالفوش معكالسيد الوزير احملرتم

ورد على لسانكم ولكن نبغي نؤكد لك بعض املعطيات اللي 
من أجل تفعيل  االعتبارخا  ضروري تأخذها احلكومة بعني 

ه املفتشية اللي تكلمتوا عليه واللي متكلفة ب العنور ديال املقاربة
السيد الوزير كما ال خيفى عليكم أنه هاد املبدأ  .العامة للمالية

بين انطالقا من واحد النظرية هندية  اعياالجتم االقتوادديال 
يف  االقتوادمعروفة واللي حاز املنظر دياهلا على جائزة نوبل 

هي  ،واللي اهلدف واملبادئ اليت بنيت عليها باألساس .1994
وجدت لكي متول هبا أنه هاد االسلفات والقروض الوغرى يعين 

أجل هي يف حاجة هلاد التمويالت من  ،مشاريع لفئات فقرية
ولكن ما يقع  ،دياهلا من الدائرة ديال الفقر واالنتشالاخلروج 
خاصنا ناخدوا احلويلة  هنيف اجملتمع املغريب هو غري هذا ألاآلن 

األدوار  الشمولية دياهلا ونشوفوا واش أدتديال هاد العملية يف 
جلها هذه املؤسسات أو هذه واألهداف اليت أنشأت من أ
الشيء األكيد . إىل هذه األهداف اجلمعيات أو أهنا مل تول

الت واحد يعين مشات قة و نه هاد املؤسسات اآلن يف احلقيهو أ
دياهلا وأصبحت واحد  االجتاهخطري على  االحنرافيف واحد 

 ،الوسيلة من الوسائل ديال إغراق املواطنني يف الديون ثقيلة جدا
نه ألنه أوال مبقاتش كتقيس ديك الفئة اللي أنشات من أجلها أل
هذه القروض أساسا وجهت السيد الوزير من أجل متويل 

يعين يهدفون إىل متويل بعض املشاريع الوغرى  ،مواطنني فقراء
هاد الشيء ال  احلرفيني بعض األشغال اليدوية البسيطة ولكن

فدوا منها مثال املوظفني دابا كنشوفوا على أنه القروض كيست
هلاد اجلمعية أ جللبنك متتبغيش تعطيه القرض كيلت تيمشي

ضمان يعين كاينة احنرافات خطرية يف هاد  وتيعطي الشيك دياله
اجملال اللي البد أنه املفتشية العامة للمالية تتحرك من أجل وضع 

الوطين  االقتوادحد هلاد املمارسات اللي يف احلقيقة ال ختدم 
الوطين  االقتوادهذه القروض وجدت أساسا لكي ختدم  ألنه

 .وشكرا كثر من خالل الفئات الفقرية ديالهبه أوحتاول تدفع 
 :السيد رئيس الجلسة 

وننتقل إىل القطاع املوايل وهو  .شكرا السيد الوزير على املشاركة
قطاع الوناعة والتجارة والتكنولوجيات احلديثة السؤال األول يف 
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هذا القطاع حول اسرتاتيجية احلكومة للرفع من وثرية التنافسية 
 .الوطنية عن الفريق احلركي االستثمارات

 :نبيل بلخياط بنعمرالنائب السيد 
  ،شكرا السيد الرئيس المحترم

  ،السادة الوزراء
  ،السيدات والسادة النواب

بوضوح االنعكاس  االقتوادييالحظ املتتبع للشأن 
وما يدل على ذلك نسبة  ،باملغرب االستثمارالذي تشهده وثرية 

بعض امليادين ذات  اليت مهت ،الكربى واالستثماراتاملشاريع 
الولة باجملال اخلدمايت والوناعات التوديرية يف العديد من 

االستثمارات هو احلضور لكن السمة الغالبة على هذه  ،اجملاالت
ال األجنيب على حساب الرأمسال الوطين من خالل القوي للرأمس

ما مدى انعكاس . ليطرح السؤال االقتوادي،احتكار النشاط 
 واالجتماعي االقتواديعلى الوضع  ثماراالستار هاد ومث

باملغرب  االقتواديوهل هو قادر على حتسني النمو  ؟باملغرب
وما هي مقاربة احلكومة  ؟وجعله خيدم التنمية الوطنية الشاملة
 لالستثمارات االقتواديةللرفع من القدرة التنافسية واملردودية 

 .وشكرا ؟الوطنية كما هو احلال عليه يف كل الدول النامية
 :السيد رئيس الجلسة 
 .تفضل السيد الوزير

وزير الصناعة و التجارة و  ،عبد القادر اعمارة السيد
 :التكنولوجيات الحديثة
 ،شكرا السيد الرئيس
ال شك السيد النائب أنكم ، شكرا للفريق ،السيد النائب احملرتم

كرافعة للتنمية   االستثمارات بأمهيةأشرمت إىل موضوع مهم يرتبط 
وإحداث مناصب الشغل وخلق الثروة أشرمت إىل  االقتوادية،

أنا بغيت غري نشري أنه  ،األجنبية االستثماراتبعد ديال هيمنة 
اليت تتبعا احلكومة ليس هناك تفضيل  لالسرتاتيجيةبالنسبة 

على مودر آخر، واملغرب كوجهة  االستثماراتملودر من 
ات سواء كانت الب استثمار استثمارية يركز أساسا على استج

 االستثماراتو وطنية اللي أكيد هو أن هناك بعض أجنبية أ
ارات األجنبية اللي حىت هي استثمارات مهيكلة رمبا قطاع السي

نعطي السيد النائب واحد املؤشر قطاع ديال الطريان لكن أنا 
اليت أجازت عددا من  لالستثماراتإىل رجعنا غري للجنة الوطنية 

ديال  4مت عقد  1941اية دجنرب إىل هن االستثمارات
هلذه اللجنة ترأسها السيد رئيس احلكومة وأجازت  االجتماعات

 االستثمارمليار ديال الدرهم ديال  14غالف استثماري حبوايل 
آالف منوب شغل  49مشروع واملتوقع أن حتدث  44فيها 

إىل رجعنا السيد النائب إىل التقسيم القطاعي صحيح 
 0الوناعة  %10الطاقة  % 10ياحة الس % 49 االتواالت

وهذا هو املوضوع  االستثمارارجعنا للموادر  ولكن إال %
 % 44املغرب  االستثمارالسؤال ديالكم املوادر تاإلستثمار د

 % 1 الواليات املتحدة األمريكية% 44الرأمسال املغريب 
.  %4اليابان  %4سويسرا  %1اململكة العربية السعودية 
-jointةالفرنسيبالشراكات ما يسمى  ولكن على مستوى

ventures   10ملغرب تيساهم ب ا % 20عندنا % 
حلاضر يف هذه املشاريع وهذا الوطين ا االستثماروبالتايل 
جم مع التوور اللي كاين عند الدولة بشكل عام اللي هو تينس

ترصيد اإلجيابيات ديال املغرب كوجهة استثمارية من خالل 
القطاعية من خالل أشغال اللجنة  اتاالسرتاتيجيتقييم تطوير 

 االستثمار،مشروع قانون ديال ميثاق  ،الوطنية ملناخ االعمال
 االستقطابمث سياسة  ،لبنيات التحتية اللوجيستيكيةا

ىل خمتلف االستثمارات اللي بشكل عام تتحاول توجه إ
 .وشكرا السيد الرئيس االستثمارياملستثمرين وتسهيل العمل 

 :لسة السيد رئيس الج
 .تفضل السيد النائب للتعقيب
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 :نبيل بلخياط بنعمر النائب السيد
  ،السيد الرئيس احملرتم
حنا منني وجهنا هاد السؤال بغينا غري  ،السيد الوزير

فيها اإلقتواد نتريوا اإلنتباه لواحد العملية اآلن اللي رمبا كيمشي 
ربوها بطبيعة احلال مسائل غري صحية هناك الوطين واللي كنعت

األجنبية  االستثماراتيعة احلال التسهيالت اللي كتعطى هلاد بطب
نه عندوا عما شيء مستحب وشيء إجيايب وكنعتقدوا على أز 

الوطين ولكن حنا من خالل  االقتوادتأثري إجيايب جدا على 
املغريب يتقوى  االقتوادإثارة هاد املوضوع كنسعاو على أنه حىت 

وواحد  االستقالليةديال واحد النوع  تكون عندو ،يعين بذاتو
النوع ديال القوة اللي كذلك يساهم يف التنمية احمللية واللي  

وهاد الثروة  االستثماراتكيعطينا ضمانات كبرية على أنه هاد 
اللي تيم اإلنتاج دياهلا هي بطبيعة احلال جزء منها كبري وال على 

  اآلن واحد التخوفاتبدا تبان تكألنه  . األقل جزء منها مغريب
ال الوطين من خالل جمموعة ديال اهليئات املالية كنشوفوا رأمس

االستثمار دياهلا لبعض القطاعات الكربى يف املغرب كيتم توجيه 
التنويع ديال  مت قدوا على أهنا يف أزمة أوال مكانشاللي كنعت
يف مجيع القطاعات وخاصة كنؤكدوا على القطاع  االستثمارات
ئل اللي كنعتابروها نوعا ما شوية فكنمشيو غري للمسا ،الوناعي

سهلة حبال اجملال السياحي وغريوا ولكن كنعتاقدوا كذلك على 
ديال االموال هي راه فيها ارتباط بطبيعة احلال  االستثماراتأنه 

باملستقبل ديال املغرب من خالل تنمية شاملة هلاد القطاعات 
خرى مسألة أ .اللي كنهدروا عليها وهي خاصة القطاع الوناعي

