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 حمرض اجللسة الرابعة بعد املائة

 ).م2017 یولیوز 18(هـ 1438 شوال 23 ثال�ءال : التارخي
�اله احللوطي، اخللیفة الثاين لرئ�س املس�شار الس�ید عبد : الرئاسة
  .ا�لس

ٕابتداء من السا�ة الرابعة وا�ق�قة الثالثة  ومخس دقائق،تان ساع : التوق�ت
  .مساء والثالثني

  .أ�س�ئ� الشفهیة م�اقشة: �دول أ�عامل

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

  :املس�شار الس�ید عبد �اله احللوطي، رئ�س اجللسة
  .والصالة والسالم �ىل ٔ�رشف املرسلني ،�سم هللا الرحامن الرحمي

  .ٕاف�تاح اجللسة ٔ��لن عن
  السادة الوزراء احملرتمون،

  رتمني،الس�یدات والسادة املس�شار�ن احمل
من ا�س�تور، ووفقا ملق�ضیات النظام  100معال ب�ٔحاكم الفصل 

خيصص ا�لس هذه اجللسة ٔ�س�ئ� السادة ا�ا�يل �لس املس�شار�ن، 
  .املس�شار�ن ؤ�جوبة احلكومة �لهيا

وق�ل الرشوع يف تناول أ�س�ئ� الشفهیة املدر�ة يف �دول أ�عامل، 
لس �ىل ما �د من مراسالت ٔ�عطي اللكمة �لس�ید أ�مني ٕالطالع ا�

  .وٕا�ال�ت، اللكمة �لس�ید أ�مني

  :املس�شار الس�ید محمد �دال، ٔ�مني ا�لس
  .شكرا الس�ید الرئ�س

حنیط ا�لس املوقر ب�ٔن ا�لس توصل �ك�اب من الس�ید  ،يف البدایة
رئ�س احملمكة ا�س�توریة، مفاده توصل هذه أ��رية �لنظام ا�ا�يل 

لطة القضائیة بغیة البت يف مدى مطابق�ه ٔ�حاكم �لم�لس أ��ىل �لس
ا�س�تور والقانونني التنظميیني، �ش�ٔن ا�لس أ��ىل �لسلطة القضائیة 
والنظام أ�سايس �لقضاة، راج�ا ٕا�اطة الس�یدات والسادة ٔ�عضاء ا�لس 

  .ٔ��م 5وٕابداء الرٔ�ي �ش�ٔنه دا�ل ٔ��ل 
لعالقات مع الربملان، كام توصلت الرئاسة مبراس� من الوز�ر امللكف �

خيرب من �اللها ا�لس ٔ�نه س��وىل إال�ابة �لنیابة عن السؤال املو�ه 
�لس�ید اكتب ا�و� �ى وز�ر الصنا�ة و�س��ر والت�ارة و�ق�صاد 

  .الرمقي امللكف �الس��ر
ومبراس� �نیة خيرب من �اللها ا�لس طلب الس�ید وز�ر الص�ة بربجمة 

  .ید املو�ه لوزارته يف بدایة اجللسة الرتباطه ب�ٔ�شطة حكوم�ةالسؤال الفر 
كام توصلت الرئاسة مبراس� من الس�ید رئ�س الفریق �س�تقاليل 

  .یطلب من �اللها ت�ٔج�ل سؤال الفریق املو�ه لقطاع الرتبیة الوطنیة

ومبراس� من الفریق ا�س�توري ا�ميقراطي �ج�عي یطلب من 
  .فریق املو�ه لقطاع أ�رسة والتضامن واملساواة�اللها ت�ٔج�ل سؤال ال

لعدد أ�س�ئ� اليت توصلت هبا الرئاسة ٕاىل �ایة یوم الثال�ء  و�ل�س�بة
   :بلغ 2017یولیوز  18

  سؤ�؛  11: �دد أ�س�ئ� الشفهیة -

 سؤ�؛  16: �دد أ�س�ئ� الك�ابیة -

 .جوا� كتابیا 15: �دد أ�جوبة الك�ابیة -
لس املوقر �لام، ب�ٔننا س�نكون �ىل مو�د بعد هنایة ويف اخلتام، حنیط ا�

هذه اجللسة مع �لسة �رشیعیة ختصص ��راسة والتصویت �ىل مرشوع 
  .حتدث مبوج�ه واك� التمنیة الرمقیة 61.16قانون 

  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید أ�مني

�لس�ید وز�ر الص�ة و�س�هتل �دول ٔ�عامل هذه اجللسة �لسؤال املو�ه 
حول ٕاشاكلیة الصیانة دا�ل املس�شف�ات، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن 

  .من الفریق �شرتايك لتقدمي السؤال

  :املس�شار الس�ید عبد امحلید فاحتي
  الس�ید الرئ�س،
  السادة الوزراء،

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن،
�س�تحق ٔ�ن  الس�ید الوز�ر، هاذ السؤال �ردد� واش نطرحوه، هل

  یطرح يف الربملان ٔ�م ال؟
ولكن الواقع ا�يل اطلعنا �لیه يف بعض املس�شف�ات، سواء اجلهویة ٔ�و 
مس�توصفات �اصة ٔ�و ٕاقلميیة، ٔ�حل �لینا يف طرح هذا السؤال، ٔ�نه وضعیة 
لٔ�سف وضعیة خم�� يف �دید من املس�شف�ات، �اصة ا�يل ت��ات 

  .فوا�د الزمن معني
ر، هاذ أ�مر هذا عندو تداعیات كثرية، سواء �ىل ��، الس�ید الوز�

العال�ات، �ىل حصة املرىض، �ىل املواعید، �� ف�متناو ٔ�ن الوزارة 
  .�كون عندها وا�د الرؤیة وخمطط ملعاجلة هذا أ�مر

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید املس�شار

  .اللكمة �لس�ید الوز�ر

  :وز�ر الص�ة ،الس�ید احلسني الوردي
  .الس�ید الرئ�س شكرا

  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
�ىل طرحمك لهذا السؤال ا�يل  ،احملرتم الس�ید املس�شار ،ٔ�وال ت�شكرمك
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�هيم الصیانة يف مجیع وبطریقة مشولیة اليت �هتم الب��ات التحتیة، التجهزيات 
  .البیوطبیة ومجیع احلا�ات املع�ش�یة الیوم�ة يف املس�شف�ات

د�ل  3د�ل وزارة الص�ة يف معاجلة هذا أ�مر تیكون �ىل  فاملقاربة
  :املس�تو�ت

املس�توى أ�ول هو مس�توى حميل، ا�يل مبزيانیة د�ل املس�شفى احمليل، 
ميكن املس�شفى م�ال یبدل �یف قلت فالسؤال د�لمك �لتدق�ق مصابیح ٔ�و 

  .ٕاىل �ٓخره ،صبا�ة، صیانة بعض املعدات الطبیة
اين ا�يل تتعامل معه الوزارة �ىل املس�توى إالقلميي اك�ن املس�توى الث

 2017واجلهوي، وهنا الوزارة كرتصد وا�د الغالف مايل س�نوي فهاذ العام 
�ل�س�بة �لس�نة الفارطة اجلهات �ش  %12.3ملیون درمه زائد  168.5هو 

متول الصیانة �ىل صعید اجلهة، ٔ�ن ٕاىل خرسات وا�د ا�ٓ� وقفات ما 
  .یط �لوزارة �ش �ادي یتلكف �لصیانة د�لها�اد�ش ی�س�ىن یع 

�ىل املس�توى املركزي ا�يل �هتم التجهزيات البیو طبیة الك�رية  ،�لثا
 les accélérateurs ou les( واحلدیثة، م�ال مرسع اجلزیئات

scanners( بعض املرات.  
�ىل صعید اجلهة تدرجيیا ٔ�نه مجیع التجهزيات البیو طبیة  هنا وحىت دا�

بغیيت ادیثة تتكون فهيم وا�د البطاقة ٕالكرتونیة د�ل الرشكة، و�ا احل
ختلص يش رشكة ٔ�خرى و�ا حتط ٔ�موال �هظة ما ميك�ش لیك تصاوهبا، 

مش��ا فوا�د �جتاه ٔ�نه هنار االرشكة ٔ�ن البطاقة إاللكرتونیة، ولهذا  وٕاال
هزيات د�ل هاذ التج   (l’appel d’offres) تنف�حو أ�ظرفة د�ل �یكون 

د�ل املزيانیة �ش ��رشیو  %10حىت  8الثق�� تن�اولو �زیدو فهيا الصیانة 
لینا هاذ ا�ٓالت الك�رية احلدیثة هام ا�يل  اتزنیدوها �ش الناس ا�يل تی��عو 

  .ت��لكفوا �لصیانة وهام ا�يل ت��لكفوا �لبطائق إاللكرتونیة ٕاىل �ٓخره
  .ةفهذا التو�ه معوما ا�يل �متيش به الوزار 

  .راشك

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید الوز�ر

  .اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعق�ب

  :املس�شار الس�ید عبد امحلید فاحتي
  . شكرا الس�ید الوز�ر

عندهاش، عندها رؤیة، لكن ا هو فعال اح�ا ما تنقولوش ٔ�ن الوزارة م
كثري من احلاالت من تعدد املتد�لني �ىل خمتلف املس�تو�ت ٔ�نه یضیع يف 

املسؤولیة امللقاة �ىل �اتق لك وا�د، �� ٔ�� خشصیا قادتين الصدف ٕاىل 
  .مجمو�ة من املس�شف�ات سواء لز�رة مرىض ٔ�و ٔ�غراض ٔ�خرى

املس�شفى يف حق�قة أ�مر هو فضاء لالس�شفاء، فضاء نقي جيب ٔ�ن 
ى �وي بين �متتع �لنظافة، جيب ٔ�ن �متتع �لنقاء، لٔ�سف وا�د املس�شف

حتفة من �ح�ة البنایة، لكن لٔ�سف القطط تتجول، الكوامل  1954س�نة 

�رسني، الز�اج ما اكی�ش، الرواحئ، املراح�ض، كذ� بعض  ..والطواجن
عطاوين وا�د املثال إالخوان د�لنا ااملس�توصفات ميكن ��ذ م�ال ٔ�� 

  ل ٔ�ش�نو هو؟املس�توصف د�ل البرئ اجلدید �بع ٕالقلمي اجلدیدة، إالشاك
رمبا �كون إالشاكل ثقايف، ولكن جيب نوع من الرصامة يف التعامل، 

  .كرتصد ٔ�موال جيب ٔ�ن توظف ٔ�هدافها
كذ� هاذ التداعیات د�ل هاذ أ�مر هذا سواء �ىل أ��زة 
�س�شفائیة مىت تعطلت، تعطلت مصاحل الناس وتعطل اس�شفاء الناس، 

یط املس�شفى، ٔ�ح�ا� جتد حمیط املواعید كتطول، كذ� حم  ،الطوابري
ما یوظف  املس�شفى سوق ٔ�و جوطیة یعين جيب احلرص يف نظر� �ىل ٔ�نه

  .لهذا الهدف ٔ�ن یصل ٕاىل هذا الهدف
كذ� جيب حماربة بعض املظاهر ا�يل يه �ري حصیة و�ري سلمية، ميكن 
اح�ا كن�ساهلو مع الناس ولكن يف بعض أ�ش�یاء اليت متس بصورة ومسعة 

ضارتنا، اعتناؤ� �ٕال�سان حلمكر�ٓة  ،شفى، واملس�شفى مكر�ٓة حلضارتنااملس� 
جيب النظر ٕا�هيا جبدیة والرضب بید من �دید �ىل لك من خيل هبذه 

  .أ�ش�یاء هذه
  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید املس�شار

اللكمة �لس�ید الوز�ر ٕاذا اكن عندو تعق�ب؟ ٕاذن ما عندوش تعق�ب، 
  . لوز�ر �ىل مسامهته معنا يف هذه اجللسة�شكر الس�ید ا

ون��قل لٔ�س�ئ� املو�ة �لس�ید وز�ر ا�ا�لیة حول التعامل مع 
  .واليت جتمعها و�دة املوضوع ،�ح��ا�ات

والبدایة مع سؤال فریق العدا� والتمنیة وموضو�ه، املقاربة املعمتدة يف 
ملس�شار�ن، التعامل مع �ح��ا�ات السلمیة، اللكمة ٔ��د السادة ا

 .فلیتفضل مشكورا

  :ن��ل ش�یخي الس�یداملس�شار 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  السادة الوزراء احملرتمون،
  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

�سائلمك، الس�ید الوز�ر، خبصوص املقاربة املعمتدة حلد ا�ٓن يف التعامل 
 8زید من مع �ح��ا�ات السلمیة، سواء �حلس�مية اليت ام�دت ٕاىل �ٔ 

  ٔ�شهر ٔ�و يف خمتلف مدن اململكة؟
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
  .شكرا

السؤال الثاين من مجمو�ة الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل، وموضو�ه 
تعرض �ح��ا�ات �لقمع من طرف القوات العموم�ة، فلیتقدم ٔ��د 
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 .السادة املس�شار�ن

  :الس�ید املبارك الصادي املس�شار
  .كرا الس�ید الرئ�سش

الس�ید الوز�ر، �سائلمك عن الس�ب احلق�قي لتعرض ومقع �ح��ا�ات 
  السلمیة من طرف القوات العموم�ة؟ 

  .وشكرا
  :الس�ید رئ�س اجللسة

  .شكرا
السؤال الثالث دامئا يف نفس املوضوع من فریق �حتاد املغريب �لشغل، 

وق النقابیة، تفضيل حول موضوع الهجوم املمهنج املعادي �لحر�ت واحلق
 .الس�یدة املس�شارة

  :القايضاملس�شارة الس�یدة وفاء 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  السادة الوزراء احملرتمون،
  الس�یدات والسادة املس�شارون الربملانیون احملرتمون،

الس�ید الوز�ر، ٔ�مام الهجوم املمهنج �ىل احلر�ت واحلقوق النقابیة 
�سائلمك، الس�ید الوز�ر احملرتم، عن  واحلیاد السليب �لسلطات احمللیة،

إالجراءات العملیة اليت اختذهتا وزار�مك محلایة أ�جراء والنقابیني وفرض 
  ا�رتام مدونة الشعل واالتفاق�ات ا�ولیة ذات الص�؟ 

  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

اللكمة �لس�ید الوز�ر لٕال�ابة �ىل أ�س�ئ� املتعلقة بتعامل القوات 
 .م�ة مع �ح��ا�ات، تفضل الس�ید الوز�ر �لمنصةالعمو 

  :وز�ر ا�ا�لیة ،الس�ید عبد الوايف لف�یت
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

  الس�ید الرئ�س،
  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

ٔ�شكر الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني �ىل طر�م هذه 
احلر�ت العامة وحقوق إال�سان، أ�س�ئ� املرتبطة بقضا� ٔ�ساس�یة هتم جمال 

  . و�ىل رٔ�سهم احلق يف �ح��اج السلمي واحلر�ت النقابیة
لقد جعلت اململكة املغربیة من ا�هنوض حبقوق إال�سان واحلر�ت 
العامة رها� اسرتاتیجیا حتت الق�ادة احلكمية لصاحب اجلال� امل� محمد 

هذا التو�ه يف  السادس نرصه هللا ؤ�یده ا�ي حرص �ىل ٔ�ن �كرس
  . 2011دس�تور فاحت یولیوز 

تعز�ز إالطار ا�س�توري وال�رشیعي واملؤسسايت �ال حقوق إال�سان، 

وا�به حرص �ىل �رتقاء �ملامرسة املهنیة �تلف مكو�ت السلطات 
العموم�ة ٕاىل مس�تو�ت ج�دة بفضل ا�هودات املبذو� من طرف ا�و� 

  . والس�یاس�یني والنقابینيوخمتلف الفا�لني احلقوق�ني 
عرف احلق يف التظاهر و�ح��اج السلمي يف بالد� �الل الس�نوات 

تتعامل معه السلطات العموم�ة �شلك یويم  ،أ��رية تطورا مكیا ونوعیا
�لك �نیة ومسؤولیة، �رب اختاذ ما یلزم لتوفري الظروف املناس�بة �متكني 

  .ممارسة حق �ح��اج املواطنني وخمتلف الهیئات اليت تؤطرمه من
وٕاذا اكن من واجب السلطات العموم�ة العمل �ىل اختاذ إالجراءات 
أ�م�یة واحلرص �ىل ضامن املناخ السلمي ملامرسة حریة التظاهر يف الشارع 
العام، فٕان من واجهبا ٔ�یضا احلفاظ �ىل سلطة القانون يف �ا� �دم ا�رتامه 

ا�عوة ٕاىل تنظمي ٔ�شاكل  نظمني ا��ن یل��ٔ بعضهم ٕاىلامل من طرف 
اح��اج�ة بدون اس��فاء املساطر القانونیة املنصوص �لهيا يف قانون 

  . التجمعات العموم�ة
ويه احلا� اليت جيسدها السلوك �ح��ا� موضوع أ�س�ئ� الربملانیة 

یولیوز  8لهذه اجللسة ��لس املوقر، ح�ث تد�لت القوات العموم�ة یوم 
مساء ٔ�مام مقر الربملان لفض وقفة اح��اج�ة دعت  �7ىل السا�ة  2017

لها ما یعرف بلجنة احلراك الشعيب �لر�ط بدون ا�رتام القانون، سواء �ىل 
مس�توى �دم اس��فاء املنظمني ملسطرة الترصحي املعمول هبا ٔ�و �ىل 

ة ا�اعیة لتنظمي الوقفة واليت ال تتوفر �ىل الصفة القانونیة اليت ئمس�توى الهی 
  .لها ت�ٔطري املواطنات واملواطنني ت��ح

تد�ل القوات العموم�ة اكن �شلك م�حرض ويف ا�رتام �م �لمق�ضیات 
القانونیة املوضوعیة والشلكیة، �ىل عكس ما روج � البعض، ح�ث حرس 
احلامل �لشارة الوظیف�ة �ىل مطالبة احلارض�ن �النرصاف وفض املظاهرة ملا 

رق� حلركة السري واملرور، �ري ٔ�ن بعض �شلكه من ٕا�الل لٔ�من العام وع
احلضور ٔ�بدى رفضه لقرار السلطة، بل مهنم من تعمد اس�تفزاز وموا�ة 
ٔ�فراد القوات العموم�ة وتعریضهم �لعنف ا�لفظي واجلسدي مما اضطر معه 

  .القوات العموم�ة �لتد�ل بت�س�یق مع النیابة العامة ا�تصة
�ورة حمكوم �لقانون، موقف السلطات من ٔ��ل فض الوقفة املذ

وبدورها يف تقد�ر املصل�ة العامة فقط، وال يشء �ري ذ�، فال وجود 
لالنتقائیة يف تطبیق القانون اجتاه ا�الفني �، فعندما �كون هناك هتدید 
�لنظام العام �رب ترصفات قد متس م�ارشة حبریة الغري ٔ�و تؤدي ٕاىل ٕار�ك 

ىل عرق� حركة السري واح�الل سري العمل ببعض إالدارات ٔ�و تفيض إ 
متلاكت العامة واخلاصة، ف�ٓنذاك مل السا�ات العموم�ة وٕاحلاق أ�رضار �

یصبح تد�ل القوات العموم�ة وحتت رقابة القضاء مس�ٔ� رضوریة تد�ل يف 
صلب املهام امللقاة �ىل �اتقها، مع حتدید املسؤولیات يف �ا� �سجیل ٔ�ي 

  .الجتاوزات ٔ�و خروقات يف هذا ا�
ويف هذا الصدد، البد من أ��ذ بعني �عتبار ٔ�ن املامرسة املدنیة تف�د 
بقوة ٕاد�اءات البعض ب�ٔن هناك �راجعا يف جمال احلر�ت وحقوق إال�سان، 
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يف ظل �سجیل دینام�ة �ري مس�بوقة تعرب عهنا أ�رقام املتوفرة ذات الص� 
فقط مت �لك  �2016حلق يف �ح��اج �لشارع العام، ح�ث ٔ�نه س�نة 

مظاهرة  39مظاهرة �لشارع العام ٔ�ي مبعدل  14400حریة تنظمي حوايل 
  . لك یوم

ٔ�رقام ٔ�خرى ٔ�كرث تعبريا تؤكدها املعطیات املتوفرة �ش�ٔن النصف أ�ول 
تظاهرة �لشارع العام، ٔ�ي مبعدل  9581من الس�نة اجلاریة، ح�ث مت تنظمي 

ل من املامرسات احلقوق�ة تظاهرة لك یوم، لك هذا المك الهائ 50یناهز 
�لشارع العام ومل یمت �سجیل ٔ�ي تو�ه سليب من طرف السلطات العموم�ة 

