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  )م 2015 يونيو 16( هـ 1436 شعبانمن  28 ثال9ءال : التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
   .اخلليفة الرابع لرئFس اEلس، السCيد شCيخ ٔ�محدو ادبدااملس�شار : الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
تداء من الساRة الرابعة واSقLقة ب ساRة ومثانية وعرشون دقLقة، ا :التوقLتالتوقLتالتوقLتالتوقLت

  .الثانية واWٔربعني بعد الزوال
 ٔWدول اX ٔWدول اX ٔWدول اX ٔWدول اXالشفهية ::::عاملعاملعاملعامل [ئCسWٔاقشة ا]م.  

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

    ::::املس�شار السCيد شCيخ ٔ�محدو ادبدا، رئFس اجللسةاملس�شار السCيد شCيخ ٔ�محدو ادبدا، رئFس اجللسةاملس�شار السCيد شCيخ ٔ�محدو ادبدا، رئFس اجللسةاملس�شار السCيد شCيخ ٔ�محدو ادبدا، رئFس اجللسة
  .gسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Rىل ٔ�رشف املرسلني

  .R�ٔلن عن افiتاح اجللسة
  السCيد والسCيدة الوز�رة احملرتمني، 

  شارون احملرتمون،السCيدات والسادة املس� 
من اSسCتور، ووفقا ملقiضيات النظام  100معال بoٔحاكم الفصل 

اSاyيل Eلس املس�شار�ن، خيصص اEلس هاته اجللسة WٔسCئ] السادة 
  .املس�شار�ن ؤ�جوبة احلكومة Rلهيا

ق�ل الرشوع يف تناول اWٔسCئ] الشفهية املدرXة يف Xدول اWٔعامل، 
ٕالطالع اEلس Rىل ما Xد من مراسالت ٔ�عطي اللكمة �لسCيد اWٔمني 

  .وٕاRال�ت، اللكمة لمك السCيد اWٔمني

        ::::، ٔ�مني اEلس، ٔ�مني اEلس، ٔ�مني اEلس، ٔ�مني اEلسRدابRدابRدابRداب    املس�شار السCيد محمداملس�شار السCيد محمداملس�شار السCيد محمداملس�شار السCيد محمد
  .شكرا السCيد الرئFس

��حLل Rىل جملس املس�شار�ن من جملس النواب مشاريع القوانني 
  :التالية

يوافق مبوج�ه Rىل مذ�رة التفامه  22.14، مرشوع قانون رمق ٔ�والٔ�والٔ�والٔ�وال
عاون يف جماالت الوظيفة العمومLة، اخلدمة املدنية، وحتديث إالدارة، �لت

بني حكومة ) 2013د�سمرب  5( 1435املوقعة �لر�ط يف فاحت صفر 
  اململكة املغربية وحكومة مملكة البحر�ن؛

يوافق مبوج�ه Rىل االتفاقLة حول نقل  53.14، مرشوع قانون رمق 9نيا9نيا9نيا9نيا
بني حكومة  �2014لر�ط يف فاحت ٔ��ريل  اWٔش اص احملكوم Rلهيم املوقعة

 اململكة املغربية وحكومة امجلهورية إاليطالية؛
يوافق مبوج�ه Rىل االتفاق gشoٔن  60.14، مرشوع قانون رمق 9لثا9لثا9لثا9لثا

ملنع الصيد ¨ري القانوين دون ٕابالغ ودون  امليناءالتدابري اليت تت ذها دو£ 
مؤمتر م[ظمة اWٔمم املتªدة تنظمي وردRه والقضاء Rليه، املعمتد من ق�ل 

̄ٔ¨ذية والزراRة yالل دورته السادسة والثالثني املنعقدة �روما من   18ل
 ؛2009نومفرب  23ٕاىل 

يوافق مبوج�ه Rىل االتفاق إالضايف  66.14، مرشوع قانون رابعارابعارابعارابعا
سلمي اEرمني  التفاقLة التعاون القضايئ املتبادل وتنفLذ اWٔحاكم القضائية ́و

بني اململكة املغربية وامجلهورية إاليطالية،  1971فربا�ر  12ما يف املوقعة �رو
 ؛2014املوقع �لر�ط يف فاحت ٔ��ريل 

يوافق مبوج�ه Rىل اتفاقLة التعاون  76.14، مرشوع قانون رمق yامساyامساyامساyامسا
بني  2014فربا�ر  19القضايئ يف املادة املدنية والت·ارية، املوقعة �لر�ط يف 

 بوسCنة والهرسك؛اململكة املغربية وال 
يوافق مبوج�ه Rىل االتفاقLة املوقعة  93.14، مرشوع قانون رمق سادساسادساسادساسادسا

بني اململكة املغربية ومجهورية اسCتونيا  2013س«مترب  25بLºويورك يف 
لتجنب Âزدواج الرضييب وم[ع اÀهترب الرضييب يف مLدان الرضائب Rىل 

 اySل؛
Rىل االتفاق املوقع  يوافق مبوج�ه 94.14، مرشوع قانون رمق سابعاسابعاسابعاسابعا

بني حكومة اململكة املغربية وحكومة الطائفة  2014ماي  �21لر�ط يف 
حول الوضعية القانونية ) �رو�سCيل- فLدرالية والوين(الفرÅسCية لبلجياك 

�لمؤسسات املدرسCية البلجيكLة اليت تطبق الرب�مج التعلميي لفLدرالية 
 �رو�سCيل �ملغرب؛-والوين

يوافق مبوج�ه Rىل االتفاق gشoٔن  107.14ون رمق ، مرشوع قان9م[ا9م[ا9م[ا9م[ا
املغربية والسعودية، املوقع ) السوق(RÂرتاف املتبادل �رخص القLادة 

بني حكومة ) 2014مارس  13( 1435من جامدى اWٔوىل  11مبراÊش يف 
 .اململكة املغربية وحكومة اململكة العربية السعودية

�لم·لس اSسCتوري،  كام توصل رئFس جملس املس�شار�ن بقرار�ن
وا��Óن رصح مبوجهبام gشغور  965/15و 964/15حيمالن Rىل التوايل رمق 

مقعد لك من السCيد ٕادر�س مرون والسCيد بومجعة الغدال مب·لس 
 .املس�شار�ن دون تعويضهام

ومن Xانب �ٓخر، وبناء Rىل طلب من جملس املس�شار�ن، ٔ�صدر 
 اس�شاريني حول مرشوع اEلس Âقiصادي وÂج×عي والبFيئ رٔ�يني

يتعلق �ملؤسسات السCياحLة ؤ�شاكل إاليواء السCياØ  80.14قانون رمق 
اWٔخرى، التوزيع اEايل لالس�Úر العمويم يف ٔ�فق اجلهوية املتقدمة ودور 
املراكز اجلهوية لالس�Úر يف ٕاRداد وبلورة اÜططات التمنوية Rىل الصعيد 

  .اخ اWٔعامل Rىل صعيد اجلهةاجلهوي، وتعز�ز Âس�Úر وم[
كام توصل رئFس جملس املس�شار�ن �عتذارات مكiوبة من Rدد من 
السادة املس�شار�ن عن حضور ٔ�شغال Xلسة اWٔسCئ] الشفوية ليومه 

yدجية ¨امري، جامل : ، ويتعلق اWٔمر �لسادة2015يونيو  16الثال9ء 
الطييب، سعاد  ا�Sن العكرود، جحوب الصخي، عبد الك�ري �رقLة، عياد

الغامري، سعيد التدالوي، عبد الواáد الشاعر، عبد هللا املضفار، م�ارك 
النفاوي، عبد الوهاب بلفقLه، محمد تضومانت، ن«Lه حلسن، ãدي عمثون، 
حلسن بوعود، ٔ�محد ٕا�راهمي املايم، جامخ بوز�ري، بنجيد اWٔمني، عبد 

طري«ش، عبد العز�ز ، محمد نصريي محمدالغين املاكوي، �ä الف اري، 
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  .العزايب، العريب بوراس، محمد دعيدRة، اجلياليل الصبحي
كام حنيط اEلس املوقر ٔ�ننا سCنكون Rىل موRد بعد هناية Xلسة 
اWٔسCئ] الشفوية مع Xلسة Rامة ´رشيعية، ختصص �êراسة والتصويت Rىل 

  :النصوص ال�رشيعية اجلاهزة التالية
القايض  12.96بتغيري وíمتمي القانون رمق يقيض  77.14مرشوع قانون رمق  -

  ٕ�صالح القرض الشعيب �لمغرب؛
املتعلق  17.95يقيض بتغيري وíمتمي القانون رمق  78.12مرشوع قانون رمق  -

  gرشاكت املسامهة؛
يقيض بتغيري وíمتمي الفصل الثاين من الظهري  54.14مرشوع قانون رمق  -

 5( 1383بيع اWٔول من ر  14الصادر يف  1.63.226الرشيف رمق 
من القانون  á�ٕ5داث املكiب الوطين �لكهر�ء، واملادة ) 1963ٔ�غسطس 

  املتعلق �ملكiب الوطين �لكهر�ء واملاء الصاحل �لرشب؛ 40.09رمق 
  .يتعلق �ملنامج 33.13مرشوع قانون رمق  -

كام توصلت الرئاسة مبراس] من الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان، 
من yاللها اEلس طلب السCيد وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهين خيرب 

بتoٔجLل اWٔسCئ] املوøة ٕاىل وزارته ٕاىل Xلسة الحقة الرتباطه حبضور 
  .Åشاط مليك

̄ٔسCئ] الكiابية والشفهية اليت توصلت هبا الرئاسة لغاية يوم  و�لºسCبة ل
  :، فهüي اكWٓيت2015يونيو  16الثال9ء 

  سؤÂ؛ 24: الشفهية Rدد اWٔسCئ] -
  سؤال واáد؛: Rدد اWٔسCئ] الكiابية -
  .جواب R :28دد اWٔجوبة الكiابية -

  .شكرا السCيد الرئFس

        ::::السCيد رئFس اجللسةالسCيد رئFس اجللسةالسCيد رئFس اجللسةالسCيد رئFس اجللسة
  . شكرا السCيد اWٔمني

وÅرشع اWٓن يف معاجلة اWٔسCئ] الشفهية املدرXة يف Xدول ٔ�عامل هاته 
ان لقطاع البþFة، سؤÂ، سؤÂن مهنا �ٓنيان موø 12اجللسة، وRددها 

البþFة، االتصال، الطاقة واملعادن، : ٔ�سCئ] Rادية موزRة Rىل قطاRات 10و
  .السCياáة، التضامن، العالقات مع الربملان، ال�شغيل

ÅسCهتل Xدول ٔ�عاملنا �WٔسCئ] املوøة ٕاىل السCيدة الوز�رة املنتدبة Sى 
والسؤال اWٓين اWٔول  وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبþFة، امللكفة �لبþFة،
  . حول وترية ٕاجناز مشاريع ٕاRادة اسCتعامل املياه العادمة

اللكمة áWٔد املس�شار�ن من فريق اWٔصا£ واملعارصة لتقدمي السؤال، 
  .تفضل السCيد املس�شار

        ::::طالبطالبطالبطالب�ن ال�ن ال�ن ال�ن الحلبFب حلبFب حلبFب حلبFب ااااالسCيد السCيد السCيد السCيد املس�شار املس�شار املس�شار املس�شار 
  .شكرا السCيد الرئFس

  السCيدة الوز�رة،

  .ة والسالم Rىل yري املرسلنيgسم هللا الرمحن الرحمي والصال
تعاين الفرشة املائية لبالد� من ÂسCتغالل الك�يف وضعف التطعمي، 

�ا، السCيدة الوز�رة، Åسائلمك . �ٕالضافة ٕاىل التلوث الناجت عن املياه العادمة
عن إالجراءات املت ذة من X�ٔل ٕاجناح اÜطط الوطين �لرصف الصحي 

اسCتعاملها، خصوصا يف اEال الفالØ  ومعاجلة املياه العادمة وتعممي
وال«س�[ة، وكذ� اEاالت ا�يل مسموح هبا، حفاظا ٔ�وال Rىل البþFة وكذ� 

  .جتنبا لالنعاكسات اخلطرية Rىل الصªة د	ل املواطنني
  .شكرا السCيدة الوز�رة

        ::::السCيد رئFس اجللسةالسCيد رئFس اجللسةالسCيد رئFس اجللسةالسCيد رئFس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة لمك، السCيدة الوز�رة، يف ٕاطار إالXابة عن السؤال

S يدة حكمية احليطي، الوز�رة املنتدبةCالسS يدة حكمية احليطي، الوز�رة املنتدبةCالسS يدة حكمية احليطي، الوز�رة املنتدبةCالسS يدة حكمية احليطي، الوز�رة املنتدبةCوز�ر الطاقة واملعادن واملاء وز�ر الطاقة واملعادن واملاء وز�ر الطاقة واملعادن واملاء وز�ر الطاقة واملعادن واملاء     ىىىىالس
        ::::والبþFة، امللكفة �لبþFةوالبþFة، امللكفة �لبþFةوالبþFة، امللكفة �لبþFةوالبþFة، امللكفة �لبþFة

  .gسم هللا الرمحن الرحمي
  .شكرا السCيد الرئFس

  .شكرا السCيد املس�شار Rىل السؤال
�يف كتعرفوا مصادر التلوث يه كثرية، ال من التدفقات املائية ا�يل 

ا�يل كتجي من املنازل، وال من القرى، وال من كتجي من الصناRة وال 
، فٕاذن فاش كنبغيو نت لصو من املدن، وال حىت من مطارح النفا	ت

التلوث د	ل الفرشة املائية ٔ�و د	ل املياه Rىل العموم، �يخص الرب�مج ما 
�كوÅش م[حرص يف الرب�مج الوطين لتنقLة املياه العادمة وٕاRادة ÂسCتعامل 

، وان× كتعرفوا هاذ الربامج، الرب�مج (...)صو �كون �رامج د	لها �ش خ
الوطين لتدبري النفا	ت الصلبة ا�يل هو اWٓن Rىل صدد ٔ�نه حيل املشلك 

مطرح ا�يل  220مطرح عشوايئ Rىل الصعيد الوطين من  97د	ل تقريبا 
 .اكينة

ل يف الرب�مج ا�يل اWٓن كنقومو به مع وزارة اSاyلية د	ل تطهري السائ
العامل القروي، وهذي ٔ�ول مرة �ينطلق هاذ الرب�مج، فٕاذن اك�ن Rدة �رامج 
ا�يل يه كتكب لكها يف نفس الهدف، هو ٔ�ننا �لحفاظ Rىل الرثوات املائية 

  .سواء اجلوفLة ٔ�و السطحية مهنا
اWٓن، ٔ�شCنو در� يف الرب�مج الوطين لتطهري املياه العادمة؟ كتعرفوا 

̄ٔهداف  - يف قلت لمك السCنة الفارطة� -بoٔن هاذ الرب�مج  بoٔننا غنوصلو ل
من املياه العادمة  %50، نعم، هاذ اWٔهداف ¨ادي نوصلو لها، 2016يف 

 %25ٔ�ننا نعاجلوها،  2016¨ادي �متك[و ٕان شاء هللا حبول هللا يف ٔ�واخر 
  . مهنا ¨ادي تعاد فهيا ÂسCتعامل

سسايت ا�يل ك�شCتغل املشلك فني اك�ن؟ اك�ن يف إالطار القانوين واملؤ 
Rليه اWٓن احلكومة �ش ميكن لنا نعيدو اسCتعامل املياه ونعرفو اشكون ا�يل 
¨ادي يتلكف بذيك املياه، واشكون ا�يل ¨ادي يؤدي الواج�ات د	لها 
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  . �ش نعيدو ÂسCتعامل د	لها يف الفالáة
مليون مرت مكعب د	ل املياه العادمة ا�يل يه قاب]  71اWٓن اكينة 

Rل إالطار القانوين ٕال	تعامل، ولكن خصنا نفكو املشلك دCسÂ ادة
  .واملؤسسايت
  .شكرا

        ::::السCيد رئFس اجللسةالسCيد رئFس اجللسةالسCيد رئFس اجللسةالسCيد رئFس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة لمك السCيد املس�شار

        ::::الطالبالطالبالطالبالطالب    �ن�ن�ن�ن    حلبFبحلبFبحلبFبحلبFباااااملس�شار السCيد املس�شار السCيد املس�شار السCيد املس�شار السCيد 
  . شكرا السCيدة الوز�رة

كنظن الوقت ما ابقاش تFسمح لنا �زاف �ش نiºظرو، خصوصا ٕاىل 
 40ٔ�لف،  20ت الرتابية ا�يل ت��لغ Rدد الساكن ٔ�كرث من شف[ا يف امجلاRا