للي كنشوفوا على أنه السيد الوزير اللي كنبغيو نؤكدوا عليها وا
كب فيها نوعا ما واحد شوية ديال التقوري هو أنه املغرب كريت

تتدخل استثمارات كبرية للمغرب وكيدخلوا فقط باإلسم وتيم 
التمويل من أبناك مغربية وهذا بطبيعة احلال نتوما كتعرفوا على 

ديال  la conventionية الدولية أنه حىت يف يعين املال
balle 4 وballe 1 وballe 4   كتأكد على أنه القروض

اللي كتعطيها األبناك خا  يكون عندها جزء من هادوك 
 des fondsاألموال يعين ماشي كلشي يكون ماشي

propres  وهاد الشيء اللي بغينا نؤكدوا عليه السيد الوزير
على القوة التنافسية  ألنه مكيسمحش الوقت يتم التأكيد كذلك

 .ديال اإلقتواد الوطين من خالل
 :السيد رئيس الجلسة 

 .تفضل ا السيد الوزير تعقيب
وزير الصناعة و التجارة و  ،السيد عبد القادر اعمارة

 :التكنولوجيات الحديثة
تيبقى استثمار  االستثمارشكرا السيد النائب هو 

القضية ديال هاد بطبيعة احلال سواء أكان أجنيب أو وطين لكن 
 les fondsاملعيار اللي تكلميت عليه ديال املال اخلا  أو 

propres يت غري واحد نا بغاالعتبار أبعني  هذا يؤخذ
نا تكلمت على التقسيم القطاعي ديال القضية غري للتوحيح أ

 ،السياحة والرتفيه الطاقة والوناعة والعقار التجاري االتواالت
 40الوجهة عندنا سوس ماسة درعة لكن كذلك إىل شفيت غري 

بوجدور العيون الساقية  % 40الدار البيضاء الكربى  %
 4الرباط سال زمور زعري  % 1الشاوية ورديغة  % 44احلمراء 

إذن كاين واحد التوزيع اللي هو جغرايف القضية ديال تعامل  %
لي لا االستثماراتأنا قلت كاين واحد  االستثماراتاألبناك مع 
ليها طبيعي أن املغرب ميشي يقلب ع .طبيعة مهيكلةعندها 

و قطاع الطريان وال حىت يف قطاع سواء كان يف قطاع السيارات أ
الطاقة الشمسية لكن هذا سيسمح لواحد العدد ديال املقاوالت 

نسميه باإلدماج احمللي  الوغرى واملتوسطة املغربية يف إطار ما
د كذلك أن هناك بعض اللي أكي ،رط يف هاد الديناميةأهنا تنخ

الوناعات اللي املغرب مل يكن له سابق عهد هبا فطبيعي تكون 
 .فيها البحث عن استثمارات أجنبية شكرا

 :السيد رئيس الجلسة 
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األجنيب يف املغرب وسبل  االستثمارالسؤال املوايل عن وضعية 
 .تفضل السيد النائب االشرتاكيحتفيزه للفريق 
 :شاميأحمد رضا ال النائب السيد
األجنيب وأيضا باالستثمار هو السؤال يتعلق ، السيد الرئيس

  .الوطين
أنتما كتعرفوا وكل شي كيعرف بأن باش ، السيد الوزير
األوىل هي  :ع الوسائلا متاين ثالثة انقووا أي اقتواد ك

الوسيلة الثانية هي االستثمار الوسيلة الثالثة هي  االستثمار
لي حولت عليها البالد الئج ديال تنشفوا نتا االستثمار هو ملي

فيما خيص االستثمارات األجنبية ال بأس هبا يف  1941يف 
حىت يف املائة تقريبا ملشينا  4ديال احد النمو و وقع  شتنربخر آ

يف  1ولكن وخى هد  .يف املائة 1احد و توقعوا دجنرب ميكن 
املائة مشرفة يف هد الوقت احلايل أنا تنظن بأن كان ميكن لنا 

لي تيتنافسونا فحال الققوا أكثر بكثري حيت البلدان األخرى احن
مور وفحل تونس عندهم مشاكل حقيقية واملغرب كان ميكن 
يستغل هد الفرصة هده باش جيلب واحد االستثمارات أكثر من 

ا نسائلكم السيد الوزير ما مها وهلذ. 1941هد اللي جلب يف 
وا ملقبلة بات حتدثوا يف هد الشهور الي غادي ختذالاإلجراءات 

 .وشكرا  ؟هد االستثمار األجنيب واالستثمار الوطين
 :الجلسةرئيس السيد 

 .السيد الوزير
وزير الصناعة و التجارة و  ،السيد عبد القادر اعمارة

 :التكنولوجيات الحديثة
 شكرا السيد الرئيس،

 شكرا السيد النائب المحترم،
 عليها السيد لي اتكلميتالهو فعال بالرجوع إىل األرقام 

بلغ احلجم ديال االستثمار  1941 نونربالنائب إىل غاية هناية 
مليار  19 االستثماراتإذا اتكلمنا على احلجم الوايف ديال 

نفس الفرتة  يف املائة عن 41م أي الزيادة ديال ديال الدره
  علمككما يف  ،مليار ديال الدرهم44،4لي كانت ال 1944

أننا انتكلموا على ى أساسي هذا مدى معط السيد النائب
أنا . خالل السنوات الفارطةالوايف علما أن هد الوايف تطور 

لي هي ال هبد القضية ألنه تيعطي واحد الوريورةكر ابغيت انذ 
 14مليار  11مليار اطلعنا  42كنا   1992مهمة يف 

عاود اطلعنا يف  44اهبطنا ل 1949 يف 40/44/44/
ي كاينة اآلن الرغم أن السنة لالمليار فالوريورة  14ل  1944
هي سنة استثنائية بكل املقاييس على املستوى  1941ديال 
ا إذ. لكن استطعنا احنافظوا على واحد الوترية اجليدة ،الدويل

 Laالثابت ديال  الالرأمس لأرجعنا إىل التكوين اخلام ديا
FBCF   لي هو تطور العموما املغرب عاندوا واحد التطور

مليار ديال الدرهم قبل كان  124كان   1944إجيايب ألنه يف 
وهدا معطى  .غادي انزيدوا 1941يف أننا  حجالرا و 141

أساسي ألنه يتكلم على االستثمارات األجنبية واالستثمارات 
نرجع للعمق ديال السؤال لكم السيد النائب أنا أبغيت . الوطنية

 لكن االسرتاتيجيةألنكم اتكلمتوا فعال على هد القضية ديال 
ي لي أساسي القطاع الوناعالغري أبغيت أنقول بالنسبة لينا 

لي مهم ألنه فيه واحد الكيحتل املرتبة الثانية هدا هو   اآلن وال
 .العدد ديال املزايا على املستوى الثروة وال على مستوى الشغل
وهدا متشي بنا إىل التوور ديال احلكومة أوال تقييم تطوير 

سل القيام واإلدماج احمللي باخلوو  على سال اسرتاتيجية
إذن عندنا سالسل القيام هده مسألة  .والتكوين واالبتكار

ه ار LES CHAINES DE VALEURSأساسية 
للنقاش حول  اليوم إذا الحظت السيد النائب أعطينا االنطالقة

وما حتمل بطبيعة احلال من م ديال الطاقة الشمسية سلسلة القي
اللجنة الوطنية ملناخ  .ة الوناعيةاألمور املهمة بالنسبة للموازن
إصالح  ،لشركاتوتعريف موحد لاألعمال تبسيط املساطر 

اللجوء إىل التحكيم، حتديث املناخ  تشجيع ،احملاكم التجارية
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صناديق دعم  ،فضاء االستقبال املستثمرينالقانون األعمال، 
األفضلية الوطنية واملوازنة الوناعية ولكن بشرط أن  ،االستثمار

التحتية بطبيعة  ، البنياتالسنة غادي يتفتح هد الورش هد
اآلن حنن نسري يف إطار التنويع  .االستقطاب سياسات، احلال

على مستوى األسواق وعلى مستوى الرتكيز اهلادف يعين 
منبقوش يف االجتاه العام وإمنا نركب على شركات معينة يتم 

  .استقطاهبا وشكرا
 :السيد رئيس الجلسة

 .السيد النائبب شكرا تعقي
 :النائب السيد أحمد رضا الشامي

 ،شكرا السيد الوزير
هو السيد الوزير هد املعطيات مزينة ولكن أنا تظنن 

لي تفرقنا بنتنا إحنا معارضة وأنتما حكومة هو غري البأن 
زير و أنا تنظن السيد ال ،اهنضروا وأنتما أخوكم تفعلوا قوال وفعال

ديال  4دان ديال االستثمار كاين  بأن إذا جينا احنلوا هد املي
املكونات مهمة مناخ األعمال انتوما تتعرف كان استثمار 
أجنيب وكان استثمار وطين ملساطر اللي ما تبسطاتش اللي 
الرشوة ما حتارباتش إىل آخره داكشي اللي كاتعرف راه ما 

ن احلكومة ديالكم ما زادش يف مع األسف حلد اآل. غانزيدوش
ذا هادو من األشياء اللي كنت تطالب قبل حنا هاد امليدان ه

عاود تنطالب منكم باش تسرعوا هباد األشياء هادي هذا مهم 
توقف هاد  اليوم كاين حماربة الرشوة تنظن بأهنا مهمة باش

املشاكل اللي تتعرف املستثمرين يف مجيع املدن املكون الثاين هو 
االستثمار  يالهو امليثاق دالتحفيزات السيد الوزير التحفيزات 