  .الضوابط القانونیة املعمول هبا ٔ�و ٔ�ي تد�ل ٔ�مين �ارج
  الس�ید الرئ�س،

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
ٕان ممارسة احلر�ت العامة تدفعنا ٕاىل اس�تحضار �ا�ة ٔ�ي جممتع ٕاىل 

ملوازنة بني احلقوق والواج�ات، فال ميكن توفري مقومات الع�ش املشرتك ا
بدون �رس�یخ ثقافة مواطنة حترتم القانون وتدرك ب�ٔن �دود حریة خشص ما 

  .تقف عند �دود حقوق وحر�ت املواطنني ا�ٓخر�ن
ويف هذا الصدد، فقد حرصت الوثیقة ا�س�توریة �ململكة �ىل ت�ٔطري 

و�يل، ح�ث ربطت ممارسة املواطنني حلقوقهم  هذا اجلانب �شلك واحض
وحر�هتم املكفو� دس�تور� �روح املسؤولیة واملواطنة امللزتمة اليت تتالزم 
فهيا ممارسة احلقوق ��هنوض ب�ٔداء الواج�ات، هذا هو الرهان احلق�قي ا�ي 
جيب �ىل امجلیع ا�هنوض به من �الل وضع القانون مكعیار فاصل لتق�مي 

سسات ا�و� وأ�فراد وامجلا�ات، هل يه مطابقة ٔ�حاكمه ترصفات مؤ 
ومضام�نه ٔ�م ال؟ ول�س إالر�اكن ٕاىل التقد�رات املب��ة �ىل اخللف�ات الضیقة 

  .ال هتم ٕاال مصل�ة صاحهبا
ٕان ا�ميقراطیة كهنج تبقى ملزمة �لجمیع، بدءا من مؤسسات ا�و� 

اطنني يف صنا�ة القرار، لتوس�یع رقعة احلر�ت العامة وتعز�ز مشاركة املو 
ومرورا مبؤسسات الوساطة الس�یاس�یة والنقابیة واملدنیة وا�هتاء �ملواطن يف 

  .ح�اته العامة ويف �الق�ه �ملؤسسات
امحلد �، ٕان اململكة املغربیة �سري يف �جتاه الصحیح �ب� قوي 
 مبؤسساته، ب� مس�تقر ب�ٔم�ه، ب� ح�وي مبجمتعه، مما �سامه بال شك يف

تطور مؤسسات ا�و� ویعزز اخنراطها يف املرشوع ا�ميقراطي يف ٕاطار 
  . ال�ش�ث مبقومات دو� احلق والقانون

  الس�ید الرئ�س،
  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

ٕان السلطات العموم�ة حترص �ىل التعامل �لك ٕاجيابیة مع حق 
ع ��رتام سلطة القانون املواطنني يف �ح��اج السلمي، رشیطة الزتام امجلی

ا�س�اما مع رؤیة ا�و� يف دمع مسار حقوق إال�سان، ح�ث ال ميكن ب�ٔي 
  .شلك من أ�شاكل الرتاجع عن املك�س�بات احملققة ببالد�

و�لیه، فٕان احلفاظ �ىل هذه املك�س�بات یق�يض تعبئة مجیع املكو�ت 

دنیة ووسائل ا�متعیة من مواطنني وهیئات حقوق�ة وس�یاس�یة ونقابیة وم
إال�الم ومؤسسات ا�و�، لك من موقعه ٕال�راء املامرسة احلقوق�ة اليت 
قطعت فهيا بالد� ٔ�شواطا �مة، ومواص� بناء ا�و� ا�ميقراطیة اليت �متتع 

  .فهيا امجلیع �ٔ�من واحلریة
ٔ�ملنا �بري يف حتق�ق ذ�، ما دام توح�د اجلهود وانصهارها قد شلك 

الس�یاس�یة وا�دة من نقط قوة التجربة املغربیة، �رب �ىل مر احملطات 
اس�تحضار امجلیع �لمصل�ة الوطنیة ٔ�وال ؤ��ريا، والتفاين يف �دمة قضا� 
الوطن وراء صاحب اجلال� امل� محمد السادس نرصه هللا ؤ�یده، الضامن 

  .أ�ول �لحقوق واحلر�ت والراعي أ�مني �و� احلق والقانون
  .ة هللا تعاىل و�راكتهوالسالم �لیمك ورمح

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید الوز�ر

ونف�ح ا�ال لتعق�بات السادة املس�شار�ن، ؤ�ول تعق�ب لفریق العدا� 
  .والتمنیة، فلیتفضل الس�ید الرئ�س مشكورا

  :املس�شار الس�ید ن��ل ش�یخي
  .شكرا الس�ید الرئ�س
  الس�ید الوز�ر احملرتم،

�ىل سؤالنا تؤكد �ىل فعال ٔ�ن هنا� مشلكة يف الطریقة اليت ٔ�ج�مت هبا 
املقاربة املعمتدة مع �ح��ا�ات السلمیة �شلك �ام �ىل ام�داد ربوع 

  .الوطن و�حلس�مية �شلك �اص
ميل تیكون عند�، الس�ید الوز�ر، اح��ا�ات دامت ٔ�زید من مثانیة 

عتبارات ٔ�شهر، ما ميك�ش نبقاو نتلفو فاالعتبارات القانونیة ومنحصو يف �
  .القانونیة، رمغ ٔ�ن هنا� الك�ري مما ميكن ٔ�ن یقال �ش�ٔهنا

  ،الس�ید الوز�ر
 ا�ح��ا�ات اليت یعرفها ب�� و�خلصوص يف ٕاقلمي احلس�مية، �سائلن

ا�ٓن مجیعا �شلك �دي، �سائل املقاربة اليت مت اع�دها من طرف 
  . احلكومة ومن طرف ا�و� يف التعامل مع هذه �ح��ا�ات

حصیح، الس�ید الوز�ر، بالد� عندها وا�د إالرث �بري �دا يف التعامل 
مع �ح��ا�ات السلمیة، و�� حنن ال نفهم �یف یمت التد�ل يف حلظات 
بطریقة �ري مفهومة مع مجمو�ة من الوقفات و�ح��ا�ات ا�يل كتكون 

ة �ادیة، وهنا تنذ�ر �یف ٔ�نه حصل التخویف من املسرية اليت اكنت مربجم
ماي، ويف  20ماي �حلس�مية، ومت ا�هتویل �شلك �بري �دا یوم  18امخل�س 

أ��ري وقع الرتاجع �ىل املقاربة اليت اكنت قاب قوسني ٔ�و ٔ�دىن ومرت يف 
  .هذه املسرية يف ٔ�جواء سلمیة، حضاریة �ادیة �دا

غنذ�ر كذ� �لوقفة ا�يل اكنت قدام الربملان واليت اكنت وقفة 
و�ملناس�بة الوقفات ال حتتاج ٕاىل �رخ�ص، التد�ل مل  اح��اج�ة سلمیة،

�كن مربرا، هل اكن مربرا ٔ�ن یمت �عتداء �ىل خشصیات حقوق�ة 
معروفة؟ هل اكن مربرا ٔ�ن یمت �عتداء �ىل الصحف�ني �شلك �بعه الرٔ�ي 
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  .العام ال دا�لیا وال �ارج�ا
  الس�ید الوز�ر،

تنو�و لمك ومن �اللمك ٕاىل  حنن نعترب ب�ٔن هذه املقاربة، وهذا اخلطاب
احلكومة وٕاىل ا�و� �شلك �ام، هاذ املقاربة يه مقاربة قارصة، املقاربة 
الصحی�ة ی��غي ٔ�ن �س�تحرض �ٕالضافة ٕاىل إالشاكالت املرتبطة 
�الخ�الالت ا�يل اكینة يف الربامج التمنویة، ی��غي ٔ�ن �س�تحرض أ�س�باب 

و�ىل رٔ�سها �خ�الالت اليت  العمیقة اليت ٔ�دت ٕاىل هذه �ح��ا�ات،
رافقت املشهد الس�یايس د�لنا �الل املر�� أ��رية و�الل املر�� د�ل 

  .ال�شلك د�ل احلكومة، ال یعقل ٔ�ن �س�متر يف هذه املقار�ت
یولیوز املق�� هو خط�ٔ ٕاضايف نضیفه بدون  20املنع د�ل املسرية د�ل 

  .مربرات معقو�
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :د رئ�س اجللسةالس�ی
  .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم

  .اللكمة �مو�ة الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل يف ٕاطار التعق�ب

  :املس�شارة الس�یدة ر�اء الكساب
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�ید الوز�ر،
  الس�یدات والسادة املس�شارون،

من  ح�ا كنا طرح�اه هاذي ٔ�كرث تقریبااذ السؤال هذا ايف احلق�قة ه
س�نة، ؤ�ن الس�ید وز�ر ا�ا�لیة السابق ما اك�ش �یحرض �ل�لسات 
فاضطرینا ٔ�ننا نطرحوه ا�ٓن، وك�شكر الس�ید الوز�ر حلضوره وجوابه �ىل 

  . سؤالنا
يف احلق�قة جوا�مك ما �اش ك�شفي الغلیل، واح�ا ٔ�عضاء الكونفدرالیة 

يف ا�ميقراطیة �لشغل تعرضنا ٔ�ش�اص لتعنیف يف �ح��ا�ات و
التظاهرات، ونؤكد لمك، الس�ید الوز�ر، ب�ٔن ما اك�ن ال جتاوز من طرف 
املتظاهر�ن وال ٔ�ي يشء، واملسريات و�ح��ا�ات والوقفات ا�يل اكنت 

یولیوز أ��ري ا�يل اكن فهيا مجمو�ة د�ل الناس ا�يل  8مؤخرا و�ٓخرها د�ل 
يشء، اك�ن فهيم ما ميك�ش �شكو ب�ٔهنم كذبوا ٔ�وال فرب�وا ف�دیوهات وال ٔ�ي 

مس�شار سابق لٔ�س�تاذ عبد الرمحن الیوسفي، الوز�ر أ�ول السابق وا�يل 
مىش �ی��ه السلطات العموم�ة ٔ�ن طریقة تفریق التظاهرة اعنف �رد ٔ�نه 
  . اكنت �ري قانونیة

اك�ن ٔ�یضا القمع ا�يل �یتعرضوا لو النقابیني يف اعتصا�م ضد ا�هتاك 
ل رشاكت مركز احللیب دانون ا�يل بدل ٔ��مك حقوقهم، نعطیو م�ل م�ال د�

�حكومة �سا�دوا هاذ الناس �ىل احلفاظ �ىل حقوقهم ومك�س�باهتم كتوقفوا 
يف اجتاه املس�مثر أ�ج�يب لرضب هذه احلقوق و�رشید هؤالء العامل ورمهيم 

  .ٕاىل ا�هول

 20ٕاضافة ملنع م�ال املسرية ا�يل �ادي �كون ا�يل ٔ��لنوا �لهيا الناس يف 
یولیوز، نعتقد اح�ا يف الكونفدرالیة ب�ٔن �ري سلمية ٔ�ن املنع مايش هو احلل، 
احلل هو احلوار، هو إالنصات وهو ف�ح احلوارات القطاعیة، ف�ح حوارات 
مع مجیع احملت�ني، ٔ�ن الناس كتحتج �ىل مطالب اج�عیة و�ىل مطالب 

  . اق�صادیة ٔ�ساسا
ر، ٔ��مك ميكن من الوزارات كنهبمك، الس�ید الوز� ،ويف هذا إالطار

القلی� ا�يل رافضة تف�ح حوار اج�عي قطاعي بناء �ىل مذ�رة الس�ید رئ�س 
ذ املس�ٔ� ااحلكومة، لٔ�سف، فاح�ا ندعومك من هذا املنرب ٕاىل تدارك ه

  . يهذ
وكزنیدو ن�ٔكدو ٔ�ن املقاربة أ�م�یة واملقاربة د�ل التعنیف راها مايش يه 

الوقفات يه ما كتحتاجش كام یعرف امجلیع،  احلل، و�ح��اج خصوصا
ما كهتددش هنائیا أ�من العام، بل ما هيدد  ،مك�حتاجش لترصحي وال بتا�

أ�من العام هو ا�لجوء ٕاىل القمع وٕاىل التعنیف واحلط �لكرامة د�ل 
  .املواطنني

  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�یدة املس�شارة

 .لفریق �حتاد املغريب �لشغلاللكمة يف ٕاطار التعق�ب 

  :الزرو محمد  الس�یداملس�شار 
  . �سم هللا الرمحن الرحمي

  الس�ید الرئ�س،
  الس�یدات والسادة الوزراء،

  الس�یدات والسادة املس�شارون،
لٔ�سف، الس�ید الوز�ر، ما �اوبتوش �ىل السؤال د�لنا املتعلق 

الطبقة العام� يف  �حلر�ت النقابیة، �ىل الرمغ من ٔ�ن، كام نعمل مجیع،
العدید من القطا�ات كتعرض ٔ��شع ٔ�نواع �س�تغالل وإالهانة ن���ة خ�ق 
احلر�ت النقابیة ورضب املاكسب �ج�عیة التارخيیة وٕا�الق املعامل 
وال�رسحي الفردي وامجلاعي �لعامل والعامالت، وكذ� الطرد املمهنج 

رفض �سلمي وصوالت �لممثلني النقابیني وبعض �عتقاالت، وكذ� 
إالیداع �لماكتب النقابیة اليت ال حتظى �لرضا، هذا بطبیعة احلال يف حتدي 
سافر لٔ�دوار ا�س�توریة �لمكون النقايب، وكذ� يف خرق سافر كذ� 

  . ملدونة الشغل و�لمواثیق ا�ولیة ذات الص�
هاذ اليش لكو یقع ٔ�مام احلیاد السليب د�ل السلطات احمللیة وبعض 

ملرات �ملباركة د�لها ��هتا�ا س�یاسة الك�ل مبك�الني، مك�ال احلظوة ا
وإال�رام�ات وما �سمى �لریع من �ة، ومن �ة ٔ�خرى مك�ال احلكرة 

لمكشة من احملظوظني، وامهتان �رامة العامالت والعامل وتقدميهم قر�� 
ا�يل  لزراعینيؤ�سؤ� م�ال �ىل هذه املس�ٔ�، املس�ٔ� د�ل العامل والعامالت ا
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 .يف احلق�قة جتسد م�ٓيس اج�عیة حق�قة �س�تفز مشاعر لك غیور
  الس�ید الوز�ر، 

اح�ا فاالحتاد املغريب �لشغل، املنظمة امجلاهريیة امللزتمة بقضا� وطهنا 
واملصطفة دامئا ٕاىل �انب الف�ات الشعبیة املطالبة �حلریة والكرامة، لنا 

وقد �هلم ما �ل ٕاخواهنم يف الریف  م�اضلون م�خرطون يف حراك الریف،
  . من مقع ومن تنك�ل ومن اعتقال

وحنن نتابع بقلق التطورات أ��رية واحملنة ا�يل كتعرفها احلقوق 
واحلر�ت، عكس ذاك اليش ا�يل قلت، الس�ید الوز�ر، نؤكد من �دید 
ٔ�ن ٔ�سلوب املنع و�عتقال وامهتان �رامة السجناء لن یفرج أ�زمات بقدر 

  .یؤججها ٔ�و یؤ�لها بعدما یرتك جرو�ا معیقة یصعب اندمالها ما

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .الوقت د�لمك ا�هت�ى ،شكرا الس�ید املس�شار احملرتم

واللكمة �لس�ید الوز�ر يف ٕاطار الرد �ىل التعق�ب يف �دود ما تبقى � 
  .ثواين 8من الوقت، ٔ�ماممك الس�ید الوز�ر دق�قة و

  :ا�ا�لیةالس�ید وز�ر 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

ٔ�حسن م�ال �ىل ٔ�ن ما اكی�ش انتقائیة يف التعامل مع هاذ 
مظاهرة يف املعدل یوم�ا �رب  �50ح��ا�ات، هو �یف قلت الیوم اك�ن 

مظاهرة ا�يل كتدوز يف ٔ�جواء �ادیة، ما �د ما اكی�ش  50ربوع اململكة، 
 وال اح�الل هتدید لٔ�من العام، ما �د ما اكی�ش ٔ�رضار وال عرق� السري

السا�ات العموم�ة، راه ما �یكو�ش تد�ل، لكن يف �ا� ٔ�ن اك�ن خطر 
�ىل أ�من العام راه من واجب السلطات ٔ�هنا تتد�ل، ومن الواجب �لهيا 
ٔ�هنا حتمي املواطنني، هذا �یدعینا نتلكمو وا�د ا�ق�قة �ىل املسرية د�ل 

  .یولیوز 20
لب رصح هبا، مسرية ا�يل هاذ املسرية ما اكی�ش يش وا�د ا�يل ط

ويف وسائل التواصل �ج�عي، ما اكی�ش ) facebook(�یدعیو فهيا يف 
ٔ�شهر  8مسؤول وا�د �ىل هاذ املسرية، يف وا�د املدینة ا�يل عرفت ملدة 

وا�د الكساد جتاري ا�يل ما عندوش م�یل، ا�يل ا�ٓن ميكن لنا ٔ�هنا حتیا 
اج �ق�صادي ا�يل كتعرفو هاذ شویة و�كون متا وا�د النوع د�ل الروا

املدینة فهاذ الوقت، غنجیو و�سمحو فوا�د املسرية ا�يل ما ت��حمك فهيا 
شكون املطلوب مهنا، و�سمحو لها خترج، ارف��ش اا�يل ما � ،حىت وا�د

  .راه فهيا خطر �ىل املواطنني

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .شكرا الس�ید الوز�ر

� مو�ه �لس�ید وز�ر ا�ا�لیة، ون��قل ٕاىل السؤال الرابع وهو كذ
وموضو�ه معایري توزیع حصة امجلا�ات القرویة من الرضیبة �ىل القمية 
املضافة، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق أ�صا� واملعارصة 

  .لتقدمي السؤال

  :املس�شار الس�ید امحد تو�زي
  ،الس�ید الرئ�س

  الس�ید الوز�ر احملرتم،
وز�ر، بعد صدور قانون إالطار املتعلق �ٕالصالح كام تعلمون، الس�ید ال

ا�ي ٔ�قر الرضیبة �ىل القمية املضافة ٔ�ول مرة يف  1984اجلبايئ س�نة 
�ىل أ�قل من هذا املنتوج ٕاىل امجلا�ات  %30املغرب، ؤ�قر كذ� حتویل 

  .الرتابیة
اكن  96مل �كن هناك معایري مدققة لهذا العملیة، بعد  96ق�ل  ،ٕاذن
ر لوز�ر ا�ا�لیة، هاذ القرار ا�ي ٔ�عطى بعض املعایري اليت متكن هناك قرا

   .هاذ امجلا�ات من �س�تفادة
ٕاذن بعد مرور هذا الوقت، هل تفكرون، الس�ید الوز�ر، يف ٕا�ادة 
النظر يف هذه املعایري حىت نت�ه يف ٕاطار وا�د النوع د�ل العدا� ا�الیة 

  والتوازن ا�ايل يف املغرب؟
  .ید الوز�رشكرا الس� 

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید املس�شار

  .اللكمة �لس�ید الوز�ر

  :ا�ا�لیةالس�ید وز�ر 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

ف� خيص التد�ل د�ل الس�ید املس�شار، ا�يل ميكن نقول ٔ�نه امجلا�ات 
القرویة كتحظى بوا�د ا�مع �م من طرف املد�ریة العامة �لجام�ات احمللیة 

ذ ا�مع ا�يل �یتعطى ٔ�وال من ٔ��ل تغطیة مساهامت اا�لیة، هوزارة ا�ب
امجلا�ات احمللیة ف� خيص ا�متویالت د�ل الربامج د�ل الكهر�ء وا�ططات 

  . الوطنیة املندجمة ا�يل كتقوم هبا هاذ احلكومة من ٔ��ل �منیة العامل القروي
قرویة ملیون درمه �لجام�ات ال 400ويف هاذ إالطار، س�نو� كتعطى 

ملیون درمه يه مسامهة د�ل هاذ امجلا�ات  400ٕالجناز هذه املشاریع، و
  . القرویة يف ما خيص الطرق، املاء الرشوب والكهربة القرویة

من �ح�ة �نیة، امجلا�ات احمللیة كمتول مشاریع �منویة د�ل هاذ 
 امجلا�ات القرویة ا�يل املزيانیة د�ل امجلا�ات ما ك�سمحش هبا، وهاذي

ملیون درمه س�نو� ا�يل كتعطى �لجام�ات  300كتعطینا تقریبا وا�د 
  .القرویة من ٔ��ل ٕاجناز هاذ املشاریع

جام�ة قرویة ا�يل كتعطى لها س�نو� ا�مع من ٔ��ل  75من �ة ٔ�خرى، 
  . موازنة املزيانیة د�ل هاذ امجلا�ات

