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  التاسعة عرشة بعد املائة اجللسةحمرض 

 ).م2017 نومفرب 7(هـ 1439 صفر 18 ثال�ءال : التارخي
  .ا�لس الس�ید عبد القادر سالمة، اخللیفة الرابع لرئ�ساملس�شار : الرئاسة
عرشة دق�قة، ٕابتداء من السا�ة الثانیة وا�ق�قة  اساعتان وٕاث��: التوق�ت

  .د الزوالعالثالثة وأ�ربعني ب
  .أ�س�ئ� الشفهیة م�اقشة: �دول أ�عامل

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

  :املس�شار الس�ید عبد القادر سالمة، رئ�س اجللسة
هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم �ىل موال� رسول هللا و�ٓ� �سم 
  .وحصبه

  .ٔ��لن عن اف�تاح هذه اجللسة
  الس�یدة الوز�رة،

  اء،السادة الوزر 
  ٔ�خوايت ٕاخوان املس�شار�ن،

، ووفقا ملق�ضیات النظام ا�ا�يل 100معال ب�ٔحاكم ا�س�تور الفصل 
�لس�نا، خنصص هذه اجللسة �راسة ٔ�س�ئ� الس�یدات والسادة 

  .املس�شار�ن ؤ�جوبة احلكومة �لهيا
وق�ل الرشوع يف تناول أ�س�ئ� الشفهیة املدر�ة يف �دول أ�عامل 

اللكمة �لس�ید ٔ�مني ا�لس ٕالطالعنا �ىل ما �د من لهذه اجللسة، ٔ�عطي 
  .مراسالت وٕا�ال�ت، � اللكمة الس�ید أ�مني

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

توصلت رئاسة جملس املس�شار�ن مبراس� من الوز�ر امللكف 
�ر الس�یا�ة �لعالقات مع الربملان خيرب من �اللها ا�لس، ٔ�ن الس�ید وز

والنقل اجلوي والصنا�ة التقلیدیة و�ق�صاد �ج�عي یعتذر �لیه حضور 
، وذ� نظرا لوجوده يف �مة 2017نونرب  7ٔ�شغال �لسة یومه الثال�ء 

  .2017نونرب  8ٕاىل  5رمسیة �ارج ٔ�رض الوطن �الل الفرتة املمتدة من 
دة من یوم كام توصلت رئاسة جملس املس�شار�ن �الل الفرتة املمت

  :مبا یيل 2017نونرب  7نومفرب ٕاىل �ایة یومه الثال�ء  1أ�ربعاء 
  سؤ�؛ 32 :�دد أ�س�ئ� الشفهیة -
  .ٔ�س�ئ� 6 :�دد أ�س�ئ� الك�ابیة -

  .شكرا الس�ید الرئ�س

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

ف �س�هتل �دول ٔ�عامل هذه اجللسة �لسؤال املو�ه �لس�ید وز�ر أ�وقا
والشؤون إالسالم�ة حول ٕاشاكلیة الت�ٔطري ا�یين �لش�باب املغريب ب�ٔرض 

  .املهجر
  .� ذ� الس�یدة الرئ�سة

  :�ر� حلرش الس�یدةاملس�شارة 
  شكرا الس�ید الرئ�س، 

يف احلق�قة هاذ نقطة نظام ا�يل يه مطلوبة من طرف ا�مو�ة 
  .الكونفدرالیة يه حول ما تعرض � ر�ل التعلمي يف ورزازات

ٔ�� من �اللمك ؤ�رید ٔ�ن ٔ�شاطر هذا مع لك  ،الس�ید الرئ�س
املس�شار�ن احملرتمني واملس�شارات احملرتمات، �رید �مس الكونفدرالیة 
ا�ميقراطیة �لشغل ٔ�ن ندق �قوس اخلطر ونقول ٕاذا بدٔ� العنف ميارس هباته 
الطریقة دا�ل املؤسسات التعلميیة ویعنف أ�س�تاذ ا�ي من املفروض ٔ�ن 

كون م��ال ومكرما وحمرتما، یعنف من طرف التالم�ذ، یعنف ٔ�ساتذة �
�ٓخرون ؤ�س�تاذات ٔ�خر�ت من طرف �ٓ�ء ؤ�ولیاء بعض التالم�ذ، تعنف 
ال�ساء كذ� �ساء التعلمي، ٕاذن �رید ٔ�ن �كون هناك حوارا وطنیا حول 
العنف دا�ل املؤسسات التعلميیة، وهو مرتبط �ملنظومة الرتبویة يف 

فهذا العنف هو ن���ة لفشل املنظومة الرتبویة لكها يف املغرب، ٔ��ن املغرب، 
امجلعیات املؤطرة؟ ٔ��ن ا�متع املدين؟ ٔ��ن أ�حزاب الس�یاس�یة؟ ٔ��ن 

  النقا�ت؟ 
فعار ٔ�ن �كون ترصف م�ل هذا بذ� العنف ال�شع ٕازاء ر�ل التعلمي، 

تنظم وقفات الوطنیة �لتعلمي ا�ٓن  الكونفدرالیة �لنقابةوخنربمك �ىل ٔ�ن 
  .اح��اج�ة يف مجیع املؤسسات التعلميیة اح��ا�ا �ىل هذا الوضع املزري

  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .اشكر

  .� اله تفضل

  :الرحامن ا�ر�يس عبداملس�شار الس�ید 
   ،الس�ید الرئ�س

يف نفس الس�یاق ما دام ٔ�نه مس�شار د�ل در�ة �ف�اللت وكذ� 
ب�ي ملدینة ورزازات، فالتعاطف مع هاذ إالطار ا�يل هو رئ�س ا�لس ال 

يف احلق�قة هاذ الط�ش د�ل الش�باب وا�يل يف احلق�قة، كام قالت أ�خت 
�ر�، فالساكنة لكها م�عاطفة مع أ�س�تاذ ومع أ�طر وأ�ساتذة د�لنا 
وإالخوان د�لنا يف التعلمي، و�لتايل هاذ الط�ش ما يش ما �اش من 

ها، ولكن �اء من وا�د الشاب ا�يل مراهق وا�يل �الیا اجلزاء الساكنة لك 
د�لو راه وا�دو، وإالخوان د�ل و�یل امل� راه م�بع املسطرة د�لو، 
و�لتايل لكنا مع إالخوان د�لنا يف التعلمي ولكنا مع أ�بناء د�لنا كذ�، وهاذ 

ن لنا ٕان الط�ش هذا خصنا �راعیوه و�شوفوا م�ني �اء اخللل، �ش ميك
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  .شاء هللا نت�اوزوا هاذ املسائل هذه
وهاذ التضامن د�لنا لكه مع أ�رسة د�ل التعلمي، و�یفام كتعرفوا ٔ�ن 
ورزازات مك�عرفش هاذ املسائل املش��ة، هذه و�دة من الو�دات ا�يل 

  .ٔ�طر د�لنااوقعت وكنتضام�و مرة ٔ�خرى مع 
  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .ة نظام، تفضلتفضل يف نقط

  :املس�شار الس�ید عبد الصمد مرميي
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  .�سم هللا الرمحن الرحمي
بطبیعة احلال هذه �ادثة اهزت لها الرٔ�ي العام، احلادثة ل�ست �ادثة 
عرضیة، الیوم �س�ل اس�تفزاز وٕاهانة وٕاذالل أ�س�تاذ ا�يل يف هذه الثانویة، 

�ل الرتبیة والتكو�ن هو مساس وحنن نعترب ب�ٔن املساس �ٔ�س�تاذ ور
�ملؤسسة، �رامة املؤسسة التعلميیة و�رامة املؤسسة التكوی��ة يه من �رامة 
أ�س�تاذ، وهذه مايش �ادثة ٔ�وىل، هناك حوادث ميكن حوادث سابقة 
متت مللمهتا يف ٕاطار ما ی��اسب من القوانني وإالجراءات الزجریة دا�ل 

  .املؤسسات
لتكو�ن املهين تعرض ٔ��د املكونني ٕاىل ق�ل ذ� اكن يف مؤسسة ا

رضبة ب�ٓ� �دیدیة دا�ل مؤسسة التكو�ن لقي ح�فه �ىل ٔ�ساسها، وهذه 
�س�لها يف ٕاطار هذا املسلسل الرديء ا�ي �متىن ٔ�ن �كون ف�ه 
التد�الت حبزم، ویمت التصدي وردع م�ل هذه املضایقات، م�ل هذه 

تعلمي، و�حتاد الوطين إالها�ت وإالضطهادات اليت یتعرض لها ر�ل ال 
�لشغل �ملغرب مع نقا�ت ٔ�خرى وقفت �ىل هذه احلادثة ووقفت �ىل 

  .جسامة هذه احلادثة ؤ��لنت عن ٕارضاب وطين ردا �ىل هذه احلوادث
�متىن ٔ�ن تقف هذه احلوادث عند هذا احلد، ولكن جيب ٔ�ن نن��ه مجیعا 

ن وأ�س�تاذ، ولكن ٕاىل ما ٔ�صبحت تؤول ٕالیه املسائل ف� یتعرض � املكو
كذ� هؤالء التالم�ذ ميكن ٔ�ن نعتربمه حضیة وضع اج�عي، حضیة �ردي 
واقع مس�توى التعلمي، جيب ٔ�ن نعاجله وجيب ٔ�ن یتحمل امجلیع، مجیع الفرقاء 

  .ومجیع املتد�لني مسؤولیاهتم يف هذا الوضع
  .والسالم �لیمك

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا، تفضل اليس تفضل

  :الس�ید عبد امحلید فاحتياملس�شار 
ٔ�ود �ري يف ٕاطار الس�یاق، �ري ما وقع يف هاذ احلادثة د�ل �عتداء 
�ىل أ�س�تاذ، �سائلنا مجیعا، �سائلنا حول نظرتنا �لمدرسة العموم�ة، 

�سائلنا حول خطابنا ٔ�رس ٔ�بنائنا جتاه املدرسة العموم�ة واجتاه املدرسني، 
مجلعیات الرتبویة ب�ٔنه مؤرش خطري �ىل �ساءل ٔ�حزابنا الس�یاس�یة، �ساءل ا

ٔ�ن در�ة التحرض يه املق�اس ا�ي یظهر من �الل تعاملنا مع أ�ساتذة 
  .واملدرسني و�ىل املدرسة العموم�ة

فاح�ا كف�درالیة دميقراطیة �لشغل د�لني يف ٕارضاب یوم  ،��
امخل�س، اح��ا�ا �ىل ما وقع، ولك�ه ال �كفي، ولكن أ�مر ل�س مطرو�ا 

ىل ٔ�حزاب ونقا�ت لو�دها ولكن مطروح �ىل ا�متع املغريب، �یف یعاجل �
هذه القضا�؟ و�یف ینظر ٕاىل املنظومة التعلميیة ما دم�ا يف ٕاطار 

  .2030- 2015إالسرتاجتیة د�ل إالصالح 
  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .تفضل الس�ید الرئ�س

  :املس�شار الس�ید عبد العز�ز بنعزوز
  .رئ�سالس�ید ال

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
ما �دث بورزازات، ٔ��ر اس��اء لك مكو�ت الشعب املغريب ؤ��ر 
اس��اء النقا�ت وأ�حزاب مجیع املكو�ت د�ل احلركة النقابیة وأ�حزاب 
الس�یاس�یة كذ�، ومن مضن املكو�ت احلركة النقابیة من طبیعة احلال 

  .لشغل اليت ٔ��رشف �متثیلها حتت هذه الق�ة احملرتمةاملنظمة ا�ميقراطیة � 
هو ٕا�الن  الس�یدات والسادة احملرتمني، الس�ید الرئ�س، ،ما �دث

رصحي وصارخ يف نفس ا�ٓن لفشل م�ظومة الرتبیة والتكو�ن يف بالد�، 
وفشل لك الس�یاسات املتبعة يف هذا القطاع من طرف احلكومات املتعاق�ة 

ك�س�ٔلنا ٔ�حزاب وكنقا�ت ومجعیات ا�متع املدين، يف ب��، وكذ� مايش 
؟ مه صناع القرار التعلميي �سائلنا حقا، ولكن من املساءل ��ر�ة أ�وىل

والرتبوي يف ب��، صناع القرار الرتبوي والتعلميي هو اجلهاز احلكويم يه 
  .احلكومة

ون احلكومة احلالیة واليت س�بقهتا وا�لوايت س�بقت هاذ احلكومات، و�ك
عندمه الش�ا�ة واجلرٔ�ة الیوم یعلنوا الفشل ویعلنوا حوار، یدعیوا ٕاىل حوار 
وطين �لبحث وصیا�ة البدائل �لس�یاسات املتبعة ٕاىل �د ا�ٓن، فهذا 
�قوس اخلطر ی�هبنا مجیعا، ولكن ی��ه ��ر�ة أ�وىل القامئني �ىل نظام 

 .الرتبیة والتكو�ن يف بالد�
  .شكرا

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

 .اللكمة لالحتاد املغريب �لشغل يف ٕاطار نقطة نظام
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  :املس�شارة الس�یدة فاطمة الزهراء الیحیاوي
  الس�ید الرئ�س، 

يف نفس الس�یاق، فاح�ا كنقابة �حتاد املغريب �لشغل هذه الظاهرة 
ظاهرة العنف ٔ�صبحت تبني ٔ�و تظهر مس�ٔ� �راجع السلوك املدين يف دا�ل 

تنا، و�لتايل ٔ�ننا �ائبون ٔ�ن ا�ٓن ما بقا�ش �ري ف�دیو د�ل مؤسسا
أ�س�تاذ ا�يل هو تعنف يف ورزازات، بل هناك ف�دیوهات م�ذ ساعتني ٔ�و 
سا�ة هناك رضب ٔ�س�تاذ بثانویة ا�ن بطوطة، هل یعقل ٔ�ننا �سمح هبذه 

، وا�ٓن واش "ه التبجیلمق �لمعمل وف"السلواكت ضد أ�س�تاذ؟ كنا نقول 
  .الرضب والتق�یل وف�ه

كام ذ�ر أ�خ ٔ�نه مايش ب�ٔ�م قلی� توىف عند� ٔ�س�تاذ مبؤسسة التكو�ن 
املهين ن���ة رضب، هل یعقل ٔ�ن �سمح هبذه السلواكت دا�ل 

  مؤسساتنا؟ 
ٔ�ل�ست مسؤولیات املؤسسات �لك؟ ٔ�ل�ست : هناك �ساؤل رصحي

هناك  مسؤولیات ا�ٓ�ء؟ ٔ�ل�ست مسؤولیة ا�متع املدين؟ ملاذا ل�ست
مؤسسات ٔ�و و�دات دا�ل املؤسسات لت�ٔطري ومصاح�ة هؤالء الطلبة 
�یفام اكنوا ٔ�و التالم�ذ �یف ما اكنوا دا�ل مبعىن موا�بة نفس�یة ٔ�ن لك وا�د 

  .م�عرض ٕاىل هذه املس�ٔ�
ما اكف�ش ٔ�ننا نقولو ٔ�نه لك تلمیذ �ذا جزاؤه من الناح�ة القانونیة، هنا 

س�بة من نوع �ٓخر، جيب موا�بة وجيب ن�ساءل جيب ٔ�ن �كون هناك حما
مصاح�ة مجلیع التالم�ذ، �لتايل ما ميك�ش �سمحو ٔ�نه بعض اجلرائد هنا� 
كمتس �كرامة أ�س�تاذ وكتبني ٔ�نه أ�س�تاذة يف �البیة أ�ح�ان ٕاىل تعنفوا 

ٔ�هنم ٔ�ساتذة �ري سویني ٔ�و ٔ�هنم یقومون �لسب والش�مت ضد أ�ساتذة، �ام 
أ�ساتذة من هذا املوقع، و�لتايل ل�ست هذه  �كن فلن �سمح ٕ�هانة

احلاالت معزو�، هناك �االت اكینة حىت يف املؤسسات التكوی��ة، حىت 
ٕا�ن �م��ا�ت هناك �االت هتدید م�ارشة يف ح�اة ؤ�بناء أ�ساتذة، 
وكثري من احلاالت تتعرض لها أ�س�تاذات ٔ�و �ساء التعلمي ٔ�و التكو�ن �ىل 

یتعرض لها الر�ال، ٕاذن �لینا ٔ�ن �كون مكجمتع وا�د  نفس املس�توى ا�ي
  .ٔ�و مكجمتع مدين وا�د حملاربة هذه الظاهرة

  .وشكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید رئ�س اجللسة
   .شكرا

  .اللكمة �لفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة

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

فریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة اكن هذا املوضوع ففعال ف�حن يف ال
من مضن ا�شغاالتنا يف �دول ٔ�عامل �ج�ع د�ل الفریق، يف احلق�قة 
ٔ��ر�ه �لك دقة وتناقش�نا حول تداعیاته، وكنا مق�لني �ىل تناول هذا 

املوضوع ف� خيص اجللسات املق��، �عتبار ٔ�ننا نعاين دامئا ون��اقش حول 
  .ع د�ل التعمل ٔ�و التعلمي ٔ�و التكو�ناملوضو 

حنن الیوم ٔ�مام موضوع �بري و�دید ويف احلق�قة مفاجئ وصادم ٔ�ال وهو 
الرتبیة، فالرتبیة يه ٔ�ساس لك يشء، فٕاذا اكنت هذه املامرسات تقوم يف 
املاكن ا�ي من املفروض ٔ�ن �كون حمرتما ؤ�ن �كون ف�ه �القة ا�رتام 

ا�متع، و�لتايل ماذا هن� لهذا املس�تق�ل؟ وماذا وتقد�ر، مفا �� من اكفة 
هن� لهذا الوطن؟ ؤ�ي ش�باب ٔ�و یعين ٔ�طفال هن� لهذا املس�تق�ل؟ �� 
فهذه تعترب انفالت قد نعتربه انفالت ولكن انفالت مبثابة ظاهرة جيب ٔ�ن 

  . تدرس وجيب ٔ�ن جند لها العالج الرسیع، حىت ال تتطور هذه املامرسات
ٔ�نه مل �كن الوا�دة، بل ٔ�صبحت تتوا� وهذا ٔ�مر كذ�  كذ� جسلنا

خطري وخطري �دا، �� ف�حن يف الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة 
ن��ه احلكومة �ملناس�بة، وخصوصا القطاع ٕاىل هذه الظاهرة، ونطالب �ختاذ 
ما ميكن اختاذه من تدابري حامیة لهذه املؤسسات وحامیة لر�ل التعلمي بصفة 

  .امة�
  .شكرا الس�ید الرئ�س

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

  .اللكمة لمك، الس�ید الرئ�س، تفضل

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

نت�ٔسف �ىل ما وقع يف ورزازات من تعنیف تلمیذ ٔ�س�تاذه، ولكن يف 
 هاذي نفس الوقت ال بد ٔ�ن نعرتف ب�ٔن هناك �االت و�االت مايش �ري

ا�يل �نت عن طریق الفا�س�بوك وكذ� هناك العكس، هناك تعنیف من 
أ�ساتذة �لطلبة وكذ� هناك اس�تفزازات لٔ�ساتذة �لطالبات، وا�لیل 
�ىل ذ� ما وقع يف تطوان و�ل جزاءه أ�س�تاذ ا�ي تعرضت من جرائه 

  .هذه الطالبة لالس�تفزاز
 الوسائل اليت ميكن ٔ�ن هذا لكه یضعنا ٔ�مام �ساؤل �بري، حول ما يه
  نضعها مجیعا لرتممي هذا اخللل يف املنظومة الرتبویة؟

هناك �لل الس�ید الرئ�س ال بد من ٕاجياد �ل �، لك هذا ال ميكن ٔ�ن 
جيب ٔ�ن نف�خر، ح�ث  -مكغاربة  -�رسف�ا عن يشء س�یقع هذه ا�لی� وهو 

لسادس، �س�تق�ل هذه ا�لی� �دث ٕاطالق القمر الصناعي املغريب محمد ا
ا�ي س�س�ت�دم ٔ�ساسا يف املسح اخلرائطي والتخطیط الرتايب ورصد 
أ��شطة الزراعیة والوقایة وتدبري الكوارث الطبیعیة ورصد التطورات 

  .البی��ة والتصحر، ٕاضافة ٕاىل مراق�ة احلدود والسا�ل املغريب
يف هذا إالطار، ال بد ٔ�ن ننوه هبذا إالجناز التارخيي، مطالبني احلكومة 
برضورة �شجیع البحث العلمي و�عتناء به، �عتباره مق�اسا حق�ق�ا لتقدم 
أ�مم وتطو�رها وكذ� �لق م�ظومة شام� �لرتبیة والتكو�ن، من ٔ��ل ٕاجياد 
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  .ٔ�طر كف�ٔة �اراة هذه إالجيابیات املتعلقة �لتطور العلمي
  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
   .شكرا

  .ي يشء، تفضل أ�س�تاذٔ�عتقد ما بقات حىت يش نقطة، بق

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

يف الواقع حنن كذ� اس�تحرض� يف اج�عنا يف مجموعتنا هذا احلدث 
ا�ي ٔ�رق �لفعل �جمیع املغاربة شعور�، واس�شعر� ب�ٔنه حيمل مؤرشا 

العموم�ة  خطريا �ىل الوضع العام يف البالد و�خلصوص يف �القة املدرسة
  :مبحیطها املتعدد، فطرح�ا مع ٔ�نفس�نا ٔ�س�ئ�

هل أ�مر یتعلق فقط مبجرد اعتداء وس�ی�هت�ي ٕ�جراء حبث، مث رمبا 
  اعتقال وٕاصدار حمك وا�هتینا؟ ٔ�م ٔ�ن املس�ٔ� ٔ�معق من هذا؟

و�لصنا ٕاىل اجلواب �ىل ٔ�ن املس�ٔ� ٔ�معق �لفعل، ٔ�هنا �سائل العالقة 
�االهتا من ٔ�ساتذة ومعلمني وكذ� أ�طفال بني املؤسسة التعلميیة ور