ا مه اينوكم جتيبو نسخة باش نشوفو شنوصراحة حنا تانع
التحفيزات اليت تيحمل هاد ميثاق االستثمار راه هاد الكورة 

متاع الرتويج متاع  عندكم السيد الوزير واملكون الثالث هو اآللية
الوكالة متاع االستثمار السيد الوزير هادي سنة  MDIاملغرب 

نش ملدير العام متاع هاد الوكالة غايب ما كاياو هو ونوف 
الوترية متاع التفعيل متاع  تنطلب منكم بكل إحلاح باش ترفعوا

غا ختدم يف  1941هاد اإلجراءات وال راه االستثمار متاع 
 1941 1944أنا التخوف ديايل هو  1949و 1944
 .وشكرا

 :السيد رئيس الجلسة
 .السيد الوزير

التجارة وزير الصناعة و  ،رةالسيد عبد القادر اعما
 :التكنولوجيات الحديثةو 

 شكرا السيد النائب القضية ديال اآللية اللي تكلميت
نت السيد النائب كتعرف عليها ديال تبسيط املساطر ولكن أ

بأن القضية ماشي قضية سنة ولكن هناك بطبيعة احلال ديال 
يما يتعلق املسألة الثانية ف .األمور اليت تنجز واليت بدأ فيها

بالقضية ديال الرتويج هاد القضية ديال الوكالة املغربية لتنمية 
أنت عارف السيد النائب ألن ماشي سنة  ،االستثمارات

ونوف هادي تقريبا بضع شهور ألن سنة ونوف راه كانت 
اللي كانت مازال  1944سنة ونوف معناه راه يف يونيو 

على كل حال  احلكومة السابقة لكن هذا معطى من املعطيات
ت على واحد القضية السيد النائب لكن الوكالة تشتغل وأنا ركز 

ة ديال التنويع التنويع األسواق الحظيت أنا قلت كاينة القضي إىل
نت عارف هاد القضية مزيان مث الرتكيز ألنه ولينا دابا يف واحد أ

 .املنحى ديال جينا نقبل على واحد
 :السيد رئيس الجلسة

 .زير شكراشكرا السيد الو 
الوزير على املشاركة وننتقل إىل قطاع الرتبية  السيد نشكر
يف هاد القطاع حول توفر الرتبية والتكوين  السؤال األول .الوطنية

 .عن فريق الوالة واملعاصرة ،لألطفال خارج املدرسة
 .تفضل السيد النائب
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 :السيد رشيد العبدي النائب
 شكرا السيد الرئيس،

 ،يرالسيد الوز 
 السيدات والسادة النواب المحترمون،

، جاء الدستور بعدة مقتضيات من بينها إجبارية التعليم
 41و 2ا يف سن التمدرس ما بني وخاصة التالميذ اللي مه

امت به احلكومة إىل يومه كنالحظ على نه رغم ما ق، إال أسنة
وعدد التالميذ املمدرسني  ،مرتفعةهي نه نسبة اهلدر املدرسي أ
الدخول املؤسسات نسبة غادي  النسبة ديال دي يف واحدغا

 .حىت يف اجملاالت احلضريةو هادشي الحظناه يف عدد  ،وكتهبط
إذا السؤال ديالنا هو اليوم ماشي هو السبب اللي كيجعل هاد 

ديال  تحنا بغينا انعرفوا الرتتيبا ،التالميذ ما يكونوش ممدرسني
شنو عملت بالنسبة  يه،نتوما مسؤولني عل القطاع ديالكم اللي

هنم ما كايبقاوش ميذ هادو يف التأطري يف من بعد أهلاد التال
 .ممدرسني وشكرا

 :السيد رئيس الجلسة
 .السيد الوزير تفضلوا

 :وزير التربية الوطنية ،محمد الوفا السيد
 .ن الرحيمبسم اهلل الرحم
 السيد الرئيس،

 ،نالسيدات والسادة النواب المحترمو 
سيد رئيس احلكومة ألنه هاد السؤال موجه نيابة عن ال
طلب مين السيد رئيس احلكومة باش نرد  ،للسيد رئيس احلكومة
 واحنا خدينا مجيع االحتياطات باش نقاوم ،على هاد السؤال

وباخلوو  يف املرحلة اللي فيها التعليم  ،ظاهرة اهلدر املدرسي
 نت كتعرفعام أ 41سنني إىل  4اإلجباري أي من ساسي األ

 1944السيد النائب وهاد الشي راه برز فالقانون املايل لسنة 
غادي  1944و  1941هو أننا وسعنا يف برنامج تيسري وف 

سباب شبيهة عندو أ، ألنه هاد الشيء نوسعو فاملطاعم املدرسية
ثالثة توسيع . اثنني مطاعم مدرسية. هباد الشي اللي كنقولك

الناس تكمل الدراسة  ربعة كنعطيو منح باشأجمال الداخليات، 
وأنا سبق يل قلت لكم أنه ال فاللجنة وال  ،دياهلا فاإلعدادي

فاجللسة العامة أن احلمد هلل نسبة التمدرس فاالبتدائي رقم مهم 
اللي وصلنا فيما خيص توسيع  %07.0فهاد الدخول املدرسي، 

 41-41فالفئة العمرية  %44.7و . 44ل  4من . التمدرس
 وقلت لكم بأن عندنا مشكل فالفتيات ،أي دخلنا لإلعدادي

ولكن هاد الشي كنواجهوه مع مجعيات اآلباء  يف اإلعدادي،
األقل فهاد لى ومع السلطات باش جنيبو التالمذ للمدرسة ع

هلل عندنا تدابري أخرى اللي وإنشاء ا. 41ل  4السن ديال 
 .وها فاملوسم الدراسي املقبلغنتخذ

 :السيد رئيس الجلسة
 .لي السيدة النائبةتفض. تعقيب

 :خديجة الرويسي النائبة السيدة
 شكرا السيد الرئيس،

 السيد الوزير،
كتعرف بأن أطفالنا . شكرا على هذه التوضيحات

واألطفال اللي كيلتحقوا باملدرسة األرض، أكبادنا متشي على 
هم حمظوظني ودارت جمهودات كبرية فهاد االجتاه، واللي كيبقاو 

ينسجمو مع داك احمليط بكل أهنم يقدوا فاملدرسة هم اللي ك
وحنا اللي خرجنا من . املشاكل ديالو، البيداغوجية وغريها

باش خرجنا من  نقدرو نومدو، املدرسة العمومية عرفنا كيفاش
ولكن كاين اللي ما كيقدرش يبقى وكاين  .املدرسة العمومية

اهلدر وكاين الطرد وكاين االفتقار للمدارس الداخليات كيفما 
 .املدرسة، اآلباء وغريهميعين الشركاء د.الضعفقليت وكاين 

ولكن هاد الشيك يكلفنا كثري هادوك اللي كيخرجوا من املدرسة 
من الناتج الداخلي   %4كيكلفنا . واللي كيلتحقوش باملدرسة
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من   4%اخلام ديالنا ولكن كن غري كان كيكلفنا غري هاد 
هاد . ماعي وثقايف وأمينأثر اقتوادي اجت. الناتج الداخلي اخلام

األطفال هم اللي كنلقاوهم خادمات فالبيوت صغريات، هم 
البعض . اللي كنلقاوهم فالتسول، هم اللي كنلقاوهم فالشارع

منهم كثري وهنا كنقول بأن نسبة االمتوا  ديال هاد األعداد 
حظيت السيد الوزير من إذا ال. هي ضعيفةديال هاد األطفال 

. ، من هاد األطفال%49توصلنا ل  ياهلل 1991حىت  07
حىت اآلن باقي باين بأن النسب ديال االمتوا   1991ومن 

هاد األطفال اللي   ، ألن الربامجديال هاد االطفال ضعيفة جدا
كيعيشو وضعية خاصة راه خوهم برامج جد خاصة وإمكانية 

وهاد اآلليات اللي  ،واش قادين نستقطبوهم. ديال االستقطاب
حنا بغينا هاد . لو اليومهاد الربامج اليوم كنتساءا كلها و درن

كاملني ألن خونا ما يبقاش   ديالنا القضية تويل قضية رأي عام
شي طفل فسن التمدرس كيدور فالزنقة أو خارج مدار ديال 

 %19دياهلم من العامل القروي و  %09املدرسة خووصا أن 
 ..منهم كيشتغلوا وهنا

 :السيد رئيس الجلسة
 . د الوزيرتفضل السي

 :السيد محمد الوفا، وزير التربية الوطنية
إمنا باش نكونوا عارفني املوضوع ونتكلموا فيه  ،ما قلتيها أستاذة

نتشاركوا فيه مجيع غنسلم للسيد  ،مجيع مبسؤولية كيف قليت
الوزير لوحة اللي كتبني هاد الشي، ولكن راه حيث كيخرجوا من 

هذا الناس  . فالتكوين املهين عندنا حنا فاإلعدادي راه كنلقاوهم
 ،كينساوه ألنه حنا مرتبطني، التكوين املهين والتعليم اإلعدادي

هاد اللوحة هدي كتخلينا بعدا نتووروا املوضوع ويكون  ولكن
وما نتكلموش   بأن القضية واضحة فاألذهان ديالنا عندنا إملام

 .كلنا بأرقام خمتلفة،شكرا
 :السيد رئيس الجلسة

املوايل حول شكل احلرف العريب بالكتاب  السؤال. شكرا
 تفضل السيد النائب. املدرسي للفريق االستقاليل