 ويف نفس إالطار لك ما دعت الرضورة ��، يف ٕاطار �رامج ا�يل يه
سواء حملیة ٔ�و ٕاقلميیة ٔ�و �ویة، فامجلا�ات احمللیة كتد�ل �ش تعطي، یعين 
تقدم ا�مع الاكمل �لجام�ات القرویة من ٔ��ل الوفاء �اللزتامات د�لها د�ل 
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  .امجلا�ات القرویة يف ما خيص هاذ الربامج
�الصة القول، ٔ�ن وزارة ا�ا�لیة واملد�ریة العامة �لجام�ات احمللیة یعين 

تقوم بوا�د العمل ج�ار مع امجلا�ات القرویة �ش ٔ�هنا �رفع من املس�توى ك 
  .د�لها وتعطي لها ٕاماكنیات �مة �ش تلزتم �لربامج د�لها

  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید الوز�ر

  .اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعق�ب

  :املس�شار الس�ید ٔ�محد تو�زي
  .وز�رشكرا الس�ید ال

بدور �م ف� م�فق معك �ىل ٔ�ن املد�ریة العامة �لجام�ات احمللیة تقوم 
 85ولكن السؤال د�لنا، الس�ید الوز�ر، هو ٔ�نه من ، خيص هاذ املسا�دة
تعطى �لجام�ات  (TVA)1يه أ�قل من هاذ  %30القانون �یقول �ىل 

ول هاذ الرتابیة �ىل أ�قل، ٕاذن �اص منش�یو يف اس�متراریة �ىل ٔ�نه تتح
املنتوج ا�يل هو ٔ�سايس �ل�س�بة �لجام�ات الرتابیة بصفة �امة، ٕاىل �زاد 

  ...ما معر احلكومة دارت 84مايش من 
ن� هام احملامون د�لنا يف امجلا�ات احمللیة، �اصمك دا�ل ا�اصمك 

 ،40ـ ل ،36ـ ل ،35ـ ل 30ت��قل من  (TVA)احلكومة تدافعوا �ىل ٔ�ن هاذ 
هاذ امجلا�ات احمللیة من الق�ام مبها�ا، ٔ�ن هاذ الربامج  و، حىت منك�50ـ ل

ا�يل كتد�ل فهيم املد�ریة العامة وكتعاون هبم امجلا�ات القرویة يه الربامج 
ا�يل مايش شغل امجلا�ات احمللیة، يه مواضیع حىت احلكومة تنصلت مهنا 

ٕ�ماكنیة عطاهتا �لجام�ات الرتابیة، وكمتيش كتد�ل فهيا امجلا�ات الرتابیة ا
، و�لتايل هاذوك �خ�صاصات احملو� بطریقة عشوائیة (TVA)د�ل هاذ 

�لجام�ات احمللیة يه فني �ميش�یو هاذوك إالماكنیات، وما كنعطیوش 
�لجام�ات الرتابیة إالماكنیات ليك تقوم مبها�ا، ونعطیمك م�ل من هاذ 

، يف احلس�مية، امجلا�ات ا�يل اكینني يف هاذ املنطقة ا�يل فهيا ا�ٓن مشالك
ملیون درمه، بين  5ملیون د�ل ا�رمه، ٕامرابطن  11نعطیك �رك�ست 

  . ملیون درمه 5ملیون درمه، كتامة  21بوعیاش 
وهناك تو�ات ويف احلكومة عندمك، ٔ�ن قالوا �ىل ٔ�ن هاذ امجلا�ة 

�لیمك ��  الرتابیة يه أ�ساس، ٔ�ن ما كتقومش �لواجب د�لها، د�لت
ملیون درمه �ادي  �5ذات احبال جام�ة قرویة ا یون درمه،مل  11واش 

  وبو هبا الطرقان؟اغنص ؟وبو هبا املاءاوبو هبا املس�شف�ات؟ غنصانص
ا�يل مطلوب ا�ٓن هو ٔ�ن �كون ٕا�ادة النظر يف املعایري يف  ،و�لتايل

اجتاه ٕاعطاء ٕاماكنیات �برية �دا �لجام�ات القرویة حىت �كون قادرة ب�ٔن 
 وحنملها ما ال طاقة لها به، وحنملها ريا، ما خنلوهاش متا و�ىل أ��تقوم مبها�

ن� �كون ااملشالك ا�يل احلكومة يه الس�ب د�لها، و�لتايل كنمتناو م�مك 

                                                 
1 Taxe sur la Valeur Ajoutée. 

حمايم د�ل امجلا�ات احمللیة، ٕا�ادة النظر ٔ�وال يف املعایري، ولكن كذ� البد 
 30متيش من  (TVA)هاذ  ن� �وز�ر ا�ا�لیة تدافعوا وتغوتوا �شاد�ل ت
حىت تعطي ٔ�ن هاذو هام امجلا�ات ا�يل يه، هاذوك  37ـل ،35ـ ل

قویة �دا هام امجلا�ات الرتابیة نعطیومه ٕاماكنیات ليك الالوساطة، الوساطة 
  .تقوم �لواجب د�لها

  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .الس�ید املس�شار احملرتمشكرا 

  ؟عندو تعق�ب يف ٔ�قل من دق�قة واش ،الس�ید الوز�ر

  :ا�ا�لیةالس�ید وز�ر 
الس�ید املس�شار، هو ٔ�نه هاذ التحویالت  ،ا�يل ميكن يل نقول �

�اصها جتي كتمكیل لٕالماكنیات ا�اتیة د�ل امجلا�ات  (TVA)ن ـــــم
   .الرتابیة

مع أ�سف، وكتعرفوها ٔ�حسن مين، ب�ٔن إالماكنیات ا�اتیة وحتصیل 
حشال ما ااتیة تتعرف وا�د الت�ٔخر �بري، هذا تیجعل ب�ٔن املداخ�ل ا�

راه ما ميك�ش نوصلو لالنتظارات د�ل  (TVA) ـعطینا يف التحویالت لا
الساكنة، ما ميك�ش نوصلو لالنتظارات د�ل امجلا�ات الرتابیة، �اص هاذ 

مسیتو ميش�یو م�وازیني، من �ح�ة يف ٕاطار إالماكنیات املتا�ة لنا، اد�ل  2
ن مجیع امجلا�ات الرتابیة كتطلب حبقها وتطلب ٔ�كرث من حقها، و�اصنا �ٔ 

نفرقو ذاك اليش ا�يل اك�ن بني امجلا�ات، يف نفس الوقت امجلا�ات الرتابیة 
  .�مني املداخ�ل د�لها

  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
   .شكرا الس�ید الوز�ر

لسة، عند� ضیوف يف هذا ا�لس حيرضون معنا يف هذه اجل ، ومعذرة
مجمو�ة ٔ�طفال وطفالت من ٔ�بناء مدینة الراش�یدیة �زورون جملس 

  .املس�شار�ن يف ٕاطار مجعیة أ�ش�بال ا�ولیة �لرتبیة والتخیمي
السؤال اخلامس واملو�ه دامئا ٕاىل الس�ید وز�ر ا�ا�لیة وموضو�ه تق�مي 
معل املراكز اجلهویة لالس��ر، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق 

  .التجمع الوطين لٔ�حرار لتقدمي السؤال، تفضل الس�ید املس�شار

  :املس�شار الس�ید محمد البكوري
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  السادة الوزراء،
  الس�یدة الوز�رة،

  ٕاخواين املس�شار�ن،
س�نة �ىل الرسا� امللك�ة املو�ة ٕاىل الوز�ر أ�ول يف  12لقد مرت 
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یوسفي حول تدبري الالمركزیة يف حكومة التناوب أ�س�تاذ عبد الرحامن ال 
�س��رات اليت رمست اخلطوط العریضة ٕال�داث املراكز اجلهویة 
لالس��ر، جلعلها وس�ی� من بني الوسائل اليت اعمتدهتا السلطات العموم�ة 

  .من ٔ��ل �شجیع �س��ر �ىل الصعید�ن الوطين واجلهوي
ملراكز اجلهویة طلع هبا اضوقد اكن من بني املهام املفروض ٔ�ن ت

�سهیل املعلومات  ،لالس��ر، ٕاضافة ٕاىل الق�ام مبهام الش�باك الوح�د
ووضعها رهن ٕاشارة الفا�لني �ق�صادیني واملسامهة يف التعریف �ٕالماك�ت 

  .�ق�صادیة �لجهات وأ�قالمي اليت �متركز فهيا
  الس�ید الوز�ر، 

طين، عن حصی� ن�ساءل ومعنا الرٔ�ي العام الو  2017وحنن يف س�نة 
وهل يه يف �ا�ة ٕاىل جتدید ، معل هذه املراكز �الل العرشیة أ�وىل

ٔ�سلوب معلها ٕالعطاهئا فعالیة ٔ�كرب يف غیاب خمطط ٕاسرتاتیجي م�عدد، 
  هيدف ٕاىل �شجیع �س��ر �ىل املس�توى اجلهوي؟

  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید املس�شار

  .اللكمة �لس�ید الوز�ر، تفضل

  :الس�ید وز�ر ا�ا�لیة
  .شكرا الس�ید املس�شار

 14عرفت املراكز اجلهویة لالس��ر م�ذ إال�داث د�لها هاذي تقریبا 
س�نة، عرفت وا�د التق�مي لٔ�داء د�لها واملردودیة د�لها، ومكن هذا التق�مي 

  . من ٕا�راز وا�د ا�مو�ة دالنتاجئ ٕاجيابیة
هالت اق�صادیة �لجهات، وا�بت ٔ�وال سامهت بدور �بري يف ٕا�راز مؤ 

تعلقة ٕ��شاء املقاوالت، امل تنف�ذ الس�یاسات العموم�ة، �سطت املساطر 
حققت وا�د التحسن ملحوظ يف تدبري امللفات �س��ریة، جسلت ارتفاع 
�م يف �دد املقاوالت ا�يل مت إال�داث د�لها وإال�شاء د�لها، ح�ث ارتفع 

مقاو� �الل  27000ٕاىل  2003 س�نة مقاو� �8700دد املقاوالت من 
  .مقاو� �الل أ�سدس أ�ول من الس�نة اجلاریة 15080، و2016س�نة 

وبلغ مجموع املشاریع اليت متت املوا�بة د�لها من ق�ل املراكز اجلهویة 
  . ملیار درمه 2210لالس��ر �الل هاذ الس�نني ما مجمو�ه 

ا املراكز اجلهویة لالس��ر بلغ جحم �س��رات ا�يل وا�بهت �2016الل 
  .ملیار درمه 212ما مجمو�ه 

متت وا�د ا�راسة ا�يل  2011ومن ٔ��ل تعز�ز هاذ املك�س�بات، يف 
من ٔ��ل تق�مي العمل د�ل هاذ املراكز ) McKinsey(قام هبا مك�ب �املي 

وٕا�داث وا�د القفزة نوعیة يف املس�تق�ل، یعين بطریقة العمل د�ل هاذ 
ا�راسة ا�ٓن یعين تقریبا إالطار دالعمل موجود وغیمت التزنیل  املراكز، هاذ

د�لو، ٕان شاء هللا، يف املس�تق�ل �ىل ٔ�رض الواقع، والهدف م�و هو 

ٕاعطاء وا�د القفزة النوعیة ف� خيص معل مراكز �س��ر من ٔ��ل موا�بة 
املس�مثر، من ٔ��ل حتسني فرص �س��ر، من ٔ��ل �لب املس�مثر، من 

  .جعل اجلهة كقطب اس��ري يف مجیع �ات اململكة ٔ��ل
  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید الوز�ر

  .اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعق�ب

  :املس�شار الس�ید محمد البكوري
  .ٔ�شكرمك الس�ید الوز�ر

احلكومة بصدد ٕا�ادة ٕاصال�ات هیلكیة هتدف ٕاىل جتمیع مؤسسات 
�ش�تغل �ىل قطاع �س��ر �خلصوص يف مؤسسة وا�دة،  ا�و� اليت

الس�ید  ،من ٔ��ل ضامن �لتقائیة وحتق�ق الن�ا�ة املطلوبة، نعتقد يف فریق�ا
الوز�ر، التجمع الوطين لٔ�حرار، ب�ٔن املراكز اجلهویة لالس��ر ٔ�صبحت ال 

�ىل ٕابداع فهيا، وجيب ٔ�ن تغري ٔ�دوارها لتكون �ٓلیة من ا�ٓلیات اليت تعمل 
توج�ه املعلومات الاكف�ة وإالرشادات الرضوریة والبحث عن مقومات 

حسب اخلصوصیات املتوفرة �ى لك  ة�س��ر يف لك �ة �ىل �د
ن احلكومة بصدد ٕا�ادة النظر يف م�ثاق �س��ر وٕا�ادة �ٔ �ة، �اصة و 

  .�رت�ب أ�ولو�ت كذ� يف هذا ا�ال
ٔ�كدمت ٔ��مك ٔ�جریمت تق�مي، جتدون ٔ�ن  الس�ید الوز�ر، ٔ�نه ٕاذا ما ،تصور�

هذه املؤسسات اكن معلها حمدودا، بل اكن يف بعض اجلهات �ائقا ٔ�مام 
تطور �س��رات، �� جيب �لیمك، من و�ة نظر فریق�ا، ٕا�ادة النظر 
يف طرق اس�تغاللها وتغیري ٕاطارها القانوين، ليك تلعب ٔ�دوارا ٔ�خرى تتاكمل 

يت �ش�تغل �لهيا احلكومة يف ٔ�فق ٕاخراج م�ثاق مع املق�ضیات اجلدیدة ال
  .�دید لالس��ر

�خلطاب املليك السايم يف ا�ورة  ،الس�ید الوز�ر ،البد ؤ�ن ٔ�ذ�رمك
ٕاننا نؤمن ب�ٔن الن�ا�ة : "ح�ث �اء ف�ه 2016ٔ�كتو�ر  14ال�رشیعیة أ�وىل 

 إالداریة �سامه يف ا�هنوض �لتمنیة ويف �لب �س��ر الوطين وأ�ج�يب
  .ا�هت�ى �م �ال� امل�" وتعز�ر الثقة اليت حيظى هبا املغرب

تصور� يف التجمع اكن دامئا هو ٔ�ن قطاع �س��ر هو �لق  ،ٕاذن
الرثوة وخصوصا م�اصب الشغل اليت يه الوس�ی� الوح�دة �لقضاء �ىل 

  .البطا� وحتریك جع� �ق�صاد الوطين
  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .الوقتشكرا، ا�هت�ى 

  .اللكمة �لس�ید الوز�ر ٕاىل اكن عندو يش تعق�ب

  :الس�ید وز�ر ا�ا�لیة
مسحت الس�ید الرئ�س، هو ٔ�نه فلسفة �لق إاىل  ،بغیت �زیداا�يل 
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املراكز اجلهویة لالس��ر، اكنت فلسفة ٔ�ن �كون وا�د النوع من التنافس�یة 
فس الوقت بني �ات اململكة، وا�د النوع د�ل القرب من املس�مثر ويف ن

نوع من التنافس�یة ا�يل كتجعل ٔ�ي �ة من اجلهة تعطي ٔ�حسن ما عندها، 
الفلسفة د�ل املراكز اجلهویة لالس��ر، وا�يل �ىل ٔ�ساسه و ور ا�هذا هو 

ختلقت مراكز �ویة، �ش ٔ�ن ميكن يف هاذ التنافس بني اجلهات من ٔ��ل 
  .�لب �س��ر

  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .ید الوز�رشكرا الس� 

ون��قل ٕاىل السؤال السادس وموضو�ه تدبري �دمات الرصف الصحي 
وتوزیع املاء والكهر�ء ببعض املدن املتوسطیة، اللكمة ٔ��د السادة 

  .املس�شار�ن من الفریق �س�تقاليل فلیتقدم لتقدمي السؤال

  :املس�شار الس�ید ر�ال املاكوي
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�یدة الوز�رة،
  ة الوزراء،الساد

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن،
بتدبري �دمات توزیع املاء الصاحل  ،الس�ید الوز�ر ،السؤال طبعا یتعلق

�لرشب والرصف الصحي ببعض املدن املتوسطة والصغرى ببالد�، ٔ�ن 
تلكف هبا امجلا�ات م�ارشة، �ميكن تفوضها ت تتعرفوا هاذ اخلدمات �ميكن 
وميكن تفوضها ٔ�یضا �لواكالت املس�تق� ٔ�و  ،�ء�لمك�ب الوطين �لامء والكهر

  .ٕاىل �ري ذ� ،القطاع اخلاص
الس�ید  ،بغینا نعرفو م�مكا ،ف� یتعلق هبذا املوضوع د�ل الواكالت

الطریقة ٔ�و ال الضوابط ا�يل موضو�ة لتد�ل هذه الواكالت يف هذه  ،الوز�ر
توقع وا�د  املراكز ٔ�ننا تنعرفو ب�ٔهنا صغرية ٔ�و م�وسطة �یكون صعیب

املردودیة مالیة ٔ�و تق�یة و�ميكن تؤ�ر �ىل اخلدمات خصوصا واح�ا تنع�شو 
  . يف فصل الصیف

  .وشكرا

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .شكرا

 .اللكمة �لس�ید الوز�ر

  :ا�ا�لیةالس�ید وز�ر 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

تدبري مرفق املاء والتطهري هو مرفق جامعي حمض،  ،�یف تتعرفوا
ذ الو من اخ�صاص امجلا�ات الرتابیة، لكن �یف تنعرفو اكملني هوالتدبري د�

التدبري مت التفویض د�لو لرشاكت �اصة يف بعض املدن الكربى ٔ�و لواكالت 

حملیة ا�يل �لكفت �ل�س�یري د�ل املرفق داملاء والكهر�ء والتطهري السائل، 
امجلا�ات ا�يل بقاو بعض ابقاو بعض امجلا�ات بطبیعة احلال، االطریقة، و  ذها
  .ذ املرفقابنفسهم ه هام ابقاو ك�سريوا

ذ املرفق توضعوا هلم وا�د ا�مو�ة اهذه امجلا�ات ا�يل ك�سريو هام ه
د�ل إالشاكلیات ٔ�وال من ح�ث ا�متویل، ٔ�ن �ني كنا واقفني فقط يف 
توزیع املاء الرشوب ا�متویل د�ل هذه الش�بكة ما �یحتاج متویالت �برية، 

�لنا التطهري السائل ولینا كنحتاجو متویالت �برية ا�يل امجلا�ات لكن �ني د
الرتابیة ما عندهاش إالماكنیات �ش تقوم هبا، وا�ٓن تنع�شوها تقریبا مجیع 
املدن ٔ�ن مع التنايم ا�ميوغرايف والتوسع احلضاري د�ل املدن والو بعض 

ة �لتطهري أ�ح�اء و�ش ما نقولش أ�ح�اء الهامش�یة اكم� �ري مربوط
  .السائل وا�يل �یوضع ٕاشاكلیة حق�ق�ة

التفكري �ادي �ش ما نبقاوش يف ٕاطار تدبري  ؟التفكري ا�ٓن فني �ادي
ت �اق رشكــــ�رب الواكالت هو �ل م�ارش د�ل امجلا�ات الرتابیة وال

تلكف ب�س�یري هذا املرفق، هذا ت ا�يل يه ا�يل ميكن لها ) SDL( ـــــة�وی
كون عندها ٕاماكنیات �مة ٔ�ن �ادي �كون عندها سوق ك�سمح لها �

�بري، وميكن یتجمع ف�ه املاء والكهر�ء والتطهري السائل، ا�يل تتعطي لهذه 
الرشاكت ٕاماكنیات �د �مة لالقرتاض ولتحق�ق �س��رات ا�يل هام 

وا�يل �اصنا  ،حمتاج�هنم، هذا هو التصور ا�يل �ادیني ف�ه ٕان شاء هللا
   .ٔ�قرب ا�ٓ�ال خنرجو يف
  .شكرا

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .شكرا الس�ید الوز�ر

 .اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعق�ب

  :املاكوي ر�الاملس�شار الس�ید 
شكرا �ىل هذا اجلواب ا�يل ٔ�عطا� �اود رؤیة ٔ�خرى یعين م�د�ل 

ملدن �ٓخر رمبا ميكن �كون ف�ه اجلواب �ىل إالشاكلیات ا�يل مطرو�ة هبذه ا
يف احلق�قة عندي  ،الس�ید الوز�ر ،ا�يل �مكلت �لهيا، وفاش طرح�ا السؤال

يف الفكر د�يل �ا� �اصة يه احلا� د�ل مدینة الفق�ه �ن صاحل ا�يل 
تتوا�د يف م�طقة فهيا املاء وفرشات مائیة �مة �دا، ولكن املعا�ة د�ل 

حل �لرشب ف�ه الواك� الساكنة م�ذ س�نوات مع القطاع د�ل توزیع املاء الصا
ولكن ما اس�تطعا�ش  ،د�ل �د� بين مالل، بدٔ�ت ت�ٔ�ذ �دد د�ل املراكز