ٔ�لف، هاذ الساكنة ما اكيºش الرصف الصحي، يعين ذيك املياه العادمة 
كمتيش م�ارشة �لفرشة املائية، و�لتايل انعاكس، ٔ�وال، Rىل الفرشة املائية، 
انعاكس Rىل املنتوXات ا�يل ت�سقى من هاذ الفرشة املائية، Âنعاكسات 

  . حية Rىل الساكنةالص 
ٕاذن، الوضع راه ما تFسمحشاي، خصوصا ٔ�نه اك�ن مþات د	ل 

  ...الوáدات ا�يل وصلهتا
�ٕالضافة ٔ�ن املياه العادمة ÂسCتعامل د	لها املراد م[و ٕاRادة ÂسCتعامل 
د	لو هو اخلفض د	ل الطلب Rىل الفرشة املائية، يعين ٕاىل كنا تنعاجلو املا 

تºسCمترو يف اسCتزناف الفرشة املائية، وهذا هيدد وما تºسCتعملوهش راه 
  .الفالáة املغربية وهيدد كذ� حصة الساكنة

  .شكرا السCيدة الوز�رة

  :السCيد رئFس اجللسةالسCيد رئFس اجللسةالسCيد رئFس اجللسةالسCيد رئFس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة لمك، السCيدة الوز�رة، �لرد Rىل التعقLب

S يدة الوز�رة املنتدبةCالسS يدة الوز�رة املنتدبةCالسS يدة الوز�رة املنتدبةCالسS يدة الوز�رة املنتدبةCة، امللكفة     ىىىىالسþFة، امللكفة وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبþFة، امللكفة وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبþFة، امللكفة وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبþFوز�ر الطاقة واملعادن واملاء والب
        ::::þFةþFةþFةþFة�لب �لب �لب �لب 

  . تºشكرك السCيد املس�شار
¨ري ا�يل ابغيت نقول � هو يك تتعرفو ٔ�� وRدíمك، واكنت اللكمة يف 
ٔ�ول مداy] د	يل يف هاذ اEلس املوقر فاش ابديت، قلت لمك غند�رو 

لتطهري السائل يف العامل القروي، وهاذ اÜطط واXد، اWٓن � خمطط وطين 
تطهري السائل، هذا ال ما عندهاش كنعرفو �لضبط ٔ�شCنو يه القرى ا�يل 

يعين مسلسل بدا به املغرب يف العامل احلرضي Wٔنه هو ا�يل عندو الكرثة 
  .د	ل املياه العادمة، و�لتايل التoٔثري د	لو Rىل الصªة د	ل املواطنني ٔ�كرب

ودا� امشF[ا �لعامل القروي، هذا مسلسل اح[ا ابديناه، هاذ السCنة 

د	ل امجلاRات القروية ا�يل  15ٔ�و  10بoٔن اك�ن  هاذي ميكن ا�يل نقول �
اح[ا مولناها بعد، Wٔن اSراسات د	لها اكينة موجودة، ولكن اÀمتويل هو 

مليون Åسمة ا�يل اح[ا ¨ادي ÅشCتغلو �ش ند�رو لها الرصف  �13بري، راه 
فٕاذن، . 2030الصحي، هذا مايش سهل، هذا �ر�مج من هاذ السCنة حىت 

وخصو حىت التدبري، اشكون ا�يل ¨ادي يزنل هاذ خصو إالماكنيات 
  .الرب�مج Rىل ٔ�رض الواقع

        ::::السCيد رئFس اجللسةالسCيد رئFس اجللسةالسCيد رئFس اجللسةالسCيد رئFس اجللسة
  . شكرا

  . السؤال اWٓين الثاين موضوRه الوضع البFيئ �ملغرب
̄ٔحرار  اللكمة áWٔد السادة املس�شار�ن من فريق التجمع الوطين ل

  .لطرح السؤال

        ::::املس�شار السCيد yريي بل رياملس�شار السCيد yريي بل رياملس�شار السCيد yريي بل رياملس�شار السCيد yريي بل ري
  .محن الرحميgسم هللا الر 

  السCيد الرئFس،
  السCيدة الوز�رة،
  السCيد الوز�ر،

  السCيدة والسادة املس�شار�ن،
لقد ٔ�صبح مشلك البþFة �شغل العامل لكه نظرا لتداعيات التلوث البFيئ 

  .السليب واخلطري Rىل لك ٔ�شاكل احلياة �كو�ب اWٔرض
Eيدة الوز�رة،عن ٕاسرتاتيجية املغرب يف هذا اCلنا، الس	الالسؤال د.  

  .وشكرا

        ::::السCيد رئFس اجللسةالسCيد رئFس اجللسةالسCيد رئFس اجللسةالسCيد رئFس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة لمك، السCيدة الوز�رة

S يدة الوز�رة املنتدبةCالسS يدة الوز�رة املنتدبةCالسS يدة الوز�رة املنتدبةCالسS يدة الوز�رة املنتدبةCة، امللكفة     ىىىىالسþFة، امللكفة وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبþFة، امللكفة وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبþFة، امللكفة وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبþFوز�ر الطاقة واملعادن واملاء والب
        ::::�لبþFة�لبþFة�لبþFة�لبþFة

  .شكرا السCيد املس�شار
إالسرتاتيجية ميكن خصين واáد الساRة د	ل املاكنة، ولكن ¨ادي 

�يف قلت لمك إالسرتاتيجية ذيك السCنة . قحناول نعطهيا � يف جوج دقاي
  :كنت íلكمت Rلهيا، ٕاسرتاتيجية عندها جوج راك#ز ãمة

ٔ�وال، ابدينا �لتoٔهيل البFيئ ف$ خيص النفا	ت الصلبة، ان× كتعرفوا 
التoٔهيل البFيئ ف$ خيص التلوث الصناعي يف بعض . مطرح عشوايئ 220

. ٕاخل... احملمدية، اSار البيضاء، �ٓسفياملناطق د	ل املغرب، مهنا الق[يطرة، 
Rام وعند�  20التoٔهيل البFيئ ف$ خيص عصارة النفا	ت ا�يل هاذي 

   ..وب الهواء �لف ارةاملشلك، التoٔهيل البFيئ ف$ خيص التلوث د	ل 
ٕاذن، التoٔهيل البFيئ هذا �ر�مج Rىل املدى القصري، هو اRالش 



 2015 �ريلدورة �ٔ  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

4 

 )م 2015 يونيو 16( ه 1436 شعبان 28

ل لمك بoٔنه إالجنازات اWٓن يه �برية، كºشCتغلو هاذ السCنة، وميكن يل نقو 
مطرح عشوايئ اWٓن كتعاد فLه الهيلكة، وجنحنا يف بعض  97حبيث عند� 

اWٔوراش، ما جنحناش فهيا gس«ب التoٔخر د	ل الرشاكء، احبال دا� يف 
الف ار�ن ما متك[اش �ش �زلو الرب�مج، ولو ٔ�ن إالماكنيات اكينة والرؤية 

املسoٔ£ مايش بيد الوزارة بوáدها ٔ�و احلكومة واحضة ولكيش اك�ن، Wٔن 
  .بوáدها، هذا من �حLة

الركزية الثانية وا�يل ãمة Xدا يه إالسرتاتيجية الوطنية �لتمنية 
املسCتدامة، وا�يل Xا هبا القانون إالطار ا�يل اEلس د	لمك املوقر صوت 

Âس�Úرية Rليه، وا�يل كتقول بoٔن مجيع السCياسات العمومLة، مجيع الربامج 
ٔ�و التمنوية د	ل املغرب خصها تدمج مقاربة احلفاظ Rىل البþFة يف الربامج 

  .السCياسCية د	لها، وذاك اليش اRالش تºشCتغلو
القانون إالطار اعطا� سCن�ني �ش �زلو هاذ إالسرتاتيجية Rىل ٔ�رض 
الواقع، وميكن يل نقول لمك ٔ�ن هاذ إالسرتاتيجية �لºسCبة لوزارة اSاyلية 
و�لºسCبة لوزارة البþFة ووزارة الفالáة ووزارة السCياáة والتجهزي راها اWٓن 

  .كتزنل Rىل ٔ�رض الواقع
  .شكرا

        ::::السCيد رئFس اجللسةالسCيد رئFس اجللسةالسCيد رئFس اجللسةالسCيد رئFس اجللسة
  . شكرا

هللا خيليمك اشوية .. اللكمة لمك، السCيد املس�شار، يف ٕاطار التعقLب
  .د	ل الهدوء

        ::::املس�شار السCيد yريي بل رياملس�شار السCيد yريي بل رياملس�شار السCيد yريي بل رياملس�شار السCيد yريي بل ري
  السCيدة الوز�رة،
واب د	لمك �يق اشوية ما مفهومش Wٔن العمر د	ل احلكومة احلقLقة اجل

قصري، وابغينا هاذ إالسرتاتيجية تبان من هنا لسCنة ٕان شاء هللا �ش ٔ�ننا 
  .نعرفو ٔ��مك درتو يش áاXة يف نطاق البþFة

نعرفو ٔ�ن املغرب ¨ري دو£ صناعية �برية، التلوث الصناعي اح[ا كنقولو 
ء يف املدن الكربى، و�خلصوص اSار البيضاء، بعض التلوث م�ال Rىل الهوا

ما ميك[لكش ٕاÅسان ي�[فس تنفس طبيعي يف اSار البيضاء نظرا �لªافالت 
  . والشاح[ات والسCيارات القدمية �لتلوث د	ل البþFة

كºشوفو ٔ�ن الود	ن د	لنا وال اWٔهنار د	لنا ا�يل الناس كتاyذ كمتيش 
  .وية ومبواد التنظيفتنظف اWٔل«سة د	لها �ملواد الك$

ابغينا واáد التوعية من عند احلكومة، وابغينا ٔ�ن اللك �كون مسؤول، 
ٕاىل ما اكن هاذ املطارح كام تتقولوا ٔ�ن املسؤولية مايش د	لمك Êحكومة، 
ÊجامRات، اح[ا كنقولو ٔ�ن املسؤولية íكون د	ل امجليع، وWٔن احلكومة يف 

¨ادي تد�ر تºسCيق �ش ´شوفوا هاذ  مLثاق الرئاسة د	ل احلكومة يه ا�يل
املطارح، Wٔن اك�ن واáد العدد د	ل املطارح، مجيع املدن وال Rىل مجيع 
القرى ا�يل مازال يف احلا£ د	ل الفوىض، وكºشوفو ٔ�ن Rدد د	ل اWٔطفال 

  .ود	ل املوايش ا�يل كريRاو يف هاذ املطارح
 ٔWىل اR لمك	الم ٔ�ن الوزارة دRل قلنا ٔ�ن وسائل إال	قل التوعية د

البþFة، ٔ�شCنو هو اSور د	ل إالÅسان وال ذاك الطفل وال ٔ�ي واáد يف 
الق[وات وال يف إالRالم املريئ �خلصوص، ملا كºشوفو بعض ا�لقطات يف 
التلفزيون Rىل اWٔقل íكون واáد التوعية، املواطن نوعيوه �ملسCتق�ل د	ل 

املق�]، هذا هو ا�يل ابغيت، اWٔجLال، اح[ا دا� اكن خصنا خندمو اWٔجLال 
  . السCيدة الوز�رة، �ش ٔ�ن تعطيو دور �لتوعية ملسCتق�ل املغرب

  .وشكرا

        ::::السCيد رئFس اجللسةالسCيد رئFس اجللسةالسCيد رئFس اجللسةالسCيد رئFس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة لمك، السCيدة الوز�رة، �لرد Rىل التعقLب

S يدة الوز�رة املنتدبةCالسS يدة الوز�رة املنتدبةCالسS يدة الوز�رة املنتدبةCالسS يدة الوز�رة املنتدبةCة، امللكفة     ىىىىالسþFة، امللكفة وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبþFة، امللكفة وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبþFة، امللكفة وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبþFوز�ر الطاقة واملعادن واملاء والب
        ::::�لبþFة�لبþFة�لبþFة�لبþFة

  . د املس�شارشكرا السCي
ٔ�� كºشاطرك الك�ري ف$ قلتيه، ¨ري áاXة وáدة يه ٔ�ن إالسرتاتيجية 
ما كند�روهاش لزمن احلكومة، إالسرتاتيجية يه رؤية ا�يل كند�روها 
̄ٔجLال القادمة، وكند�روها �لمغرب، اح[ا ما در�ش ٕاسرتاتيجية �ش  ل

ق�]، و�ش ´رشف Rلهيا هاذ احلكومة، بل �ش ´رشف Rلهيا احلكومات امل 
̄ٔجLال املق�]   .ند�روها ل

�لºسCبة �لتوعية معك احلق، واح[ا راه اح[ا اWٓن كºشCتغلو Rىل 
  .إالسرتاتيجية د	ل التوعية، و¨ادي تبان هاذ التوعية

اح[ا ابدينا يف اWٔول �لعمل، وميكن يل نقول � بoٔن اح[ا ما 
النفا	ت من مطرح د	ل  97انعسCناش، Wٔن يف سCنة وáدة راه اح[ا در� 

، وما كن�ش كنªمل ٔ�ننا ند�رومه اÀهنار اWٔول، اÀهنار اWٔول قلت لمك 220
  .مطرح، واWٓن �يت دموا 97، درت 20عند�ر 

�لºسCبة �لمطارح ا�يل ك�شوفها عشوائية، وما زال ما قسCناهاش، 
كمنشCيو �لباليص ا�يل املطرح احملطة د	ل املعاجلة واXدة، �ش مايش ٔ�� 

طرح، والغد ليه Rاود �رجع عشوايئ، كنوXد فني هاذوك نعيد �رمم م
امجلاRات ¨ادي ميشCيو وحيطوا بطريقة معقلنة النفا	ت د	هلم، Rاد كºشد 

  .املطرح، فٕاذن هذا مسلسل
¨ري ابغيت نقول � ٔ�نه هذا مسلسل، وهاذي مسؤولية امجليع، ٔ�� 

يه مسؤولية  دامئا كنقول البþFة مايش مسؤولية ال احلكومة، وال املعارضة،
  .املغاربة Êلك

        ::::السCيد رئFس اجللسةالسCيد رئFس اجللسةالسCيد رئFس اجللسةالسCيد رئFس اجللسة
  .السCيدة الوز�رة، ا�هتüى الوقت ،ا�هتüى الوقت

السؤال الثالث موضوRه اخلطر البFيئ والصحي �لمقالع املتواXدة 
  . �لتجمعات الساكنية
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اللكمة áWٔد السادة املس�شار�ن من فريق اWٔصا£ واملعارصة لتقدمي 
  .السؤال، تفضل السCيد الرئFس

        ::::املس�شار السCيد عبد احلكمي بºشاماملس�شار السCيد عبد احلكمي بºشاماملس�شار السCيد عبد احلكمي بºشاماملس�شار السCيد عبد احلكمي بºشامشششش
  .شكرا السCيد الرئFس

  السCيدة الوز�رة،
هاذ السؤال يتعلق �Üاطر البي/Lة والصحية املرتتبة عن املقالع ا�يل 

ابغينا نفهمو هاذ العملية د	ل . ك�شCتغل يف وسط التجمعات الساكنية
ساس؟ املقالع، íرخLص املقالع يف وسط جتمعات سك[ية، كمت Rىل ٔ�ي �ٔ 

واش كرتاق�وها، السCيدة الوز�رة؟ واش ك�سمعو Rىل اWٔرضار البي/Lة 
والصحية؟ واش ك�سمعو �لشاكوى د	ل املواطنني؟ و�يف كتعاجلوها ملا 

  كتوصل م�ل هاذ املشالك؟
  .شكرا

        ::::السCيد رئFس اجللسةالسCيد رئFس اجللسةالسCيد رئFس اجللسةالسCيد رئFس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة لمك، السCيدة الوز�رة، لٕالXابة Rىل السؤال

Sى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبþFة، امللكفة Sى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبþFة، امللكفة Sى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبþFة، امللكفة Sى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبþFة، امللكفة     السCيدة الوز�رة املنتدبةالسCيدة الوز�رة املنتدبةالسCيدة الوز�رة املنتدبةالسCيدة الوز�رة املنتدبة
        ::::�لبþFة�لبþFة�لبþFة�لبþFة

يف احلقLقة، السCيد املس�شار، هذا يعين مشلك كنعFشوه، وكنعFشوه 
يه ٔ�ول ما در� فاش جLنا، . بصعوبة ٔ�ننا نتعاملو معه، ما �كذgش Rليك

يه در� بعدا واáد اSراسات ٕاسرتاتيجية Rىل الصعيد الوطين �ش ند�رو 
امحلراء، فني ما ميك[اش Rىل الصعيد الوطين �رخصو �لمقالع،  اخلطوط