 :جواد حمدون السيدالنائب 
 شكرا السيد الرئيس،
 السادة الوزراء،

 ،أخوايت وإخواين النواب احملرتمني
يكتسي شكل احلرف العريب بالكتاب املدرسي  ،السيد الوزير 

 الفهم مأمورية التالميذ والطلبة يفمن حيث تسهيل  ،أمهية بالغة
حلرف العريب للكتاب املدرسي فلماذا ال يتم شكل ا. السريع

وماهي التدابري املتخذة لتحقيق  .خووصا باإلعدادي والثانوي
 .وشكرا ؟هذا املطلب الذي يتطلع إليه اجلميع

 :السيد رئيس الجلسة
 . تفضل السيد الوزير

 :الوطنيةالسيد محمد الوفا، وزير التربية 
 السيد الرئيس المحترم،

 ،المحترمونالسيدات والسادة النواب 
جواد السي البد نقول للسيد النائب األخ  ،أوال

محدون بأنه الكتاب املدرسي املغريب مشكول، هذا راه واحد 
املكسب باألمهية مبا كان، ألنه فيه صيانة للغة العربية وفيه 

على املعىن من  قلبشباش ما ي ،أسلوب لالستيعاب الفوري
أنا جبت كتب باش يكونوا اإلخوان  لذلكخالل الشكل، و 

الكتب مبا فيه  ال فاالبتدائي كامل والبأن كاين الشكل  متيقنني
 اجليل ديال ة يفددابا غندوزو لواحد املرحلة جدي. العملية

وا احلرف ألنه الشكل تربح، دابا نوحدالكتب اجلديدة، غ
االبتدائي بأن كيف كيشوف  نا يفتنوحدوا احلرف ألنه تبني لغ

التلميذ كيتلفو عليه احلروف، الكتاب ديالنا غيويل فيه حرف 
. واحد وأنتم كتعرفو أن الكمبيوترات اليوم خلقوا عدة حروف
فلذلك أوال غنوحدو احلرف وفهدف الكناش دفاتر التحمالت 
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ديال الكتاب املدرسي، توحيد احلرف من التحضريي إىل غاية 
خص األخ العزيز ديايل السي حلسن يطبق حىت هو كيا  البكالوري
ولكن راه املغرب دار ، احلرف والشكل أساسي .هاد الشي

واحد اخلطوة كبرية فهاد املوضوع ديال الشكل واملنتجني ديال 
الكتب ديالنا اللي هم أساتذة ومفتشني دارو واحد العمل جبار 

 . فهاد الشي ديال الشكل
 :السيد رئيس الجلسة

 .تعقيب السيد النائب.  اشكر 
 :النائب السيد جواد حمدون

 سيد الوزير احملرتم،شكرا ال
احلقيقة أنك من اجلواب ديالك تيتبني السيد الوزير 

أنك ستسهل املأمورية على املغاربة، يعين أنك مؤمن هبذا 
شكل احلرف العريب كما تعلم السيد الوزير كما كيعلموا . الشيء

ل للفهم للتلميذ وللطالب ألن اللغة هو تسهي ،اإلخوان كلهم
العربية خونا نفهموها باش نقراوها، ماشي نقراوها باش 

 4للي كيضيع للتالمذ الوقت هو كنقراو اجلملة اوهذا . نفهموها
النوبات باش نفهموا املعىن دياهلا خبالف إذا كانت مشكولة 

 حنا كان سبق لنا يف جملس جهة. الفهم فالدقيقة االوىل كنعرفوه
درنا واحد امللتمس وزارة الرتبية  1991فسنة  فاس بوملان

الوطنية فشخص الرئيس ديالو األخ احممد الدويري اللي تيطلب 
بإحلاح يف إطار ما تيسمح لو به امليثاق اجلماعي من إعطاء 

املشكل هو أنه  .بعض امسيتو أنه طلب بشكل احلرف العريب
لي قليت ولكن الكتب كيف قلتيو احنا سعداء هباذ الشي ال

آلن إيال رجعيت ، الكتب األدبية اماشي كلها مشكولة
 ،للمكتبات السيد الوزير ودريت مقارنة ما بني الكتب املشكولة

املبيعات ديال املشكولة تتفوق الكتب  ،والكتب الغري مشكولة
ديال املبيعات الغري مشكولة بالكثري ألنه القارئ تيفهم شنو 

، القطاع ديال النثر هذا كل إيال ما   تيتقرا، القطع ديال الشعر

كانش مشكول اإلنسان تينزل الكتاب فساعتو ما تيكملوش، 
املواد ديال املعرفة املواد العلمية كل مواد اللغة العربية هي غنية 
هباذ املسائل هاذي خوها هذا وكيف تتعرف السيد الوزير أن 

والتنقيط العلماء وأن الفقهاء النهار األول قالوا بأنه الشكل 
ن وهلذا هذا النور ر هو النور ديال القرآديال احلرف العريب هو نو 

اآلن تنشوفوه مطفي بغيناه يشعل فيديك بغينا تربك على الزر 
أنت ويشعل وبغينا هاذ النقطة هاذي تكتب فالوحيفة ديالك 

عام إيال  19وتنوض وتكافح ألنه نتعرفك هاذي أكثر من 
هلذا  .أجلو تتوصلو وتتنجح فيه أمنيت بشي موضوع وكافحيت من

هاذي مهمة صعيبة تنطلب منك أنك تكافح وغادي نتجح إن 
 .شاء اهلل فيها وشكرا

 :السيد رئيس الجلسة
 .السيد الوزير شكرا السيد النائب،

 :وزير التربية الوطنية ،محمد الوفاالسيد 
 السيد الرئيس،

إيال مسحيت بغيت نطمأن السيد النائب أنه دفرت 
دياله  7،  فاملادة الت ديال اجليل اجلديد للكتب املغربيةالتحم

: ديال دفرت التحمالت 7وهذا تيهم مجيع الكتب املغربية فاملادة 
باش الولد ديالنا من االبتدائي  ،توحيد احلرف ؛إجبارية الشكل

اللي خص السيدات  ،عندو حرف واحد للبكالورياحىت 
ديالنا حمرر من حيث الكتابة  أن الكتاب ،والسادة النواب يعرفو

ديالو وما بقاش ذاك الشي القدمي ديال أما الوزارة عندها منوذج 
واحد الكتاب، ال، وال عندنا وهذا راه واحد املكسب مهم وقع 

باش ما يتفرضش رأي أو مقاربة بيداغوجية أو مقاربة  ،فاملغرب
وال حرية كتجتمع جلن ديال الناشرين وديال الكتاب ديال 

الوزارة تتعطي  ،بيتهم مفتشني ومدرسني قدام وتيوجدو كتابأغل
ولذلك حىت فالكتاب اللي طبعو  ،املوادقة على ذاك الكتاب

هاذ العام منعت تكون فيه العنوان ديالو موادقة على الكتاب 
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ألنين سولت ولد  فاملدرسة قتلو شكون  ،أو وزارة الرتبية الوطنية
لذلك ردينا  .ململكة املغربيةاملؤلف ديال هاذ الكتاب قال ليا ا
 .دياهلم بالغالف د الكتاب اللي كتبوه  مسيات

 :السيد رئيس الجلسة 
شكرا السيد الوزير على املشاركة، ننتقل إىل قطاع العالقات مع 
الربملان واجملتمع املدين والسؤال األول املطروح هو حول تطورات 

الشرتاكي، يق املف التحديد اإلداري للملك الغابوي عن الفر 
 .تفضل السيد النائب

 : النائب السيد لحسن بنواري
 شكرا السيد الرئيس،

 السادة الوزراء،
 السيدات والسادة النواب،

سكان ومنتخبون وفعاليات اجملتمع املدين بعدة أقاليم 
بدأت تطرح استفهامات كربى حول  ،والسيما إقليم سيدي إفين

الغابات وحماربة التوحر ما تقوم به املندوبية السامية للمياه و 
 .من عملية التحديد لألراضي اليت تعتربها ملكا هلا ،بعدة أقاليم

هم الذين يتورفون فيها منذ  اليوم يف حني أن املالك احلقيقيني
هذه العمليات قد شابتها نواقص  ،سنني فورثوها أبا عن جد

وضعا شدا لدى  حبكم القانون املنظم هلذه العملية مما خلق
املالك احلقيقيني اعتقادا منهم بأن املندوبية السامية للمياه هؤالء 

علما بأهنم  ،والغابات التوحر ترتامى على أمالكهم بدون سند
واملتورفون والوارثون األصلني هلذه األراضي فإذا هم املستغلون 

أنواف وعالمات عليها من طرف اإلدارة  هبم يفاجؤون بتثبيت
ا من عون من استغالهلذلك مين بل أكثر من ،التحفيظ العقاري

ان إدارة املياه والغابات وليكتشفوا يف األخري أن عملية و طرف أع
السيد الوزير  منكم وعليه أريد .علمهم التحديد قد متت بغري

ليات اليت وأنتم تعرفوا امللف جيدا توضيح املستجدات والعم

 عنيا الشأن مع ضرورة األخذ بتنوي احلكومة القيام هبا يف هذ
 .ه األراضياالعتبار محاية حقوق أصحاب هذ

 :الجلسةرئيس السيد 
 .شكرا السيد الوزير

الوزير المكلف بالعالقات مع  ،السيد الحبيب الشوباني
 :البرلمان و المجتمع المدني

 ،شكرا السيد الرئيس
 .بسم اهلل الرحمن الرحيم

السؤال مرة  السيد النائب احملرتم على إثارتكمشكرا 
ا بأنه هد املوضوع كان موضوع ديال االجتماع علم ،أخرى