تعمل اس��رات ٔ�و تطور تق�یا هذه اخلدمات ميكن �س�بة املردودیة يف 
ٔ�و ب�ٔقل ٔ�و ٔ�كرث و�ىل لك �ال املردودیة د�ل ش�بكة التوزیع  %�40دود 

  .ٔ��رية �ىل املس�توى الوطيند�ل هذه الواك� �ىل املس�توى الوطين يه ا
وا�د  ي�ىل لك �ال اك�ن ٕاشاكل ا�يل �ال ا�لس امجلاعي هذ

الس�نوات ٔ��ذ قرار �ش �زول هذاك اخلدمات �لواك� ولكن ما تنفذش 
س�متر � وا�ٓن فاش مروا �لمر�� د�ل الرصف الصحي ما عرفوا واش �اود 
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ٔ�حسن ٔ�و ال  جو اخلدمة �ميش�یو جب يالواك� يف الرصف الصحي ٔ�نه هذ
ت�شوف املك�ب الوطين �لامء والكهر�ء تیقول ما ميك�ش ید�ل يف الرصف 
الصحي وما ید�لش يف املاء الصاحل �لرشب، وبق�ت الساكنة الیوم ٔ�مام 

خصوصا يف الوقت د�ل الصیف تقریبا  ،مشالك كتع�شها �شلك یويم
  .ملیاهاملنازل يف املدینة يف الطابق أ�ول ٔ�و الثاين ما عندمهش ا

طرح�ا مهنا إالشاكلیة حول التد�ل د�ل الواك� واش �س�متر  يٕاذا هذ
 ؟يف بعض املراكز م�ال يف اجلهة ا�يل �ادي تبقى تع�ش �ىل نفس املشالك

عطیتو� �ل �ٓخر �یمت التفكري ف�ه، كنعتقدو رمبا �كون هذا احلل االیوم 
�ر ٕاضايف، �لمشالك ا�يل كتعرفها الساكنة، ولكن هذا البد � من اس�

�ل�س�بة  ،الس�ید الوز�ر ،والبد من دمع د�ل احلكومة، ٔ�ن �یف ما قلتو
ا �لرصف الصحي �یحتاج الس��رات �برية، هاذ املدن وال هاذ امجلا�ات م

م�وفراش لیا، و�لتايل تیصعاب �لهيا بو�دها ٔ�نه حتل هاذ إالشاكلیات ا�يل 
  .تیع�شها املواطن �شلك یويم

  .وشكرا

  :ئ�س اجللسةالس�ید ر 
  .شكرا الس�ید املس�شار

  .اللكمة �لس�ید الوز�ر يف ٕاطار التعق�ب

  : الس�ید وز�ر ا�ا�لیة
�ري �ش �مكل الفكرة د�يل، ف� خيص هاذ املدن ذات احلجم 
املتوسط، �ني تتد�ل الواك� وال املك�ب الوطين �لامء والكهر�ء �یكونوا 

�دا، وإالماكنیات املتا�ة �لواك�  هاذ املدن تیعرفو وا�د التوسع معراين �م
لوش ٔ�نه یقوم �الس��رات الالزمة يف وا ك�سمحا وال �لمك�ب الوطين م

الوقت احملدد، �ىل هاذ اليش خص �لق هاذ الرشاكت اجلهویة ك�سمح 
ها ٔ�هنا حتل هاذ إالشاكلیة بطریقة ر �ىل ٕاماكنیات �مة ا�يل ميكن ل توفت ٔ�هنا 

  .سلسة وسه�
  .شكرا

  :اجللسةرئ�س  الس�ید
  .شكرا الس�ید الوز�ر

السؤال السابع موضو�ه حتسني م�اخ أ�عامل، اللكمة ٔ��د السادة 
  .املس�شار�ن من الفریق �س�تقاليل لتقدمي السؤال

  :املس�شار الس�ید عبد ا�لطیف ٔ�بدوح
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  السادة الوزراء احملرتمني،
  الزم�الت والزمالء احملرتمني،

رية تز�ر احملرتم، الزتمت احلكومة يف ترصحيها أ��ري ب�رسیع و الس�ید الو 
تزنیل ا�طط اجلدید ٕالصالح �س��ر يف اجتاه حتسني م�اخ أ�عامل، �ا 

عن ماهیة إالجراءات والتدابري اليت س���ذها  ،الس�ید الوز�ر ،�سائلمك
  لتقویة هذه املراكز اجلهویة لالس��ر؟

  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید املس�شار

  .اللكمة �لس�ید الوز�ر لٕال�ابة �ىل السؤال

  :ا�ا�لیةالس�ید وز�ر 
   ،الس�ید املس�شار

يف اجلواب د�يل غیكون وا�د النوع د�ل إال�ادة د�ل اجلواب ا�يل 
� �ىل املراكز اجلهویة لالس��ر، �یف قلت م�ذ �لق هاذ املراكز اعطیتو دا

بوا�د العمل ج�ار من ٔ��ل �لب �س��ر قامت  2011حىت  2003يف 
قامت وزارة ا�ا�لیة بوا�د التق�مي �لعمل د�ل املراكز  �2011لجهات، يف 

اجلهویة لالس��ر، قامت به بوا�د مك�ب دراسات �املي وا�يل معروف 
�جلدیة د�لو، الهدف من هاذ ا�راسة ٔ�هنا تق�مي الطریقة د�ل العمل د�ل 

لالس��ر وف�ح ا�ٓفاق �لمس�تق�ل �ش یمت �منیة �س��ر  املراكز اجلهویة
ویلقى الطریقة املثىل من ٔ��ل  ،بطریقة ٔ�ن املس�مثر یلقى ا�ٓذان الصاغیة
  .حتق�ق �س��ر د�لو يف ٔ�حسن الظروف

هاذ ا�راسة اعطتنا وا�د �ر�مج معل من ٔ��ل حتسني تد�ل املراكز 
ا يف صدد التزنیل د�لو ٕان شاء هللا، اجلهویة لالس��ر، وا�يل ا�ٓن اح�

�یف قلت ق�یال ٔ�نه �سمح �لمس�مثر �ش ید�ر �س��ر د�لو  والهدف م�
  .ویقوم �الس��ر د�لو يف ظروف ج�دة

�مينعش ب�ٔن �ىل صعید احلكومة اك�ن وا�د العمل ا�يل هو �م ا هذا م

و�لق فرص اكملني هو من ٔ��ل �لق وت�سري �س��ر،  هوا�يل كتعرفو 
هاذ العمل كتقوم ، )Doing Business(العمل وحتسني مركز املغرب يف 

و�دامني �لیه الیوم ومجیع الوزارات �دامني �لیه مايش  ،به احلكومة �رمهتا
ٔ�نه  وفقط وزارة ا�ا�لیة ف� خيص املراكز اجلهویة لالس��ر، الهدف م�

ومتيش يف اجتاه ٔ�هنا  �كون وا�د ا�مو�ة من اجلهود ا�يل �كون م�باد�
  .جتعل �س��ر هو الهدف أ�سايس د�ل العمل احلكويم

  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید الوز�ر

اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعق�ب، تفضل الس�ید 
  .املس�شار

  :ا�لطیف ٔ�بدوح عبداملس�شار الس�ید 
  .شكرا الس�ید الوز�ر احملرتم

ملوضوع جوج د�ل أ�س�ئ� ف�ه ولكن الغایة من السؤال د�لنا حق�قة ٔ�نه ا
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��ر�ة أ�وىل مايش هو احلصی�، اح�ا كن��عو وكنعرفو التطورات ٔ�نه 
اح�ا م�تخبني كن�متیو �لف�ة د�ل املس�شار�ن، مبعىن اح�ا م�وا�د�ن م�دانیا 

  . �ىل مس�توى الرتاب
�يل يه املراكز لكن املوضوع ا�يل هو ٔ�سايس هو هاذ املؤسسة ا

اجلهویة لالس��ر ا�يل مت الت�ٔس�س د�لها مبوجب القانون ا�يل اكن يف مارس 
، واكنت ق�ل م�و ٔ�و من بعد م�و �ات توس�یع �خ�صاصات د�ل 2002

ا�ل�ان إالقلميیة واجلهویة لالس��ر،  ااالسادة العامل، حبیث ٔ�نه �یرتٔ�سو 
یو الرتاخ�ص، مث كذ� يف جمال �یرتٔ�سوا ا�لجنة د�ل �س�ت��اءات، �یعط 

�كریوه، �یقدرو �شجعوا يف هذا �جتاه هذا، مبعىن ٔ�نه  االعقار �یقدرو
  . توسعت �خ�صاصات د�هلم �س��ریة

من �الل هذه العملیة كتبان لنا ٔ�نه ٕاسقاط وهو �ر�یب يف اجتاه 
یة، الوصول ٕاىل اجلهویة، ٔ�نه هذا مسلسل ا�يل �اضو املغرب وصلنا �لجهو 

ا�ٓن حنن ٔ�مام �ویة م�قدمة، ونت�دث �ىل مراكز اس��ریة �ویة اليت 
  . اكنت تؤسس لهذه املر��

وحنن ٔ��ذ� وا�د القفزة ٔ�خرى �دیدة يف ٕاطار هذه اجلهویة  ،ا�ٓن
املتقدمة، ن�ساءل واش هذه املراكز اجلهویة لالس��ر �ق�ة صاحلة يف هذه 

مع �ٓخر و�اصها وا�د الرؤیة ٔ�خرى يف ، ٔ�وال تیخصها وا�د ا�يالفرتة هذ
غیاب وا�د ا�مو�ة د�ل املالحظات ا�يل كنعتربوها ٕا�راهات، حبال م�ال 

القضیة د�ل ت�س�یط  ؟القضیة د�ل الرضائب، التحفزي د�لها ٔ��ن هو
   ؟بغیناهاوصلنا �لمبتغى ا�يل  ؟املساطر واش اح�ا راضیني �لهيا

ذ املراكز اجلهویة جياوبوا �ىل اهواش قدر�  امث كذ� ؤ�كرث من هذ
مبعىن �كون ٕاسقاط د�ل املؤهالت  ؟اجلغراف�ا و�ىل التارخي د�ل اجلهات

الطبیعة واملوارد �ق�صادیة د�ل اجلهات، مث هل املراكز اجلهویة سامهت 
  ؟العطا� ضوع د�ل البطا� واس�تقطبت �و�يف تقلیص هذا املو 

�لو، اح�ا كنوقفو معمك يف نظرة هو العمق د ،اسؤالنا هو هذ ،ٕاذن
ت�ٔمل، من ٔ��ل دمع ومساندة ٔ�نه تنعرفو ب�ٔنه القوانني يه �سا�د وكهت� 
وكت�سط العمل د�ل إالجراءات، ف�� القانون ا�يل تدار واش ما �ٓن 

طور ٔ�و ال �ش توقف ف�ه وا�د الوقفة تق�ميیة يف اجتاه تأ�وان �ش ی 
   ؟ٔ�حسن

  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :د رئ�س اجللسةالس�ی
  .شكرا الس�ید املس�شار

 .اللكمة �لس�ید الوز�ر ٕاذا اكن عندو تعق�ب

  :ا�ا�لیةالس�ید وز�ر 
لكن ، �ساؤل ا�يل هو واحض و�م ،الس�ید املس�شار ،ال�ساؤل د��

السؤال ا�يل تطرح لو اكن ما اكنوش هاذ املراكز اجلهویة لالس��ر فهاذ 
ذ اواش اكن �س��ر �ادي �كون فه أ��رية، 15س�نني أ��رية وال  10

اجلهات فني اكینة هاذ املراكز، �ادي �كون حبال ا�يل اكینني الیوم وال ما 
   ؟اكی���ش

ٔ�ن صعیب ٔ�ننا جنیو نقولو ا�ٓن واش املراكز اجلهویة لالس��ر كتقوم 
��ور د�لها، ا�يل ميكن نقول لمك، ب�ٔن املراكز اجلهویة لالس��ر قامت 

د�لها �الل وا�د املر��، وصلنا لوا�د املر�� ا�يل �اصنا نقميو  ��ور
ذ ا�ور، واكملني بنا �اصو یتقمي هذا ا�ور، والهدف د�لو، �یف قلت اه
ی�، هو �لق وا�د النوع د�ل املنافسة بني اجلهات، �لق وا�د اق�

املنافسة بني اجلهات من ٔ��ل �لب �س��ر، یعين و�ا يه مايش 
حبال ا�يل اكینة بني الرشاكت، لكن م�افسة جمالیة، ا�يل اة م�ال م�افس

  .ك�سمح خبلق فرص الشغل

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید الوز�ر، ومعذرة �ىل املقاطعة ٕال�راه الوقت

ون��قل ٕاىل موضوع �رتبط مرة ٔ�خرى بواقع املعرب احلدودي �ب س��ة، 
فلیتفضل  ،أ�صا� واملعارصة واللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق

 .مشكورا

  :املس�شار الس�ید محمد امحلايم
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

  .شكرا الس�ید الرئ�س
  الس�یدة الوز�رة،
  السادة الوزراء،

  السادة املس�شار�ن واملس�شارات،
الس�ید الوز�ر احملرتم، يف ظل املعا�ة الیوم�ة �لمواطنني �ملركز 

�شلكه هذا الواقع املهني من مساس �لكرامة وما  ،احلدودي �ب س��ة
إال�سانیة، �لنظر الس�تف�ال ظاهرة ا�هتریب املع�يش وتداعیاهتا املبارشة 

  . �ىل �ق�صاد الوطين واس�ت��ارها �ه�م الرٔ�ي العام الوطين
�سائلمك، الس�ید الوز�ر احملرتم، حول املعا�ة الیوم�ة �لمواطنني �ملعرب 

وعن التدابري الواجب اختاذها ملاكحفة ظاهرة ا�هتریب  ،احلدودي �ب س��ة
   .�ملعرب احلدودي

  .وشكرا

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .شكرا الس�ید املس�شار

 .اللكمة �لس�ید الوز�ر

  :ا�ا�لیةالس�ید وز�ر 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�ید املس�شار، السادة املس�شار�ن،
وم�ا، وتقریبا خشص ی 15000معرب �ب س��ة تیعرف عبور تقریبا 
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س�یارة لك یوم، هذا تیدل �ىل ٔ�ن هاذ املعرب بصفة �امة هو یعين  8000
ف�ه وا�د �كتظاظ دامئ، زد �ىل هاذ اليش ٔ�نه یوم�ا ولك صباح، الناس 
ا�يل تیعرفوا هاذ املعرب تیعرفوا �یفاش تدار ف�ه اخلدمة یوم�ا، تیعرف عبور 

خشص یوم�ا يف  4000حىت  3500ؤ�كرث من  ،س�یارة 1000ما یناهز 
الصباح البا�ر من ٔ��ل ا�هتریب املع�يش، هذا تیجعل ٔ�ن ذاك املعرب تیعرف 

  .وا�د �كتظاظ �م �زاف و�بري �زاف، و�اصة يف الصباح
من ٔ��ل �ل هاذ إالشاكلیة اك�ن ا�ٓن وا�د العمل ا�يل تنقومو به ٕان 

ناس ا�يل شاء هللا، من ٔ��ل ف�ح وا�د املعرب موازي، �ش نفرقو بني ال 
تیعربوا هاذ النقطة، یعين �لعبور ٕاىل املدینة احملت� لس��ة، وبني ا�يل تیقوموا 

  . ��هتریب املع�يش
مرت من املعرب أ�ول،  100، �50ش نفرقو ب��اهتم یعين �ىل بعد وا�د 

حنن بصدد �لق وا�د املعرب �ين لهاذ الناس، هذا ف� خيص تنظمي العمل 
ا ما �یعف�ناش ٔ�ننا نفكرو فاملشلك د�ل ا�هتریب دا�ل هاذ املعرب، هذ

املع�يش، ا�يل يه ٕاشاكلیة هیلكیة و�اصها �لول ا�يل �اص احلكومة �رمهتا 
تفكر فهيا من ٔ��ل �لق فرص الشغل لهاذ الناس ا�يل تیقوموا هباذ العمل، 

  .يهاذي الطریقة الوح�دة ا�يل عند� �ش نقضیو �ىل هاذ ا�ٓفات هذ
  .شكرا

  :ئ�س اجللسةالس�ید ر 
  .شكرا الس�ید الوز�ر

  .اللكمة �لس�ید املس�شار احملرتم يف ٕاطار التعق�ب

  :املس�شار الس�ید محمد امحلايم
  .شكرا الس�ید الوز�ر �ىل اجلواب د�لمك

يف املعرب  ااكن مؤخرا ماتت س�یدة مت ،الس�ید الوز�ر ،نت �ارفا�ري 
ا�مو�ة د�ل اك�ن وا�د  ،الس�ید الوز�ر احملرتم ،تنالحظو .احلدودي

إالجراءات دارهتا احلكومة املغربیة مع احلكومة إالس�بانیة، ولكن ا�يل 
  .تنالحظو احلكومة املغربیة مل تتفا�ل مع هذه ا�مو�ة د�ل �قرتا�ات

حبال ا�يل قلنا، مجمو�ة د�ل الصور اهو  ،الس�ید الوز�ر ،ا�يل تنعرفو 
انیة د�ل املواطنني، هاذوك ها يه ت�شوفها، ٕاهانة �ل�س�بة �لكرامة إال�س

حبال ااملغاربة وهاذیك راه بالد�، امحلد �، خصهم ید�لوا اك�ن �لول، 
اك�ن هو بلیو�ش، اك�ن �لول ا�يل خصها ) déjà(ا�يل هرضت، اك�ن معرب 

یبوا لقمة الع�ش حنلو هلم املعرب جي دار، ٕاىل ميكن هاذ الناس هاذو �ميش�یو ت
  .ق�ل، لهاذ الناس هاذوا حبال ا�يل اكناد�ل بلیو�ش 

� تتعرف الصیف اك�ن وا�د ا�مو�ة الناس تتجي �زور بالدها اد
وت��غي متيش �ىل س��ة، ولكن ا�ٓن ما تیقدروش یدوزوا �ىل املعرب د�ل 

  .س��ة
اك�ن وا�د إالشاكلیة د�ل الناس املغاربة ا�يل �ا�شني متا ا�يل اكنوا 

والدها، وا�د الف�ة الناس ا�يل اي تیخرجوا وا�د الف�ة الناس ا�يل كتقر 

  .تتد�ل من متا ت�ش�تغل، ا�ٓن تی�ربوا صعو�ت �برية، الس�ید الوز�ر
�ري س�بق لفریق أ�صا� واملعارصة طلب ب�شك�ل جلنة اس�تطالعیة 

  .، لكن مع أ�سف مل تتفا�ل احلكومة مع هذا املطلب2017ماي  3بتارخي 
والزال الوضع كام اكن  ؟املعض� النقطة الثانیة ما ا�ي مقمت به حلل هذه

والزال ال�ساء املغربیات هتان �رامهتن يف معرب ا�ل، لقد ٔ�صبح هذا املعرب 
��دار فاصل عنرصي، نقرتح �لیمك، الس�ید الوز�ر، ٕاحصاء هؤالء ال�ساء 

ن� �ارفني، الس�ید اوختصیص م��ة لهن من صندوق ال�سك �ج�عي، 
  .امللیار د�ل ا�رمه ما رصف�يش �8عي ف�ه الوز�ر، صندوق ال�سك �ج

هنا� ٔ�نمت ت�شوف البطا� هاذ اليش ا�يل واقع يف املعرب احلدودي  ،ٕاذن
ويف د�ل �ب س��ة، اكن إالشاكل مطروح �ري يف طن�ة ويف تطوان 

 ...املضیق والف�یدق، الیوم

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم

  .الوز�ر ٕاىل اكن عندو تعق�باللكمة �لس�ید 

  :الس�ید وز�ر ا�ا�لیة
  الس�ید املس�شار، 

كتعرف ٔ�نت ٔ�حسن مين ب�ٔن معرب بلیو�ش ما معرو ما اكن معرب 
م�و املواطنني بصفة �ادیة، اكن معرب خمصص فقط �لساكنة  ا�یدوزو 

دبلیو�ش، وهاذي كتعرفها وكنعرفوها اكملني، یعين معرب بلیو�ش معرو ما 
ا�ور ا�يل �یقوم به معرب د�ل طر�ال د�ل �ب س��ة، هذا من ميكن ید�ر 

  . �ة
من �ة �نیة، �یف قلت اح�ا �دامني ا�ٓن �ش نلقاو وا�د احلل 
ا�يل هو مايش �ل �ذري، لكن �ل ك�سمح �ش ما یت�لطوش 

�ب س��ة مع ٔ�ش�اص ا�يل �یقوموا هباذ ا�هتریب  ااملسافرون ا�يل �یعربو
  . املع�يش

الف�یدق والعام� د�ل تطوان يف  –ويف هاذ إالطار العام� د�ل املضیق 
اتصال دامئ مع سلطات �ات ٔ�خرى �ش نلقاو احللول ا�يل متكن ٔ�ن 