  .والتالم�ذ والطلبة املتوا�د�ن هبا
ٔ�ل�س هناك خطاب ٔ�و رموز ٔ�و رسائل ميكن ٔ�ن مترر ٕاىل املسؤولني 

  ملعاجلة أ�زمة اخلانقة؟
ٔ�و  50000طرح�ا سؤ� �نیا، هل من ق�یل التوظیف �لعقدة 

مس�تو�هتا من طرف  وٕاطالقهم مللء الفراغ يف املدارس مبختلف 55000
ش�باب بدون �كو�ن وبدون ت�ٔهیل وبدون اس�تعداد نفيس املعنوي واملادي، 
هل ممكن من �الل هذا املرشوع ٔ�ن �س�تدرك معق أ�زمة اليت یع�ش فهيا 

�الصة وا�دة ٔ�ن مس�ٔ�  -حىت ال ٔ�طیل  -التلمیذ جتاه املدرسة، و�لصنا 
�متع �رم�ه وا�عوة ٕاىل التعلمي ا�ٓن حتتاج ٕاىل اح�ضان حق�قي من طرف ا

امجلا�ات احمللیة �ٔ�ساس ٕالصدار مواثیق الرتبیة دا�ل الفضاءات اليت 
  .تؤطرها

  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

ٔ�عتقد ما بقا�ش حىت يش نقطة نظام، ٕاذن �ادي منروا م�ارشة ٕاىل 
�س�هتل �دول ٔ�عامل هذه اجللسة �لسؤال  -�یف قلت  -�دول ٔ�عامل 

�لس�ید وز�ر أ�وقاف والشؤون إالسالم�ة، حول ٕاشاكلیة الت�ٔطري املو�ه 
ا�یين �لش�باب املغريب ب�ٔرض املهجر، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من 

  .الفریق احلريك لتقدمي السؤال
  .تفضل

  :املس�شار الس�ید حيفظه �منبارك
  .شكرا الس�ید الرئ�س احملرتم

  الس�یدات والسادة الوزراء احملرتمني،
  س�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،ال 

یوا�ه مغاربة العامل، خصوصا يف الب�ان الغربیة، صعوبة يف احلفاظ �ىل 
هو�هتم الثقاف�ة أ�صی� ٔ�مام حتد�ت س�یاسة إالدماج اليت �هنجها دول 
�س�تق�ال، وجراء مو�ات �س�تقطاب والتد�ني اليت یتعرض لها 

ٕالرهابیة واملتطرفة جراء ضعف الش�باب، �اصة من طرف التیارات ا
  .الت�ٔطري ا�یين لهذه الف�ة

  :الس�ید الوز�ر احملرتم ،�ىل هذا اخلصوص �سائلمك
ٔ�وال، ما يه ٕاسرتاتیجیة احلكومة لضامن جناح الت�ٔطري ا�یين �لش�باب 

  املغريب يف املهجر؟
�نیا، ما يه التدابري اليت تت�ذوهنا لتصحیح الصورة املغلوطة اليت یمت 

وجي واليت یمت مبوجهبا الربط بني ٔ�بناء اجلالیة املغربیة وان�شار إالرهاب الرت 
  والتطرف يف بعض ب�ان املهجر؟
  .وشكرا الس�ید الرئ�س احملرتم

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

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

  :الس�ید ٔ�محد التوف�ق وز�ر أ�وقاف والشؤون إالسالم�ة
  .محن الرحمي�سم هللا الر 

  الس�ید الرئ�س احملرتم،
  السادة والس�یدات املس�شارون واملس�شارات احملرتمني،

ٔ�شكر الس�ید املس�شار احملرتم �ىل سؤا�، نظرا ملا � من ٔ�مهیة ونظرا 
حلساس�یة هذا املوضوع وال س�� يف اخلارج، فقد حرضت جوايب مك�و� 

و�متوه ٕايل، ال �ىل هذا �ىل السؤال ا�ي ٔ�لق�متوه ال �ىل السؤال ا�ي 
  .السؤال

�ىل لك �ال ٔ�لق�مت سؤ� یتعلق �ٕالرهاب ویتعلق �لهویة وإالدماج 
  .ميكن ٔ�ن �كون من ق�لمك موضو�ا لسؤال �ٓخر

ف� یتعلق بعمل الوزارة ف� یتعلق �لت�ٔطري، ٔ�قول لمك ب�ٔن املغرب 
  : �ارض يف هذا الش�ٔن من �الل ٕاسهامات نذ�ر مهنا

  تواصل مع اجلهات املسؤو� قانونیا عن �س�یري املسا�د؛ٔ�وال، ال  -
 املسا�دة �ىل بناء �دد من املسا�د؛ -
املسا�دة �ىل الت�ٔطري �ٔ�مئة املتعاقد�ن �ىل ٔ�ساس اتفاق�ات مع سلطات  -

 ب� �س�تق�ال؛
 املسا�دة �ىل ت�ش�یط وٕاح�اء بعض املناس�بات ا�ی��ة؛ -
 اف�ة دی��ة؛بعث حمارض�ن �لمشاركة يف ٔ��شطة ثق -
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 الزتوید �ملصاحف؛ -
 ٕایفاد قراء ومشفعني؛ -
 معل ا�لس العلمي املغريب ٔ�ور� يف الف�وى وإالرشاد �اصة؛ -
 .�كو�ن ٔ�مئة يف معهد محمد السادس لٔ�مئة واملرشدات، ٕاىل �ري ذ� -

 : وال بد من توضیح ٔ�مور �مة تتعلق هبذا املوضوع مهنا
غاربة يف اخلارج ب�ٔمور د�هنم وا�متسك ٔ�وال، ٔ�ن املعول يف ق�ام امل

بثوا�هتم، هو �ىل هؤالء املغاربة �ىل تضحیاهتم ووفاهئم ومصودمه للك ٔ�نواع 
التحریف وا�هت�ني، ومن املؤرشات �ىل هذا ال�ش�ث �لثوابت املتابعة 

  الواسعة احملسوبة لربامج ق�اة وٕاذا�ة محمد السادس �لقر�ٓن الكرمي؛
س هذا ا�مع يف ٕاطار الرشعیة ا�ولیة املمتث� يف �نیا، ٔ�ن املغرب ميار 

 �س�ت�ابة �لطلبات �لجهات املعرتف هبا؛
�لثا، ٔ�ن هذه احلاج�ات، �اج�ات اجلالیة يف ا�ال ا�یين تفوق �ك�ري 
إالماك�ت املرصودة دا�ل املزيانیة وكذ� �ل�س�بة �لمغاربة دا�ل املغرب، 

  .احلاج�ات تفوق �ك�ري الوسائل
فٕان املغرب �س�ت�رش لكام مسع ٔ�ن بعض اجلهات تت�دث عن  ،و��

متویل ذايت، �لام ب�ٔن ٕاسهام املغرب يف ا�ٓونة أ��رية ٔ�صبح مطلو�، ال �ىل 
شلك متویالت بل �ىل اخلصوص �ىل ٔ�ساس هنج يف فهم ا��ن واملامرسة 

، ا�ی��ة، ومن أ�م�� �ىل هاذ الطلب اتفاق�ة رشاكة لتكو�ن أ�طر ا�ی��ة
وقعت ٔ��ريا بني �امعة القرویني وبعض اجلامعات إالیطالیة بدمع من 
سلطات هاذ الب�، هنا� حتول من قضیة اس�تعامل املغرب ���ن �ورقة 

  .ٕاىل طلب هذا ا�هنج املغريب اجلدید
  .شكرا

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

  .اللكمة لمك �لتعق�ب

  :املس�شار الس�ید حيفظه �منبارك
  .كرا الس�ید الرئ�سش

  .شكرا الس�ید الوز�ر �ىل هذه التوضی�ات
ؤ�ود يف هذا الس�یاق ٔ�ن نؤكد �ىل رضورة تعز�ز هذه التدابري، لضامن 
جناح �رامج الت�ٔطري ا�یين والثقايف مع موا�بة هذه إالسرتاتیجیة إال�الم�ة 
والتواصل قصد �سویق ا�منوذج املغريب يف جمال ٕاصالح احلقل ا�یين، 

ي �ر�اه صاحب اجلال� امل� محمد السادس نرصه هللا ؤ�یده، �اصة ما ا�
عي ملعهد محمد السادس لتكو�ن أ�مئة واملرشدات طالئیتعلق ��ور ال

ى هبا يف العدید من تدواملرشد�ن ا�ین�ني، واليت ٔ�حضت جتربة منوذج�ة حي 
  .ب�ان العامل

 الت�ٔس�س لها يف ؤ�ود يف هذا إالطار ٔ�ن �شري ٕاىل التجربة اليت یمت
ٕایطالیا �ىل س��ل املثال، واليت اكنت لنا فرصة �لوقوف �لهيا لكجنة 

الصداقة املغربیة إالیطالیة مب�لس املس�شار�ن اليت ٔ��رشف �رئاس�هتا من 
�الل ز�رة معل، مك�تنا من الوقوف �ىل التفا�ل إالجيايب �لربملان 

ل الت�ٔطري ا�یين و�كو�ن واحلكومة إالیطالیة مع التجربة املغربیة يف جما
أ�مئة، ح�ث اخنرط الربملان إالیطايل يف ال�رشیع لهذا التعاون وختصیص 
اع�دات �مة لتفعیل هذا الرب�مج، من �الل اس��ر ا�مع إالساليم 
الك�ري �روما وا�ي حيظى ٕ�رشاف ممتزي �لمملكة املغربیة من �الل السفارة 

ة �لتنویه ��هودات اجلبارة ملعايل سفري املغربیة ٕ�یطالیا، ويه م�اس�ب
صاحب اجلال� املعمتد ٕ�یطالیا ا�ي یوا�ب هذا الرب�مج الت�ٔطريي �لك 

  .�دیة وحزم
ٔ�ن تعممي هذا  ،الس�ید الوز�ر احملرتم ،وعطفا �ىل ما س�بق، نعتقد

ا�منوذج الت�ٔطريي �ىل خمتلف ب�ان إالقامة من ش�ٔنه ٔ�ن مينح �الی��ا، 
مهنم، املنا�ة الثقاف�ة وا�ی��ة ضد مو�ات إالرهاب  �اصة الش�باب

  .والتطرف
  .الرئ�س احملرتم وشكرا الس�ید

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .شكرا

  .يف ٕاطار الرد �ىل التعق�ب ٕاذا اكن ��مك يف �دود ثوان

  :الس�ید وز�ر أ�وقاف والشؤون إالسالم�ة
الس�یدات ٔ�غتمن هذه الفرصة ٔ�و�ه ٕاىل الس�ید الرئ�س دعوة �لسادة و 

املس�شارات لز�رة معهد محمد السادس لتكو�ن أ�مئة واملرشدات ٕاذا مل 
  .�كونوا قد زاروه من ق�ل

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

لقد توصلت الرئاسة مبراس� من طرف الس�ید الوز�ر امللكف 
�لعالقات مع الربملان، وبناء �ىل طلب الس�یدة اكتبة ا�و� �ى وز�ر 

�ر والت�ارة و�ق�صاد الرمقي امللكفة �لت�ارة اخلارج�ة الصنا�ة و�س�
  .بتقدمي السؤال

ف�ال�س�بة �لرئاسة ال �رى مانعا وكذ� ٕاذا اكن ا�لس ال �رى مانعا بعد 
اس��ذان الس�یدة الوز�رة ا�يل عندها السؤال بعد ذ�، ٕاذا ما اكی�ش مانع 

  .فغادي �س�بقوها، ما اك�ش مشلك
  .شكرا

اكتبة ا�و� �ى وز�ر الصنا�ة و�س��ر والت�ارة  ،ا�رمهالس�یدة ارق�ة 
  :و�ق�صاد الرمقي ملكفة �لت�ارة اخلارج�ة

  .شكرا
هناك طلب �ٓخر �ل�س�بة لفریق الو�دة  ،الس�ید الرئ�س ،�ري

بغیت اف ،والتعادلیة ؤ�یضا فریق املقاوالت ٕاىل اكن ل�س هناك من مانع
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  .يف نفس الس�یاق، و�دة املوضوعتوح�د السؤال هللا یطول معرك، ٔ�نه 

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
دا� ت��حث �ىل السؤال د�� فني؟ ٔ�ي موقع من مواقع هذه  .و�ا
 يف أ��ري؟ ما ق�ل أ��ري؟. اجللسة

�ادي نف�حو هاذ امللف اكمل، الش�ب��ة والر�ضة، حاكمة القطاع 
س الر�يض، �رحش املغرب، ٕاهامل بعض مالعب القرب، �ة فاس مك�ا

  .من خمطط معل وزارة الش�باب والر�ضة
�رحش املغرب، حاكمة القطاع الر�يض، .. الس�یدة الوز�رة درت�ين يف

رية ٕاجناز مشاریع الب��ات التحتیة �ملالعب الر�ضیة، التدابري ت�رسیع و 
احلكوم�ة محلایة املقاو� الصناعیة الوطنیة من بعض املامرسات ا�� بقوا�د 

�هنوض �لصادرات املغربیة يه وا�د، ورضورة تفعیل التنافس احلر، ا
  مق�ضیات حامیة الصنا�ات الناش�ئة هام هذوا؟

�لصادرات، موضو�ه رضورة تفعیل مق�ضیات حامیة الصنا�ات 
الناش�ئة، �شجیع املنتوج الوطين، ق�ل م�و، معایري �نتقاء �ٔ�ح�اء 

  .اجلامعیة، صايف يه هذاك
هاذ اليش ما عند�ش، .. ٔ�ن �ش من ٕاذن الثاين والرابع، �ىل ٔ�ي

عندي م�ظم، �ادي نعطي طبعا، اك�ن السؤال مو�ه لقطاع الت�ارة 
اخلارج�ة وموضو�ه �شجیع املنتوج الوطين، اللكمة ٔ��د السادة 

  .املس�شار�ن من فریق التجمع الوطين لٔ�حرار لتقدمي السؤال

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

  ادة الوزراء،الس
  الس�یدتني الوز�رتني،
  ٕاخواين املس�شار�ن،

عقدت بالد� العدید من اتفاق�ات التبادل احلر هبدف تطو�ر ٔ�داء 
املقاو� الوطنیة وجعلها يف مس�توى املقاو� ا�ولیة و�س�تفادة من جتارب 
هذه ا�ول اليت عقدت معها بالد� هذه االتفاق�ات، ح�ث فرضت هذه 

  . املقاو� الوطنیة �س�ت�ابة �لمعایري ا�ولیةاالتفاق�ات �ىل
الس�یدة اكتبة ا�و�، نقدر يف فریق التجمع الوطين لٔ�حرار جمهودا�مك 
لالرتقاء مبس�توى مقاولتنا الوطنیة املصدرة اليت سامهت �لك ت�ٔ�ید يف 
التخف�ف من العجز الت�اري، ٔ�مل حين بعد الوقت لتق�مي حصی� هذه 

  االتفاق�ات؟ 
  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .السؤال يف نفس الس�یاق لو�دة املوضوع

�ى وز�ر الصنا�ة و�س��ر والت�ارة و�ق�صاد  ا�و�الس�یدة اكتبة 
  :الرمقي ملكفة �لت�ارة اخلارج�ة

  .جناوب هذا والثاين والرابع بو�دو

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .�اله تفضيل، ٔ�حسن، ٔ�حسن، تفضيل

بة ا�و� �ى وز�ر الصنا�ة و�س��ر والت�ارة و�ق�صاد الس�یدة اكت 
  :الرمقي ملكفة �لت�ارة اخلارج�ة

  .شكرا الس�ید الرئ�س
شكرا الس�ید املس�شار احملرتم �ىل هذا السؤال املهم ا�يل هو �هيم 
اتفاق�ة التبادل احلر ا�يل �یقوم هبا املغرب مع ب�ان م�عددة، تتعرفوا ب�ٔن 

 الس�یاسة �ق�صادیة م�ف�ح �ىل دول العامل واق�صاده هو املغرب م�ف�ح يف
اق�صاد حر، فالبد ٔ�نه �كون هناك رشااكت مع ب�ان يف ٕاطار اتفاق�ات 

ا�يل �یعمل �ىل  2014التبادل احلر، ودامئا هناك خمطط وطين تقریبا من 
التفعیل ؤ�یضا ا�طط الوطين لتمنیة املبادالت الت�اریة من ٔ��ل تفعیل 

ة من إالجراءات ا�يل كتضمهنا حماور م�علقة ب�مثني وتطو�ر وٕانعاش مجمو�
الصادرات، عقلنة الواردات و�سهیل إالجراءات املتعلقة �لت�ارة اخلارج�ة 

  .والرفع من القمية املضافة �لمنت�ات احمللیة
ٔ�یضا كام تعلمون، هناك ٔ�یضا هناك ٔ�یضا إالطار القانوين ا�يل هو 

ملتعلق �لت�ارة اخلارج�ة وت��ص ف�ه الباب ا�يل ا 91.14مرشوع القانون 
هو املفاوضات هناك �ب �لمفاوضات الت�اریة ا�ولیة، �ینص هذا الباب 
�ىل ٕالزام�ة ٕاجناز دراسات ق�لیة لق�اس ٔ��ر ٔ�ي اتفاق جتاري تفضیيل ق�ل 
الرشوع يف مفاوضاته وت�ٔطري املفاوضات بتو�یل �ٕالضافة ٕاىل اس�شارة 

  .یة أ�كرث متثیلیة �الل املفاوضات بصفة دوریةامجلعیات املهن 
وكتعرفوا ب�ٔن هناك ا�ٓن اح�ا يف صدد یعين م�اقشة ودراسة بعض 
املفاوضات الت�اریة �لمغرب ا�يل اكن قام هبا، والعدید مهنا ا�ٓن مؤخرا اكن 
هناك اتفاق�ة التبادل احلر ا�يل اكنت مع الوال�ت املت�دة أ�مر�ك�ة، واح�ا 

ت يف دراس�هتا، ولكن هناك فقط لتق�مي هذه االتفاق�ات ٕاىل ٔ�ي ا�ٓن ل�س
  .مدى اس�تفد� مهنا كدو� املغرب

ٔ�یضا هناك دراسة بعض اتفاق�ات التبادل احلر، وكتعرفو مجیع ب�ٔنه 
هناك بعض ا�ول ا�يل ما عند�ش معها اتفاق�ات التبادل احلر، ومع ذ� 

، ومن ب�هنا الصني م�ال، ا�يل فه�ي �سهم يف جعز ٔ�و يف ٕاثقال مزيانیة ا�و�
، فهذه دو� ما عند�ش معها یعين %17كنوصلو بعجز مزيانیة معها تقریبا 

اتفاق�ة التبادل احلر، ولكن مع ذ� كنعرفو ب�ٔن هذه ٔ�مور كتثقل اكهل جعز 
  .املزيان الت�اري

  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  ..يف ٕاطار التعق�ب، الس�ید
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  :لس�ید حلسن ٔ�دعياملس�شار ا
  .شكرا الس�ید الرئ�س
  الس�یدان الوز�ران،

  الس�ید�ن الوز�ر�ن،
  السادة والس�یدات املس�شار�ن احملرتمني،

ٔ�شكرمك الس�یدة اكتبة ا�و� �ىل جوا�مك، م�وهني يف هذا إالطار 
�لعمل ا�ي ٔ�جنز يف السابق، ٕاال ٔ�ننا نعتقد ب�ٔن العمل الزال شاقا ؤ�ن 

طين یبقى يف نظر� هو املف�اح احلق�قي النطالق املقاو� حامیة املنتوج الو 
  .الوطنیة وحتر�رها من أ�زمات

الیوم، الس�یدة اكتبة ا�و�، رهاننا يف فریق التجمع الوطين لٔ�حرار هو 
�لق الرثوة، �عتبارها ا�ٓلیة الوح�دة لتحریك ا�ورة �ق�صادیة، وحامیة 

الوطنیة، و�لق لها ٔ�جواء تنافس�یة وف�ح املنتوج الوطين رهینة بدمع املقاو� 
ٔ�سواق �دیدة لرتوجي هذا املنتوج، ٕاال ٔ�نه جيب ٔ�ن �ش�تغلوا، الس�یدة اكتبة 
ا�و�، �ىل عنرص اجلودة، يف نفس الوقت، نطلب م�مك تقویة قدرات 

  .وٕاماكنیات املقاو� املصدرة والبحث عن ٔ�سواق لها يف اخلارج
  الس�یدة اكتبة ا�و�، 

ق�ات وقعت بني وزارة الفال�ة والصید البحري والتمنیة هناك اتفا
القرویة واملیاه الغا�ت، ووزارة الصنا�ة والت�ارة و�س��ر و�ق�صاد 
الرمقي، ٕاذن ٔ��ن وصلت هذه االتفاق�ات؟ �� جيب إالرساع يف ٕاخراج 
املشاریع الفالح�ة املرتبطة �لتصد�ر ٕاىل �زي الوجود، �عتباره ٔ��د 

  .ت أ�ساس�یة ٕالجناح املشاریع الفالح�ة املنجزةا��اما
  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .الس�یدة الوز�رة يف ما تبقى � من الوقت، ٕاىل بقى � يش �ا�ة

�ى وز�ر الصنا�ة و�س��ر والت�ارة و�ق�صاد  ا�و�الس�یدة اكتبة 
  :الرمقي ملكفة �لت�ارة اخلارج�ة
ملس�شار احملرتم، ب�ٔنه ا�هودات �اصها تبذل ٔ�� م�فقة معك الس�ید ا

املنتوج الوطين، هذه  - �یفام ذ�رت  -�شلك ٔ�كرب، خصوصا ٔ�ننا جيب حامیة 
حامیة املنتوج الوطين ٔ�و موا�بة املقاوالت املصدرة املغربیة، هناك �ر�مج 
من ٔ��ل املوا�بة ومنش�یو معهم ٕالجياد ٔ�سواق �ارج�ة، ف�ٔ� م�فقة معك ب�ٔن 