وحضر  ،على سؤال سابقبناء  49/4اللجنة يوم اخلميس 
حماربة التوحر وأخدنا و السيد املندوب السامي ملياه والغابات 

وأعتقد بأنكم  .تقريبا ساعتني ونوف من املناقشة املعمقة
 ومفول  أمام عارضنوا الي حضروا من الفريق كالاإلخوان 

هبده  ارتبطتاليت أثريت واليت قضايا ش يف العمق يف النقا
  .اإلشكاالت املرتبطة بسوس ماسة درعه واألقاليم األخرى وإخل

أن احلكومة تؤكد يف إطار  :اخلالصة اآلن هي ما يلي
القانون أن أهداف التحديد اإلداري أوال ترمي إىل التوضيح 

لي هي نبيلة ال واحد الغايةإذا كاين  ،النظام العقاري لألراضي
 اليوم  خيفى عليكم أن املغربباعتبار أن اليوم كما ال .وطنية
لي الهي غابات  اللي تويف املائة من املساحة ديال 0ندوا ياهلل ع

 0يف املائة ألن هد  19صوا يكون يف الي خالبعيدة عن املعدل 
لي هي أراضي غابوية هي ثروة وطنية الديال اهلكتار  املليون

اجملاورة  ةكنا ثانيا حتسني العالقة مع الس .ن بالضياعمهددة اآل
ثالثا محاية احلقوق الدولة واخلوا  . هدف من األهدافهذا ف
وليطال القانون  .لساكنة اجملاورة وطبعا أخريا إنعاش االستثماروا

بالنظر إىل  تدخالت  كله إطار صحيح أنه متقادمه الاملنظم هلذ
يدات مل تتوقف قعت جتدولكن و  4047أصل القانون الظهري 
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هي حقوق  فاع اليتواملسطرة كذلك مث ضمان حقوق االنت
ه يف شرمت لهد اإلشكال اليوم ال خيفى عليكم . قانونيةانتفاع 

احملرتم كاين إذن إشكال ديال مراجعة  النائبسؤالكم السيد 
السيد   و هد الشي قالوا ليكم احلكومة عازمة  .املنظومة القانونية

 ديالاملساطر  .اشرة على مراجعة املنظومة القانونيةمباملندوب 
، سنوات 1إىل بأهنا قد تول أذا حددنا  التحديد أنتم تعرفون
دخل قد يهدر التخوف إىل أي ت إمنا .سنة 19ويف أقوى إىل 

ما فيها من منطق املسطرة على حق من حقوق الساكنة 
حنا إذن  .هتديدا ال يشكلب التطوير ستوجمالحظات ت

 ،تطوير املنظومة القانونية ،على محاية الثروة الوطنية اآلن نيمتفق
لي هي احلفاظ المراجعة املساطر يف إطار تشاركي وبنفس الغاية 

أطر هد امللف احليوي تلي كالعلى هد الثروة وال هد املبادئ 
  .شكرا لكم السيد النائبو 

 :الجلسةرئيس السيد 
 .السيد النائب شكرا،

 :بنواريالنائب السيد لحسن 
 شكرا السيد الرئيس،
احنا متفقني معك مع احلفاظ على الغابة  السيد الوزير،

ولكن السيد الوزير احملرتم  ،احنا متفقني معك السيد الوزير احملرتم
هاذي سنني  ها كيستغلو   ،هاذي أمالك ديال مواطنني

راه يعين أنا متفق معك  .وكتحفظها ليهم إدارة املياه والغابات
غابة ولكن هذا ما عندهاش عالقة بالغابة السيد فحماية ال
بإدارة  وعن جد كيتفاجؤ  اأمالك كيستغلوها مواطنني أب ،الوزير

ديال املياه والغابات كتحفظ ليهم األمالك اللي كيستغلوها منذ 
هذا هو اخلالف السيد الوزير أما احنا معك فاحلفاظ  .سنني

 .وزيرابوية والسبب، شكرا السيد العلى الثروة الغ
 :السيد رئيس الجلسة 

 .تفضل السيد الوزير، شكرا،

الوزير المكلف بالعالقات مع  ،السيد الحبيب الشوباني
 :البرلمان و المجتمع المدني
احنا أيضا متفقني على أنه هاذ  ،شكرا السيد النائب احملرتم

دولة القانون املسطرة فيها  ،إطار القانون الشي خص يتم يف
وبالتايل ما ميكنش خنتلفو اليوم  .التقاضي القضاء أيضا فيها

حكومة وبرملانيني حول قضية الغابة وأمالك املواطنني وأمالك 
بالتايل  ،الدولة، املسطرة فيها اللجوء إىل القضاء عند االقتضاء

إيال كان العطب فالقانون نغريو القانون ولكن ما ميكناش نديرو 
يليق ألن كاينة  برملان البني هذا موضوع جدل بني حكومة و 

مسطرة كاين قانون نراجع األمور يف إطار احرتام مقومات دولة 
 .القانون، شكرا

 :السيد رئيس الجلسة 
السؤال املوايل حول اقتالع أشجار املعمورة جبماعة  شكرا،

عن  اسرتامالسهول بسال بغرض إقامة مقلع للمتواليات لشركة 
 .بالة والتنمية، تفضل السيد النائفريق العد

 :النائب السيد عزيز بنبراهيم
 .بسم اهلل الرحمن الرحيم

 شكرا السيد الرئيس،
 ،السيد الوزير المحترم
يف اقتالع أشجار بغابة املعمورة  اسرتاملقد شرعت شركة تدعى 

إلقامة  ،د اهلكتار 4جبماعة السهول بسال على مساحة تفوق 
منطقة وهو ما يشكل هتديدا بيئيا لل ،مقلع متواليات كرافيط
لذا نسائلكم السيد الوزير عن املعايري اليت  .وللساكنة اجملاورة

اعتمدت يف الرتخيص هلذا املقلع بامللك الغابوي املعمورة ؟ 
 وشكرا،

 : السيد رئيس الجلسة 
 .السيد الوزير
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الوزير المكلف بالعالقات مع  ،السيد الحبيب الشوباني
 :البرلمان و المجتمع المدني

 ائب احملرتم، شكرا السيد الن
توجد  ،سؤالكم يثري إشكال يتعلق باحتالل مؤقت لقطعة أرضية

  ،مبنطقة حمجرة مكسوة بأشجار ذات كثافة ضعيفة غري مونفة
كمحمية بيولوجية وبعيدة عن التجمعات السكنية وهبا مقالع 

من طرف شركة مبوجب قرار الوادر عن هذه املواحل  ،أخرى
وز هلا ذلك وفق القوانني واملساطر احلكومية للمندوبية السامية جي

اجلاري هبا العمل، فهذا الودد جتدر اإلشارة إىل أن مشروع 
إقامة املقلع السالف الذكر قد حظي أوال بعدم تقدمي أية 
مالحظة من طرف اجلماعة القروية السهول أو الساكنة يف إطار 
يخ البحث العمومي املودع مبقر هذه اجلماعة املعنية ابتداء من تار 

 17، مبوافقة جلنة االستثناءات بتاريخ 1944غشت  14
، مبوافقة اللجنة اجلهوية لدراسة التأثري على البيئة 1944شتنرب 
نونرب  4، مبوافقة جلنة املقالع بتاريخ 1944أكتوبر  14بتاريخ 
، بامتناع اجمللس اجلماعي عن إبداء أي رأي وتأجيل 1944

طبقا للقوانني اجلاري هبا التداول لعدة مرات رغم دعويت لذلك 
على مجيع املعطيات الضرورية  مع العلم أن امللف يتوفر ،العمل
غياب أي رد فعل من طرف اجلماعة املذكورة راسل و أمام 

زعري املندوبية  -زمور–سال -السيد وايل اجلهة جهة رباط
، تؤكد فيها أن اجمللس 1944دجنرب  49السامية بتاريخ 

عدة مرات التداول يف شأن هذا اجلماعي السهول أجل ل
املوضوع وطلب إعطاء املوافقة النهائية لكون املشروع حيتوي 

عامل وسيخلق  179على كل املواصفات وأنه سيشغل قرابة 
إطارا للمنافسة يف اجلهة ويكسر االحتكار مما قد يغذي تعرض 

وعلى هذا األساس فإن  .من ال خيدم هذا القرار ومواحلهم
ة يف هذا امللف سليمة ومطابقة للقوانني اجلاري هبا املسطرة املتبع

العمل وقد استوفت كل الشروط والضوابط ال من حيث 

االحتالل املؤقت وال من حيث استخراج املواد املستهدفة بوفة 
توفق بني االستغالل التدرجيي وإعادة تأهيل املوقع وتشجريه 

املستفيدة  تدرجييا طبق الدراسة البيئية فضال عن التزام اجلهة
آر،  29مرات املساحة املستغلة أربع هكتارات و 49بتشجري 

إذا كان أي  .هاذي معطيات ديال السلطة احلكومية الوصية
 .خلل يف هذه األمور واقعا ونص هنا يكون لنا إن شاء اهلل كالم

 .شكرا لكم
 :السيد رئيس الجلسة

 .السيد النائب ،التعقيب
 : ربيغالسيد يوسف  النائب
  .ن الرحيماهلل الرحمبسم 

 ،شكرا السيد الرئيس
ه ، ولكن يف احلقيقة هذشكرا السيد الوزير على اإلفادات
لكثري من احلقائق اليت جيب لاإلفادات اليت قدمت فيها جمانبة 