هاذي دراسات ا�يل تدارت �لºسCبة �لجهات د	ل املغرب اكم]، وا�يل 
اWٓن ميكن يل نقول � بoٔنه مجيع ممثيل الوزارة يف اجلهات، ما ميك[لهمش 
ا يق�لوا الرتخLص د	ل دراسة التoٔثري Rىل البþFة يف هاذ احملطات ا�يل اح[

  .در�ها خطوط محراء، هاذي اWٔوىل
9نيا، در� واáد اSليل �ش ميكن ماكتب اSراسات ا�يل �يد�روا 
دراسات التoٔثري Rىل البþFة خيضعوا لواáد اSليل، Wٔن احشال هاذي ٔ�شCنو 

مرت Rىل  500 اكن؟ اكن، ٔ�� كنعطيك، ٔ�� �رخص � ٕاال كنِت بعيد بـ
مرت اكفLة �ش جتنب التoٔثري  500بoٔن  الساكنة، ولكن اشكون ا�يل قال يل

Rىل الساكنة، لقLنا مقالع حقا مرخصة، كت·اوب مع املعايري ا�يل اكنت 
  .مطروáة �ٓنذاك، ولكن ا�يل عندها رضر Rىل الساكنة

د	ل هاذ املقالع، اكينة ) le recensement(ٔ�ول ما جLنا در� واáد 
كتطرح ٕاشاكلية �لºسCبة  مقلع، وRىل العموم لكها، يعين الك�ري مهنا 1800

  .ٕاىل �ٓخره... ٕاما �لساكنة وٕاما �لºسCبة �لتجهزيات
اWٓن ٔ�شCنو كند�رو مع اليس الر�ح؟ اك�ن واáد العملية اح[ا كنقومو 
هبا، كنªاولو ما ٔ�مكن ند�رو دفاíر حتمالت ا�يل ¨ادي �زيدوها �يك دفاíر 

حيسCنوا الطريقة التحمالت ا�يل عند الناس ا�يل كFشCتغلوا يف املقالع �ش 

  .د	هلم، وخيففوا من التoٔثريات Rىل البþFة
وا�يل ميكن يل نقول � هو اWٓن يف هاذ الوقت هذا، واáد الثالث 
ٔ�شهر وال ٔ�ربع اشهر، راه Rدة øات، مهنا الصو�رة م�ال، Rدة øات ما 
كنعطيوش فهيا الرتاخLص د	ل دراسة التoٔثري Rىل البþFة، Wٔن كºساينو 

Sراسة، وíكون عند� نفس اخلطة مع وزارة التجهزي �ش ما توXد لنا ا
  .يبقاش املشلك مطروح

        ::::السCيد رئFس اجللسةالسCيد رئFس اجللسةالسCيد رئFس اجللسةالسCيد رئFس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة لمك، السCيد املس�شار، يف ٕاطار التعقLب

        ::::املس�شار السCيد عبد احلكمي بºشاماملس�شار السCيد عبد احلكمي بºشاماملس�شار السCيد عبد احلكمي بºشاماملس�شار السCيد عبد احلكمي بºشامشششش
  . شكرا السCيدة الوز�رة

مقلع ك�س«ب ٔ�رضار  1800مز	ن RÂرتاف بوجود صعو�ت، 
اطنني، هذا يشء ما ميكºش نق�لوه وÅسكiو Rليه، �يحتاج �لمو 

  .اسرتاتيجيات، وكرثة الوراق، وكرثة اSراسات
قلتو، السCيدة الوز�رة، درتو دفرت التحمالت، مطلوب الردع، الزجر، 

  .املراق�ة، الرضب بيد من áديد
  السCيد الرئFس، 

سCيدة املواطنني ما عندمهش ي�سCناو هاذ اSراسات، نعطيك منوذج، ال 
الوز�رة، ؤ�� مoiٔكد بoٔنه موجود Rدد من م[اطق املغرب، هاذي واáد 

ٕاقلمي تطوان، @بعة لقLادة املالليني، فهيا معلية د	ل  ،املنطقة امسيهتا مسسة
ٕاRدام احلياة، ٕاRدام ٔ�سCباب احلياة، وÅرش اSمار واملوت، هاذي فهيا مقالع 

مي، ك�سCتعمل مiفجرات، هتدد احلياة د	ل الساكنة، وحولت حLاهتم ٕاىل حج
ك�س«ب الرسطان، ك�س«ب ٔ�مراض يف اجلهاز التنفيس، يف ٔ�مراض 
القلب، �لشCيوخ واWٔطفال والساكنة، هاذ الساكنة ´سCتغرب Wٔن هناك 

 .تواطؤ وهناك سكوت Rىل ٕاجرام حقLقي
  السCيدة الوز�رة، 

مع اWٔسف لو اكن ممكن نوريك واáد الفLديو، ٔ�� نقول هنا حن«س 
�قFش نتحمل املسؤولية، شوف الشالل ا�يل اكن ي�ºع �حلياة نوقف ما 

ملدة قرون، وهاذ اجلبل كFسCيل �ملاء العذب، شوف ينفذ السموم يف 
  .وسط الساكنة

شوف، السCيدة الوز�رة، كتعريف هاذ املنطقة، هاذو ساكنة مغلوبة Rىل 
يبغيو ٔ�مرها، هاذو ساكنة �ميوتوا �لرسطان، �ميوتوا بoٔمراض القلب، ميل � 

يتجمعوا يد�روا ¨ري مجعية �ش تدافع Rلهيم تتوضع يف وøهم عراقLل، 
هاذي ٕاRدام �لحياة، Rاد مسعنا السCيد رئFس احلكومة تيقول � ٔ�� áاس 
�WٔوXاع د	ل ساكنة العامل القروي، ها الوجع احلقLقي ميل ك�شويف اوالدك 

وهاذو مقالع كFشموا هاذ القاذورات حشاك، وكFرشبوا من هاذ السموم، 
تيفجروا اجلبال، مز	ن املنافع Âقiصادية ولكن احلياة دا� راه اح[ا يف كفة، 
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كتجييب اشوية د	ل الرحب Âقiصادي لهاذ الرشاكت، ولكن راه احلياة د	ل 
  .ٔ�لوفات املواطنني

شوف، السCيدة الوز�رة، شوف مز	ن، هاذ اليش مايش معقول، هاذ 
ات ؤ�وراق وما�يزني وماكتب اSراسات، 	 اليش ما حمتاجش السرتاتيجي

هاذ الظمل ا�يل مسلط  وتوقفوا نيملواطناتتحملو مسؤوليتمك @yذوا بيد هاذ 
  .Rلهيم، هاذو �سCتºشقون اSمار واملوت، �سCتºشقون اSمار واملوت

هاذو مايش احليوا�ت د	هلم فقط متوت، هام ميوتون، هاذو الصدر 
ض تنفسCية، ميل كتجي احلكومة كتقول لنا د	هلم خترب، هاذو فهيم ٔ�مرا

نعرتف بوجود صعو�ت، راه احلكومات يف اSنيا كتحمل املسؤولية �ش 
حتل مشالك املواطنني، وحتملوا مسؤوليتمك، هللا خيليمك خبري، قويل �ليس 

  .الر�ح يقلل اشوية من الهرضة وخيرج يوقف هاذ املهز£ هاذي
من ٔ�مجل املناطق د	ل املغرب، هذا ¨ري منوذج واáد، هاذي م[طقة 

الناس اكنوا يب�سمون، اليوم الناس مiجهمون، الناس حزينون، الناس 
  .هاذ اليش مايش معقول.. كFشوفوا اSمار يف وسط

        ::::السCيد رئFس اجللسةالسCيد رئFس اجللسةالسCيد رئFس اجللسةالسCيد رئFس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة لمك، السCيدة الوز�رة، �لرد Rىل التعقLب

S يدة الوز�رة املنتدبةCالسS يدة الوز�رة املنتدبةCالسS يدة الوز�رة املنتدبةCالسS يدة الوز�رة املنتدبةCة، امللكفة     وز�ر الطاقة واملعادنوز�ر الطاقة واملعادنوز�ر الطاقة واملعادنوز�ر الطاقة واملعادن    ىىىىالسþFة، امللكفة واملاء والبþFة، امللكفة واملاء والبþFة، امللكفة واملاء والبþFواملاء والب
        ::::�لبþFة�لبþFة�لبþFة�لبþFة

  السCيد املس�شار، 
 4ٔ�	م وال  3ا�يل ميكن يل نقول � هذيك املقلع، ٔ�� كنت فLه هاذي 

ٔ�	م، وتنعرف هذاك املشلك مز	ن، وميكن يل نقول � ٔ�ن اWٓن راه اح[ا 
مقلع، ا�يل ¨ادي �yذو فهيا القرار  55در� واáد التجريدة د	ل واáد 

 مقلع ا�يل در� هلم التجريدة د	هلم، ولكن راك تتعرف 55الق، د	ل إال¨
)les lobbies (ن	ىل هاذ املقالع، راه كتعرفهم مزR ا�يل اكينني.  

مقلع،  1800اح[ا تناyذو املسؤولية د	لنا، حبيث فاش قلت � 
مقلع لكها áاطة املشلك، ولكن اكينة بعض املقالع ا�يل مع  1800مايش 

  .جهزي قرر� ٔ�ن ند�رو فهيا بالغ ؤ�ننا نوقفوالسCيد وز�ر الت 

        ::::السCيد رئFس اجللسةالسCيد رئFس اجللسةالسCيد رئFس اجللسةالسCيد رئFس اجللسة
  . شكرا

  . السؤال الرابع موضوRه تلوث الشواطئ
اللكمة áWٔد السادة املس�شار�ن من الفريق احلريك لتقدمي السؤال، 

  . تفضل اليس السعداوي

        ::::املس�شار السCيد عبد ااملس�شار السCيد عبد ااملس�شار السCيد عبد ااملس�شار السCيد عبد امحلمحلمحلمحليد السعداوييد السعداوييد السعداوييد السعداوي
  .شكرا السCيد الرئFس

  ة،السCيدة الوز�ر 
  السادة الوزراء،

  ٕاخواين املس�شار�ن،
  السCيدة الوز�رة، 

تعرف بعض الشواطئ واáد الظاهرة د	ل التلوث ا�يل حيدق هبا من 
جراء ٕالقاء النفا	ت فهيا وترصيف املياه العادمة ٕاÀهيا، حبيث ٔ�صبحت بالد� 
حسب دراسة Rلمية Åرشت مضامLهنا جم] �ريطانية شهرية مؤخرا، ٔ�ن 

  .ح من ٔ�كرث دول العامل تلو9 لشواطئنااملغرب ٔ�صب
اح[ا ال ننفي اEهودات اليت تبذلوهنا، ولهذا وضعنا هذا السؤال، نطلب 
م[مك فLه تنو�ر اEلس ومن yالJ الرٔ�ي العام الوطين Rىل اEهودات اليت 
تقومون هبا محلاية الشواطئ من هذه الظاهرة اليت تنعكس سلبا Rىل Kروتنا 

Eالني السCياØ وإال�كولوä، والسC$ ٔ�ننا مق�لني ٔ�و حنن السمكLة وRىل ا
. Rىل مشارف العطل الصيفLة، وسCيكون هناك توافد �بري Rىل الشواطئ

ولهذا، نود معرفة اجلهود اليت تبذلوهنا من X�ٔل حامية الشواطئ من هذه 
  .الظاهرة

  .شكرا السCيدة الوز�رة

        ::::السCيد رئFس اجللسةالسCيد رئFس اجللسةالسCيد رئFس اجللسةالسCيد رئFس اجللسة
  . شكرا

  .ة الوز�رة، لٕالXابة Rىل السؤالاللكمة لمك، السCيد

السCيدة الوز�رة املنتدبة Sى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبþFة، امللكفة السCيدة الوز�رة املنتدبة Sى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبþFة، امللكفة السCيدة الوز�رة املنتدبة Sى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبþFة، امللكفة السCيدة الوز�رة املنتدبة Sى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبþFة، امللكفة 
        ::::�لبþFة�لبþFة�لبþFة�لبþFة

  .شكرا السCيد الرئFس
  .شكرا السCيد املس�شار

الشواطئ املغربية، حقا اكينة بعض الت·اوزات يف بعض املناطق، ؤ�� 
د	ل الوزارة خرجت �لص ريات  Xاية �لم·لس قالوا يل بoٔنه الرشطة البي/Lة

Wٔن هاذيك الشاطئ د	ل الص ريات هو من الشواطئ ا�يل عندها 
)label( ل املياه العادمة هابط، واح[ا يف الص ريات	ولكن فهيا قادوس د ،

عند� مؤسسة ا�يل ملكفة ب�[قLة املياه، وا�يل عندها حمطة د	ل املياه 
  .العادمة، فكLوقعوا بعض اخلروقات

ساوش بoٔن املغرب دار واáد التقدم هائل ف$ خيص مLاه º ما ن  ولكن
ÂسCتحامم واجلودة د	ل مLاه د	ل ÂسCتحامم، حبيث دز� من بعض د	ل 

من  %98ٔ�و تقريبا  %97الشواطئ ا�يل يه صاحلة لالسCتحامم ٕاىل 
الشواطئ ا�يل صاحلة لالسCتحامم Rىل الصعيد الوطين، هذا ما �ينفFش ٔ�نه 

�يكونوا بعض اخلروقات، وامحلد M هاذ السCنة اح[ا عند�  بعض املرات
  . الرشطة البي/Lة ا�يل �ميكن لها تتحرك

املشلك فني واقع؟ وهنا غنجي لقانون الساáل ا�يل ¨ادي ٕان شاء هللا 
كنمتىن ٔ�ن اEلس املوقر د	لمك ¨ادي يصادق Rليه هاذ اÀهنار، ما عند�ش 

ما اكيºLºش معايري د	ل التدفقات .. شمعايري، حىت واáد ما عندو احلق �
من الناحLة ال�رشيعية، ما عند�ش �يفاش ند�رو، ¨دا ما ميك[لFش ٔ�� منيش 
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نوقف ٕاما جامRة وال منيش عند صناعي نقول لو ما عندÊش احلق �ش 
  .´سFب املياه العادمة، Wٔن ما عند�ش قانون

ا ¨ادي �زلو ٕاذن، اWٓن وكنمتىن ٔ�ن قانون الساáل ¨ادي خيرج، ؤ�نن
املراسCمي د	ل املعايري د	ل احلدود القصوى �لتدفقات، و¨ادي íكون 

  .الرشطة د	ل الساáل ا�يل ميكن لها íراقب هاذ اليش

        ::::السCيد رئFس اجللسةالسCيد رئFس اجللسةالسCيد رئFس اجللسةالسCيد رئFس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة �لسCيد املس�شار يف ٕاطار التعقLب

        ::::املس�شار السCيد عبد ااملس�شار السCيد عبد ااملس�شار السCيد عبد ااملس�شار السCيد عبد امحلمحلمحلمحليد السعداوييد السعداوييد السعداوييد السعداوي
  . شكرا السCيد الرئFس

سCيدة الوز�رة، وكºشاطرمك الرٔ�ي حول لك ما Xاء يف كºشكرمك، ال 
اجلواب د	لمك بناء Rىل واáد إالسرتاتيجية حكومLة ملعاجلة هاذ الظاهرة 
اخلطرية، ٕاال ٔ�نه، السCيدة الوز�رة، �رى بoٔن هذا القطاع هو ال هيم فقط 
جمال القطاع البFيئ، ولكن هيم لك الفاRلني ولك املتدyلني، سواء 

اء املواطنني، سواء اSرك امللكف �لبþFة و�لشواطئ، املنتخبني، سو 
وهاذي مسؤولية امجليع، ومن هاذ املنرب كنوøو النداء كذ� للك 
املصطافني، للك مسCتعميل هاذ الشواطئ �ش حيافظوا Rلهيا، Wٔن املغرب 

، %�97راهن Rىل شواطئ نظيفة، وامحلد M وصلنا لهاذ الºسCبة د	ل 
Wٔن ٕايال ما بذلناش واáد اEهود Rىل اWٔقل �ش  ولكن هذا ما �يكفFش

  .%20و 40و 30راه ¨رنجعو  %97نبقاو يف هاذ 
  .شكرا

        ::::السCيد رئFس اجللسةالسCيد رئFس اجللسةالسCيد رئFس اجللسةالسCيد رئFس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة لمك، السCيدة الوز�رة، يف ٕاطار الرد Rىل التعقLب

S يدة الوز�رة املنتدبةCالسS يدة الوز�رة املنتدبةCالسS يدة الوز�رة املنتدبةCالسS يدة الوز�رة املنتدبةCة، امللكفة     ىىىىالسþFة، امللكفة وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبþFة، امللكفة وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبþFة، امللكفة وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبþFوز�ر الطاقة واملعادن واملاء والب
        ::::�لبþFة�لبþFة�لبþFة�لبþFة