ات �اصها تبذل �شلك ٔ�كرب، حنن يف صدد، حنن ا�ٓن نعمل هباذ ا�هود
ا�هودات وحنن ٔ�یضا �لواك� الوطنیة لتمنیة الصادرات وا�يل ٔ�یضا لالس��ر 

فهذه واك� �سامه يف ٕاجياد یعين ) AMDIE(1ا�يل يه الواك� اجلدیدة 
 معها ٔ�سواق �دیدة �لمقاوالت املغربیة املصدرة، ؤ�یضا ك�سامه ب�ٔهنا متيش

                                                 
1 Agence Marocaine de Développement des Investissements 
et Exportations. 

مبوا�بهتا من بدایة املشوار ٕاىل السوق أ�ج�بیة ٔ�و السوق ا�يل �ادي تصدر 
  .ف�ه

  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

وا�ٓن �لفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة، لطرح السؤال املتعلق 
  .بتفعیل مق�ضیات حامیة الصنا�ات الناش�ئة

  :املس�شار الس�ید ع�ن عی�
  .رئ�سشكرا الس�ید ال
  السادة الوزراء،

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن،
يف ٕاطار ا�هنوض �لصادرات املغربیة، الزتمت احلكومة بتفعیل 
مق�ضیات حامیة الصنا�ات الناش�ئة وا�فاع الت�اري وماكحفة املامرسات 
ا�� �ملنافسات الرشیفة واع�د �ٓلیات م�نو�ة ل�شجیع �س��رات املغربیة 

  .�لتصد�راملرتبطة 
�س�ٔلمك، الس�یدة اكتبة ا�و�، ما يه التدابري وإالجراءات املت�ذة  ،�ا

  من ق�ل الوزارة محلایة املصنعات املغربیة، و�اصة الصنا�ات الناش�ئة؟

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

� يف الوقت ا�يل الس�یدة الوز�رة طلبت تقدمي السؤال، ٔ�ربع ااح�ا د
، ؤ�� يف امللف أ�صيل ا�يل عندي هنا اك�ن وا�د 4 اكینني، ٔ�س�ئ� ا�يل

مرتبط الفوق وا�د يف الوسط وا�د هنا، ف�ٔعتقد من الصعب تلبیة الرغبة 
  .نظرا لهاذ اليش.. د�ل

هذه مالحظة ٔ�و�ها �لس�ید الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان، يف 
س اجللسة م�ارشة الوقت ا�يل �یكون يش تغیري ما �اصوش جيیبوه لرئ�

هنا، ٔ�نه امللفات عند� �دة ملفات، و�لتايل البد یصیفطوه �ش �شوفو 
  .�اله اللكمة لمك.. �ش �رتبو يف الرتبة ا�يل �اصو یرتتب

  :املس�شار الس�ید عبد امحلید الصو�ري
  الس�ید الرئ�س،
  الس�ید الوز�ر،

  الس�یدة اكتبة ا�و�،
  مني،الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرت 

  الس�ید الوز�ر احملرتم،
ٕان العدا� �ق�صادیة تفرض �ىل احلكومة زجر بعض املامرسات 
الت�اریة املناف�ة لقوا�د التنافس احلر الصادرة عن بعض الرشاكت اليت 

  . تتعمد ٕاغراق السوق احمللیة ببعض املنت�ات الصناعیة املس�توردة
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عن التدابري وإالجراءات  �سائلمك، الس�یدة اكتبة ا�و� احملرتمة، ،و�لیه
املت�ذة ضد خماطر ؤ�رضار ٕاغراق السوق املغريب ببعض املنتو�ات 

  .الصناعیة املس�توردة
  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .تفضيل

�ى وز�ر الصنا�ة و�س��ر والت�ارة و�ق�صاد  ا�و�الس�یدة اكتبة 
  :الرمقي ملكفة �لت�ارة اخلارج�ة

ن احملرتمني �ىل طرح هذا السؤال، فهو ٔ�شكر الس�ید�ن املس�شار�
�ید�ل يف ٕاطار ٔ��ید حامیة املس�هت� ٔ�و حامیة املقاو� املغربیة الناش�ئة 
اكنت ٔ�م �ري �ش�ئة، تنعرفو ب�ٔن هناك اخ�الالت �برية یعين ا�يل متارس �ىل 
السوق املغريب و�اصة بعض البضائع املس�توردة �شلك �ري مرشوع، وهذا 

�ق�صاد الوطين، ف�ٔ�ید ٔ�ننا �ك�ابة دو� ٔ�و �وزارة هو ا�يل �ی�ٔ�ر �ىل 
الصنا�ة والت�ارة و�س��ر و�ق�صاد الرمقي اح�ا معنیني هبذا أ�مر 
وواعیني هبذا أ�مر، و�� هناك �ٓلیات �یف ما �یعرفها امجلیع ويه �ٓلیات 

ابري واملتعلق بتد 15.09كتوفرها امحلایة الت�اریة واملنصوص �لهيا يف القانون 
، ومن ا�ٓلیات ا�يل ا�ٓن 2.12.645امحلایة الت�اریة وكذا مرسومه التطبیقي 

تنقوموا هبا التدابري املضادة لٕالغراق اليت تطبق �ىل اس�ترياد املنت�ات ب�ٔمثنة 
م�خفضة �ك�ف�ة �ري اعتیادیة، التدابري التعویضیة اليت ميكن تطبیقها �ىل 

� املصدر ٔ�و املنتج، والتدابري الواردات اليت �س�تف�د من دمع سلطات الب
الوقائیة اليت ميكن تطبیقها �ىل الواردات اليت تعرف �زایدا مك�فا يف جحمها 

  .�شلك مطلق ٔ�و مقارنة �ٕالنتاج الوطين
�یفام كتعلموا مجیعا ب�ٔن هناك معایري اختذت �ل�س�بة لبعض الرشاكت 

رب، من ب�هنا أ�ج�بیة ٔ�و بعض ا�ول ا�يل مارست هذا إالغراق �ىل املغ
التایالند ومن ب�هنا �ر�یا ومن ب�هنا الصني، يف مواد اكلسريام�ك ٔ�و مكواد 

  .ٔ�خرى ا�يل اكنت لها ت�ٔثري م�ارشة �ل�س�بة �لمنتو�ات احمللیة
�ل�س�بة �لواردات هناك ٔ�یضا ا�يل اكنت هناك شاك�ت أ�سالك، 

ناك ٔ�یضا ، هاذو اكنت ه ..والصفاحئ املطلیة�دید، ٕامسنت صفاحئ الصلب 
بعض الشاك�ت ا�يل اكنت وقامت هبم الوزارة �لتدابري املضادة لٕالغراق، 

ا�يل هو ) Polychloride(اخلشب املتعا�س ذات امل�ش�ٔ الصیين، 
(PVC)  ذات امل�ش�ٔ الوال�ت املت�دة أ�مر�ك�ة، الورق من جحمA4 

د�لها  ذات امل�ش�ٔ الربتغال، أ��سولني ا�يل �یعرف ا�يل اكن عند� مشلك
 Tôle d’acier(ذات امل�ش�ٔ ا�امنارك، وصفاحئ الصلب املدرف� �حلرارة 

laminé à chaud(  ذات امل�ش�ٔ �حتاد أ�وريب و�ر�یا، اخلشب
من املكس�یك ومن �حتاد  (PVC)املتعا�س ذات امل�ش�ٔ املرصي،

حتق�قات مضادة  3أ�وريب، وهناك �الیا تعمل الوزارة �الیا �ىل ٕاهناء 
غراق �رشهتا سابقا، ویتعلق أ�مر بواردات بالطات الزلیج ذات امل�ش�ٔ لالٕ 

�س�باين، الثال�ات ذات امل�ش�ٔ الصني والتایالند و�ر�یا وا�فا�ر ذات 
 .امل�ش�ٔ التو�يس

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .يف ٕاطار التعق�ب اللكمة �لفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة، تفضل

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

الس�یدة الوز�رة �ىل إال�ابة د�لها ولو ٔ�نه عند� مالحظة هاذ الضم 
ا�يل اكن يف �ٓخر حلظة الس�ید الرئ�س، ما اكی�ش تقاطع هنائیا بني جوج 
املواضیع، ف� خيص املوضوع د�ل السؤال د�لنا واحض، نت�دث عن ما يه 

مة واملق�ضیات محلایة الصنا�ات الناش�ئة؟ إالجراءات ا�يل قامت هبا احلكو 
ها املسائل ا�يل تد�ر احلكومة، هاذي  4، 3، 2، 1واحض �دا وكنا ن��ظر 

وا�د الصنا�ة �ش�ئة �مة ك�شغل وا�د الید �ام� �د �مة بدات كتناىم 
وكتوضع راسها ال يف أ�سواق ا�ا�لیة وال اخلارج�ة وعندها صعو�ت، 

كومة والقطاع ا�يل هو ويص �ىل هاذ املوضوع هاذ الصعو�ت هاذو احل
�ید�ر وا�د التدابري ٕاجرائیة �ش حيمي هاذ الصنا�ة الناش�ئة، هذا هو 
سؤالنا بوضوح ما عندهاش �القة �لسؤال الثاين هنائیا، ولكن اجلواب �يق 
ما عرف�اش واش جتوبنا اح�ا وال جتاوب هذاك وال جتاوب يش �د �ٓخر، 

  .�يل جتاوبما عرف�ا اكع شكون ا
ف�� اح�ا غنعاودو السؤال ونقولوا ٔ�ش�نو يه املق�ضیات ا�يل كتد�رها 

  .احلكومة �ش حتمي هاذ الصنا�ة الناش�ئة؟ فقط
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید رئ�س اجللسة
   .شكرا

ٔ�� بدوري ما قل�ش و�دة املوضوع، الوز�رة يه ا�يل قالت و�دة 
، ا�دة املوضوع وابدیو كت�اوبو املوضوع ومسعت وا�د أ�خ ا�يل قال و 

  .فالرئاسة مل یصدر من مفها ٔ�ن هذ�ن املوضو�ني رامه عندمه و�دة املوضوع
  .اللكمة لمك يف ٕاطار التعق�ب، تفضل

  :املس�شار الس�ید عبد امحلید الصو�ري
شكرا الس�یدة اكتبة ا�و�، شكرا �ىل هاذ ا�هودات ا�يل قامت هبا 

لشاك�ت ا�يل اكنت تقدمت هبا �حتاد الوزارة، حق�قة ٕاس�تفدت �ىل ا
العام ملقاوالت املغرب ف� خيص هاذ الوضعیة هاذي وا�ذیتوها بعني 
�عتبار، واك�ن وا�د النقطة �مة يه هاذ الرقابة ا�يل والت تتوضع ف� 

�ل�ربة ق�ل ما  اخيص �س�تريادات لبعض املواد ا�يل خص ال بد یدوزو 
  .ید�لو �لسوق الوطنیة

وت���ٔسفو م�و اك�ن بعض القطا�ات ا�يل مع  ،الس�یدة الوز�رة ،اك�ن ا�يل
أ�سف هاذ التدابري اختذت شویة معط� مايش املسؤولیة د�لمك، ولكن 
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  .�دة رشاكت ٔ�فلسوا مع أ�سف وضاعو بعض م�اصب الشغل
  .شكرا

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

الصنا�ة و�س��ر والت�ارة و�ق�صاد  الس�یدة اكتبة ا�و� �ى وز�ر
  :الرمقي ملكفة �لت�ارة اخلارج�ة

   ،الس�ید الرئ�س
شكرا لٕالخوة املس�شار�ن، ٔ�� ك�شوف بيل إالجراءات ا�يل ا�ذیناها 
وا�يل �لكمت �لهيا يه دامئا يف ٕاطار املقاوالت ويف ٕاطار حامیة املقاوالت 

املوضوع فهاذي حامیة ٕاجراءات  املغربیة، فٕاىل ارت�ٔینا ٔ�ن هناك و�دة يف
اختذهتا كتابة ا�و� من ٔ��ل املسامهة يف �ق�صاد الوطين واملسامهة يف 
حامیة املقاوالت املغربیة من ٔ��ل ٕانعاش فرص الشغل وٕانعاش �ق�صاد 

  .الوطين
ٔ�یضا هناك بعض التطبیق الفعال ا�يل كنا �لكمنا �لیه، هناك ٕاطار 

اذ إالجراءات �ات فهاذ إالطار هذا، وكنت قانوين ا�يل �لكمت �لیه وه
قلت ب�ٔن التدابري امحلایة الت�اریة قامت الوزارة ٔ�یضا ب��ظمي مح� تواصلیة 
مبختلف �ات اململكة �متكني املتعاملني من التعرف عن قرب �ىل حقوقهم 
والواج�ات املرتتبة �لهيم من جراء تطبیق �ٓلیات امحلایة الت�اریة املنصوص 

، العمل �ىل ٕا�داد دلیل ٕاجرايئ مبساطر التحق�قات 15.09القانون �لهيا يف 
اليت جترهيا الوزارة و�سرتشد هبم حمققي قسم امحلایة الت�اریة وتقویة نظام 

  .واملوارد املالیة الالزمةامحلایة الت�اریة وتعز�زه �ملوارد ال�رشیة املؤه� 
و الغري الناش�ئة لكها ٕاجراءات من ٔ��ل حامیة املقاوالت ٕاما الناش�ئة �ٔ 

  .يف الصنا�ة ٔ�و يف جماالت ٔ�خرى من ٔ��ل حام�هتا وحامیة �ق�صاد الوطين
  .وشكرا

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .شكرا

ٔ�عتقد ب�ٔن �يق لمك وا�د السؤال �ل�س�بة لالس�تقالل، �لهنوض 
  .�لصادرات املغربیة

  :ا�راهمي رشیف موالياملس�شار الس�ید 
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

  د الرئ�س،الس�ی
  الس�ید�ن الوز�ر�ن،

  السادة الوزراء،
  ،الس�یدات والسادة املس�شارون

ٔ�مهیة الصادرات �ل�س�بة لالق�صاد الوطين يه ٔ�مهیة �برية، وبطبیعة 
احلال الصادرات يه مصدر �م �ل�س�بة �لعم� الصعبة وذ� يه مؤرش 

اج�ة و�ىل �ىل قوة �ق�صاد الوطين وقدرة املقاوالت الوطنیة �ىل إالنت
 2016التنافس�یة �ىل املس�توى ا�ويل، الصادرات املغربیة �ل�س�بة لٔ�رقام 

ملیار د�ل ا�رمه يف الواردات،  408ملیار د�ل ا�رمه، مقابل  222تقریبا 
  .ملیار د�ل ا�رمه جعز جتاري 186تقریبا ما یناهز 

اذ ما يه إالجراءات اليت تقوم هبا يف وزار�مك من ٔ��ل احلد من ه
  العجز الت�اري؟

  .وشكرا

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .اللكمة � الس�یدة الوز�رة لٕال�ابة �ىل السؤال

الس�یدة اكتبة ا�و� �ى وز�ر الصنا�ة و�س��ر والت�ارة و�ق�صاد 
  :الرمقي ملكفة �لت�ارة اخلارج�ة

  .شكرا الس�ید الرئ�س
  .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم

�ٓن ٔ�و ما يش ا�ٓن یعين يف ا�ٓنیة الظرف�ة ولكن تتعرفوا ب�ٔن املغرب ا
ت��لكموا �ىل املغرب واخ�یاراته إالسرتاتیجیة ويه �نف�اح �ىل �ق�صاد 
احلر و�ق�صاد العاملي، هناك اتفاق�ات فعال ا�يل املغرب ا�ٓن ممكن نقدر 
نقولوا ب�ٔنه يف املر�� ا�يل اس�تفاد من بعض االتفاق�ات، هناك حىت بعض 

بادالت یعين د�ل الصادرات اس�تفد� من بعض ا�ول و�ا ما عند�ش امل 
معهم اتفاق�ة التبادل احلر، تنعرف ب�ٔن هناك، �یف ما ذ�رت، هناك جعز يف 
بعض أ�رقام �ل�س�بة لالتفاق�ات، ولكن هذا ما �مينعش ب�ٔننا نقدروا نقولوا 

ض ا�االت، ب�ٔن حىت الصادرات �ٔ�رقام راه عرفت وا�د قفزة نوعیة يف بع
ونذ�ر �ىل س��ل املثال ال احلرص االتفاق�ات ا�يل دارت مهنا تقریبا العرشیة 

 %13مع الوال�ت املت�دة أ�مر�ك�ة،  %16.4أ��رية، معدل ا�منو اكینة 
يف ٕاطار اتفاق�ة ت�سري و�منیة التبادل الت�اري بني ا�ول أ�عضاء يف �امعة 

مع إالمارات العربیة  %12ة ٔ�اكد�ر، يف ٕاطار اتفاق� %16ا�ول العربیة، 
يف ٕاطار  %11.3مع �حتاد أ�وريب،  %6.10مع �ر�یا،  %30املت�دة، 

  .اتفاق�ة التبادل احلر مع ا�مو�ة أ�وربیة �لتبادل احلر
ويف ٕاطار سعهيا �لرفع، یعين كتابة ا�و�، من مس�توى �س�تفادة من 

ملغربیة ٔ�سواق رشاكئنا الت�اریني، اتفاق�ة التبادل احلر وحتسني ولوج السلع ا
تعمل هذه الوزارة �ىل حتسني الفا�لني حول مزا� اتفاق�ة التبادل احلر، ٔ�ن 
تتعرفوا ب�ٔن هناك یعين حتس�س �لمقاوالت اجلهویة من ٔ��ل نعرفوا هاذ 
االتفاق�ات �ل�س�بة �لمصدر�ن املغاربة، حنهثم �ىل ٔ�هنم یتعاملوا، هناك 

ب�، فهناك یعين ٕاس��ر فرص جتاریة ٔ�و  54ٔ�و  50ن اتفاق�ات مع ٔ�كرث م
  .فرص تبادل �لواردات والصادرات �شلك قوي و�شلك �بري

  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .اللكمة لمك الس�ید املس�شار ،يف ٕاطار التعق�ب
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  :املس�شار الس�ید موالي ا�راهمي رشیف
  الس�یدة الوز�رة،

عوامل قوة �ل�س�بة لالق�صاد الوطين، نذ�ر  بطبیعة احلال املغرب عندو
مهنا �ىل س��ل املثال ال احلرص ؤ�شري ٕاىل املوقع اجلغرايف �ل�س�بة �لمملكة 
املغربیة قریبة من أ�سواق أ�وربیة من العمق إالفریقي، من كذ� �س�تف�د 
من اتفاق�ة التبادل احلر مع ٔ�ور�، مع ٔ�مر�اك، مع �ر�یا، كذ� املغرب 

يف ب��ات حتتیة ممتازة �متثل يف املوا�، الطرق الس�یارة، يف املناطق اس�مثر 
الصناعیة ا�يل ٔ�جنزت الوزارة، يف املناطق التك�ولوج�ة و�ريها، كذ� هناك 

  .نقطة قوة مرتبطة بتلكفة العمل املنخفضة يف السوق املغريب
رمغ هاذ عوامل القوة الزال مس�توى الصادرات دون املس�توى 

� البد من س�یاسة تصد�ریة، ٔ�ول يشء تعمتد �ىل ب��ة املطلوب، و�
وتنویع العرض املغريب ما تبقاش ذیك املواد الصادرات، �اصنا جتوید 

التقلیدیة ال�س�یك�ة ا�يل مرتبطة �لفال�ة، مرتبطة مبواد الصید البحري 
واملواد املنجمیة اكلفوسفاط و�ريها، �اصنا نتخطاو املنت�ات ا�يل عندها 

  .ضافة، قمية �الیة، �كون عندها حضور �ك�ولو� وازنقمية م
كذ� اك�ن معل املؤسسات امللكفة �لتصد�ر جيب ٕا�ادة تنظميها وٕا�ادة 
تق�ميها �ش تقوم بدورها الالزم �لبحث عن ٔ�سواق �دیدة �لمنت�ات 

املغربیة، هذا اليش لكيش ال ميكن ٔ�ن ینجح بدون وضع العنرص ال�رشي يف 
طریق التكو�ن، عن طریق التدبري وكذ� یعين �شجیع  صلب اه�ممك عن
  .�ىل اخللق وإالبداع

وبطبیعة احلال هذا لكه ال بد من جمهود يف املزيانیة د�ل ا�و� ب�ٔ�مك 
  .تدمعوا املزيانیة د�ل البحث العلمي وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .اللكمة � الس�یدة الوز�رة

ر الصنا�ة و�س��ر والت�ارة و�ق�صاد �ى وز� ا�و�الس�یدة اكتبة 
  :الرمقي ملكفة �لت�ارة اخلارج�ة
  .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم

ٔ�� ٔ�تفق معك و�ادي نبدٔ� من النقطة أ��رية ا�يل يه ك�شاطرك معها 
الرٔ�ي، ك�شاطرك الرٔ�ي فهيا ويه خبصوص البحث العلمي ؤ�یضا �كو�ن 

مازال ف�ه خصاص كثري ا�يل هو ا�هنوض أ�طر �ل�س�بة لهذا ا�ال ٔ�نه 
  .�لصادرات

ٔ�� م�فقة معك ب�ٔنه اكینني بعض ا�االت ا�يل �اصنا نعملوا فهيا ٔ�كرث، 
ولكن بغیت �ري نذ�رمك الس�ید املس�شار احملرتم خبصوص نوعیة الصادرات 
ما عند�ش �ري الفالح�ة والصید البحري، والفوسفاط هناك ٔ�یضا املغرب 

ناك الس�یارات، هناك قطع الغیار �ل�س�بة �لطا�رات وهذه كام تعلمون ه 
�سمى �لت�ارة الثق�� ٔ�و �لصنا�ة الثق��، هذه لكها ٔ�مور ا�يل �الت 