أوال رسالة املياه والغابات كانت بتاريخ  .أن يشري إليها
البت يف النقطة  أواجمللس أرج .موجهة للمجلس 4/4/1944
قانون مبعىن البا أن تعطى له املعلومات األساسية وهو ما يقره الط

ساحة امل ،دتهاالحتالل، محتدد ما هو القانون تيقول خوها 
وأيضا اآلثار دراسة  ،توميم الوضعية ،طبيعة االحتالل، حمددة
وبالنسبة لدراسة اآلثار السيد الوزير يعين أن أحيلكم قيل  ،اآلثار

النواب  ة فعال هناك مقلع جماور عاين حننبأن هناك مقاليع جماور 
ال على املسالك وال  ،و كانت أثار كارثيةاألمة مبدينة سال أثاره 

  على البنية الطرقية وال على اجملال الرعوي وهو ما جيعلنا نتساءل
  .ا املقلع بأن يفتحكيف أجازت املندوبية السامية هلذ
سلت ن بعد ذلك رو ، هي أاملسألة الثالثة السيد الوزير احملرتم

عليها  ورد 11/0/1944اجلماعة برسالة من السيد القائد يف 
 .توصل بعد مبا كنا طالبناه سابقااجمللس قال هلم أسيدي مل ن

وهنا البد أن نقول السيد الوزير بأن سابقا مدينة سال كانت 
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طلبت  UN SITE DE TRANSFERباش دير 
سيدي هد أال مية ت هلم املندوبية السالاشجرة ق 12حتيد باش 

وحنن  1990من  .تحيد منه حىت شي شجرةمالشجار مقدس 
شجرة ما اقتلع اآلن يف هد املقلع السيد الوزير  12نسعى من 

هد الكيل مبكيالني غريب األمر هد القرارات  .هو غابة بكاملها
ر و الو وعندناالسيد الوزير حنن عاينا و هنا  .يف هد األمر

أننا اآلن  األشجار إىل درجة أشالء الشاحنات اليت كانت حتمل
 غابيتش يروا مخيسه واكتبوا فيها ما تقخونا بدينا كنفكروا اندي

ع ا متي وذكرين هد الشي بواحد الرواية تقيش بالدعلى غرار ما 
. ق غادي اكتبوا األشجار واغتيال السهولو رز أشجار اغتيال امل

 .شكرا السيد الوزيرو 
 :السيد رئيس الجلسة

 .يد الوزيرشكرا، الس
الوزير المكلف بالعالقات مع  ،السيد الحبيب الشوباني

 :البرلمان و المجتمع المدني
فريق نائب احملرتم على هده املرافعة وكنحي السيد الشكرا، 

د هدا اجلواب اآلن مل يع. العدالة والتنمية على اهتمامه البيئية
د ألتمس منكم أنكم اليوم كربملان يف ه .وهدا النقاش يكفي
لي مرتبطة مبنطقة حيوية وقريبة حركوا جلنة ديال الالقضية البيئية 
ديالكم التقرير واحلكومة جاهزة باش تناقش معكم  االستطالع

 .وترتب عليه النتائج الضرورية وشكرا 
 :الجلسةرئيس السيد 

 .شكرا السيد الوزير
السؤال مطروح  ،منر إىل القطاع األوقاف والشؤون اإلسالمية

احرتام وختويص املنعشني العقارين وأصحاب حل عدم 
لبقعة األرضية خاصة باملساجد عن فريق العدالة  التجزيئات
  .تفضل السيد النائب. والتنمية

 :النائب السيد موالي رشيد السليماني

  .ن الرحيمبسم اهلل الرحم
 ،يسئالسيد الر 
 ،السيد الوزير

 ،السادة النواب احملرتمون
لتفكري بأن العمارة اإلسالمية تقوم على قول اسيكون من نافذة 

 يالروحاألمن وأن مقتضى  .حمورية املسجد يف أي جتمع سكاين
 .زارتكم وترعاه يف أن يتمثل املساجد املواطننيو اليت تستعده 

وبرغم وجود اتفاق شراكة باملوضوع بني وزارتكم وزارة 
فإن هناك الكثري من املنعشني العقارين سواء يف  .اإلسكان

، ات السكنيةيئالتجز و أصحاب لقطاع اخلا  أو القطاع العام ا
ه املشاركة بل يعملون على ة أو هذه االتفاقيال يلتزمون هبذ

املواطنني  من العديدااللتفاف عليها ويتحايلون عليها مما جيعل 
لذلك . يعانون من افتقادهم للمساجد يف جتمعات سكنية كربى

ري املمكن أن تقوموا هبا يف نسائلكم السيد الوزير حول التداب
حىت  تزاماتإطار مواجهة هذا التحايل على مثل هذه االل

يتحول بناء املساجد إىل شرط وجوب يف أي جتمع سكاين من 
 .وشكرا ؟أجل الرتخيص له

 :السيد رئيس الجلسة
 . تفضل السيد الوزير

 :السيد أحمد التوفيق، وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية
 .حمن الرحيمبسم اهلل الر 

 السيد الرئيس،
 السيدات والسادة النواب المحترمون،

 السيد النائب المحترم،
 ،أشكركم على إثارة سؤال نشرتك يف اهلم فيه سوية
وهو قضية وجوب ختويص قطاع لبناء املساجد يف كل منطقة 

وهنا أقول لكم السيد النائب احملرتم بأننا منذ . مفتوحة للعمران
ة السكىن من أجل إدراج مقتضيات قانونية راسلنا وزار  1992
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مبشروع مدونة التعمري تلزم املنعشني العقاريني ببناء املساجد يف 
مشاريعهم، واقرتحنا إذاك معايري، هذه املعايري أظهرت الوزارة 
الشريك أهنا معايري دقيقة، بعد املسجد اجلامع وبعد مسجد 

لى أننا نا عاخلمس بالنسبة لكثافة السكان وأبالولوات 
مستعدون وفعال أدرجت هذه املقتضيات يف املدونة اليت مل 

لذلك يف انتظار راسلنا كما قلتم، وقعنا تلك . تظهر بعد
، ما بيننا وبني هذه الوزارة  1997بيننا ف  االتفاقية املشرتكة ما

ووقعت مراسالت الوالة والسادة الوالة والعمال وكل من يهمهم 
قى املسألة كما قلتم تبقى ليست شرط ولكن تب .األمر فاملوضوع

وجوب كما قليت، قد شرط استحباب وانتداب، لذلك حنن اآلن 
بودد إعداد نص قانوين يلزم اجلهات املعنية بتخويص قطاع 

واإلسهام يف بناء املساجد باعتبارها جتهيزات  ،للمساجد
 .شكرا. اجتماعية ضرورية

 :السيد رئيس الجلسة
 يبتعق. شكرا السيد الوزير

 :عبد السالم بالجيالسيد النائب 
 .بسم اهلل الرحمن الرحيم
 السيد الرئيس المحترم،
 السيد الوزير المحترم،

شكرا على هذه اإلجابة اليت تضمنت معطيات مهمة 
وكذلك يف  ،فيما يتعلق مبشروع القانون الذي مل خيرج بعد

واليت  ،الرسالة املشرتكة بينكم وبني السيد وزير السكىن إىل الوالة
لكن يف انتظار ذلك السيد  .ملزمةليست ليست على كل حال 

الوزير احملرتم، هناك ممثلون لوزارتكم مبواحل اخلارجية بلجان تابعة 
للوكاالت احلضرية للتعمري، وهذه اللجان حسب علمي دائما 

ومولى للولوات تتحدث عن أنه ينبغي أن يكون بني مولى 
مولى للجمعة وآخر   وكذلك بنيمرت 499اخلمس حوايل 

األقل ينبغي احلث على احرتام هذه لى ع. مرت 499حوايل 

املعايري خووصا وأن بعض األحياء مثال عندنا هنا يف الرباط 
نسمة ال  29.999على سبيل املثال، حي أكدال أكثر من 

. يوجد فيه إال مسجد واحد وآخر قريب من يعقوب املنوور
السكان اتولوا  وكذلك طنجة نفس الشيء، وكذلك بعض

العمال من مثال التجزئة اخلاصة، حقيقة هي منطقة و واملوظفني 
يف سال يعانون من عدم وجود    technopoliceصناعية 
ولذلك وحرصا على أمهية املسجد ودوره يف األمن  .مسجد

اليت  الروحي للمواطنني نرجو إيالء هذا املوضوع األمهية
انون و ال رمبا قد يستحقها يف انتظار أن يأيت مشروع ق

نستبقكم فنقرتح مقرتح قانون يف هذا املوضوع و شكرا السيد 
 .الوزير

 :السيد رئيس الجلسة
 .شكرا، السيد الوزير

 :السيد أحمد التوفيق، وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية
 72فيما يتعلق بقضية أكدال، أكدال بين بني 

ا تتسال ، هادوك الفوائد كاتسالنا كم 4072، يف  1999و
لذلك . بعض الناس يف الوالة حنا كتسالنا يف بناء املساجد 

حنا منتحاسبوش عليها ألن كنداركو يف نفس الوقت الفوائت و 
فيما يتعلق . نواصل هد التوسعات العمرانيةكيف نفس الوقت  
، فكنفكروا دقيقةعايري هد معايري مضبوطة و بقضية املعايري ، امل

قنا يف املوضوع أنه صندوق اللي  يف بعض األحيان ألن تعم
، ألن كاين منعش قانوين هو اللي ميكن حيل املشكل كيكون
، فيعين تعمقنا يف ي صغري و كاين متوسط و كاين كبريعقار 