  ...، ٔ�ن ما ن�ساوش ب�ٔنالعا�ر�ن لهاذ املعرب یدوزوا يف ٔ�حسن الظروف

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  . شكرا الس�ید الوز�ر

وأ��ري املو�ه �لس�ید وز�ر ا�ا�لیة يف هذه  ون��قل ٕاىل السؤال التاسع
اجللسة، وموضو�ه ت�ٔهیل أ�سواق أ�س�بوعیة �لعامل القروي، واللكمة 

  .لتقدمي السؤال فریق احلريكالٔ��د السادة املس�شار�ن من 

  :الس�باعي م�اركاملس�شار الس�ید 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�یدة والسادة الوزراء،
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  شار�ن احملرتمني،الس�یدات والسادة املس� 
تعرف ٔ�سواق�ا أ�س�بوعیة اخ�الالت �دیدة يف طرق تدبريها اليت �تت 
م��اوزة، والبد من �نتقال ٕاىل �ٓلیات معقلنة �لتدبري، سواء من �الل 

وذ� �عتبار هذه أ�سواق تعد  ،التعاون بني امجلا�ات والقطاع اخلاص
ت من الرضوري �ه�م نقطة قوة �لجام�ات الرتابیة، و�ىل هذا أ�ساس �

هبا لتصبح مد�ال �لتمنیة الرتابیة، متكن من تطو�ر و�سویق املنتو�ات 
  .و�اصة �ى ساكنة العامل القروي

و�ىل هذا أ�ساس، �سائلمك، الس�ید الوز�ر، ما يه التدابري املت�ذة 
  املغربیة وجعلها فضاء اق�صاد� ممتزيا؟ لت�ٔهیل هذا النوع من أ�سواق

  :اجللسة�س الس�ید رئ 
  .شكرا

  .اللكمة �لس�ید الوز�ر لٕال�ابة �ىل السؤال

  :ا�ا�لیةالس�ید وز�ر 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�ید املس�شار احملرتم،
�یف كتعرفوا هاذ أ�سواق أ�س�بوعیة كتعترب مرافق معوم�ة �مة 
�ل�س�بة �لجام�ات الرتابیة، ٔ�هنا كتلعب وا�د ا�ور اق�صادي واج�عي، 

  .د�لها ما كتحتاجش �لتوضیح والوظیفة
املشلك ب�ٔن هاذ أ�سواق عرفت وا�د النوع  ؟املشلك فني مطروح

دالتقهقر، وا�د الرتاجع ف� خيص یعين العمل د�لها، وحىت املداخ�ل ا�يل 
بقا�ش ا�الش؟ ٔ�هنا ما ابقا�ش، ااكنت كتوفرها �لجام�ات الرتابیة ما 

مع وزارة الفال�ة والت�ارة والصنا�ة وزارة ا�ا�لیة �رشاكة  .ك�سا�ر الوقت
وٕا�داد الرتاب اكنت قامت بوا�د ا�راسة، وا�يل ٔ�عطت ٔ�ن وا�د ا�مو�ة 
د�ل، مايش وا�د ا�مو�ة، تقریبا مجیع أ�سواق د�ل امجلا�ات الرتابیة 

  . د�ل امجلا�ات القرویة �اصها ٕا�ادة النظر و�اصها ٕا�ادة الهیلكة
ص وا�د الرب�مج ٕان شاء هللا ا�يل �ادي مت ختصی ،يف هاذ إالطار

ملیار د�ل ا�رمه، يف املر��  4و العمل ف�ه، وا�يل غیلكف تقریبا انبد
 200أ�وىل املبلغ املايل والغالف املايل ا�صص � �یبلغ تقریبا ملیار و

سوق ٔ�س�بوعي بتلكفة تقریبا  200ملیون د�ل ا�رمه، والهدف م�و ت�ٔهیل 
ملیون  6املعدل،  (la moyenne)بطبیعة احلال �ىل  ملیون، كهنرضو 6

، �ىل ٔ�ساس ٔ�ن 2020و 2019-2018درمه للك سوق ٔ�س�بوعي، يف 
  .أ�سواق أ�خرى ٕان شاء هللا �ادي جتي يف مر�� قادمة

الهدف هو ٔ�ن هاذ أ�سواق أ�س�بوعیة ا�يل اكنت كتلعب وا�د ا�ور 
هباذ ا�ور د�لها يف املس�تق�ل ٕان  تقوم ،�م يف التمنیة د�ل امجلا�ات الرتابیة

ل د�ل امجلا�ات الرتابیة وختلق وا�د �شاء هللا، ؤ�مه من هذا �مني املداخ 
  .النوع د�ل ال�شاط �ق�صادي دا�ل هاذ امجلا�ات الرتابیة

  . شكرا

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .شكرا الس�ید الوز�ر

  .لرئ�ساللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن �لتعق�ب، تفضل الس�ید ا

  :الس�باعي م�اركاملس�شار الس�ید 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

�ىل اجلواب د�لمك و�ىل التفهم د�لمك لهاذ  ،الس�ید الوز�ر ،�شكرمك
الوضعیة الشاذة ا�يل يف احلق�قة �یع�شها العامل القروي، و�اصة هذه 
أ�سواق أ�س�بوعیة ا�يل هو امللتقى الوح�د، الس�ید الوز�ر، امللتقى الوح�د 

وا�د ا�هنار ا�يل هو حجمي، ميل �كون الع�اج  ا�ل الق�ائل، ولكن تیع�شو د
  . وال اكنت الش�تاء ٔ�كرث ،راه ما شاء هللا

وهذا �ٕالضافة، الس�ید الوز�ر، ٔ�ن امجلا�ات �یف ما قال الس�ید 
املس�شار احملرتم، راه امجلا�ات ذیك إالماكنیات د�لها ضعیفة، ما عندهاش 

ض د�ل أ�سواق وال �ش تغطهيم، وال �ش تنقي �ش تقوي تصایب أ�ر 
املسائل رمغ هاذ أ�سواق لكها هام تقریبا راه والو مكریني، �یتكراو 

  .�لخواص، ولكن هاذوك اخلواص ما تیحتارموشاي كنان�ش التحمالت
كندوي � �ري �ىل وا�د السوق د�لنا، ٔ�ن هاذوك حىت ا�ازر، 

ند�لو لهاذوك أ�سواق و�شوفو هاذوك  الس�ید الوز�ر، راه من العار �ش
�لهيم  اا�ازر ا�يل يه مشوهة �لاكمل، �ري هاذوك أ��ساط ا�يل �یحطو 

 ،الناس ا�لحم، راه �یبقاو أ�س�بوع اكمل، �یبقاو فوق مهنم احلیوا�ت
  . ، الس�ید الوز�ر2017ال�ب الضا�، هذا ما ك�رشفش بالد� يف 

عطومه ٕاماكنیات اذ امجلا�ات و اونوا مع هتعات هللا جياز�مك خبري  ،ولهذا
�ش ینق�و أ�سواق د�هلم، �یف ما قلنا،  ،�ش خيدموا و�ش ینق�و �ا�هتم

ٔ�ن هذا هو امللتقى الوح�د ا�يل �یتجمعوا ف�ه الق�ائل و�یا�ذوا ف�ه وا�د 
  . العدد د�ل املسائل

عطیو الس�ید الوز�ر، كام كذ� الس�ید الوز�ر نطلب م�مك �ش ت  ،ولهذا
التعل�ت د�لمك �لسلطات احمللیة، ٔ�ن الناس وا�د العدد د�ل أ�سواق، 
ٕاىل ج�يت �ري من �ٓسفي م�ال لهنا �لر�ط، ٕاىل دزيت من بعض الف�ال�ات 
رامه ساد�ن الطرقان، �ی�لیو السوق ا�يل هو سوق ٔ�س�بوعي، ولكن 

وا، من �یخرجوا الناس �لطریق ا�يل يه نظیفة وا�يل يه م�ق�ة �ش حيتفظ
العار �ش نبقاو السلع د�لنا معروضة يف الرتاب ويف املسائل ا�يل مايش 

  . يه هذیك
بغینامك اشكرا الس�ید الوز�ر، ولهذا اح�ا عرف�اك اخلدمة د��، و 

  . تعطیو� هاذ املالیري لهذه أ�سواق �ش �منى بعدا �ىل أ�قل
  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید املس�شار

 .مة �لس�ید الوز�ر يف ٕاطار التعق�باللك
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  :ا�ا�لیةالس�ید وز�ر 
بغیت نضیف هو ٔ�نه مايش فقط تطو�ر هاذ أ�سواق اا�يل 
، لكن حىت طریقة التعامل حلد ا�ٓن، ب�ٔنه �راء هذه أ�سواق، ةأ�س�بوعی

�لطریقة �ش اكن �یمت ما اك�ش �یجعل من هذه أ�سواق ٔ�هنا �كون يف 
  .یمن�ش املداخ�ل د�ل امجلا�ةاملس�توى املطلوب، وما � 

لهذا راه اح�ا يف ٕاطار هاذ ا�طط، حىت الطریقة د�ل �راء أ�سواق 
سوف یمت ٕا�ادة النظر فهيا، �ش یمت الكراء د�لها بطریقة ا�يل ك�سمح �مني 
املداخ�ل د�ل امجلا�ات و�سمح ب�ٔن أ�سواق تنعقد يف ظروف حس�نة من 

ة الصحیة، وب�ٔهنا توفر الفضاء الالزم �لتمنیة الناح�ة أ�م�یة وال من الناح�
  . د�ل امجلا�ة الرتابیة املعنیة

  .وشكرا

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
شكرا الس�ید الوز�ر، و�شكرك كذ� ملسامهتك القمية معنا يف هذه 

  . اجللسة
ون��قل ٕاىل السؤال ا�ٓين أ�ول املو�ه �لس�ید وز�ر الش�باب والر�ضة، 

، اللكمة ٔ��د السادة 2017جمة يف صیف وموضو�ه ا��ت املرب 
 .املس�شار�ن من فریق أ�صا� واملعارصة لتقدمي السؤال

  :املس�شار الس�ید موالي عبد الرحمي الاكمل
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  السادة الوزراء، 
  الس�یدة الوز�رة احملرتمة،

  ٕاخواين املس�شار�ن املس�شارات،
زار�مك �الل فصل الصیف الس�ید الوز�ر احملرتم، �لك س�نة تعمل و 

�ىل تنظمي العدید من ا��ت لفائدة أ�طفال مبختلف ربوع اململكة، و�ادة 
ما تعرف هذه العملیة مجمو�ة من إالشاكالت املرتبطة بتدبري خم�ت 
�صطیاف، طریقة �س�تفادة واملساهامت املالیة احملددة �لمس�تف�د�ن، 

غذیة املقدمة هلم، مث سالمة ؤ�من ٕاضافة ٕاىل ظروف اس�تق�ال أ�طفال والت
  . املس�تف�د�ن

جراءات االٕ �ىل هذا أ�ساس �سائلمك، الس�ید الوز�ر احملرتم، عن 
   .والتدابري اليت س���ذوهنا لتدبري معلیة التخیمي لهذه الس�نة

  .شكرا

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .شكرا الس�ید املس�شار

 . اللكمة �لس�ید الوز�ر

  :وز�ر الش�باب والر�ضة ،يالس�ید راش�ید الطاليب العلم
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�ید املس�شار احملرتم،
�الل فعال ذ�رتو وا�د ا�مو�ة د�ل �خ�الالت ا�يل وقف�ا �لهيا 

بدایة هاذ املومس د�ل التخیمي ٔ�و ق�ل، لكن نظرا لضیق الوقت ما 
 اس�تطعناش حنلو مجیع إالشاكالت، لكن هناك وا�د العملیة د�ل إالصالح

ا�يل انطلقت يف انتظار ٔ�نه الس�نة املق�� تنوا�دمك ٔ�نه یعين نتغلبو �ىل مجیع 
  .املشالك

خممي، ال �كفي الس��عاب  �50دد ا��ت التابعة �لوزارة �اله  ،بدایة
- 80000لك أ�طفال املس�تف�د�ن، یعين الطاقة �س��عابیة ال تت�اوز 

�رشاكة مع وزارة  �50000الل فرتة الصیف، البايق وا�د  90000
الس�یا�ة ا�يل ٔ�عطو� املراكز د�ل وزارة الس�یا�ة، وزارة الرتبیة الوطنیة 

ا�ا�لیات اليت تتوفر فهيا الرشوط، ٕاىل و املدارس �ل ف� یتعلق مبجمو�ة د
، ما 40000، �30000ري ذ�، هذا �ش نوفرو �یك احلصة د�ل 

ٔ�ش�نو وصلنا لو، هاذیك ، ولكن غنقولو احلق�قة 200000 ـ�اد�ش نوصلو ل
احلق�قة يه ا�يل �ادي تعطینا معلیة إالصالح، ٕاذن ما �اد�ش نبقاو 

  . نضخمو يف أ�رقام
�داتو الوزارة م�ذ االتوزیع مت هاذ الس�نة �شلك اس�ت��ايئ، یعين وا�يل 

الس�نة املاضیة بعد ا�هتاء التخیمي الس�نة املاضیة، التوزیع مت �رشاكة مع 
خیمي، هذا هو العنرص اجلدید �تفاق مع اجلامعة الوطنیة اجلامعة الوطنیة �لت 

�لتخیمي، ما اكن�ش تتكون �رجمة، الوزارة ك�س�تق�ل يف ٔ�ي حلظة، هاذ املرة 
  .اكینة �رجمة ما ق�ل �س�تفادة، فهاذو هام العملیات املمك�ة

م�فق معك التغذیة مايش يه هاذیك، اك�ن اخ�الالت، م�فق معك 
الت ٔ�خرى، ٔ�� تنفضل ٔ�نه �ش ند�لو يف يش وممكن اخ�الالفذاك 

التفاصیل جني عندمك �لجنة ونعطیمك لكيش، ذیك �خ�الالت وقف�ا �لهيا 
�ش ما ند�روش وا�د الزعز�ة د�ل العملیة د�ل التخیمي، لكن فهيا حتسني 

يش ا�يل ال�ىل أ�قل مقارنة مع الس�نوات املاضیة، ولكن مايش ذاك 
ا لو أ�طفال د�لنا، واح�ا مسؤولني �ىل ذوك تنطمحو لو وا�يل تیطمحو 

  .أ�طفال
بغی�ش ن�سامح ف�ه، اهناك بعض أ�مور ا�يل حمسومة �شلك، یعين ما 

  . هو ما ید�لش يش طفل �لمخمي وهو ما عندوش الت�ٔمني
ما خيلطوش الس�نني د�ل املس�تف�د�ن، الش�باب بو�دمه،  ،�نیا

جیو� بعض امجلعیات احمللیة ا�يل ما وأ�طفال بو�د�هتم، تی  ،الیافعني بو�دمه
�رتمش هاذ الرشوط ترندومه من �ب ا�مي �ش ميكن لنا خنلقو وا�د یت 

ال �ى امجلعیات، ال �ى  ،النوع د�ل �نضباط، ال �ى ٔ�طر الوزارة
أ�طفال، واك�ن مرا�ل، وهاذیك املرا�ل یعلن عهنا �شلك مس�بق شفاف 

  .�ش ميكن �لجمیع �س�تف�د
  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید الوز�ر
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  .اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعق�ب

  :املس�شار الس�ید موالي عبد الرحمي الاكمل
  .شكرا الس�ید الوز�ر احملرتم

ت�شكروك �ىل الرصا�ة و�ىل ال�شخیص ا�يل هو واقعي، ولكن 
بیة والرتف�ه ال ا�س�اما مع �شخیص ا��ت، كام تعلمون، هو فضاء �لرت 

ويف التمنیة  ،تعوضه ال أ�رس وال املدرسة، و� دور �بري يف التمنیة ال�رشیة
  .ويف بناء خشصیة أ�طفال ،املس�تدامة

الس�ید الوز�ر، هو �منیة هذه ا��ت وتطو�رها  ،املطلوب، كام ذ�رمت
  .نو�ا وف�ة وكام و�یفا

ا��ت �عتبارها  وكذ� تنطلبو م�مك، الس�ید الوز�ر، �لتعامل مع
ٕاحسان ٔ�و هبة ٔ�و صدقة، ٕاىل �دمة وطنیة معوم�ة واج�ة، ول�س �دمة 

واعتبار هذه ا��ت حق من حقوق الطفل املغريب، ٔ�نه هاذ ، �ٓخره
س�نة، ٕاال  80رمغ ٔ�نه املغرب رامك التجربة د�ل  ..القطاع د�ل ا��ت م�ذ

ید الوز�ر، وهو ا�ٓن دون الس�  ،ٔ�نه الزال یعاين ما یعانیه، كام ذ�رمت
  .انتظارات و�اج�ات أ�طفال وال �ٓ�هئم وال ٔ�ولیاهئم

الس�ید الوز�ر، لقد �ان الوقت ٔ�ن یمت التحول من الهوایة ٕاىل  ،لهذا
��رتاف�ة، مبعىن تنطلبو م�مك �ش �كون عندمك وا�د الروح د�ل 

  . ��رتاف�ة ا�يل �ات يف الرد د�لمك
اللمك مطلوبة بتطو�ر القطاع، القطاع د�ل فاحلكومة ومن � ،و�لیه

ا��ت، وحتسني ظروف ٔ�دائه والرفع من مردودیته، فالبد ٔ�وال من توس�یع 
ب��ات حتتیة يف ش�باكت ا��ت بتوفري فضاءات �دیدة وبناءات و 

الك�رية املزتایدة فاملراكز احلالیة ال �س�توعب ال أ��داد ، املس�توى املطلوب
  .وكذ� فه�ي �قصة التجهزي ٔ�و م�عدمة حىتلٔ�طفال لك س�نة، 

والبد هنا من إالشارة، الس�ید الوز�ر، ٔ�مر هام وهو ٔ�ن العامل القروي 
ٔ�بناؤها من احلرمان وإالقصاء من �س�تفادة من  واملناطق النائیة یعاين

ا��ت، يف الوقت ا�ي ننادي ف�ه �ٕالنصاف والعدا� واملساواة بني لك 
 .ٔ�بناء الوطن

  س�ید الوز�ر احملرتم، ال 
هناك ٕا�راهات ٔ�ساس�یة البد من ذ�رها، وس�نذ�ر مهنا وسائل النقل، 
وسائل النقل من وٕاىل ا��ت، وكذ� متلص، �س�ل هنا متلص بعض 
القطا�ات الوزاریة ا�يل ما ك�شار�ش معمك، ؤ�� ٔ�قصد الص�ة والتعلمي 

  .وقطا�ات ٔ�خرى
  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .احملرتم املس�شار شكرا الس�ید

 20لست ٔ�دري هل الس�ید الوز�ر ميكن ٔ�ن یعقب يف �دود ٔ�قل من 
 .�نیة؟ تفضل الس�ید الوز�ر

  :والر�ضة الش�بابالس�ید وز�ر 
  . �رس�ة الس�ید املس�شار

ما كنختلفوش، یعين  ،هناك فضاءات ال �س�تحق ٔ�ن حتمل امس خممي
التعلمي يف ٕاطار املشاركة د�ل القطا�ات فهاذ الس�نة، ال الص�ة وال 

بغینا ا�لحظة د�ل التخیمي �كون حلظة ااتفاق�ات ا�يل عقد�مه معهم، اح�ا 
  .اح�فالیة �ى الطفل

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .شكرا الس�ید الوز�ر

ون��قل ٕاىل السؤال الثاين، وموضو�ه العرض التخیميي لهذه الس�نة، 
 .منیة لتقدمي السؤالواللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق العدا� والت 

  :العرسي �يلاملس�شار الس�ید 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

ٔ�وال، �س�تغرب �دم الت�ٔ�ید �ىل و�دة املوضوع يف هذا السؤال، رمغ 
ٔ�ن أ�س�ئ� أ�وىل املتعلقة بقطاع ا�ا�لیة مت ٕاقرار و�دة املوضوع رمغ تبا�ن 

  . موضو�اهتا
ين التخیميي الوطين �ىل لك �سائلمك، الس�ید الوز�ر، عن العرض الوط

وحصة �ة فاس مك�اس وٕاقلمي �و�ت حتدیدا من هذا  ،لهذه الس�نة
   .العرض
  .وشكرا

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .شكرا الس�ید املس�شار

 .اللكمة �لس�ید الوز�ر

  :الس�ید وز�ر الش�باب والر�ضة
  .شكرا الس�ید الرئ�س

 ف� یتعلق �لعرض التخیميي هو عرض مشويل، ف�ه تقریبا حسب
، ٔ�نه وضعنا وا�د 200000 ـ، ولكن ما غنوصلوش ل�200000نطالقة 