املغرب ٔ�نه یوصل يف مراكز م�قدمة من �ح�ة حىت قطع الغیار �ل�س�بة 
ا�ٓن وصلنا ل�سب �برية من ٕانتا�ا يف املغرب، كنفوتوا تقریبا وصلنا ل 

  .فهذه ٔ�مور ج�دة �دا، كنظن ب�ٔنه �ل�س�بة لٔ�مور %60ال  ٔ�و 55%
  .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم

  :الس�ید رئ�س اجللسة
وا�ٓن �ادي �رجعو ٕاىل �دول أ�عامل، والسؤال املوايل مو�ه  ،شكرا

لقطاع الس�یا�ة وموضو�ه ٔ�داء القطاع الس�یا� الوطين، وح�ث ٔ�ن 
ده �ارج الوطن، ومل ی�ب عنه الس�ید الوز�ر اعتذر عن احلضور لتوا�

ٔ��دا من ٔ�عضاء احلكومة لٕال�ابة �ىل أ�س�ئ�، فٕانه طبقا ملق�ضیات املادة 
� امن النظام ا�ا�يل خيري صاحب السؤال، واش ٕاذا بغا یطرحو د 256

اللكمة لمك الس�ید  ،ا�ٓن یطرحو، ٕاذا بغا ی�ٔ�لو ٕاىل �لسة ٔ�خرى � ذ�
  .الرئ�س

  :ز بنعزوزاملس�شار الس�ید عبد العز�
  .شكرا الس�ید الرئ�س

، و�ملناس�بة فلطاملا هناك غیا�ت 256حنن م�ش��ون بتفعیل املادة 
دامئة لبعض ٔ�عضاء احلكومة، ما كنقولش لكيش، لبعض ٔ�عضاء احلكومة 
�یغیبو �ىل طول، ف�حن س�نكون مضطر�ن لتفعیل هذه املادة لكام اق�ضت 

  .الرضورة ذ� ابتداء من الثال�ء املق�ل

  :س�ید رئ�س اجللسةال 
  .شكرا ٕاذا صاحب السؤال

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

  الس�یدات والسادة الوزراء،
  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

الس�ید الوز�ر، تعاين الس�یا�ة الوطنیة من �دة مشالك وٕا�راهات 
التدابري امللموسة  انعكست �شلك سليب �ىل القطاع مما یفرض اختاذ

  .القطاع الس�یا��لتصدي �لمشالك والت�د�ت اليت یعاين مهنا 
��، �سائلمك، الس�ید الوز�ر احملرتم، عن إالجراءات املت�ذة ملوا�بة 

  القطاع الس�یا� وجتاوز الصعو�ت اليت یعاين مهنا؟
  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .الوطن، وقدم �عتذار�یف قلت لمك ب�ٔن وز�ر الس�یا�ة �ارج 
ن��قلو ا�ٓن ٕاىل السؤال املو�ه لقطاع أ�رسة والتضامن، وموضو�ه 

، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من الفریق �س�تقاليل "ٕا�رام"خطة 
  .لتقدمي السؤال
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  :املس�شارة الس�یدة فاطمة احلبويس
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�یدة الوز�رة،
  السادة الوزراء،

  سادة املس�شارون،الس�یدات وال 
، جندها تتو� ٔ�ساسا م�ٔسسة "ٕا�رام"�لرجوع ٕاىل مضامني خطة 

م�ادئ إالنصاف واملساواة وٕارساء قوا�د املناصفة �رب التقائیة الربامج 
واملبادرات ٕالدماج ال�ساء يف الس�یاسات العموم�ة و�رامج التمنیة، وقد رصد 

�لكف ب�سدید جزء من لها �الف مايل �ام �مع ا�متع املدين ا�ي س� 
  .ا�طط

�سائلمك، الس�یدة الوز�رة، يف الفریق �س�تقاليل، عن �یف�ة تزنیل هذه 
اخلطة ومدى جتاوب ا�متع املدين معها، �عتباره رش�اك ٔ�ساس�یا يف تزنیل 

  .هذه اخلطة احلكوم�ة
  .وشكرا

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

 وز�رة أ�رسة والتضامن واملساواة والتمنیة ،الس�یدة �س�مية احلقاوي
  :�ج�عیة

  .شكرا الس�ید الرئ�س
  .�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم �ىل س�ید املرسلني

ٔ�شكر الس�یدة املس�شارة احملرتمة �ىل تفضلها بطرح هذا السؤال ا�ي 
ٕا�رام "، �� ٔ��د نفيس مضطرة �ل�دیث عن �2015رجع �رخيه ٕاىل س�نة 

، ويه فرصة يف الواقع ليك "2ٕا�رام "، يف الوقت ا�ي �هتی�ٔ ٕالطالق "1
مسافة، وكذ� ا�هت�ى تزنیل هاته اخلطة " 1ٕا�رام "نقمي ا�ٓن بی��ا وبني 

احلكوم�ة، ميك�نا ٔ�ن نت�دث عن جناح يف حتق�ق �لتقائیة بني مجیع 
خطة املتد�لني احلكوم�ني، مع ٕاعطاء فرصة �لمجمتع املدين لالخنراط يف 

، واليت اس�تطاعت ٔ�ن تقدم العدید من ا�االت لالش�تغال "ٕا�رام"حكوم�ة 
  .ٕالنصاف املرٔ�ة ومتك�هنا من حقوقها وتقدمي العدید من اخلدمات

فاع�دا �ىل املقاربة ال�شار�یة، اخنرط ا�متع املدين ٔ�وال يف تق�مي هاته 
اد من مجمو�ة اخلطة، وكذ� يف بلورة اخلطة الثانیة، ؤ�كرث من هذا اس�تف

ملیون د�ل ا�رمه  22من التاكو�ن لصاحل ا�متع املدين، واس�تفاد من دمع 
مقابل مجمو�ة من املشاریع، م�خرطني يف هذا الورش الك�ري املتعلق 

  .��طط الوطين لتحق�ق املساواة بني اجل�سني

  :الس�ید رئ�س اجللسة
   .شكرا

  .اللكمة � الس�یدة املس�شارة

  :یدة فاطمة احلبويساملس�شارة الس� 
  .شكرا الس�یدة الوز�رة

خطة " ٕا�رام"�شكرك �ىل تفض� �جلواب، الس�یدة الوز�رة، خطة 
�برية و�مة وفهيا مرا�ل، وتدرج هذه الس�یاسة من الس�یاسات العموم�ة، 
تتدا�ل وتتقاطع فهيا مجمو�ة من القطا�ات اكلتعلمي، الص�ة، الشغل و�ريها 

  .من القطا�ات احلكوم�ة
  یدة الوز�رة، الس� 

�ش نعرفوا فني وصلنا ؤ�ش�نو نلق�و �ش �زیدو �رفع القمية داملرٔ�ة، هو 
ٔ�ننا وا�د ا�مو�ة دالهفوات وا�د ا�مو�ة د�ل �خ�الالت ا�يل اكنت يف 

  ".2ٕا�رام "، ما �كو�ش يف "1ٕا�رام "اخلطة أ�وىل 
  الس�یدة الوز�رة، 

لتضامن وأ�رسة والتمنیة ، قامت الوزارة، وزارة ا2014ٔ�كتو�ر  11يف 
، بتق�مي النصف املر�يل، خرجوا ب�ٔربعة تقار�ر 2014ٔ�كتو�ر  �11ج�عیة، 

�مة، بغینا، الس�یدة الوز�رة، هاذوك التقار�ر ٔ�ش�نو اكن الوقع د�هلم �ىل 
  ال�ساء بصفة �امة؟ ؤ�ش�نو مدى التزنیل د�هلم؟ 

  الس�یدة الوز�رة، 
  ...واملساواة حول إالنصافقانون  الیوم يف املس�شار�ن اك�ن مرشوع

بغینا هاذ املرشوع خيرج �لوجود ولكن ما بغیناش هاذ املرشوع یبقى ا
بغینا املراس�مي �ش نفعلوه �ش �كون عندو وا�د اح��س الرفوف، 

  .إالنصاف و�دم متیزي ال�ساء
  الس�یدة الوز�رة،

 بغیت �هبك هو ٔ�ن مازال ال�ساء تعنف ومازال ال�ساء تعايناا�يل 
  .ومازال ا�متیزي ومن ق� إالنصاف

  الس�یدة الوز�رة،
اح�ا �يق يف ا�متع القروي واملناطق اجلبلیة �خلصوص نضحیو �متدرس 
الف�اة من ٔ��ل �ش یقرا لنا الو�، هاذیك الب�ت ٕ�ما یصفطوها ختدم يف 

  .احلقول � ٕاما نصیفطوها ختدم �ادمة يف البیوت
  الس�یدة الوز�رة،

ذه خطة �مة، وهذا موضوع �م �س�تحق ٔ�ن یدرج �یف قلت � ه
مضن الس�یاسات العموم�ة، و�ش �س�توىف احلق د�لو من النقاش �ىل 
املس�توى الوطين بغیناه حيظى �ىل مس�توى رئاسة احلكومة �ش ی��اقش 

  .يف �لسة معوم�ة
  .وشكرا الس�یدة الوز�رة

  :الس�ید رئ�س اجللسة
   .شكرا

  .ٕاطار الرد �ىل التعق�ب ٕاىل بغیيتاللكمة � الس�یدة الوز�رة يف 
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  :�ج�عیة الس�یدة وز�رة أ�رسة والتضامن واملساواة والتمنیة
ٔ�شكر الس�یدة املس�شارة �ىل هاذ السؤال وكذ� �ىل التعق�ب، 

يه س�یاسة معوم�ة م�دجمة " ٕا�رام"ؤ�ؤكد �لفعل �ىل ٔ�ن اخلطة احلكوم�ة 
ط ا�متع املدين الرشیك أ�سايس لتحق�ق املساواة بني اجل�سني، ؤ�نوه �خنرا

يف لك ٔ�عاملنا ويف لك أ�وراش اليت نطلقها، سواء ف� یتعلق �ملرٔ�ة ٔ�و �يق 
  .ا�االت

ٔ�رید كذ�، ٔ�ن ٔ�شري ب�ٔن اكن ملؤسس�تمك احملرتمة دور كذ� يف ٕاخراج 
ويه القوانني اليت الزتم�ا ٕ�خرا�ا " 1ٕا�رام "مجمو�ة من أ�عامل املرتبطة ب 

ا�طط ال�رشیعي واليت بفضلمك وبفضل الغرفة أ�وىل متك�نا من ٕاخراج يف 
القانون املتعلق �ملناصفة وماكحفة لك ٔ�شاكل ا�متیزي، وكذ� القانون املتعلق 
��لس �س�شاري لٔ�رسة والطفو�، وكذ� القانون إالطار املتعلق 

  .�متیزي�ٕال�اقة ا�يل تیطرح يف معقه قضیة املساواة وقضیة رفع ا
ٔ�رید كذ� ٔ�ن ٔ�شري ٕاىل �انب ما هو �رشیعي ف� بتعلق �ملرٔ�ة، هناك 

" 2ٕا�رام "ٕاىل " 1ٕا�رام "�رامج، یعود �ر�مج العنف ا�ي اكن م�ضمنا يف 
ٔ�ننا مل �س�تطع ٔ�ن حند من العنف وكذ� ٔ�ن ا�ال والسا�ة الزالت حتتاج 

  .د ال�ساءٕاىل تد�لنا وتد�ل مجیع املعنیني مب�اربة العنف ض

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

السؤال املوايل مو�ه لقطاع الشغل وإالدماج املهين، وموضو�ه الرفع 
من �س�بة معدل التغطیة �ج�عیة، والسؤال مو�ه من طرف فریق 

  .أ�صا� واملعارصة، ف� اللكمة لتقدمي السؤال

  :املس�شار الس�ید العريب احملريش
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

  س�یدة والسادة الوزراء،ال 
  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

  الس�ید الوز�ر احملرتم،
�سائلمك حول التعرث احلاصل يف مسار تعممي التغطیة �ج�عیة رمغ 

، والزلنا نالحظ ب�ٔن هناك تعرثات �برية يف هذا 98.15صدور القانون 
  .املوضوع

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .ز�راللكمة لمك الس�ید الو 

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

التفعیل د�ل القانون ا�يل رشتوا � مرتبط �ملصادقة �ىل القانون ا�ٓخر 
ا�يل هو �یتعلق �ملعاشات د�ل نفس الف�ة، و�لتايل القانون ا�ٓخر مازال ما 

�ادي تمت املصادقة �لیه، تصادقش �لیه، راه ٕان شاء هللا أ�س�بوع القادم 

و�لتايل س��طلق يف ورش تعممي التغطیة �ج�عیة �ل�س�بة لهذه الف�ات 
  .الغري املشمو�

بغیت �ري ن�ٔكد �ن هاذ املوضوع هو �یتعترب من أ�ولو�ت د�ل هاذ 
احلكومة، ويه �ش�تغل �ىل ٕامتام هاذ الورش ا�ي بدٔ�ت به احلكومة 

وید التغطیة �ج�عیة كام و�یفا، ف�إالضافة ٕاىل السابقة يف ٕاطار تعممي وجت
الف�ات املشمو� ا�يل يه املوظفني واملس�ت�دمني د�ل املؤسسات العموم�ة 

  .وامجلا�ات احمللیة
الیوم كن�اولو منش�یو لف�ات ٔ�خرى �ري مشمو� ليك نصل هباذ التدبري 

  .مالیني د�ل املغاربة 5اجلدید ٕاىل تغطیة حوايل 
ل ٔ�ذ�رمك ب�ٔنه مت ٕاعطاء يف هاذ التو�ه انطالقة لنظام الت�ٔمني بطبیعة احلا

إالج�اري �ىل املرض اخلاص بطلبة التعلمي العايل، ؤ�یضا مت ٕاطالق 
  .مرشوع طموح لتوس�یع التغطیة �ج�عیة �لف�ات اليت ٔ�رشت ٕا�هيا

ٔ�یضا �ىل املس�توى التحسني مت توس�یع س� العال�ات ا�يل �اصة 
 - ل�شمل �الج أ�س�نان �ل�س�بة مجلیع املس�تف�د�ن، مث  �لت�ٔمني �ىل املرض

ٔ�ح�ل �ىل جملسمك املوقر مرشوع قانون یتعلق بتعممي التغطیة  -كام تعلمون 
واملرشوع بطبیعة احلال " الوا��ن"الصحیة لٔ�صول املؤم�ة �لقطاع العام، 

 بني ٔ�ید�مك، �ٕالضافة ٕاىل املرشوع د�ل �ر�مج التعویض عن فقدان الشغل
ا�يل هو حنن يف طور تق�ميه من ٔ��ل �س�تفادة من التجربة ومن ٔ��ل ٔ�ن 
حيقق ٔ�هدافه ا�يل يه �ٔ�ساس ٕا�ادة ٕادماج ا��ن فقدوا الشغل يف سوق 

  .الشغل
  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .اللكمة لمك الس�ید املس�شار يف ٕاطار الرد

  :املس�شار الس�ید العريب احملريش
  الس�ید الوز�ر احملرتم، 

فعال هاذ اليش ا�يل �لكمت �لیه والقوانني ا�يل اكینة يف الربملان يشء 
�م، و�اصها خترج �لوجود، وكنعتقد ب�ٔن احلكومة عندها أ��لبیة د�لها، ال 
داعي �ش ت��ظر، �اصها �رسع من �الل أ��لبیة احلكوم�ة ٕ�خراج هاذ 

  .القوانني �لوجود
دامللیون، مع  5دي توصلوا ل الس�ید الوز�ر، ٔ�ن� كتلكموا �ا ،كذ�

العمل ٔ�نه الترصحي د�ل املد�ر العام د�ل الصندوق د�ل الضامن �ج�عي، 
ملیون ا�يل عندها التغطیة، مع العمل ٔ�ن  �3لكم ب�ٔنه اك�ن �اله وصلنا ل 

ملیون، ما دام ٔ�ن� �اله  9العدد إالجاميل د�ل الطبقة ال�ش�یطة هو 
ٔ�ربعة ملیون ٔ�خرى يك �ادي تد�روا لها؟ ما امل�ٓل  كرتاهنوا توصلوا مخلسة،

  د�لها؟ 
�ٓالف  2006الس�ید الوز�ر، تصوروا معا� �ري املقاوالت یعين  ،كذ�

، �يق املقاوالت فني؟ والناس ا�يل )déclarées(د�ل املقاوالت هام ا�يل 
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شكون ا�يل مسؤول �لهيم؟ رامه �یتعرضوا �ل�رشد، �یتعرضوا ا�شطني فهيم 
مو�ة د�ل أ�مراض ف�اكة ولكن ما �یلقوش ذاك التغطیة �ش ميكن هلم �

د�ٓالف املقاوالت هام ا�يل عندمه  2006یتعاجلوا، مادام ٔ�ن اح�ا عند� 
  .التغطیة، راه الوضع اكريث

كذ� الطلبة، الس�ید الوز�ر احملرتم، التعممي د�ل هاذ التغطیة 
عندمه الطلبة د�ل املاسرت  س�نة، ولكن ا�يل �30ج�عیة �ددتوها يف 

وا�كتوراه، ٔ�و ا�يل ما عندمهش الشغل ما �دام��ش، �الش حرم�ومه؟ 
�الش هاذ الطلبة ما �س�تفدوش من هاذ التغطیة ٔ�ن �ددتوا السن يف 

س�نة؟ وهذا �ري معقول، ٕاىل اكن هاذ الطلبة ا�يل عندو املاسرت وا�يل  30
فد اس�نة �اصو �س�ت 30وق عندو ا�كتوراه وما �دمش والسن د�لو �یف

  �الش �ادي حترموه؟ا
كذ�، الس�ید الوز�ر، العامل املزنلیني، العامل املزنلیني راه الوضع د�هلم 
اكريث، و�دد �بري اك�ن يف املنازل، ما �یعرفهم ال حكومة وال وزارة الشغل 
وال الضامن �ج�عي، و راه �یع�شوا و�یعملوا يف وا�د الوضع ا�يل هو 

  .ما ميك�اش زعام �ش �سمحو به لهاذ ا�ر�ة اكريث،
كذ� اس�ت��یتو وا�د القضیة �مة، الس�ید الوز�ر، وهو ميل �یجي 

كتقولوا � ) la trace(وا�د املواطن و�ید�ر وا�د العملیة و�یبقى ذاك 
كتقولو � دا�� يف ) la trace(ٔ�ودي م�ني �یجي ید�ر معلیة �ىل ذاك 

  .حلق �س�تفدمعلیة التجمیل، ما عندوش ا
م�ال ٕاىل وقعت يش حریقة، كتقولوا � ٔ�ودي حىت هاذ أ�دویة د�ل 
احلرق ما عند�ش احلق �س�تفد، وهذا زعام �اص املرا�اة د�ل هاذ 

  .اجلوانب

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

  .ف� تبقى لمك من الوقت الس�ید الوز�ر

  :الس�ید وز�ر الشغل وإالدماج املهين
 �ال، طرحيت �زاف د�ل أ�س�ئ� التفصیلیة ا�يل ما اكی�ش �ىل لك

ملیون كنتلكمو �ري  5الوقت د�لها، بغیت نؤكد � ٔ�نه ملا كنتلكموا �ىل 
�ىل هاذ املرشوع اجلدید ا�يل �ادي �س�تفدوا م�و املعنیني وذوهيم، هاذو 

  .هام ا�يل كنقولو
و الصندوق ف� یتعلق �لترصحيات، اك�ن وا�د العمل �بري �ید�ر 

الوطين �لضامن �ج�عي، وميكن نعطیك ٔ�رقام �یفاش كتطور العملیة، 
ولكن بغیت �شري �ري لوا�د إالجراء ٔ��ري در�ه، در� وا�د االتفاق�ة ما 
بني الصندوق الوطين �لضامن �ج�عي واملف�شني د�ل الوزارة �ش 

د�ل املالحظة ود�ل  غن��ادلو املعلومات، مبعىن �ادي نضاعفو القدرة د�لنا
الرصد د�ل ا�الفات ف� یتعلق �لترصحيات، وهذا ٔ�یضا وا�د اجلانب من 
اجلانب د�ل حتسني امحلایة �ج�عیة من �الل ت�ٔمني احلقوق ا�يل يه 

مكفو� قانو� واملف�ش�یة د�ل الشغل �ادي نعطیمك �الل ا�لجنة �ادي 
العمل اجلبار ا�يل تند�رو يف ٕاطار  نعطیمك املعطیات ا�ق�قة والرمقیة �ىل

ت�ٔمني هاذ اجلانب، ولكن املرشوع د�ل التغطیة �ج�عیة مايش مس�ٔ� 
سه� هذا مرشوع �بري، مرشوع وطين، مرشوع بدٔ� م�در�ا وس�ن��یه 
خطوة خطوة وحىت هاذ املرشوع اجلدید ا�يل ت��لكم �ىل املس�تق�ل ما 

 . و �اكثف د�لنا مجیعا�اد�ش �كون سهل، ٔ�نه تیخصو معل وتیخص
  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

السؤال الثاين موضو�ه، تفامق �زا�ات الشغل والتدابري املت�ذة حللها، 
  .اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق العدا� والتمنیة، تفضل

  :املس�شارة الس�یدة امال م�رصة
  . شكرا الس�ید الرئ�س

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

  الس�ید الوز�ر احملرتم،
تعرف �زا�ات الشغل الفردیة �زایدا ملحوظا يف الس�نوات أ��رية 
مقابل �راجعها �ىل مس�توى �زا�ات الشغل امجلاعیة حسب إالحصائیات 

  .الس�نویة �لوزارة
یات ؤ�مام �نعاكسات السلبیة اليت ترت�ها �زا�ات الشغل عن الوضع 

املادیة واملعنویة �لعامل ؤ�رسمه، وكذا التعرثات اليت �س�ل �س�هبا �ىل 
ما : مس�توى املردودیة يف املقاوالت إالنتاج�ة، �سائلمك الس�ید الوز�ر احملرتم