هذا املوضوع بشكل دقيق مع مجيع املختوني ، فعلى كل حال 
حنا غاديني يف إعداد هد القانون إن شاء اهلل و نتمناو ، و مع 

ك أرحيية كربى من طرف عدد من املنعشني، ينبغي أن ذلك هنا
أقوهلا ، مثال ملا راسلنا وزارة السكىن و التعمري راه استعدنا 

قطعة كانت مشتتة هنا و هناك يف املغرب بكامله، و  179
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لذلك القضية ماشي هبذه احلدة و مع ذلك البد يكون فيها 
سنني سواء واحد نص قانوين اللي كيطلقا مع األرحيية ديال احمل
 .فيما يتعلق هبد املوضوع أو ذاك ، رغم تعقده و شكرا

 :السيد رئيس الجلسة 
شكرا السيد الوزير على املشاركة ننتقل إىل قطاع التعليم العايل 

وهناك سؤال واحد حول  ،والبحث العلمي وتكوين األطر
منهجية تدريس املكفوفني عن فريق األصالة واملعاصرة فليتفضل 

 .سيدة النائبةتفضلي ال
 :نبيلة بنعمر النائبة السيدة
  ،السيد الرئيس
  ،السادة الوزراء

  ،السيدات والسادة النواب
يف احلقيقة اليوم وجهنا هاد السؤال كان موجه للسيد 

واش هذا  ،ولكن أحيل عليكم فال بأس ،وزير الرتبية الوطنية
ل أننا نطرحوا هاد السؤا املهم ،هترب من هاد امللف الشائك

إذن عن مدى اخنراط  ،نسائلكم السيد الوزير .بكلشي مبشاكله
ما خيص مناهج ة الرتبوية اخلاصة باملكفوفني فيالوزارة يف املنظوم
وكذا ختويص املنح لكوهنم  االمتحاناتالتعليم ونظام 

إذ ال يوجد بالوزارة قسم  ،متمدرسني داخليا أو نوف داخليني
لكم اجلواب  ؟ت إلعاقتهميوهر على متدرسهم ملالئمة املقررا

 .السيد الوزير
 :السيد رئيس الجلسة 

 .السيد الوزير تفضل
البحث العلمي و  وزير التعليم العالي ،لحسن الداودي السيد

 :و تكوين األطر
  ،السيد الرئيس

 ،كن كان السي الوفا كن هناين  ،شكرا السيدة النائبة
دهم اهتمام أنا ألن بعدا هو عندوا ميعطيكم يف اجلواب ألن عن

 ،بوا على الناس، أما يف وزارة التعليم العايل نكذهباد اجملال
معندناش ولوجيات، معندنا حىت شي حاجة معندنا ال 

 %499معندناش ناس خمتوني هذا ضعف كامل  ، التجهيزات
واحد يف   ،شاء اهلل كلية اآلداب رنامج إنيا اهلل خاصنا نبداو ب

لعل وعسى  ،قوق بالرباطكلية اآلداب يف الرباط وكلية احل
إذن  .التجهيزاتتكلف هبد الشي و نوجدوا بعدا للناس اللي 

ما أشاء اهلل و  شاء اهلل سأعلن عليه العام اجلاي إن برنامج إن
 .هاد العام معندنا منعطيوكم إوا نكذبوا

 :السيد رئيس الجلسة 
 .تعقيب السيدة النائبة

 :نبيلة بنعمرالنائبة السيدة 
وكنظن باللي حىت  ،زير على هاد اإلجابة الورحيةشكرا السيد الو 

السيد الوزير السي الوفا مكنشي عندوا شي جواب عليها دفعوا 
ولكن مع ذلك مع ذلك هاد السؤال كنطرحوه اليوم ماشي  ،لك

بل املطالبة حبق  ،من باب الشفقة أوال جلب الريع للمكفوفني
ملواطنني الكفيف يف التعليم لتمكنه من العيش الكرمي ككل ا

ن املقررات كم دور احلكومة السادة الوزراء ألهذا هو دور  ،املغاربة
 ،اللي عند املكفوفني ومها نفس املقررات اللي عند املبورين

بعض الدروس اللي تيمكن كتعتمد على البور أو ال كاين و 
على األلوان وتوورو معايا شوية كيعطيو سؤال أو درس وهو 

ة للكفيف عمرو ما شاف الضو ديال مرتكز على األلوان بالنسب
النهار كاين غياب تام لألدوات الديداكتيكية كاخلرائط مثال  
كاين جمهوادت شخوية لألساتذة ولكن ما كاين حىت شي 
حاجة اللي هي كيكتبو بالرباي وخا احنا متفقني ولكن ما كاين 
خريطة ما كاين جسم اإلنسان ما كاين حىت شي حاجة، كتوفر 

ودات خاصة ماشي د احلكومة على خزانات ناطقة املعاهد جمه
وعلى أدوات معلوماتية اللي كنطلبو فقط أن احلكومة تنخرط أن 
الوزارة تنخرط مبالئمة دروس هلاذ األدوات لتلقينها ألهنا  
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كتستعمل فهاذ احلواسيب اللي هي متوفرة كاينة الدروس اللي 
 44وكيخوها تتعمم حىت على املعاهد كاين  ،ما كايناشي

معهد د املكفوفني كيخوها تتعمم على كلشي، توسيع شعب 
ألن املكفوف كيمكن  ،التكوين مثال الرتكيز على اللغات احلية

لو يعمل مرتجم ما كيتحتاشي للبور باش يكون مرتجم ويكون 
مرتجم مزيان ولكن ما كنركزوشي على الرتبية املوسيقية على 

األساتذة ما عندهم  ،اللغات احلية، فتح جمال تكوين األساتذة
حىت شي تكوين اللي هو خص باملكفوفني أبدا ما كاين والو 

اليوم فواحد املدرسة غدا كيجيبوه عند املكفوف، كاين  ،أستاذ
يف املائة  09 ،برنامج تيسري اللي ما تيستفدوش منو املكفوفني

ما   ،ر عرضة للهدر املدرسيثمها من العامل القروي ومها األك
املنح أيضا  ،هاذ اإلعانة هاذي ما عندهومشيكيستفدوشي من 

ماشي أطوماتيكية ما كيتعطاشي للتلميذ فاإلعدادي أو ال 
فالثانوي وما كيفوتناشي نوهو بالكفاءات اللي مها مغربية اللي 
اتاحت ليهم الفرصة وكفاءات اللي معرتف هبا وطنيا ودوليا د 

 .ني اللي اعطاو واحد اإلشعاع كبرياملكفوف
 :يس الجلسة السيد رئ
 .السيد الوزير شكرا،

وزير التعليم العالي و البحث  ،السيد لحسن الداودي
 :العلمي و تكوين األطر

 شكرا،
نتما اللي قتلتو عمر ابن إيوا عنداك غري يقولونا أ

ناس متخووني  اباش نكونو  عندنا ياله عام ،اخلطاب راه ما
؟  ستاذة ت باش تكوين أستاذ فهاذ التخوص أشحال د الوق
معهد كيفاش منيو شوية بشوية وهاذي مؤسسة  44كاين اآلن 

وخا فالقطاع اخلا  إيال تتاخذ الدعم ديال الدولة راه حبال 
أما باش  ،الدولة خونا ندعمو هاذ الناس اللي عندهم اخلربة

الدولة تبدا عندنا فالتعليم العايل مثال مكفوف بغا يدوز 

اللي عندنا، إذن  االمتحان كيجي شي واحد كيدعمو هاذ الشي
غري كاف ما كافيشاي إيال ما كوناش خونا خزانة  يهاذ الش
  إذن اخلوا  فهاذ اجملال االولوجيات خ خا  حىتخاصة 

ما عندناش خونا  ،قلت لكم ما غاديش نقولو للناس عندنا
 ،إذن هاذ الشي إن شاء اهلل ولكن نبداو بتكوين الناس .نبداو

ووني ويال ما كاينش التعاون الدويل خونا تكوين الناس املتخ
شوفو اخلربة د الناس باش نباش  ،خونا ندخلو هلاذ الربامج

يعاونونا نكونو ناس متخووني أما إيال ما عنديش الناس 
إذن هذا   هاذ تكوين األطر املتخووني شكون غادي يكوين

فعال ورش اللي خونا نفتحوه باش هاذ الشي عالش قلت ليكم 
يال بقينا فاحلياة سألونا إن شاء اهلل العام اجلاي بناء إن شاء اهلل إ
 .ؤال شنو عملنا  فمرحلة سنة، شكراعلى هذا الس

 :السيد رئيس الجلسة 
سؤال أخري فهاذ احلوة الشكرا السيد الوزير على املشاركة و 

وهو  .يتعلق بالسيد الوزير املكلف بالشؤون العامة واحلكامة
فريق التقدم الدميقراطي، تفضل  حول آليات مراقبة األسعار عن

 السيد النائب،
 :كريم الزيادي  النائب السيد

 شكرا السيد الرئيس،
عن اإلجراءات  ،نسائلكم السيد الوزير السيد الوزير،

واحلد من  ،والتدابري اليت اختذمتوها ملراقبة السوق الداخلية الوطنية
مات حالة املضاربة يف أسعار بعض املواد االستهالكية واخلد

 األساسية ؟ 
 :السيد رئيس الجلسة 
 تفضل السيد الوزير،

الوزير المنتدب لدى رئيس  ،السيد محمد نجيب بوليف
 :الحكومة المكلف بالشؤون العامة و الحكامة