�مكل الرشح �لسCيد املس�شار، هو ٔ�نه �يفاش كنوصلو لساáل نقي 
وساáل صاحل لالسCتحامم؟ �لربامج ا�يل كند�روها Rىل اWٔرض، يعين 
التدبري الصحي �لمياه العادمة، التدبري الصحي د	ل املياه د	ل الصناRة، 

ٕاىل �ٓخره، وهاذو لكها هاذ املشاريع ٕاىل ما متشا´ش ما ... د	ل النفا	ت
  .ميكºش نوصلو لن�L·ة يف الساáل

ا�يل ميكن ا�يل نقول � هو ٔ�نه اكن واáد الرب�مج مك�ف يف 
 la convention de(الشواطئ الشاملية د	ل املغرب Wٔن عند� 

Barcelone( د الرب�مج مع البنك العاملي ف$ خيص الشاملáوعند� وا ،
  .د	ل املغرب

خنرجو قانون الساáل �ش  ف$ خيص احمليط اWٔطليس، رضوري ٔ�نه

خنلقو مؤسسة ا�يل ميكن لها تد�ر الساáل Rىل الصعيد الوطين، ما 
  .عند�ش

        ::::السCيد رئFس اجللسةالسCيد رئFس اجللسةالسCيد رئFس اجللسةالسCيد رئFس اجللسة
شكرا، وÅشكر السCيدة الوز�رة Rىل مسامههتا القمية معنا يف هاته 

  .اجللسة
واWٓن نiºقل �لسؤال املوXه ٕاىل السCيد وز�ر االتصال، وموضوRه 

  . ٔ�ة والطفل يف وسائل إالRالمالصورة اÀمنطية �لمر 
اللكمة áWٔد السادة املس�شار�ن من الفريق Âشرتايك لتقدمي السؤال، 

  .تفضيل ٔ�سCتاذة

        ::::املس�شارة السCيدة زبيدة بوعياداملس�شارة السCيدة زبيدة بوعياداملس�شارة السCيدة زبيدة بوعياداملس�شارة السCيدة زبيدة بوعياد
  .شكرا السCيد الرئFس

  السCيدة الوز�رة، 
  السادة الوزراء،

  ٔ�خيت، ٕاخواين املس�شار�ن،
ر، والزال املوضوع لقد طرحت هذا السؤال م[ذ مدة، السCيد الوز�

�لمرة الثانية، حLث ٔ�ن  وøته ،)á)la HACA1ارضا اWٓن، وبعد تقر�ر 
اSراسة yلصت يف ٕاطار تطو�ر مهنجية لت��ع الربامج التلفزيونية يف ٕاطار 

  .حماربة الصور اÀمنطية املبLºة Rىل النوع واÀهنوض �لقضا	 املتعلقة �لºساء
ه ثقافة املساواة بني الرXال ماذا اكنت ن�L·ة هذه اSراسة؟ هو ٔ�ن

والºساء من yالل وسائل إالRالم السمعي البرصي الزالت دون املسCتوى 
من تدyالت الشخصيات  %11املطلوب، حبيث اSراسة تقول ٔ�ن 

العمومLة الºسائية، يف áني ٔ�ن تدyالت الرXال يه ٔ�كرث، ف$ خيص 
، وحنن اWٓن يف ظل %9الºرشات التلفزيونية واEالت إالخ�ارية ال تت·اوز 

من اSسCتور ا�ي ينص Rىل املناصفة والال متيزي، الزلنا  19الفصل 
نالحظ، السCيد الوز�ر، متيزيا ف$ خيص وسائل إالRالم ودور املرٔ�ة يف 

  .وسائل إالRالم
، بيºت بoٔنه الوصالت إالشهارية ا�يل 2010دراسة ٔ�خرى تدارت يف 

تبني .. السCيد الرئFس، ٕاهنا جمرد ..وص] ٕاشهارية، ٕاهنا جمرد 21يه تفوق 
... ٔ�ن املرٔ�ة جمرد م[ظفة ٔ�و ´شCتغل يف وصالت ٕاشهارية لها Rالقة �لتجميل

  .ٕاخل
تؤكد مرة ٔ�خرى ٔ�ن املغرب يف ٕاطار هذا التطور ) HACA(هنا ال

ويف ٕاطار تعاقد� كذ� مع ٔ�ور�، حبيث هناك تعاقد يف ٕاطار تغيري 
  .يف إالRالم املغريبالسلواكت والصورة اÀمنطية �لمرٔ�ة 

ماذا مقمت به داyل هذه احلكومة لتغيري هاته  :فسؤالنا السCيد الوز�ر
  الصورة اÀمنطية اليت ال ´رشف املغرب العز�ز؟

                                                 
1 Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle 
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        ::::السCيد رئFس اجللسةالسCيد رئFس اجللسةالسCيد رئFس اجللسةالسCيد رئFس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة لمك، السCيد الوز�ر

        ::::السCيد مصطفالسCيد مصطفالسCيد مصطفالسCيد مصطفىىىى اخللفي، وز�ر االتصال، الناطق الر اخللفي، وز�ر االتصال، الناطق الر اخللفي، وز�ر االتصال، الناطق الر اخللفي، وز�ر االتصال، الناطق الرمسمسمسمسي �ي �ي �ي �مسمسمسمس احلكومة احلكومة احلكومة احلكومة
  .الرحمي gسم هللا الرمحن

  :ٔ�وال، احلكومة ٔ�قدمت Rىل Rدد من إالجراءات
ٔ�وال، Rرب دفاíر التحمالت، حبيث مت ٕاطالق �رامج Xديدة تعاجل 

، "امرٔ�ة"، "مسار"الت·ارب إالجيابية والناحجة �لمرٔ�ة املغربية، �ر�مج 
  ". مoiٔلقات"�ر�مج 

ر 9نيا، مت تعديل قانون االتصال السمعي البرصي من X�ٔل م[ع بث صو 
واWٔسCبوع املايض سلبية مسþFة �لمرٔ�ة، والتعديل صادقت Rليه احلكومة، 

 .متت املصادقة Rليه يف ا�لجنة الربملانية
9لثا، املشلك املرتبط �حلضور د	ل الºساء يف الربامج، مiفق معك، 
ولكن راه مشلكة اWٔحزاب السCياسCية، املراس] اWٓن ا�يل كمتيش من 

̄ٔحزاب السCياسCية كتنص Rىل �ر^ مراRاة م[اصفة  الربامج احلوارية ل
̄ٔسف الشديد ما اكيناش اسCت·ابة   .متثيلية الºساء، ل

اWٓن، مبقiىض التعديل القانوين ا�يل متت املوافقة Rليه غيوقع التنصيص 
̄ٔسف احلكومة  Rىل رضورة احلرص Rىل املناصفة يف الربامج السCياسCية، ل

تحمالت من X�ٔل مضاعفة دارت واáد اEهود اسCت`[ايئ Rرب دفاíر ال 
ساRة ¨ري يف الربامج  100ساRات الربامج احلوارية، تقريبا íزادت حوايل 
، يف 2011ساRة يف  165السCياسCية واحلوارية، كنا �لºسCبة �لمعارضة 

ساRة، ولكن هاذ اليش ما انعكسش ٕاجيا�  250ولينا يف  2013-2014
  .Rىل احلضور د	ل املرٔ�ة يف الربامج السCياسCية

شلك هو لFس فقط قانوين، Wٔن اح[ا Rدلنا القانون، ٔ�ضف[ا �رامج امل 
Xديدة ٕاجيابية، اجتهنا حنو مراRاة ٕالغاء املنطق القدمي د	ل �رامج اجلرمية، 

لكنا "تلغى وتعوضوا بربامج Xديدة احبال �ر�مج د	ل  "ٔ�خطر اEرمني"
  ."هاذي والتوبة"، ٔ�و الرب�مج د	ل "ٔ�بطال

لكن راه مازال اكينة معا�ة حقLقLة Rىل اWٔرض، تدارت جمهودات، و 
لهاذ الس«ب اWٔمس اكن اج×ع بني وزارة االتصال ووزارة التضامن واملرٔ�ة 
والتمنية Âج×عية واWٔرسة حول ٕاáداث مرصد وطين لصورة املرٔ�ة يف 

تدار امليثاق الوطين، ولكن ما اكن�ش عندو �ٓلية �لت��ع  2005إالRالم، 
  .تصدي التلقايئ �لمشbتوالرقابة وال 

د	ل الصباح  Wٔ�10مس اكن Âج×ع، يوم امجلعة ٕان شاء هللا يف 
¨ادي يوقع إالRالن Rىل املرصد الوطين ا�يل ¨ادي يضطلع �لتكو�ن، 

  .�لتحسFس، و¨ري ذ� من إالجراءات
ٔ�يضا يف الق[اة الثانية مت اع×د مLثاق yWٔالقLات yاص بصورة املرٔ�ة، 

Rومت إال ،Jنة اكن النقاش ٕاجيايب حوCنة املاضية، وهاذ السCليه السR الن
ؤ�� ٔ�عتقد بoٔنه بدات بعض اEهودات، ولكن واش هاذ اEهودات ٔ�فضت 

̄ٔسف  ٕاىل ٔ�ن الصورة املقدمة يف إالRالم ٕاجيابية حول املرٔ�ة املغربية؟ ل
  .كنقول � راه مازال عند� مشلك، والطريق ما زال طويل

  .وشكرا

        ::::رئFس اجللسةرئFس اجللسةرئFس اجللسةرئFس اجللسةالسCيد السCيد السCيد السCيد 
  . شكرا

ما عندÊش، اس�[فذت الوقت د	ل السؤال .. ونiºقل ٕاىل السؤال الثاين
  .ود	ل التعقLب، ال انت وال الوز�ر، ا�هتüى الوقت

. السؤال الثاين موضوRه الربامج التلفزية yالل شهر رمضان ا�Wٔرك
  .اللكمة áWٔد السادة املس�شار�ن من الفريق ÂسCتقاليل لتقدمي السؤال

  :املس�شار السCيد محمد زازاملس�شار السCيد محمد زازاملس�شار السCيد محمد زازاملس�شار السCيد محمد زاز
  .gسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Rىل سCيد املرسلني

  السCيد الرئFس،
  السادة الوزراء،

  السادة املس�شارون،
يتطلع املواطنون مع áلول شهر رمضان الفضيل ٕاىل ٕاRداد حممك �لربامج 

ا معايري التلفزية وyاصة اجلانب الرتفهيüي مهنا، واليت ي�ºغي ٔ�ن تتوفر فهي
اجلودة، ؤ�ن íكون ذات محو£ ثقافLة وف[ية ´سCتجيب النتظارات ورغبات 
لك اWٔذواق يف اSاyل واخلارج، ملا حيفظ الهوية املغربية �لك ٔ�بعادها 

  . وروافدها
وهو م[اسCبة كذ� ٕال�راز القدرات الف[ية املغربية، مع ما يتطلب ذ� 

  ...من حرص Rىل حتقLق العدا£ واملساواة

        ::::سCيد رئFس اجللسةسCيد رئFس اجللسةسCيد رئFس اجللسةسCيد رئFس اجللسةال ال ال ال 
هللا خيليمك اشوية د	ل الهدوء، راه السؤال ما مسعناه اكع، Rاود هللا 
خيليك، اشوية د	ل الهدوء Wٔن احملاد9ت الثنائية كت لق واáد الضجيج، 

  .ما اك�ن ا�يل �يصºت الخر

        ::::املس�شار السCيد محمد زازاملس�شار السCيد محمد زازاملس�شار السCيد محمد زازاملس�شار السCيد محمد زاز
  .gسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Rىل سCيد املرسلني

  السCيد الرئFس،
  السادة الوزراء،

  السادة املس�شارون،
يتطلع املواطنون مع áلول شهر رمضان الفضيل ٕاىل ٕاRداد حممك �لربامج 
التلفزية وyاصة اجلانب الرتفهيüي مهنا، واليت ي�ºغي ٔ�ن تتوفر فهيا معايري 
اجلودة، ؤ�ن íكون ذات محو£ ثقافLة وف[ية ´سCتجيب النتظارات ورغبات 

واق يف اSاyل واخلارج، مما حيفظ الهوية املغربية �لك ٔ�بعادها لك اWٔذ
  .وروافدها

وهو م[اسCبة كذ� ٕال�راز القدرات الف[ية املغربية، مع ما يتطلب ذ� 
يف  من حرص Rىل حتقLق العدا£ واملساواة وíاكفؤ الفرص بني اكفة الف[انني
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 ظل áÂرتام التام لك اEاالت إالبداعية، وحتفزيمه Rىل إالبداع والعطاء يف
  .Sفاíر التحمالت

  السCيد الوز�ر، 
�رااك Rلينا من املسلسالت الرت�ية واملكسCيكLة، راه املسلسل فLه 

  .áلقة، د�روا لنا مسلسالت عربية، مغربية، ديLºة 500
�ا، Åسائلمك، السCيد الوز�ر، ما يه مضامني الربامج التلفزية اليت مت 

9نيا، ما هو الغالف املايل املرصود Sمع  ٕاRدادها yالل الشهر الفضيل؟
  الربامج واÅWٔشطة إالRالمLة الرمضانية؟ 

  .وشكرا السCيد الوز�ر

        ::::السCيد رئFس اجللسةالسCيد رئFس اجللسةالسCيد رئFس اجللسةالسCيد رئFس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة لمك السCيد الوز�ر

        ::::السCيد وز�ر االتصال، الناطق الرالسCيد وز�ر االتصال، الناطق الرالسCيد وز�ر االتصال، الناطق الرالسCيد وز�ر االتصال، الناطق الرمسمسمسمسي �ي �ي �ي �مسمسمسمس احلكومة احلكومة احلكومة احلكومة
  .gسم هللا الرمحن الرحمي

املايل، الرشكة الوطنية لٕالذاRة  نبدا �لسؤال السهل ا�يل هو الغالف
 40مليون درمه، ورشكة صور	د الق[اة الثانية  42والتلفزة يف الق[اة اWٔوىل 

 40مليون درمه، ويف الق[اة الثانية  82مليون درمه تقريبا، مبعين حوايل 
  .مليون درمه 200مليون درمه Êعائدات ٕاشهارية كرتجع بoٔزيد من 

وا�يل مiفق معك ٔ�� فLه، الق[وات  لكن �رجع معك جلوهر املوضوع
داروا نظام طلبات عروض، الوزارة مايش يه ا�يل دارت هاذ طلبات 

د	ل طلبات العروض، �ش حناولو  4العروض، راه ¨ري يف الق[اة اWٔوىل 
  .íكون �رجمة ٕاجيابية تليب إالنتظارات د	ل املواطنني املغاربة

هيا، وراه يه اWٓن مiاáة Âطالع Rىل الربجمة وا�يل مت إالRالن Rل
�لعموم، اك�ن مواد ذات طبيعة ديLºة ٕاسالمLة، íراعي احلاجLات د	ل 
املواطنني Rىل املسCتوى اSيين يف هاذ الشهر املبارك، وهاذي م[اسCبة �ش 
نبارك لمك áلول هاذ الشهر وعوارش مربوكة وهللا يدyلو Rلينا �خلري 

  .و�Wٔمان و�لرفاه
وRة، فهيا ما هو ديين، فهيا ما هو فين ٕابداعي �هيم قلت اكنت �رجمة مiن

دمع إالنتاج الوطين، إالنتاج ما بعد الفطور تقريبا راه ¨ادي منشCيو ٕالنتاج 
من بعد  %100، م�ال يف الق[اة الثانية الربجمة بoٔمكلها %100وطين 

  . الفطور، ق�ل من الفطور اك�ن ٕانتاج ٔ�ج[يب
يش كنقولو �لمسؤولني د	ل واملوقف د	يل ٔ�� الشخيص، وهاذ ال

الق[وات، املسلسالت اWٔج[بية �رااك Rلينا مهنا، املدبل·ة عند� إالبداع 
سCنة من بعد ÂسCتقالل،  60د	لنا املغريب، دا� ها اح[ا Rىل مشارف 

قاّدة الصناRة الوطنية، نعم واáد القدر من Âنفiاح، ولكن ما توقعش ٔ�نه 
 لٕالنتاج اWٔج[يب يف جمال املسلسالت yارج الثلث لٕالنتاج الوطين والثلثني

  .رمضان

فهذا التوXه د	لنا، اك�ن طاقات ٕابداعية مغربية، ٔ�يضا يف شهر رمضان 
د	ل الربامج د	ل املسابقات ا�يل فهيا التنافس م�ل اك�ن واáد العدد 

املسابقات املرتبطة بتجويد القر�ٓن الكرمي، املسرية القر�ٓنية و¨ري ذ�، هذه 
  .ٔ�مور ا�يل يه ٕاجيابية