يه التدابري اليت تعزتمون الق�ام هبا �لوقایة من �زا�ات الشغل والتخف�ف 
  من �ٓ�رها يف �ال �شوهبا واس�تعصاء �لها؟

  .راوشك

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .اللكمة لمك الس�ید الوز�ر لٕال�ابة �ىل السؤال

  :الس�ید وز�ر الشغل وإالدماج املهين
  .شكرا الس�یدة املس�شارة

وعیا من الوزارة ب�ٔمهیة موا�بة وت�ٔطري ٔ�طراف العالقة الشغلیة 
فالوزارة عندها وا�د الرب�مج وطين  - كام تعلمون  -واس�ت�ابة لسؤالمك 

لتف��ش الشغل مت ٕاجنازه بطریقة �شار�یة مع املد�ر�ت اجلهویة، هاذ 
�ة من من مقاربة تت�ىن �ىل املراق�ة، وعند� مجمو  -كام قليت - الرب�مج مكون 

 4730متت ز�رة  2017املعطیات ا�يل تتعلق �لز�رات، م�ال يف 
 177618مؤسسة، �دد املالحظات اليت ٔ�بداها مف�ش الشغل حوايل 

مالحظة، �دد مقاوالت د�ل ال�شغیل املؤقت �ري املرخص لها ك�س�لو 
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مقاو�، �دد واكالت ال�شغیل خبصوص ٕاىل �ٓخره، س�نعطیمك  27
  .یة يف ا�لجنة ٕان شاء هللإالحصائیات التفصیل 

يف ا�ال د�ل الص�ة والسالمة ٔ�یضا اك�ن وا�د العمل �بري، مت ٕاجناز 
تن��ه ٕاىل �ري ذ� من  1395ز�رة تف��ش ٔ�سفرت عن توج�ه  3308

إالجراءات املرتبطة بت�ٔهیل احلق القانوين والتنظميي املتعلق �لص�ة 
  . والسالمة

د�الت �س��اق�ة، ويف ٕاطار هاذ ٔ�یضا اك�ن اجلانب ا�ٓخر وهو الت
التد�الت �س��اق�ة نعمل ٔ�وال �ىل تعز�ز حاكمة تدبري العالقات املهنیة 
وحتسني املناخ �ج�عي من �الل الرب�مج الوطين �لهنوض �ملفاوضة 

د�ل  7امجلاعیة وٕا�رام االتفاق�ات امجلاعیة، هاذ الس�نة هذي وقعنا 
السا�ة، ا�يل بدینا ا�ٓن ومازال ٕان شاء هللا االتفاق�ات امجلاعیة ٕاىل �د 

�ادي �كون هاذ الس�نة رمق ق�ايس د�ل �دد االتفاق�ات امجلاعیة اليت س�مت 
  .توق�عها، وهذا �اب ٕاذن العمل �اصو یتدار

ؤ�� هباذ املناس�بة مبا ٔ�ن أ�خت اليت طرحت السؤال نقابیة تنعتقد ب�ٔن 
يف هاذ يف الوقایة من الزنا�ات حىت املركز�ت النقابیة عندها مسؤولیة 

الفردیة وامجلاعیة من �الل الت�ٔطري ولكام تد�لت النقا�ت ولك ما ٔ�طرت 
  .تیكون كذ� هذاك اليش ٕاجيايب

مث س�نذهب ٔ�كرث من هذا حنن �ادي نطرحو وا�د الفكرة �ىل الرشاكء 
�ج�عیني �ش منش�یو لالتفاق�ات امجلاعیة اجلهویة، تدارت وا�د التجربة 
يف مدینة ا�ارالبیضاء ٕاىل مش��ا يف هاذ �جتاه �یظهر لیا ب�ٔنه �ادي نتقدمو 

  .يف ٕاطار املقاربة �س��اق�ة ٔ�كرث من املقاربة العالج�ة والرقابیة

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .يف ٕاطار التعق�ب � اللكمة الس�ید الرئ�س، تفضلو

  :املس�شار الس�ید عبد إالاله احللوطي
  .سشكرا الس�ید الرئ�

  الس�ید الوز�ر،
يف احلق�قة البد ٕاال ٔ�ن نتقدم �لشكر والتقد�ر �ىل ا�هودات اليت 

الس�ید الوز�ر، ورمبا ما تقدممت به وتفضلمت به هو جزء مما �س�تحق  ،تبذلوهنا
الشكر، لكن نقول الس�ید الوز�ر ب�ٔنه نتوما تتعرفوا ب�ٔنه الزنا�ات د�ل 

 املس�توى د�ل العامل الشغل عندها ت�ٔثري سليب �ىل مس�تویني، �ىل
واحلیاة والظروف ا�يل تیع�شها والكرامة د�لو، و�ىل مس�توى كذ� 
املقاو� الوطنیة وميل كنتلكمو �ىل املقاو� الوطنیة كنتلكمو �ىل �ق�صاد 

  .الوطين
يه �س�ب تطبیق القانون، ما  ،الس�ید الوز�ر ،ٔ��لب الزنا�ات

لناس �یطالبوا �لز�دة يف كنو�دوش الیوم �زا�ات د�ل الشغل د�ل ا
أ�جور، الز�دة يف أ�جور موضوع �ىل مائدة احلوار �ج�عي ا�يل 
كنمتناو الس�ید الوز�ر هبذه املناس�بة ٔ��مك تقولوا �لحكومة ب�ٔنه �اصنا احلوار 

�ج�عي ا�يل یبدا �اصو �س�متر ٔ�ن اجللسة مف�و�ة، وكنظن ب�ٔنه ٕاذا 
  .تبقاش �لسة مف�و�ةبقات مف�و�ة ٔ�كرث من شهر ما غ 

كنطالبو الس�ید الوز�ر ب�ٔنه هذه الزنا�ات لكها ٕاما بتطبیق القانون ما 
مع  - ا�يل ما اكی�س�لوش ف�ه، وبعض املقاوالت ) CNSS(�یتطبقش، ٕاما 
وال ٔ�قول اللك �یعمتدوا �ىل وا�د العنرص د�ل ٔ�نه �یا�ذوا  -اكمل أ�سف 

ز�ر كنعتربو ب�ٔنه مازال �اصنا فقط بعض أ��م، هذا العمل هذا الس�ید الو 
  .حناربوه مجیعا

ف �س��اق�ة، وهذه �س��اق�ة ظروو�لتايل، ما �لكممت عنه عن ال
يه �مة �دا، اح�ا تنقولو ب�ٔن ا�ٓلیات د�ل املصاحلة ما بقا�ش تتعطي 

 ا�ٓلیاتا�ٔلك د�لها، و�لتايل �اصنا منش�یو لهذا اجلانب هذا د�ل 
ش�یو �لقضیة د�ل العنرص د�ل التحكمي وا�يل هو �س��اق�ة، �اصنا من 

تعرث الس�ید الوز�ر، وكنطالبمك هبذه املناس�بة �وزارة ٔ��مك تفعلوا ا�ٓلیات 
د�ل التحكمي، �شجیع النقا�ت �لطبع ٔ�ن� ك�شجعوا وك�شكرومك فني ما 
طلبنامك �ىل ٔ�ي اتفاق�ة جامعیة كنلقاومك موجود�ن معنا، ولكن �اصنا �كون 

ٕارادة كذ� من طرف املقاو�، الوزارة تتقوم ��ور د�لها، اح�ا  عند�
كنقا�ت كنقوموا ��ور د�لنا، عند� ٕارادة حق�ق�ة، لكن هذه إالرادة مع 

  . اكمل أ�سف �اصها �كون كذ� عند الطرف ا�ٓخر
و�� الس�ید الوز�ر كنعتربو ب�ٔن هذه لكها مجمو�ة من ا�ٓلیات ا�يل 

�سا�د املقاو� املغربیة و�سا�د العامل و�سا�د� ٔ�طراف �اصها �سا�د� و 
جممتعني يف ٔ�ن نت�اوز هذه �ح�قا�ت ا�يل يه موجودة ا�ٓن، وا�يل مع 

اكمل أ�سف ٔ�ن� كتقولوا لنا الیوم ب�ٔ�مك ت�س�لوا ٔ�كرث من م�ات ا�ٓالف 
د�ل احلاالت ا�يل يه مع أ�سف �اصنا نتصداو لها مجیعا �وزارة، 

  .ت، مكقاو�كنقا�
  .شكرا الس�ید الوز�ر

  :الس�ید رئ�س اجللسة
 .يف ٕاطار ما تبقى لمك من الوقت الس�ید الوز�ر

  :الس�ید وز�ر الشغل وإالدماج املهين
ال، �ري �ل�س�بة �لحوار �ج�عي س��قى مف�و�ا ٕاىل أ�بد ٕان شاء 

ة هللا، والتصور د�لنا هو ٔ�نه ٕاذا قدر� نوصلوا لوا�د االتفاق�ة م�عدد
  .الس�نوات �ادي �كون هو أ�مل د�لنا

مث �نیا بطبیعة احلال تتعرف احلوار ما �یت�لش مشلكو يف �لسة 
وا�دة، �اصنا �كونوا واعیني هبذه القضیة ٔ�نه هذا حوار ثاليث أ�طراف، 
و�ىل أ�قل طرفني عندمه مطالب لك وا�د �یدافع �ىل م�ظور، ف�التايل 

�یرتيض امجلیع البد شویة د�ل الوقت واح�ا �ش نوصلوا لوا�د الصیغ ا�يل 
�ىل ص� مع أ�م�اء العامني د�ل املركز�ت النقابیة �ش ند�رو مع إالحتاد 
العام ملقاوالت املغرب، �ش ند�رو احلوار ٕان شاء هللا بوا�د الشلك 
ٕاجيايب، وبطبیعة احلال القضا� اليت تطرحون اليت تتعلق �لزنا�ات، 
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  ...ا�ات راه يهو�ملناس�بة الزن 

 

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

السؤال الثالث موضو�ه ا�خول �ج�عي، اللكمة ٔ��د السادة 
 .املس�شار�ن من جمو�ة الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل لتقدمي السؤال

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

  الس�ید الوز�ر،
  الوزراء واملس�شارون، الس�یدات والسادة

حول إالجراءات اليت اختذهتا وزار�مك �الل  ،الس�ید الوز�ر ،�سائلمك
  .ا�خول �ج�عي احلايل من ٔ��ل تنق�ة املناخ �ج�عي

  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
 .اللكمة لمك الس�ید الوز�ر

  :الس�ید وز�ر الشغل وإالدماج املهين
اس�تق�لت الكونفدرالیة ا�ميقراطیة  ٕاذا اكن أ�مر یتعلق �لقطاع فقد

�لشغل، وقد زرهتا واس�تق�لت �ددا من املركز�ت النقابیة، ولكن ٔ�عتقد 
  .ٔ�ن سؤالمك ینرصف ٕاىل العالقة مع احلكومة �لك

حنن �ازمون وصادقون يف بناء حوار اج�عي مم�ٔسس موضوعي م�تج 
ازمون �ىل دمع مسؤول ثاليث الرت�یب، مبا يف ذ� ا�الس الثالثیة، حنن �

ا�ور ا�يل تتقوم به املركز�ت النقابیة اجلادة ٔ�ن تنعرفو ب�ٔن يه صامم ٔ�مان، 
يه ٔ�یضا رشیك حق�قي يف موا�بة احلكومة يف س�یاس�هتا العموم�ة، احلكومة 
�ادة يف النظر يف املطالب العاد� واملوضوعیة و�س�ت�ابة لها يف ٕاطار 

  .إالماكنیات د�ل ا�و�
لیوم راه اح�ا ماش�یني وكهنی�ٔو �لمر�� القادمة ٕان شاء هللا، و�لتايل ا

وهاذ ا�خول �ج�عي �ادي یبقى دخول مس�متر ٕاىل ٔ�ن خنرج �تفاق ٕان 
شاء هللا �رىض عنه أ�طراف الثالثة ٕاذا اكن ممك�ا، ٕاذا مل �كن ممك�ا فعىل 

  .لك �ال العالقات، ٕان اخلالف ال یفسد �لود قضیة، كام یقال

  :رئ�س اجللسةالس�ید 
  .يف ٕاطار التعق�ب، اللكمة � الس�ید املس�شار تفضل

  :املس�شار الس�ید عبد احلق ��سان
  .شكرا الس�ید الرئ�س

�شكرمك الس�ید الوز�ر �ىل تفضلمك �ٕال�ابة �ىل هاذ السؤال، �لكمتوا 
قلتوا ب�ٔن احلكومة �ادة يف احلوار �ج�عي، ؤ�نه احلوار �ج�عي غیبقى 

جوا�مك �ىل زم�يل من فریق العدا� والتمنیة، لكن الواقع �كذب مف�وح يف 
  ذ�، وٕاىل مىت س��قى مف�و�ا هاذ احلوار؟

ٔ�كتو�ر، اح�ا الیوم يف  9انعقدت اجللسة أ�وىل �لحوار �ج�عي یوم 
نومفرب، ما كنفهمش �یفاش اجللسة مف�و�ة د�ل احلوار �ج�عي وتدوم 

  . لك هاذ املدة هاذي
�ة ٔ�خرى، قلتو ٔ�ن يف القطاع د�لمك ف�حتوا احلوار، الس�ید من �ح 

رئ�س احلكومة دار مذ�رة، و�ساءلت معك املرة السابقة �ك مايش �ري 
�ش نلتفوا �ىل احلوار الثاليث أ�طراف، حشال يه القطا�ات ا�يل ف�حت 

  احلوار بناء �ىل الرسا� د�ل الس�ید الوز�ر أ�ول؟
ا�و� يف التعلمي العايل، هذى شهر ؤ��  و�دمك زم�لمك الس�ید اكتب

�بعو �ش ند�رو احلوار �ج�عي يف القطاع، حلد السا�ة مازال ما تدارش 
احلوار �ج�عي، اتصلت مع مد�ر ا�یوان، مش�ت حىت لعندو واتصلت 
مع الس�ید الوز�ر، حلد السا�ة احلوار القطاعي ما اكی�ش، حشال يه 

  .ف�حوش احلوار �ج�عيالقطا�ات؟ القطا�ات ما 
اح�ا من ا�يل كنتلكمو �ىل احلوار �ج�عي كنتلكمو �ىل املناخ 
�ج�عي، تنق�د املناخ �ج�عي، الس�ید الوز�ر السابق �لتعلمي العايل 
عقد معنا �لسة و�دة طی� مخس س�نني، ها هواك متا، راه ما اك�ن ال 

  .حوار قطاعي ال والو
سابقة وال هاذي �غیني تدوزوا املدة د�لمك بدون ٔ�ن� ال احلكومة ال 

التوصل وبدون ٕاعطاء ٔ�یة قمية ال النقا�ت وال الرشاكء �ج�عیني، وهذا 
مع اكمل أ�سف، ٔ�نه م�اخ أ�عامل ك�ش�تغلوا ف�ه ميل كتو�دوا قانون 
املالیة اجمتعمت مع الباطرو� واس�تجبتوا يف قانون املالیة �لعدید من املطالب 

�هلم، قل لنا الس�ید الوز�ر، ٔ�ش�نو يه املطالب ا�يل اس�تجبتوا لها يف د
احلوار �ج�عي يف قانون املالیة؟ عندمك املطالب �ىل رٔ�سها الز�دة يف 

  .أ�جور، ما اكی�ش انعاكس لها يف قانون املالیة
مع اكمل أ�سف حنن �شعر ب�ٔنه ال احلكومة السابقة وال احلكومة احلالیة 

هناك �دیة يف التعاطي مع احلوار �ج�عي ومع الرشاكء  ما اكی�ش
�ج�عیني، ان� مؤخرا الس�ید الوز�ر صدرتوا يش مذ�رة تفسريیة د�ل 

من مدونة الشغل يف غیاب الرشاكء �ج�عیني، �دلتوا  62هذیك املادة 
يف مدونة الشغل يف غیاب الرشاكء �ج�عیني، ٕایه الس�ید الوز�ر، كتقول 

 املذ�رة د�� كتقول ب�ٔنه یت�ني من �الل هذه املذ�رة ب�ٔن مف�ش الشغل يف
ال خيتص ٕ�جراء ٕامتام مسطرة الصلح، ومدونة الشغل كتقول مف�ش الشغل 

  .یمت مسطرة التصاحل
  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
شكرا الس�ید الرئ�س هللا �ريض �لیك، اللكمة � الس�ید الوز�ر �لرد 

  .�ىل التعق�ب
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  :وز�ر الشغل وإالدماج املهين الس�ید
شوف إالخوان د�ل الكونفدرالیة، اح�ا ملزتمون حبوار اج�عي 
موضوعي ممهنج، ٔ�نه وقع االتفاق حصیح، ٔ�نه �ادي یبقى احلوار �ج�عي 
مف�وح لالس�ت�ابة �لمطالب ا�يل يه بعد ٔ�ن تدرس احلكومة هذه املطالب، 

فضیو فهيا احلوار �ج�عي؟ ولكن واش كتظن ب�ٔنه �لسة وا�دة �ادي ن 
ٕاذن البد �اصنا نتفقوا �ىل مهنجیة �لمس�تق�ل، ميكن اح�ا �ادي نفكوا 
املطالب ٔ�و نتوافقوا ٔ�وال ما نتوفقوش �ىل املطالب ا�يل كتطرحوا، ولكن 
بعد�ن، و�ري باليت، ال ٔ�س�تاذ، ماكی�ش اتفاق، اح�ا د� ٔ�ن� قلتوا نعاودو 

ودو معمك املهنجیة واخ�اروا ٔ�ي مهنجیة بغیتوا �ري املهنجیة، واح�ا �غیني نعا
  . �كونو واحضني

مث �نیا احلوار ف�ه ٔ�طراف، اك�ن احلكومة نعم، ولكن اك�ن ٔ�ر�ب العمل 
راه ) le va et vient(واك�ن النقا�ت، وهاذ اليش هذا تیق�يض وا�د 

�و معروفة هاذ القضیة هاذي، ولهذا اح�ا مايش تنا�ذو وق�نا، بغینا نب� 
ٔ�مور وبغینا نوصلو �ش �كونو واحضني التفاق ٕاطار یؤمن لنا التعاون �الل 

س�نوات، بل أ�كرث من ذ� اح�ا �غیني منش�یو ملیثاق اج�عي، راه  3هاذ 
قلهتا لمك وقلت لمك �ش ٕاىل عندمك ٔ�فاكر طرحوها و�ادي منش�یو لالتفاق�ات 

  .القطاعیة و�ادي منش�یو لالتفاق�ات اجلهویة
بطبیعة احلال ميكن الردود د�ل احلكومة ما . عزم د�لنا ٔ��یدٕاذن ال

�رضیمكش بطبیعة احلال هذا من حقمك ٔ�نمت كنقا�ت �ش تعربوا �ىل 
املواقف د�لمك، ولكن نقول لمك ب�ٔن احلكومة ملزتمة س�یاس�یا، ملزتمة 
ٔ��الق�ا، ملزتمة ٔ�ن كتعرف ب�ٔنه مع النقا�ت �ميكن لنا ند�رو �س�تقالل 

�عي وند�رو �س��ر وند�رو ال�شغیل ٕاىل �ٓخره، ف�التايل ت�ٔكدت �ج
  ..ب�ٔننا الیوم

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .شكرا الس�ید الوز�ر �ىل مسامهتمك يف هذه اجللسة

ون��قل ٕاىل السؤال املو�ه لقطاع الشؤون العامة واحلاكمة، وموضو�ه 
ار�ن من فریق تدبري ا�اطر �ق�صادیة، اللكمة ٔ��د السادة املس�ش

  .أ�صا� واملعارصة لتقدمي السؤال

  :�ن الطالب احلب�باملس�شار الس�ید 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  .�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم �ىل �ري املرسلني
�سا�ر �ق�صاد�ت الصا�دة، یوا�ه �ق�صاد املغريب مجمو�ة من 

مقدمهتا ت� املتعلقة بتقلبات ا�اطر �ق�صادیة ذات ٔ�بعاد خمتلفة، ويف 
أ�سعار �لمواد أ�ولیة يف أ�سواق ا�ولیة، من هنا یتضح الس�ید الوز�ر 
رضورة اس�تحضار مقاربة تدبري ا�اطر �ق�صادیة يف معاد� التمنیة، كام 

  �سائلمك �ىل مقاربة احلكومة يف هذا �جتاه؟
  .الس�ید الوز�ر شكرا

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .شكرا

  .مة لمك الس�ید الوز�ر يف ٕاطار الرد �ىل السؤالاللك

الوز�ر املنتدب �ى رئ�س احلكومة امللكف  ،ا�اوديالس�ید حلسن 
  :�لشؤون العامة واحلاكمة

  .شكرا الس�ید الرئ�س
  .شكرا الس�ید املس�شار

امحلد � املغرب عندو جتربة �برية يف التصدي �لم�اطر، ا�اطر 
اطر، هناك خماطر طبیعیة، هللا �سرت، �ق�صادیة يه جزء من ا�

الف�ضا�ت، الزالزل، هناك إالرهاب، هناك خماطر التك�ولوج�ا، هناك �دة 
خماطر م�ال ا�اطر الطبیعیة املغرب، امحلد �، عندو خریطة الیوم دق�قة 

  .�لم�اطر الطبیعیة املوجودة يف املغرب، واك�ن �كوینات
التقلبات راه �اص اق�صاد املغرب س�ٔلت �ىل ا�اطر �ق�صادیة، يه 

�كون قوي �ش �كون يف م��ٔى عن هذه التقلبات، وامحلد � �ق�صاد 
املغريب �یتطور س�نة بعد س�نة، �ىل املس�توى الفال� رامك �ارفني ما 
جيري، اجلانب �ق�صادي شف�و �س��رات ا�يل اكینة، ٕاذن �ش ما 