 شكرا السيد الرئيس،
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شكرا السيد النائب احملرتم عن فريق التقدم الدميقراطي، 
اق ما تعرفه بالدنا السؤال ديالكم بالفعل سؤال عام ويأيت يف سي

وخاصة يف املرحلة األخرية من غالء بعض األسعار وكنا سبق 
يوم بأنه بالفعل كانت هناك إجراءات  42لينا قلنا منذ حوايل 

اللي ستهدف إىل التقليص من احلملة اللي كانت ديال األسعار 
وكيما الحظتو أنه األسعار خالل هاذ اليومني األخريين السبت 

أسعار اللي رجعت لواحد النوع ديال املستوى واألحد أساسا 
أمطار اخلري، كما أن مع  دياهلا العادي وفهاذ الفرتة وخاصة

امللف ديال األسعار النتيجة اللي خرجت هبا املندوبية السامية 
تتكلم على الزيادة اللي هي ف  ،للتخطيط يف التقرير األخري

ي ، إذن هاذي ه1941يف املائة بالنسبة ل  4.4حدود 
اإلطار العام ديال األسعار واألسعار أيضا كما تعلمون هي 

لي ال 49. 90أيضا معدل بالقانون و   94.00مؤطرة بالقانون 
لي اهلدف منها هو محاية اليعطي جمموعة من اإلجراءات ت

أساسا هناك مؤشر أول وهو السياسة  .القدرة الشرائية للمواطن
و ية وحماربة السماسرة قدرة الشرائديال القرب يف الدفاع على ال

البسطاء وخاصة من خالل إعطاء الوالحية للعمال والوالة 
ا إىل وصل كما قلت سابقتلي كتالوالقيام باإلجراءات اجلزرية 

اللي تعطينا أنه هدا مليون سنتيم ديال الغرامات و  49حدود 
يدار اللجن للتقوي وخنرجوا ونراقبوا أنه  الرباط نوامنبقاش نتس

يف . إذن هدا يف إطار سياسة القرب .ناك نتائجتكون هباش 
لي مكونة من أربعة الة كما تعلمون تية وزار خر هناك جلنإطار آ

 واملكتب ديال  القطاينديال الوزارات إضافة إىل املكتب ديال 
l’ONSSA أيضا جمموعة من اإلجراءات  تيقومديال الوحة و

أكثر  1941وب يف هد اإلطار احلويلة ديال تلي تتمشي وتال
يف  47عملية ديال املراقبة بالزيادة ديال تقريبا ديال  1999من 
مكن على أن بالفعل يف العمليات ديال املراقبة وهدا املائة 

لي كتنظم السوق الارات جمموعة من اإلط يكونوا متابعني على
اللي رية واق متنوعة وأيضا حمالت جتارية كثوكتعرفوا بأن عندنا أس

 مجيع أهنا تقوم مبراقبة نقولوا اعة ماميكناشيكومة يف هد الساحل
 .هد املؤسسات وشكرا 

 :الجلسةرئيس السيد 
 ،شكرا
 .السيد النائب ،التعقيب

 :النائب السيد كريم الزيادي
نا اح واحد الدولة ليرباليةحنا  ،غري هو السيد الوزير

لي  الموورين هبد الليربالية اليوم قلت يل السيد الوزير كاينة جلن 
 ،احنا متفقني معك ،اقب هد الوسطاء وكرتاقب هد الشيكرت 

 لي حمتكرين السوق حمتكرين السوقالولكين كاين واحد الناس 
معندهم ال راقبة  .لي رمبا خمدمينش حتت الدولةال بواحد اهليمنة

السيد الوزير من  كيال مسؤلني حتت منهم ومنهنا غادي جنو 
جلنة املالية اخرج واحد  ، يفلي بانوا مؤخراالات وجياحل واحد بعد

 ات على الناس ديال الرمال،درهم لطبق29القانون ديال واحد 
درهم الناس ديال  29خرج يف أيام القانون املايل  49حبيث هد 

les carrieres  حىت شي واحد درهم ومكينش 499طبقوا
صحاب الشاحنات داروا ، هد الناس كاع أا منكرقال اللهم هذ

اللي خري ناضوا تيخدموا لظروف رمبا واحد اإلضراب ويف األ
كاين بعض القطاعات فحال .اللي عندوا هذه ،ندوا طريطةع

الناس ديال التوزيع املاء والكهرباء  ،القطاع التوزيع املاء والكهرباء
م هماللي كتالئ tarifخدامني واحد  ،مهلي ترياقبالمكينش 

م على املكتب الوطين تيفكرتهليديك، الناس ديال ريضال و  ،مها
لي عجبتوا الكاين   ،تديروا نواملواطن وحىت واحد متيقوهلم اش

قطاع  ،وتيقوليه شوف اش دير la factureتيخرجها يف 
من تنشفوا الناس ديال الناس ديال التأمني  ،مني اإلجباريالتأ

 2ال و  1اين واحد كتنشفوا يف األخري   الشركات التأمني ملي
 laتيديروا يخرجوا و ت  monopole  لي داروا ال

quittance ا لي ابغاوا املستهلك حىت شي واحد مالاألمثنة ب



 

 

 -2102 أكتوبردور  –مداوالت مجلس النواب 

 

52 

لي كتخلص والسيد ال la primeكاينة واحد   ،يديها فيه
تيتعوض  un voleحادث وال توقعوا  ليه تيخلوها ومين تيوقع

 .عام وسري احملكمة وسري وسريعلى  أشهر وال  0على 
كان واحد   ن حبيث،قطاع البنكي اليوم مجيع املواطينال

يف املائة  9لي يف االستثمار ولو تيعطي البعض الدول 
l’interet كيخرجوا   قطاع البنكي داباles interets لي ال

اللي كاين الناس   .وق دياهلمكما تنقولوا على الرش
واحد ف مستفدين واملواطن لتيتجلى  conventionعندهم
 .يف املائة راه 72/و79

اليوم السيد الوزير  ،لقرويكاين القطاع ديال العامل ا  
 19/29تطيح الشتا تتكون طريفة األمسنت داخل أسبوع تتزايد 

وا الناس ديال املطاحن يتنج ،درهم يف القنطار يف األمسدة
هد الناس يعين تيخدوا  ،تيخدوا من عند الدولة السيد الوزير

درهم يف القنطار  421لي جتلى يف الاإلعانة من الدولة 
 ،الدراهم ملدة ستة أشهر la prime stokage 1وتيخدوا 
درهم تنطحوا يف  429درهم إدا زدناها على  11هي 
 179ب  القنطار ديال الزرعدرهم وتشريوا القنطار مها 409

 499و 429درهم وب  799درهم وتيبيعوا املواطن ب 
درهم القنطار والناس  499وتيبيعوا النخالة ديالو ب  ،درهم

من داك الدقيق ديال الدعم ما  ديال العامل القروي حىت
 .فدوش منو حنا دابا تنخرج شكرا السيد الوزيرتيست

 :السيد رئيس الجلسة
 .السيد الوزير، شكرا

الوزير المنتدب لدى رئيس  ،السيد محمد نجيب بوليف
 :الحكومة المكلف بالشؤون العامة و الحكامة

 شكرا السيد الرئيس،
جمموعة من على ال غري السيد النائب احملرتم تكلمت 

نه القطاع ديال كون خمتلف ألالقطاعات اجلواب خادي ي

راه عارفني كاين مذكرات اللي تيضبط  ،خرهي إىل آكنالتامني الب
ولكن منني تكلمت على  .ر تيمارس واحد اجملموعةاحلقطاع وال

كومة الرمال ما ميكنش أنكم تقولو احلكومة ما دارت والو احل
ادت األسعار قمنا بلجنة وزارتية هبا تز  مباشرة لغدا مباشرة منني

وزارة التجهيز وزارة الشؤون العامة وزارة الشؤون املالية واختدنا 
هنا تغلقات بعض املقالع منذ النهار جزء منها أ قرارات اللي

ن كاين جلنة تشتغل على ، وبالتايل اآلول اللي تزادت فيهااأل
ن ع والناس اآلي خيرج يف هاد األسبو دفرت التحمالت اللي غاد

مور نتابعها عن داروا جزء من اإلضراب ولكن حنا ماشيني واأل
ات هاد الزياد ابا اآلن مجيع املقالع اللي فيهاكثب واحوينا د

ننة سعر اللي هو مادة مق 42مقنن من  املاء والكهرباء هذاو 
دير الثمن اللي رشق شي واحد يما ميكنش  ،منها املاء والكهرباء
عندها دفرت التحمالت وملتزمة إال زادت  غريها لو ال ريضال وال

هذا ما  ،ضال للطابلةيعدين جنيبو ر عليك سنتيم حنا مست
دها دفرت التحمالت راسها وإال عن ميكنش تكون كتقرر

ة خدامة اإلشكاالت نوداكشي باإلضافة دياهلا الدقيق كاين جل
جزء منها غري هادشي  يحة ومعقولة،لي تكلمت عليها صحلا

 4النخالة حنا غادي نراجع الثمن ديال النخالة وداك ديال 
 عوغادي تسرتج رعدراهم ماغاديش تبقى يف إطار السديال ال

الدولة واحد اجلزء كبري من داك املبلغ وحنا غانديروا دفرت 
التحمالت اللي فيه طلبات العروض لتوزيع الدقيق باش هاد 

 ما تبقشا إن اإلشكاالت اللي تايدورو فيها الوسطاء والسماسرة
 .شاء اهلل رب العاملني وشكرا

 :السيد رئيس الجلسة
 .شكرا السيد الوزير

 .شكرا نرفع الجلسةشكرا السيدات والسادة النواب 
 
 