ا�مو�ة د�ل الضوابط، وضعنا فهيا الطفل �ىل رٔ�س، يف املقدمة د�ل لك 
شاكلیات، ٕاذن الطفل �اص �كون عندو العنایة اخلاصة، ٔ�ن ٔ�ول االٕ 

  .ام��ان � مع اخلدمة العموم�ة �ارج املدرسة و�ارج أ�رسة هو ا�مي
بغینا نوضعو أ�� �مكل �ىل السؤال ا�يل س�بق اح�ا  ،لهذا الس�ب

�ر�مج �دید ا�يل اح�ا بصدد ا�هتیئة د�لو، خم�ت موضو�اتیة، ٔ�ن الطفل 
ميكن لو مييش �مي موضو�ايت، ما یبقاش  ،خيتار من مجیع م�اطق املغرب

فال، يف �مييش �مي، �یخرج من هذه املنطقة مييش لهذه املنطقة، نفس أ�ط
نفس احلي، يف نفس ا�مي، �ش �یبقى وا�د النوع د�ل ال�زج والتالمح ما 

  .بني مكو�ت ا�متع املغريب
الس�ید  ،ف� یتعلق جبهة فاس مك�اس، ما عند�ش إالحصائیات
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بغیيت مندك هبا كتابة، ا�يل وقع هو ااملس�شار، ما ج�هتاش معا� لكن ٕاذا 
 �تفاق مع الوزارة �شلك شفاف، وال وا�د ٔ�نه اجلامعة الوطنیة �لتخیمي

�یوقعوا التد�الت، �یتصلوا يب خشصیا إالخوان املس�شار�ن، إالخوان 
بغینا حنرتمو ذیك الشفاف�ة ا�يل توضعت ا�هنار االنواب، املسؤولني، لكن 

  . العدد، ميكن يل مندك �لعدد الس�ید املس�شار .أ�ول
  .شكرا

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .د الوز�رشكرا الس�ی

 .اللكمة �لس�ید املس�شار يف ٕاطار التعق�ب

  :املس�شار الس�ید �يل العرسي
  . شكرا الس�ید الوز�ر �ىل هذه التوضی�ات

ولكن �س�ل ٔ�ن العرض عرض �د هزیل مقارنة مع الف�ات املس�هتدفة، 
نوصلو  مالیني تلمیذ، ؤ�نه ولو 10 ـٕاىل اكن �ري �دد التالم�ذ یقدر تقریبا ب

س�تف�د، فالعرض یبقى هزیل �دا، خصوصا ؤ�ن ا��ت لها م  200000 ـل
ٔ�مهیة قصوى يف بناء الشخصیة، خشصیة الشاب، خشصیة الطفل، بل ٔ�ن 
هناك فرق شاسع بني إال�سان ا�ي مر بتجربة ختیميیة وإال�سان ا�ي مل مير 

  . هبذه التجربة
�س�ل ٔ�یضا �رتباك ا�ي حصل يف الرب�مج من �الل  ،�ىل لك

ص ٔ�و �دم وفاء وزارة الرتبیة الوطنیة �لزتاماهتا يف �ٓخر حلظة، وهذا متل
أ�مر اكن جيب ٔ�ن یتوقع، و�لتايل ٔ�نه وا�د ا�مو�ة د�ل امجلعیات حسبت 
مهنا املقا�د اليت م�حت لها، ولٔ�سف اكن من الصعب �ىل هذه امجلعیات 

سلبیة �ىل نفس�یة ٕاق�اع ا�ٓ�ء وأ�طفال مبا وقع، و�لتايل اكن عندها �ٓ�ر 
  . أ�طفال وأ�رس

و�س�ل ٔ�ن الف�ات اليت مت حسب املقا�د مهنا يه اجلهات وأ�قالمي �ري 
احملظوظة اليت من املفروض ٔ�هنا اكنت فرصة ٔ�وىل لالس�تفادة من هذا 
العرض التخیميي، ؤ�جسل مكثال �ىل ذ� ٕاقلمي �و�ت، مجعیة الرشوق 

  . بقریة � محمد
ه �راجعا متكني مجعیات ش�ب��ة حزبیة من ا�مع رمغ مث ٔ�ننا �س�تغرب ٔ�ن

ا�ور احملوري ا�ي تلعبه هذه امجلعیات يف ت�ٔهیل و�كو�ن النخب 
  .املس�تق�لیة ل�س�یري الش�ٔن العام

كام نثري �دم رضا الفا�لني املبارش�ن يف هاذ العرض، �دم رضا 
�ىل  امجلعیات ال �ىل مس�توى الفضاءات، ال �ىل مس�توى جحم الت�ٔطري، ال

مس�توى متكني الصفقات ف� خيص التغذیة يف �ات حمددة، بل ٔ�ن هناك 
حفالت مت �لكیفهم �لتغذیة، وهو ما انعكس �ىل جودة ومكیة التغذیة  وممول

  .هبذه ا��ت
�س�ل اخ�یار فضاءات �ري صاحلة �لتخیمي، �اصة بعض الفضاءات 

�ن�شار احلرشات فهيا، املتوا�دة يف م�اطق معروفة �رتفاع در�ة حرارهتا و

  .و�لتايل �كون عندها ٔ��ر سلبیة �ىل هاذ الفضاءات وهاذ ا��ت
�س�ل ٔ�یضا غیاب �دا� جمالیة حق�ق�ة يف جمال العرض التخیميي، ٕاذ 
ٔ�هنا احملور املس�تف�د ب�سب �برية یبقى هو نفس احملور، يف �ني ٔ�ن أ�قالمي 

  .�ري احملظوظة تبقى دامئا �ري مس�تف�دة
س�ل ٔ�یضا م�الغة بعض امجلعیات يف قمية ٔ�و رمس املشاركة يف هاذ � 

  .ا��ت، رمغ ٔ�ن الوزارة تتلكف مبجمو�ة من التاكلیف
  .وشكرا الس�ید الرئ�س

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم

  .اللكمة �لس�ید الوز�ر يف ٕاطار الرد �ىل التعق�ب

  :الس�ید وز�ر الش�باب والر�ضة
  .را الس�ید الرئ�سشك

، هذا ٔ�� قلت �لس�ید املس�شار �دم الرىض، ٔ�� خشصیا لست �راٍض 
والوزارة ال مت� فضاء د�ل  83س�نة، وال يش جمهود،  83واقع عندو 

الوزارة، هناك منوذج د�ل السعیدیة ا�ي مت بناؤه، هذاك هو ا�منوذج 
ظروف ا�ي س�یعمم ا�ي تتوفر ف�ه الرشوط الس�تق�ال أ�طفال يف 

  .ج�دة، ملا نتلكم عن خم�ت أ�طفال ال نتلكم عن الش�باب
بغینا ند�رو الش�باب �زیدو اهذا املومس الوطين �لتخیمي لٔ�طفال، 

نعاودو نتفقو �لهيا و�زیدوها، ٔ�� ٔ�طبق �شلك قاطع التوصیات د�ل ا�لس 
وال جمهود، ما ميكن لیناش �س�مترو،  2007أ��ىل �لحسا�ت، صدر يف 

احللول وٕاىل طبق�ا �ري هاذیك احللول �ادي �رق�و و�رتقي �ملس�توى  ؤ�عطى
  .د�ل هذا، ذیك السا�ة �ادي �شوفو التوزیع ا�ايل

كنوصلوهاش وكند�رو إال�الن ا ٔ�لف واح�ا م 200ملا كنتلكمو �ىل 
 ،حشال كنعملوأ�لف، حق�قة �ادي نعرفوها هاذ الس�نة �لضبط  200د�ل 

 2يف ا�هنایة، �ش ما �كربوش أ�رقام، ملیون،  و�ادي خنربمك �لنتاجئ
ملیون د�ل الساكنة،  60ملیون ا�يل �اصها �كون، يف فر�سا  3ملیون، 

ملیون  50ملیون د�ل أ�طفال �یخميوا، يف الوال�ت املت�دة أ�مر�ك�ة  6
طفل، كنتلكم �ىل أ�طفال ما كنتلكمش �ىل الش�باب، الش�باب عندمه 

ن لنا �قشوها، لكن هاذ الوق�تة د�ل الصیف يه ٕاماكنیات ٔ�خرى، ميك
خمصصة لٔ�طفال، جيب ٔ�ن نعتين �ٔ�طفال يف خم�ت موضو�اتیة �ش 

  .ميكن لو �س�تافد �ىل مجیع الوا�ات
  .شكرا

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .شكرا الس�ید الوز�ر، و�شكرك �ىل مسامهتك معنا يف هذه اجللسة

د الرتاب الوطين والتعمري، ون��قل ٕاىل السؤال مو�ه لقطاع ٕا�دا
وموضو�ه ا�ور ا�ٓی� �لسقوط، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق 

  .العدا� والتمنیة لتقدمي السؤال
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  :السالم يس �وري عبداملس�شار الس�ید 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

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

  الس�ید الوز�ر،
ور ا�ٓی� �لسقوط خطرا �بريا �ىل ٔ�رواح وممتلاكت ساكنة �شلك ا�

املدن العتیقة مكرا�ش وفاس وا�ار البیضاء، و�ريها، فرمغ ا�هودات 
  .املبذو� ملعاجلة هذه الظاهرة، تبقى النتاجئ احملققة يف هذا ا�ال ضعیفة

�سائلمك، الس�ید الوز�ر احملرتم، عن إالجراءات اليت س���ذها  ،ٕاذن
  �مك �لتغلب �ىل هذه املشلكة؟وزار 

  .وشكرا

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .شكرا الس�ید املس�شار

  .اللكمة �لس�ید الوز�ر لٕال�ابة �ىل السؤال

وإالساكن  وز�ر ٕا�داد الرتاب الوطين والتعمري ،هللا بنعبدالس�ید محمد ن��ل 
  :وس�یاسة املدینة

  .شكرا لمك الس�ید الرئ�س احملرتم
  .رتم �ىل هاذ السؤالشكرا �لس�ید املس�شار احمل

نا �ىل وضعها يف ل ا�ور ا�ٓی� �لسقوط مرتبطة مبقاربة �امة يه ا�يل مع 
ٕاطار احلكومة السابقة ونواصلها يف ٕاطار هذه احلكومة، ٔ�وال مقاربة م�نیة 
�ىل ٕاطار قانوين �دید، وهو القانون ا�يل صادق�ا �لیه وا�يل �ميكن من 

 یتعلق مباليك هذه ا�ور ا�ٓی� �ٓلیات د�ل التد�ل �دیدة، �اصة ف�
�لسقوط، و�ل�س�بة ��ور اليت تو�د يف وضعیة خطرية �دا، ٔ�و م�قدمة 
�ىل مس�توى اخلطورة، مث هاذ القانون تی�دد كذ� خمتلف �ات التد�ل 
�ش �متك�و من ٔ�ننا نصونو إالماكنیات العملیاتیة د�لنا �ىل مجیع 

  .املس�تو�ت
هباذ القانون نفسه تیوضع �ٓلیة �دیدة �لتد�ل  اجلانب الثاين هو املرتبط

ا�يل يه الواك� الوطنیة حملاربة ا�ٓیل �لسقوط و�لت�دید احلرضي، هاذ 
الواك� الیوم �اهزة �اصنا �ري نعینو �ىل رٔ�سها مد�ر �دید ٔ�و مد�رة 

یدة، وس�مت ذ� يف أ�سابیع القلی� املق�� حىت �متكن من الق�ام بعملها د�
  .املقاربة ا�يل تیوفرها هاذ القانونوفقا لهاذ 

 22000ٔ�ما ف� یتعلق �لتد�ل العملیايت فهو مرتبط الیوم مبا یناهز 
و�دة سك�یة مبختلف مدن املغرب، البعض من هاذ الربامج ا�هت�ى، البعض 
ا�ٓخر يف طور ��هتاء يف بعض أ�ح�ان یعرف بعض الت�ٔخر، �سعى ٕاىل 

فرو لك إالماكنیات من ٔ��ل ٔ�ننا نغطیو ما تداركه، وهناك سعي ٕاىل ٔ�ننا نو 
و�دة سك�یة �ددة �الهنیار ا�يل مت إالحصاء  43000 ـتبقى �ش نوصلو ل

، وهاذ أ�مر مرتبط كذ� �ٕالماكنیات املالیة ا�و� لهاذ 2012د�لها س�نة 

الرب�مج، لكن ت�ٔكدوا ٔ�نه يف غضون امخلس الس�نوات اليت س�ت�ٔيت س�نكون 
  .ا يف معاجلة هذه الظاهرة يف بالد�قد تقدم�ا كثري 

  .لمك شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید الوز�ر

  .اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعق�ب

  :املس�شار الس�ید عبد السالم يس �وري
  . شكرا الس�ید الوز�ر، �شكرمك �ىل جوا�مك

غ �دد الس�ید الوز�ر، حسب إالحصائیات د�ل الوزارة د�لمك یبل
دار موز�ة �ىل مدن مرا�ش وفاس  43000ا�ور ا�ٓی� �لسقوط حوايل 

دار �ٓی� �لسقوط  43000وا�ار البیضاء، و�ريها، ميل �هنرضو �ىل 
ق�ب� موقوتة ميكن ٔ�ن تنفجر يف ٔ�یة حلظة، ف�ؤدي  �43000هنرضو �ىل 

وميكن ٔ�ن ت��د ٔ�رس �اكملها ومه حتت ٔ�سقف هذه  ،حبیاة مواطنني ٔ��ر�ء
  .املنازل

  الس�ید الوز�ر، 
هذه أ�رس اليت تع�ش يف هذه املنازل تع�ش الیوم يف قلق و�ا�هتا 
النفس�یة تدعو ٕاىل إالشفاق، ٔ�هنا معرضة �لخطر يف ٔ�ي �ني، ٔ�ما يف فصل 
الش�تاء، الس�ید الوز�ر، هاذ الناس هاذو راه تیطري �لهيم النعاس، بل فهيم 

ب د�هلم، مهنم من یغادر هذه ا�ور ا�يل تیوضعوا الید�ن د�هلم �ىل القلو 
  .مؤق�ا وهو مكره ليك ال یعرض ح�اته وح�اة ٔ�رسته ملكروه

هذه أ�رواح، الس�ید الوز�ر، �سائلنا مجیعا ٕان مل نعمل �ىل حام�هتا من 
  .اخلطر

ٔ�رشمت، الس�ید الوز�ر، �لقانون ا�يل صادق�ا �لیه الس�نة املاضیة وا�يل 
�لس، وصدر يف اجلریدة الرمسیة م�ذ ج�توه مشكور�ن وتناقش يف هذا ا

س�نة، ٕاال ٔ�نه مل جيد طریقه �لتنف�ذ، فعال �اب وا�د العدد د�ل 
إالجراءات، �اب وا�د العدد د�ل التدابري �مة �دا، ومهنا الت�دید د�ل 
املسؤولیة، �اب وا�د الرؤیة اس��اق�ة واس�رشاف�ة لصیانة مجیع املباين 

  .الوطين ولتفادي أ�خطار النامجة عهناا�ٓی� �لسقوط �ىل الرتاب 
والواك�، الس�ید الوز�ر، ا�يل ٔ�رشمت لها، كام قلمت فعال، هاذ املؤسسة 

  .راه يه ا�يل �ادي تضطلع هباذ ا�ور هذا
بغیناش هاذ القانون یبقى �رب �ىل ااح�ا الیوم، الس�ید الوز�ر، ما 

ر يف الزمن يف بغینا هاذ القانون خيرج �زي التطبیق، ٔ�ن ٔ�ي هداورق، 
  .تزنیل هاذ القانون یعين مزید من الفواجع، یعين مزید من ٕازهاق لٔ�رواح

��، الس�ید الوز�ر، نطالبمك �س�تع�ال ب�رسیع ٔ�جرٔ�ة هذا القانون 
وٕاد�ا� �زي التنف�ذ، ٔ�ن أ�مر خطري �دا �ل�س�بة لهاذ الناس هاذو ا�يل 

 ،الس�ید الوز�ر ،مزریة، �� ساكنني يف هاذ ا�یور واحلا� النفس�یة د�هلم
  . ذ القانون �زي التطبیقاكنلمتسو م�مك �ش �رسعوا ٕ�د�ال ه
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  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید املس�شار

 .اللكمة �لس�ید الوز�ر يف ٕاطار الرد �ىل التعق�ب

  :وإالساكن وس�یاسة املدینة الس�ید وز�ر ٕا�داد الرتاب الوطين والتعمري
، أ�رس اليت تع�ش يف هذه ا�ور ا�ٓی� �لسقوط تع�ش فعال ٔ�� معمك

رية ت�االت نفس�یة ومادیة صعبة وصعبة �دا، و�لتايل یتعني ال�رسیع من و 
التد�ل، ٕا�لموا ٔ�نه �ل�س�بة �لنص هناك رضورة املصادقة �ىل النصوص 
التطبیق�ة، یعين القانون �ش �متك�و ٔ�ننا نفرضو هذه الطرق د�ل التد�ل، 

  . ا�ٓن واردوأ�مر 
وكذ� يف أ�سابیع القلی� املق�� �ادي نصادقو �ىل املرسوم ا�ي 

  . ميكن من تدق�ق ٔ�كرث طرق التد�ل طبقا ملا ینص �لیه القانون
بغیتمك �ري تقدروا ب�ٔنه ملا تنقولو اف� خيص الربامج ا�يل معمو� ا�ٓن، ٔ�� 

و�دة ٔ�خرى  20000و�دة الیوم، و�ادي نعاجلو  22000راه اح�ا تنعاجلو 
س�نني ا�يل �ادي ت�ٔيت راه لكها ٔ�رس يف وضع يف بعض أ�ح�ان،  5يف ٕاطار 
ايل مايش ٔ�مر ساهل د�ل أ�رس، ف�الت 10بنایة، فلك بنایة اك�ن  22000

  .ٔ�ننا نعاجلوه

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  . ؤ�شكرك �ىل مسامهتك معنا يف هذه اجللسة ،شكرا الس�ید الوز�ر

املوايل املو�ه لقطاع الس�یا�ة، وموضو�ه الس�بل  ون��قل ٕاىل السؤال
الكف�� �لهنوض ب�ٔوضاع الس�یا�ة اجلبلیة، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن 

 .من فریق التجمع الوطين لٔ�حرار لتقدمي السؤال

  :الرزمة محمداملس�شار الس�ید 
  الس�ید الرئ�س،
  الس�ید الوز�ر،
  السادة الوزراء،

 و� امحلد �ىل مؤهالت طبیعیة �البة الس�ید الوز�ر، تتوفر بالد�
خصوصا يف م�اطق أ�طلس والصحراء، هذه املؤهالت مع أ�سف �ري 
مس�تغ� �لشلك الاكيف ليك �كون م�اطق �ذابة �لس�یا�ة، نظرا الف�قارها 

  . �لب��ات أ�ساس�یة الرضوریة
  الس�ید الوز�ر، 

اجلبلیة ما يه ٕاسرتاتیجیتمك املس�تق�لیة �لهنوض ب�ٔوضاع الس�یا�ة 
  والصحراویة؟ 

  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید املس�شار

  .اللكمة �لس�ید الوز�ر

والنقل اجلوي والصنا�ة التقلیدیة  الس�یا�ةوز�ر  ،الس�ید محمد سا�د
 :و�ق�صاد �ج�عي
  .شكرا الس�ید الرئ�س

�ه�م  ذشكرا الس�یدات والسادة املس�شار�ن �ىل هاذ السؤال وها
كتعطیو لهاذ القطاع احلیوي د�ل الس�یا�ة يف بالد�، قطاع الس�یا�ة ا�يل 

ا�يل �ميثل وا�د اجلزء �بري �ل�س�بة لالق�صاد الوطين د�لنا وا�يل هو ٔ�ول 
مورد د�ل العم� الصعبة �ل�س�بة لبالد�، وك�شغل كذ� وا�د العدد 

  .القطاع د�ل الس�یا�ة ذ�بري د�ل الناس يف ها
مة �ل�س�بة لالق�صاد الوطين د�لنا والس�یا�ة �مة الس�یا�ة � نٕاذ

فقط من هذا املنتوج الس�یا�  اكذ� �ل�س�بة �لناس ا�يل �یع�شو 
�خلصوص �ل�س�بة �لس�یا�ة اجلبلیة ٔ�ن بعض املناطق البعیدة وبعض 
املناطق اجلبلیة وبعض املناطق الصحراویة املدخول أ�سايس أ�ول د�هلم 

  .لس�یا�ةهو هاذ القطاع د�ل ا
الیوم هاذ القطاع د�ل الس�یا�ة هو قطاع ٔ�فقي ا�يل �یتطلب التد�ل 
د�ل قطا�ات م�عددة ود�ل ٕادارات م�عددة، نتلكم ق�ی� �ىل الولوج و�ىل 
الوصول و�ىل طریقة الوصول ٕاىل بعض املناطق، هنا تتطلب فعال تد�ل 