لهيا التصدي لهاذ املشالك، اكنت وا�د ا�و� غنیة �ش ما تیخفف �
  .وامحلد �، صندوق املقاصة �يق موجود

ٕاذن املغرب عندو جتربة وت�متناو ٕان شاء هللا ما �كو�ش ام��ان يف هاذ 
  .ا�ال ٕان شاء هللا يف املس�تق�ل

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

  .اللكمة لمك الس�ید املس�شار

  :لباحلب�ب �ن الطا الس�یداملس�شار 
  . شكرا الس�ید الوز�ر

�لك موضوعیة، ال ميكن التقلیل من التدابري اليت اختذت احلمكة، ولكن 
الس�ید الوز�ر جحم التزنیل د�ل هاذ ا�اطر �ىل �ق�صاد الوطين، �ىل 
الفا�ل �ق�صادي، �ىل املقاو� املغربیة، �ىل اجلانب �ج�عي، یق�يض 

العنارص يف ٕاطار �شاريك �لتخف�ف من بلورة ٕاسرتاتیجیة شام� م�اكم� 
ا�ٓ�ر د�ل هاذ �نعاكسات السلبیة و�شلك اس��ايق واس�شاري، ويف 
هذا الباب �ادي نديل م�ال �ل�س�بة �لمقاو� وخصوصا طرح�وا املقاو� 
الفالح�ة، املقاو� الفالح�ة تنق�ارحوا اق�طاع �س�بة من أ�ر�ح الغري 

ساب �اص �ىل شلك م�لغ اح�یاطي لتغطیة الصاف�ة �لمقاو� وتوضع يف ح 
هاذ ا�اطر يف �ا� وجودها �الل مدة معینة، وبعد انرصام ت� املدة 

املطبقة يف فر�سا ) la DPA(تدرج مضن املكو�ت اخلاضعة �ىل شلك 
)Déduction Pour Aléas  ( من �ة تنحمیو املقاو� كنحفزوها

اق�صادیة ومن �ة ٔ�خرى  وكنحمیوها من ا�اطر �شلك اس��ايق خماطر
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  .دون املساس �ملداخ�ل الرضی��ة يف �ا� �دم وجود ت� ا�اطر
  .شكرا الس�ید الوز�ر

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .الس�ید الوز�ر يف ٕاطار الرد �ىل التعق�ب

الس�ید الوز�ر املنتدب �ى رئ�س احلكومة امللكف �لشؤون العامة 
  :واحلاكمة

  الس�ید املس�شار،
  . ا �ىل اكمل اس�تعداد جنیو عندمك �لجنة و�رشحوا لمك إالسرتاتیجیةاح�

إالسرتاتیجیة موجودة، ٔ�كرب حتدي الیوم هو اجلفاف، هذا من ا�اطر 
الكربى ا�ٓن يف هاذ املناطق د�لنا لكها ويف دول كثرية، وا�ٓن امحلد � 

س�مية، ��شوفوا ٔ�كرب حمطة لتصف�ة ماء البحر الفال� يف ٔ�اكد�ر، يف احل 

ٕاذن املغرب مق�ل �ىل حمطات ٔ�خرى حلل هاته إالشاكلیة، و�اص �كون 
املغرب قوي، ٕاىل اكن قوي ما یبقاش املشلك د�لها ٔ�ن تتجي أ�زمات يف 

س�نني، البرتول ما اكی�ش ما �اد�ش �كون يش ٔ�زمة  �برية  �3ام �امني 
العرض  ٕاىل اكنت يش حرب وال �ريو، ا�ٓن -ال قدر هللا  -طوی� املدى 

�ىل الصعید ا�ويل ولكن ممكن �كون يش ٔ�زمة يف حمطة معینة، واملغرب 
  .�ادي نتصداو ٕان شاء هللا لهاذ املشالك

التقلبات .. ٕاذن املس�تق�ل �ل�س�بة �املیا هو �س�تقرار �ىل املس�توى 
ولكن ما  64تیكونوا تقلبات صغرية واح�ا ت�شوف ها البرتول وصل ل 

  .اكن �یف ما �140اد�ش یوصل 
الصندوق املقاصة قلت �ق�ة . ٕاذن امحلد � ا�ٓن أ�مور م�حمك فهيا

مس�مترة التجربة املغرب عندو جتربة واح�ا نتعاونوا ٕاىل اكن يش �ا�ة ها 

القوانني، ٔ�ن املشلك هو القوانني ما نظ�ش ٔ�ننا ٕاىل ج�نا يش قانون 
  .�لتصدي ليش �ا�ة تقولو لنا ال
مللف ؤ�� قلت مس�تعد جني �لجنة �رشح ٕاذن اح�ا� رشاكء يف هذا ا

لمك �سرتاتیجیات يف لك ا�االت اك�ن ٕاسرتاتیجیة واك�ن تعاون دويل 
و�ربة مغربیة ا�ٓن تصدر �ل�ارج �ىل مس�توى هاذ اليش د�ل التصدي 

هاذ املشلك د�ل اجلفاف راه اك�ن �ر�مج  - ال قدر هللا  -�لكوارث، وقلت 
�ت د�لو �كون من أ�ولو�ت يف التصدي �ال� امل� راه عطا التعل

�لجفاف مشلك املاء، مشلك املاء يف العامل، و�اصة ا�ول شامل ٕافریق�ا راه 
�دد�ن، ٕاذن هذي ا�يل �اص فعال �كون فهيا �ر�مج قوي، وامحلد � 

  .احلكومة راه �دامة يف هاذ �جتاه
  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .مهته يف هذه اجللسةشكرا �لس�ید الوز�ر �ىل مسا

ون��قل �لسؤال املو�ه لقطاع العالقات مع الربملان، وموضو�ه وضعیة 

السجون �ملغرب، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من الفریق �شرتايك 
  .لتقدمي السؤال

  :املس�شار الس�ید عبد امحلید فاحتي
  الس�ید الرئ�س،
  الس�ید الوز�ر،

  الس�یدات والسادة،
  الس�ید الوز�ر، 

س�نوات من تقر�ر ا�لس الوطين حلقوق  5اح�ا �ىل بعد  ،الیوم
ٔ�زمة السجون مسؤولیة "ا�يل اكنت حتت عنوان  2012إال�سان د�ل س�نة 

توصیة من ٔ��ل حتسني حامیة حقوق السجناء  100مشرتكة، 
  .توصیة مو�ة �لحكومة 100، "والسجینات

ت�ني ب�ٔن الوضعیة الیوم من �الل قراءة ل�ست �لمیة ولكن قراءة �امة ی 
مل تتحسن كثريا، الزال القلق هو مزية ٔ�وضاع جسوننا، �� ف�ٔ�ن وصلت 

  .توصیة �100س�بة إالجناز يف هاذ 

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .اللكمة لمك الس�ید الوز�ر

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

  الس�ید الرئ�س،
  الس�ید املس�شار،

  الس�یدات والسادة املس�شارات واملس�شار�ن،
ٔ�وال �شكر �ىل طرح هذا السؤال �عتبار ٔ�ن ب�� الیوم م�خرط يف 
ٕاسرتاتیجیة مشولیة �لهنوض ��ور إالدما� �لسجون وٕاصالح الوضع العام 

تضافة د�ل الس�ید املندوب العام وطرح لها، لهذا ندعو ٔ�قرتح �لیمك �س� 
  هذا النقاش، ما يه هاذ إالسرتاتیجیة؟ 

اك�ن ٔ�وال حتسني ظروف إالیواء، اك�ن بناء جسون �دیدة، ٕاصالح 
جسون �دیدة اف�تحت هاذ  3السجون احلالیة وهاذ الرب�مج مكن م�ال 

الس�نة يف طن�ة، يف العر�ات، يف السامرة، الرشوع يف بناء مؤسسات 
  .املهم اك�ن هدف وهو حتسني ظروف إالیواء. نیة �دیدةجس 

الهدف الثاين حتسني مس�توى التغذیة والر�ایة الصحیة، م�ال �ىل 
مس�توى التغذیة مت ٕالغاء النظام د�ل القفة، ويف نفس الوقت تطرح �ر�مج 
�اص �لر�ایة الصحیة، نعطي �ري بعض إالحصائیات ٕاىل ممت شهر ٔ�كتو�ر 

جسني، ٔ�یضا ا�مع النفيس، وهذا  100000مهنا ٔ�زید من  مح� اس�تفاد 639
وا�د ا�ال د�ل العمل ا�يل مايش سهل ٔ�نه كتثار ٕاشاكلیات نفس�یة �برية 

  .مح� 11ودارت محالت �اصة بذ� 
احملور الثالث يف �سرتاتیجیة ٔ�و �ر�مج دمع �رامج الت�ٔهیل وٕا�ادة 

وحمور أ�م�ة، ميكن نعطي مكؤرش  إالدماج ما یتعلق بربامج التكو�ن والتعلمي
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يف الربامج د�ل التكو�ن املهين، مس�تف�د�ن  %38ب�ٔنه ز�دة د�ل حوايل 
، التعلمي ٔ�زید من 10000، دروس حمو أ�م�ة ٔ�زید من 9000مهنا ٔ�زید من 

، ٔ�یضا تطو�ر �ر�مج د�ل أ��شطة �ج�عیة والتكو�ن الفين 4000
حمور ا�يل رمغ ٔ�نه من الناح�ة المكیة واحلريف و�شغیل السجناء، وهذا 

  .حمدود ولكن �ینطلق و�یتقدم تدرجيیا، �اصة يف بعض السجون
ٔ�یضا تطو�ر املنظومة املرتبطة �لز�رة د�ل العائالت، وهتیئة الفضاءات 

بلغ �دد الزوار  2016مؤسسة جسنیة، يف  41املرتبطة بقا�ات الز�رة يف 
اكن يف �دد الز�رات، �ش �كون ٔ�لف ا�يل  400ملیون و 2ٔ�زید من 

  .. ، ٔ�ن نفس الشحص �ميكن �زور|دق�ق
مث البدء يف تطو�ر �ر�مج يف العالقة مع امجلعیات، ا�يل كتنظم ٔ��شطة، 

ٔ�شهر ٔ�زید من  8يف ظرف  �2017شاط، ويف  1500ٔ�زید  2016يف 
  .�شاط 2000

 ٔ�یضا وهذا حمور رابع، ٕارساء �ٓلیات التفا�ل مع الهی�ٓت الوطنیة
  .والرقابیة، �اصة مع امجلعیات، مع ا�لس الوطين حلقوق إال�سان و�ريه

املنظم �لسجون من ٔ��ل اس��عاب  23.98مث ٔ��ريا بدء حتیني القانون 
  .املتغريات واملس�ت�دات

  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
لقد اس�هتلكت وق�ك الاكمل، و�لتايل ال حق ، شكرا الس�ید الوز�ر

  . � �لرد �ىل التعق�ب
 .تفضل

  :املس�شار الس�ید عبد امحلید فاحتي
  .شكرا الس�ید الوز�ر �ىل هذه إالیضا�ات

قد ال ٔ�خ�لف معمك الس�ید الوز�ر ف� قلمتوه، فعال هناك جمهود �الل 
س�نوات، لكن هناك جوانب مرتبطة ٔ�وال بتفعیل ا�س�تور، مرتبطة  5هذه 

وصلنا من ٕایداع �نیا حبامیة حقوق السجناء، وهذه أ�ش�یاء كنقول ٔ��ن 
صك التصدیق �ىل املصادقة �ىل قرار الربتو�ول �خ�یاري ملناهضة 
التعذیب؟ كذ� ٔ��ن حنن من ٕا�داث ا�ٓلیة الوطنیة املس�تق� �لوقایة من 
التعذیب طبقا لنفس الربوتو�ول؟ ٔ�ن خمتلف ٔ�ما�ن �عتقال يه ٔ�صال فهيا 

نائیة، اكن النقاش ش�هبة التعذیب، كذ� نصوص ذات الص� �لس�یاسة اجل 
يف ٕاطار احلوار الوطين حول ٕاصالح م�ظومة العدا� حول املسطرة اجلنائیة 

  وما یتعلق، الشق املتعلق مهنا بوضعیة السجناء ٔ��ن حنن من ذ�؟ 
كذ� حىت يف التطبیق النصوص احلالیة، سواء ما یتعلق �لقانون 

بق ٔ�و تطبق �شلك ٔ�یضا فهيا ٕاما ال تط  2.00.485ٔ�و املرسوم  23.98د�ل 
يسء، املس�ٔ� ا�يل ما تذا�رتوش �لهيا الس�ید الوز�ر ويه ظاهرة �عتقال 
�ح�یاطي و�كتظاظ، ظاهرة �عتقال �ح�یاطي هذه توصیة من 

يف �دد السجناء  %38التوصیات ا�يل اكن من املفروض الیوم واص� ل 

أ�ساس�یني  ، ؤ�عتقد ٔ�نه املد�لني%38ا�يل يف �عتقال �ح�یاطي 
لتحسني وضعیة السجون ٕاجياد بدائل عقوبة بدائل، وا�ٓلیات املرافقة 
لتدبري هذه العقو�ت البدائل، ويف نفس الوقت س�یاسة ٕا�ادة إالدماج ا�يل 
من املفروض حىت يه �ٓلیة �لتخف�ف من هذه الوضعیة، رمغ ٔ�نه یالحظ ٔ�ن 

  .ة مسدودة�دة مؤسسات د�ل ٕا�ادة إالدماج ا�يل ت��ات راها �ق�
كذ� الس�ید الوز�ر البد من إالشارة ٔ�نه الزلنا بعید�ن عن املعایري 
ا�ولیة لتوصیف اش�تغال املؤسسة السجنیة من لك اجلوانب، سواء من 
املسا�ة، من التغذیة، سواء من ا�لباس، سواء من أ�غطیة، سواء من 

رار امجلع أ�فرشة، و�اصة محميیة السجناء، راه ٕاشاكلیة حق�ق�ة، كذ� اس�مت
�لك الف�ات الهشة ال�ساء يف وضعیة صعبة دا�ل السجون، أ�طفال ا��ن 

 .یو�ون دا�ل السجون

  :الس�ید رئ�س اجللسة
الس�ید املس�شار شكرا، ؤ�شكر �مسمك الس�ید الوز�ر �ىل مسامهته معنا 

  .يف هاته اجللسة
یري ون��قل �لسؤال املوايل موضو�ه قطاع التعلمي العايل، وموضو�ه معا

�نتقاء �ٔ�ح�اء اجلامعیة، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق 
  .العدا� والتمنیة لتقدمي السؤال

  .اتفضل

  :املس�شار الس�ید م�ارك مجیيل
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

  الس�ید الرئ�س،
  السادة الوزراء،

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن،
ل��ٔ الطلبة املعوز�ن والوافد�ن تعترب أ�ح�اء اجلامعیة م ،الس�ید الوز�ر

�ىل اجلامعات من مقر سك�امه البعید، اعمتدت الوزارة معایري �نتقاء 
الطلبة املس�تف�د�ن من أ�ح�اء اجلامعیة، ٕاال ٔ�ن هذه املعایري تعرتهيا مجمو�ة 

  .من النقائص حتول دون ٕانصاف الطلبة املس�تحقني
اليت تت�ذها الوزارة  �سائلمك الس�ید الوز�ر، ما يه إالجراءات ،�ا

  لتفادي مس�تق�ال أ�خطاء اليت تعرتي هذه املعایري؟
  .شكرا الس�ید الوز�ر

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .اللكمة �لس�ید الوز�ر لٕال�ابة �ىل السؤال

اكتب ا�و� �ى وز�ر الرتبیة الوطنیة والتكو�ن  ،الس�ید �ا� الصمدي
  :لتعلمي العايل والبحث العلمياملهين والتعلمي العايل والبحث العلمي ملكف �

  .شكرا الس�ید الرئ�س
  .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم
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طبعا ما اكی�ش �الف �ون أ�ح�اء اجلامعیة من إالماك�ت اليت توفرها 
ا�و� من ٔ��ل مسا�دة التالم�ذ املس�تحقني ملتابعة ا�راسة د�هلم يف 

�الف، لكن هذا ال اجلامعة والتخف�ف من الهدر اجلامعي هذا طبعا بدون 
ینفي ا�هودات اليت بذ�هتا ا�و� يف الرفع من الطاقة �س��عابیة لٔ�ح�اء 

ف� یتعلق  55000اجلامعیة، نعطیك �ري رمق �س�یط م�ال هاذ الس�نة 
رس�ر �ل�س�بة �لقطاع اخلاص،  �15000ٔ�ح�اء اجلامعیة العموم�ة حوايل 

، معناه ٔ�نه �80000دود  طلبات إالقامة ا�يل ك�س�لوها س�نو� يه يف
تقریبا من الطلبات الغري املس�ت�اب لها،  15000اك�ن وا�د الفرق د�ل 

وهذا �الش جعلنا �لضبط منش�یو يف اجتاه وضع وا�د ا�مو�ة من املعایري 
  .�ش �كون مسطرة د�ل �نتقاء

ٔ�نه ٕاذا  ،الس�ید املس�شار احملرتم ،حتدثتوا �ىل نقائص ٔ�� كنطلب م�مك
ها، ٔ�نه أ�مر یتعلق مبذ�رة تنظميیة تصدر و  نقائص بعیهنا �ميك�ا نتدار�جسلمت

عن املك�ب الوطين امللكف �ٔ�عامل �ج�عیة والثقاف�ة �لطلبة، غن�اولو 
رس�ر  7000ما ٔ�مكن ٔ�ننا نوسعو الطاقة �س��عابیة س�نو� تقریبا حبوايل 

ليت مت ف�حها و�اصة �دید، وراه عندمك اخلریطة د�ل أ�ح�اء اجلامعیة ا
  .هذه الس�نة
  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .اللكمة لمك �لتعق�ب الس�ید املس�شار

  :املس�شار الس�ید م�ارك مجیيل
   ،الس�ید الوز�ر

�شكرمك �ىل ا�هودات اليت تقوم هبا الوزارة ف� خيص حتسني  ،بدایة
تلكم عن اخلدمات �ج�عیة ف� خيص الطلبة املعوز�ن، ٕاال ٔ�ن عندما ن 

معایري ا�يل اعمتدهتا الوزارة ا�يل  4املعایري املعمتدة، من بني النقائص، اك�ن 
ا��ل أ�رسي هاذ املعیار ف�ه �لل، ملا كنعمتدو املعیار د�ل : يه م�ال

ا��ل �ميكن نلقاو �س ٔ�غنیاء وك�س�تفدو والدمه، وهاذ املعیار خصوصا 
  .�لتعمتده السلطات احمللیة يف حتدید هذا ا�

�نیا اعمتدتو املعیار د�ل التكفل العائيل، هاذ املعیار د�ل التكفل 
س�نة �ميكن  18د�ل أ�طفال دون  3العائيل ٕاىل اكن أ�ب غين وعندو 

الطالب �س�تافد، يف �ني ٕاىل اكن و� وا�د ی�مي ومو وال الويل د�لو ما 
ت عندوش �كفل �ائيل كتكون نقط، ح�ث دا�ر�ن فاملعایري معامال

  .و�لتايل �ادي یتحرم، �هیك عن مجمو�ة د�ل النقائص
ٕاذن ا�يل كنقرتحو �لیمك الس�ید الوز�ر التدق�ق يف هذه املعایري وٕاضافة 
معایري ٔ�خرى، م�ال البعد عن اجلامعة، خصو ید�ل مكعیار لالنتقاء، الطلبة 
ذوي احلا�ات اخلاصة خصو ید�ل ٔ�یضا مكعیار يف �نتقاء، ٔ�یضا هاذ 

هد إالداریة ا�يل كتعطي السلطة خصو یتعاد فهيا النظر، ميكن نعمتدو الشوا
بطاقة الرام�د مكعیار د�ل ا��ل، بدل ٔ�ن السلطة يه تقدر ا��ل، ٔ�ن 

كنعرفو هاذ املشلك اك�ن حىت يف املنح ٔ�ب غين و�جر �بري وح�ث �مييش 
ٔ�ح�ا�، ب�� ) déficitaire(�لسلطة تتعطیه دون د�ل ٔ�و ال عندو 

  .املوظف راه ا��ل د�لو مضبوط وحمدود یعين تیكون مضبوط
ٔ�یضا اك�ن معیار، �ميكن نقرتحوا �لیمك الس�ید الوز�ر، هاذ التدق�ق يف 
املعایري ومتكني الطلبة من ٕاد�ال معطیات ٕالكرتونیا، هام ید�لوا املعطیات 

اذ د�هلم ٕالكرتونیا، ٔ�ن تیوقع فهيا شطط و�لل يف إالدارة، ٔ�یضا توس�یع ه
 15000الطاقة �س��عابیة �ع�د القطاع اخلاص، حصیح تتلكم �ىل 

  .�ل�س�بة �لقطاع اخلاص، ولكن هذا یعين رمق قلیل
  :الس�ید رئ�س اجللسة

  .شكرا الس�ید املس�شار
  .يف ٕاطار التعق�ب الس�ید الوز�ر

الس�ید اكتب ا�و� �ى وز�ر الرتبیة الوطنیة والتكو�ن املهين والتعلمي 
 :والبحث العلمي ملكف �لتعلمي العايل والبحث العلميالعايل 

  .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم
املعایري ٔ�ساس�یة �ٕالضافة ٕاىل املعیار اجلغرايف، ت��لكموا  �4لكمتوا �ىل 

�ىل ا��ل الس�نوي لٔ�بو�ن، �دد إالخوة حتت الكفا�، املس�توى 
ا، ٕامنا هناك ٔ�ش�یاء ا�رايس، التفوق العلمي، هذه يه املعایري املعمول هب