اك�ن اجلانب الفاكيه والكومLدي، ؤ�� �لºسCبة يل هنا gشلك اس��ايق 
ال ما هو فين ٕابداعي،  ما ميكºش يل حنمك Rىل هاذ الربامج، ال ما هو ديين،

ما Åسعى ٕاليه هو ٔ�ن الربجمة د	ل هاذ . ال ما هو ثقايف، ال ما هو �ومLدي
رمضان íكون ٔ�فضل من السCنة املاضية، وÅس·لو واáد التقدم �ملقارنة مع 

  . املايض
ا�يل نبغي نذ�ر ٔ�نه ق[اة العيون اك�ن واáد إالنتاج ٕاجيايب، ومعنا السCيد 

الصحراوية اجلنوبية، اك�ن اشCتغال Rىل ما هو @رخيي، املس�شار من اWٔقالمي 
ٔ�يضا الق[اة اWٔمازيغية وا�لغة اWٔمازيغية اك�ن اWٓن بعض املسلسالت اWٓن 
متت الرتمجة د	لها �لغة اWٔمازيغية، و¨ادي ت«ث يف هاذ الشهر الكرمي، 
 واك�ن ٕانتاXات وٕابداRات دارهتا الق[اة اWٔمازيغية مبناسCبة هذا الشهر �ش

íكون واáد الباقة، ق[اة السادسة ¨ادي íكون ٕان شاء هللا يف املقدمة Wٔن 
  .ٔ�يضا الناس د	لها اشCتغلوا لهاذ الشهر

  .والسالم Rليمك ورمحة هللا

        ::::السCيد رئFس اجللسةالسCيد رئFس اجللسةالسCيد رئFس اجللسةالسCيد رئFس اجللسة
   .شكرا

  .اللكمة �لسCيد املس�شار يف ٕاطار التعقLب ٕاىل اكن يش تعقLب

        ::::املس�شار السCيد عبد السالم ا�لباراملس�شار السCيد عبد السالم ا�لباراملس�شار السCيد عبد السالم ا�لباراملس�شار السCيد عبد السالم ا�لبار
  .سCيد الرئFسشكرا ال 

الفريق ÂسCتقاليل �يمتىن �لشعب املغريب رمضان م�ارك من øة، 
Fسمعين �ش íكون ٔ�حسن من ك و�يمتىن �لتلفزة املغربية والسCيد الوز�ر 

  .العام ا�يل فات
اح[ا	 اليوم الفريق ÂسCتقاليل تيقول ال ٕاصالح �لفن وإالذاRة املغربية 

ا ٕاال �لعناية �لف[انني، ٔ�شCنو اعطينا لهاذ ٔ�و التلفزة املغربية بصنفهيا ٔ�و gشقهي
  ؟الف[انني؟ ٔ�شCنو

  .جشعنا؟ 	ما من ف[انني مازالني ãمشني من الشCباب
خصنا، هللا جياز�مك خبري، السCيد الوز�ر، ند�رو اسCت�ºاط واáد 
 الطاقات ف[انة �ش ختيل املغاربة ي��عوا، ٕاىل جLنا لٕالحصاء د	ل

)MarocMétrie ( بكCسºل التلفزيون نلقاو ٔ�ن ال	ل املشاهدة د	ة د
  .املغريب راه ضعيفة ضعيفة Xدا

فاليوم تنلمتسو �ش هاذ امجلهور، هاذ الشعب املغريب كFسCتحق م[ا 
ٔ�ننا نعتLºو به يف �رامج ا�يل كرتفه، وا�يل ما ك�شوهيش ال اyWٔالق، ال 
تفرق اWٔرس، اك�ن �رامج، السCيد الوز�ر، ما خيفاش Rليمك ما نقدروش 

و مع اوالد� ومع اWٓ�ء نتاعنا نظرا �لميوRة ا�يل كنلمسوها وا�يل جنلس
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  .كºشوفوها
اك�ن واáد اEموRة د	ل الف[انني ساحمهم هللا ا�يل شاريني البالصة، وما 
yالوش الناس وáد�ن �ٓخر�ن، ف[انني وáد�ن �ٓخر�ن يبانوا، ٕاما �ك 

اáد صاحيب ٔ�و ما تدوزش يف التلفزيون، وهاذ اليش طبعا فLه و 
إالماكنيات مادية، فرXاء، السCيد الوز�ر، ٔ�� Rارف ٔ��مك ان× رامك ما 
�رهتوش، ولكن خصنا الوزارة íكون صارمة وáازمة، Wٔن هاذي مسعة 

  . املغرب
  .. شكرا السCيد الرئFس

  .عندي نقطة نظام هللا �كرث yريك، السCيد الرئFس

        ::::السCيد رئFس اجللسةالسCيد رئFس اجللسةالسCيد رئFس اجللسةالسCيد رئFس اجللسة
، وÅشكر السCيد الوز�ر Rىل ا�هتüى الوقت، شكرا السCيد املس�شار

. ت الوقت يف التعقLبذمسامهته القمية معنا، Wٔنك، السCيد الوز�ر، اس�[ف
  ...يف ٕاطار

        ::::املس�شار السCيد عبد السالم ا�لباراملس�شار السCيد عبد السالم ا�لباراملس�شار السCيد عبد السالم ا�لباراملس�شار السCيد عبد السالم ا�لبار
ٕاىل امسحتيو نبقاو خنليو �لسادة الوزراء والسCيدات الوز�رات áزي من 

يب، دامئا الوقت �ش �ردوا، اSور د	ل الوز�ر هو يطمنئ الشعب املغر
  .دقايق، �ش Rىل اWٔقل Åشوفو الوز�ر 2اSقايق،  3نقصو هلم واáد 

        ::::السCيد رئFس اجللسةالسCيد رئFس اجللسةالسCيد رئFس اجللسةالسCيد رئFس اجللسة
دقائق لطرح  3شكرا Rىل هاذ املالحظة، ولكن هناك نظام داyيل فLه 

السؤال وإالXابة ال �لمس�شار وال �لوز�ر، ا�يل ابغى خييل �شوف الشاشة 
ال هللا خيليك عندك .. تعقLبوحيافظ هو بنفسو Rىل الوقت ٕاىل ابغى ال 

دقايق، شوف التعقLب، انت yاص íكون حريص �ش يبقى  3التوقLت 
  .شكرا.. � التعقLب، ال املس�شار وال الوز�ر

ونiºقل ٕاىل السؤال املوXه ٕاىل السCيد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبþFة 
  . حول رضورة ضامن حقوق املنجميني التقليديني

ادة املس�شار�ن من الفريق ÂسCتقاليل لتقدمي اللكمة áWٔد الس
  .السؤال

        ::::املس�شار السCيد محمد اWٔنصارياملس�شار السCيد محمد اWٔنصارياملس�شار السCيد محمد اWٔنصارياملس�شار السCيد محمد اWٔنصاري
  .شكرا السCيد الرئFس

  .gسم هللا الرمحن الرحمي
  السCيد الرئFس،
  السادة الوزراء،
  الزمالء اWٔعزاء،
  السCيد الوز�ر، 

وíمت$ ملا راج يف ا�لجنة مبناسCبة املناقشة د	ل القانون د	ل املنامج، 
ابغيت نذ�ر مرة ٔ�خرى ٔ�ن املنطقة د	ل @فLاللت ود	ل فLكLك، وبعض 

@فLاللت يه م[اطق م[جمية �مiياز، وبعد -املناطق التابعة SرRة 
ÂسCتقالل اكن املغرب فالØ تقليدي، واكنت املنطقة ´شكو من 
خصاص �بري من اWٔمطار، واكنت تعFش والزالت Rدد �بري من املشالك 

والفقر وإالقصاء �عتبار ٔ�هنا اكنت تºمتي ٕاىل املغرب ¨ري  ن�L·ة اÀهتمFش
  .النافع

ا�يل áذف  1960جفاء الظهري د	ل املغفور J محمد اخلامس د	ل 
وÅ�ٔشoٔ املنطقة د	ل، هاذ املنطقة ا�يل اكن الشCباب تعطى لو واáد Âمiياز 
 �ش �شCتغل يف ٕاطار املنجميني التقليديني من X�ٔل ´سويق ذ� املنتوج

واليت اكنت تؤطرمه، واكن  ،مقابل معو£) 2CADETAF( �لمركزية ٕاىل
̄ٔ� اخلصاص، ومك[ا Rددا �بريا من العائالت من  هبذه الطريقة يعين م

  .شþFا ما يصل ٕاىل رد واعتبار �رامهتمالعFش ولو 
اWٓن، احلكومة مشكورة Xاءت �لقانون اجلديد �لمعادن، وٕاىل Åشوفو، 

تو، واش اسCتحرضتو احلقوق املك�سCبة لتp السCيد الوز�ر، واش áافظ 
الساكنة وذيك السواRد املهمشة �ش ما يطغاش Rلهيم Âس�Úر الك�ري؟ 

  و�يفاش ¨ادي تعاجلوا هاذ القضية؟
  .وشكرا

        ::::السCيد رئFس اجللسةالسCيد رئFس اجللسةالسCيد رئFس اجللسةالسCيد رئFس اجللسة
  . شكرا �لسCيد املس�شار

  .اللكمة لمك السCيد الوز�ر

        ::::املاء والبþFةاملاء والبþFةاملاء والبþFةاملاء والبþFةالسCيد عبد القادر اعامرة، وز�ر الطاقة واملعادن و السCيد عبد القادر اعامرة، وز�ر الطاقة واملعادن و السCيد عبد القادر اعامرة، وز�ر الطاقة واملعادن و السCيد عبد القادر اعامرة، وز�ر الطاقة واملعادن و 
  .شكرا السCيد الرئFس

شكرا السCيد املس�شار، ٔ�شكر J اه×مه هبذا املوضوع Wٔنه 9�ٔره يف 
حنن نتلكم عن م[طقة عز�زة Rلينا اكملني، Wٔن هاذ املنطقة . اج×ع ا�لجنة

فكLك بتارخيها وبتواXدها Rىل مسCتوى احلدود، هاذي -د	ل @فLاللت
ٔ�لف �يلومرت مربع،  60عرفها املواطن، حوايل íمتثل تقريبا، وهاذي مز	ن ي

املرات املساáة د	ل دو£ شقLقة  5ٔ�لف �يلومرت مربع داميا تنقول راه  60
احبال لبنان، وهاذ املنطقة هاذي Rىل املسCتوى املعدين عرفت م[جمية 
تقليدية م[ذ السCتF[يات، ؤ�ساسا ثالثة د	ل املعادن ا�يل معين هبا 

  .باريتني، والرصاص، والزنكاملوضوع، ا�يل يه ال 
هاذ املرá] لكها ا�يل دوز� اكنت فهيا املنجمية التقليدية يف فرتة من 
الفرتات عندها واáد املردودية، هذه املردودية مل تعد قامئة اWٓن �لنظر 

̄ٔرقام املوجودة، تiºلكمو Rىل  مليون درمه د	ل رمق املعامالت، ٕاىل  330ل
  .مليون 220ن د	ل النقل ت��قى مليو 110حLديت مهنا واáد 

د	ل املنجميني التقêيني،  1100تiºلكمو Rىل ٔ�ن اك�ن تقريبا واáد 
ورش، واملساáة  350وRدد د	ل اWٔوراش ا�يل يه ٔ�وراش ´شCتغل تقريبا 

                                                 
2 Centrale d'Achat et de Développement de la région Minière du 
Tafilalet et de Figuig 
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�يلومرت مربع، مبعىن  6000ٔ�لف �يلومرت مربع يه تقريبا  60املغطاة يف هاذ 
  . معنيةٔ�لف �يلومرت مربع لكها ¨ري 54ٔ�ن 

إالصالح ا�يل تiºلكمو Rليه وا�يل تقامسناه، ٔ�� خشصيا امشFت ملدينة 
بوعرفة، امشFت ملدينة الراشCيدية، واسCتدعينا املنجميني واEمتع املدين 
�لر�ط يف م[اظرة قامئة Rىل ٔ�مر�ن ٔ�ساسCيني، اWٔمر اWٔول هو التمنية د	ل 

نطقة، �عتبار ٔ�ن املنطقة فهيا املنطقة لكها، يعين التمنية املعدنية د	ل امل 
  .مؤهالت

والشق الثاين هو التمنية د	ل املنجمي التقليدي، فا�يل ¨ادي ند�رو ٕان 
، ف�التايل هاذ املنطقة لFست 1960شاء هللا ¨ادي نعدلو الظهري د	ل 

معنية �لقانون ا�يل غيصادق Rليه ٕان شاء هللا جملس املس�شار�ن بعد 
  . 1960ري د	ل حلظات، هاذي معنية �لظه

ٔ�شCنو غند�رو فLه؟ هذه املناطق ا�يل فهيا الرصاص والزنك والباريتني 
سCنفiحها لالس�Úر، ٕاما املنجميني التقليديني ي�شلكوا يف تعاونيات ٔ�و 
رشاكت ٔ�و Âس�Úر اخلاص، ٕاىل ادyل Âس�Úر اخلاص غيدyل يف 

ت ا�يل وغيدyل Rرب ٕا@وا ،)le pas-de-porte(ٕاطار حق الولوج 
غتعطى لهاذ املنجميني التقليديني، وهذا سFسمح هلم بطبيعة احلال بoٔن 
حيسCنوا من مداخLلهم، Wٔن املعادن ا�يل معنيني هبا، yاصة الرصاص 
والزنك، موجودة يف �طن اWٔرض، وٕاىل الحظت، السCيد املس�شار، رمق 

السوق مثن فLه �ريتني، والباريتني اÀمثن د	لها يف  %97املعامالت تقريبا 
  . ضعيف Xدا عكس الرصاص والزنك

فالتوقعات د	لنا �لºسCبة لهاذ السCنوات املق�] ٕان شاء هللا، ٕاىل 
اسCتطعنا بطبيعة احلال جنحو �ش جنيبو Âس�Úرات، ٔ�نه ¨ادي يتطور 

  .الºشاط املعدين ومير لواáد املرá] مايش تقليدية
  .شكرا السCيد الرئFس

        ::::السCيد رئFس اجللسةالسCيد رئFس اجللسةالسCيد رئFس اجللسةالسCيد رئFس اجللسة
  .شكرا

  .واWٓن اللكمة �لسCيد املس�شار يف ٕاطار التعقLب

        ::::املس�شار السCيد محمد اWٔنصارياملس�شار السCيد محمد اWٔنصارياملس�شار السCيد محمد اWٔنصارياملس�شار السCيد محمد اWٔنصاري
  . شكرا السCيد الوز�ر

ٔ�عتقد ٔ�ن من �سمعنا اWٓن قد التقط إالشارة اWٔساسCية من طرف 
السCيد الوز�ر، ٔ�ن هذه املنطقة سCتكون لها معاجلة yاصة �لمنجميني 

  .لطمoٔنة الساكنة التقليديني من X�ٔل احلفاظ Rىل ماكسCهبم، هذا
ولكن التطلع د	ل ٔ�بناء تp املنطقة مبا فهيم الطاوس، سCيدي Rيل، 

@فLاللت، هو  - @لسCيºت، بين تدجLت، بوعرفة واملناطق اWٔخرى يف درRة
�كون واáد دفرت د	ل التحمالت من X�ٔل ٕاáداث معامل �لتحويل د	ل 

د	ل املنطقة  اباملعادن يف Rني املاكن، وٕاáداث مراكز لتكو�ن ذ� الشCب
�ش ¨ادي نرضبو عصفور�ن حبجر، ٔ�وال �كون التكو�ن و�شCتغلون يف 

املنطقة اليت ين�سCبون ٕاÀهيا، و�لتايل كذ� متكLهنم من مداخLل يعيلون هبا 
ٔ�رسمه، و�لتايل �كون قد áافظنا هلم Rىل املاكسب، واعتنF[ا بذيك 

كهنرض معمك، راه اك�ن املنطقة ا�يل يه áدودية، واWٓن يف هاذ الوقت ا�يل 
  .áد اخلصاص ãول يف شCىت القطاRاتوا

  .وشكرا

        ::::السCيد رئFس اجللسةالسCيد رئFس اجللسةالسCيد رئFس اجللسةالسCيد رئFس اجللسة
  .شكرا، وÅشكر السCيد الوز�ر Rىل مسامهته القمية معنا يف هاته اجللسة

واWٓن نiºقل ٕاىل السؤال املوXه ٕاىل السCيد وز�ر السCياáة، وموضوRه 
ØياCتزنيل قانون املرشد الس .  