سعة �ىل د�ل قطا�ات ٔ�خرى، واح�ا �ش�تغل الیوم يف ٕاطار اجلهویة املو 
�لق بعض أ�دوات لتنف�ذ بعض الربامج د�ل الرشاكة مع مجیع القطا�ات 

  .لتنف�ذ هذه العملیات د�ل �منیة هذه الس�یا�ة اجلبلیة
بغیت كذ� نقول ٔ�ن الس�یا�ة اجلبلیة كتعرف الیوم وا�د التطور يف ا

ح�ا ا�ور د�لنا ابعض املناطق ٔ�صبحت و�ات معروفة ال وطنیا وال �املیا 
�وزارة هو توفري إالطار القانوين لهذا القطاع د�ل الس�یا�ة اجلبلیة، وتوفري 
كذ� التكو�ن �ل�س�بة �لمهنیني ا�يل ك�ش�تغلوا يف هذا القطاع د�ل 

بغیت �شري ٔ�ن اكن عند� وا�د العجز �ل�س�بة االس�یا�ة اجلبلیة، وهنا 
د املركز ا�يل �لتكو�ن د�ل املرشد�ن �ل�س�بة �لس�یا�ة اجلبلیة، اك�ن وا�

ميكن تتعرفوا يف �ب�ت يف املنطقة د�ل ٔ�زیالل ا�يل اكن مشدود هذه 
نف�حوه  وس�نوات وا�يل اح�ا جنهتد الیوم مبشاركة مع اجلهة �ش نعاود

ونف�حو ا�ال لوا�د العدد د�ل الش�باب �ش �ش�تغلوا يف هذا املیدان 
  .د�ل الس�یا�ة اجلبلیة

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .ید الوز�رشكرا الس� 

 اللكمة �لس�ید املس�شار يف ٕاطار التعق�ب، 

  :الرزمة محمداملس�شار الس�ید 
   .شكرا الس�ید الوز�ر �ىل جوا�مك

حنن يف فریق التجمع الوطين لٔ�حرار واثقون ب�ٔ�مك س�ش�تغلون �ىل 
تعز�ز القدرات الس�یاح�ة لبالد� يف جتوید املنتوج الس�یا� الوطين اجلبيل 
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 ،الس�ید الوز�ر ،ق�ق التوازن املطلوب، ٔ�ملنا �بري ف�مكوالصحراوي، يف حت 
�ىل �ش�تغال مس�تق�ال �ىل حتسني املنتوج الس�یا� اجلبيل والصحراوي 
يف ٕاطار رؤیة مشولیة �لحكومة �لك، ٔ�ن تطو�ر القطاع الس�یا� يف هذا 
إالطار رهني بتوفري إالرادة الاكم� �لحكومة يف توفري إالماكنیات لوزارة 

�ة ٕالجناح هذه الرؤیة �رب تعز�ز �ر�مج فك العز� �لوصول �سهو� الس�یا
  .ٕاىل أ�ما�ن اجلبلیة الطبیعیة، واليت �زخر هبا بالد� و� امحلد

كام ٔ�ن املناطق الصحراویة تف�قر بدورها ٕاىل الب��ات التحتیة الرضوریة 
بري ٕالجناح املشاریع الس�یاح�ة فهيا خصوصا الس�یا�ة الطبیة، �ا ٔ�ملنا � 

ف�مك، الس�ید الوز�ر، لالش�تغال �ىل هذا املنتوج الوطين ٔ�ن م�توج 
ویع�شون الیوم صعو�ت  ،مرا�ش ؤ�اكد�ر وفاس والسعیدیة �ري اكف

  .�برية
وهنا ٔ�ثري ان��اهمك ٔ�ن املك�ب الوطين �لس�یا�ة وا�ي یتوفر �ىل مزيانیة 

الوطين ملیار س�ن�مي وجب �لیه ٔ�ن یدمع هذا املنتوج  80خضمة تت�اوز 
�رتقاء ب�منیة صنا�ة الس�یا�ة، و�سامه �لتايل معمك يف  ،الس�یا�

   .الس�یا�ة يف اجلبال ويف الصحراء
  .شكرا

 :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .شكرا الس�ید املس�شار

  .ٕاىل اكن عندمك تعق�ب يف �دود ٔ�قل من نصف دق�قة ،الس�ید الوز�ر

یة و�ق�صاد الس�ید وز�ر الس�یا�ة والنقل اجلوي والصنا�ة التقلید
 :�ج�عي
النوع د�ل الس�یا�ة والس�یا�ة اجلبلیة ٔ�ساس�یة  ذبغیت ن�ٔكد ٔ�ن هاا�ري 

ورضوریة �خلصوص يف هذیك املناطق ا�يل �ادة ما كتكون معزو� 
واملدخول أ�سايس د�لها هو هاد املنتوج الس�یا�، بدون شك ٔ�ننا �اصنا 

ج الس�یا� د�ل اجلبل، ٕا�راز ند�رو جمهود ٔ�كرب �ل�س�بة لتحسني هاذ املنتو 
 ذك�ب د�ل الس�یا�ة والرتوجي لهاامل املؤهالت د�ل هذه املنطقة من �الل 

  ...كون عندها�املناطق �ش 

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .و�شكرك كذ� �ىل مسامهتك معنا يف هذه اجللسة ،شكرا الس�ید الوز�ر

، وموضو�ه ون��قل ٕاىل السؤال املو�ه لقطاع الشغل وإالدماج املهين
اس�تغالل الید العام� وتغی�ب قانون الشغل، اللكمة ٔ��د السادة 

  .املس�شار�ن من الفریق �س�تقاليل لتقدمي السؤال، تفضل الس�ید الرئ�س

 :املس�شار الس�ید عبد السالم ا�لبار
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  احلضور الكرمي،
مة ٔ�قدمت كنظن ٔ�ن السؤال املطروح الیوم �سائلنا مجیعا ب�ٔن احلكو 

�ىل مرشوع املسا�دة د�ل رشاكت املناو�، �ري ٔ�ن بعض العقول ٔ�و بعض 
م�عديم الضمري اس�تغلوها فرصة الس�تزناف الطاقات واس�تغالل الید العام� 

  .يف ٔ��شع صور
ما يه الطرق والس�بل ٕالیقاف هاذ الزنیف  :السؤال �لس�ید الوز�ر

  �ج�عي القاتل؟ 
  .شكرا

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .شكرا الس�ید املس�شار

  .اللكمة �لس�ید الوز�ر لٕال�ابة �ىل السؤال

 :وز�ر الشغل وإالدماج املهين ،الس�ید محمد ی�مي
  .شكرا الس�ید املس�شار الكرمي

السؤال س�بق ٔ�ن ٔ�ج�ت عنه مرتني، مرة يف جملس النواب،  ذها
ٔ�رید ٔ�ن ٔ�ؤكد ب�ٔن احلكومة �ازمة �ىل  .وسابقا ق�ل ٔ�س�بو�ني �ىل ما ٔ�تذ�ر

ولن �سمح ب�ٔي خمالفات ٔ�و ب�ٔي خرق  ،الوقوف يف و�ه هذه الظاهرة
ب�ٔننا �اكفون �ىل  ،الس�ید املس�شار ،�لقانون يف هذا ا�ال، ؤ�ؤكد لمك

فضال عن إالجراءات اليت �سمح هبا مدونة الشغل  ،اختاذ اكفة إالجراءات
يف الباطن ولك ما تعرفه واليت تلزم املقاول أ�صيل �لزتامات املقاول 

   .الس�ید املس�شار ،املدونة
ولك�نا ا�ٓن �ازمون �ٕالضافة ٕاىل الرب�مج الوطين د�ل التف��ش، 
�ٕالضافة لوا�د االتفاق�ة ٔ��رية در�ها د�ل التعاون بني املف�ش�یة د�ل 
وزارة ال�شغیل واملف�ش�یة د�ل الضامن �ج�عي �ش ن��ادلو املعطیات 

هاذ الظواهر د�ل اخللل، ولكن ٔ�كرث من ون��ادلو املعلومات �ش �رصدو 
ذ�، قرر� ٔ�ننا س��رصف �ىل مس�توى العقود ا�يل كتد�رها ا�و� 

 .واملؤسسات العموم�ة مع مقاوالت من هاذ الشلك
يف دفا�ر التحمالت س�ش�تغل هذه املرة �ىل مس�توى املرسوم د�ل 

س�توى الصفقات العموم�ة �ش نضبطوه و�ش ما ميك�ش �ىل أ�قل �ىل م 
املؤسسات احلكوم�ة و�ىل مس�توى املؤسسات العموم�ة �سمحو هباذ 
اليش، ال ميكن ٔ�ن �س�متر هذا ٔ�نين، كام قلت سابقا، هذا نوع من 

ح�ا ت�س��او احبال املغرب، ا�يل ا�س�تعباد اجلدید ا�ي ال یلیق بدو� 
طاء واحلق كذ� يف ٔ�بعاده �ج�عیة ويف ٔ�بعاده ٕاع ،دو� احلق والقانون

ٔ�دىن احلقوق ٔ�نه فعال اك�ن اس�تعباد، ؤ�� عندي ووقفت �ىل �االت 
  .ملموسة يف هذا الصدد

  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید الوز�ر

  .اللكمة �لس�ید املس�شار احملرتم، تفضل
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  :املس�شار الس�ید عبد السالم ا�لبار
مسعته  ٔ�ظن ٔ�نين لست ملزما �لتوضیح ٔ�كرث، س�� ؤ�ن اجلواب ا�ي

نه هناك بعض م�عديم الضمري �ٔ من الس�ید الوز�ر اكن واحضا وشاهدا �ىل 
اس�تغلوا رشاكت املناو� لالس�تغالل ال�شع �لید العام�، ال معىن ب�ٔن رشكة 

ر�ل  10000درمه،  500ـ �سمح لنفسها ب�شغیل �ساء ور�ال وش�باب ب
لشغل يه ملف�ش�یة ا) Inspection du travail( ـيف الشهر ومن تندیو ل

احلامس، تیقول � ٔ�� تنطبق القانون، تن�د�م ساعتني يف ا�هنار، والواقع 
 12ٔ�ن العامالت املنظفات �ش�تغلن من الثام�ة ٕاىل الثام�ة مساء، معىن 

سا�ة وال اكن يش وا�دة ترتفض مفصريها الطرد، والوضع �ج�عي 
  .الل�رمغهن و�رمغ �يق الش�باب �ىل ق�ول هذا النوع من �س�تغ

ٔ�� واثق ب�ٔن من �سمعين الیوم، والوز�ر املسؤول عندو حس نقايب، 
جيب ٔ�ن نتصدى مجیعا، واحلال يف هاذ ا�لس هنا، املنظفات �ش�تغلن 
ب�ٔخبس مثن بعیدا عن احلد أ�دىن لٔ�جور ویوقعن �ىل مثن ال �س�تلمنه، 

من هل نق�ل هبذا وحنن يف الربملان؟ ٔ�ل�س من العار ٔ�ن �كون بی��ا حنن 
  خيالف القانون؟

الس�ید الوز�ر، ؤ�شد حبرارة �ىل عزميتمك وواثق �دا من  ،ر�اء
تفهممك، س�� وقد رصحمت ب�ٔ�مك وقفمت مشكورا �ىل �االت م�عددة، الیوم 

  .ویمت الرحب �ىل ظهور أ��ر�ء ،هاذیك الصفقات یمت التالعب هبا
  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  .ید الوز�ر يف ٕاطار الرد �ىل التعق�باللكمة �لس� 

  :الس�ید وز�ر الشغل وإالدماج املهين
وتیظهر يل حىت  ،%1000ك�ش �رد ٔ�نين م�فق معك مي  ال، ما �ادي

هر املؤسسات د�لنا ا�يل يه عندها رمزیة ظ املقاوالت الرشیفة واملواطنة و�ی 
نا، ؤ�� ٔ��دك بدٔ� ب�ٔنفس� ن يف البالد، ال جيوز ٔ�ن �سمح مبثل هذا، وی��غي ٔ�ن 

ب�ٔنين س�ٔبدٔ� من وزارة ال�شغیل ؤ�طهرها يف �ا� ما ٕاذا اكنت هناك �االت 
  .من هذا الق�یل

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .و�شكرك �ىل مسامهتك معنا يف هذه اجللسة، شكرا الس�ید الوز�ر

ون��قل ٕاىل السؤال املوايل املو�ه �لوزارة املنتدبة �ى وز�ر اخلارج�ة 
ربة املقميني �خلارج وشؤون الهجرة، وموضو�ه تعامل احلكومة امللكفة �ملغا

  .مع مشالك اجلالیة املغربیة املقمية �خلارج
 ،من فریق أ�صا� واملعارصةاللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن 

  .فلیتفضل

  :المكیيلاملس�شار الس�ید عبد الرحمي 
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

  .شكرا الس�ید الرئ�س
  .اء، الس�یدة الوز�رةالسادة الوزر 

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن،
یعاين ٔ�فراد اجلالیة املغربیة املقمية �خلارج من مج� من  ،الس�ید الوز�ر

املشالك وإال�راهات تؤ�ر �شلك سليب �ىل ٔ�وضاعهم �ج�عیة 
و�ق�صادیة وحىت اخلدمات إالداریة املقدمة ٕا�هيم تبقى دون انتظاراهتم 

  .وتطلعاهتم
اختاذها يف هذا  الواجب عن التدابري ،الس�ید الوز�ر ،�سائلمك ،��
  .ا�ال

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .اللكمة �لس�ید الوز�ر

الوز�ر املنتدب �ى وز�ر الشؤون اخلارج�ة  ،ابنوعتیقالس�ید عبد الكرمي 
  :والتعاون ا�ويل امللكف �ملغاربة املقميني �خلارج وشؤون الهجرة

  .الرئ�س شكرا الس�ید
  الس�یدات والسادة املس�شار�ن،

هناك  .بغیت �شكر فریق أ�صا� واملعارصة �ىل هاذ السؤالأ�وال 
ٕاسرتاتیجیة �اصة �لتعامل مع مغاربة العامل ف� خيص التعاطي مع مشالكهم، 

  .وهاذ إالسرتاتیجیة م�نیة �ىل مجمو�ة من ا�ٓلیات
 رئ�س احلكومة، واجمتعتٔ�ول �ٓلیة هناك جلنة وزاریة جتمتع حتت رئاسة 

مؤخرا يف ماي وفهيا لك القطا�ات إالداریة والوزاریة، و�لتايل ا�يل كتناقش 
  .�یفاش ٔ�هنا تتفا�ل مع مشالك مغاربة العامل

�نیا، هناك دا�ل الوزارة ا�يل ك�رشف �لهيا هاذ العبد الضعیف، 
هناك مصل�ة �اصة فهيا مجمو�ة من املوظفني تلقاو �كو�ن �اص، 

�شلك م�تظم لك الشاك�ت و�یو�وها �لقطا�ات املعنیة،  اتق�لو ك�س� 
  .وكنك�بو یوم�ا املئات د�ل توجهيات الشاك�ت ف� خيص الت�ٔطري والتوج�ه

ٔ�ن مجمو�ة  وه�نیا، من بني النتاجئ ا�يل تعطات مؤخرا واكنت ٕاجيابیة، 
من الو�ئق ا�يل اكنت كتو�ه �ل�ارج اكنت كتوقع �شلك مركزي يف 

ر�ط، ا�ٓن توقع واملصادقة �لهيا يف مجمو�ة من العامالت �ارج الر�ط، ال
وهذا يشء ٕاجيايب، �س�ت��اء مجمو�ة من العقود ا�يل عندها طابع �ديل 

  .فهاذي ت��قى من اخ�صاص احملامك لكن �ىل �راب اململكة املغربیة
 كذ� هناك مجمو�ة من الش�بابیك اخلاصة ا�يل اكینة يف امجلارك، اكینة

يف الرضائب، اكینة يف احملافظة، لك س�نة فهاذ الفرتة كتبقى مف�و�ة، �اصة 
  .مبغاربة العامل

كذ� وهذا يشء ٕاجيايب، املرشوع أ��ري ا�يل انطلق مع حمافظيت، 
 وا �ىل وضعیة العقار د�هلم ـــــا�يل ك�سمح �لمغاربة يف اخلارج ٔ�هنم یطالع

(à distance)  � سمى وا�د الثورة ا�يل عن بعد، وا�يل يه �ميكن
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  .��سا�د� �ش نتجنبو مجمو�ة من املشالك ا�يل كتعرف بعض العقارات
وهذا يشء ٕاجيايب و�م، هو ٔ�نه ميل ك�شوفو ب�ٔن اك�ن مجمو�ة  ،كذ�

من ا�ور د�ل داملغاربة العامل انطلق�ا من �زن�ت كتجربة �مة، اكینة يف 
  .را يف بين ماللالناظور �اطیة جتربة �مة واكینة كذ� مؤخ

  .شكرا

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .شكرا الس�ید الوز�ر

  .اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعق�ب

  :املس�شار الس�ید عبد الرحمي المكیيل
  .شكرا الس�ید الوز�ر �ىل إال�ابة الواحضة

ٕامنا، الس�ید الوز�ر، اح�ا كنبغیو نعیدو الثقة د�لنا لهاذ الرشحية، لهاذ 
وا�د املشالك ا�يل يه �برية،  ایة، ٔ�بناء اجلالیة د�لنا، ٔ�ن �یع�شو اجلال 

حىت يف الطرق ميل �یكونوا �ایني، والت عصا�ت ا�يل والت دا� 
كتالقامه، ٔ�ن �اصنا ٔ�من ا�يل �رد البال لهاذ الناس هاذو ميل �یكونوا 

  . م�ایني، �كونوا يف ٔ�من و�ٓمان حىت یوصلوا لولیداهتم و�لعائالت د�هل
اك�ن مشالك �مجل� ا�يل �یلقاوها هاذ الناس هاذو، اك�ن مشالك 

وفورقة ) congé(املساطر إالداریة ا�يل ميل �ید�ل �ایب معه شهر د�ل 
ٔ��م �یويل وا�دها �اصو مييش حفالو  4ٔ��م وال  3ا�يل �اص ��ذها يف 

�، �ذاهاش، �اصو حىت �رجع لها الس�نة املق�اوهاذیك الورقة مازال ما 
ملساطر ا�يل يه �اص �كون �ذریة، هاذ الناس ما ایعين اك�ن مشالك 

�اصهومش یبقاو ی�س�ناو، ا�يل دامئا اكن عندمه هاذ املشالك هاذي �ري يف 
املساطر، �ري من ٕادارة ٕالدارة، اك�ن مشالك �برية، الس�ید الوز�ر، ٔ�ن 

يل �یجیو� �اصمك ��ذوا بیدمه، ٔ�ن هاذ الناس هاذو راه سفراء د�لنا ا�
الس�یا�ة، ٕاذن �اصنا نعت��و  ..من اخلارج و�یجیبوا لنا مس�مثر�ن و�یجیبوا

  .هبم كام صاحب اجلال� نرصه هللا دامئا �یويل اه�م �بري لهاذ الف�ة هاذي
ٕاذن اح�ا حىت اح�ا �اصنا ند�رو وا�د ا�هود لكنا مجیعا لهاذ الناس 

ٔ�ن دا� ميل �یخرج هاذ الس�ید هاذو، اك�ن مشالك �برية ا�يل �یتلقاوها، 
من املیناء، �یخرج �س�یارة اك�ن ساكنري ا�يل �یقلب ٔ�ش�نو عندو، واش 
اك�ن يش سالح، اك�ن يش �ا�ة، هو ميل �یخرج وما كتبقاش تف��ش�یة 
�اود �ين يف الطریق، �اد�ن و�یقلبوا ف�ه حىت یوصل، حىت �ميل هذا، 

قصة د�ل ٔ�بناء اجلالیة ا�يل ا�يل � %14خ�ارك بيل اك�ن هاذ العام اواش 
  الس�ید الوز�ر؟ ،ما �اوش، ٔ�ش�نو املشلك د�هلم

  .شكرا

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم

  .اللكمة �لس�ید الوز�ر �لرد واجلواب �ىل التعق�ب

الس�ید الوز�ر املنتدب �ى وز�ر الشؤون اخلارج�ة والتعاون ا�ويل 
  :ني �خلارج وشؤون الهجرةامللكف �ملغاربة املقمي

د�ل توافد مغاربة  %4ـ أ�رقام ا�يل اكینة �الیا، هو ٔ�نه اك�ن ارتفاع ب
، ٕاذن املغاربة %0.2ـ العامل، �ىل مس�توى أ�رقام كذ� املالیة اك�ن ارتفاع ب