تد�ل يف اخ�صاص الوزارة ا�يل يه الت�ٔكد من هذه املعطیات، وعند� 
�ر�مج ٕالكرتوين، ا�ٓن راه تی�س�لوا الطلبة م�ارشة عن طریق �ر�مج 
ٕالكرتوين مايش هام ا�يل تید�لوا املعطیات إالدارة ولكن هام ا�يل تیدلیوا 

ا الطلبة و�رشوا ا�لواحئ يف ٕاطار �لو�ئق، وهاذ العملیة �متك�نا �ش نصنفو 
  .الشفاف�ة و�اكفؤ الفرص

ٕامنا كام قلت � اكن ٔ�ش�یاء ا�يل تد�ل يف اخ�صاص الوزارة واك�ن 
أ�ش�یاء م�د�لش يف اخ�صاص الوزارة اكلشواهد إالداریة م�ال املدىل هبا 
م�ال، ٔ�و وضعیة التحمل العائيل هذه و�ئق �سلمها السلطات املعنیة 

  .تدقق يف �ني املاكناملفروض ٔ�ن 
لكن حنن مس�تعدون ٔ�ي اقرتا�ات معلیة لتطو�ر، و�لكمت �ىل 
املعاقني �ىل س��ل املثال، هاذوا عندمه ٕاعفاء من الو�ئق وعندمه ٔ�س�بق�ة 
يف الولوج ٕاىل أ�ح�اء اجلامعیة معمول هبا يف املذ�رة، كذ� من املمكن ٔ�ن 

الم�ذ ا�يل هام م�ال ٔ�یتام ٔ�م ند�ل معایري ٔ�خرى حبال ا�يل �لكمت �لهيا الت
م��ىل عهنم ٔ�و يشء من هذا الق�یل، هاذوا لكها معایري قاب� �ش ميكن لنا 
نتداول فهيا وند�لها، لكن �ىل املدى املتوسط عند� ٕاجراءات �ميكن لنا 
نتلكموا �ىل توس�یع الطاقة �س��عابیة احلالیة، �شجیع القطاع اخلاص، 

�دا، �ملوازاة مع جودة  جلامعیة وهذه �مةس�یاسة القرب يف اخلریطة ا
  ..ا�متو�ن 

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .شكرا، �شكر الس�ید اكتب ا�و� �ىل مسامهته معنا يف هذه اجللسة
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السؤال أ�ول املو�ه لقطاع الش�باب والر�ضة، وموضو�ه  معونواصل 
مة ٔ��د �رسیع وثرية ٕاجناز مشاریع الب��ات التحتیة �ملالعب الر�ضیة، اللك

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

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

  الس�ید الوز�ر احملرتم،
�رید ومن �الل م�اس�بة هذا السؤال وخصوصا هاذ  ،يف البدایة

��هتنئة �اصة السؤال املو�ه ٕاىل قطاع وزارة الش�ب��ة والر�ضة، ٔ�ن نتو�ه 
ٕاىل الفریق الوداد الر�يض �ىل فوزه املس�تحق و�ىل الن���ة اليت اكن لها 
صدى طیب �ى خمتلف ف�ات الشعب املغريب واكنت فر�ة �ارمة 
وجتاوب وتفا�ل معها مجیع الشعب املغريب، وممتنیاتنا كذ� �لنرص �لفریق 

  .الوطين يف املقاب� املق��
املوضوع الس�ید الوز�ر احملرتم، �رید ٔ�ن ٕاذن وحنن نت�دث عن هذا 

�سائلمك عن الب��ات التحتیة �لمالعب الر�ضیة وخصوصا ما یتعلق ب�رسیع 
الوثرية، �رسیع وثرية ٕاجناز لك املقرت�ات واملشاریع اليت تعزتم الوزارة اجنازها 

  ٔ�و هتی�هتا؟
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .لٕال�ابة �ىل السؤالاللكمة لمك الس�ید الوز�ر 

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

  الس�ید املس�شار احملرتم،
فعال ٔ�ن اخلصاص ا�ي �س�� مجمو�ة من املناطق �اصة يف العامل 

هو خصاص �بري �دا، �نیا املالعب  القربالقروي �ىل مس�توى مالعب 
، مالعب ر�ضیة كربى فهيا وا�د اة، املساحبأ�خرى �اصة القا�ات املغط

اخلصاص �بري �دا، وكذ� ل�س هناك ا�رتام �لعدا� ا�الیة، �لتايل 
الوزارة اش�تغلت �الل هذه الس�تة ٔ�شهر �ىل تق�مي العمل لكه، وقرر� ما 

 : یيل

ملیون درمه ا�يل  600ملعب �لقرب دفعة وا�دة مببلغ  800ٕاخراج  -
�ٓ�ال �ش نغطیو ا�ال الرتايب �ىل مس�توى �ادیة تنجز يف ٔ�قرب ا

  مالعب القرب؛

 �ادي منش�یو �لتدرج �ادي �شوفو القا�ات املغطاة؛: �نیا -

املساحب واح�ا ماش�یني كنوسعو يف ا�ا�رة د�ل هذه املالعب : �لثا -
 .حىت تغطي ا�ال الرتايب �اكم�

مع رؤساء إالشاكلیة املطرو�ة �الیا يف االتفاق�ات اليت مت عقدها 

دامللیار درمه، حبیث ٔ�نه مت التوق�ع  6جام�ات مبختلف، املبلغ املايل د�لها 
�ىل اتفاق�ات دون رصد إالماكنیات املالیة، هاذ الس�نة هاذي بغینا لك 
يش، ٔ�نه و�نا الفلوس ا�يل اكنوا و�نامه لاللزتامات ٔ�مام صاحب اجلال� 

ا�ش الق�یطرة، ا�يل ما اك�يش �ىل مس�توى طن�ة احلس�مية ا�ار البیضاء مر 
املبالغ د�لها مربجمة، لهذا ملس�نا هذا الت�ٔخر، لكن كنوا�دمك الس�نة املق�� يف 
الربجمة يف املزيانیة املق�� �ادي حناولو ننفذ مجیع االتفاق�ات اليت مت توق�عها 

  .سابقا
  .شكرا

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

 .ق�باللكمة لمك يف ٕاطار التع 

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

  الس�ید الوز�ر احملرتم،
يف احلق�قة ٔ�نه اجلواب د�لمك م�سجم مع �لف�ة السؤال، اح�ا يف �لف�ة 
السؤال كنا ما بغیناش ند�لو �ل�شخیص لكيش تیعرفو، ما بغیناش نتلمكو 

ل امجلیع، م�فقني �ىل إال�راهات وال كفاش الوضعیة د�لنا والطمو�ات د�
�لیه، ولكن ا�يل �م وأ�سايس هو ا�يل يف معق السؤال د�لنا هو �رسیع 
الوثرية، تفضلمت ب�ٓلیة من ا�ٓلیات أ�ساس�یة اليت اكنت مبثابة معوق وا�ٓن 
كتلزتموا الس�ید الوز�ر ٔ�مام�ا ؤ�مام الشعب املغريب �ىل ٔ�نه االتفاق�ات لكها 

خصها اجلانب املايل �كون واحض و�كون ا�يل اكینة عندمك، ا�يل اكن تی 
مفيض، ف�ٔ� ٔ�عتقد ٔ�نه املس�ٔ� العقاریة واحضة، ا�ططات واحضة، الربامج 
واحضة، ا�ٓن د�لتوا لاللزتامات املالیة مع امجلا�ات احلرضیة والقرویة �ش 

  .�كون إالجراء
ٕاذن هذا مؤرش يف اعتقادي ا�ٓن �ىل ٔ�نه �هتی�ٔ الظروف املناس�بة 

  .�شلك ٔ�سايس و�م، كنمتناو � التوف�ق الس�ید الوز�رالنطالق 
  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
شكرا سهلمت ، ر الرد �ىل التعق�ب الس�ید الوز�رشكرا، يف ٕاطا

  .امل�ٔموریة
ن��قلو �لسؤال الثاين وموضو�ه حاكمة القطاع الر�يض، اللكمة ٔ��د 

 .تفضل. السؤالالسادة املس�شار�ن من فریق أ�صا� واملعارصة لتقدمي 

  :املس�شار الس�ید محید القمزية
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  ٕاخواين ٔ�خوايت املس�شار�ن احملرتمني،
  الس�ید الوز�ر،
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�ىل ضوء �خ�الالت املرتامكة اليت یعرفها قطاع الر�ضة و�اصة �ىل 
 ،مس�توى حاكمة التدبري املايل وإالداري �ل�امعات الر�ضیة، �سائلمك

عن التدابري اليت تت�ذوهنا من ٔ��ل ا�هنوض حباكمة  ،رتمالس�ید الوز�ر احمل
  القطاع الر�يض؟

  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

 .اللكمة لمك الس�ید الوز�ر

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

سؤال ٔ�� ت�شكر الفریق �ىل طرح هذا السؤال وخصوصا يف هذه 
الق�ل والقال، كتا�ت، مقاالت، شاكوي  الظرف�ة هاذي، هناك الك�ري من

تتوصل هبا الوزارة، اجلامعات، ٕاىل �ري ذ�، �ذینا مسافة مع لك ما 
�ك�ب �ش �كونوا �لك موضوعیة، �ش ما نصدروش يش حمك ظامل ٔ�نه 

ما �سمى �الف��اص د�ل اجلامعات الر�ضیة، ) l’audit(خرج�ا 
ا جتي النتاجئ د�لو �لیه �ادي �ف��اص املايل و�ف��اص التدبريي، ومل

نب��و القرارات �ش ما نظلموا حىت يش وا�د، ا�يل بغا �ك�ب يش �ا�ة 
�ك�هبا، وا�يل بغا �شيك �شيك، هذاك التقر�ر هو ا�يل �ادي �ش یعطینا 

  .اح�ا �ش �كون قرار د�ل العقالء
ة مع �نیا ف� یتعلق �لعالقة د�ل الوزارة ٔ�و صندوق التمنیة الر�ضی

اجلامعات ف�ه وا�د الفهم ميكن �كون �اطئ، ؤ�عتذر �ىل هذه اللكمة، 
�یعتقدوا ب�ٔن ذاك ا�مع �اصو مييش �ش ید�روا به شؤون اجلامعة، وهذا 
�لط، هو لتمنیة الر�ضة، ا�ٓن اح�ا بصدد ٕا�داد وا�د املرشوع اتفاق�ة مع 

  :أ�نواع 3اجلامعات 
  اجلامعات أ�وملبیة؛

ا�يل �ادیة تد�ل يف ) l’exhibition(حترض يف  اجلامعات اليت
 ؛2024أ�لعاب �وملبیة 

 . مث اجلامعات ا�يل ما دا�ليش يف هاذ اخلانتني
أ�ولني د�ل أ�لعاب أ�وملبیة �ادي نعطهيم ا�متویل �شلك واحض �ادي 

، �ادي ��ذ س�نو� قد، �ش یو�د الفریق وال 2020نقولوا هلم من هنا ل 
 .یو�د أ�بطال

�ل�س�بة �ٓخر�ن �ش تبقى الر�ضة ح�ة �ادي نعطیومه ا�مع ا�يل 
ت��اسب املاكنة د�لو، ولكن لكيش غیا�ذ ا�مع �ىل ٔ�ساس ٔ�ن القرارات 

 . د�ل احلاكمة غت�اذ ف� بعد ميل نتوصلو �لتقر�ر د�ل �ف��اص
  .شكرا

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

  .اللكمة لمك �لتعق�ب

  :ملس�شار الس�ید عبد السالم بلقشورا
  .شكرا الس�ید الرئ�س

بدور� كذ� يف فریق أ�صا� واملعارصة هننئمك الس�ید الوز�ر بصف�مك 
وصیا �ىل القطاع لٕالجناز الر�يض أ��ري، ومن �اللمك ملكو�ت فریق 
الوداد البیضاوي، �لفوز د�لو �لٔ�س القاریة الغالیة ٔ��ريا، وكذ� �مثن 

االتصال الهاتفي لصاحب اجلال� م�ارشة عقب هنایة املقاب� ال مبدرب  �الیا
الفریق وال بعمید الفریق من ٔ��ل هتن�هتم �ىل هذا الفوز هباذ �س�تحقاق 
الر�يض القاري ا�يل تید�ل بطبیعة احلال يف الس�یاسة أ��رية ا�يل هنجها 

  .ریق�ا �شلك �امس�ید� يف التواصل والتفا�ل وكذ� ا�متثیلیة القاریة ٕالف
وبطبیعة احلال كذ� تیعطینا ٕاشارات قویة صاحب اجلال� �ىل 

يف الزمن ) instantané(�ه�م د�لو �لر�ضة والتفا�ل د�لها ا�يل اكن 
وخصوصا �لیمك الس�ید  -وهذا ٕاشارة قویة  -ويف ا�لحظة �ٓنذاك �یبني لنا 

ا �یفاش تی��عو صاحب الوز�ر ٔ�ن� ا�يل مسؤولني �ىل هذا القطاع وتعرفو 
اجلال� و�یفاش تی��عو الشعب املغريب واخلروج د�ل املغاربة يف ربوع 

  .اململكة تفا�ال مع هاذ إالجناز
والسؤال ا�يل طرحو الرف�ق ق�ل قلیل ت��لكم  ،الس�ید الوز�ر ،كذ�

  .�ىل �خ�الالت ا�يل تتعرفها الوزارة ٔ�و القطاع الر�يض �شلك �ام
الس�ید الوز�ر، احلجز �ىل احلساب  ،هات ا�يل عندمكت��فهمو إال�را

البنيك عقب املشالك د�ل امللعب د�ل طن�ة، �یفاش �ادي ميكن لمك 
تد�روا وا�د الوزارة ويه احلساب البنيك د�لها تیعرف جحز؟ �یفاش ميكن 
لمك تلزتموا و�كون عندمك وفاء �اللزتامات املالیة جتاه الرشاكء ا�يل �لكم 

�ل قلیل من الفریق �س�تقاليل �ىل اتفاق�ات الرشاكة ا�يل الزم�ل ق 
تتجمعمك مبجمو�ة من امجلا�ات ومع مؤسسات ٔ�خرى ا�يل ترتبطمك معها 

  .رشااكت
 -ن� ف�حتو اكذ� �دم املالءمة القانونیة د�ل مجمو�ة من اجلامعات و 

 هاذ إال�الن �ىل هاذ �ف��اص ا�يل �ادي یعطیمك -�یف قلتو ق�ل قلیل 
  .خریطة الطریق �ش تعاملوا مؤخرا مس�تق�ال مع هاذ إال�راهات

 700ٔ�و  600كذ� املشالك ا�يل تیعرفها ال�س�یري والتدبري د�ل 
)CSP ( مر�ب سوس�یو اج�عي �لقرب ا�يل �يق ا�ٓن الرؤیة ما واحضاش

يف ال�س�یري ويف التدبري د�هلم ا�يل تنعرفومه اق�حمهم بعض امجلعیات وا�يل 
ريو �لطرق ٔ�و ب�ٔخرى وحسب لك جام�ة ٔ�و حسب لك �ة ا�يل تی�س

  .مقتوا معاها �رشاكة، مشالك �دیدة وم�نو�ة يف هاذ القطاع
  ...كذ� املؤسسات الكربى ٔ�و امل�ش�ٓت الكربى الر�ضیة ا�يل

  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید املس�شار
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  . وز�ر، شكرا كذ�يف ٕاطار التعق�ب ٕاذا ٔ�رمت الس�ید ال
ن��قلو �لسؤال الثالث وموضو�ه �رحش املغرب لتنظمي ٔ�س العامل لكرة 

اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق العدا� والتمنیة  2026القدم س�نة 
  .لتقدمي السؤال، تفضل

  :املس�شار الس�ید �يل العرسي
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

  .شكرا الس�ید الرئ�س
  ،الس�ید الوز�ر

�سائلمك عن فرص ب�� يف الظفر ب��ظمي هنائیات ٔ�س العامل لكرة القدم 
؟ وعن إالماكنیات واملاكسب احملمت� لهذا التنظمي يف �ا� الظفر به 2026

  حماوالت �ري موفقة؟  4بعد 
  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .اللكمة لمك �لرد �ىل السؤال ،الس�ید الوز�ر

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

  .سري� ٔ�وال، نطلب من الس�ید املس�شار یدعي معنا �ش جيیب هللا الت 
فعال ٔ�ن املغرب یثق يف ٕاماكنیاته ويف حظوظه، عند� الیوم مقارنة مع 
املايض عند� حظوظ ٔ�كرب من املايض، خصوصا ٔ�ن �ىل مس�توى الب��ة 

املس�توى ٔ�لطريق،  �ىل: التحتیة هناك تطور �بري �دا يف مجیع ا�االت
مس�توى االتصاالت، مس�توى الص�ة، اك�ن وا�د التطور �بري �دا، �رز 

  .�لعیان
�ىل املس�توى املؤسسايت، هناك تغیري �بري �دا، �ىل مس�توى الف�فا، 
اجلامعة ا�ولیة لكرة القدم، هناك تغري �بري �دا، ٔ�نه يف السابق اكن 

لعامل، الیوم معل دميقراطي املك�ب املد�ري هو ا�ي یقرر من ینظم ٔ�س ا
ف�درالیة دولیة يه ا�يل �ادي تصوت، احلظوظ د�ل  219صوت،  219

  .املغرب �برية �دا، عكس ما یعتقد البعض
ل�س فقط هو تنظمي ٔ�س العامل، املغرب عندو القدرة �ىل  ،�ملناس�بة

التنظمي، نظمنا تظاهرات كربى �دا ممتركزة يف مدینة وا�دة مرا�ش 
، عند� القدرة، لكن ا�يل 2016 يف 22، �وب 2014سان حقوق إال� 

كرنغبو من وراء تنظمي ٔ�س العامل هو تعبئة الرٔ�سامل الوطين، املادي، 
ال�رشي �ش خنرجوا من وا�د املر�� وند�لوا مر�� ٔ�خرى ا�يل �كون 

  .رافعة جلر املغرب حنو اق�صاد�ت �د م�طورة
  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .ة �لتعق�ب �لس�ید املس�شاراللكم

  :املس�شار الس�ید �يل العرسي
  .شكرا الس�ید الرئ�س
  شكرا الس�ید الوز�ر،

مادام اليشء �ليشء یذ�ر، حنن ٔ�یضا يف فریق العدا� والتمنیة ن�هتزها 
فرصة �هن� فریق الوداد، فریق وداد أ�مة الر�يض �لك مكو�ته إالداریة 

املمتثل يف الفوز ��ٔس عصبة أ�بطال والتق�یة والطبیة �ىل إالجناز 
إالفریق�ة، و�متىن ٔ�ن �كون هذا إالجناز فاحتة �ري �ىل الر�ضة والكرة 
الوطنیة لتحق�ق انتصارات ت�يس الشعب املغريب مرارة �نتاكسات 
املتواص� طی� الس�نوات السابقة، كام �متىن ٔ�یضا ٔ�ن یيل هذا إالجناز الظفر 

، من �الل ت�ٔهل املنتخب 2018س العامل روس�یا �ملشاركة يف هنائیات �ٔ 
  .الوطين لكرة القدم

الس�ید الوز�ر، ٔ�ن ی�ٔيت مرشوع تقدمي املغرب مللف �رحشه  ،�متىن ٔ�یضا
يف ٕاطار ٕاسرتاتیجیة ر�ضیة م�اكم�، وال  2026الح�ضانه ٔ�س العامل ل

�كون عبارة عن خطوة معزو�، هاذ إالسرتاجتیة اليت جيب ٔ�ن تعب�ٔ لها 
ٕالماك�ت و�س�رشف املس�تق�ل و�ىل اخلصوص حتق�ق �دا� جمالیة يف ا

امل�ش�ئات الر�ضیة والقطع مع متركز املؤسسات ٔ�و املشاریع الر�ضیة يف 
حمور معني، فعىل أ�قل جيب ٔ�ن حنمل ب�ٔن عوامص اجلهات ٔ�الثين عرش لكها 

ٔ�ن �ف�اللت  - �كون فهيا م�ش�ئات ر�ضیة جبودة �الیة، ٔ�ن من حق در�ة
حتتضن فریق �رة القدم الفریق الوطين، من حق الرشق، من حق اجلنوب، 

  .واد ا�هب لكو�رة، ٕاذن هناك سوء توزیع �لمشاریع واملنجزات الر�ضیة
هو عبد  1960ٔ�� ٔ�س�تحرض مبرارة ٔ�ن ٔ�ول بطل ٔ�ومليب ر�يض، مغريب 

 السالم الرايض من ٕاقلمي �و�ت، فاز �ملیدالیة الفضیة يف أ�لعاب
أ�وملبیة، ولكن هاذ ٕاقلمي �و�ت ا�يل هو عبارة عن م�اطق ج�لیة ما 
فهيش �لبة ٔ�لعاب القوى، يف �ني ٔ�ن املعروف دولیا ٔ�ن املناطق اجلبلیة، 

لتايل ٔ�ن ش�باب ت� ٔ�ن الش�باب د�لها عندو قدرة �برية �ىل التحمل، و�
 ٔ�ن فطر� وطبیعیا �لقدرة �ىل املنافسة، ٕاذن �متىن املناطق مؤهل

  .�س�تحرض العدا� ا�الیة يف ٔ�یة ٕاسرتاجتیة ر�ضیة ٔ�و �رویة يف املس�تق�ل
مث ٔ�یضا كام ٔ�شار إالخوان يف الفرق السابقة ٔ�و يف التد�الت السابقة، 
البد من حاكمة ر�ضیة، ٔ�نه املعروف ٔ�ن ا�ال الر�يض هو جمال ٔ�یضا 

  .�لقوانني و��ٓداب العامةلالبزتاز و�غتناء �ري املرشوع واملامرسات ا�� 
  .وشكرا الس�ید الوز�ر