املس�شار�ن من الفريق احلريك لتقدمي السؤال، اللكمة áWٔد السادة 
  .تفضل السCيد املس�شار

        ::::املس�شار السCيد حيفظه �منباركاملس�شار السCيد حيفظه �منباركاملس�شار السCيد حيفظه �منباركاملس�شار السCيد حيفظه �منبارك
  . gسم هللا الرمحن الرحمي
  السCيد الرئFس احملرتم،

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

يلعب املرشد السCياØ دورا ٔ�ساسCيا يف القطاع من yالل دوره 
اعي والتعريفي �ملؤهالت السCياحLة لبالد�، بoٔبعادها التارخيية إالشع

  .والثقافLة واحلضارية، وكذا مبوا�بته �لوفود السCياحLة اWٔج[بية
  السCيد الوز�ر احملرتم،

ووعيا هبذا اSور، ٔ�قدممت Rىل ٕاصدار قانون لتoٔطري هذه املهنة وتق[يهنا، 
ا مل يyٔoذ بعني Âعتبار ¨ري ٔ�ن القانون �لقواRد والرشوط املنصوص Rلهي

فþة عريضة من املرشد�ن السCياحLني ا��ن زاولوا هذه املهنة م[ذ عقود �لك 
  .تفان، ورامكوا yربة يف اEال، ومل توضع تدابري انتقالية الس�Lعاب هذه الفþة

  السCيد الوز�ر احملرتم،
Åسائلمك عن التدابري اليت تت ذوهنا لتزنيل هذا القانون، وما يه 

  راءات اليت تقرتحوهنا ٕالنصاف الفþة املشار ٕاÀهيا R�ٔاله؟إالج
  . وشكرا السCيد الرئFس احملرتم

        ::::السCيد رئFس اجللسةالسCيد رئFس اجللسةالسCيد رئFس اجللسةالسCيد رئFس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة لمك، السCيد الوز�ر، يف ٕاطار إالXابة عن السؤال

        ::::السCيد حلسن áداد، وز�ر السCياáةالسCيد حلسن áداد، وز�ر السCياáةالسCيد حلسن áداد، وز�ر السCياáةالسCيد حلسن áداد، وز�ر السCياáة
  .شكرا السCيد الرئFس

  .الشكرا السCيد املس�شار احملرتم Rىل طرح هذا السؤ 
  .رمضان م�ارك سعيد لمك ومجليع املغاربة

�لºسCبة لنا هاذ القانون ا�يل توضع هو قانون يتوs املهنية والت«سCيط، 
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املرسوم . وكذ� التªديث د	ل املهنة د	ل إالرشاد والرفع من اجلودة د	لها
ا�يل هو تطبيقي �لºسCبة لهذا القانون، مرر�ه اWٔسCبوع املايض، هاذ 

تيªدد لنا ٔ�شCنو هام اSبلومات ا�يل خصهم �كونوا عندمه،  املرسوم هذا
كذ� ما يه اWٔوراق ا�يل خصهم íكون عندمه �ش نعمتدومه مكرشد�ن، 
فاش ¨ادي يعاودوا يطلبوا ٔ�هنم Âع×د بعد مرور ثالث سCنوات كذ�، 
ٔ�شCنو هام الرشوط د	لها، وكذ� �لºسCبة �لمرشد�ن ¨ري املرخص هلم، 

áد التجربة، قلنا بoٔهنم هاذو كذ� ٕاال عندمه كفاءات، وٕاىل ا�يل عندمه وا
  .اكن ممكن ٔ�ننا �كونومه، ميكن لنا ندجمومه مكرشد�ن ¨ري مرخص هلم

ٕاذن، اyذينا بعني Âعتبار مجيع هاذ املسائل هاذي، ولكن هذا يف 
ٕاطار يعين ٔ�عطى واáد اجلودة ٔ�كرث، وكذ� íكو�ن ٔ�كرث �لºسCبة 

  . السفراء د	ولنا يف ٕاطار السCياáة �لمرشد�ن، Wٔهنم هام
  .وشكرا

        ::::السCيد رئFس اجللسةالسCيد رئFس اجللسةالسCيد رئFس اجللسةالسCيد رئFس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة لمك، السCيد املس�شار، يف ٕاطار التعقLب

        ::::املس�شار السCيد عبد ااملس�شار السCيد عبد ااملس�شار السCيد عبد ااملس�شار السCيد عبد امحلمحلمحلمحليد السعداوييد السعداوييد السعداوييد السعداوي
  السCيد الرئFس،

  السCيد الوز�ر احملرتم،
Rىل ذ�ر إالرشاد السCياØ، هناك نوع من إالرشاد السCياØ ا�يل 

ق[ا سليب، Wٔن هاذ إالرشاد السCياØ �يKٔoر يف السمعة نعتربه يف فري 
السCياحLة د	ل املغرب، ونعطيمك م�ال، السCيد الوز�ر، بواáد الرشكة 
ٔ�ج[بية عندها فرع �ملغرب، وك�شCتغل يف جمال الصيد£، وكتقوم �لرتوجي 
áWٔد املنتوXات د	لها املتعلقة بعالج إالسهال، ويف املºشور د	لها، السCيد 

�ر، تضع صورة لساáة Xامع الف[ا الشهرية، اSور د	لها السCياØ الوز
والثقايف والتارخيي، هذا �يعرب Rىل مرض لهذه املعلمة السCياحLة ا�يل 

  . كت·لب �ٓالف د	ل السCياح من داyل وyارج املغرب
وهباذ الصدد كذ�، السCيد الوز�ر، ابغينا نعرفو ما يه إالجراءات 

ف احلكومة، لوضع áد لهذه املامرسات املسþFة املت ذة من طرفمك، ومن طر 
�لسCياسة �ملغرب، وال سC$ هاذ الفضاء احليوي ا�ي يتوفر Rىل طاقات 

  . Rىل املغرب العم] الصعبة �ردسCياحLة ãمة، و 
  .شكرا السCيد الوز�ر

        ::::السCيد رئFس اجللسةالسCيد رئFس اجللسةالسCيد رئFس اجللسةالسCيد رئFس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة لمك، السCيد الوز�ر، يف ٕاطار الرد Rىل التعقLب

        ::::ز�ر السCياáةز�ر السCياáةز�ر السCياáةز�ر السCياáةالسCيد و السCيد و السCيد و السCيد و 
  .شكرا السCيد الرئFس

  .شكرا السCيد املس�شار احملرتم
�لفعل، إالرشاد هو ٕارشاد جيب ٔ�ن �كون ٕاجيابيا، وحنن يف ٕاطار 
حماو£ الرفع من اجلودة د	ل إالرشاد السCياØ، مع اWٔسف هناك كذ� 
من �يسء لصورة بعض املعامل د	لنا، ومهنم هاذ الرشكة ا�يل ذ�رتو ا�يل يه 

سCنة، يه رشكة  60كة معروفة، ويه رشكة موجودة يف املغرب م[ذ رش 
ٔ�وربية، وا�يل يه ٔ�ساءت áWٔد املعامل د	ل مدينة مراÊش د	ل املغرب 
ا�يل هو Xامع الف[ا يف ٕاطار واáد إالشهار قامت به لنوع من اSواء ا�يل 

  .هو د	ل إالسهال
لرتاثية �ملغرب، هذه ٕاساءة لرتاث ٕاÅساين، هذه ٕاساءة ٕالáدى املعامل ا

ٕاساءة ملدينة معينة، هذه مسoٔ£ ¨ري مق�و£ ومرفوضة متاما، ما معلناه ٔ�نه 
املكiب الوطين املغريب �لسCياáة لكف احملايم د	لو �ش يتصل هباذ الرشكة 
يف ٕاطار تن«هيها لهاذ املسoٔ£ د	ل إالساءة، و�لفعل اكن الرد د	ل الرشكة 

ا£ د	ل Âعتذار من الرشكة، وكذ� ٔ�نه وهو Âعتذار، ؤ�� عندي الرس
مت حسب هاذ إالشهار ا�يل هو ميسء جلامع الف[ا وميسء كذ� حىت 

  .�لوøة املغربية
ولكن �لºسCبة لنا اح[ا	 الرضر قد مت Wٔنه هاذ إالشهار اكن موجود ملدة 
معينة، حنن Åس·ل ٔ�نه اك�ن هناك اعتذار، ولكن �لºسCبة لنا Âعتذار ¨ري 

 ٔW نه الزم ٔ�نه نقمي الرضر ا�ي مت عن جراء هذا إالشهار ا�يل هو اكف
ميسء �لºسCبة جلامع الف[ا، جيب تقLمي هذا الرضر هذا، وحنن يف ٕاطار 
دراسة ما يه إالجراءات اليت جيب ٔ�ن نت ذها يف ٕاطار يعين رفع الرضر 
Rىل Xامع الف[ا، وكذ� يعين إالساءة ا�يل قامت هبا هذه الرشكة ا�يل 

ءة مرفوضة متاما، ويه ٕاساءة �رفضها املغرب، و�رفضها الشعب املغريب، ٕاسا
و�رفضها الناس د	ل مراÊش، وíرفضها كذ� السCياáة، وال يعين ال متت 
بص] �لواقع Wٔنه إالسهال هو ٔ�نه جنمعو معه Xامع الف[ا هذه مسoٔ£ ¨ري 

X ديث ا�يل وقع يفªنه خصوصا ٔ�نه النظافة والتWٔ امع الف[ا مق�و£ ومرفوضة
ووقع يف مطامع Xامع الف[ا هو ٔ�سايس Xدا ومعل ãم Xدا، مت القLام به من 

  ...X�ٔل الرفع
  .وشكرا

        ::::السCيد رئFس اجللسةالسCيد رئFس اجللسةالسCيد رئFس اجللسةالسCيد رئFس اجللسة
  . اWٓن Åشكر السCيد الوز�ر Rىل مسامهته القمية معنا يف هاته اجللسة

واWٓن نiºقل ٕاىل السؤال املوXه ٕاىل السCيدة وز�رة التضامن واملرٔ�ة 
حول ضعف Âه×م مبؤسسات التكفل  ،منية Âج×عيةواWٔرسة والت 

  . �Wٔش اص املسCنني
اللكمة áWٔد السادة املس�شار�ن من فريق اWٔصا£ واملعارصة لتقدمي 

  .السؤال، تفضل السCيد املس�شار

        ::::املس�شار السCيد Rابد شكLلاملس�شار السCيد Rابد شكLلاملس�شار السCيد Rابد شكLلاملس�شار السCيد Rابد شكLل
  السCيدة الوز�رة،
  السادة الوزراء،
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  السادة املس�شار�ن،
  السCيدة الوز�رة، 

بني املظاهر Âج×عية السلبية، اليت بدٔ�ت ت�رسب يف اEمتع  من
املغريب وتن�رش بصمت، ظاهرة ٕاهامل اWٔش اص املسCنني ا��ن جيدون 
ٔ�نفسهم WٔسCباب اج×عية ٔ�و نفسCية يف الشارع بدون مoٔوى ٔ�مام ق] 

  .مؤسسات التكفل �Wٔش اص املسCنني ٔ�و ضعف قدرهتا Âس�Lعابية
ىل ال�ساؤل حول الربامج اليت R�ٔدهتا وزارíمك لرRاية وهذا ما يدعو� إ 

املسCنني بدون مoٔوى، وهل تتوفر وزارíمك Rىل رؤية واحضة لت·اوز النقص 
  وضعف Âه×م مبؤسسات التكفل �Wٔش اص املسCنني؟

        ::::السCيد رئFس اجللسةالسCيد رئFس اجللسةالسCيد رئFس اجللسةالسCيد رئFس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة لمك، السCيدة الوز�رة، يف ٕاطار إالXابة Rىل السؤال

        ::::احلقاوي، وز�رة التضامن واملرٔ�ة واWٔاحلقاوي، وز�رة التضامن واملرٔ�ة واWٔاحلقاوي، وز�رة التضامن واملرٔ�ة واWٔاحلقاوي، وز�رة التضامن واملرٔ�ة واWٔرسرسرسرسة والتمنية Âج×عيةة والتمنية Âج×عيةة والتمنية Âج×عيةة والتمنية Âج×عية    السCيدة gسCميةالسCيدة gسCميةالسCيدة gسCميةالسCيدة gسCمية
شكرا السCيد املس�شار احملرتم Rىل هذا السؤال املهم Xدا، وا�ي 
يعطينا فرصة ليك نتªدث عن موضوع اج×عي �مiياز، خصوصا ٔ�ننا يف 
هذه السCنوات اyWٔرية ركز� Rىل موضوع اWٔش اص املسCنني ؤ�ولينامه 

  .ااه×ما yاص
 �ٔoنة فقط، عبCرمه،  20يف هذه السSل ا	ل  14مليون د	مليون د

 6اSرمه yاصة مبؤسسات الرRاية Âج×عية وامجلعيات املسرية لها، و
املليون درمه ٕاضافLة بتعبئة ٔ�موال من مؤسسات اقiصادية، انطالقا من 
ال�شخيص ا�ي مقنا به ملؤسسات املسCنني ا�يل يه 	 مايش قلي] مايش 

 .كثرية
دار د	ل  �65متىن ٔ�ن íكون ٔ�قل من العدد املوجود ا�يل يه واáد 

املسCنني، لو �لفعل اكن هناك تضامن اج×عي، لو �لفعل اWٔبناء ما 
تiF الوش Rىل اWٓ�ء د	هلم، لو �لفعل ٔ�ن اWٓ�ء ت�Fقاو يف حضن ٔ�رسمه 

ة، ولكن وRائالهتم الكربى ما كناش غنحتاجو نفiحو ولو دار مسCنني واáد
الواقع هو هذا، اWٔرس تقلصت، وىل ما �سمى �حلياة الشخصية الضيقة 
د	ل اWٔرسة الضيقة، ففي بعض احلاالت جيد املسن نفسه يف الشارع ٔ�و يف 

  . مؤسسة الرRاية Âج×عية مع اكمل اWٔسف
ان× كتعرفوا بoٔنه ٕاىل Xانب دمع امجلعيات املسرية �لمؤسسات، تoٔهيل 

وم عند� واáد الهدف البد ٔ�ن نصل ٕاليه Wٔنه الزتام حكويم املؤسسات الي
من هذا الشهر سCنطلق معلية ãمة  X24اء يف الرب�مج احلكويم، يوم 

Xدا د	ل التoٔهيل اليت عب/ت لها اWٔموال، ومت íكو�ن العاملني 
Âج×عيني، وهناك موا�بة حقLقLة من Sن الوزارة من X�ٔل جتويد 

لمسCنني، ما تºساوش بoٔننا Wٔول مرة يف @رخي املغرب اخلدمات اليت تقدم � 
كتدار محالت د	ل تقليص الفجوة بني اWٔجLال وحتقLق التضامن بني 

لك  يف الناس الك�ار كزن"اWٔجLال، وان× راه كنتو تبعتو معنا امحل] د	ل 

، ومن بعد تبعتو معنا كذ� النداء د	ل ٕايواء املسCنني ا�يل امحلد M "دار
خشص مسن اكن يف الشارع، 	 ٕاما دجمنامه  1600ت فرصة �ش ٔ�نقذ� اكن

  .ٕاما در�مه يف مؤسسات الرRاية Âج×عية يف اWٔرسة، 	
وهاذ السCنة ٕان شاء هللا يف فاحت ٔ�كتو�ر ا�يل هو يوم د	ل املسCنني، 
¨ادي حندثو املرصد اخلاص �ملسCنني Wٔن حمتاXني ٕاىل بنك املعلومات، 

د هذه الظاهرة ا�يل يه تزتايد يف اEمتع لس«ب ثقايف وكذ� وحمتاXني لرص
  .لس«ب دميوغرايف

ٕاذن، ٔ�� ما ميكن ٕاال �مثن Âه×م د	� يف هاذ املوضوع، واح[ا راح[ا 
yدامني يف هاذ املوضوع، ؤ�ملنا ٔ�ن التضامن Âج×عي �كون اWٔقوى من 

  .وب �لشخص املسنفiح دور املسCنني اليت لن توفر اSفء العائيل املطل

        ::::السCيد رئFس اجللسةالسCيد رئFس اجللسةالسCيد رئFس اجللسةالسCيد رئFس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة لمك، السCيد املس�شار، يف ٕاطار التعقLب

        ::::املس�شار السCيد Rابد شكLلاملس�شار السCيد Rابد شكLلاملس�شار السCيد Rابد شكLلاملس�شار السCيد Rابد شكLل
  . شكرا السCيدة الوز�رة

ا�يل تيعجبين يف الرد د	�، السCيدة الوز�رة، بoٔنك تتعرتيف �لنقص، 
ي وهذا يشء ما ¨اد�ش نقول � بoٔنه ما عندك ما تد�ري Wٔنه هاذ