�یتوافدوا �ىل بالدمه كام جرت العادة نظرا الرتباطهم الوثیق �لوطن 
  .أ�صيل

ینة مشالك كثرية، لكن راه تغلبنا �ىل مشالك كثرية، ٔ�� قلت ب�ٔنه اك
وقعت �راكامت ٕاجيابیة، اح�ا بصدد تطو�ر مجمو�ة من ا�ٓلیات بت�س�یق مع 
قطا�ات ٕاداریة معینة، اكینة مشالك ا�يل ميكن تت�ل �رس�ة، اك�ن مشالك 
ا�يل كتطلب مساطر والت�س�یق فهيا ٔ�سايس، و�لتايل ما ميك�ش نعاجلوها 

  . ا�د قانونیة ا�يل �ادي حتصهنايف غیاب قو 
فٕاذن اك�ن اه�م اس�ت��ايئ، وميكن خنمت كذ� ب�ٔنه من بني الت�ارب 

ه�م �لناس ا�يل �ا�شني يف اخلارج مه مغاربة العامل، �الرائدة فالعامل، د�ل 
بصدق، وقار� مع مجمو�ة من ا�ول ا�يل عندها الناس يف اخلارج، �س�ت��اء 

  .�لیه وبتوجهيات صاحب اجلال�مغريب وحمافظني 
  .شكرا

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .شكرا الس�ید الوز�ر، و�شكرك �ىل مسامهتك القمية معنا يف هذه اجللسة

ون��قل ٕاىل السؤال املو�ه لقطاع املاء وموضو�ه صیانة السدود، 
  .واللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من الفریق احلريك لتقدمي السؤال

  :البقايل الطیباملس�شار الس�ید 
  .شكرا الس�ید الرئ�س احملرتم

  الس�یدة الوز�رة احملرتمة،
  الس�ید الوز�ر احملرتم،

  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
  الس�یدة الوز�رة احملرتمة،

من ٔ��ل التحمك يف املوارد املائیة، هنج املغرب م�ذ عقود س�یاسة مائیة 
املائیة �رب ٕاجناز جتهزيات مائیة ار�كزت ٔ�ساسا �ىل تعبئة املوارد  ،حكمية

كربى، مك�ت بالد� من ت�ٔمني �زوید الساكنة �ملاء الصاحل �لرشب حىت 
�الل فرتات اجلفاف الطوی�، ٕاال ٔ�نه نظرا �لتغريات املناخ�ة وارتفاع 
در�ات احلرارة تقلص م�سوب املیاه، مما دفع �لبنك ا�ويل يف تقر�ره ٕاىل 

، لريتفع العجز ٕاىل 2025ليت ت��ظر املغرب يف ٔ�فق إالشارة لٔ�زمة املائیة ا
وازاة مع ارتفاع الطلب �ىل املاء ٕاىل ٔ�كرث ملٔ�كرث من ملیاري مرت مكعب، �

ملیار مرت مكعب، و�راجع حق�نة السدود �س�ب ق� أ�مطار من  19من 
  . �ة وارتفاع جحم أ�و�ال من �ة ٔ�خرى

از السدود الكربى ٕ�جناز وقد تضمن الرب�مج احلكويم ٕاىل مواص� ٕاجن
، 2021و 2017سد مربمج ومبعدل ثالث سدود يف الس�نة، ما بني  15
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  .سدود صغرى س�نو� 10سد يف نفس الفرتة مبعدل  50فضال عن 
�ىل هذا أ�ساس، �سائلمك، الس�یدة الوز�رة احملرتمة، عن ما يه 
اجلهات اليت حظیت بربجمة السدود �الل هذه الس�نة؟ وما يه �س�بة 

ٕالجناز �لسدود اليت ٔ�طلقمتوها يف الفرتة السابقة؟ ؤ��ن وصلت ا�راسات ا
  اخلاصة بتحویل املیاه بني اجلهات؟

  .شكرا الس�یدة الوز�رة

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .شكرا الس�ید املس�شار

  .اللكمة �لس�یدة اكتبة ا�و� لٕال�ابة �ىل هاذ السؤال

وز�ر التجهزي والنقل  اكتبة ا�و� �ى ،ٔ�ف�اللالس�یدة رشفات الیدري 
   :ملكفة �ملاء ،وا�لو��س��ك واملاء

  .شكرا الس�ید الرئ�س
  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

ٕان اكنت هناك س�یاسة �جعة یعين ٔ�ثب�ت الن�ا�ة د�لها  ،�لفعل
والفعالیة د�لها يه الس�یاسة املائیة م�ذ جفر �س�تقالل ٔ�هنا اكنت دامئا 

ینام�ة و�ىل �س�شعار و�ىل �س��اق�ة، مما مكن املغرب قامئة �ىل ا�
یعين من جتاوز فرتات اجلفاف ا�يل اكنت يف بعض أ�ح�ان م�تالیة واكنت 
فرتات عسرية بفضل یعين هاذ النظرة د�ل التحمك يف املوارد املائیة، 

  .وتعب�هتا وختز�هنا ا�يل كتنفعنا يف فرتات اجلفاف
لرصید مايئ، التجهزيات املائیة �د �م تقریبا ا�ٓن كنتوفرو �ىل وا�د ا

ملیار مرت مكعب،  17سد �بري بوا�د القدرة ختزی��ة ا�يل كتت�اوز  140
 30ٔ�و ٔ�كرث من  30سد يف طور إالجناز، مث تقریبا ٕاىل  �13ٕالضافة ٕاىل 

  .2030سد ا�يل هو مرتقب يف ٔ�فق 
ناخ�ة ا�يل ٔ�صبح ولكن ا�ٓن حبمك املعطى املنا�، حبمك هاذ التقلبات امل 

املغرب عرضة لها، مل یعد من املمكن �ق�صار فقط �ىل بناء السدود ٔ�و 
�كتفاء �ملوارد املائیة السطحیة، صار من الالزم ٔ�ننا ننوع مصادر الزتوید، 

و ٕاىل موارد ؤ یعين ما �ك�ف�وش فقط عن ختز�ن م�اه السدود ولكن نلتج
اه البحر وٕا�ادة اس�تعامل املیاه و�خلصوص حتلیة م� ،مائیة �ري تقلیدیة

  .املعاجلة، ا�يل املغرب یعين جسل ت�ٔخر �د �م يف هذا ا�ال
سدود، ٕان مسحت ال  3رية د�ل تاح�ا ��س�مترو يف السدود بوا�د الو 

إالماك�ت املالیة بطبیعة احلال د�ل ا�و�، س�نو�، ولكن هاذ الربجمة د�ل 
عملوهاش عن طیب �اطر�، ما هاذ السدود بطبیعة احلال اح�ا ما تن

بغینا ذاك املنطقة، الربجمة قامئة اتنربجموش سد يف م�طقة معینة ٔ�ن 
�ٔ�ساس مع الرشاكء أ�ساس�یني د�لنا، یعين القطاع الفال� وقطاع املاء 
الصاحل �لرشب، یعين املنطقة ا�يل تنلمسو فهيا ٔ�ن هناك خطر ٔ�و الب��ة 

د قادرة �ىل تلبیة لك احلا�ات، تنربجمو فهيا التحتیة ا�يل موجودة فهيا مل تع
م�ش�ٓت مائیة كام حصل مؤخرا يف ٕاقلمي احلس�مية �لرمغ من ا�ٓفاق الزم�یة 

وقدم�ا مخس س�نوات ق�ل أ��ل  2025- 2021د�ل السد اكنت يف ٔ�فق 
  .د�لو احملددة

بطبیعة احلال هناك مشاریع ٔ�خرى ا�يل غتعرفها العدید من املناطق ا�يل 
و فهيا �لبحر، ومن السابق ٔ�وانه احلدیث عن ٔ�زمة عطش يف ؤ غنتلج

املغرب، ٔ�ن ٕان مل �كف�نا املوارد املائیة د�ل أ�مطار، عند� امحلد � 
جتارب منوذج�ة، بل  كو �لبحر، وهناؤ �یلومرت من الشواطئ غنلتج 3500

ن ٔ�قول منوذج�ة �ىل الصعید ا�ويل ا�يل املغرب اخنرط فهيا، ا�يل غمتكن م
  .ضامن أ�من املايئ لاكفة املواطنني املغاربة

  .شكرا لمك الس�ید املس�شار

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�یدة الوز�رة

  .اللكمة �لس�ید املس�شار �لتعق�ب

  :البقايل الطیباملس�شار الس�ید 
  . شكرا الس�یدة الوز�رة احملرتمة �ىل هاذ التوضی�ات القمية

محمد اخلامس املمتركز �جلهة الرشق�ة،  بغینا نذ�روه هو ٔ�نه سداا�يل 
فعال �اد �لنفع �ىل هاذ اجلهة و�ىل املنطقة �لك، ح�ث ت�سامه يف التمنیة 

ویعترب مصدرا لتولید الطاقة الكهر�ئیة،  ،يف اجلهة �ق�صادیة و�ج�عیة
ٔ�یضا مزودا رئ�س�یا �لامء الصاحل �لرشب، ٕاال ٔ�ن هاذ السعة د�ل هاذ السد 

لصت �شلك �بري و�بري �دا، وذ� �رتفاع جحم أ�و�ال، ح�ث والت تق
ملیون  300ٔ�و  288ملیون مرت مكعب ٕاىل  740تقلصت هاذ السعة من 

  .مرت مكعب، أ�مر ا�ي یدعو ٕاىل التعجیل بتعلیة هاذ السد
بغینا نعرفو مىت؟ وفوقاش انعم، ٔ�عتقد ٔ�هنا مربجمة هاذ التعلیة، لكن 

  لسد؟غتبدا أ�شغال يف هاذ ا
بغینا نعرفو امل�ٓل د�ل سد عزميان ٕ�قلمي ا�ریوش، واش هناك أ�یضا 

  ف�ه أ�شغال يف القریب العا�ل ٔ�و ماذا؟ ايش تصور �ىل ٔ�نه �ادي تبد
  .شكرا الس�یدة الوز�رة احملرتمة

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید املس�شار

  .فلتتفضل مشكورة ،اللكمة �لس�یدة اكتبة ا�و�

تبة ا�و� �ى وز�ر التجهزي والنقل وا�لو��س��ك واملاء ملكفة الس�یدة اك
   :�ملاء

  .شكرا الس�ید الرئ�س
�لفعل سد محمد اخلامس ا�يل ت��وا�د يف وا�د املنطقة تعترب من 

وت�س�ل  ،الناح�ة اجلیولوج�ة م�طقة �ري قارة، یعين فهيا اجنراف �بري �لرتبة
�ىل �س�بة د�ل التو�ل، اح�ا ا�ٓن �ٕالضافة ٕاىل سد عبد الكرمي اخلطايب �ٔ 

بصدد الق�ام ��راسة التق�یة، �ش �شوفو هاذ السد واش ٔ�نه قابل �لرفع 
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   .من الطاقة �س��عابیة د�لو ٔ�و ال �ري قابل
ولكن �لرمغ من ٔ�نه �س�ل ٔ�دىن �س�بة د�ل امللء، غنطلقو لو املاء من 

وض ملویة يف ٕاقلمي سد احلسن الثاين ا�يل ت��وا�د يف العالیة د�ل ح
اكم� ٔ�هنا م�دلت، هذا من ٔ��ل سد اخلصاص ا�يل تتعرفو م�طقة ملویة 

  .جسلت جعز �د �م �ىل مس�توى ال�ساقطات و�ىل مس�توى الواردات
  ...ا�يل ٕ�قلمي ا�ریوش" عزميان"�ل�س�بة لسد 

  :الس�ید رئ�س اجللسة
ىل مسامهتك شكرا الس�یدة اكتبة ا�و� ومعذرة �ىل املقاطعة، و�شكرك �

  . معنا يف هذه اجللسة
السؤال أ��ري يف هاته اجللسة مو�ه لقطاع �س��ر، وموضو�ه 
معوقات �س��ر �ملغرب، وس��وىل إال�ابة عنه �لنیابة الس�ید الوز�ر 
امللكف �لعالقات مع الربملان، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق 

  .لتقدمي السؤال �حتاد العام ملقاوالت املغرب

  :املس�شار الس�ید العريب العرا�يش
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

  الس�ید الرئ�س،
  الس�یدات والسادة الوزراء،

  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
ترنكزو يف الفریق د�لنا، فریق �حتاد العام ملقاوالت املغرب ٔ�ساسا 

من حتدي �لبالد  ا�يل �ميثلو �ىل �شجیع �س��ر نظرا لٔ�مهیة د�لو وا
  .د�لنا، خصوصا ٔ�ن البطا� تتعرف ارتفا�ا وخصوصا يف ٔ�وساط الش�باب

ؤ�مام هاذ الوضعیة �یبقى حتفزي و�شجیع املقاو� �ىل �س��ر يه 
  .الوس�ی� الوح�دة خللق م�اصب شغل �دیدة

ولهذا كنطلبو اح�ا يف الفریق د�لنا من احلكومة املوقرة إالرساع يف 
حتسني م�اخ �س��ر من �الل تنف�ذ ما �اء به يف الرب�مج احلكويم 
�ىل مس�توى الرتبیة والتكو�ن، ت�س�یط املساطر إالداریة، ختف�ض الضغط 
الرضیيب، �سهیل ولوج املقاو� �متویل العقار وحماربة همينة القطاع �ري 

ع �بري، املنظم، وخصوصا ٕاجياد �لول للكفة ا�لو��س��ك ا�يل كتعرف ارتفا
وخصوصا املقاوالت ا�يل كتوا�د يف مدن دا�لیة مكك�اس وفاس، كنعرفو 

لكفة اليل التلكفة نتاع ا�لو��س��ك كتوصل تقریبا مخلس مرات ٔ�كرث من ��
�د جبوار املدن ا�يل فهيا املوا� اك�ار البیضاء انتاع املقاوالت ا�يل يه كتو 

  .وطن�ة
إالجراءات اليت تعزتم احلكومة �سائلمك، الس�ید الوز�ر، ما يه  ،��

  اختاذها �ىل املدى القریب واملدى املتوسط ل�شجیع �س��ر؟

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم

  .اللكمة �لس�ید الوز�ر لٕال�ابة �ىل السؤال

الوز�ر املنتدب �ى رئ�س احلكومة امللكف  ،الس�ید مصطفى اخللفي
  :وا�متع املدين والناطق الرمسي �مس احلكومة�لعالقات مع الربملان 

  .�سم هللا الرمحن الرحمي
ٔ�وال، ٔ�عتذر ٔ�ن الس�ید الوز�ر �ارج املغرب، السؤال ا�ي طر�ه 

  .الفریق احملرتم سؤال �د هام
ٔ�وال، ننطلقو من الوضعیة احلالیة، املغرب من �ح�ة �لب �س��رات 

اك�ن وا�د العدد د�ل  وم�اخ �س��ر یتقدم س�نة بعد ٔ�خرى،
�ذینا املؤرش د�ل م�اخ االتطورات، وهاذي �رشاكة مع الفا�لني، ٕاىل 
نقطة هاذي س�نوات،  120أ�عامل د�ل البنك ا�ويل كنا يف ٔ�زید من 

  .دو� �190ىل  68دا� ا�ٓن الرتبة 
�ذینا امخلس س�نوات املاضیة تدفق إاىل  ،تدفق �س��رات أ�ج�بیة

ملیار، هاذي ٕاحصائیات مك�ب الرصف، وهاذ  136، %50طلع حبوايل 
�ذینا املؤرش د�ل ا، %24العام يف امخلسة ٔ�شهر أ�وىل ارتفاع د�ل 

خمطط �رسیع التمنیة الصناعیة ا�يل املهنیني فا�ل ٔ�سايس ف�ه، ا�ٓن مجموع 
ٔ�لف م�صب شغل، و�دد  173االتفاق�ات ا�يل توقعات تتعطینا ٔ�زید من 

  .ت كتتحقق ويف قطا�ات ح�ویةمن أ�هداف بدا
ظا�ر احل�ذینا املؤرش د�ل إالشاكلیة د�ل العقار، املرشوع د�ل ا

�ذینا ا� ا�ٓن معدة، اهك�ار ا�يل د 1000الصناعیة �لكراء بدات كتقدم، 
د�ل الصنادیق والصندوق الرابع ازداد هاذ  3املؤرش د�ل ا�متویل اك�ن 

ضامن د�ل املقاوالت الندوق د�ل الس�نة يف ٕاطار قانون املالیة، الص 
ملیار  11مرشوع، ومن الناح�ة املالیة هاذي  4000الصغرى واملتوسطة 

  .م�صب شغل 16000درمه ٔ�زید من 
�ذینا الصندوق املرتبط بدمع �س��ر يف ٕاطار صندوق الضامن ا

املركزي، �ادي نلقاو ٔ�یضا �دد من املشاریع ا�يل مت أ��ذ هبا، وا�يل احلصة 
  .د�ل ا�و� وصالت ٔ�زید من ملیار ونصف د�ل ا�رمه

�ذینا الصندوق الثالث وا�يل انطلق وبدا �یحقق نتاجئ، ٔ�نه انطلق ا
هاذي س�نوات، ميكن و�یمتثل يف الصنادیق، قطاع �ام، قطاع �اص، 

عطا� رشااكت، وا�يل املبالغ املفرج عهنا من طرف امو�ة لالس��ر ا�يل 
ملیون درمه، ا�ٓن عند� صندوق رابع �اص  194ـ ا�و� وصلت ل

ملیون هاذ  500 ـا�يل �ادي ینطلق ب (les startups)�ملقاوالت الناش�ئة 
  . الصندوق

هذي ٕاجنازات، ولكن واش هاذ اليش راضیني �لیه؟ واش اكيف؟ ال، 
  .ٔ�ن احلاج�ات ٔ�كرب

�ىل  الق�ا�ة ا�يل اكینة عند إالحتاد معنا نتقامسها، �اص معل ،ولهذا
بدا هاذ العمل �اصو یتواصل، �اص معل  مس�توى العقار، والولوج ٕالیه،

�ىل املس�توى اجلهوي، ا�ل�ان اجلهویة د�ل م�اخ أ�عامل �اصها تنطلق، 
�اص معل �ىل مس�توى املیثاق اجلدید د�ل �س��ر، التحفزيات 
الرضی��ة و�ل إالشاكلیات املرتبطة بذ�، و�اص معل ٔ�یضا �ىل مس�توى 
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إالشاكلیات املرتبطة �لتكو�ن والربط ما بني املنظومة د�ل التكو�ن، سواء 
  .التكو�ن املهين ٔ�و التكو�ن اجلامعي يف �الق�ه مع �س��ر

  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید الوز�ر

  .واللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعق�ب

  :املس�شار الس�ید العريب العرا�يش
  س�ید الوز�ر،ال 

، (Doing Business)كنف�خرو �ملؤرشات ا�يل وصلها املغرب يف 
اكلس�یارات  ،جیات مبا �سمى �ملهن اجلددی وكذ� كنف�خرو �السرتات 

  . 2017ملیار درمه س�نة  60ـ والطريان، وهنا غنوصلو لتقریبا ل
ولكن ما خصناش ن�ساو الصنا�ات التقلیدیة القدمية، ٔ�� من �ة 

فاس اكنت كتعرف وا�د الصنا�ة  -اس، يف اجلهة د�ل مك�اسف -مك�اس 
 ك�يف ال�ن��ات وال�سعینات، صنا�ات كثرية، اكملال�س وأ��زة وكذل

  واــــلغذائیة وصنا�ات كتعلق مبواد البناء وصنا�ات اخلشب، اكنالصنا�ات ا

حبال دا� يف الصنا�ات ا ..، اكنت تقریباومقاوالت كثريةتقریبا صنا�ات  
رشكة يف مك�اس ؤ�كرث من  50اكنت �ىل أ�قل  (la confection)ع ا��ن 

اكی�ش هاذ اليش لكو، اك�ن يش مشالك �اصنا ا يف فاس، الیوم م 50
، مشالك ا�يل اك�ن كتعلق �لتلكفة نتاع ا�لو��س��ك، راه بی��ا وبني مهونعرف

ا�ار البیضاء، بني مك�اس وفاس وا�ار البیضاء مخسة املرات التلكفة، 
ميكن �لوا�د مييش �رشي أ�رض يف الناح�ة د�ل ا�ار البیضاء خبمسة 

�مثن د�لها دي ا�ٔ املرات يف ا�مثن د�لها وید�لها يف �س��ر، وال مييش �ی

  . يف لك س�نة
من احلكومة املوقرة �ش  ..ونطلبو من الس�یدة ..�اصنا ند�رو وا�د

واح�ا عند� ٔ�فاكر  ..�ش ميكن (Commission de veille)تد�ر وا�د 
  .اكحتاد وطين �ام يف الفریق د�لنا ا�يل ميكن لنا نعطیومه لمك

  :الس�ید رئ�س اجللسة
�ىل مسامهته   �شكر الس�ید الوز�ركام، شكرا الس�ید املس�شار احملرتم

   .وشكرا لمك مجیعا ملسامهتمك معنا، معنا يف هذه اجللسة
  .ورفعت اجللسة