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

الس�ید الوز�ر، ٕاذا ٔ�ردمت يف ٕاطار ما تبقى لمك من الوقت �لرد �ىل 
  .التعق�ب
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  :والر�ضة الش�بابالس�ید وز�ر 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  . ٔ�� م�فق مع الس�ید املس�شار ،بع�ا�
ٔ�� خشصیا ما ���ش نصدر يش حمك ونقول  ،شارالس�ید املس�  ،فقط

ٕاىل �ري ذ�، �غي تقر�ر د�ل  ،ٔ�ودي هناك من یغتين من ممارسة
)L’audit ( ش �كون ٕا�سان موضوعي، �ش ملا ��ذو القرارات ما�

مسعت وال وا�د �غي اكنا�دوش يش قرارات انطالقا من انطباع وال 
  .یصفي حساب مع وا�د �شيك بیه

ذ هاذ املسافة وك�شوف ما اك�ن ال ترصحي ال والو، ملا نتوصلو لهذا وا�
�لتقر�ر د�ل �ف��اص والناس مسؤولني، ذیك السا�ة �ٓنذاك ونعطیومه 
فرصة �ش جياوبوا ميكن بعض املرات �یكون �ري سوء فهم �لقانون، ٔ�ن 
 حىت الوزارة ما مقناش بدور� كام جيب ٔ�ن نقوم به، ما طبق�اش البنود د�ل

كام ی��غي، ٕاذن مبا ٔ�نه اح�ا مادر�ش �دم�نا ما ميكن لناش  30.09القانون 
  .نطلبو من ا�ٓخر�ن ید�روا اخلدمة ف�الصتنا، هاذي النقطة أ�وىل

ٔ�� م�فق معك املس�ٔ� د�ل كتلكم �ىل العداء وبناء  ،النقطة الثانیة
�لطلبات  بغینا نوضعو معایري موضوعیة، راه كنتوصلوا.. احللبات د�ل هذا

ولك وا�د �یجیب املنطقة د�لو يه ٔ�حسن م�طقة ملامرسة ر�ضة معینة، 
  .ما عندي حىت مشلك ،ما عندي حىت يش مانع

راه اك�ن .. نظرا لٕالماكنیات احملدودة واخلصاص املهول واملناطق اليت
وا�د ا�متركزات �ري م�طق�ة، ملا كمنش�یو لبعض املناطق ا�يل حتلوا فهيا 

  .ة تفوق �ك�ري احلاج�ات د�ل الساكنةمرافق ر�ضی
  .شكرا

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

السؤال ما ق�ل أ��ري، موضو�ه ٕاهامل بعض مالعب القرب ببالد�، 
  .اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من الفریق احلريك لتقدمي السؤال، تفضل

  :املس�شار الس�ید عبد الرحامن ا�ر�يس
  .لرئ�سشكرا الس�ید ا
  الس�ید الوز�ر،

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن،
�ملناس�بة، ال یفوتنا كذ� ٔ�ننا هنن�ٔو الر�يض أ�ول صاحب اجلال� 
امل� محمد السادس، نرصه هللا، وكذ� الس�ید الوز�ر ومن �اللو الفریق 
د�ل الوداد، ومن �الل الفریق كذ� مجیع الفرق املغربیة ا�يل فاحلق�قة 

  .ٕاجنازات �برية ا�يل فرحت هاذ البالد هاذيمعلت �ىل 
�ف�اللت ؤ�ن بعض الالعبني  - ؤ�ف�خر كذ� �كوين ٔ�نين ا�ن در�ة 
�ف�اللت مع فریق الوداد وهذا  - كذ� سامهوا يف هذا إالجناز من در�ة 

ٕاجناز �بري وكنمتناو ٕان شاء هللا إالجناز ا�ٓخر ا�يل ٕان شاء هللا املنتخب 

  .روه مجیع املغاربةاملغريب ا�يل �ی��ظ
الس�ید الوز�ر، �شلك مالعب القرب ٕا�دى  ،هباذ املناس�بة كذ�

ا��امات أ�ساس�یة ل�شجیع الر�ضة ببالد�، لكن �ملوازاة تعرف هذه 
املرافق خصاصا �بريا يف تدبريها وصیا�هتا، فضال عن وجود �دد من 

الرتابیة ال زالت املشاریع املصادق �لهيا اكتفاق�ات بني الوزارة وامجلا�ات 
  .ت��ظر التنف�ذ وإالجناز
ما يه : �سائلمك الس�ید الوز�ر احملرتم، حول ما یيل ،�ىل هذا أ�ساس

  إالسرتاتیجیة احلكومة لضامن تدبري وصیانة مالعب القرب املنجزة؟
�نیا، ما يه التدابري اليت تقرتحون �لتعجیل ب��ف�ذ االتفاق�ات املربمة 

  ب؟ذات الص� هبذه املالع
  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .اللكمة لمك الس�ید الوز�ر

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

ف� یتعلق  .شكرا الس�ید رئ�س الفریق احلريك �ىل هذا السؤال
�لرشاكة مع امجلا�ات �اوبت �لهيا، ؤ�نت �ارف وتذا�ر� يف املوضوع ٔ�نه 

ویل �ع�دات �ش نوف�و �اللزتامات اخلصاص ا�يل اكن �اصل وحت
�التفاق�ات ا�يل توقعوا ٔ�مام �ال� امل�، مث املر�� املق�� وا�يل �ادي 

ملعب قرب دفعة وا�دة، �یبقى ا�ٓن إالشاكل  800خيرجوا دفعة وا�دة 
مايش فالبين هذا مشلك كنظن �ام، لكيش كنب��و ولكن حىت وا�د ما 

بناء هذا مشلك ٕاسرتاتیجي �بري وا�يل اش�تغلنا �یفكر يف اخلدمة ما بعد ال 
  .�لیه

والیوم �ادي ند�لو يف ٕاطار ما ینص �لیه القانون التنظميي اخلاص 
ال من �ات، �خلصوص اجلهات وا�يل عندمه رغبة  ،�مجلا�ات الرتابیة

وا�يل كنتذا�رو معهم �ش ميكن لنا نوفقوا ما بني البناء وتوفري اخلدمات 
واصل وذو جودة خيدم الرغبات د�ل ذوك الساكنة د�ل �شلك مس�متر م�

  .لك م�طقة �ىل �دة
هذا هو املرشوع ا�يل ك�ش�تغلو �لیه، �يق مايش �اهز ٔ�ن �اصنا 
��ذو اخنراط مجیع أ�طراف، وزارة ا�ا�لیة ا�ٓن م�خرطة �رب 

2)INDH ( املبادرة الوطنیة �لتمنیة ال�رشیة م�خرطة معنا، وضعنا وا�د
ن التصور، ا�ٓن ف�حت نقاش مع السادة رؤساء اجلهات، �يق ما اجلزء م

مكل�ش معهم اكملني �ش �كون تصور مو�د وخنلیو التزنیل د�لو یبقى 
عندو اخلصوصیة د�ل لك م�طقة �ىل �دة ولك رغبة د�ل لك �ة �ىل 

 .�دة مع امجلا�ات وا�الس إالقلميیة

                                                 
2 Initiative Nationale pour le Développement Humain. 



  2017 كتو�ر�ٔ دورة  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

24 

 )2017 نومفرب 7( 1439 صفر 18

  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .كراش

 .اللكمة لمك الس�ید املس�شار احملرتم، تفضل

  :املس�شار الس�ید عبد الرحامن ا�ر�يس
  الس�ید الوز�ر،

ٔ�وال كنبغي هنن�ٔمك �ىل طریقة تدبري د�ل هذا امللف ا�يل يف احلق�قة 
 اكنت نتجت �لیه بعض إالشاكلیات الك�رية �دا، �خلصوص مع امجلا�ات

ا �ی�س�ناوا والوا مع الساكنة يف حرج، ٔ�نه ا�يل وقعوا االتفاق�ات وا�يل بقاو 
 6وقعنا  2013عطاوا وعود �لناس ؤ�� �ادي نعطي م�ال �س�یط، اح�ا من 

  .د�ل االتفاق�ات مع الوزارة وٕاىل �د الیوم ما اكی�شاي
كذ� وقعنا والزتموا معنا إالخوان الوزراء يف مس�بح �اص �ل�ساء، 

�ف�اللت وبعض  - ل در�ة ٔ�ن تتعرفوا اخلصوصیة د�ل املنطقة د�
اخلصوصیة د�ل مجمو�ة د�ل املناطق ٕاىل یوم�ا هذا ف�عض الناس ا�يل 
حمرومني كنمتىن الس�ید الوز�ر ٔ��مك ��ذومه بعني �عتبار يف ا�طط د�لمك 

  .ويف إالسرتاتیجیة د�لمك
ولكن كذ� بغیت نقول وا�د اللكمة الس�ید الوز�ر، دامئا ميل تنجیو 

ا�ال �ري وا�د الشویة هذا ؤ�ن� يف الرد د�لمك �ىل بعض هنرضو �ىل 
إالخوان تتقولوا �ادي �مكلوا مع طن�ة والر�ط وا�ار البیضاء، هادو راه ما 
معرمه �مكلوا الس�ید الوز�ر ٕاذا بق�نا ك�س��او اح�ا راه �ادي نبقاو كن�س�ناو 

اك اعطیت�ين و�د هللا جيازیك الس�ید الوز�ر ر . دامئا، وراه عی��ا ما ن�س�ناو
ؤ�� كنعرف ميل تتعطي الو�د د�� تتويف به، ٔ�نك جتي �ىل أ�قل �زور 
هذه املنطقة هاذي و�شوف بعینك اخلصاص احلق�قي وتعرف ب�ٔن هاذ 
الش�باب د�لنا راه �یع�ش وا�د إالشاكلیات �برية، وامحلد � د� هاد 

  . بابالتو�ات د�ل صاحب اجلال� �ش یتدار جملس د�ل الش� 
ويف هاذ إالطار هذا بغینا م�مك ٔ�نه هاذ الش�باب ا�يل يف هذه املناطق 
ا�يل يه معزو� ا�يل يه بعیدة يش شویة �كون من مضن أ�ولیات د�لمك 
يف العمل د�لمك الس�ید الوز�ر ٔ�نه ما ميك�ش �يق �زیدو ن�س�ناو اح�ا� دامئا 

ا اجلدیة وكنمتناو ٕان شاء هبذه الطریقة هذه، وكنمتىن � التوف�ق ٔ�نه ملس�ن
  .هللا الز�رة �كون قریبة ٕان شاء هللا

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

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

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

درت موضوع وا�د هدف وا�د  2017بع�ا�، الس�ید املس�شار 

�ت، ما ميك�ل�ش �ش �كون معيل، الطاقة د�يل ما ك�سمح ل�ش ٔ�نه ا�
�ا�ة يف نفس الوقت وما كنصاوب حىت �ا�ة، ٕاذن ا��ت  15ند�ر 

  .فضینا معهم
 2019يف الر�ضة مالعب القرب يف الش�باب دور الش�باب،  2018

ندوزوا حلا�ة ٔ�خرى �ش �كون ٕا�سان معيل، ويف أ��ري جنیو نت�اس�بو 
رقام وهبذا، ٕاذا بق�نا غند�ر لكيش ما غند�ر حىت �ا�ة �شلك ا�رتايف، ��ٔ 

كنبقاو ند�رو شویة وشویة هنا، وكرنضیو اخلواطر، ويف �ٓخر املطاف 
الن���ة اكملني ت�شك�و، �ش خنرجو من هذه الشاكوي، ٔ�نه تنو�دو 

  .طریقة العمل والهدف والتد�ل �ش �كونوا �س فا�لني
  .شكرا

  :لسةالس�ید رئ�س اجل 
  .شكرا الس�ید الوز�ر

والسؤال اخلامس وأ��ري موضو�ه نص�ب �ة فاس ومك�اس من 
، اللكمة ٔ��د 2017خمطط معل وزارة الش�باب والر�ضة �رمس س�نة 

السادة املس�شار�ن من فریق �حتاد املغريب �لشغل، تفضل الس�ید 
 .املس�شار احملرتم

  :املس�شار الس�ید عز ا��ن ز�ري
  .رئ�سشكرا الس�ید ال

بدور� هن� الشعب املغريب بفوز فریق الوداد، وفوز فریق الوداد ما 
هو ٕاال فوز �لر�ضة املغربیة، كام �متىن ٔ�ن تظل هذه الفر�ة أ�س�بوع املق�ل 

  . بفوز الفریق الوطين
  الس�ید الوز�ر،

�ىل ٕاعطاء  2017لقد ركزت وزار�مك يف �ر�مج العمل مسطر لس�نة 
طاع الش�باب والر�ضة من �الل ا�هنوض ٔ�و ت�ٔهیل املزید من �ه�م لق

  .الب��ة التحتیة الر�ضیة
مك�اس و�خلصوص مدینة -یتعلق جبهة فاس ،الس�ید الوز�ر ،سؤالنا

  مك�اس، ما هو نص�ب هذه املدینة من هذا الرب�مج؟
  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
 .اللكمة لمك الس�ید الوز�ر

  :والر�ضة الش�بابالس�ید وز�ر 
  .لس�ید الرئ�سشكرا ا

  الس�ید املس�شار،
مك�اس كنلقاو املبالغ �برية �دا مقارنة مع �يق - ملا تنا�ذو �ة فاس

اجلهات، ملا ت��لكم �ىل اجلهة، لكن ملا تنجیو نتلكموا �ىل أ�قالمي تتلقى 
وا�د إالقلمي دا لكيش وأ�قالمي ا�يل �داه ما دات حىت يش �ا�ة، ها 
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وزیع ا�يل �لكم �لیه الس�ید املس�شار راه هو املشلكة فني يه، راه ذاك الت
ا�يل �اصل، وهذا من �خ�الالت ا�يل �اصها تعاجل، ما هو ا�افع وراء 
اخ�یار م�ال وا�د إالقلمي �ش یدي لكيش؟ وحىت �س�بة �دد الساكن 
مقارنة مع إالقلمي ا�اور هذا اك�ن هاذ اخللل، ف�التايل ما �اد�ش ند�ل يف 

  .هاذ التفاصیل
معایري ف�ه  الس�ید املس�شار، هو ٔ�نه �ادي نوضعو ،يل تنوا�دك بها�

�دد الساكن، فهيا املسا�ة اجلغراف�ة، فهيا وا�د ا�مو�ة د�ل الرشوط 
حىت �ىل املس�توى د� ا��ت ملا مش��ا �لمخ�ت �دینا بعني �عتبار 

و�دا  س�نة، �ش مايش تد�ر بنایة الیوم 15املاء الصاحل �لرشب من هنا ل 
ما �ادي تصلحيش، ٔ�نه هذا مال �ام، �اصنا التصور �كون اس��ايق، 

  ..هذا منوذج ما �اد�ش ند�ل
ولكن ٔ�� م�فق معك ميل تنا�دو مك�اس ٕاكقلمي راه ما عندو والو و�ا 
�دد الساكن د�لو �س�تحق ٔ�نه �كون عندو م�ش�ٓت ٔ�خرى مقارنة مع 

ال�رشى ٔ�ن مدینة مك�اس من  اجلوار، ف��اولوا �س�تدر�وه ٕان شاء هللا، �ري
املدن املغربیة ا�يل �ال� امل� نرصه هللا ٔ�عطى أ�وامر د�لو �ش �كون 
فهيا ملعب من املالعب احملتضنة ل�ٔس العامل، ٕاىل جنحنا، ٕان شاء هللا 
و�ذینا تنظمي ٔ�س العامل راه مدینة مك�اس �ادي �كون فهيا ملعب �بري، 

  .هذا �ش خنمت
  .شكرا

  :�س اجللسةالس�ید رئ 
  .ٕان شاء هللا، اللكمة لمك الس�ید املس�شار �لتعق�ب

  :ا��ن ز�ري عزاملس�شار الس�ید 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�ید الوز�ر،
بدایة �مثن الطریقة ٔ�و املهنجیة اليت تعملون هبا، وٕاىل اكن وضعت 
السؤال ٔ�و قلت ب�ٔنه بعض أ�قالمي اس�تفدت ؤ�قالمي ٔ�خرى ما اس�تفد�ش، 

جناوبك �الش؟ ٔ�ن املسؤولني �ىل الر�ضة �ٓنذاك �ىل قطاع ٔ�� نقد 
الش�ب��ة والر�ضة اكنوا تیدیوا املشاریع د�هلم سواء �لمدن ا�يل تی��امون ٕا�هيا 
ٔ�و سواء ا�وا�ر �نت�ابیة د�هلم، ت�متناو هاذ اليش ما یبقاش من هنا 

  .�لقدام
�ضیة هبا يه مدینة مك�اس مدینة �مشة الزالت الب��ة التحتیة الر

الب��ة التحتیة اليت ٔ��ش�ت ما ق�ل �س�تقالل م�ذ عهد امحلایة، �دا ثالث 
ٔ�و ٔ�ربع م�ش�ٓت ا�يل تنجزت، مهنا ملعب لكرة القدم هو الیوم مغلق، ا�يل 
تیلعب ف�ه النادي املك�ايس نظرا لعدم صالح�ة ٔ�رضیته وتاليش مرافقه، 

يه أ�خرى ال �س�تجیب اكینة قا�ة مغطاة ا�يل ت�ش�ٔت يف الس�بعینات و
�لمعایري الر�ضیة، سواء ال الوطنیة وال ا�ولیة، ضف �ىل هاذ اليش 
الولوج �لتداریب لهاذ القا�ة تیخضع لوا�د النظام د�ل العشرية والق�ی�، 

�اص تؤدي الوالء �لمسؤولني �ىل التدبري د�ل هاذ القا�ة، ؤ�كرب دلیل 
المكة ا�يل ت�ٔهلت يف هنائیة ٔ�س �ىل هذا هو ٔ�ن هناك بط� مغربیة يف امل

العرش وبغت تتدرب يف وسط هذه القا�ة متنعت، مما حر�ا من الت�ٔهیل 
  . يف ا�هنائیات

ٔ�یضا هناك التجهزيات د�ل هاذ القا�ة ا�يل اكنت مرصدة لهاذ القا�ة، 
حتولت لقا�ة ٔ�خرى يف مدینة ٔ�خرى، السؤال �الش؟ هو اجلواب ا�يل 

ني �ٓنذاك هام ا�يل حولوا هاذ التجهزيات �لمدینة عطیت ٔ�نه بعض املسؤول
  .د�هلم

اك�ن م�ش�ٔة �لثة ا�يل هو ملعب القرب يف مد�ل املدینة، الش�باب ٕاىل 
بغاوا یوجلوا لو حىت �اصهم یؤدیوا �ىل التداریب، واش هباذ الطریقة �ادي 

  �شجعو الش�باب �ىل الر�ضة؟ 
وا�يل ٔ�عطى �دة اك�ن ملعب القرب ا�يل اكن یو�د وسط املدینة 

ٕاخل، ..هللا �رمحه، الغویين، كام�شو ا�ایدئ�بطال املغرب �ىل س��ل املثال 
هاذ املالعب لكها �سدت، ٔ�ش�نو ولت؟ ولت سواء ٕاما عامرات ٔ�و مواقف 

  .�لس�یارات
  ...غشت ا�يل مت إالصالح د�لو مبناس�بة ٔ�لعاب 20ملعب 

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

  .لوز�ر ٕاذا ٔ�ردمت يف �دود بعض الثواين، تفضلواالس�ید ا

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

راه قلهتا وكنعاودها راه هذه الس�نة قانون املالیة كنت م�وقع .. �ل�س�بة 
ب�ٔنه �ادي یتحیدوا ما غميكن �هيومش الناس یبقاوا خيلصوا �ش ید�لوا 

ق�ال وال هاذ اليش راه مايش معقول مايش لقا�ة مغطاة وال مييش ملركز اس�ت 
م�طقي، وراه اح�ا لكيش م�فق �لیه، وز�ر املالیة مشكورا، رئ�س 
احلكومة مشكورا كذ�، اح�ا �ادي �زولوه يف هاذ قانون املالیة، ابتداء 

  .من الس�نة املق�� ما یبقى حىت يش وا�د خيلص
�ة د�ل غیاب �نیا، هاذ اليش ا�يل تتعاود الس�ید املس�شار هو ن��

مرجعیة �ىل املس�توى املركزي ا�يل متيش لٔ�قالمي �لتنف�ذ، كتعطي ذاك 
السا�ة سلطات تقد�ریة للك وا�د يف املنطقة ید�ر ا�يل بغا �ش �كونوا 
واحضني، راه الغلط ف�ا ٔ�� راه مايش يف الناس، راه ٔ�� ما در�ش �دميت، 

املرجعیة تزنل ويه ا�يل  ميل �ادي ند�ر �دميت كام ی��غي راه ذیك السا�ة
  .�ادي حتدد طریقة �ش�تغال

الس�ید الرئ�س، بدوري كنتقدم لفریق الوداد ��هتاين �ىل  ،�ش خنمت
إالجناز الك�ري والفر�ة، واملغاربة �س�تحقون الفر�ة و�س�تحقون �نتصار 

  .وعند� مؤهالت د�ل �نتصار
ور�ینافاصو محل �نیا، راه اك�ن فریق د�ل ا�را�ات ا�يل فاز يف ب

القمیص أ�صفر، الفریق د�ل الاكراطي ا�يل معلوا وا�د ا�متزي يف مایوراك، 
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راه اك�ن �زاف د�ل إالجنازات ا�يل تعملت �الل هذا أ�س�بوع ولكن 
كنتلكمو �ري �ىل فریق الوداد هو فوق راس�نا هو أ�ول، لكن اك�ن 

ٔ�لعاب امجلاعیة �امعات ٔ�خرى كتعطي ٔ�بطال خصوصا أ�لعاب الفردیة وا
 .�متناو ٔ�ن هاذ اليش یويل �ام �شمل مجیع القطا�ات ٕان شاء هللا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
 . شكرا الس�ید الوز�ر �ىل مسامهته معنا يف هذه اجللسة

  .وشكرا �لجمیع �ىل مسامهته يف هذه اجللسة
  .ورفعت اجللسة