احلكومة، واحلكومة مفروض Rلهيا �ش هاذ الفþة من املغاربة تتكفل هبم، 
ولو ما اكن�ش العائالت �يف قلت وبعض احملسCنني ا�يل هام ا�يل اSا#رة 

  د	هلم ¨ادية وتتوسع وتيقوموا، �يفاش ¨ادي ند�رو؟ 
راه اWٓن الشعب ي�ساءل، ٕاىل عند� يف الشوارع الشCباب بدون معل، 

 Cل وعند� املس	ٔننا راه اح[ا يف الراكب دoٔوى، �يفاش نقولو بoنني بدون م
مام ٔ̄   .دو£ ا�يل ¨ادية بنا ل

تتعريف بoٔن املسCنني العدد د	هلم �بري ٔ�كرث من هاذ اليش ا�يل قلت، 
 "بو	 معر"ساد�ن Rلهيم يف الب�Fان، يف اSيور، �كفي ¨ري القضية د	ل 

ملسCنني تFسدوا Rلهيم تعطيك نظرة، حىت هاذوك راه نوع د	ل هاذ ا
  .وتي ليومه متاك، راه عيب Rلينا يف اEمتع د	لنا

ٔ�� ما تنقولش � ما تتد�رش، ولكن تنقول � هاذ اليش ¨ري اكف، 
ملزوم Rىل احلكومة �ش íزيد ٔ�كرث من هاذ اليش ٕاىل ابقLنا لك خطرة 

ا كن�ش اكيف متنجيبو ٔ�جوبة بoٔننا راه اح[ا در�، لو اكن هاذ اجلواب د	� 
ٔ�� نطرح �مس احلزب د	يل و�مس الفريق د	يل هذا السؤال، ونقول 
املسCنني رامه خبري، ولكن مسحي يل �ش نقول � اليش ا�يل تيدار ¨ري 

  .اكيف، راه عيب بoٔن املسCنني بدون مoٔوى، والشCباب يف البطا£ بدون معل

        ::::السCيد رئFس اجللسةالسCيد رئFس اجللسةالسCيد رئFس اجللسةالسCيد رئFس اجللسة
ا القمية معنا يف هاته شكرا، وÅشكر السCيدة الوز�رة Rىل مسامههت

̄ٔسف.. اجللسة، واWٓن   . ا�هتüى الوقت السCيدة الوز�رة ل
نiºقل ٕاىل السؤال املوXه ٕاىل السCيد الوز�ر امللكف �لعالقات مع 
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الربملان واEمتع املدين حول ٔ�وXه رصف مزيانية احلوار الوطين حول اEمتع 
  . املدين واWٔدوار اSسCتورية اجلديدة

لسادة املس�شار�ن من فريق اWٔصا£ واملعارصة لتقدمي اللكمة áWٔد ا
  .السؤال، تفضل السCيد املس�شار

        ::::املس�شار السCيد حسان الرباكيناملس�شار السCيد حسان الرباكيناملس�شار السCيد حسان الرباكيناملس�شار السCيد حسان الرباكين
  .شكرا السCيد الرئFس
  السCيد الوز�ر احملرتم،

يف فريق اWٔصا£ واملعارصة هاذ السؤال áري� وáري اEمتع املدين، 
احلقLقة �ميس حىت املس�شار�ن  الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان فهو يف

  . الربملانيني والصورة اSسCتورية وال�رشيعية
ٔ�لقت الوزارة امللكفة �لعالقات مع الربملان واEمتع املدين حوار وطين 

، وهيدف هذا احلوار من بني ما اجلديدحول اEمتع املدين ؤ�دوار اSسCتور 
ة املتعلقة �Sميقراطية هيدف ٕاليه صيا¨ة ٔ�رضية اسCت الص القواRد القانوني

  .ال�شار�ية
 700ومن املعلوم ٔ�ن هذا احلوار خصص J مزيانية تقدر حبوايل مليار و

مليون، ما جيمعها ¨ري الفم، السCيد الوز�ر احملرتم، واكن طلبنا يف فريق 
ٔ��ريل، ما ابغاش جياوبنا هاذ الوز�ر  29اWٔصا£ واملعارصة سؤÂ هنار 

مك ان× إالXابة íكون واحضة وعريضة وشفافة �لرٔ�ي السابق، ولكن ابغينا م[
  . العام

  .وشكرا

        ::::السCيد رئFس اجللسةالسCيد رئFس اجللسةالسCيد رئFس اجللسةالسCيد رئFس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة لمك، السCيد الوز�ر، لٕالXابة Rىل السؤال

السCيد عبد العز�ز عامري، الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واEمتع السCيد عبد العز�ز عامري، الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واEمتع السCيد عبد العز�ز عامري، الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واEمتع السCيد عبد العز�ز عامري، الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واEمتع 
        ::::املديناملديناملديناملدين

  .gسم هللا الرمحن الرحمي
س�شار احملرتم ؤ��رك �لجميع شهر رمضان، ٔ�وال، ٔ�شكر السCيد امل 

Rىل اWٔمة املغربية وRىل Xال£ املp  هيxؤ�سoٔل هللا سCبªانه وتعاىل ٔ�ن 
  .والشعب املغريب وRلينا مجيعا �Àمين والسالم وÂطمئنان

هاذ املوضوع موضوع ãم، بطبيعة احلال هو من á�ٔد اWٔوراش 
ارات ونقاشات يف مرá] اWٔساسCية اليت فiحهتا احلكومة يف ٕاطار حو 

تoٔسFسCية �êميقراطية ال�شار�ية يف بالد� ليك íمكل اSميقراطية اÀمتثيلية 
وتعطينا فعال واáد الصورة لبناء التطور اSميقراطي ا�يل كتعFشو البالد 

  .د	لنا
هاذ احلوار Rىل املسCتوى املهنجي وإالدارة د	لو مت ٕاسCناده ٕاىل جلنة 

موالي ٕاسامعيل العلوي، وقامت مبجموRة من  مسCتق]، �رٔ�سها اWٔسCتاذ
  . اÅWٔشطة

تتªدثون عن املزيانية، اكنت مزيانية كام اكنت م[اظرات واسرتاتيجيات، 
اكنت ٕاما تيقوم هبا ماكتب دراسات ٔ�و ¨ريها، ولكها íلكف بطبيعة احلال 
ليك تiºج، �ٓرى نتلكمو Rىل ما يه اÅWٔشطة اليت مت من yاللها ٕانتاج 

  .ارخمرXات احلو 
 10مشارك،  7000لقاء øوي مبشاركة ٔ�زيد من  18ٔ�وال، مت تنظمي 

ا�لقاءات مع مغاربة العامل مبشاركة  4ا�لقاءات موازية Rىل مسCتوى اWٔقالمي، 
مذ�رة، تدارت  300مشارك، تلقت جلنة احلوار ٔ�كرث من  500ٔ�زيد من 

ره، ٕاىل �ٓخ... م[اظرة وطنية، نظمت Xلسات د	ل إالنصات وندوات Rلمية
  .مبعىن اكنت Å�ٔشطة حتتاج ٕاىل متويل بطبيعة احلال

، ميكن 2013مارس  R13ىل مسCتوى اÜرXات، ٔ�ي بعد سCنة من 
نقول بoٔنه اكن ٕاصدار واكنت م[اسCبة يف ا�لجنة مبناسCبة م[اقشة املزيانية 
الفرعية تعطات لمك خمرXات احلوار الوطين تقر�ر íر�ييب ا�يل فLه جوانب 

ؤسساتية، كذ� اWٔرضية القانونية ا�يل يه اWٓن ´رشيعية، مالية، م
معروضة Rىل املسطرة د	ل املصادقة، امليثاق الوطين �êميقراطية 

  . ال�شار�ية
وRىل املسCتوى ال�رشيعي ميكن نقول بoٔن يف Xانب القوانني التنظميية 
عند� قانون تنظميي مرتبط �لعرائض، مرشوع مرتبط �مللمتسات، مرشوع 

�ل�شاور العمويم، ومرشوع القانون املتعلق مبدونة احلياة  قانون ٕاطار
   .امجلعوية

ٕاذن، هناك ٕانتاج، هاذ اليش بطبيعة احلال �يفاش مت اÀمتويل د	لو 
  :انطالقا من جزٔ��ن ٔ�ساسCيني

مليون د	ل  7,7اجلزء اWٔول مت رصده من مزيانية احلكومة، وهو م�لغ 
ية د	ل احلوار، وهو ا�يل غطى من مجموع املزيان  %44اSرمه، ٔ�ي حبوايل 

Xل Å�ٔشطة احلوار، سواء هذه الندوات ٔ�و املناظرة اخلتامLة ٔ�و اÅWٔشطة 
 .ا�يل اكنت Rىل مسCتوى اجلهات واWٔقالمي وRىل مسCتوى مغاربة العامل

اجلزء الثاين من اÀمتويل مت تعبئة موارد يف ٕاطار التعاون اSويل، سواء 
، البنك إالفريقي �لتمنية، هو يف áدود يف ٕاطار التعاون مع البنك اSويل

من املبلغ إالجاميل، والعديد من هاذ Âع×دات الزالت الرصف  66%
د	لها Xاري، Wٔنه �رتبط مبوا�بة خمرXات احلوار، سواء ف$ خيص ٕاáداث 
واáد النظام معلومايت yاص �الس�شارة العمومLة، وال�شاور العمويم ٔ�مر 

�ºتور يCسSٔ�شار ٕاليه اxغي تزني .  
ٕاذن، اك�ن واáد البLºة Rىل املسCتوى املعلومايت �لموا�بة، مث كذ� دمع 

بد ٔ�ن íكون ال.. هذا التزنيل سواء ف$ خيص وتزنيل إالطار القانوين اجلديد،
  .فLه موا�بة هو اجلزء ا�يل �يق Rىل مسCتوى التعاون اSويل

  .وشكرا لمك

        ::::السCيد رئFس اجللسةالسCيد رئFس اجللسةالسCيد رئFس اجللسةالسCيد رئFس اجللسة
  .ار يف ٕاطار التعقLباللكمة �لسCيد املس�ش
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        ::::املس�شار السCيد حسان الرباكيناملس�شار السCيد حسان الرباكيناملس�شار السCيد حسان الرباكيناملس�شار السCيد حسان الرباكين
  . شكرا السCيد الوز�ر

لكن يف احلقLقة كنا ن�سCناو م[ك واáد اجلواب �كون رصحي وعريض 
ونقي، ونقولو �لرٔ�ي العام، حلقاش ما كت«ت Rليه الصªافة، Xل الصªافة 
املغربية كت«ت Rليه كثري، وما RارفºLش حىت الرشاكت ا�يل اسCتافدت 

شكون يه، وyاصة احلكومة د	لمك تغنت هباذ حماربة الفساد، وyاصة ا
سؤال gسCيط طرحو اWٔصا£ واملعارصة ما يه الرشاكت ا�يل اسCتافدت؟ 

  وفني امشات املزيانية؟ 
ما ابغاش جياوب الوز�ر السابق، هذا ما كنحملوÊش انت املسؤولية، 

رارية د	ل انت فLك الشفافLة ورXل طيب، ولكن ابغينا نعرفو اكسCمت
احلكومة، اكن Rليمك يف احلقLقة جتيبوا لنا جواب شايف، وyاصة �لرٔ�ي 

وyاصة يف هاذ الºس ة .. العام، والرٔ�ي العام �ي�سCىن اجلواب م[مك �كون
  .الثالثة د	ل احلكومة

) surtout(ما نقولش � Rىل اخلروقات ا�يل تدارت يف هاذ احلوار، 
اWٔصا£ واملعارصة جشعنا املنظامت  بعض املؤسسات، واح[ا بعدا يف فريق

املوازية د	لنا والشCباب د	لنا وال امجلعيات د	لنا �ش �شار�وا يف احلوار، 
وان× اقصيتو بعض املؤسسات يف البداية، اح[ا قلنا امسعنا هاذ احلوار، 
وقلنا رمبا ¨ادي �كون �شابه لٕالنصاف واملصاحلة ا�يل دارتو اSو£، واكن 

بري وجرح عريض، وهكذاك سامهت فLه وجنحت فLه معيق واكن � 
وخرجت �لوجود وقلبو صفªة بيضاء، وهذا حوار Rادي د	ل اEمتع 
املدين، وíلكف به الربملان ا�يل هو مسCتوى Rالية يف ال�رشيع، ولكن ما 

  اعطاش ن�L·ة، اRالش؟ 
السؤال يبقى عندك، معايل الوز�ر، دامئا مازال ما عند�ش الرد 

�ون ¨ري اكنت هاذ اجلرائد كتكiب ¨ري معقو£ خفصنا .. لاكيف �شالشايف وا
حناسCبوها، ٔ�و حناسCبو من ارíكب، مايش لك واáد يد�ر رشع يدو، ا�يل 
عندو يش مزيانية يد�ر فهيا ا�يل ابغى، وهذا ما ابغيناش نوصلو لو، وyاصة 

وكن�سCناو الشفافLة ا�يل ان× عندمك يف احلزب د	لمك وال يف احلكومة د	لمك، 
م[مك كذ� نطرحو السؤال مرة ٔ�خرى وجتاوبو� �لشفافLة و�ملعقول ا�يل 

  . ابغينا Åسمعوه م[ك
  .وشكرا

        ::::السCيد رئFس اجللسةالسCيد رئFس اجللسةالسCيد رئFس اجللسةالسCيد رئFس اجللسة
شكرا السCيد املس�شار، وÅشكر السCيد الوز�ر Rىل مسامهته القمية 

  .معنا يف هاته اجللسة، ا�هتüى الوقت السCيد الوز�ر عندك
املوXه ٕاىل السCيد وز�ر ال�شغيل والشؤون  ونiºقل ٕاىل السؤال اWٔول

  . Âج×عية، وموضوRه رشاكت اWٔمن واحلراسة
اللكمة áWٔد السادة املس�شار�ن من الفريق ÂسCتقاليل لتقدمي 

  .السؤال، تفضل السCيد املس�شار

        ::::املس�شار السCيد Rيل اجلغاوياملس�شار السCيد Rيل اجلغاوياملس�شار السCيد Rيل اجلغاوياملس�شار السCيد Rيل اجلغاوي
  السCيد الرئFس،
  السادة الوزراء،

  ٕاخواين ؤ�خوايت املس�شار�ن،
مل رشاكت اWٔمن اخلاص واحلراسة Rىل امiصاص ÅسCبة ãمة من تع

البطا£ داyل الفþات العمرية الشابة، حLث عرفت íزايد ãم نظرا ملا عرفiه 
بالد� من á�ٔداث، اضطرت معها Xل إالدارات العمومLة واخلاصة ٕاىل 

  .ÂسCتعانة خبدمات هذه الرشاكت
�ح، ويف حتدي صارخ ٕاال ٔ�ن هذه اyWٔرية، ورمغ ما جتنيه من اWٔر

لقانون الشغل ببالد� وSفرت التحمالت املوقع مع هذه املؤسسات، فهذه 
الرشاكت ال تويف �لزتاماهتا، خصوصا يف اجلانب املتعلق �لضامن Âج×عي 

̄ٔجور الشهرية، ا�ي يصل يف بعض اWٔحLان ٕاىل   600و�حلد اWٔدىن ل
  .درمه فقط

ذا R�ٔدت الوزارة �لقطع مع م�ل هذه ما :�ا، Åسoٔلمك السCيد الوز�ر
املامرسات؟ وما يه التدابري اليت س�i ذها وزارíمك من X�ٔل ضامن حق 

  عامل هذه الرشاكت املغلوبني Rىل ٔ�مرمه؟ 
  . وشكرا

        ::::السCيد رئFس اجللسةالسCيد رئFس اجللسةالسCيد رئFس اجللسةالسCيد رئFس اجللسة
  . شكرا السCيد املس�شار

  .اللكمة لمك، السCيد الوز�ر

        ::::Âج×عيةÂج×عيةÂج×عيةÂج×عية    السCيد عبد السالم الصديقي، وز�ر ال�شغيل والشؤونالسCيد عبد السالم الصديقي، وز�ر ال�شغيل والشؤونالسCيد عبد السالم الصديقي، وز�ر ال�شغيل والشؤونالسCيد عبد السالم الصديقي، وز�ر ال�شغيل والشؤون
  .شكرا السCيد الرئFس

  السادة املس�شار�ن احملرتمني،
جوا� Rىل سؤالمك، السCيد املس�شار احملرتم، �لطبع ٔ�شكرمك Rىل تقدمي 
هذا السؤال، طبعا كام قلمت العديد من املقاوالت، ٕاما yاصة ٔ�و معومLة ٔ�و 

را مؤسسة معومLة، كتل·oٔ ٕاىل رشاكت د	ل احلراسة ود	ل النظافة، نظ
ٔ�ساسا يف املهنية اليت حتظى هبا هذه الرشاكت Wٔن �يكونوا خمتصني 

  .�Wٔساس يف احلراسة وحىت نقل اWٔموال
طبعا هذه الرشاكت لكها yاضعة ملدونة الشغل، وRلهيا ٔ�ن حترتم البنود 
̄ٔجر والضامن Âج×عي، ولك  د	ل مدونة الشغل، مبا فهيا احلد اWٔدىن ل

  .املدونة احلقوق اليت تنص Rلهيا
هناك �لطبع دفرت التحمالت، اح[ا ٔ�وال كرناق�و، دفرت التحمالت 
خصو �كون مطابق ملدونة الشغل، هناك مشلك د	ل áÂرتام د	ل هاذ 
دفرت التحمالت، �لطبع ٔ�� مiفق معك اك�ن جتاوزات لFس فقط من طرف 

اليت هاذ الرشاكت، جتاوزات وRدم اáرتام حىت املقاوالت اخلاصة اWٔخرى 
  .ال حترتم هاذ القوانني د	ل الشغل ́ورشيعات الشغل

اح[ا �لطبع ندرج هذه الرشاكت مضن املقاوالت ا�يل �يجري فهيا 
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التفFiش د	ل مف�يش الشغل، يف áا£ ثبوت خمالفات يعين كنحررو حمارض 
ومل ال كنقدمو حىت ٕاىل اكنت خمالفات مع العود كنقدمو احملارض �لنيابة 

  .Xل املتابعةالعامة من �ٔ 
يعين ابغيت Åشري ونوXه نداء ٔ�ساسا ٕاىل املنظامت .. ابغيت فقط �ش

احلكومLة، يعين الوزارات �لتªديد، �ش �كونو صارمني مع الرشاكت ا�يل 
ك�شCتغل، اح[ا ميكن لنا Åسهرو، الرشكة ٕاىل ما اáرتم�ش دفرت التحمالت 

تiF لصو حسب واáد  حنيدو لها الصفقة �ش ما يبقاوش يلعبوا �ملواطنني،
مساطر دفرت التحمالت، �يتªدد اWٔمور، خصنا Åسهرو لكنا �ش ميكن 
حقLقة نفرضو اáرتام القوانني د	ل الشغل واáرتام الكرامة د	ل العاملني يف 
هاذ الرشاكت، قلت سواء تعلق اWٔمر �لنظافة ٔ�و احلراسة، ٔ�و تعلق اWٔمر 

  . بoٔي مقاو£ ٔ�خرى ٕانتاجLة ٔ�و yدماتية
  .وشكرا

        ::::السCيد رئFس اجللسةالسCيد رئFس اجللسةالسCيد رئFس اجللسةالسCيد رئFس اجللسة
  . شكرا السCيد الوز�ر

  .اللكمة لمك، السCيد املس�شار، يف ٕاطار التعقLب

        ::::املس�شار السCيد عبد السالم ا�لباراملس�شار السCيد عبد السالم ا�لباراملس�شار السCيد عبد السالم ا�لباراملس�شار السCيد عبد السالم ا�لبار
  .شكرا السCيد الرئFس

بدوري ٔ�شكر السCيد الوز�ر Rىل التوضيªات، ¨ري ٔ�نين À�ٔمتس وٕ�حلاح 
الفþة من املقاوالت ٔ�ن íكون هناك مراق�ة صارمة Wٔن ما تعانيه شغي] هذه 

اليت yلقت المiصاص البطا£ ¨ري ٔ�هنا تؤزم، السCيد الوز�ر، تؤزم الوضع 
  .Âج×عي

ال معىن بoٔن جند هذه الرشاكت ا�يل كتلكف �لنظافة ٔ�و �حلراسة 
درمه، هذا يشء م[كر، ٔ�� Rارف ٔ�ن حىت يش  600كت لص اخلدام بـ 

ى مبا هو معهود فLمك، السCيد عقل سلمي ما يق�لو، ¨ري ٔ�نين À�ٔمتس مرة ٔ�خر 
الوز�ر، احلس النقايب راه وارد يف íكوينمك ٔ�ن íكون هناك رصامة وXدية 
�برية مع الوزارات، مع القطاRات، الوزارات، مع خمتلف إالدارات العمومLة 

ذ ــــــــــــــ�ش تد�ر حبث انتاعها، واش اخلدام د	ل هاذ الرشاكت تياخ
)3la CNSS(ذy؟ �يا  ٔWمتتع �لعط]؟ اك�ن هناك احلد اF̄ٔجور؟ ت دىن ل

  معل الئق؟ 
هذا راه م[كر كºشاهدوه وكنعا�شوه وال حول لنا وال قوة Wٔن دفرت 
التحمالت ما �يتªرتمش، والناس تعودت íرحب الفلوس Rىل ظهر ال«سطاء، 
ها شهر رمضان Xاي، واش اWٔ¨لبية ما خملصاش، راه اك�ن Rاود 9ين حىت 

مة مازال ما yلص�ش بعض املقاولني ا�يل عندمه هذا، اSور د	ل احلكو 
ورامه �ميوتوا عرق بعرق Wٔن اSو£ ما اعطاهتمش �ش خيصلوا، السCيد 

خصنا �كونو Xاد�ن �ش �كونو كنصفو القطاع د	ل الشغي]، . الوز�ر
  .وخصوصا الشغي] يف هاذ املسCتوى

                                                 
3 Caisse Nationale de Sécurité Sociale 

  .شكرا، ٔ�س�سمح السCيد الرئFس

        ::::السCيد رئFس اجللسةالسCيد رئFس اجللسةالسCيد رئFس اجللسةالسCيد رئFس اجللسة
   .شكرا

  .اللكمة لمك، السCيد الوز�ر

        ::::السCيد وز�ر ال�شغيل والشؤون Âج×عيةالسCيد وز�ر ال�شغيل والشؤون Âج×عيةالسCيد وز�ر ال�شغيل والشؤون Âج×عيةالسCيد وز�ر ال�شغيل والشؤون Âج×عية
ابغيت نoٔكد فقط من Xديد Rىل ٔ�ننا سiºصل رمبا كتابة �لك السادة 
الوزراء ٔ�ساسا، �ش Åسهرو Rىل اWٔقل ف$ خيصنا حنن، �ش نفرضو اáرتام 

  .القانون
بوا اSور د	هلم و�لطبع، اWٔمر مو�ول لنا مجيعا كنقابيني، حىت هام يلع 

�ساRدوا معنا، وكتعرفوا احملدودية د	ل øاز التفFiش من �حLة العدد، ما 
ميك[اشاي مع اكمل اWٔسف نقومو هباذ املسoٔ£ د	ل التفFiش نعمموها Rىل 

  .سا#ر املقاوالت، ولكن راه ا�يل ´شد �يoٔدي

        ::::السCيد رئFس اجللسةالسCيد رئFس اجللسةالسCيد رئFس اجللسةالسCيد رئFس اجللسة
  .شكرا السCيد الوز�ر

اللكمة . ارتفاع ÅسCبة البطا£ طوي] اWٔمدوالسؤال املوايل موضوRه 
   .áWٔد السادة املس�شار�ن من الفريق الفLدرايل لتقدمي السؤال

  .تفضل السCيد املس�شار

        ::::املس�شار السCيد محمد لشكراملس�شار السCيد محمد لشكراملس�شار السCيد محمد لشكراملس�شار السCيد محمد لشكر
  .شكرا السCيد الرئFس

يظهر حتليل ÅسCبة البطا£ حسب نوع العاطلني عن العمل وجود 
تتKٔoر فþة الباح�ني عن العمل Wٔول انتقائية Rالية عند ولوج سوق الشغل، و 

  .من العدد إالجاميل �لعاطلني %50,4مرة من البطا£، حLث متثل ÅسCبة 
��، Åسائلمك، السCيد الوز�ر، عن التدابري املت ذة �لقضاء Rىل بطا£ 

  .الشCباب
  .وشكرا السCيد الرئFس

        ::::السCيد رئFس اجللسةالسCيد رئFس اجللسةالسCيد رئFس اجللسةالسCيد رئFس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة لمك، السCيد الوز�ر

        ::::�شغيل والشؤون Âج×عية�شغيل والشؤون Âج×عية�شغيل والشؤون Âج×عية�شغيل والشؤون Âج×عيةالسCيد وز�ر ال السCيد وز�ر ال السCيد وز�ر ال السCيد وز�ر ال 
  .شكرا السCيد الرئFس

شكرا السCيد املس�شار احملرتم من الفريق الفLدرايل Rىل طرح هذا 
  .السؤال

�لطبع، ٔ�� ٔ�شاطرمك الرٔ�ي Rىل ٔ�ن البطا£ يف بالد� يه بطا£ ٔ�ساسا 
طوي] اWٔمد، حLث اكرث من الثلثني د	ل العاطلني مه يف áا£ بطا£ ٔ�كرث 

  .سCنوات 6سCنوات و 5بل هناك من هو يف áا£ بطا£ ملدة من سCنة، 
احلكومة، يف ٕاطار السCياسات العمومLة وسCياسة ال�شغيل، م[ذ مقنا 
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ٕاىل يوم[ا هذا مت ٕادماج  2006كنقومو بعمل، نعطيمك رمق ãم، من .. يعين
ٔ�لف شاب وشابة من áاميل شهادة الباكلور	 مفا فوق،  500حوايل 

التخفLض من معدل البطا£ د	ل áاميل الشهادات  اليشء ا�ي مك[نا من
، وهو ٔ�مر لFس �لسهل، ٕاال ٔ�ن هاذ اEهود ¨ري %18ٕاىل  %27بºسCبة 

عند� البطا£ كتوسع، وٕان كنا امحلد M متك[ا من التحمك فهيا  اكف، مازال
  .رمغ اWٔزمة العاملية، رمغ اWٔزمة وتداعياهتا Rىل Âقiصاد املغريب

د� ٕاسرتاتيجية وطنية �ل�شغيل، يه اWٓن موضوRة Sى ��، حنن R�ٔد
رئFس احلكومة، ٕان شاء هللا سCن«ت فهيا يف القريب العاXل داyل اEلس 
احلكويم، فهيا واáد العدد د	ل إالجراءات، وسCتكون م[اسCبة ساحنة 
لعرضها ٔ�مام جملسمك املوقر ولتبادل النقاش حولها، Wٔن ٔ�قولها ؤ�ؤكدها، 

ومسoٔ£ البطا£ مايش فقط مسoٔ£ د	ل احلكومة، يه  مسoٔ£ ال�شغيل
مسoٔ£ هتمنا مجيعا، يه مسoٔ£ جممتعية، ولو اكن هناك áل سهل وحسري ملا 

 4فرÅسا �يعطيو : وXدت البطا£ Rرب العامل، واyا ما نبغFش نعطي م�ال
ٔ�ورو، حىت اح[ا كنعطيو  �4000ٓالف ٔ�ورو للك م[صب شغل مكاكفoٔة، 

مليون  300ا ٕاجراء واáد يف قانون املالية، لكف لنا الفلوس، راه اyذين
درمه، ا�يل صوتو Rليه داyل قانون املالية، إالجراء املتعلق R�ٕادة النظر يف 

 700مليون درمه، ٕاجراء�ن لوáدهيام سCيلكفان اخلزينة  400إالدماج، لكف[ا 
  .مليون درمه

نيات ومع ذ�، ومع ذ� ٔ�قولها yلق م[اصب الشغل حيتاج ٕاىل ٕاماك
مالية، وخص �لطبع احلكومة مسCتعدة Rىل تقدمي اSمع �لºسCبة �لمقاوالت 
خللق فرص الشغل، مبا فهيا املوا�بة، اح[ا ٔ�ي واáد عندو مرشوع 

  . اس�Úري احلكومة ك�ساRدو ف$ خيص التكو�ن د	ل اليد العام]
هاذي ظاهرة Rامة، خفالل اWٔسCبوع املايض اكنت جلنة Âس�Úرات 

طنية ا�يل Rىل ٔ�ساسها يعين بتF[ا يف واáد العدد د	ل املشاريع الو 
ٔ�لف م[صب  32مليار درمه، مع yلق  Â27س�Úرية ا�يل كتقدر بـ 

شغل، لك هاذ املشاريع احلكومة كتلكف �لتكو�ن ومبساRدة املقاوالت 
�ش يتكونوا �ش �كون التoٔهيل د	ل اليد العام]، íكو�ن عندها القابلية 

  . غيل�ل�ش 
  .وشكرا

        ::::السCيد رئFس اجللسةالسCيد رئFس اجللسةالسCيد رئFس اجللسةالسCيد رئFس اجللسة
  . شكرا السCيد الوز�ر

  .اللكمة �لسCيد املس�شار يف ٕاطار التعقLب

        ::::املس�شار السCيد عبد املااملس�شار السCيد عبد املااملس�شار السCيد عبد املااملس�شار السCيد عبد املا���� ٔ�فر ٔ�فر ٔ�فر ٔ�فر				طططط
  .شكرا السCيد الرئFس

  السادة الوزراء،
  السادة املس�شارون،

لن ندyل معمك يف Xدل إالحصائيات، ٔ�نمت تعرفوهنا ٔ�كرث م[ا، والبطا£ 

التوقف الالٕارادي الناجت طبعا عن فقدان الشغل، وهناك ٔ�صناف، هناك 
ٔ�يضا البطا£ التق[ية املومسية، وهناك البطا£ التك[ولوجLة gس«ب اسCتعامل 
التك[ولوجLا بدل اليد العام]، وطبعا ٕانضاف ٕاىل هاته البطا£ بطا£ ذوي 

  .الشواهد العليا
ٔ�ن هناك طبعا حنن املسؤولية يه مسؤولية اEمتع، ولكن نالحظ 

حمدودية لعروض الشغل اليت يوفرها Âقiصاد الوطين، وهذا ٕاشاكل، مث 
هناك غياب سCياسة معومLة �لشغل، وجعز القطاع العام yاصة عن 

  .اس�Lعاب اليد العام] اجلديدة
والبطا£ مشلكة اقiصادية واج×عية وٕاÅسانية، وحنن نعمل ٔ�ن احلق يف 

Rليه يف اSسCتور، ؤ�يضا  الشغل هو حق من حقوق إالÅسان م[صوص
من "حق من حقوق املواطنة، ؤ�ذ�رمك مبقو£ �لمسمى الراغب اWٔسفهاين 
  ".تعطل وتبطل اÅسلخ عن إالÅسانية وعن احليوانية وصار من ºXس املوىت

��، السCيد الوز�ر، ٔ�قول لمك بoٔنه هناك Rالقة وثيقة وXدلية بني 
  . Fشالبطا£ والفقر واجلرمية وتفيش ظاهرة اÀهتم 

ٕاذن، ما العمل؟ ٔ�عتقد بoٔنه اليوم البد من ٔ�ن �كون هناك توزيع Rادل 
�لرثوات، ؤ�ن �كون هناك ٕاصالح رضييب حقLقي، ؤ�ن íكون هناك رضيبة 
�لرثوة، وقد قلنا ذ� يف العديد من املناسCبات، ؤ�يضا حنن نالحظ ٔ�ن 

)ANAPEC4 (تغل خرجيي املعاهد اليومCحبيث يمت ´شغيلهم ملدة  ،يه ´س
سCن�ني، ويمت الت لص مهنم، يف السابق اكن عند� ما �سمى مباكتب 

Rىل اWٔقل اكنوا يضبطون ) les bureaux de placement(ال�شغيل 
  . ٕاحصائيات

        ::::السCيد رئFس اجللسةالسCيد رئFس اجللسةالسCيد رئFس اجللسةالسCيد رئFس اجللسة
  .ا�هتüى الوقت، السCيد املس�شار

  :املس�شار السCيد عبد املااملس�شار السCيد عبد املااملس�شار السCيد عبد املااملس�شار السCيد عبد املا���� ٔ�فر ٔ�فر ٔ�فر ٔ�فر				طططط
  .شكرا السCيد الرئFس

  ::::السCيد رئFس اجللسةالسCيد رئFس اجللسةالسCيد رئFس اجللسةالسCيد رئFس اجللسة
ا�هتüى .. لسCيد الوز�ر Rىل مسامهته القمية معنا يف هاته اجللسةوÅشكر ا

الوقت السCيد الوز�ر، ما ابقاش، وÅشكر السCيد الوز�ر Rىل مسامهته القمية 
  . معنا يف هاته اجللسة

        ....واWٓن نiºقل ٕاىل اجللسة اÜصصة �ل�رشيعواWٓن نiºقل ٕاىل اجللسة اÜصصة �ل�رشيعواWٓن نiºقل ٕاىل اجللسة اÜصصة �ل�رشيعواWٓن نiºقل ٕاىل اجللسة اÜصصة �ل�رشيع
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